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Hardhetsmåling etter Vickers 

metode 

 En diamantpyramide 

trykkes inn i materialet 

med en bestemt kraft 

 Diagonalene til 

avtrykket måles, 

arealet av avtrykket 

beregnes og Vickers-

hardheten regnes ut 
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Hardhetsmåling etter Brinells 

metode 

 En hardmetallkule 

presses inn i 

overflaten på et polert 

prøvestykke 

 HB=F/A  

 F=Kraften i kg 

 A = Projiser areal av 

kulesegmentets 

inntrykning i mm² 
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Rockwell C 

 Inntryksdybden leses 

av på måleur 

 Rask metode som 

egner seg i produksjon 

 Brukes på harde, 

homogene materialer 
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Rockwell B 

 Kan brukes på 

innhomogene 

materialer 

 Egner seg for bløte 

materialer 
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Poldihammer 

 Rask målemetode som 

kan brukes i felt 
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Sprø brudd 
 Seige, det vil si duktile  brudd skjer langsomt under stadig 

tilførsel av energi. Den plastiske deformasjonen før 

bruddet inntreffer kan være stor.  

 Det finnes en del sprø materialer som ryker uten at de blir 

deformert plastisk i særlig grad. Glass og støpejern er 

eksempler på slike materialer. Brudd i slike materialer 

kaller vi sprø brudd. I ugunstige tilfeller vil det kunne 

oppstå sprø brudd i materialer som vanligvis er duktile. 

Lav temperatur, slag og skarpe kjerver er faktorer som 

øker risikoen for sprø brudd 

 Slagseighetsprøver blir utført for å teste hvor utsatt et 

materiale er for sprø brudd 
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Prøving av slagseighet 
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Praktisk nytte av slagseighetsdata 

 Prøver gjøres ved forskjellige 

temperaturer og plottes i 

diagram 

 Kurven blir S-formet. 

Vendepunktet kalles 

omslagstemperatur 

 Brukstemperaturen til 

materialet bør være høyere 

enn omslagstemperaturen 



Slagseighet i konstruksjonsstål 
Standarden NS-EN 10025: 2004 omhandler 

konstruksjonsstål (Structural steel). 

Standarden harmonerer med 

konstruksjonsdirektivet til EU (89/106/EEC). 

Del 2 i standarden setter disse kravene til 

slagarbeid og merking: 

 Stål merket JR: 27 J ved +20 ºC 

 Stål merket J0: 27 J ved 0 ºC 

 Stål merket J2: 27 J ved -20 ºC 

 Stål merket K2: 40 J ved -20 ºC 
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Sigeforsøket 
 Siging vil si at en del eller en 

konstruksjon som er utsatt for statisk 

belastning over lengre tid langsomt 

forandrer form. For metallene kreves 

det vanligvis høyere temperatur enn 

romtemperatur for at det skal skje. 

Prøvingen foregår i ovn med 

konstant belastning. Tøyningen blir 

registrert som funksjon av tiden. 

 Sigegrensen er den spenningen som 

gir en bestemt sigehastighet ved en 

bestemt temperatur. De vanligste 

verdiene er den spenningen som gir 

1 % tøyning på 10 000 timer eller på 

100 000 timer. 
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Oppsummering 

 

 Brinell til innhomogene, myke materialer 

  Vickers til harde og homogene materialer 

 Rockwell brukes i produksjon 

 Slagseigheten gir oss omslagtemperatur 

 Sigegrensen brukes på metaller som er 

utsatt for høy spenning over lengre tid ved 

høy temperatur 


