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   Innledning. 
 

Hvilken betydning har hardheten som materialegenskap? Hva er det den egentlig sier oss? 
Med et materials hardhet mener en motstanden materialet yter mot inntrenging av et 
hardere legeme i overflaten. Men selv om vi har flere veldefinerte og standardiserte 
hardhetsprøvemetoder, har hardheten som materialegenskap en atskillig mer diffus 
betydning enn for eksempel flytegrense og strekkfasthet. Disse materialegenskapene kan vi 
bruke i beregninger, men vi kan ikke bruke hardheten på tilsvarende måte. 
 
Som oftest blir hardhetsverdier brukt empirisk til å indikere andre  materialegenskaper. 
Hardheten blir brukt som indikasjon på en metallegerings styrke. Noen ganger blir den 
også brukt som indikasjon på slitasjebestandigheten. Maksimalhardheten i HAZ av en 
sveiseforbindelse i stål blir brukt som indikasjon på faren for hydrogenindusert opp-
sprekking av sveiseforbindelsen. Hardhetsprøving blir også brukt som sjekk av 
anløpingsprosessen ved produksjon av QT-stål. I skadeanalyse blir mikrohardhetsprøving 
brukt til blant annet identifisering av strukturbestanddeler. 
 
I kvalitetskontroll vinner hardhetsprøving stadig større innpass. Trenden går mer og mer 
fra stikkprøvekontroll til 100 % kontroll. Men her melder det seg et straks et økonomisk 
problem. Statisk hardhetsprøving etter standardiserte metoder er tidkrevende, særlig hvis 
en er henvist til optisk avlesning og bruk av tabeller.  
 
Hardhetsprøving på tradisjonelt "gammeldags" vis kan derfor bli en temmelig dyr affære 
ved 100 % kontroll. Dette har for det første ført til utvikling av ny apparatur med både 
raskere og mer presis avlesning. Innføring av data- og videoteknikk har vesentlig bidratt til 
å gjøre apparaturen mer brukervennlig. For det andre er det utviklet nye metoder med langt 
større grad av automatisk måling. For det tredje kan det spores en økt interesse for 
dynamisk hardhetsprøving. 
 

 
1. Statisk hardhetsprøving. 

    1.1. Karakteristiske trekk. 
 
Inntil 1987 fantes det nasjonale og internasjonale standarder bare for de tre statiske 
metodene Brinell, Vickers og Rockwell. I 1988 kom det en DIN-standard for en ny metode 
som bygger på et helt annet måleprinsipp enn de tre forannevnte. Hardheten målt med 
denne metoden ble kalt universalhardhet. Et nytt ISO-utkast (ISO/DIS 14577) for det 
samme måleprinsippet foreslår å kalle universalhardheten martenshardhet etter den tyske 
ingeniøren og professoren Adolf Martens, som for øvrig oppdaget og beskrev 
strukturbestanddelen martensitt i stål. 
 
Felles for de tre metodene brinellprøving, vickersprøving og rockwellprøving er at et hardt 
inntrykkslegeme blir presset inn i prøvematerialets overflate med en bestemt kraft. 
Inntrykkslegeme kan være en kule (Brinell, Rockwell B), en diamantpyramide (Vickers) 
eller en diamantkjegle (Rockwell C). 

      



 3

     Pålastingen skjer langsomt for å unngå dynamiske effekter. Etter endt pålasting skal det gå  
     en viss tid innen prøvekraften blir fjernet. Denne holdetiden er avhengig av både metode   
     og prøvemateriale.  

 
Etter at prøvekraften er fjernet måler en enten inntrykksdybden (Rockwell), inntrykks-
diameteren (Brinell) eller inntrykksdiagonalene (Vickers). Disse målingene danner 
grunnlaget for beregning av hardheten. Denne er spesifikk for hver enkelt metode. Det 
finnes ingen formler for nøyaktig omregning av én hardhet til en annen. Men det finnes 
empiriske konverteringstabeller. For måling på krumme flater finnes det korreksjons-
tabeller for både brinell-, vickers- og rockwellmetoden. Både brinell- og vickersmetoden er 
basert på måling av inntrykk ved hjelp av lupe eller mikroskop. Dette er tidkrevende, og 
resultatet er dessuten avhengig av operatørens dyktighet. Rockwellmetoden er mye raskere, 
fordi den er basert på måling av inntrykksdybden. Dette tillater en direkte, raskere og 
mindre operatøravhengig bestemmelse av hardheten. Metoden er forholdsvis enkel å 
automatisere. Disse særtrekkene har alltid vært rockwellmetodens store fortrinn framfor de 
to andre metodene. Men metoden har sine begrensninger når det gjelder anvendbarhet.  Det 
blir stadig arbeidet med å uteksperimentere nye hardhetsprøvemetoder. Disse blir omtalt 
senere. Men universalhardhetsmetoden er den eneste av disse nye metodene som har et 
utkast til ISO-standard (ISO/DIS 14577) ute på høring. 
 
 
1.2. Brinellmetoden. 
 
Brinellmetoden er den eldste av de statiske hardhetsprøvemetodene. Den ble uteksperi-
mentert omkring år 1900 av den svenske metallurgen Johan August Brinell. Prinsippet for 
metoden er følgende: En kule av herdet stål (eller hardmetall) med diameter D blir presset 
inn i prøveoverflaten med en bestemt kraft F. Etter endt pålastings- og holdetid blir 
prøvekraften fjernet, og en måler diameteren d av inntrykket, se figur 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.l. Prinsippet for 

       bestemmelse av brinell- 
 hardheten. Ifølge NS-EN  

      10003-1,  ISO 6506:1981 
og NS-EN-ISO 6506:1999 
skal d bestemmes som 
middelverdien av to 
målinger foretatt vinkel- 
rett på hverandre. 
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     Brinellhardheten HB blir definert som prøvekraften F dividert med inntrykks- 
arealet A. 
 
    HB = F/A 
 
Inntrykket blir en kulekalott med diameter d. Kulens diameter settes lik D. Ved integral-
regning kan en da vise at  
 
                                     A = (π/2)⋅D⋅[D - (D2 - d2)½]              (1.1) 
 
Formelen for brinellhardheten blir da slik: 
      
               2F 
  HB = 0,102⋅                                                        (1.2) 
          π⋅D⋅[D − (D2 − d2)½] 

 
Dette er den vanligste formelen for brinellhardheten. Faktoren 0,102 er lik resiprokverdien 
av tyngdens normalakselerasjon g. Den ble innført da en gikk over til å sette inn 
prøvekraften F i N istedenfor kp. Dermed slapp en å endre de godt innarbeidede numeriske 
verdiene for brinellhardheten.  
 
Brinell hardhetsprøving omfattes blant annet av standardene ISO 6506, ISO 156 og ISO 
726. Disse tre ISO-standardene dannet grunnlaget for EN 10003 for brinellhardhets-
prøving. Da Norge er medlem av CEN ble denne standarden også gjort til Norsk Standard 
med betegnelsen NS-EN 10003. Standarden var delt i tre deler, nemlig utførelsen av 
prøvingen (del 1),  kalibrering og kontroll av prøvemaskiner (del 2) og til slutt 
kalibreringsblokker (del 3), se tabell 1.1. Denne tredelingen går igjen i både i ISO-normene 
og de  europeiske standardene som gjelder statiske hardhetsprøvemetoder. 
 
 
 
 
   ISO-    Europeisk Norm   Tema 
 standard                Norsk standard   
 
       Brinellhardhetsprøving av 
 6506:1981  NS-EN 10003-1  metalliske  materialer. 
       Utførelse av prøvingen. 
 
 
       Godkjenning av maskiner  
 156:1982 NS-EN 10003-2  brinellhardhetsprøving 
       av metalliske materialer. 
 

                                                                                 Kalibrering av testblokker 
 726:1982 NS-EN 10003-3  for godkjenning av maskiner 
       for brinellhardhetsprøving. 
 
    Tabell 1.1.    
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     Den opprinnelige brinellmetoden hadde en kule av herdet stål som inntrykkslegeme. 
ISO 6056:1981 og NS-EN 10003:1995 tillot både herdet stål og hardmetall som materiale i 
det kuleformede inntrykkslegeme. Hvis kulen var av herdet stål, skulle den være polert og 
ha en hardhet på minst 810 HV 10. Hvis kulen var av hardmetall, skulle også denne kulen 
være polert. Den skulle videre ha en hardhet på minst 1500 HV, bestemt i henhold til ISO 
3878. For å oppnå en så stor hardhet må hardmetallkulen være laget av sinterhardmetall. 
Det stemmer også med kravet til kjemisk sammensetning som er tatt med i ISO 156:1982, 
se tabell 1.2. 

 
 

 
   Bestanddel       Innhold, % 
 
   Wolframkarbid           Rest 
 
   Andre karbider 2,0 (max) 
   Kobolt   2,0 - 7,0 
 
 
 Tabell 1.2. Kjemisk sammensetning av en hardmetallkule for brinellhardhets- 
      prøving i henhold til ISO 156:1982. 
 

 
Ved en og samme kombinasjon av prøvekraft og kulediameter blir inntrykket i et bløtt 
materiale større enn i et hardt materiale, og inntrykkene er ikke likedannet. Brinell-
hardheten blir dermed avhengig av prøvekraften, noe som gjør at en ikke fritt  kan velge 
kombinasjoner av prøvekraft og kulediameter. Dette er en ulempe ved metoden. Tabell 1.3 
viser de kombinasjonene av prøvekraft og kulediameter som ISO 6506:1981 og NS-EN 
10003-1 tillot. Forholdet 0,102⋅F/D2 kalles belastningsgrad. 
 
 

 
 
   Belastnings-    Prøvekraft i N 
   grad, 
   0,102.F/D               D=          D=        D=       D=               D= 
          10 mm                 5 mm       2,5 mm   2,0 mm1)          1,0 mm 
 
       30         29420        7335        1839     1177               294,2 
       15         14710           -              -                       -     - 
       10           9807        2452          612,9       392,2  98,08 
         5                     4903        1226          306,5       196,1  49,03 
         2,5           2452                    612,9          153,2                   98,07  24,52 
         1,25           1226          306,5            76,61                 49,03  12,26 
         1,0             980,7          245,2            61,29                 39,23    9,80 

 
 
 
 
 
Tabell 1.3. Tillatte kombinasjoner av prøvekraft og kulediameter (D) i henhold til ISO 6506:1981og NS-EN 
10003-1. 1) Denne kulediameteren er sløyfet i den senere standarden ISO 6506:1999. 
. 
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    Med det relativt beskjedne antall kombinasjoner av prøvekraft og kulediameter er en nødt  
    til  å  tillate et visst  slingringsmonn når det gjelder likedannetheten av inntrykkene. Ifølge  
    NS- EN 10003-1 skal kombinasjonen av kraft og kulediameter velges slik at verdien av d  
    blir liggende mellom 0,24.D og 0,6.D. Hvis brinellhardheten var målt med stålkule, skulle  
    den betegnes med HBS. Hvis den var målt med hardmetallkule skulle den betegnes med  
    HBW. I det følgende blir den her kalt HBW. Det er også betegnelsen i den nye NS-EN- 
    ISO6506-1:1999. 
 

På grunn av den forholdsvis store forskjellen i hardhet kunne stålkulen bare brukes for 
hardhetsverdier opp til 450 HB, mens hardmetallkule  kan brukes for hardhetsverdier helt 
opp til 650 HB. Det er ikke likegyldig hva en bruker, for det er systematiske forskjeller 
mellom HBS og HBW, se figur 1.2  /9/. 

 

 
 
Figur 1.2.  a-c: Differensen HBW-HBS som funksjon av HBS. d: flatningen av en 10 mm Ø 
stålkule etter et enkelt inntrykk /9/. 

 
 
Forskjellen mellom HBW og HBS ved hardhetsverdier over 350 HB skyldes den stadig 
økende flatningen av stålkulen, se figur 2.2 d. Dersom en hadde brukt stålkule og målt en  
hardhet over 450, skulle stålkulen kontrollmåles etterpå.  
 

 
 



 7

Den negative forskjellen mellom HBW og HBS for de laveste hardhetsverdiene har 
forfatteren ikke funnet noen fullgod forklaring på. Muligens ligger årsaken i at hardmetall 
har en lavere friksjonskoeffisient mot prøvematerialet enn stål. Friksjonen mellom 
inntrengningslegemet og prøvematerialet spiller åpenbart en rolle for prøveresultatet, se 
figur 1.3. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1.3. Virkningen 
      som vaselin på prøve- 

overflaten har på  
prøveresultatet. 
Målingene er fore- 
tatt på prøveblokker 
med kjent brinell- 
hardhet /9/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordelene med en hardmetallkule er at den dekker et større hardhetsområde og har lengre 
levetid enn en stålkule. Kulene ser like ut, noe som krevde at de respektive holderne var 
tydelig merket. Mulighetene for forvekslinger var så absolutt til stede. En utvei ville være å 
sløyfe stålkulen og tillate bare hardmetallkule både i nasjonale og internasjonale normer. 
Et tysk forslag overfor ISO om nettopp dette førte imidlertid ikke fram i første omgang. 
Forslaget kom ISO for sent i hende til å bli tatt hensyn til i det pågående revisjonsarbeidet 
med ISO 6506. Men forslaget er tatt hensyn ved en senere revisjon av denne standarden. 
ISO 6506:1999, som ble gjort til gjeldende ISO-standard i september 1999, tillater bare 
hardmetallkule. Tabell 1.4 inneholder en oversikt over de forskjellige hardhetssymboler for 
brinellhardheten og de korresponderende verdiene av kulediameter, belastningsgrad og 
nominell prøvekraft i N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

    
     Hardhets-                  Kulediameter       Belastningsgrad     Nominell 
     symbol      diameter D     0,102xF/D2        prøvekraft F 

                                mm                          N/mm2                          N 
 
 HBW 10/3000                  10         30   29420 
 HBW 10/1500      10         15   14710 
 HBW 10/1000      10         10     9807 
 HBW 10/500                    10           5     4903 
 HBW 10/250                    10            2,5                 2452 
 HBW 10/100                    10           1,0                    980,7 
 HBW 5/750                      5         30                  7355 
 HBW 5/250                      5         10                  2452 
 HBW 5/125                      5                             5    1226 
 HBW 5/62,5                      5           2,5                    612,9 
 HBW 5/25                      5                             1,0                   245,2 
 HBW 2,5/187,5        2,5                       30                  1839 
 HBW 2,5/62,5        2,5                      10                                 612,9 
 HBW 2,5/31,25        2,5                         5      306,5 
 HBW 2,5/15,625        2,5                         2,5                                153,28 
 HBW 2,5/6,25        2,5                         1,0                                   61,29 
 HBW 1/30                      1,0                     30      294,2 
 HBW 1/10                      1,0                      10        98,07    
 HBW 1/5                            1,0                       5        49,03 
 HBW 1/2,5                         1,0                       2,5                                   24,52 
 HBW 1/1                      1,0                        1,0                                     9,897 
 

 
 
        Tabell 1.4. Sammenhørende verdier av hardhetssymboler, kulediametre,  

   belastningsforhold og prøvekrefter ved brinellhardhetsprøving  /2/. 
 
 

Brinellhardheten skal nå betegnes med hardhetsverdien, etterfulgt av HBW og en tallkode 
som angir kulediameteren og belastningen, eventuelt også holdetiden dersom denne 
avviker fra normert tid. Holdetiden skal da angis med en nøyaktighet på ± 2 s. For 
eksempel betyr 350 HBW 5/750 en brinellhardhet på 350, bestemt med en 5 mm Ø kule, 
en belastning på 7335 N og en holdetid mellom 10 og 15 s. Videre betyr for eksempel 600 
HBW 1/30/20 en brinellhardhet på 600, målt med en 1,0 mm Ø kule, en belastning på 
294,2 N og en holdetid på 20 s.  
 
Standarden inneholder også et  nytt avsnitt 8 som omhandler måleusikkerheten i 
prøveresultatene under anvendelse av "ISO Guide to the Expression of  Uncertainty in  
Measurement". Den inneholder også et nytt komplett vedlegg A med en anbefalt prosedyre 
for periodisk testing av prøvemaskinen. En skiller mellom direkte og indirekte prøving. 
Direkte prøving omfatter måling av prøvekreftene, maskinens målesystemer og til sist 
inntrykkslegemet. Indirekte prøving blir foretatt ved hjelp av kalibreringsblokker med 
garantert hardhet. Kalibrering og kontroll av maskiner for hardhetsprøving blir omhandlet i 
et senere kapittel.   

 
    I CEN arbeider en for å gjøre de europeiske normene identiske med de internasjonale ISO-   
    normene. Da ISO 6506:1999 var gjort til gjeldende ISO-standard og den gamle ISO   
    6506:1981 var trukket tilbake, ble ISO 6506-1-3:1999 straks også gjort til gjeldende  
    europeisk norm med betegnelsen EN-ISO 6506 -1-3. I samsvar med Norges forpliktelser  
    som medlem av CEN ble den tidlig i år 2000 gjort til gjeldende Norsk Standard med  
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    betegnelsen NS-EN-ISO 6506-1-3. Samtidig er NS-EN 10003 trukket tilbake. Foreløpig er  
    standarden ikke oversatt til norsk.  

 
Avstanden fra et brinellinntrykk og ut til en kant skal være minst 2,5 ganger midlere 
inntrykksdiameter hvis prøvematerialet er stål, støpejern eller kopperlegeringer. For 
lettmetaller, tinnlegeringer og blylegeringer skal avstanden være minst 3 ganger midlere 
inntrykksdiameter. Avstanden mellom to naboinntrykk skal være minst 4 ganger midlere 
inntrykksdiameter for stål, støpejern og kopperlegeringer, og minst 6 ganger midlere 
inntrykksdiameter for lettmetaller, tinnlegeringer og blylegeringer. Dersom to påfølgende 
inntrykk har forskjellige diametre, skal det største inntrykket brukes som grunnlag for 
beregning av avstanden. Figur 1.4 a og b illustrerer kravene til minsteavstander. 

 
 

 
    
    Figur 1.4. Minste avstand     
      fra kant og minste inn- 
     byrdes midlere avstand  
     mellom brinellinntrykk for:  
     a. Lettmetaller, tinn, bly  
     og de to sistnevnte  
     metallenes  respektive  
     legeringer. b: Stål,    
     støpejern og legeringer  
     av kopper.  
 
 
 
 
 
Brinellmetoden krever en prøveoverflate som er fri for fett, smuss og oksid, men er for 
øvrig mindre kresen på den mekaniske prepareringen (sliping, polering) enn de øvrige 
statiske metodene, i hvert fall dersom en opererer med kulediametre på 5 eller 10 mm og 
en belastningsgrad på 5 eller større. Dette kommer av de forholdsvis store inntrykkene 
metoden gir. Av samme grunn er metoden velegnet for inhomogene materialer som for 
eksempel grått støpejern og kulegrafittjern. Derfor blir brinellmetoden i særlig stor grad 
anvendt i støperier.  
 
Ved stikkprøvekontroll er den standardiserte brinellmetoden brukbar, men ved 100 % 
kontroll blir den håpløst langsom. Derfor blir det laget apparater der en måler inntrykks-
dybden istedenfor inntrykksdiameteren. Dette måleprinsippet er raskere og gir muligheter 
for automatisk registrering. Men det må presiseres at det ennå ikke finnes noen inter-
nasjonal standard som tillater dette måleprinsippet. Imidlertid finnes det en amerikansk 
nasjonal standard (ASTM) som tillater måling av brinellhardheten ved hjelp av inntrykks-
dybden. Det ble satt i gang arbeid med utarbeidelse av en tilsvarende ISO-standard, og et 
utkast (ISO/DIS 11700 1-3) ble sendt ut på høring i 1996. Men på grunn av manglende 
interesse for denne nye metoden  ble det videre arbeidet med ISO/DIS 11700 1-3 stanset. 
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1.3. Vickersmetoden. 
 
Vickersmetoden benytter en diamantpyramide med kvadratisk grunnflate som inntrykks-
legeme istedenfor en kule. Vinkelen mellom to motstående sider er 136o, se figur 1.5. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1.5. Prinsippet 
hardhetsprøving etter 
vickersmetoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diamantpyramiden trykkes inn i prøveoverflaten med en bestemt belastning F. 
Pålastingsperioden skal vare fra 2 til 8 sekunder. Dersom det blir brukt en belastning på 
mindre enn 1,96 N, tillates en litt lengre pålastningstid, dog ikke over 10 s. Diamant-
pyramiden skal ikke nærme seg prøveoverflaten med en større hastighet enn 0,2 mm/s. 
Ved målinger på anisotrope materialer må en passe  på at diagonalene til inntrykkene 
danner 45o med anisotropiretningen. Holdetiden etter endt pålasting skal være 10 - 15 
sekunder. Hvis den avviker fra den normerte tiden skal den angis med  ± 2 sekunders 
nøyaktighet.  
 
Etter endt pålastings- og holdetid blir belastningen fjernet, og en måler lengdene av 
inntrykksdiagonalene. Utmålingen blir vanligvis foretatt i et målemikroskop som er 
montert som en del av prøveapparatet. Middelverdien d av inntrykksdiagonalene danner så 
grunnlaget for beregningen av vickershardheten. I likhet med brinellhardheten er også 
vickershardheten definert som prøvekraft dividert med inntrykksareal. En får dermed 
følgende uttrykk for vickershardheten HV: 
 
 
            136o 
            2F.sin  
              2 
        HV =  0,102.                                                                                (1.3) 
          d2 
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Utregnet blir formelen seende slik ut: 
 
              F 
       HV =   0,1891                              (1.4) 
                                                               d2 

 
Faktoren 0,102 er innført av samme grunner som nevnt under omtalen av brinell-
hardheten. Vickersmetoden ble foreslått i 1925 som et forsøk på å få til en metode der 
resultatet ikke ble påvirket av belastningen. I prinsippet skal jo en diamantpyramide gi 
likedannede inntrykk. Uavhengighet av belastningen samt et meget stort hardhetsområde 
skulle være denne metodens store fordeler framfor brinellmetoden. 
 
Imidlertid viste det seg ganske snart at heller ikke vickersmetoden ga den ønskede 
uavhengighet av belastningen. Men forestillingen om vickersmetodens uavhengighet av 
belastningen har likevel vært bemerkelsesverdig seiglivet, særlig i lærebøker. 
 
Så lenge en benytter belastninger over 30 N er vickershardheten tilnærmet uavhengig av 
belastningen. Men ved belastninger under 30 N stiger vickershardheten med avtakende 
belastning. Enda kraftigere stigning får en ved belastninger under 2,0 N. Dette førte tidlig 
til en oppdeling av vickersprøvingen i følgende tre områder, avhengig av belastningen, se 
tabell 1.5. 
 
 
 
 
 Område for              Betegnelser          Tidligere betegnelser 
 prøvekraften F 
            (N) 
 
    F ≥ 49,03                    ≥ HV 5                       Vickers hardhetsprøving 
 
     1,961 ≤ F ≤ 49,03              HV 0,2 til < HV5                       Vickers hardhetsprøving 
                   med lav belastning 
 
  0,09807 ≤ F < 49,03               HV 0,01 til < HV 0,2   Vickers mikrohardhetsprøving 
 
 
 

 
 
Tabell 1.5. De tre belastningsområdene som vickersprøvingen er delt inn i /3/. 

 
 
 
 
     Den minste belastningen som er tillatt i henhold til NS-EN-ISO 6507 - 1 /3/ er 10 g. 

Tabell 1.6 angir hardhetssymbolene og de respektive nominelle belastningene innenfor de 
tre belastningsområdene. 
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    Vickers hardhetsprøving      Vickers hardhetsprøving     Vickers 
         med lav belastning      mikrohardhetsprøving 
  
 Hardhet-     Nominell       Hardhets-       Nominell      Hardhets-  Nominell 
 symbol         belastning        symbol        belastning       symbol  belastning 
                    (N)                                        (N)                                    (N) 
 
 
 HV 5            49,03   HV 0,2  1,961        HV 0,01  0,09807 

 HV 10            98,07  HV 0,3              2,942        HV 0,015  0,1471 
 HV 20          196,1  HV 0,5              4,903        HV 0,02  0,1961 

            HV 30          294,2  HV 1              9,807        HV 0,025  0,2452 
 HV 50         490,3  HV 2            19,61        HV 0,05    0,4903 
       HV 100        980,7      HV 3            29,42        HV 0,1      0,9807   
 
 
 
 
Tabell 1.6. Hardhetssymboler og respektive belastninger som er tillatt innenfor hvert  
av de tre belastningsområdene som vickersmetoden er delt inn i /3/.  
  
 
 
Legg merke til at verdiene av prøvekreftene øker trinnvis, ikke kontinuerlig. Ved 
vickersprøving kan en kun velge mellom de tabulerte prøvekreftene, dersom en i 
prøverapporten refererer til NS-EN-ISO 6507-1. Trinnene er minst i mikroområdet. De er 
vesentlig større i lavlastområdet og størst i "makroområdet" (Vickers hardhetsprøving). 
Inndelingen i trinn kommer av at prøvekreftene bare kan innstilles trinnvis på de aller 
fleste prøvemaskinene som er i bruk. Dessuten må prøvemaskinene kontrolleres med jevne 
mellomrom. Det skjer som regel ved indirekte kalibrering der en bruker kalibrerings-
blokker med garantert hardhet. Denne hardheten er stemplet på hver eneste kalibrerings-
blokk sammen med det respektive hardhetssymbolet. Ved kalibrering eller kontroll av  
prøvemaskinen må denne være innstilt på samme prøvekraft som den det påstemplede 
hardhetssymbolet på kalibreringsblokken angir. Da og bare da kan det bli samsvar mellom 
påstemplet hardhet og hardheten som en måler på prøvemaskinen. 

 
Vickershardheten skal angis på tilsvarende måte som brinellhardheten. Først skal målt 
hardhetsverdi angis, etterfulgt av hardhetssymbolet som samsvarer med belastningen som 
er benyttet, eventuelt også holdetiden dersom denne avviker fra normert tid. For eksempel 
betyr 640 HV 30 en vickershardhet på 640, bestemt med en belastning på 294,2 N og med 
en holdetid mellom 10 s og 15 s. Dersom holdetiden i stedet hadde vært 20 s, hadde 
hardheten  blitt angitt slik: 640 HV 30/20.  
 
NS-EN-ISO 6507-1-3 har den samme tredelingen som NS-EN-ISO 6506-1-3. Del 1 
omfatter selve prøvemetoden og utførelsen av denne. Del 2 omhandler kalibrering og 
periodisk kontroll av prøvemaskinen. Del 3 omfatter kalibrering og kontroll av 
kalibreringsblokker som skal brukes til kalibrering og kontroll av prøvemaskinen. Dette 
blir omhandlet i et senere kapittel om kvalitetssikring av hardhetsprøving. 
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Fra 1940 og utover i et tidsrom på minst 30 år ble det lansert en rekke teorier om årsakene 
til vickershardhetens avhengighet av belastningen. Flere store forskningsarbeider omkring 
emnet ble utført uten at en klarte å komme fram til noen fullgod forklaring. Her er noen av 
de antatt viktigste årsakene som ble diskutert: 
 
1. Den mekaniske prepareringen av prøveoverflaten gir en mekanisk herdet overflatesjikt 

som relativt sett får større innflytelse jo mindre inntrykket blir. 
 
2.   Når inntrykksstørrelsen avtar, blir den elastiske tilbakefjæringen relativt sett  
      større, noe som fører til økt hardhet. 

 
3. Langs kantene og foran pyramidespissen oppstår det en flerakset spenningstilstand i 

materialet, noe som gir opphav til større deformasjonsmotstand. Når inntrykks-
størrelsen avtar, blir dette spenningsfeltet mer og mer dominant, og hardheten øker. 

 
4. Opphoping av materiale langs kantene av inntrykket tiltar mer enn proporsjonalt  

med inntrykkets  størrelse. Forskjellen mellom avlest og "sann" størrelse blir derfor 
større for et stort inntrykk enn for et mindre et. Hardheten vil derfor tilsynelatende øke 
når størrelsen av inntrykket blir mindre. 

 
Virkningen av området med flerakset spenningstilstand er bare vagt antydet i eldre 
litteratur. Imidlertid tyder grundige tyske undersøkelser /7/ på at den fleraksede spennings-
tilstanden nok spiller den viktigste rollen. I en forsøksserie ble vickershardheten målt med 
to forskjellige inntrykkslegemer. Det ene inntrykkslegemet var en ordinær diamant-
pyramide. Det andre var en diamantpyramide med avslepet spiss. Den avslepne pyramiden 
hadde en kvadratisk toppflate med areal lik 6,5 µm2. Hensikten med å slipe av spissen på 
den ene pyramiden var å fjerne mest mulig av "spissdominansen" til den fleraksede 
spenningstilstanden. Forsøksresultatene er vist i figur 1.6 og 1.7. 
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Forsøksresultatene gir god indikasjon på at den nevnte spissdominansen er en vesentlig 
årsak til belastningens innflytelse å vickershardheten. Innflytelsen ble vesentlig mindre ved 
at spissdominansen til den fleraksede spenningstilstanden ble mest mulig fjernet. 
 
Også prepareringen av prøveoverflaten har betydning for prøveresultatet. Sliping av over-
flaten gir alltid et mekanisk herdet overflatesjikt. Tykkelsen på dette sjiktet er avhengig av 
kornstørrelsen på slipepapiret som blir brukt til slutt. Innflytelsen av det mekanisk herdede 
overflatesjiktet blir større jo mindre inntrykket er, se figur 1.8. 
 

 
 
 

 
 
Figur 1.8. Resultatet av 
tre serier med vickers- 
målinger foretatt på 
henholdsvis en slipt (a), 
en mekanisk polert (b) 
og en elektrolytisk 
polert prøveflate (c). 
Materialet målingene 
er austenittisk rust- 
bestandig stål av  
typen AISI 316  /9/. 

 
 

 
 
 

 
     Tykkelsen på det mekanisk herdede randsjiktet avtar i rekkefølgen slipt, mekanisk polert   
     og elektrolytisk polert overflate. Ved tilstrekkelig langvarig elektrolytisk polering kan en  
     regne med at det mekanisk herdede overflatesjiktet er borte. Forskjellen blir særlig stor ved  
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     vickersprøving i mikroområdet. I NS-EN-ISO 6507-1 anbefales derfor polering av  
     overflaten (enten mekanisk eller elektrolytisk) dersom vickershardheten skal prøves med  
     belastninger tilsvarende HV 0.1 eller mindre.  

 
Fett eller olje på prøveoverflaten påvirker også vickershardheten, se figur 1.9. Men 
virkningen er svakere enn den tilsvarende virkningen på brinellhardheten. Dette kommer 
antakelig av den vesentlig lavere friksjonskoeffisienten mellom diamant og metall. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 1.9. Virkningen 
som vaselin på prøve- 
overflaten har på  
vickershardheten  /9/. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Til tross for de svakhetene som er nevnt, er vickersmetoden den mest benyttede av de 
statiske hardhetsprøvemetodene. Den viktigste årsaken til dette er uten tvil det meget store 
hardhetsområdet som metoden spenner over.  
 
Kravene til minsteavstand fra objektkant og innbyrdes inntrykksavstand er omtrent de 
samme som for brinellmetoden, med unntak av minste inntrykksavstand for stål, støpejern 
og kopperlegeringer. Denne skal være tre ganger midlere inntrykksdiagonal d,  
se figur 1.10. 
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Figur 1.10. Minste avstand fra objektkant og minste innbyrdes inntrykksavstand for a) stål, støpejern og 
kopperlegeringer og b) lettmetaller, bly, tinn og te to siste sistnevnte legeringers respektive legeringer /3/. 
 
 
 
Ved hardhetsprøvinger på sveiseprosedyrer var det tidligere ikke samsvar mellom ovennevnte 
krav og inntrykksavstandene i HAZ. I de fleste sveisespesifikasjonene for sveiste 
konstruksjoner for oljeutvinning i Nordsjøen stod det tidligere at senteravstanden mellom 
inntrykkene i HAZ skulle være 0,5 mm, se figur 1.11. 

 
 

 
Figur 1.11. Innbyrdes inntrykksavstand i HAZ og grunnmetall, slik de tidligere ble angitt i spesifikasjoner for 
sveiste konstruksjoner for oljeutvinning i Nordsjøen 
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Årsaken var muligens at en tidligere brukte DIN 50136/81 som standard for Vickers 
hardhetsprøvinger. Denne satte minste innbyrdes inntrykksavstand til 2,5.d. Dette kravet er 
oppfylt ved hardhetsverdier over 230 HV 5. Men hvis kravet er 3.d må en opp i mer enn 325 
HV 5 for å  få det oppfylt, se figur 1.12. 
 

 
 

Figur 1.12. Diagonallengder og minste inntrykksavstand (ifølge ISO 6507-1) som funksjoner av 
vickershardheten. Kurvene er tegnet for HV 5 og HV 10. 
 

 
Kurvene er tegnet opp for HV 5 og HV 10. Den horisontale stiplede linjen er inntrykks-
avstanden i HAZ slik den ble angitt i de aller fleste tidligere sveisespesifikasjoner for 
offshore konstruksjoner.  
 
Samtidig henviste disse til både den gamle NS 10110 og ISO 6507-1. Rent formelt burde 
en ikke ha henvist til disse samtidig med at en foreskrev en inntrykksavstand på 0,5 mm i 
HAZ. 
 
Den praktiske betydningen er derimot i høy grad diskutabel. Hensikten er jo å forhindre at 
et inntrykk blir påvirket av den plastiske deformasjonssonen rundt det foregående. Et krav 
på 3xd er da antakelig i strengeste laget.  
 
På sveiseprosedyrer for plater av sveisbart stål i S355-klassen er vanligvis en vickers-
hardhet på 325 HV 10 den høyeste tillatte hardheten i HAZ. For visse typer termo-
mekanisk behandlede finkornstål og sveisbare bainittiske stål går en opp til 350 HV 10. 
Hensikten med denne øvre grensen for hardheten i HAZ er å redusere faren for hydrogen-
indusert oppsprekking mest mulig. Faren for denne type oppsprekking av sveisen øker med 
andelen av herdestruktur i HAZ, og hardheten blir brukt som et mål for denne andelen. 
Ved byggingen av våtgassmodulen M14 til Gullfaks A ble flere sveiseprosedyrer vraket på 
grunn av for høy hardhet, selv om skårslagseighetsverdiene (Charpy V) lå godt over 
minimumskravet.  
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Den maksimale hardheten i HAZ finner en inne ved smeltegrensen. Grunnen er at 
materialet i dette området har blitt fullstendig austenittisert på grunn av den høye 
temperaturen (tett oppunder smeltepunktet). Av samme grunn har det også skjedd en viss 
austenittkornvekst. I tillegg er avkjølingshastigheten ned til 500 oC høyest helt inne ved 
smeltegrensen. Derfor er stålets oppholdstid i det kritiske temperaturintervallet mellom 800 
og 500 oC (∆t8/5) kortest her. Alt dette tilsier at andelen av herdestrukturer (bainitt, 
sideplateferritt og martensitt) blir størst her.  
 
Storparten av hydrogenet som kommer inn i sveisemetallet via lysbuen diffunderer ut 
igjen. Men noe diffunderer ut gjennom smeltegrensen og inn i HAZ. Her  møter 
hydrogenet først et sjikt av  kubisk romsentrert δ-ferritt, fordi temperaturen i helt inntil 
smeltegrensen har vært like under smeltepunktet. Hydrogenet diffunderer raskt gjennom 
dette sjiktet og møter så kubisk flatesentrert austenitt. Diffusjonshastigheten synker da til 
om lag hundreparten, samtidig med at løseligheten av hydrogen blir vesentlig høyere. Det 
oppstår et hydrogenrikt sjikt på grenseflaten mellom austenitt og δ-ferritt. Dersom 
avkjølingshastigheten er så høy at austenitten omdannes i herdestrukturer, oppstår det lett 
sprekker i nettopp det hydrogenrike sjiktet på grunn av de høye spenningene som 
herdestrukturene skaper. Hydrogenet hjelper godt til med både dannelse og vekst av disse 
sprekkene. 
  
Det første vickersinntrykket i HAZ skulle settes helt inntil smeltegrensen, dog uten å 
tangere eller bryte denne. Dette inntrykket ble ikke påvirket av andre nærliggende 
inntrykk, og gav dermed korrekt hardhet. Neste inntrykk kom 0,5 mm lenger ut, og 
hardheten hadde da sunket såpass mye at en eventuell beskjeden påvirkning fra det første 
inntrykket ble betydningsløs. Hardheten synker stadig utover i HAZ, og selv om 
påvirkningen fra foregående inntrykk skulle bli større etter hvert, var det ikke nok til å gi 
større hardhet enn inne ved smeltegrensen. 
 
Ovennevnte spesifikasjoner var utarbeidet stort sett av oljeselskaper og rederier, og gjaldt 
ikke som nasjonale standarder. Hardhetsprøving av sveiseprosedyrer  blir i dag henhold til 
NS-EN 288-3 vanligvis utført i samsvar med NS-EN-ISO 1043-1, der det foreskrives en 
inntrykksavstand på minst 2,5 ganger midlere inntrykksdiagonal. I henhold til denne 
standarden skal det tas et tilstrekkelig antall inntrykk (minst tre) i hver av de tre sonene 
sveisemetall (WM), varmepåvirket sone (HAZ) og grunnmateriale (BM). Antall inntrykk 
skal være tilstrekkelig stort til å kunne bedømme om områder har herdet eller myknet 
under sveisingen. Ved hardhetsprøving av sveiser av stål er det anbefalt en inntrykks-
avstand på minst 0,7 mm hvis en benytter HV 5 og 1,0 mm hvis en benytter HV 10. 

 
Inntrykkene skal ligge 2,0 mm under overflaten. Et unntak er gjort for metaller som herder 
i HAZ.  Jern og stål hører til denne typen metaller. Det første inntrykket på en slik sveis 
skal settes av slik at det kommer 2 mm under overflaten og innenfor en avstand på 0,5 mm 
fra smeltegrensen. Deretter setter en to nye inntrykk i 0,5 mm avstand fra smeltegrensen. 
Alle tre inntrykkene skal ha 1,0 mm innbyrdes avstand dersom en bruker HV 10. Deretter 
settes et 4. eventuelt også et 5. inntrykk lenger ute i HAZ. Disse skal også ha 1,0 mm inn-
byrdes avstand. Det blir også avstanden fra inntrykk nr. 4 til inntrykk nr. 1, se figur 1.13. 
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Figur 1.13. Plassering av 
inntrykkene  i grunnmetall 
(BM), varmepåvirket sone  
(HAZ) og sveisemetall (WM)  
i buttsveiser av metaller som  
herder i HAZ. Stål er et slikt 
metall /6/. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

. 
 
 

 
 
I NS-EN-ISO 1043-1, som refererer til NS-EN-ISO 6507-1, betegnes også lavlastområdet 
som mikrohardhet. Det er åpenbart ikke samsvar i terminologien. Det samme gjør en i NS-
EN-ISO 1043-2, som kalles "Mikrohardhetsprøving på sveiste forbindelser". Beregning av 
vickershardheten forutsetter at inntrykket er et geometrisk korrekt avtrykk av pyramiden. 
Dette er ikke tilfelle i praksis av følgende grunner: 
 
 -elastisk tilbakefjæring 
 -innsynking av materiale langs inntrykkskantene 
 -opphoping av materiale langs inntrykkskantene 
 
I tillegg kommer formendring av inntrykket når størrelsen på det avtar. Denne 
formendringen skyldes endringer i spenningstilstanden omkring inntrykket og er særlig 
merkbar i  mikrohardhetsområdet. 

 
  I likhet med brinellmetoden blir også den "klassiske" vickersmetoden langsom og  
  kostbar ved 100 % kontroll og store måleserier. Det er nedlagt et stort arbeid med å gjøre  
  målingene raskere. En del maskiner er utstyrt med målemikroskop for utmåling av  
  inntrykksdiagonalene, se figur 1.14 a og b.  
 
 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.14a. Hardhetsprøvemaskin  
utstyrt med målemikroskop for  
utmåling av diagonallengdene  
av et vickersinntrykk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.14b. Detaljbilde 
av målemikroskopet. 
Ved hjelp av mikrometer- 
skruene beveger opera- 
tøren målestrekene i 
målemikroskopet. 
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Målemikroskopet er koplet til en datamaskin med et eget program for registrering av 
diagonallengdene og utregning av den tilhørende hardheten. Når programmet startes, spør 
det etter en rekke data som må tastes inn før måleserien påbegynnes. De mest essensielle 
data for selve målingene er prøvekraften, mikroskopets forstørrelse og det valgte null-
punktet i mikroskopet. Dette finner en ved å stille målestrekene i mikroskopet overett, se 
figur 1.15. Deretter trykker operatøren én gang på mikroskopets registreringsknapp, og 
datamaskinen registrerer straks nullposisjonen. Nå kan måleserien starte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Figur 1.15. Nullstilling av  
  målemikroskopet .Måle- 
  strekene blir først stilt 
  overett og posisjonen 
  registrert. Bildet er tatt 
  i grønt mikroskoplys. 
 Øyet er nemlig mest  
  følsomt for lys i dette 
 bøleglendeområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1.16. Når lengdene av 
 inntrykksdiagonalene skal 
 måles, skal målestrekene 
 bryte hjørnene, men ikke 
 komme innenfor dem.  
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Operatøren stiller inn målestrekene slik at de så vidt bryter hjørnene i inntrykket. De skal ikke 
tangere hjørnene, men de skal heller ikke komme innenfor dem. Det er på dette punktet opera-
tørens påvirkning på spredningen i måleresultatene er størst. Innstillingen bør skje raskt. Det 
har ingen hensikt å stå og stirre i lang tid og prøve å fininnstille. De optiske forholdene i 
øynene endrer seg nemlig jo lenger en stirrer i mikroskopet. Etter innstilling trykker opera-
tøren på registreringsknappen. Som regel bør en måle begge diagonallengdene og gi program-
met beskjed om dette på forhånd. Etter første måling snur operatøren bildet 90o ved hjelp av 
en vender og måler den andre diagonalen på samme måte som den første. Når lengden av den 
andre diagonalen er målt kommer hardheten straks til syne på datamaskinens skjerm. Når 
måleserien er avsluttes er også målerapporten klar til å skrives ut. 
 
Operatøren slipper å lese av diagonallengdene på en millimeterskala, regne ut middelverdien 
og finne hardheten i tabeller. Måleserien tar kortere tid, men operatørens innflytelse på måle-
resultatene blir ikke eliminert. En videre utvikling har gått ut på å overføre bildet av inn-
trykket til en PC via et videokamera. Bildet av inntrykket kommer på PC’ens skjerm, og 
operatøren kan så foreta utmåling av diagonallengdene på skjermen ved hjelp av et eget 
utmålingsprogram og datamaskinens mus. Maskinen regner hver gang ut den tilhørende 
hardheten og genererer til slutt målerapporten. Via en joystick kan operatøren bevege 
hardhetsmålemaskinens objektbord i x- og y-retning, og slipper dermed å gå bort til maskinen 
hver gang objektet skal beveges til en ny måleposisjon. Med denne metoden er operatørens 
innflytelse på måleresultatene vesentlig redusert, men ikke helt borte.  
 
Metoden innebærer også en vesentlig ergonomisk forbedring. Volvo var tidlig ute med dette 
prinsippet i den fortløpende kvalitetskontrollen av herdede maskinkomponenter. Før 
innføringen av den nye måleteknikken var det et stort sykefravær blant operatørene på grunn 
av smerter i hode, rygg og skuldre. Innføringen av den nye måleteknikken førte til en kraftig 
reduksjon i dette sykefraværet. 
 
Arbeidet har pågått videre, og i dag eksisterer det flere hardhetsprøveteknikker som også 
benytter vickerspyramide som inntrykkslegeme, men som egentlig ikke hører inn under 
vickersmetoden. Disse blir omtalt i et senere kapittel. Ingen av disse har foreløpig fått noen 
internasjonal standard, men det foreligger et ISO-utkast (ISO/DIS 14577) for en metode som 
inntil nå har blitt kalt universalhardhetsprøving. Men det ovennevnte ISO-utkastet 
inneholder et forslag om å endre metodens navn til martenshardhetsprøving.                 
 
 
 
1.4. Rockwellmetoden. 
 
Rockwellmetoden er på flere punkter vesensforskjellig fra de to andre statiske metodene 
Brinell og viskers. For det første skal inntrykkslegemet belastes med en forlast Fo før 
hovedlasten F1 settes på. For det andre er det den varige inntrykksdybden en måler etter at 
hovedlasten er fjernet. Det skjer altså ingen optisk utmåling av inntrykkets dimensjoner. For-
lasten skal stå på mens dybdemålingen av inntrykket blir foretatt. Inntrykkslegemet kan være 
en diamantkjegle (Rockwell A, C og D) eller en kule (Rockwell B, E, F, G, H og K), se figur 
1.17 og 1.18. Diamantkjeglen skal ha en toppvinkel på 120o, og spissen skal være avrundet 
med en krummingsradius på 0,2 mm. Hvis diamantkjeglen var helt spiss, ville det oppstå et 
flerakset spenningsfelt i materialet foran kjeglespissen, akkurat som ved vickersprøving. 
Avrundingen av kjeglespissen reduserer spissdominansen til området med flerakset 
spenningstilstand. 
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Figur 1.17. Prinsippet for Rockwell hardhetsprøving med diamantkjegle (Rockwell A, C og D). 
Rockwellvariantene A, C og D skiller seg  fra hverandre bare ved størrelsen av hovedlasten F1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.18. Prinsippet for Rockwell hardhetsprøving med kule av stål eller hardmetall som inntrykkslegeme 
(Rockwell B, E, F, G, og K). D isse rockwellvariantene skiller seg fra hverandre ved størrelsen av kule-
diameteren  og hovedlasten F1. Diameteren d av kulen kan enten være 1,5875 mm (1/16”) eller 3,175 mm (1/8”). 
 
 
Tidligere standarder for Rockwell hardhetsprøving foreskrev kule av herdet stål for Rockwell 
B, E, F, G, H og K. Den siste reviderte ISO-standarden for hardhetsprøving etter rockwell-
metoden kom i 1999. Den er gjort til Europeisk Standard, og følgelig også til Norsk Standard 
med betegnelsen NS-EN-ISO 6508. Den har den samme tredelingen som de øvrige 
standardene for hardhetsprøving. Rockwellmetoden har i alt 15 forskjellige skalaer, som 
skiller seg fra hverandre ved inntrykkslegeme, forlast og hovedlast, se tabell 1.7. 
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            Rockwell   Hardhets-          Inntrykks-           Forlast        Hoved-      Total-       Gyldighetsområde 
            hardhets-    symbol a)           legeme                    Fo             last F1       last F      
            skala                                                                  (N)              (N)            (N) 
 
              A             HRA         Diamantkjegle             98,07           400,3          588,4      20 HRA  til 88 HRA 
    B             HRB         Kule, 1,5875 mm Ø     98,07            882,6         980,7      20 HRB til 100 HRB 
                 C             HRC         Diamantkjegle             98,07         1373          1471,07     20 HRC til 70 HRC 
                 D             HRD        Diamantkjegle             98,07           882,6         980,7      40 HRD til 77 HRD 
                 E             HRE         Kule, 3,175 mm Ø       98,07           882,6         980,7      70 HRE til 100 HRE 
                 F             HRF         Kule, 1,5875 mm Ø     98,07           490,3         588,4      60 HRF til 100 HRF 
                 G             HRG         Kule, 1,5875 mm Ø     98,07        1373          1471,07     30 HRG til 94 HRG 
                 H            HRH         Kule, 3,175 mm Ø       98,07           490,3         588,4       80 HRH til 100 HRH 
                 K             HRK         Kule, 3,175 mm Ø       98,07        1373          1471,07      40 HRK til 100 HRK 
 
               15N        HR15N       Diamantkjegle             29,42           117,7         147,1      70 HR15N til 95 HR15N 
               30N        HR30N       Diamantkjegle             29,42           264,8         294,2      42 HR30N til 86 HR30N 
               45N        HR45N       Diamantkjegle             29,42           411,9         441,3      20 HR45N til 77 HR45N 
               15T         HR15T       Kule, 1,5875 mm Ø     29,42           117,7         147,1      67 HR15T til 93 HR15T 
               30T         HR30T       Kule, 1,5875 mm Ø     29,42           265,8         294,2      29 HR30T til 82 HR30T 
               45t          HR45T       Kule, 1,5875 mm Ø     29,42           411,9         294,2      10 HR45T til 72 HR45T 
 
 
 
     Tabell 1.7. De forskjellige rockwellskalaene med respektive inntrykkslegemer, forlaster, hovedlaster,      
      totallaster og gyldighetsområder. a)Hvis inntrykkslegemet er en kule, skal hardhetssymbolet få tilleggs- 
     symbolet ”S” hvis kulen er av stål og ”W” hvis den er av hardmetall  /4/. 
 
 
NS-EN-ISO 6508 tillater kule både av herdet stål og hardmetall. For en og samme rockwell-
skala med kule avviker hardhetsverdiene målt med stålkule noe fra hardhetsverdiene målt 
med hardmetallkule. Avvikene er store nok til at en må angi hva slags kule det er brukt ved 
prøvingen. Derfor skal hardhetssymbolet få tilleggssymbolet ”S” hvis kulen er av stål og ”W” 
hvis den er av hardmetall. For eksempel betyr 60 HRBW en rockwellhardhet på 60, målt etter 
B-skalaen og med en kule av hardmetall. 60 HRC betyr en rokwellhardhet på 60, målt etter C-
skalaen. 40 HR30TS betyr en rockwellhardhet på 40, målt etter 30T-skalaen og med en kule 
av herdet stål. I og med at både stål og hardmetall nå er tillatt som kulemateriale har en 
introdusert muligheter for forveksling, akkurat som ved brinellmetoden så lenge både stål og 
hardmetall var tillatt. Det synes litt merkelig at en ikke sløyfet stålkulen i 1999-revisjonen av 
ISO 6508. Det var jo nettopp det en gjorde i 1999-revisonen av ISO 6506, og bakgrunnen for 
at en sløyfet stålkulen var nettopp de systematiske hardhetsforskjellene en fikk. 
 
For rockwellskalaene A-K skal forlasten være 98,07 N. for skalaene N og T skal forlasten 
være 29,42 N. Skalaenheten s er 0,001 mm for rockwellskalaene HRN og HRT. For de øvrige 
skalaene er s = 0,002 mm. Rockwellhardheten framkommer bare som et tall uten benevning.  
Generell formel kan skrives slik: 
 
 
                                  HR = N – h/s              (1.5) 
 
der h er varig inntrykksdybde. Verdiene av N og s for de forskjellige rockwellskalaene 
fremgår av tabell 1.8. 
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        Symbol                                  Symbolets betydning                                             Enhet 
 
 Fo Forlast         N 
 F1 Hovedlast        N 
 s Skalaenhet, spesifikk for hver skala               mm 
        N Tall, spesifikt for hver skala 
 h Varig inntrykksdybde, målt etter at hovedlasten er             mm 
  men mens forlasten fortsatt står  på 
 
          HRA 
          HRC       Rockwellhardheten = 100 - h/0,02     (N = 100, s = 0,002 mm) 
          HRD 
 
          HRB 
          HRE 
          HRF       Rockwellhardheten =130 - h/0,002   (N = 130, s = 0,002 mm) 
          HRG 
          HRH 
          HRK 
 
          HRN Rockwellhardheten = 100 - h/s        (N = 100, s = 0,001 mm) 
          HRT 
  
 
 
           Tabell 1.8. Verdier for skalatall (N) og skalaenhet (s) for de forskjellige rockwellskalaene  /4/. 
 
 
Rockwellmetoden stiller omtrent de samme krav til preparering av prøveoverflaten som 
vickersmetoden. Filmer av fett og olje på overflaten påvirker også rockwellhardheten,  
se figur 1.19 
 
 
 
 
 
Figur 1.19. Virkningen som 
en overflatefilm av vaselin 
har på rockwellhardheten 
HRC. Målingene er gjort  
på slipte prøver  /9/. 
 
 
 
 
 
 
Rockwellmetoden dekker stort sett det samme hardhetsområdet som vickersmetoden, men en 
må ty til flere inntrykkslegemer, og skalaene er vesentlig grovere. Metoden kan ikke brukes til 
mikrohardhetsprøving. 
 
Metodens store fortrinn framfor brinell- og vickersmetoden er at den er raskere og vesentlig 
lettere å automatisere. Allerede i 1960-årene ble det laget rockwellapparater som ved hjelp av 
enkel robotteknikk kunne foreta 100 % hardhetsprøving og automatisk sortere ut prøve-
objekter som var for myke eller for harde. 
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Inntrykkslegemet står i direkte forbindelse med et måleur med skalaer som er inndelt slik at 
hardheten kan avleses direkte. En unngår dermed de avlesningsfeil som er forbundet med 
optisk måling av inntrykkets dimensjoner. På nyere apparater logges inntrykksdybden auto-
matisk av en PC som også sørger for utskrift av målerapport etter avsluttet måleserie. 
Herderier bruker rockwellmetoden i stor utstrekning.  

I herdet stål stiger HRC noenlunde lineært med stålets karboninnhold inntil ca. 0,4 % C. 
Deretter stiger HRC mindre og mindre med økende karboninnhold og passerer et maksimum 
ved ca. 0,8 % C, dvs. ved eutektoid karboninnhold. Ved ytterligere økning av karboninnholdet 
synker rockwellhardheten igjen. Forklaringen på dette er at karbon er en av de sterkeste 
austenittstabilisatorene vi kjenner til. Derfor øker mengden av restaustenitt (uomdannet 
austenitt) etter herdingen med økende karboninnhold i stålet. Ved romtemperatur er rest-
austenitten hard og sprø, men på langt nær så hard som herdestrukturen martensitt. Ved et 
karboninnhold på 0,4 % er andelen av restaustenitt i stålet så stor at den begynner å påvirke 
rockwellhardheten. Den stadig økende andelen av restaustenitt fører til at kurven for  HRC 
som funksjon av  stålets karboninnhold er rettlinjet bare opp til 0,4 % C. Deretter stiger 
kurven mindre og mindre og når et maksimum ved ca. 0,8 % C, se figur 1.20. 

 

                                                                          
 
 
                                            
 
Figur 1.20. Rockwell- 
Hardheten HRC som  
funksjon av karbon- 
Innholdet i herdet stål /12/.   
 
 
 
 
1.4. Knoopmetoden.  
 
Også knoopmetoden har en diamantpyramide som inntrykkslegeme, men geometrien til denne 
pyramiden er vesensforskjellig fra vickerspyramidens geometri. Knooppyramidens geometri 
er vist på figur 1.21. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.21. Geometrien til 
knooppyramiden og dens 
respektive inntrykk. Det er 
bare den lange diagonalen 
L som blir målt  /8/. 
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Knoophardheten HK blir definert som prøvekraften F dividert med projeksjonen av inntrykks-
arealet i overflaten. Det er bare lengden av den lange diagonalen L som blir målt. Det 
projiserte arealet Aproj blir regnet ut slik: 
 
  Aproj = 2(L/2)(L/2)cot(α/2)tan(α/2) = L2/14,23         (1.6) 
 
Uttrykket for knoophardheten blir dermed slik: 
                                  
                     HK = 14,23.F/ (g.L2 )= 1,451.F/L2               (1.7) 
 
Også formelen for knoophardheten er tilpasset slik at prøvekraften F skal settes inn i N. For 
en og samme inntrykksdybde er inntrykksarealet av et knoopinntrykk bare 15 % av et vickers-
inntrykk. Dermed kan inntrykkene plasseres vesentlig nærmere hverandre. Dette er en fordel 
ved måling av bratte hardhetsgradienter i for eksempel settheringssjikt. På den annen side er 
knoopmetoden vesentlig mer følsom overfor anisotropi i materialet enn vickersmetoden. 
Dessuten må en huske på at det bare er lengden av den ene diagonalen som blir målt, og at det 
ikke blir beregnet noen middelverdi. I tillegg er lengden av L vanskeligere å bestemme nøy-
aktig enn lengdene av diagonalene i et vickersinntrykk. I endepunktene av L møtes nemlig 
knoopinntrykkets sidekanter under en vinkel på bare 16o. Feilmarginen i fastleggingen av 
endepunktenes beliggenhet blir derfor større enn ved vickersmetoden. Fagfolk på området 
regner med at knoopdiagonalen L må være 2-3 ganger større enn middelverdien av vickers-
diagonalene, dersom det skal være noenlunde samme nøyaktighet i måleresultatene. 
 
 
1.5. Berkovichmetoden. 
Denne metoden er mindre kjent enn de forannevnte statiske metodene. Berkovichmetodens 
inntrykkslegeme er et tetraeder laget av diamant. Inntrykket blir en likesidet trekant. 
Berkovichtetraederets geometri fremgår av figur 1.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Figur 1.22.   Berkovichmetoden. Inntrykkslegemets og inntrykkets geometri. Inntrykket har form som en likesidet 
trekant, og det er sidekanten a som blir målt /8/. 
 
Berkovichhardheten Hb er definert som prøvekraften F dividert med det projiserte 
inntrykksarealet Aproj: 
  
                  hb= F/Aproj = F/[g.(a/2)(a/2)√3] = 0,2354.F/(a2)           (1.8) 
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Berkovichtetraederet og vickerspyramiden er godkjent som inntrykkslegemer i en relativt ny 
metode som kalles universalhardhetsprøving. Denne metoden har som tidligere nevnt 
foreløpig ingen godkjent internasjonal standard. Men det finnes en tysk nasjonal standard 
(DIN 50359). Metoden blir omtalt senere under kapitlet ”nyere hardhetsprøvemetoder”. 
 
 
2. Nyere hardhetsprøvemetoder. 
2.1. Dynamisk hardhetsprøving. 
I motsetning til statisk hardhetsprøving er dynamisk hardhetsprøving karakterisert ved meget 
hurtig pålasting og ingen holdetid. Dynamiske hardhetsprøvemetoder er ikke av ny dato, men 
de er lite kjent, og ingen av dem har fått noen internasjonal standard. De er ofte blitt betraktet 
nærmest som kuriositeter. I lærebøker har de fått en heller stemoderlig omtale. Det er som 
oftest de gamle metodene poldihammeren, fallhammeren og skleroskopet som blir omtalt. 
Nå synes det imidlertid som om interessen for dynamisk hardhetsprøving har tatt seg opp. 
Hardhetsprøvemetodene befinner i en overgang mellom destruktive og typisk ikke-destruktive 
prøvemetoder, fordi det gjenværende inntrykket ofte ikke betyr noe for produktkvaliteten. 
Trenden går i retning av 100 % kontroll, noe som stiller mye hardere krav til kostnads-
effektivitet. Selv om nye måleteknikker og bruk av data- og videoteknikk har gjort både 
brinell- og vickersmetoden mye raskere, kan de ikke måle seg i hurtighet med de nye 
dynamiske metodene som etter hvert er kommet på markedet. Disse metodene er også langt 
mer brukervennlige enn de gamle. De er basert på moderne elektronikk og datateknikk. 

EQUOTIP-metoden var den første av de nye dynamiske metodene som kom på markedet. 
Metoden arbeider etter følgende prinsipp: En hard kule montert i et slaglegeme med en 
permanent magnet skytes vinkelrett inn mot prøveoverflaten ved hjelp av en fjær, se figur 2.1.  

                                                                 
                                                                  
 
 
                                               
 
                                                                                 
 
Figur 2.1. Prinsippskisse av slag- 
sonden  til et dynamisk EQUOTIP  
hardhetsprøveapparat. 1: Slag- 
legemet i utgangsposisjon med spent  
slagfjær. 2: Slaglegemets posisjon  
i det  øyeblikk kulen treffer prøve- 
overflaten. Slagfjæren er ikke      
tegnet inn /19, 25/. 
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På veien inn passerer magneten en spole. I spolen blir det da indusert en spenning U1 som er 
avhengig av hastigheten på magneten. Sammenstøtet mellom kulen og prøveoverflaten har 
både plastisk  og elastisk karakter. Noe av den kinetiske energien til holderen med kule og 
magnet går med til plastisk deformasjonsarbeid. Etter sammenstøtet spretter holderen med 
kule og magnet tilbake med redusert hastighet. På tilbakeveien induserer magneten en ny  og 
lavere spenning U2 i spolen, se figur 2.2.. 

 

 
 
 
Figur 2.2. Diagram som skjematisk viser 
Spenningene som induseres i spolen av 
Slaglegemets magnet på veien inn mot 
Prøveoverflaten (U1) og spenningen som 
Induseres på tilbakeveien (U2)  /19, 25/.                                                           
 
 
 
 

 

 

|U1| - |U2| er indirekte et uttrykk for det plastiske deformasjonsarbeidet, som igjen er et uttrykk 
for hvor dypt kulen har trengt inn i materialet. Hardhetsverdien som apparatet gir blir kalt 
Leeb-hardhet (etter oppfinneren av metoden, Dipl.ing. Ditmar Leeb). Leeb-hardheten (HL) 
blir utviklet fra formelen: 

                  HL = (U2/U1).1000  
Med de første apparatene fulgte det kurver for konvertering av HL til statiske hardhetsverdier 
(Brinell, Vickers og Rockwell C). Men utviklingen har gått videre. Moderne EQUOTIP-
apparater har innebygde dataprogrammer for konvertering av HL til andre hardhetsverdier.  
Bevegelsesretningen til slaglegemet i det det skytes inn mot overflaten (loddrett ned, loddrett 
opp, vannrett, 45o oppover eller 45o nedover) påvirker hardhetsverdien, men apparatet har 
også korreksjonsrutiner for dette.  

EQUOTIP produseres av det sveitsiske firmaet PROSEQ SA i Zürich. I 1996 ble EQUOTIP-
metoden normert av American Society for Testing and Materials i standarden ASTM A 956-
96. Metoden er også med i senere revisjoner av denne standarden. I 1998 kom EQUOTIP 2  
med EQUOSTAT, et eget tilleggsapparat for statisk hardhetsprøving av små og tynne deler 
som gir for mye etter ved dynamisk prøving. Kulematerialet var i mange år hardmetall, men i 
dag lages EQUOTIP 2 også med slaglegemer med kuler av diamant. Dermed dekker metoden 
et større hardhetsområde. Apparatet leveres med i alt 7 forskjellige slagsonder som muliggjør 
hardhetsmålinger i bunnen av bunnhull med diametre ned til 4,5 mm og dybde inntil 50 med 
mm, på innvendige sylindervegger med diameter ned til 90 mm, på flater med ekstremt store 
hardheter (inntil 1200 HV) og flater med grov og inhomogen struktur (støpejern). Figur 2.3. 
viser et bilde av et moderne EQUOTIP-apparat med alt tilbehør, også EQUOSTAT. 
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Figur 2.3.  Bilde av et moderne               
EQUOTIP 2 hardhetsprøveapparat 
med komplett utvalg av slagsonder. 
Hardhetsprøveren på bildet er 
utstyrt med EQUOSTAT for statisk 
prøving av tynne smådeler. Bildet er 
hentet fra en omtale av EQUOTIP 2 
i fagtidsskriftet Härtereitechnische  
Mitteilungen nr. 5/2001. EQUOTIP 
 leveres med datalogger for tilknytning  
til PC. EQUOTIP forhandles i Norge 
av AS G.Hartmann. 
 
 
Etter hvert har mange andre produsenter av hardhetsprøveutstyr også utviklet dynamiske 
hardhetsprøveapparater. Blant annet markedsfører det tyske firmaet Krautkrämer GmbH sine 
egenutviklede hardhetsprøveapparater DynaMIC og Dynapocket, som også arbeider etter 
refleksjonsprinsippet.  Ifølge produsenten er derfor både DynaMIC og Dynapocket også 
normerte metoder i henhold til ASTM A 956-97. Figur 2.4 viser et bilde av DynaMIC med 
slagsonder. Apparatet har innebygd automatisk korreksjon for de forskjellige bevegelses-
retningene til slaglegemet.   
   
 
 

 
 

Figur 24. Bilde av den dynamiske hardhetsprøveren DynaMIC med tilhørende slagsonder. Apparatet er  utviklet 
og blir  markedsført av det tyske selskapet Krautkrämer GmbH. Den norske forhandleren heter Holger 
Teknologi as /22/. Apparatet har innebygd automatisk korreksjon for bevegelsesretningen til slaglegemet. 
Apparatet kan også leveres med datalogger og heter da DynaMIC DL 
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Krautkrämer lager også et hendig apparat i ”lommeformat”, nemlig Dynapocket. Apparatet 
veier bare 200 g og er meget enkelt å bruke. Displayet for avlesning av hardheten sitter på 
holderen med slaglegemet. Dynapocket er utstyrt med Krautkrämers patenterte automatiske 
korreksjon for slagretningen.  Apparatet har standard konverteringstabeller for ni forskjellige 
materialgrupper som kan brukes i kalibreringen. Det har også lettvint konvertering av HL til 
andre hardhetsskalaer. Figur 2.5 viser en Dynapocket. Hardheten som vises på displayet er i 
dette tilfellet HL. 

 

 

 

 
 

Figur 2.5. Dynapocket med kalibreringsblokk 

 

 

Også Hewlett Packard har nylig utviklet et hardhetsprøveapparat som arbeider etter Leeb-
metoden. Hardhetsprøveapparatet blir tilvirket i tre versjoner, nemlig HT-1000, HT-2000 og 
HT-2000A. Samtlige versjoner har display for direkte avlesning av hardheten etter valgt 
skala, akkurat som Krautkrämers Dynapocket. Samtlige versjoner har internminne som kan 
lagre inntil 200 hardhetsverdier inklusive prøveseriens middelverdi. Måleprinsippet er ikke 
revolusjonerende nytt. Det spesielle er at T-2000A kan overføre måleresultatene trådløst til en 
skriver via en liten innebygd radiosender. Operatøren slipper å ta stadig hensyn til en 
overføringskabel som lett kan skades, og skriveren kan stå på et tørt og trygt sted i nærheten. 
Figur 2.6 viser et bilde av T-2000A med bærekoffert, skriver og sylinderformet 
kalibreringsblokk.   
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Figur 2.6. Bilde av Hewlett Packards  
hardhetsprøveapparat H-2000A med  
bærekoffert, skriver og kalibrerings- 
blokk. Dette apparatet virker også 
etter Leeb-metoden. Kulematerialet 
er sinterhardmetall. Det spesielle med 
HT-2000A er at hardhetsverdiene kan 
overføres telemetrisk til en skriver.  
Apparatet forhandles i Norge av 
AS G. Hartmann /26/. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prøveprinsippet har flere navn. På engelsk heter metoden Leeb´s method, men like ofte kalles 
den rebound method.  Oversatt direkte til norsk må det bli tilbakesprettmetoden. Men det er 
ikke noe godt  norsk faglig ord for å beskrive metoden. På tysk heter det Rückprallverfahren, 
som betyr det samme. Leeb-metoden blir sannsynligvis det eneste brukbare norske navnet. 

De dynamiske hardhetsprøveapparatene må kalibreres mot en standard (referanseblokk) med 
kjent hardhet før hardhetsmålingene tar til. De er raske og pålitelige metoder med god 
presisjon, noe som sterkt har bidratt til den økte interessen for dem 
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2.2. UCI-metoden. 
UCI-metoden er en statisk metode som likner vickersmetoden, men den er foreløpig  ikke 
standardisert. UCI er forkortelse for Ultrasonic Contact Impedance. UCI-metoden arbeider 
etter følgende prinsipp: En stålstav med en vickerspyramide i den ene enden settes i 
longitudinalsvingninger av et piezoelektrisk krystall. Et annet piezoelektrisk krystall 
registrerer svingningsamplituden, se figur 2.7. 

 

 

 
Figur 2.7. Skjematisk framstilling av UCI-
prinsippet. En stålstav med en vickers-
pyramide settes i longitudinale resonans-
svingninger av et piezoelektrisk element. Et 
annet piezoelektrisk element registrerer 
svingningsamplituden. I det diamant-
pyramiden kommer i kontakt med prøve-
materialet, skjer det en kontinuerlig endring 
av resonansfrekvensen så lenge diamant-
pyramiden fortsetter å trenge inn i materialet. 
Når diamantpyramiden ikke  trenger lenger 
inn, slutter resonansfrekvensen å endre seg. 
Den totale endringen i resonansfrekvens er et 
indirekte mål for kontaktarealet mellom 
diamantpyramiden og materialet /19, 25/. 

 
 
 
Frekvensen blir automatisk innstilt slik at det oppstår stående bølger i staven (resonans). 
Resonansfrekvensen er avhengig av stavens lengde og ligger vanligvis mellom 70 og 78 kHz. 
Staven er opplagret ved ¼  av stavlengden, slik at det bare er grunntonen som kan genereres. 
Apparatet regulerer frekvensen slik at den til enhver tid blir lik resonansfrekvensen. I det 
diamantpyramiden kommer i kontakt med prøveoverflaten, skjer det en endring ∆f i resonans-
frekvensen. Denne endringen blir større jo dypere diamantpyramiden trenger inn i prøve-
materialet, dvs. jo større kontaktarealet mellom pyramiden og prøveobjektet blir. Endringen i 
resonansfrekvensen er indirekte et uttrykk for størrelsen av kontaktarealet. Når resonans-
frekvensen ikke endres mer, avsluttes målingen og hardheten regnes ut. Før hardhets-
målingene tar til, må apparatet kalibreres mot en standard (referanseblokk) med kjent hardhet 
og med de samme elastiske konstantene som det materialet en skal prøve. Frekvensendringen 
er nemlig i høy grad avhengig av materialets elastisitetsmodul E: 
 

∆F ~ E.A1/2               (2.1) 

Med øvet operatør er et hardhetsprøveapparat som virker etter UCI-prinsippet meget 
nøyaktig. Metoden har imidlertid også sine klare begrensninger som vi skal se på siden. 

Krautkrämer GmbH var den første som utviklet et hardhetsprøveapparat basert på UCI-
prinsippet. Det ble kalt Microdur Mic 1. Prøvekraften var 7,7 N. Deretter kom den kraftigere 
utgaven Mic 2 med en prøvekraft på 49,03 N.  Siden har MIC10 kommet med, den arbeider 
med en prøvekraft på 98,1 N (10 kp, derfor MIC10). Figur 2.8 viser et bilde av MIC10 med 
tilhørende sonder. 
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Figur 2.8. Bilde av Krautkrämers felt-
instrument MIC10 med tilhørende 
sonder for hardhetsprøving av stål og 
metaller. Holger Teknologi as /22/ 
forhandler også MIC10. Instrumentet 
kan leveres med datalogger og heter da 
MIC10 DL. Også MIC 10 må kalibreres 
mot en standard med kjent hardhet før 
hardhetsprøvingene blir gjennomført 
 
 
   
   
  
 
 
Siden har flere produsenter tilvirket tilsvarende instrumenter. Hardhetsprøveapparatet som er 
vist på figur 2.9 kan brukes både som feltinstrument og stasjonært instrument. Det  markeds-
føres i Europa av både BAQ GmbH i Tyskland og Melit GmbH i Sveits /20, 24/. 
   
 
 
 
 
 
 
Figur 2.9. Hardhetsprøve-
apparat (UCI) for både felt- 
bruk og stasjonær anvendelse. 
Apparatet markedsføres av  
BAQ GmbH i Tyskland under 
betegnelsen Alphadur og av  
Melit GmbH i Sveits under  
betegnelsen TH-400. Instru- 
mentet på bildet har stativ for 
stasjonær anvendelse /20, 24/. 
 
 
 
 
 
 
For å kunne bedømme nødvendig prøvekraft på en UCI-sonde kan en ta diagrammene på 
figur 2.10 a og b til hjelp. Prøvekraften er avhengig av ønsket lengde av inntrykks-
diagonalene. Den er også avhengig av inntrengningsdybden, men kan ikke reguleres på en og 
samme sonde. Tykkelsen på prøveobjektet skal nemlig være minst ti ganger inntrykksdybden.    
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Figur 2.10 a. Diagram 
som viser sammen-
hengen mellom vickers- 
hardheten og diagonal- 
lengden for de for- 
skjellige prøvekreftene 
ved vickersprøving /20/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 2.10 b. Diagram som viser sammen-  
hengen mellom diagonallengden og 
inntrykksdybden av et vickersinntrykk. 
Ved hjelp av dette diagrammet og  
figur 2.8a kan en bestemme hvor stor 
kraft en kan bruke uten å få en inntrykks- 
dybde som er større en 10 % av prøve- 
objektets tykkelse /20/. 
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2.3. Sammenlikning mellom UCI- og Leeb-metoden.   
 
Hvilken av metodene en vil bruke er ikke noen smakssak. Begge metodene har sine sterke og 
svake sider. De erstatter hverandre ikke, men en kan godt si at de utfyller hverandre. Leeb-
metoden gir langt større inntrykk enn UCI-metoden, se figur 2.11. 
 
Figur 2.11. Relative størrelser av  
inntrykkene etter et a: dynamisk  
inntrykk satt med et DynaMIC 
med Dyna D slaglegeme (anslags- 
energi på 11 Nmm, 3 mm Ø kule, 
b: MIC10 med MIC 2010 sonde      
(med prøvekraft på 98 N), c: MIC10 
med MIC 205 sonde (med prøve- 
kraft på 50 N), d: MIC10 med 
MIC 201 sonde (med prøvekraft  
på 10 N). Prøvematerialet hadde en  
hardhet på 55 HRC /19, 25/. 
 
      
Tabell 2.2 gir en oversikt over hvor brukbare de to metodene er til de forskjellige formål. 
Tabellen er litt misvisende, i det bunnhull med 50 mm dybde og 4,5 mm Ø må regnes som 
vanskelig tilgjengelige steder, men EQUOTIP har også slagsonde for testing av hardheten i 
bunnen av nettopp slike hull. 
 
 
   Anvendelser                          UCI-metoden  Leeb-metoden 
 
Deler med stor godstykkelse                    +                          ++ 
 
Grovkornede materialer                            -                           ++ 
 
Støpt stål og støpte                                   o                           ++ 
aluminiumlegeringer 
 
HAZ i sveiser                                             ++                           - 
 
Rør med veggtykkelse > 20 mm              ++                          ++ 
 
Rør med veggtykkelse < 20 mm              ++                           - 
 
HAZ, inhomogene overflater                    -                             + 
 
Tynne sjikt                                                ++                           - 
 
Vanskelig tilgjengelige steder                   +                            - 
 
 ++meget velegnet,     + velegnet,    o egnet i enkelte tilfeller,    - ikke egnet 
 
 
 Tabell 2.2. Oversikt over anvendelsesområder for UCI- og Leeb-metoden /19/. 
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Generelt kan en si at et stort inntrykk gir en bedre representativ hardhet enn et lite inntrykk. 
Dette gjelder spesielt for støpte metaller der mikrostrukturen både er grovkornet og in-
homogen. På grunn av et langt større inntrykk gir Leeb-metoden en gjennomsnittshardhet 
over et større område, og er derfor langt bedre egnet for slike metaller enn UCI-metoden. 
 
Varmepåvirket sone (HAZ) i sveiser er ofte smal, kanskje bare 2-3 mm, men hardheten 
forandrer seg mye over dette smale området. Den kan forandre seg fra 160-170 HV 10 helt 
ytterst og  opp til 325 HV 10 helt inne ved smeltegrensen, noe som er en akseptert økning. 
Men hardhetsverdier større 325 HV 10 er normalt ikke akseptert. Det er nettopp maksimal-
hardheten en er interessert i, og da må inntrykkene være små. Derfor er UCI-metoden langt 
bedre egnet til hardhetsprøving av sveiseprosedyrer enn Leeb-metoden, som på grunn av et 
altfor stort inntrykk gir en gjennomsnittshardhet av harde og myke områder av HAZ. 
 
 
 
                       Dyna    Dyna 
 Sonde              G          D 
                      6 mm   3 mm   MIC 2010  MIC 205  MIC 201   MIC 2103 
                       kule      kule      
 
 Prøvekraft/     90         11           98 N         50 N        10 N        3 N 
 slagenergi    Nmm   Nmm      (10 kp)       (5 kp)      (1 kp)     (300 p) 
 
  Hardhet                                    Inntrykkenes dimensjoner (µm) 
  64 HRC                        350         152               107             48             25 
    
  55 HRC            898      449         175               124              56            28               
   
  30 HRC          1030      541         249               175              79            41 
 
       
 
Tabell 2.3. Leeb- og UCI-metodens inntrykksdimensjoner ved tre forskjellige rockwellhardheter. 
Betegnelser og data er hentet fra /19/. 
 
  
Selv om anslagsenergien er lav ved Leeb-metoden, kan kraften som kulen øver på prøve-
overflaten i anslagsøyeblikket bli så høy som 900 N. Det er en langt større kraft enn 98 N, 
som  UCI-sonden MIC 10 leverer. Leeb-metodens høye anslagskraft er tilstrekkelig til å 
produsere vibrasjoner dersom materialtykkelsen er liten, omtrent som skinnet på en tromme. 
Ved materialtykkelser under 20 mm begynner den elastiske fjærvirkningen fra det 
udeformerte materialet omkring inntrykket å påvirke testresultatet. Den fjærende virkningen 
blir da stadig større jo mindre materialtykkelsen er. Dette fører til at sammenstøtet får en 
stadig økende elastisk karakter etter som materialtykkelsen avtar. Dette fører til at vickers-
hardheten målt med Leeb-metoden blir stadig høyere enn den statiske vickershardheten jo mer 
materialtykkelsen underskrider 20 mm, se figur 2.12. 
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Figur 2.12. Forholdet mellom 
dynamisk vickershardhet HV10  
målt med Leeb-metoden (HVL) og 
statisk vickershardhet HV10 (HV). 
Når godstykkelsen kommer under 20 
mm, øker dynamisk HV10 mer og 
mer mens statisk HV 10  ikke endrer 
seg /19/.    
 
 
 
 
 
 
Leeb-metoden er altså ikke egnet på materialtykkelser mindre enn 20 mm. Videre skal 
prøvematerialets tykkelse være minst 10 ganger inntrykksdybden. Det er den såkalte Bückle-
regelen. Tykkelseskravet gjelder for både UCI- metoden og de ”klassiske” statiske metodene. 
Inntrykket skal ikke gi synlige merker på baksiden av prøven, med unntak av et par av 
rockwellskalaene. Avhengig av inntrykkets størrelse er UCI-metoden anvendbar på material- 
tykkelser ned til 2-3 mm. 
      
Alle hardhetsprøvemetoder krever en prøveoverflate som er fri for oksidskall, maling, 
smøremidler, plastovertrekk eller metalliske overtrekk for korrosjonsbeskyttelse eller for 
bedre ledningsevne. Dybden av inntrykket bør være stor i forhold til overflateruheten. Den 
mest vanlige metoden for preparerering av overflaten er sliping. Tabell 2.4 gir en oversikt 
over maksimal overflateruhet for både de forskjellige Leeb- og UCI-sondene. 
 
 
       
 
                         Dyna G   Dyna G   MIC 2010  MIC 205  MIC 201  MIC 2103 
       Over-     6 mm Ø   3 mm Ø      98 N         50 N         10 N         3 N 
       flate-        kule         kule         (10 kp)      (5 kp)      (1 kp)      (300 p) 
       ruhet, 98 Nmm   11 Nmm 
       max. 
       Ra- 
       verdi      ≤ 30 µm    ≤ 10 µm    ≤15 µm     ≤ 10 µm   ≤ 5 µm    ≤ 2,5 µm 
 
 
 
Tabell 2.4. Oversikt over maksimal overflateruhet for de forskjellige sondene til Leeb- og UCI-metoden /19/. 
 
 
Sonden må under prøvingen holdes loddrett inn mot overflaten. Avvik herfra gir feil i 
testresultatet og er en av de mest vanlige operatørfeilene.  
 
En enkelt UCI-måling tar 6-7 sekunder. En dynamisk måling med Leeb-metoden er enda 
raskere. Begge metodene har også den fordelen at målingene kan utføres på store gjenstander. 
En behøver ikke å skjære ut prøvebiter. Begge apparattypene er forsynt med porter for 
tilkopling til PC.  
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2.6. TIV-metoden. 
TIV står for Thruogh Indenter Viewing og er et helt nytt måleprinsipp som i korthet går ut på 
at et videokamera inne i sonden fotograferer inntrykket gjennom vickerspyramiden mens 
belastningen står på. Det digitale bildet overføres via kabel til apparatets dataenhet som 
besørger utmåling av inntrykksdiagonalene ved hjelp av elektronisk bildeanalyse. TIV-
metoden er utviklet av Krautkrämer GmbH i Tyskland. Apparatets dimensjoner fremgår 
noenlunde av figur 2.13. Det er omtrent på størrelse med EQUOTIP. Markedsføringen skal nå 
starte og apparatet ventes å være kommersielt tilgjengelig i begynnelsen av mai 2000. 
Krautkrämer regner med stor interesse for dette nye produktet. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.13. Bilde av Krautkrämers  
nye hardhetsprøveapparat som er 
basert på TIV-prinsippet.  Hard- 
heten vises på dataenhetens display 
sammen med bildet av inntrykket.  
Apparatet arbeider med en prøve- 
kraft på 50 N. 
 
 
 
 
 
 
Apparatet arbeider med en prøvekraft på 50 N som påføres ved at en trykker sonden ned mot 
prøveoverflaten, akkurat som ved UCI-metoden. Metoden hører med til de statiske metodene, 
men måleprinsippet er ikke helt likt noen av de før omtalte prinsippene. Det er inntrykks-
diagonalene som blir målt mens belastningen står på, ikke inntrykksdybden. Dermed unngår 
en den elastiske tilbakefjæringen av diagonalene, og en unngår også innflytelsen av vickers-
pyramidens spissavrunding på måleresultatene som en får ved måling av inntrykksdybden. En 
unngår også innflytelsen av prøvematerialets elastiske egenskaper. Figur 2.14 er et detaljbilde 
og en prinsipptegning av målesonden. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.14. Detaljbilde 
og prinsippskisse av 
målesonden. 
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2.6. Universalhardhetsprøving. 
 
Et materiales hardhet er dets totale motstand mot inntrengning av et hardere legeme i over-
flaten. Denne definisjonen av hardhet ble først lansert av den tyske ingeniøren og professoren 
Adolf Martens i 1898. Siden er den blitt allment akseptert verden over. Etter denne 
definisjonen har et materiales hardhet eller dets totale motstand mot inntrengning både en 
elastisk og en plastisk komponent. Men de tre ”klassiske” hardhetsprøvemetodene gir bare 
den plastiske komponenten, fordi de er basert på utmåling av dimensjonene av permanente 
inntrykk. Dessuten er metodene i dag regnet som forholdsvis langsomme og kostbare, selv om 
en har oppnådd høy grad av automatisering ved bruk av videoteknikk og elektronisk bilde-
analyse. 
 
En annen måte er å beregne hardheten ved hjelp av inntrykksdybden istedenfor diagonalene. 
Men denne hardheten blir ikke den samme som vickershardheten, selv om inntrykkslegemet 
som blir brukt er en vickerspyramide. Navnet vickershardhet under last (HVL) ble brukt i 
mange år uten at metoden var normert, men i 1988 ble metoden normert i den nasjonale tyske 
standarden DIN 50359 under navnet universalhardhet (Universalhärte, HU). Vickershardheten 
og universalhardheten skiller seg fra hverandre på følgende punkter: 
 

1. Vickershardheten blir målt etter at belastningen er fjernet, mens inntrengningsdybden 
for beregning av universalhardheten blir målt mens belastningen ennå står på. Den 
målte dybden inneholder derfor en elastisk komponent. I tillegg til automatisk 
hardhetsprøving muliggjør metoden også dokumentasjon av hele kraft/inntrengnings-
forløpet, se figur 2.15. 

 
      2.   Vickershardheten blir fortsatt beregnet i kp/mm2, mens universalhardheten blir angitt  
            i  N/mm2.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2.15. Sammenhengen 
mellom kraft og inntrengnings- 
dybde ved universalhardhets- 
prøving /15, 17/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knooppyramiden og kuleformede inntrykkslegemer er utelatt i både DIN 50359 
og i det foreliggende normutkastet ISO/DIS 14577. Bare vickerspyramiden og 
berkovichtetraederet er med. 



 41

      Størrelsen hp er dybden av det permanente inntrykket og hc er dybden av det reelle  
      kontaktarealet med belastningen Fmax stående på. Dybden hr er den fiktive inntrengnings- 
      dybden. Den finnes ved å trekke tangenten til avlastningskurvens begynnelsesparti, som er  
      praktisk talt lineært. Dybden he er den elastiske inntrengningsdybden, se figur 2.16  /17/. 
 
      
 
 
 
 
 
      Figur 2.16. Sammen-      
        hengen mellom 
        størrelsene hc, he, og 
        hmax i et vickers- 
        inntrykk. 
 

 
 
 
 
 
Sammenhengen mellom diagonallengden d i et vickersinntrykk og den tilhørende 
inntrengningsdybden hv er gitt ved følgende likning: 

        
hv = (d/2)sin45o.tan(90-68)o       (2.2) 

 

             d = 7,0006.hv        (2.3) 
 
Sammenhengen mellom sidekanten a og inntrykksdybden hb i et berkovichtetraeder krever 
en litt mer komplisert utregning, se figur 2.17: 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 2.17. Geometrien til et 

        berkovichtetraeder Inntrykket  
blir en likesidet trekant med  
sidekant a, men inntrykket blir  
ikke lik inntrykket etter et like- 
sidet tetraeder. 
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Under forutsetning av idealgeometriske forhold er inntrykket satt sammen av tre trekanter, 
markert med fargene magenta, grønn og brun.  Sammenhengen mellom høyden hb og 
sidekanten a i inntrykket blir slik: 
 
               hb

.tanβ + h.tanα = (a/2).√3             (2.4) 
    
Med de oppgitte verdiene for α og β får vi da at  
 
  hb = 0,13438.a eller  a = 7,441.h      (2.5) 
 
Den grønne og den blå trekanten er kongruente. Sidekanten b i den grønne trekanten blir 
da: 
 
   b = h/cosβ = 0,13438.a/cos76,9o = 0,59289.a     (2.6) 
 
Sammenhengen mellom høyden h1 den brune trekanten og hb er gitt ved denne likningen: 
 
  h1 = hb/cosα = 0,13458.a/cos65,03o = 0,31832.a     (2.7) 
 
Den brunfargede trekanten er likebent. Hver av vinklene (kalt γ) ved grunnlinjen er gitt 
ved likningen: 
 
  tanγ = h1/(a/2) = 0,31832.a/(a/2) = 0,6366    (2.8) 
  γ = 32,48o 
 
Hver av de like lange sidekantene (her kalt d) i den brunfargede trekanten blir da lik: 
 
                  d = (a/2)/cosγ = (a/2)/cos32,48o = 0,59273.a     (2.9) 
 
Cosinussetningen kan deretter brukes til å finne vinkelen δ mellom grunnlinjen og b i den 
magentafargede trekanten:  
 
               d2 = a2 + b2 – 2ab. cosδ       (2.10) 
  cosδ = [a2 + (0,59289.b)2 – (0,59273.a)2]/(2a.0,59289.a)   
  cosδ = 0,84349 
  δ = 32,49o 
 

     Høyden h2 i den magentafargede og den grønne trekanten (som er kongruente) kan dermed  
     finnes slik: 
 
  h2 = b.sin32,49o = 0,59289.a.sin32,49o = 0,31847.a   (2.11) 
 
    Med disse verdier for høydene I de tre trekantene kan vi nå sette opp følgende uttrykk for  
    inntrykksarealet av et berkovichinntrykk: 
 
    A = (a/2)(h1 + 2.h2) = (a/2)(0,3182.a + 2.0,31847.a) = 0,47757.a2   (2.12) 
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     I dette uttrykket setter vi så inn a uttrykt ved hb: 
 
       A = 0,47757. (7,441.hb)2 = 26,44.hb

2    (2.13) 
 
Ved F = Fmax  er hb = hmax og vi får dette uttrykket for HU ved bruk av et berkovich-
tetraeder som inntrykkslegeme: 

 
HU = Fmax/[26,44.(hmax)2]    (2.14)  

 
Disse utregningene forutsetter idealgeometriske forhold, noe som for metalliske 
materialers vedkommende ikke er tilfelle. Dessuten er heller ikke inntrykkslegemet alltid 
geometrisk perfekt. Det gjelder både vickerspyramiden og berkovichtetraederet. Det er 
praktisk talt umulig å slipe en vickerspyramide til slik at alle fire kantene møtes i ett 
punkt. Det  vil alltid bli en ås. Men denne skal være minst mulig.  
. 
I tillegg har vickerspyramiden som regel en liten avrunding av spissen. Denne kan ha blitt 
dannet under tilvirkningen og/eller ved senere slitasje. Derfor forlanger ISO/DIS 14577 
nøyaktig utmåling av inntrykkslegemets overflategeometri dersom inntrykksdybden blir 
mindre enn 6 µm. Utmålingen bør helst foretas i et SEM eller et AFM-mikroskop /18/. 
 
I Tyskland (DIN 50356) regner en med den totale inntrykksdybden hmax = hc + he, da det 
bare er hmax som kan måles under prøvesekvensen. I denne standarden heter den til-
hørende hardheten Härte unter Last og har symbolet HU. Dersom inntrykkslegemet er en 
vickerspyramide blir uttrykket for HU slik: 
 

      HU =  Fmax/A = 1,854.Fmax/(7,0006.hmax)2 = Fmax/[26,43.(hmax)2]    (2.15) 
  
I ISO/DIS 14577 blir det foreslått å ”omdøpe” universalhardheten til martenshardhet 
med symbolet HM istedenfor HU. Men det er ikke sikkert at dette blir akseptert. Derfor 
opererer dette standardforslaget også med en annen hardhet, der en bruker dybden hc av 
det kraftoverførende kontaktarealet. Denne dybden kan ikke måles direkte, men er gitt av 
følgende sammenheng: 
 
  hc = hmax - ε(hmax – hr) = ε.hr + (1-ε)hmax     (2.16) 
 
Da må en sette inn hc istedenfor hmax i  likning (2.14) og (2.15). Størrelsen ε er en 
geometrifaktor og er av størrelsesorden 0,75 både for vickerspyramiden og berkovich-
tetraederet. Dette er gjort av hensyn til de engelsktalende land, der en bare vil ha med den 
plastiske komponenten. Det er da klart at HU beregnet på bakgrunn av hc må bli større enn 
HU  beregnet på bakgrunn av hmax. Men denne hardheten er ikke i overensstemmelse med 
Adolf Martens’ hardhetsdefinisjon. Hva som blir utfallet av sluttbehandlingen av ISO/DIS 
14577 blir ikke kjent før i juli/august 2001, da den endelige komitebehandlingen ventes å 
være ferdig. Muligens kommer ISO/DIS 14577 til å  tillate begge beregningsmåter og så 
overlate til brukeren å bestemme hvilken av dem som skal benyttes. 
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3. Prøvematerialets tykkelse. 
 
      I gjeldende standarder for de statiske metodene står det at det ikke skal være synlig  
      deformasjon på baksiden av prøvestykket. For øvrig er det litt forskjellige krav til tykkelse  
      ute og går. Ved hardhetsprøving etter brinellmetoden er det et vanlig krav at prøve- 
      stykkets tykkelse skal være minst 8 ganger inntrykksdybden. Ved vickersmetoden skal  
      materialtykkelsen være minst 1,5 ganger midlere inntrykksdiagonal. Dette tilsvarer  
      omtrent 10,5 ganger inntrykksdybden og er i godt samsvar med den såkalte ”1/10”- 
      regelen eller ”Bückle-regelen”. Denne regelen har fått sitt navn etter den tyske forskeren  
      H. Bückle, som drev omfatende forsøk med vickersprøving med små belastninger. På  
      bakgrunn av forsøkene sine kom han til at materialtykkelsen burde være minst 10 ganger  
      inntrykksdybden, dersom resultatene skulle være pålitelige. Dette tykkelseskravet er tatt   
      med i standardene for hardhetsprøving etter vickersmetoden. Figur 3.1 er en grafisk  
      framstilling av sammenhengen mellom vickershardheten og minste materialtykkelse  
      ifølge NS-EN-ISO 6507-1. 

 

 
 
             Figur 3.1. Sammenhengen mellom minste materialtykkelse og vickershardheten  /3/. 
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Figur 3.2 er et nomogram som knytter sammen prøvekraft, avlest vickershardhet, HV-
symbol, midlere diagonallengde og minste godstykkelse /3/.  
 

 
 

Figur 3.2. Nomogram som knytter sammen vickershardhet (1), minste materialtykkelse (2), midlere 
diagonallengde (3), HV-symbol (4) og belastning (5). Nomogrammet gjelder for belastninger fra 
0,09807 N (10 g) og opp til 980,7 N (100 kp)  /3/.  
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Tilsvarende regler gjelder for rockwellmetoden. For samtlige rockwellvarianter gjelder 
at prøvestykkets minste tykkelse skal være minst 10 ganger inntrykksdybden. Merker 
etter inntrykkene skal ikke være synlige på baksiden av prøvestykket, unntatt for 
prøving av materialtykkelser under 0,6 mm etter HR 30T, forutsatt at rockwell-
hardheten etter denne skalaen ikke overstiger 80. Da tillates det synlige merker etter 
inntrykkene på prøvestykkets bakside. Metoden skal da betegnes med HR 30T m. 
 
Det er en god tommelfingerregel å kreve at materialtykkelsen skal være minst 10 
ganger inntrykksdybden. Da kan en være noenlunde sikker. Det er bare et fåtall 
materialer som må ha en enda større godstykkelse. 

 
 

4. Mikrohardhetsprøving. 
 
De statiske hardhetsprøvemetodene vickers, knoop og berkovich brukes også til 
mikrohardhetsprøving. Geometrien til de tre inntrykkslegemene er beskrevet tidligere 
og blir ikke gjennomgått på nytt her. 
 
I mikroområdet øker hardheten med avtakende prøvekraft inntil et visst maksimum 
Deretter blir det et markant fall i hardheten, hvoretter den begynner å stige igjen.  
Figur 4.1 viser hardhetsprøveresultatene fra prøvinger på tre typer hurtigstål /7/. 
Belastningen ble variert fra 3 N og nedover til 0,15 N 
 

 
Figur 4.1. Resultatene fra en serie av mikrohardhetsprøvinger på tre forskjellige typer av hurtigstål. 
Størrelsen d er materialets midlere korndiameter. 
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Den maksimale hardheten inntreffer i det lengden av inntrykksdiagonalene blir litt 
mindre enn midlere korndiameter. Deretter faller hardheten brått med avtakende 
diagonalstørrelse. Dette er i samsvar med det en vet om korngrensearealets betydning 
for materialets styrke. Ved ytterligere minskning av inntrykksdiagonalene stiger hard-
heten igjen og nærmer seg asymptotisk met +∞. Da nærmer den plastiske deforma-
sjonen seg mot null. 
 
Sjokk og vibrasjoner har særlig stor påvirkning på resultatet av mikrohardhets-
prøvinger. Et apparat for mikrohardhetsprøving må derfor stå på et meget godt 
vibrasjonsdempet bord.  
 
Måling av hardheten i tynne, harde slitesjikt har blitt stadig mer aktuelt som ledd i 
kvalitetskontrollen. Men hvor godt er de eksisterende hardhetsprøvemetodene egnet til 
dette formålet? Problemet med slike målinger er å få målt sjikthardheten isolert, slik at 
den målte hardheten ikke blir en blanding av sjikthardheten og substrathardheten. 
 
Hvis en går ut fra en sjikthardhet på 3000 HV og en sjikttykkelse på 10 µm, blir den 
største tillatte inntrengningsdybden 1 µm, dersom en vil unngå at den målte hardheten 
blir en blanding av sjikthardheten og substrathardheten. Med en vickerspyramide blir 
da 7 µm den største diagonallengden. Hvis en bruker belastninger som gir 
diagonallengder mellom 7 og 70 µm blir den målte hardheten en blanding av 
sjikthardheten og substrathardheten. Bruker en belastninger som gir diagonallengder 
over 70 µm er det substrathardheten en måler, se figur 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2. Sammenhengen mellom prøvekraft og diagonallengde, dersom en forutsetter en sjikt- 
tykkelse på 10  µm og en sjikthardhet på 3000 HV. Kurvene er tegnet for substrathardheter på 
1000 HV og 500 HV 
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Hardheten i tekniske slitesjikt ligger vanligvis et sted mellom 2000 og 5000 HV. 
Tykkelsen varierer sterkt, og kan komme helt ned i 0,5 µm. En sjikttykkelse på 3 µm 
er ganske typisk for tekniske slitesjikt. Da blir den maksimale diagonallengden med 
vickersprøving 2,1 µm, hvis regelen om en maksimal inntrykksdybde på 1/10 av sjikt-
tykkelsen skal følges. Bruker en  knoopmetoden, blir den største diagonallengden L lik 
9,15 µm og den tilhørende grenselasten ca. 21,2 g, Bruker en berkovichmetoden blir 
den maksimale sidekanten a lik 2,23 µm og den tilhørende grenselasten ca. 7,8 g. 
 
Åpenbart øker relativ feil jo mindre inntrykkene er. Både operatørinnflytelsen og 
begrensninger i prøveapparatets måleoptikk tilsier dette. Men hvor ligger så nedre 
grense for inntrykksstørrelsen ved ”klassisk” hardhetsprøving.? 
 
Etter omfattende eksperimenter med hardhetsprøvinger etter vickersmetoden kom 
Bückle i 1961 fram til følgende konklusjon: Dersom måleresultatet skulle være noen-
lunde pålitelig, måtte den målte diagonallengden av et vickersinntrykk være på minst   

           3 µm. Etter omfattende statistiske studier av operatørinnflytelsen kom Bückle fram til  
           at en middels erfaren operatør kunne greie en variasjonsbredde på ca 0,5 µm. Med så  
           stor variasjonsbredde måtte en ifølge Bückle regne med en feilmargin på 33 % i  
           hardhetsverdien, se figur 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 4.3. Sammenhengen mellom maksimal feil i hardhetsverdien og diagonallengden for en del  
          forskjellige variasjonsbredder (∆) ved hardhetsprøving etter vickersmetoden. Ved en diagonallengde på 
         3 µm og en ∆ på 0,5 µm må en regne med en feilmargin på 33 % (ifølge Bückle). 
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       Maksimal feilmargin i hardhetsverdiene er definert som variasjonsbredden regnet i  
       prosent av middelverdien. 
 
       I løpet av de 25-30 siste årene har det skjedd en bemerkelsesverdig forbedring av  
       hardhetsprøvemaskinene. Det er særlig måleoptikken som er blitt forbedret, noe som har  
       ført til en vesentlig forbedret avlesningsnøyaktighet. I lysegrønt monokromatisk  
       mikroskoplys kan en under gunstige betingelser lett skjelne fra hverandre to punkter med  
       en avstand på 0,35 µm. 
 
       Med en moderne hardhetsprøvemaskin for vickersprøving greier en middels erfaren  
       operatør i dag en variasjonsbredde på 0,3 µm. Den nedre grensen for diagonallengden kan  
       dermed senkes fra 3,0 til 2,0 µm. Dette gir ifølge figur 4.3 omtrent samme feilmargin som  
       en diagonallengde på 3,0 µm og en variasjonsbredde på 0,5 µm.  En feilmargin på 33 %  
       er ganske stor. Derfor er de ”klassiske” metodene Vickers og Berkovich dårlig egnet for  
       sjikt som er hardere enn 3500 HV og tynnere enn 3,0 µm. 
 
       Umiddelbart kan da knoopmetoden synes bedre egnet for slike målinger. Inntrykket etter  
       en knooppyramide har både mindre inntrengningsdybde og lengre diagonal L. Men  
       knoopmetoden har også  en del svakheter. Disse er omtalt tidligere. Disse svakhetene 
       reduserer metodens fortrinn i så stor grad at vickerspyramiden fortsatt har en ubestridt     
       lederposisjon. 
 
       Et alternativ er å måle hardheten som universalhardhet. Men da må en være oppmerksom 
       på både materialspesifikke og geometriske faktorer. Disse faktorene har innvirkning på 
       deformasjonsforholdene omkring inntrykket. Grovt kan en regne med tre forskjellige  
       måter materialet kan reagere på, se figur 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Figur 4.4. Avvik fra idealgeometriske deformasjonsforhold.  a) materialopphoping langs inntrykkskantene. 
        b) innsynking av materiale langs inntrykkskantene. c) kombinasjon  av både a og b.   
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Videre kan pyramidespissen ha en ås, noe den alltid vil ha etter tilvirkningen. Det er praktisk 
umulig å få pyramidens fire sidekanter til å møtes i ett punkt under tilslipingen. Derfor får 
vickerspyramiden alltid en ås, uansett hvor nøye en er med tilslipingen av den. NS-EN-ISO 
6507-2 setter øvre grenser for lengden av denne åsen, avhengig av hvor stor belastning en 
bruker under prøvingen, se tabell 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell4.1. Maksimal åslengde på en vickerspyramide ved belastninger i makroområdet, lavlastområdet og 
mikroområdet i henhold til NS-EN-ISO 6507 – 2. 
 
 
Videre har vickerspyramiden i tillegg som regel en viss spissavrunding som også kan dannes 
under tilslipingen eller dannes ved slitasje, se figur 4.5. 
 

Figur 4.5. Geometriske uregelmessigheter på en vickerspyramide. a) Avrunding av spissen. b) Pyramide- 
spissen får en ås, fordi de fire pyramidekantene ikke møtes i ett og samme punkt. c) Kombinasjon av begge 
uregelmessigheter. 
 
 
 Berkovichtetraederet har ikke ås, men som regel en viss spissavrunding. På grunn av dette 
avviket fra korrekt geometri forlanger ISO/DIS 14577 en nøyaktig bestemmelse av 
inntrykkslegemets geometri dersom inntrykksdiagonalen er mindre enn 6,0 µm. En slik 
geometrisk bestemmelse gjøres best i et SEM eller i et AFM-mikroskop. 
 
I mikroområdet, med belastninger mindre enn 10.00 g og hardheter over 2000  HV, er den 
tidligere omtalte spissdominansen av underordnet betydning. Geometrien av spissen av 
inntrykkslegemet spiller en langt større rolle. Men først skal vi se på kritiske målelengder for 
knoop-, vickers- og berkovichmetoden ved idealgeometriske forhold. Figur 4.6 viser en 
sammenlikning av de tre nevnte metodene ved belastninger på 10,00 og 1,00 g. 
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Figur 4.6. Sammenlikning mellom knoop-, vickers- og berkovichmetoden ved belastninger på 10,00 og 1,00 g. 
Det forutsettes en nedre kritisk målelengde av diagonalene på 2,0  µm. Ved sammenlikningen er det forutsatt 
At knoopdiagnalen må være minst 2,5 ganger middelverdien av vickersdiagonalene. Videre er det forutsatt 
idealgeometriske forhold. 
 
 
Figur 4.6 viser at såfremt sjikttykkelsen tillater en belastning på 10,00 g kan alle tre metodene 
anvendes for nominelle hardheter opptil 4000. Men hvis hardheten øker fra 2000 til 3500, 
endrer målelengden seg bare med 0,8 µm for både vickers- og berkovichmetoden. Dersom en 
videre regner med en variasjonsbredde i de målte diagonallengdene på 0,3 µm, kan en i det 
nevnte hardhetsområde egentlig bare angi tre hardhetsverdier med rimelig akseptabel feil-
margin.  
 
Dersom sjikttykkelsen ikke tillater større belastninger enn 1,00 g havner samtlige av de tre 
metodene i det ”forbudte” området allerede ved hardheter på 550. Det er da satt en nedre 
grense for målelengden på 2,0 µm.  
 
Hvis en derimot måler hardheten som universalhardhet, gir en hardhetsøkning fra 2000 til 
3500 en dybdeforskjell på ca. 120 nm ved en belastning på 10,00g. hvis belastningen minskes 
til 1,00 g, blir den tilsvarende dybdeforskjellen 35 nm.  
 
Figur 4.7 viser en sammenlikning mellom inntrykksdybdene til knoop-, vickers og 
berkovichmetoden ved belastninger på 10,00 og 1,00 g.. Med dagens måleteknikk kan en 
regne med en oppløsning på 2,0 nm ved dybdemålingen, dersom hardhetsprøveapparatet er 
tilstrekkelig godt skjermet mot vibrasjoner. Teoretisk skulle en da kunne angi 18 rimelig 
pålitelige hardhetsverdier innenfor nevnte hardhetsområde, enten en bruker en 
vickerspyramide eller et berkovichtetraeder. 
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Figur 4.7. Sammenlikning mellom inntrykksdybdene til knoop-, vickers- og berkovichmetoden ved belastninger 
 på 10,00 og 1,00 g. 
  

Hvor mye vil en avrunding av spissen på inntrengningslegemet påvirke hardhetsverdiene? 
Som eksempel skal vi se på hardhetsavviket ved vickersprøving som funksjon av avrundings-
radien r av pyramidespissen, se figur 4.8. 
 

 
 
 
Figur 4.8. Geometriske forhold i inntrykket etter en vickerspyramide med en spissavrunding med radius r. Den 
målte inntrykksdybden h blir mindre enn den teoretiske inntrykksdybden h”. Følgelig blir den målte hardheten 
større enn det den teoretisk skulle være. 
 
 
Figuren viser et snitt lagt gjennom to sidekanter. Den målte inntrykksdybden h blir mindre 
enn den geometrisk korrekte h”, fordi pyramidespissen er avrundet. Inntrykksarealet beregnet 
på grunnlag av h blir derfor mindre enn om det hadde blitt beregnet på grunnlag av den 
geometrisk korrekte h”. Vi skal nå se på avviket ∆H/H, der ∆H er differensen mellom 
hardhetene beregnet på grunnlag av henholdsvis h og h”, og H er hardheten beregnet på 
grunnlag av h”. 
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           _0,1891.F__      _      __0,1891.F__         
         ∆H   =           (7,0006.h)2                  (7,0006.h”)2___     (4.1) 
          H                                  0,1891.F_ 
                                             (7,0006.h”)2 
  
Forenklet blir likning (4.3) på denne formen: 
 
  ∆H/H (%)  =   [(h”/h)2 – 1].100                (4.2) 
 
Ved geometrisk betraktning av figur 4.9  får vi fram følgende sammenheng mellom den 
geometrisk korrekte inntrykksdybden h” og den målte inntrykksdybden h: 
 
     h”  =  h – r + r.sin(β/2) + r.cos(β/2).cot(β/2)       (4.3) 
 
Forenklet blir uttrykket for h” slik: 
 
                         h”  =  h + 0,04.r        (4.4)          
 
        ∆H/H (%)  =  {[(h + 0,04.r)/h]2 – 1}.100         (4.5) 
 
        ∆H/H (%)  =  {800.(r/h) + 16.(r/h)2}.10-2       (4.6.) 
 
Likning (4.6) er grafisk fremstilt på figur 4.9 for verdier av r fra 0,05 til 0,4 µm. Hver 
av de hyperbelformede kurvene representerer én r-verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.9. Grafisk framstilling 
av korreksjonsfunksjonen ∆H/H 
for r-verdiene0,05 µm, 0,1 µm, 
0,2 µm, 0,3 µm og 0,4 µm.  
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     For berkovichmetoden kan en utlede en tilsvarende korreksjonsfunksjon. Det må imidlertid    
     enda en gang presiseres at det ennå ikke eksisterer ikke internasjonal standard for måling  
     av universalhardheten. Sluttredigeringen av ISO/DIS 14577 ventes ikke ferdig før i slutten  
     av juli 2002. 
      
 
   5. Kvalitetssikring av hardhetsprøvinger. 

 
Kvalitetssikring og kvalitetsledelse er stikkord som stadig går igjen på alle områder av 
både privat og offentlig sektor. Kvalitetssikringen omfatter også kvalitetskontroll. 
Hardhetsprøvinger hører med blant de mange metodene som står til disposisjon i dette 
arbeidet. Det er et krav at en skal kunne dokumentere tilfredsstillende pålitelighet og 
nøyaktighet på prøvemetodene en benytter. Hardhetsprøvemetodene er på ingen måte 
unntatt fra dette kravet. Men hvor nøyaktige må de være? En svensk undersøkelse i 
NORDTEST-regi avslørte at bare to av i alt ni sertifiserte laboratorier klarte å oppnå riktig 
hardhet på de tilsendte prøveobjektene. Det er ingen grunn til å tro at forholdene er noe 
bedre i Norge.  
 
Resultatet av den nevnte undersøkelsen gav straks opphav til følgende spørsmål: Er 
kravene til nøyaktighet for strenge i forhold til markedets behov? Det er de neppe. Det en 
må se på er kvalitetssikringsopplegget ved prøvelaboratoriene. Påliteligheten er avhengig 
av en rekke faktorer. Her er noen av de viktigste: 
 
1. Prøveprepareringen. Er denne gjennomført i henhold til den gjeldende standarden for  
      metoden som er brukt? 
 
2. Prøveutstyrets nøyaktighet. Når ble utstyret sist kontrollert og sertifisert? Hvordan er  
      utstyret vedlikeholdt? 
 
3. Operatørens dyktighet. Hvilken opplæring og trening har operatøren fått, og hvor ofte  
      bruker han eller hun hardhetsprøveutstyret? Denne faktoren er særlig betydningsfull  
      for de standardiserte statiske hardhetsprøvemetodene Brinell og Vickers, der  
      operatøren har en betydelig innflytelse på prøveresultatet.. 

      
    Gjeldende standarder for brinell-, vickers- og rockwellmetoden inneholder godt beskrevne   
    prosedyrer for hvordan de respektive hardhetsprøvingene skal gjennomføres. Ifølge samt- 
    lige av disse standardene skal prøveoverflaten være fri for oksid, fett, olje eller andre  
    belegg. Sliping av overflaten er tillatt, men det står ikke noe om hvilken finhet det skal  
    slipes ned til. Hvilken finhet prøveoverflaten er slipt ned til får større betydning jo mindre  
    belastning en bruker ved hardhetsprøving etter vickersmetoden. Prepareringen av prøve- 
    overflaten bør derfor avtales med kunden før en går i gang med hardhetsprøvingen. 
 
    Når det gjelder kontroll og vedlikehold av prøvemaskinene, er del 2 av standardene litt  
    omarbeidet, i det det meste av kontrollen skal besørges av det akkrediterte laboratoriet. 
    En skiller mellom direkte og indirekte kontroll. Både direkte og indirekte kontroll skal  
    utføres ved romtemperatur, dvs.  (23 ± 5) oC.  Direkte kontroll omfatter følgende: 
 -kontroll av prøvekraften 
 -kontroll av inntrykkslegemet 
 -kontroll av utmålingsenheten 
 -kontroll av testsyklusen 
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     Kontrollmåling av prøvekraften blir vanligvis foretatt ved hjelp av en elastisk lastbøyle,  
     Omtrent som ved kontroll og kalibrering av en strekkprøvemaskin. For hver prøvekraft  
     skal det foretas avlesninger i minst tre posisjoner av holderen av inntrykkslegemet.  
     Posisjonene skal være jevnt fordelt over hele bevegelsesstrekningen til holderen.  I hver  
     posisjon skal det foretas minst tre avlesninger. Samtlige avlesninger skal ligge innenfor en 
     toleransegrense på ± 1,0 % dersom prøvekraften F ≥ 1,961 N og ±1,5 % dersom 
     0,09807 N ≤ F < 1,961 N. Avviket regnes i prosent av den nominelle belastningen som er  
     satt på.  
       
     Hvis inntrykkslegemet er en kule, skal rundheten av kulen måles. Hvis det er en 
     diamantpyramide, skal vinkelen mellom to motstående sideflater samt lengden av åsen  
     kontrollmåles. De maksimalt tillatte åslengdene er gitt i tabell 4.1. Hvis det er en 
     diamantkjegle, skal kjeglens toppvinkel og spissavrundingens radius kontrollmåles. 
     
     Utmålingsenheten kontrolleres ved hjelp av et mikroskopmikrometer. Det består av en  
     polert stålskive med en inngravert millimeter som er delt inn i hundredeler. 
 
     Gammel eller feilstilt pære i lyskilden kan være årsaken til ujevn belysning av inntrykket. 
     Lyskilden bør kontrolleres ofte og hører egentlig inn under det jevnlige vedlikeholdet.. 
 
     Indirekte kontroll utføres ved hjelp av de før omtalte kalibreringsblokkene. De kalles også     
     standarder eller referanseblokker og leveres med garantert hardhet. Denne gjelder kun for  
     påstemplet hardhetssymbol og belastning. Det er altså ikke tillatt å bruke en referanse- 
     blokk beregnet for brinellhardhet, dersom det er vickershardhet som skal sjekkes. Videre  
     blir avlest hardhet kun riktig dersom belastningen er lik blokkens påstemplede belastning. 
 
     Direkte prøving er en ganske omfattende oppave og er påkrevet bare i disse tilfellene: 
 
     -hvis maskinen er nyinstallert eller har vært demontert og satt sammen igjen 

-hvis resultatene av den indirekte prøvingen ikke er tilfredsstillende 
-hvis det har gått mer enn tolv måneder mellom to indirekte kontroller 

       
     Hver direkte kontrollmåling skal etterfølges av en indirekte kontrollmåling. Tidsrommet  
     mellom to indirekte kontrollmålinger er avhengig av bruksfrekvensen på hardhetsprøve- 
     maskinen og antall ganger den er brukt. Tidsrommet skal ikke overskride 12 måneder.  
 
     Referanseblokkene blir også brukt av operatørene som ”kalibrerer” seg selv sammen med  
     hardhetsprøvemaskinen før hardhetsprøvingene tar til. Det heter ikke referanseblokker for  
     ingenting. Ved SINTEF/Molab ble det utført forsøk der brukte referanseblokker ble  
     maskinert for å fjerne gamle inntrykk. Deretter ble de polert til korrekt Ra -verdi og  
     hardheten ble målt på nytt. Det kunne ikke påvises noen forandring av hardheten. Men  
     det er ikke tillatt å bruke slike ”regenererte” blokker. Referanseblokkene blir nemlig også  
     levert med påstemplet materialtykkelse, slik at det siden kan sjekkes om materiale er blitt  
     avvirket etter at de ble kalibrert hos tilvirkeren. Når det ikke kan settes flere inntrykk på  
     referanseblokken, regnes den som utbrukt og er ikke annet enn skrap. Forbruket av slike  
     blokker er således en betydelig utgiftspost ved hardhetsprøvinger som blir foretatt ved  
     akkrediterte laboratorier. En referanseblokk koster nemlig fra 1000 til 2000 NOK. Den  
     høye prisen skyldes først og fremst produksjonsprosessen, som er ganske omstendelig og  
     kostbar. Det er også en kostbar affære å bli akkreditert som tilvirker av referanseblokker. 
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     Hva så med operatørens dyktighet? Åpenbart spiller denne en avgjørende rolle for prøve- 
     resultatet. Dette gjelder i særlig grad dersom hardhetsprøvingen blir utført etter brinell-   
     metoden eller vickersmetoden. For all del må nybegynnere ikke settes til å utføre  
     hardhetsprøving som en del av et betalt oppdrag. Opplæring og mye trening må til først. 
 
     Hvilke krav bør en så sette til en operatør som skal utføre hardhetsprøvinger? De  
     europeiske akkrediteringsstandardene i 45000-serien og 14000 serien inneholder svært  
     generelle og vage bestemmelser og dette. 
 
     Prøveresultatet er avhengig av hvor presist operatøren greier avlesningene. Hvor stor  
     nøyaktighet er det rimelig å forvente i avlesningene av for eksempel diagonalene i et  
     vickersinntrykk? Som nevnt kom H. Bückle etter omfattende undersøkelser i 1961 fram  
     til at en måtte regne med en variasjonsbredde på 0,5 µm. Men prøvemaskinene er siden  
     den gang blitt betraktelig forbedret når det gjelder avlesningsnøyaktighet. En regner i dag  
     med at en dyktig operatør fint greier en variasjonsbredde på 0,3 µm i en og samme  
     avlesningsserie. Feilmarginen øker åpenbart jo mindre inntrykket er, noe som fremgår av  
     figur 4.3. Feilmarginen er definert som variasjonsbredden i de målte hardhetsverdiene,  
     regnet i prosent av middelverdien. 
 
     Hvordan stiller det seg så med krav til synet hos dem som utfører hardhetsprøving? Så 
     vidt vites er det ikke satt noe bestemt krav til synet, slik det er for NDT-personell som  
     skal foreta filmbedømming. Der er minstekravet 5/5 med korreksjon. Men det er tvilsomt  
     om tilsvarende krav bør innføres for personell som utfører hardhetsmålinger. Hvis en  
     bruker briller, er disse bare i veien når en ser i et mikroskopokular. Da arbeider en heller  
     uten briller og skarpstiller best mulig ved å justere okularet. Men når en fjerner brillene,  
     forandrer synet seg. Det eneste riktige er da at operatøren ”kalibrerer” seg selv sammen  
     med hardhetsprøvemaskinen før de egentlige hardhetsprøvingene tar til. ”Kalibrerings- 
     serien” må foretas med den samme hardhetsprøvemaskinen som skal brukes til de  
     egentlige hardhetsprøvingene. Dette er vanlig praksis, og er tatt med som en passus i  
     kvalitetshåndbøkene til akkrediterte prøvelaboratorier. Dessuten er det viktig at personell   
     som utfører hardhetsprøvinger holder på med dette jevnt, og gjerne sammenlikner hver- 
     andres resultater. Også her kan det sies at øvelse gjør mester. 
 
     Innføring av data- og videoteknikk har ført til en ytterligere forbedring av målenøyaktig- 
     heten. Men helt sikker kan en ikke være, og en må ikke stole blindt på utstyret. Både  
     diagonalmåling på videoskjerm og utmåling ved elektronisk bildeanalyse skulle teoretisk  
     forbedre nøyaktigheten, og måleteknikken er i hvert fall ikke i strid med gjeldende  
     standarder for brinell- og vickersprøving. Men overføringsutstyret kan ha små variasjoner  
     fra dag til dag. Dette  gjelder spesielt dersom video- og datautstyret ikke er levert som  
     originalt tilbehør til hardhetsprøvemaskinen. Derfor er det like viktig at også slike  
     hardhetsprøvemaskiner blir kalibrert mot en referanseblokk før hardhetsprøvene blir  
     forarbeidet. Også rutinene for dette må være beskrevet i kvalitetshåndbøkene til 
     akkrediterte prøvelaboratorier som bruker slikt hardhetsprøveutstyr. 
 
     Dynamiske hardhetsprøveapparater brukes mer og mer i kvalitetskontrollen, og personell  
     som skal bruke slike apparater må gjennomgå opplæring og trening før de kan få utføre  
     målinger på egenhånd. Den største operatørfeilen ved bruk av et dynamisk prøveapparat, 
     et UCI-apparat eller et TIV-apparat er at sonden ikke holdes loddrett mot prøve- 
 
     overflaten. Apparatene leveres med sko til å sette på sondene for lettere å holde dem  
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     loddrett på prøveoverflaten under prøvingen, men det er ikke alltid en kan bruke dem. 
 
     Konvertering av hardhetsdata fra en type hardhet til en annen blir også mye brukt. Skal  
     en for eksempel kontrollere hardheten i et settherdings- eller et nitrersjikt, og kravet til  
     denne er angitt i HRC, nytter det ikke å uføre hardhetsprøvingen som rockwellprøving. 
     I stedet utfører en da selve prøvingen som mikrohardhetsprøving (som oftest vickers- 
     prøving) og konverterer deretter de oppnådde hardhetsdata til HRC ved hjelp av kon- 
     verteringstabeller. Slike konverteringstabeller er å få kjøpt, men de gjelder stort sett bare  
     for stål og kan ikke brukes for andre metaller med andre elastiske konstanter. Material- 
     prøvelaboratoriene bruker derfor helst konverteringstabeller de har utarbeidet selv, dels  
     på grunnlag av egne hardhetsdata, dels på grunnlag av hardhetsdata fra andre laboratorier. 
     Materialprøvelaboratoriene utveksler nemlig både prøveobjekter og hardhetsdata med  
     hverandre. 
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