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تعریف سختی
سختي يك ماده ويژگي است كه به خوبي تعريف نشده است ،و متناسب با تجربه كسي كه با آن سروكار دارد
معاني زيادي به خود مي گيرد .در مراجع متالوگرافي ،سختي فلزات به مقاومت آنان به تغيير شکل پالستيك
توسط نفوذ يك جسم فرو رونده تعريف شده است[.]1
به طور كلي معموالً سختي حاكي از مقاومت در برابر تغيير شکل بوده و اين خاصيت در فلزات معياري از مقاومت
آنها در برابر تغيير شکل مومسان يا دائم است .براي كسي كه با علم مکانيك و آزمايش مواد سروكار دارد به
احتمال زياد سختي به معني مقاومت در برابر فرورفتگي است .براي يك مهندس طراح سختي غالباً يك كميت
معين و از نظر اندازه گيري ساده مي باشد و اطالعاتي از استحکام و عمليات حرارتي فلز به دست مي دهد.
سختي يك خاصيت اساسي ماده نيست اما در رابطه با خواص پالستيکي و االستيکي قطعه مطرح مي شود .براي
مثال براي يك قطعه خاص ،مقدار سختي در دو نقطه مختلف آن ممکن است فرق داشته باشد .در صورتيکه
خصوصيتي مثل مدول االستيسيته براي يك قطعه مشخص است .روش آزمايش و آماده كردن نمونه معموالً ساده
است و از نتايج حاصله ممکن است در مشخص كردن خصوصيات مکانيکي ديگر استفاده شود .سختي سنجي به
طور گسترده اي در بازرسي ها و كنترل قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد]2 ,1[.
تاریخچه
سختي سنجي ،يك آزمون مکانيکي ارزشمند ،واضح و معمول است كه حدود  252سال است كه در اشکال
مختلف براي اكثر مواد و بخصوص فلزات مورد استفاده قرار مي گيرد .شواهد نشان مي دهد سختي سنجي اوليه
در سال  1772شروع شد .در آن زمان ريومر (  ) Reaumurفشردن لبه هاي شمش منشوري نسبت به هم را
پيشنهاد كرد.
روش های ابتدائی سختی سنجی فلزات
الف) تعيين سختي مقايسه اي با روش ريومر :در اين روش لبه دو نمونه فلزي منشوري شکل بر روي هم فشار
داده مي شوند.
ب) روش سختي سنجي فوپل :در اين روش دو نمونه نيمه استوانه اي شکل فلزي بر روي هم فشار داده شده و
اندازه سطح تماس پهن شده تعيين مي گردد ،اين تکنيك براي سختي سنجي گرم نيز به كار رفته است .در اين
روش نيروي اعمال شده بر هر دو شمش مساوي بوده و به اين ترتيب مي شد سختي دو قطعه فلزي را مستقيما
با همديگر مقايسه كرد .در سال  1987فوپل (  ) Foepplبه جاي شمش هاي منشوري از دو نيم استوانه استفاده
كرد .وي نسبت سطح پهن شده به نيروي وارده را معيار سختي معرفي نمود.
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اهمیت و فواید
مطمئنا ارزش و اهميت ويژگي هاي مواد را نمي توان ناديده گرفت .اطالعات حاصل از سختي سنجي مي تواند
به همراه ساير تکنيك هاي تائيد كيفيت مواد از قبيل تست كشش و فشار مورد استفاده قرار گرفته و مکمل آنها
باشد.
تست مواد و سختي سنجي آنها تا چه اندازه مفيد است و اهميت دارد؟ اطالعات بدست آمده از سختي سنجي و
اهميت آن در سازه هاي ساختماني ،صنعت خودرو ،صنعت ريخته گري ،هوا فضا ،كنترل كيفيت و ...را در نظر
بگيريد .با در دست داشتن اين ويژگي ها ،بينش ارزشمندي براي دوام ،قدرت ،انعطاف پذيري و قابليت هاي انواع
مختلف قطعات كه از مواد خام به كاالي نهايي تبديل مي شوند فراهم مي گردد.
در بسياري از كاربردهاي صنعتي نياز به قطعاتي است كه داراي سطحي سخت بوده ،و در عين حال از چقرمگي
و مقاومت به ضربه خوبي نيز برخوردار باشند .از جمله مواردي كه مي توان در اين رابطه به عنوان مثال به آنها
اشاره كرد عبارتند از  :ميل لنگ ،ميل بادامك ،چرخ دنده و قطعات مشابه .اين قطعات بايد سطحي بسيار سخت
و مقاوم در برابر سايش داشته و همچنين بسيار چقرمه و مقاوم در برابر ضربه هاي وارده در حين كار باشند.
دسته بندی روش های سختی سنجی
به طور كلي با توجه به نحوه سختي سنجي ،مي توان آزمون هاي سختي سنجي موجود را به سه دسته كلي
تقسيم نمود[:]2
 )1آزمون سختي االستيك
 )2آزمون مقاومت در برابر برش يا سايش
 )3آزمون مقاومت در برابر فرورفتگي

 )1آزمون سختی االستیک
اين روش توسط شور معرفي گرديد  .در اين نوع سختي سنجي از وسيله اي به نام اسکلروسکوپ استفاده مي شود
( شکل  .) 1اساس كار در اين دستگاه بدين گونه است كه يك هرم الماس يا منشور با وزن مشخص كه از ارتفاع
معيني رها شده ،پس از برخورد با سطح مجدداً به طرف باال برگشت مي كند .ارتفاع برگشت اندازه گيري شده كه
نشانگر ميزان انرژي جذب شده توسط سطح فلز است ،مبين ميزان سختي است .اين روش به روش ديناميکي نيز
معروف است.
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تصویر  )1ساختار ساده دستگاه اسکلروسکوپ شور

 )2سختی سنجی از طریق مقاومت در برابر برش یا سایش
اين روش آزمون از اولين روشهاي بررسي سختي اجسام مي باشد ،كه توسط زمين شناس معروف ،فردريك موس
بنيان نهاده شده است .به اين روش ،ماينرالوژي نيز گفته مي شود.
در روش ماينرالوژي ( كاني شناسي) از روش ايجاد خراش استفاده مي شود .ماينرال ها و ساير مواد بر حسب قدرت
خراش دادن بر ديگر مواد طبقه بندي شده و آن را به صورت جدولي به نام (  ) MOHSنشان مي دهند كه در
آن نرم ترين كاني يعني تالك داراي سختي  1و سخت ترين آنها يعني الماس با سختي  12مي باشد .بدين
ترتيب جسم سخت تر قابليت ايجاد خراش بر روي جسم نرم تر را دارا است .مزيت اين روش سهولت آن بوده و
يك ديد سريع به كارشناسان مي دهد .سختي سنجي موس در بين زمين شناسان بسيار رايج بوده ولي معموال
براي فلزات به كار نمي رود .عيب بزرگ اين روش حدودي بودن آن و عدم يکنواختي بين مقياس ها است .عدد
سختي مواد مختلف در مقياس موس در جدول  1آورده شده است.
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جدول )1طبقه بندی مواد در جدول Mohs

در نوع ديگري از آزمايش سختي خراش ،عمق يا عرض خراشي كه در اثر كشيدن سوزن الماسه با يك بار معين
روي سطح ايجاد شده ،اندازه گرفته مي شود (شکل  .)2اين وسيله گرچه براي اندازه گيري سختي نسبي اجزاي
ريز ،ابزار مفيدي است ،ولي دقت زياد نداشته و تکرار پذير نيست .اگر يك ماده نامشخص با شماره  6خراشيده
شود ولي با شماره  5خراشيده نشود ،سختي آن بين  5و  6خواهد بود .بزر گترين عيب اين روش آنست كه مقياس
سختي يکنواخت نيست .وقتي كه سختي مواد معدني با روشهاي ديگر سختي سنجي اندازه گرفته مي شود ،در
مي يابيم كه مقادير بين  1و  8خالصه شده و بين  8تا  12يك فاصله و خالء بزرگي افتاده است.

تصویر  )2آزمون خراش با استفاده از سوزن الماسه
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 : File Testاين روش به روش مقاومت در برابر سايش موسوم مي باشد .در اين روش به صورتي قطعه را مورد
بررسي قرار مي دهند كه مشاهده كنند قطعه مزبور توسط سوهاني كه زبري يا سختي آن مشخص است ساييده
مي شود يا خير .آزمايش هاي مقايسه اي با يك سوهان يا ابزار ساينده بستگي دارد به  :اندازه ،شکل ،و سختي
ابزار و سرعت ،فشار و زاويه سايش در طي آزمايش ،و به تركيب و عمليات حرارتي مواد تحت آزمايش .اين روش
بطور كلي در صنعت به عنوان يك معيار قبول يا رد مواد مورد استفاده قرار مي گيرد.

 )3سختی سنجی از طریق مقاومت در برابر فرورفتگی
اين آزمون و روش هاي مختلف آن بوسيله نفوذ يك فرو رونده در قطعه ي مورد آزمايش انجام مي گيرد .در اين
آزمون قطعه مورد آزمايش بر روي يك ميز صلب به صورت كامل فيکس شده و فرو رونده تحت بار ثابت و مشخص
در قطعه فرو مي رود[ .]2اعمال نيرو به صورت مستقيم يا به كمك يك سيستم اهرمي انجام ميشود .مقاومت
جسم در برابر نفوذ فرو رونده بيانگر ميزان سختي آن خواهد بود .اين روش به آزمون سختي نفوذ نيز معروف است
و روش هاي مختلف آن از متداول ترين روش هاي سختي سنجي مي باشند .بسته به نوع آزمون ،سختي با يك
عدد بيان مي گردد كه با عمق نفوذ تحت يك بار ثابت و يا مساحت اثر ايجاد شده توسط فرو رونده در محل نفوذ
رابطه معکوس دارد [.]2 ,1
چهار روش متداول براي انجام آزمايش سختي فرورفتگي يا سختي نفوذي وجود دارد كه عبارتند از:
 )1آزمون سختي سنجي برينل
 )2آزمون سختي سنجي راكول
 )3آزمون سختي سنجي ويکرز
 )4آزمون ريز سختي سنجي
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