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Basale definitioner og relationer

• Hårdhed = overfladens modstand mod at der presses et 
andet og hårdere emne ind i den.

• Afhænger dermed foruden af materialets „styrke“ af:

– Overfladens karakter

– Formen af det som man trykker ind

– Kraften/lasten og hastighed for lastøgning

– Tiden som lasten opretholdes 

• mere eller mindre, afhængigt af materialet

– Hvordan man måler „modstanden“

• Dybde mål - mekanisk eller elektrisk

• Størrelse på indtrykkets areal

• Energioptagelse i kollision



Relationer mellem hårdhed og materialeegenskaber

• Eftersom påvirkningen af måleemnet er forskellig er hårdhed ikke 
en entydig materialeegenskab

• Kan alligevel bruges til:

– Sammenligning med specifikationer i samme metode/skala

– Eftervisning af korrekt fremstillingsmetode

– Eftervisning af specificeret slidmodstand

– Ikke-destruktiv eftervisning af styrke

– Sammenlignende kontrol 

– efter varmebehandling

– utilsigtede opvarmninger 

– f.eks. efter en brand



Eksempler på hårdhedsmålingers relation til styrke

Standardiserede omsætninger

DS /EN ISO 18265.

Bemærk, at tabel reelt kun gælder 

hærdet og anløbet eller normaliseret

stål.



Basismetoder, Brinell, Vickers og Rockwell

• Bærbare varianter af laboratoriemetoder

– KING Brinell

– EMCO,  med flere Rockwell hoveder med variable bespændinger

– Vickers med magnetsko, HMO Leipzig, Frank, Reicherter

– Lavlast Rockwell, Computest, Affri, Newage m. fl.

• Fordele

– Umiddelbart sammenlignelige med laboratoriemålinger,

specifikationer og materialestandarder.

• Ulemper / begrænsninger

– Ofte begrænset af udstyrets dimensioner

– En del udstyr er ikke specielt robust

– Besværlig håndtering under feltforhold



Bærbare instrumenter  - Metoder 

• Dynamisk Brinell

– Poldyhammer, Telebrineller og ERNST STE med kalibreret brudstift

• Leeb metoden 

– også kendt som Equotip®

• UCI metoden

– Ultrasonic Contact Impedance

– Ultralydsbaseret måling af anlægsareal 

mellem HV diamant og emnet.

– GE Krautkrämer m.fl.



Bærbare instrumenter  - Metoder 

• Ernst ESATEST 

– Udstyr til måling af indtrængningsdybde 

– ved elektrisk modstand. 

– HR og HV.

• Det elektriske måleprincip

– giver mulighed for at optage 

sammenhængen: last, tid og dybde

• Kan sammenlignes med UNIVERSAL HÅRDHED, HU

– Hårdheden bestemmes af elastiske og plastiske egenskaber. 

• Andre materialeegenskaber

– Giver yderligere information om materialeegenskaber fra kraft – dybde kurve.

– relaksation/krybning, 

– elastiske og plastiske andel af indtrykningsarbejdet og elastiske indtryknings modul.



Bærbare instrumenter  - Metoder 

• GE Krautkrämer TIV 

– Through Indenter Vision

– Vickers, 

– håndbetjent 

– med digital billedanalyse 

via kamera over diamant

– Kræver en rolig hånd 

– og stor omhyggelighed 

bl.a. med rengøring

• Andre: Webster, Barcol, Schlerograf Shore m.fl.



Bærbare instrumenter  - Fordele og ulemper

• Bærbare er ikke varianter af laboratoriemetoder - men egne måleskalaer. 
Omsætning til standardmetoder er typisk empirisk.

• Fordele

– Metoderne er generelt mere letbetjente i felten

– Metoderne er generelt mere robuste under feltforhold

• Ulemper / begrænsninger

– Uden direkte relationer til laboratoriemålinger, 

specifikationer og materialestandarder. Der kræves omsætning – og resultatet skal 
angives så det fremgår at der er omsat: Eks. 350 HVLD – 350 HMEHV

– Følsomhed for dimensioner og andre materialeegenskaber end de stationære metoder. 
Eksempelvis er Leeb meget følsom for godstykkelsen.

– Korrektioner fra Nordtestprojekt.

– Leeb er desuden følsom for 

– E-modul, Temperatur, Svingninger/vibrationer.



Eksempel på materialeverifkation med 
hårdhedsmåling

Eftervisning af varmebehandlingstilstand i aluminium

• Kombination af konduktivitetsmåling med hvirvelstrøm 
og hårdhedsmåling

• Hårdhedsmåling efter 

• Vickers, Brinell eller Rockwell B.

• Konduktivitetsmåling udført efter 
ASTM E1004: Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity 

Using the Electromagnetic (Eddy-Current) Method

• Relateres til varmebehandlingstilstand jf. 

• AMS 2658 Hardness and Conductivity Inspection of Wrought Aluminum Alloy Parts



Sammenfatning

• De kendte metoder Brinell, Vickers og Rockwell 

– er dominerende til materialekontrol i laboratorierne. 

• Nyere eksperimentelle metoder som HU 

– har mindre betydning i testlaboratorier, 

– flere oplysninger om materialeegenskaber på mindre prøver end f.eks. trækprøver.

• On site bruges tranportable udstyr 

– såvel traditionelle metoder som tilpassede eller specielle målemetoder

• Men transportable udstyr giver udfordringer:

– De mest fleksible udstyr (Leeb) kræver en væsentlig masse/godstykkelse

– Andre kræver meget stor omhu og fiksturer (UCI, TIV og ESA Tester)

– Mindre fleksible udstyr er pladskrævende. (Brinell brudstift m. hammer, Vickers HMO10)

– Uddannelse af operatører er nødvendig for at sikre pålidelige målinger. 

– Certificering mulig efter Nordtest



Mange tak for jeres opmærksomhed

Ikke-certificeret hårdhedsoperatør i aktion


