
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα είναι

αποδεδειγμένη η  τεράστια  σπουδαιότητα

για τη βιομηχανία μετάλλου και πλαστικού

της μέτρησης της σκληρότητας ενός μεταλλι-

κού ή πλαστικού δοκι μίου. H σκληρομέτρηση

δίνει αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με τον

έλεγχο των εισερχομένων, των πρώτων

υλών, των ενδιάμεσων όπως και των τελικών

προϊόντων και έτσι συμβάλει ουσιαστικά στον

ολοκληρωμένο Ποιοτικό Έλεγχο και τη Δια-
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Αν και δεν υπάρχει

συγκεκριμένος ορισμός της

σκληρότητας, θα μπορούσε

να δοθεί ο παρακάτω:

Σκληρότητα ορίζεται η

βαθμός αντίστασης ενός

υλικού στην πλαστική

παραμόρφωση  που

προκαλείται από τη διείσδυση

άλλων σωμάτων σε αυτό.  

Τα αποτελέσματα της

σκληρομέτρησης παρέχουν

χρήσιμες πληροφορίες

σχετικά με διάφορα θέματα

που χαρακτηρίζουν τα υλικά

όπως για παράδειγμα:

• Προσδιορισμός υλικού.

• Έλεγχος ορθής

διαδικασίας θερμικής

κατεργασίας. 

• Έλεγχος ποιότητας

επιφανειακών κατεργασιών.

• Συμπεριφορά και αντοχή

του υλικού κατά τη διάρκεια

του χρόνου. 

• Συμπεριφορά του υλικού

σε συνθήκες φθοράς και

καταπόνησης. 

• Έλεγχος μείωσης αντοχής

μετά από θερμική

κατεργασία.

• Πληροφορίες σχετικά με

αντοχή σε εφελκυσμό.

Σε γενικές γραμμές η

σκληρομέτρηση έχει τα

ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Είναι μια γρήγορη, απλή,

εύκολη και αξιόπιστη

μέτρηση.

• Δίνει στοιχεία σχετικά με

τις μηχανικές ιδιότητες του

υλικού και έτσι μπορεί να

συσχετιστεί άμεσα με την

αντοχή σε εφελκυσμό (Tensile

Strength). Μεγαλύτερη

σκληρότητα συνεπάγεται

μεγαλύτερη αντοχή σε

παραμόρφωση.

• Είναι ένας Μη-

Καταστροφικός έλεγχος.

Η σκληρότητα είναι ένα

χαρακτηριστικό του υλικού

και η τιμή της έχει άμεση

σχέση με τη μεθοδολογία που

ακολουθήθηκε για την εύρεσή

της.

Οι μέθοδοι σκληρομέτρησης,

αναλόγως με το αν θα

εφαρμοστούν στατικά ή

κρουστικά φορτία, χωρίζονται

στις παρακάτω πιο

διαδεδομένες μεθόδους:

Α)  Στατικές μέθοδοι

Β)  Δυναμικές μέθοδοι ή μέθοδος

EQUOTIP

Η βασική αρχή των Στατικών

μεθόδων έγκειται στην αρχή

του ότι μέσω μιας συσκευής

που λέγεται διεισδυτής,

ασκείται στο δοκίμιο στατικά,

ένα συγκεκριμένο φορτίο για

ένα συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα και δημιουργεί ένα

αποτύπωμα πάνω σε αυτό. 

Η τιμή της σκληρότητας

προκύπτει από την ανάγνωση

των στοιχείων του

αποτυπώματος.

Οι πλέον γνωστές Στατικές

Μέθοδοι σκληρομέτρησης

είναι:

Α.1) ROCKWELL  

Α.2) ROCKWELL  SUPERFICIAL  

Α.3) BRINELL

Α.4) VICKERS

A.5)  KNOOP  Ή
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