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Determinarea durității suprafeței acoperirilor de vopsea 

Testarea cu creionul vs. Testarea instrumentata prin indentare 

 

Până de curând, testarea rapidă prin zgâriere cu creioane speciale pentru determinarea duritatii acoperirilor de 

vopsea era o practica obișnuită. Cu toate acestea, fiabilitatea și reproductibilitatea acestei metode este discutabilă. 

Datorită standardelor stricte de calitate din industria acoperirilor, este necesar să se poată testa duritatea acoperirilor 

de vopsea foarte exact. 

Determinarea durității prin „ tehnica creionului” - sau mai bine spus, rezistența la zgârieturi prin marcarea cu creioane - 

conform metodei Wolff Wilborn sau DIN ISO 15184, este o metodă frecvent utilizată în industria acoperirilor. Cu această 

metodă, creioanele cu durități diferite sunt deplasate într-un anumit unghi și cu o anumită forță pe suprafața vopselei care 

trebuie testată. „Duritatea creionului” acoperirii, este definită de două niveluri consecutive de duritate, unde cea mai moale 

lasă doar o urmă scrisa, în timp ce cea mai dura provoacă de fapt o deformare tangibilă a stratului de vopsea.  

 

 

Fig. 1: FISCHERSCOPE® HM2000  pentru determinarea durității Martens 

Deficiențele acestei proceduri constau în reproductibilitatea slabă a măsurătorilor.  

Materialul testat nu va manifesta întotdeauna aceleași proprietăți, deoarece duritatea creionului nu este clar definită în nici un 

standard și există diferențe distincte între producătorii acestora. Mai mult, influența operatorului este semnificativă. Astfel, 

este deseori imposibil să interpretezi rezultatele fără echivoc . 
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Fig. 2: Compararea durității Martens a creioanelor cu diferite duritati, demonstrate prin deviatia standard a măsurătorilor. 

Dacă se corelează diferitele durități ale creioanelor cu duritatea lor Martens, limitările metodei devin și mai evidente.  

Fig. 2 prezintă rezultatele mai multor măsurători pe creioane cu diferite nivele de duritate. Suprapunerea largă este evidentă 

atunci când se iau în considerare deviatiile standard ale seriei de masuratori individuale. De fapt, mai ales în gama superioară, 

duritatea nominală (B, HB, F, H etc.) a creioanelor nu este un indicator de încredere al durității lor reale. 

FISCHERSCOPE® HM2000 S poate măsura duritatea straturilor de vopsea direct și cu precizie. În plus, pot fi determinate 

și alte caracteristici, cum ar fi comportamentul de fluaj și relaxare, precum și modulul de elasticitate. Toți acești parametri de 

duritate oferă adevărata indicație a calității vopselei.   

Sistemele de măsurare a durității FISCHERSCOPE® demonstrează că duritatea reală a unui creion poate varia 

semnificativ de duritatea sa nominală, ceea ce înseamnă că creionul nu este un dispozitiv de măsurare de încredere. 

Prin urmare, nu se poate aștepta ca o metodă care folosește un creion ca instrument cheie să evalueze în mod fiabil 

duritatea nimicului. Pentru determinarea directă a durității suprafeței de ex. Acoperirile de vopsea, de exemplu, 

FISCHERSCOPE® HM2000 S, vă vor oferi aceleași rezultate exacte și precise - de fiecare dată.  

Partenerul local GRIMAS CONTROL vă va oferi cu plăcere informații suplimentare.  

 

Fig. 3: FISCHERSCOPE® HM2000 S 


