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Herdheidsmetingen aan het bij het booronderzoek te gebruiken
stafmaterieal.

Voor routineme.tingen van de hardheid van het str.;fma teriaal da t.
bij het booronderzoek wordt geb:ruikt zijn enige voorzieningen
getroffen welk~ een zekere waarborg vormen voor dereproduceerbaarheid .. van de metingen.

Specificatie stafmateriaal:
Instructie v~~r het meten van
de hardheid:
Waarnemingstabel:
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Specificatie stafmateriaal.

5 ton ongelegeerd constructiestaal t
35 x 30 mm plat,
blank getrokken uitvoering.
daarna

norma~l

gegloeid.

SM-kwaliteit C 45 KN
volgens DIN 1652, - ~t

= 60

- 72 kgf/mm

2

f

HB

= 206

HRB =

kgf/mm

96 kgf/mm 2

samenatelling volgena DIN 17200
toleranti~a

volgena ISA h 11.

Te leveren op lengten van 4 meter
ingevet en gebundeld.
Prija f 123,-- per 100 kg netto

f
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Methode voor hetmeten VBn de hardheid van de staven van het booronderzoek.
1. Blokyel goed
aethyleen.

schoo.runaken~,:met

trichloor-

2. Afhakkant vlakfr:ezen •.•
3. Blokje aan beide kanten (boven en beneden)
vlakschuren volgens model op deschuurband
in de smederij. Bij di~ schuren het blokje
verticaal en stevig tegen de schuurband .'
drukken.

~

4~ De' hardheid vol gens HRB 100kgf meten, op

de bovenkant volgens naasts·taande a·fbeelding' in de juiste volgorde, ongeveer 10 nun .
ven de ra~d verwijderd, of zo.ernodig is
om te voorkomen d~t he~ blokje opwipt tijdens de meting. Dit laatsteismogelijk
i.v.m_ eventuele ~erjonging aan het uiteinde.
De gemeten wa,arden in bijgaande tabel op
de· juiste pla.ats registreren.

, 5.
2.
I

•

5. De kopse t bij het nummer liggende kant :( zaagsn.)
meten in de juiste volgorde (zie.figuur)·
Voor de afstanderi ge14t hetzelfde al~
onder punt 4vermeldt. Het nummer isbij
de meting zichtbaar en boven.
De gemeten waarden. in bijgaande tabel op
de juiste plaats registrer~n.

6. Het gemeten bovenvlakn~schuren tot de
opgestuikte randen,diedoor de meting zijn
onts.taan)~z~jn verdwenen.

7. De onderkant .meten volgens de onder punt 4
'genoemde methode •
.Het ingeslagen nummer blij f't ,rechts.
De gemeten waarden in bijgs8.nde tabel. op
de juiste plaats registreren.
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