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Prøvemetoder for mekaniske 

egenskaper 

 Strekkprøving 

 Hardhetsmåling 

 Slagseighetsprøving 

 Sigeforsøket 



Strekkprøving: Viktigste prøvemetode 

for måling av mekaniske egenskaper 

 Strekkprøving blir brukt til å fastlegge styrken 

og stivheten til materialer. Tallverdiene vi får 

kan brukes direkte i dimensjonering av 

konstruksjoner, maskindeler og industrielle 

produkter. Prøvingen gir oss også verdier som 

angir duktiliteten til materialet. Metoden er 

spesielt egnet til metalliske materialer og 

plast.  

 
21.01.2014 3 



Standarder 

Strekkprøving av metalliske 

materialer er standardisert i norsk 

standard NS-EN ISO 6892-

1:2009. Standarden består av 3 

deler. Del 1 tar for seg 

strekkprøving av metalliske 

materialer ved romtemperatur, del 

2 handler om materialprøving ved 

høye temperaturer mens del 3 

handler om materialprøving ved 

lave temperaturer.  
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Utførelse 
En jevntykk stav, som er lang i 

forhold til tverrsnittet, belastet 

med en stadig økende aksiell 

strekkraft F i en 

strekkprøvemaskin. Kraften, 

som kalles last, blir målt 

kontinuerlig av en lastcelle som 

er montert på maskinen. Staven 

blir lengre under prøvingen og 

forlengelsen blir målt 

kontinuerlig av et elektronisk 

måleinstrument som kalles 

ekstensiometeret.  
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Prøvestaven  
 Prøvestaven kan ha rundt, kvadratisk eller 

rektangulært tverrsnitt. Runde staver er 

vanligvis maskinert. Endepartiene brukes til 

å spenne fast prøvestaven. De dimensjoneres 

slik at de passer til den aktuelle maskinen.  

 Mellom endepartiene skal staven ha et 

parallelt område (6). Overgangen mellom 

det parallelle området og endepartiene er 

standardisert. Se anneksene i standarden. 

Lengden av det parallelle området regnes ut 

som vist i standarden.   

 9: Opprinnelig tverrsnittsareal S0  

 5: Opprinnelig målelengde L0  

 

  

 

Øverst: Rund prøvestav før brudd 

Nederst: Firkantet prøvestav før brudd 

  

Opprinnelig målelengde L0 er 

knyttet til opprinnelig 

tverrsnittsareal S0 etter formelen 

En slik stav kalles en proporsjonalstav. Standardisert  verdi på konstanten er k = 5,65. 

Dersom det er ønskelig med en lengre prøvestav kan k økes til 11,3. Dersom L0 blir 

mindre enn 20 mm bør k økes til 11,3. 



Eksempel 
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Det elastiske området 

 Den første delen av kurven er en 

rett linje. Det betyr at 

forlengelsen  er proporsjonal 

med kraften F.  

 Prøvestaven oppfører seg som en 

spiralfjær. Når kraften øker, blir 

prøvestaven lengre. Dersom 

kraften avtar, blir prøvestaven 

kortere igjen.  
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Stive og myke materialer 

 Danner den rette linjen 

i starten av 

diagrammet en stor 

vinkel med 

horisontalaksen, er 

materialet stivt.  

 Er linjen mindre steil, 

er materialet mykt 



Det plastiske området 

 Metallene er elastiske opptil 

en viss grense som vi kaller 

elastisitetsgrensen. Når 

belastningen overstiger 

elastisitetsgrensen, går kurven 

over fra å være en rett linje til 

å bli krummet. Forlengelsen 

er ikke lenger proporsjonal 

med kraften. Dersom vi 

avlaster, har staven fått en 

varig, eller plastisk 

forlengelse. 
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Innsnøring og brudd 

 Fortsetter vi å øke belastningen etter 

at elastisitetsgrensen er nådd, 

krummer kurven inntil den når sitt 

høyeste punkt. Da starter 

utviklingen av en innsnøring på 

midten av prøvestaven. Inne i staven 

dannes det mikroskopiske porer på 

korngrensene i senter av staven. Når 

energitilførselen fortsetter, utvikler 

porene seg til en sprekk. Sprekken 

vokser radielt i alle retninger. Like 

før staven ryker, vokser sprekken 

konsentrisk i 45°i forhold til 

kraftretningen inntil bruddet er et 

faktum.  
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Kraft - forlengelsesdiagram 

 Måler vi kraften F og 

forlengelsen L som 

prøvestaven får, kan vi 

lage kraft- 

forlengelsesdiagram 
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Duktilitet = formbarhet 

 Materialer som skal formes 

plastisk, må kunne tøyes langt 

uten å ryke. De må være 

duktile 

 Kontraksjonen Z og 

bruddforlengelsen A angir 

duktiliteten  
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Måling av duktilitet 

 

 

 8: Målelengde etter brudd, Lu 

10: Minste tverrsnittsareal etter 

 brudd, Su   
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Teknologisk spenning - 

tøyningskurve 

 X – aksen viser nominell 
tøyning  

 

 

 

 Y – aksen viser nominell 
spenning  

 Gir sammenlignbare kurver 

 Interessante størrelser: Re,  
Rp0,2,  Rm,  E 
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Flytegrensen Re 

 Bestemmes for 

materialer som har 

markert overgang 

mellom elastisk og 

plastisk 

deformasjon 

 Mykt stål er mest 

aktuelt eksempel 
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Rp0,2 

 Beregnes for 

materialer uten 

markert 

flytegrense, som 

for eksempel 

aluminium 
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Strekkfastheten Rm 
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E-modul 

 E-modulen er 

vikkelkoeffisienten til den 

rette linjen i spenning-

tøyningsdiagrammet 

 E – modulen brukes når vi 

skal beregne nedbøyning 

 E – modulen endrer seg 

praktisk talt ikke ved 

legering eller herding 

 Hookes lov: Spenningen 

er proporsjonal med 

tøyningen 
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Oppsummering teknologisk 

spenning - tøyningskurve 



Rapport fra strekkforsøket 

21.01.2014 21 Kilde: NS-EN ISO 6892-1:2009 side 19 
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Forskjellige kurver 

 Metall-

formerens 

drømme-

kurve 

 Dreierens 

drømme-

kurve 

Konstruk-  
tørens 

drømme-kurve 
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Sann  spenning – tøyningskurve (kf-kurven) 

 Sann spenning er kraft 
delt på virkelig areal 

 Sann tøyning er 
summen av 
lengdeendringen delt 
på momentan lengde 

 Kan brukes 
matematisk 

For å unngå sammenblanding mellom 

parameterne i den sanne og den 

nominelle spenning-tøyningskurven, 

blir sann spenning betegnet som kf. Vi 

kaller uttrykket kf 

deformasjonsmotstanden. Den oppgis i 

MPa (N/mm2). Den sanne (eller 

logaritmiske) tøyningen blir betegnet 

med den greske bokstaven phi og den 

oppgis som et dimensjonsløst tall 
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Oppsummering - strekkforsøk 

 Strekkforsøket er viktigste målemetode for 

metallenes mekaniske egenskaper. Teknologisk 

kurve viser nominelle verdier 

 E-modul viser stigningen til kurven i det elastiske 

området 

 Duktilitet kan tallfestes 

 Sann spenning-tøyningskurve kan brukes 

matematisk i beregning av formgivningsprosesser 


