
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ. Πώς και γιατί τη μετράμε;

52

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Πώς και γιατί τη μετράμε;
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Πώς και γιατί τη μετράμε;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επίδραση των μηχανικών και

θερμικών φορτίων κατά τη

διάρκεια μιας κατεργασίας,

επιφέρει κάποιες αλλαγές στα

στρώματα του υλικού που

βρίσκονται κοντά στην επιφά-

νεια, από τις σπουδαιότερες των

οποίων είναι η αλλαγή της

σκληρότητας.

Τι είδους όμως ιδιότητα των

υλικών είναι η σκληρότητα; Πώς

ορίζεται και γιατί η τιμή της

διαφοροποιείται για το ίδιο υλικό

ανάλογα με τη

χρησιμοποιούμενη μέθοδο

μέτρησης;

Η σκληρότητα είναι μία σύνθετη

Σχήμα 1. Ηλεκτρονικό

σκληρόμετρο Vickers 
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ιδιότητα των υλικών που δεν

μπορεί να οριστεί κατά τρόπο

μοναδικό. Παρόλο που πρόκειται

για έννοια εύκολα κατανοητή,

στην πράξη ο προσδιορισμός της

σκληρότητας ενός υλικού

βασίζεται στη μέτρηση κάποιων

μηχανικών ιδιοτήτων που

διαφέρουν από υλικό σε υλικό ή

ακόμα και ανάλογα με τη χρήση

του υλικού. Για παράδειγμα

διαφορετική είναι η μέθοδος

προσδιορισμού της σκληρότητας

ενός πετρώματος από ένα

μεταλλικό υλικό, ή η σκληρότητα

διείσδυσης ενός μεταλλικού

υλικού από τη σκληρότητα

τριβής του ίδιου υλικού.

ΟΡΙΣΜΟΙ –

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

Στην ορυκτολογία, σκληρότητα

κρυσταλλικού ορυκτού είναι η

αντίσταση του υλικού αυτού στη

χάραξη του από άλλο

σκληρότερο. Για τη μέτρηση της

σκληρότητας των ορυκτών, το

1812 ο Mohs πρότεινε μια

δεκάβαθμη κλίμακα, στην οποία

ο τάλκης έχει την τιμή ένα (1) και

το διαμάντι έχει την τιμή δέκα

(10). Θεωρούμε ότι ένα υλικό

είναι σκληρότερο από ένα άλλο,

όταν το χαράζει και λιγότερο

σκληρό, όταν χαράσσεται απ'

αυτό. Ορυκτά με σκληρότητα (1)

και (2) χαράσσονται με το νύχι,

αυτά με σκληρότητα από τρία

έως πέντε (3-5) χαράσσονται με

το μαχαίρι, ενώ ορυκτά με

σκληρότητα από έξι έως δέκα (6-

10) χαράσσουν το γυαλί.

Στη φυσική μεταλλουργία, γενικά

ως σκληρότητα ενός υλικού

ορίζεται η αντίσταση που

προβάλλει το υλικό αυτό, στην

κάθετη διείσδυση ενός άλλου

σώματος μεγαλύτερης

σκληρότητας από αυτήν του

εξεταζόμενου υλικού. Έτσι

βέβαια συνάγεται και το

συμπέρασμα ότι η σκληρότητα

είναι τόσο μεγαλύτερη όσο

μικρότερη είναι η διείσδυση του

σκληρού υλικού αναφοράς.

Παλαιότερα για την εκτίμηση του

μέτρου αυτής της αντίστασης

χρησιμοποιόταν το μέγεθος της

ορθής τάσης που απαιτείται για

την έναρξη πλαστικών

παραμορφώσεων στην επιφάνεια

επαφής δύο συνθλιβόμενων

σφαιρών (ορισμός κατά Hertz).

Το μέγεθος αυτό όμως δεν

μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί

στην πράξη. 

Έτσι σήμερα έχουν αναπτυχθεί

διάφορες μέθοδοι που παρέχουν

τη δυνατότητα προσδιορισμού

της σκληρότητας σε

οποιοδήποτε υλικό, όλκιμο ή

ψαθυρό, μέταλλο ή αμέταλλο, και

χωρίζονται σε τρεις γενικές

κατηγορίες:

1. Μέθοδοι στατικής μέτρησης

της σκληρότητας (π.χ μέθοδος

σταθερού φορτίου με  χρήση

κατάλληλου διεισδυτή)

2. Μέθοδοι δυναμικής μέτρησης

της σκληρότητας (π.χ μέθοδος

κρούσης – αναπήδησης )

3. Μέτρηση της σκληρότητας με

εγχάραξη 

Οι μέθοδοι αυτές αντιστοιχούν

αναλόγως σε ορισμούς για τη

σκληρότητα των υλικών, που

αποτελούν και τους σημερινούς

αποδεκτούς ορισμούς, σε σχέση

με την εφαρμοσιμότητα της κάθε

μεθόδου. Έτσι:

1. «Σκληρότητα είναι η αντίσταση

των σωμάτων στη διείσδυση

Σχήμα 3. Φορητό

σκληρόμετρο που

λειτουργεί με τη μέθοδο

της αναπήδησης (πάνω)

και με τη μέθοδο της

διείσδυσης (κάτω)

πλαστικά

κράματα Cu, Al

κοινοί χάλυβες

Σκληρυμένοι χάλυβες

Κοπτικά εργαλεία

Διαμάντι

Σχήμα 2. Σχηματική κατάταξη των υλικών καθώς η

κλίμακα της σκληρότητας αυξάνει 


