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Nederlandse introductie TQC Slingerhardheid Tester

Tac
ESEF2008 heeft de Nederlandse primeur

van TQC's Slingerhardheid Tester. De

Zevenhuizense producent grijpt de beurs

aan om productiemodel voor het eerst aan

het publiek te tonen. Het apparaat heeft

vele unieke features die het bepalen van

de hardheid via de König- en/of Persoz

methode zoals omschreven in ISO 1522

en ASTMD 4366 vereenvoudigen. Beide

methodes zijn erop gebaseerd dat de dem

pingstijd van een slinger op een monster

een indicatie geeft van de hardheid van

een verf- of coatinglaag.

Gebruiksgemak en kwaliteit

Het apparaat heeft een intuïtieve

menugestuurde bediening met slechts

één knop. Het automatische elektronische

telmechanisme is zo ontworpen dat het

ongevoelig is voor reflecties uit de om

geving en dus bijzonder nauwkeurig. De

waterpas is geplaatst op het testobject, in

plaats van op de voet van het instrument.

Eenmaal waterpas, is verdere kalibratie

overbodig. De gasgeveerde tocl1tkap biedt

eenvoudig toegang tot alle onderdelen.

Modulair

TQC's Slingerhardheid Tester is modulair

opgebouwd. Het basisinstrument is

geschikt voor zowel de Persoz als de

Königmethode, slingers hiervoor zijn los

verkrijgbaar. Na het plaatsen van de juiste

slinger kan met een druk op de knop

van meetmethode worden gewisseld. De

slinger wordt met een stappenmotor au

tomatisch naar de beginpositie gebracht.

De vrij gave is geautomatiseerd middels

een elektromagnetisch systeem. Is de

meting ten einde, dan volgt een akoestisch

en visueel signaal.

Meer informatie over de nieuwe Slinger

hardheid Tester, of over andere coating

testinstrumenten, kan worden verkregen

door TQCtijdens ESEFte bezoeken in stand

02.C071; via www.tqc.eu; of door te bellen

met +31 (0)180 631344.

Persoz of König

De Persoz en Königmethode zijn geba

seerd op hetzelfde principe, maar verschil

len qua afmetingen, periode en uitslag

van de slinger. Doordat er veel krachten

invloed hebben op de interactie tussen

de slinger en het testmateriaal, is het

moeilijk om de testresultaten van beide

meetmethodes met elkaar te vergelijken.

Daarom dient bij een testreeks voor één

van beide testmethoden worden gekozen.

Een testreeks bestaat uit metingen, uitge

voerd op verschillende delen van eenzelfde

testpaneel: een glasplaat waarop de

verffilm is aangebracht. De uitslag van de

König-slinger wordt gemeten van 6° naar

3°,de Persoz van 12°naar 4°. Aangezien de

Persoz-meting in een grotere hoek wordt

uitgevoerd, duurt deze langer, wat de

nauwkeurigheid ten goede komt.

Hoe harder de verffilm, des te langduriger

de slinger zal schommelen. TQC's Slinger

hardheid Tester registreert automatisch

de pendeltijd. De hardheid van de film

wordt, afhankelijk van de toegepaste

meetmethode, uitgedrukt in Persoz- of

König-seconden.

TQC art. nr's

Hardheidtester (zonder slinger) SP0500

König slinger SP0505

Persoz slinger SP0510
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