


De T.N.O.
Micro-Flardheidsmeter

Dit instrument is geconstruee¡d voor de bepaling van de
hardheid van plastische materialen, dus ¡ubbe¡, asphalt, verf,
synthetische hoogpolymere stoffen en materìalen met structuut
zoals hout, terwijl het appara'at tevens bij hogere belasting
gebruikt kan wo¡den voor metalen. Het apparaat verenigt in
zich de voo¡delen van de Rockwell- en de Vicke¡smethode. Het
mechanische gedeelte heeft ongeveer de afmetingen van een
gewoon microscoopobjectief en kan dan ook zonde¡ enige mocite
di¡ect in het revolver van een normaal modern microscoop worden
geschroefd. Het in het matetiaal dringende lichaam bestaat uit
een saffier, indien gewenst, kan het appara.^t worden uitgerust
met een diamant, geslepen in de vo¡m van een Vickers-diamant
Deze steen is bevestigd aan de bewegelijke plaat van een kleine
conische condensator en de veranderìng, die de capaciteit van
deze condensator ondergaat, wordt bepaald uit de verstemming
van de oscillatorci¡cuit waar het mechanische deel van het

^pp^r^al 
doo¡ middel van een afgeschermde kabel mee is ve¡-

bonden. De uitslag van de mic¡oampèremeter is lineair evenredig
met de verplaatsing van de saffie¡. Deze eigenschap van het
inst¡ument maakt het mogelijk de afstand v/aarover de steen in
het materiaal dringt als functie van de tijd te volgen. Voor
plastische materialen, die een vertraagde elastìciteit hebben, is
deze eigenschap van het grootste belang.

De meetnauwkeurigheid van het apparaat is ongeveer r mikron,
doch kan onder gunstige omstandigheden nog g¡oter zijn. De

totale diepte van de gemaakte ind¡uk hoeft de waarde van 15
tot 2o mic¡on niet te ove¡schrijden, zodat ook dunne lagen,
aangeb¡acht op een basis, op hun ha¡dheid kunnen wo¡den
onderzocht, zonder dat een sto¡end effect van de ondergrond
ontstaat.

Na afloop van de metinþ.\an de gemaakte ind¡uk di¡ect visueel
worden waargenomen door het kabeltje, dat het mechanische
gedeelte verbindt met het electronisch gedeelte, los te maken en
het revolver te draaien, tot één der objectieven plaats heeft gemaakt
voo¡ de ha¡dheidsmeter. Niet alleen voor het bepalen van de
blijvende deformatie en de aa¡d van de terugvering, eigenschappen,
die bij plastische materialen een grote rol spelen, maa¡ ook voor
alle stoffen met een structuur, zoals hout, is het van groot belang
de plaats waa¡ de indruk is gemaakt zowel vóó¡ als na de meting
nauwkeurig microscopisch te kunnen onderzoeken. Dit is mogelijk
gemaakt doo¡dat het inst¡ument in het revolver van een mic¡os-
coop kan worden gemonteerd, waarbij tevens op een uite¡st
doelmatige wtlze partlj wordt getrokken van de micrometer-
beweging van het microscoopstatief om het mechanisch gedeelte
van het apparaal kleine verp.laatsingen te geven Het instellen
van de microampèremeter op het nulpunt, wanneer de meting
moet gaan beginnen en de saffie¡ onde¡ invloed van zijn voorlast
op het materiaal rust, is daa¡door zonder moeite te verwerkelijken.

De voo¡last van het instrument is o,5 gram, de hoogste
belasting is zo gram, maar desgewenst kan de maximale belasting
worden opgevoerd tot 7t gram. Zelfs brj zeer weke materialen,
waâ¡voor iedere ande¡e hardheidsteste¡ ongeschikt is, kunnen
rnet de T N.O ha¡dheidsmete¡, bepalingen worden verricht,
door de saffie¡ alleen onder invloed van de voorlast in het
matetiaal te laten dringen, en de verplaatsing van de steen als
functie van de tijd te volgen. Bovendien kan de indruk, onder
invloed van de voo¡last gemaakt, optisch worden uitgemeten.


