
Метод Роквелла 

Метод Роквелла – найпоширеніший метод вимірювання твердості, що 
визначає глибину проникнення наконечника під певним навантаженням у 
матеріал. Це відносно простий та швидкий метод, в якому не потрібно вимірювати 
діаметру відбитку, і який підходить для дуже різних матеріалів від загартованих 
сталей до твердих видів пластику та щільної кераміки.  

Історія та розробка методу 

Теорія методу вперше була описана у 1908 році професором Павлом 
Людвігом у Відні. Таким чином Роквел є одним з найстаріших методів (для 
порівняння, метод Віккерса винайшли у 1925 році, метод Кнуппа – лише у 1939). 
Але процедура вимірювання твердості із книги професора “Випробовування 
конусом” була недосконала – не враховувала люфти, дефекти поверхні тощо. Тим 
не менше, метод був одразу визнаний кращим за єдиний наявний тоді метод 
Брінелля, що був відкритий вісім років перед тим у Швеції, адже не так сильно 
деформував поверхню та був значно швидшим.  

Ще однією очевидною перевагою стало те, що метод Роквелла можна було 
застосовувати до загартованих сталей та для визначення ефектів термообробки. 
Американські підприємники Г.М.Роквел та С.П.Роквел (New Departure 
Manufacturing, пізніше – частина General Motors) потребували пришвидшення 
процесу вимірювання твердості підшипників, тому вони вперше спроектували 
спеціальну машину для вимірювання твердості за методом Роквелла – 
відповідний гідромеханічний твердомір. Вони також вдосконалили метод, щоб він 
працював навіть за умов забруденості чи неоднорідності поверхні. Хоча заява на 
патент була подана ще у 1914, затвердили її лише у 1919. Стенлі Роквел на той 
час уже пішов з компанії, однак продовжував працювати над методом, 
запатентувавши нові винаходи щодо нього у 1919 і 1921 роках (прийняті після 
1924). Важливим етапом для розвитку метода Роквелла була співпраця Стенлі 
Роквелла із Чарльзом Вільсоном з компанії Wilson-Mauelen з 1920 року. Разом 
вони розробили стандартизовану вимірювальну машину і запустили масове 
виробництво.  

У 1980-1990х метод пройшов численні міжнародні стандартизації. Значні 
зміни, зокрема до ISO, були внесені вже у 2000 та 2005 році. Оскільки метод є 
дуже поширеним, навіть в нас час продовжуються наукові дослідження та 
уточнення до стандартів.  

Підготування зразка для вимірювання твердості 

Зразок повинен бути не менше глибини проникнення алмазного наконечника, 
помноженої на 10 (за деякими джерелами - 8), для наконечника з сталевою 
кулькою – помноженої на 15; загалом – не менше 0, 3мм для навантаження в 60+ 
кгс. Існують окремі таблиці співвідношень допустимої мінімальної товщини зразка 
для методу Роквелла; наприклад, для 40 HRC - 1,2мм, для 60 HRD – 0,8мм тощо. 
Якщо зразки недостатньої товщини, не допускається накладати їх один на одний, 
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адже перехід від однієї поверхні до іншої всередині такого блоку викривить 
показники твердості.  

Шорсткість поверхні зразка повинна бути не нижче Ra 2,5. Полірувати 
поверхню зразка, як у методах Брінелля та Віккерса, непотрібно. По-перше, тому 
що метод Роквелла не включає вимірювання заглиблень, по-друге, бо усі 
поверхневі плівки будуть зруйновані при попередньому навантаженні і вже не 
вплинуть на глибину проникнення при основному.  У разі вимірювання за методом 
супер-Роквелла (для особливо тонких матеріалів), зразки очищують з обох боків, 
але так, щоб не змінилися властивості матеіралу. Їх закріплюють точно 
перпендикулярно до осі індентора.  

Слід врахувати стан опорної поверхні виробу, оскільки нещільне прилягання 
її до столу унеможливлює точне вимірювання. Зразок має бути надійно 
закріпленим, не пружинити та не розхитуватися, бути захищеним від вібрації та 
ударів. Якщо він значно виступає за межі приладу, потрібно зафіксувати його 
додатково (не вручну), щоб вібрація не викривила тест.  

Опорні поверхні приладу, а також зразка потрібно очищати від окалини, 
мастила тощо, але лише таким чином, щоб не змінити властивості матеріалу (не 
перегріти або переохолодити). Виняток становлять реактивні метали, наприклад, 
титаніум, що може ввійти в контакт з індентором при надто ретельному очищенні 
(в цьому разі використовують керосин або інший тип змащування). Очищення 
приладу та індентора потрібно проводити відповідно до затверджених норм у 
відповідній документації. Якщо таких немає, опорну поверхню та індентер 
очищають етилом і протирають тканиною. Поверхні також продувають 
фільтрованим повітрям.  

Опорна поверхня приладу має бути підібрана відповідно до зразка. Якщо 
зразок є пласким, такою має бути і поверхня, якщо ні – використовуються V-подібні 
або інші наковальні. Щоб перевірити надійність закріплення V-подібної опорної 
поверхні, потрібно зробити пробний тест на циліндричному зразку, потім 
повернути опорну поверхню на 900 , не повертаючи сам зразок, і знову повторити 
тест. Якщо індентор потрапить у те саме місце двічі, опорна поверхня закріплена 
правильно. Дуже маленькі, тонкі зразки або листи металу тестують на невеликих 
пласких опорних поверхнях. Опорна поверхня має бути без сколів та подряпин, 
інакше дані тесту будуть викривлені.  

Індентори часто пошкоджуються від удару під час того, як зразок матеріалу 
зафіксовується на опорній поверхні або забирається з неї. Важливо виймати чи 
розміщувати зразок обережно, щоб не зачепити кінчик індентора. Рекомендується 
починати вимірювання із двох пробних відбитків, щоб перевірити надійність 
закріплення наконечника та розташування приладу та столу.  

Проведення вимірювання 

Процедура вимірювання: 

1. Для початку потрібно обрати шкалу вимірювання залежно від 
матеріалу. Відповідно до неї, визначається тип наконечника та 
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навантаження. У разі, якщо твердість поверхні матеріалу та глибших 
шарів є різною (наприклад, при прокалюванні), шкала обирається за 
характеристиками поверхневого шару.  

2. Після двох пробних відбитків потрібно виправити неточності в 
розташуванні наконечника та столу, якщо такі будуть, та встановити 
еталонний блок або зразок матеріалу на стіл приладу. 

3. Прикласти попереднє навантаження (10кгс, протягом 3с), 
обнулити шкалу і прикласти основне навантаження (3-5с, за іншими 
даними – 2-8с). Усі навантаження потрібно проводити плавно, без 
різких рухів. 

Навантаження забирається плавно, через 1-3 секунди після уповільнення чи 
зупинки стрілки індикатора, або зміни показів на цифровому дисплеї. Після 
звільнення матеріалу від навантаження прилад видасть твердість на циферблаті. 
Метод Роквелла характерний тим, що твердість вимірюється щонайменше у трьох 
точках матеріалу, а кінцеві дані вираховують як середнє арифметичне другого і 
третього вимірювання. При масовому вимірюванні можна робити один вимір на 
один зразок матеріалу. У методі Роквелла існує правило, що на зворотній стороні 
зразка не має бути деформацій після вимірювання, але, якщо вони з’явилися, це 
не обов’язково означає, що результати тесту хибні.  

Мінімальний розмір між відбитками має складати 3-4 діаметри між центрами 
сусідніх відбитків, не менше 2 мм. Мінімальний розмір між центром відбитку і 
краєм зразка – не менше 2,5 діаметра відбитку, загалом не менше 1 мм. Надто 
близькі відтиски один до одного не дадуть якісних результатів, адже матеріал 
відсувається під час навантаження у різні боки і ущільнюється, тобто його 
твердість зростає. У разі, якщо вимірювання проводиться надто близько до краю 
зразка, деформація матеріалу посилиться в напрямку до краю і викривить дані; це 
особливо помітно на м’яких матеріалах. При тестуванні методом супер-Роквелла 
відстані між центрами втиснень, та центром і краєм має бути не менше 5мм. Хоча 
всі ці дані зафіксовані у міжнародних стандартах, практика вказує, що краще 
дотримуватися ще більших відстаней, бо навіть при таких відстанях результати в 
методі Роквелла чи супер-Роквелла викривлюються витисненим матеріалом.  

При вимірюванні твердості циліндричних та сферичних поверхонь вносяться 
стандартизовані поправки, тоді як поправки для ввігнутих поверхонь мають бути 
вказані в документі на матеріал. Без поправок індентор вказує значно меншу 
твердість, бо через заокруглену форму не може достатньо глибоко ввійти в 
матеріал. Тест Роквелла має обмеження щодо його використання до випуклих 
циліндрів: для звичайного вимірювання – не менше 6,4мм в діаметрі, а для супер-
Роквелла – не менше 3,2мм в діаметрі.  

Температурними умовами вимірювання є 18-230С (за міжнародними 
стандартами допустимо 10-350С, якщо лише зміни температури не впливають на 
характеристики матеріалу), вологість повітря – 70-80%. Можливе також 
збільшення часу, якщо не відбувається уповільнення чи зупинки стрілки 
індикатора, або зміни показів на цифровому дисплеї, до 10-15 с, для деяких 
особливих матеріалів – до 60 с (має бути вказано в документації матеріалу).  
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Орієнтовними основним навантаженнями (кгс) є 60, 100 і 150. 
Навантаження залежить від типу наконечника, типу матеріалу та шкали 
вимірювання (див. Обчислення та дані). 60кгс використовують для виміру за 
шкалами HRA, HRF та HRH. 100кгс – за шкалами HRB, HRD та HRE. 150кгс – за 
шкалами HRC, HRG та HRK. Найпоширенішими шкалами у промисловості є 
HRA(70-93 HR) та HRC(20-67 HR) з алмазним конусом, а також HRB(25-100 HR) із 
сталевою кулькою. Для дуже тонких матеріалів існують вже згадані шкали супер-
Роквелла (superficial Rockwell scales): N (алмазний конус), W (сталева кулька 
3,175мм) та T(сталева кулька 1,58мм). Загальні діапазони: 70-94 HRN 15, 40-86 
HRN 30, 20-78 HRN 45, 62-93 HRT 15, 15-82 HRT 30 та 10-75 HRT 45. 

Попереднє навантаження завжди дорівнює 10кгс (98,1 Н). Воно має на меті 
зруйнувати окисну плівку і вибрати зазори твердоміра, а також виключає вплив 
пружної деформації та різної чистоти поверхні на результати.  

Прилади для методу Роквелла 

Існують ручні, механізовані та автоматизовані твердоміри. Стаціонарний 
прилад є цільнолитою жорсткою П-подібною конструкцією з двох блоків. Зверху 
знаходиться вимірювальний блок, який контактує із важелем підвішування 
навантаження (зазвичай – із гідравлічним демпфером для вбереження від ударів). 
Твердість поверхні столу не може бути нижчою за 50 HRC. Сучасні твердоміри 
Роквелла можуть мати двигун переміщення, електронну систему вимірювання з 
дисплеєм замість циферблату, автоматичні підвід, попереднє навантаження, 
контроль величини зусилля та часу робочого навантаження тощо.  

Прилади для супер-Роквеллів використовують менше навантаження та 
меншу глибину втиснення. Попереднє навантаження – 3кгс, а поділки відповідають 
глибині втиснення в 1 мкм, тому точність таких приладів набагато вища. 
Наприклад, методом супер-Роквелла вимірюється твердість листового матеріалу 
товщиною 0,3-1,0 мм (за шкалою HRA).  

За міжнародними стандартами, звіт про проведене вимірювання твердості за 
методом Роквелла повинен включати дані приладів, усі аспекти щодо проведення 
вимірювання, які виходили за межі норми (наприклад, температура), посилання на 
стандарт, за яким проводилася процедура та час прикладання навантаження 
(якщо він був довшим за 6с). Дуже важливо вказувати температуру, за якої 
проводився тест, у випадку, якщо властивості матеріалу ще невідомі і його 
твердість може коливатися залежно від температури.  

Наконечник для методу Роквелла 

Наконечник для методу Роквелла (НК) має 2 види: перший – з алмазним 
конусом з кутом при вершині у 120o, відповідним радіусом та округленим кінцем, 
другий - із сталевою кулькою на кінці. Вид наконечника залежить від типу 
матеріалу (див. Застосування методу Роквелла).  

Алмазні наконечники використовуються для шкал HRA, HRC, HRD, HR15N, 
HR30N та HR45N. Існує відмінність між стандартами: ISO вимагає, щоб усі алмазні 
індентори могли працювати з різними шкалами, тоді як ASTM відрізняє N-

    "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" 
 
 
    "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" 
 
 
    "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" 
 
 
    "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" 
 
 
    "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" 
 



індентори для супер-Роквеллів, C-індентори для HRA, HRC та HRD, і А-індентори 
для карбідів із твердістю вгорі шкали HRA. 

Радіус заокруглення в алмазного конуса 0,2 мм, для його виготовлення 
використовуються алмази правильної форми, без дефектів, внутрішньої напруги, 
включень і тріщин, видимих при двадцятикратному збільшенні. Різниця кутів при 
вершині конуса робочої частини алмазного наконечника не повинна перевищувати 
30’(при вимірюванні у двох взаємно перпендикулярних площинах). Для зразкових 
наконечників допустима похибка кута при вершині алмазного конусу в (120 ± 12)o. 
ASTM при калібровці інструменту вказує допустиму похибку у (120 ± 0,35)o, і 
похибку в 0,5-1,0 HR при перевірці на тестових блоках твердості, ISO – 0,8 HR.  

Висота робочої частини алмаза повинна бути не менше 0,30 мм, вона не 
може мати тріщин, сколів чи рисок, видимих при збільшенні у 30 разів. На поверхні 
оправи і державки не має бути раковин, тріщин, подряпин чи корозії, видимих 
неозброєним оком. Зміщення робочої вершини наконечника стосовно осі оправи 
допустимо до 0,03мм (0,02 для зразкового наконечника), відхилення осі конуса 
робочої частини стосовно осі оправи – не більше 30`.  

Індентори можуть мати різне виконання залежно від того, як вони кріпляться 
до приладу – через цанговий затискач, різьбове кріплення та ін. Не існує 
універсальних інденторів для всіх видів тримачів, тому їх потрібно підбирати до 
наявних приладів. Незалежно від виду індентора, він має міцно прилягати до 
твердоміра і не зрушуватися в боки під час тесту.  

Сталева кулька може бути діаметром 1,5875мм (1/16 дюйма) або 3,175мм 
(1/8 дюйма); часом також виготовляється із карбіда вольфрама. Шорсткість 
поверхні кульки має бути не більш як 0,040мкм. Похибки для кульок у 1,5875мм 
дорівнюють ±0,003мм, для більших - ±0,004мм. Загалом ці стандарти є 
загальновживаними – міжнародні стандарти не мають чітких вказівок щодо 
похибок у сталевих кульках в інденторах. Значними недоліками сталевих кульок є 
те, що вони швидко сплющуються, особливо при зіткненні з твердими 
матеріалами, а потім дають показники значно вищої твердості, ніж потрібно. Саме 
тому зараз стають популярнішими індентори з кульками з карбіду вольфраму (яких 
ще не було в ISO до 2000 року).  

Обчислення та дані 

За міжнародними стандартами, існує вже більш як 30 шкал вимірювання 
твердості за методом Роквелла. Шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K пристосовані для 
товстих шарів, та використовують навантаження від 60 до 150кгс. Шкала залежить 
від типу матеріалу, наприклад, тверді сталі з твердістю за Роквеллом понад 100 із 
шкали B (шкала для сталей) переходять у шкалу C. Таким чином нелогічно 
використовувати дані нижче 20 HRC або вище HRB 100.  

Число твердості за Роквеллом, отримане після вимірювань, позначають 
абривіатурою HRA, HRB, HRC і т.д., де HR – твердість за Роквеллом (hardness, 
Rockwell), а третя літера – шкала, за якою проводилися вимірювання. Для тонких 
шарів і навантаження у 15-45кгс існують шкали N, T та W, їх ще називають 
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“поверхневі Роквелли”. Щоб позначити результати таких обчислень, між 2 і 3 
літерою абривіатури потрібно вставити навантаження (наприклад, HR30T). 
Вказування шкали дуже важливе, оскільки, наприклад, 50 HRA не дорівнює 50 
HRC. Ще одним нюансом є заміна сталевої кульки на кульку з карбіду вольфраму 
– щоб це показати, використовують ускладнені позначення на кшталт HRBW або 
HRBS. В особливих випадках використовуються шкали Х із сталевою кулькою в 
6,350мм та Y в 12,7 мм в діаметрі. Вони характерні для американського ринку і не 
включені в ISO, хоча є в ASTM. Твердість за Роквеллом є безрозмірною 
величиною до 100, яке округлюється до 0,5 одиниці твердості.  

Метод Роквелла відрізняється від інших тим, що для його обчислення 
вводиться так звана умовна шкала глибин (0,002мм для товстих і 0,001мм для 
тонких шарів). Алмазний наконечник Роквелла дає граничну глибину проникнення 
0,2мм. Це число потрібно поділити на умовну шкалу (0,002мм) і отримати 
відповідне число поділок (100); сталева кулька має граничну глибину 0,26мм (130). 
Формули, які випливають із цих попередніх обчислень, далі будуть варіюватися в 
залежності від шкали.  

Щоб обчислити HRA, HRC та HRD, використовується формула: 

HR = 100 − 𝐻𝐻−ℎ
0,002

, 

щоб обчислити HRB, HRH і HRK: 

HR = 130 − 𝐻𝐻−ℎ
0,002

, 

де H та h – глибини занурення наконечника після зняття основного 
навантаження і до його прикладання у попередньому навантаженні, подається у 
міліметрах. Цю різницю не потрібно рахувати для вимірювання за шкалами N, T та 
W, для яких існує окрема формула: 

HR = 100 − ℎ
0,001

. 

Загальна формула для обчислення:  

HR = 𝑁𝑁 − 𝐻𝐻−ℎ
𝑠𝑠

, 

де N – число поділок (інколи позначають як К), а s – умовна шкала глибин 
(інколи позначають як С).  

Таким чином, чим твердіший матеріал і чим менше h, тим вище число 
твердості. М’якший матеріал має більше h і менше число твердості. Якщо індентор 
занурюється в матеріал на h=0,2мм, то твердість такого матеріалу умовно 
дорівнює нулю, якщо ж індентор не занурюється в матеріал, тобто пластична 
деформація дорівнює нулю, такий матеріал має умовну твердість у 100 одиниць 
Роквелла.  

Співвідношення методів Роквелла, Віккерса та Брінелля можна знайти у 
відповідних таблицях, але вони ніколи не є точними (похибка ±3). 100 HV та 100 
HB таким чином дорівнюють приблизно 52,4 HRB, а 100 HRB - 240 HV та 240 HB .  
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Застосування методу Роквелла 

Оскільки цей метод доволі простий та швидкий, його застосовують для 
підбору металів і перевірки їх якості всюди від великих заводів до високоточних 
лабораторій. Існує дуже широкий спектр матеріалів, твердість яких можна 
вимірювати методом Роквелла. Умовно їх можна поділити на дві групи: ті, що 
потребують алмазного конусу в наконечнику, і ті, яким досить сталевої кульки 
різного діаметру.  

• За допомогою алмазного конусу вимірюють твердість карбіду 
вольфраму, титаніуму, загартованих сталей, матеріалів для 
поверхневого зміцнення, перлітної сталі та інших поверхонь із 
високими показниками твердості (шкали вимірювання А, С і D).  

• Чавун, справи алюмінію та магнію вимірюють за допомогою 
сталевої кульки у 3,175мм (шкали вимірювання Е).  

• Алюмінієві та мідні сплави, латуні, м’які (низько- і 
середньовуглецеві) сталі, тонкі листи, бронзи, свинець, цинк, олово, 
бабіти та тверді пластики вимірюють за допомогою кульки 1,58мм 
(шкали В, F, G, H, K). 

• Твердість плівок можна вимірювати як алмазним наконечником, 
так і сталевими кульками обох діаметрів за дуже невеликих 
навантажень (шкали N, T і W; детальніше про навантаження див. 
Проведення вимірювання). Шкала N з алмазними інденторами може 
використовуватися навіть для щільної кераміки.  

Твердість матеріалів за методом Роквелла часто вказують в нормативних 
документах на інструмент. Наприклад, за нормами зубила мають бути 54-60 HRC, 
викрутки 47-52 HRC, а сверла по металу (без нітрид-титанового покриття) – 63-69 
HRC. Часом вказують не твердість самого інструменту, а твердість матеріалу, з 
яким він може працювати (для фрез). Певні стандарти за методом Роквела також 
вироблені для співвідношення твердості ґвинтів, гайок та болтів, їх класу міцності 
та діаметра.  

Метод Роквелла широко використовується в науці для визначення ознак 
металів (Н.Н.Давиденков, М.П.Марковець та ін.) Під час досліджень був виявлений 
зв’язок між перевіркою на твердість через втиснення та межу плинності для 
нержавійних сталей із високим вмістом хрому після різних режимів термообробки. 
Таким чином можна визначити межу плинності за вимірюванням твердості 
(середня похибка для алмазного наконечника складає лише +0,9%). Також існує 
зв’язок між вимірюванням твердості і показниками тимчасового опору, постійного 
опору руйнуванню, міцністю на стиснення, розтягнення, злам, та відносного 
звуження.  

 

Поради та рекомендації 

Часто неуважність до стану алмазного індентора може привести до його 
швидкого зношування. Поява тріщин, мікросколів чи вкраплень на поверхні алмазу 
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зменшує його ресурс в десятки разів, і після кожного використання стан 
інструменту лише погіршуватиметься, а тести можуть бути неточними. Чим вища 
твердість матеріалу, тим швидше з’являються ці пошкодження. Однак алмазний 
конус може бути перешліфований, що дозволить йому далі справно і довго 
працювати.  

Міжнародні стандарти рекомендують провести перевірку інструменту одразу 
на початку роботи, а потім перевіряти його з різними способами збільшення через 
часті проміжки часу. Зміни геометричних розмірів оправи перевіряють 
штангенциркулем або мікрометром, геометричних розмірів алмазу – 
інструментальним або металографічним мікроскопом(збільшення 360х), чи 
часовим проектором (ЧП-2) із збільшенням 200х. Зміна шорсткості робочої 
поверхні алмазу визначається інтерференційним мікроскопом.  

Якщо алмазний індентор було вдарено або він падав, потрібно провести 
подвійну перевірку: на наявність зовнішніх пошкоджень та на здатність точно 
відтворювати вимірювання твердості. Останнє виявляє внутрішні ушкодження в 
роботі індентора, які впливають на його роботу, але непомітні навіть під 
мікроскопом. В інденторах із сталевими кульками найпоширенішим пошкодженням 
є сплющення кульки, що виникає від удару, випробуваннях твердості понад 100 
HRB або зношування інструменту. Одним з виходів є використання інденторів із 
карбідом вольфраму.  

Якщо матеріал може бути виміряний кількома різними шкалами за методом 
Роквелла, потрібно дізнатися, яка шкала є найпоширенішою для цього матеріалу 
(найлегше – через пошук твердостей цього матеріалу, які будуть вказані, 
наприклад, в HRC, HRA тощо). Якщо ж із якихось причин не можна застосувати 
шкалу, призначену для певного типу матеріалу, варто обрати шкалу для якомога 
вищих твердостей – тоді вона зможе бути достатньо репрезентативною. При 
потребі порівняти твердість матеріалу за попередніх вимірювань із теперішніми, 
краще проводити нові тести у такі й же шкалі, в якій були проведені попередні. 
Звісно, існують таблиці для переведень між шкалами Роквелла, але всі вони 
мають похибки.  

Якщо твердість матеріалу ще невідома взагалі, варто використовувати 
алмазні індентори. В разі, якщо матеріал матиме високу твердість, а 
навантаження буде значним, індентори із сталевими кульками можуть 
пошкодитися на невідомому матеріалі.  

Існує дуже багато видів твердомірів за методом Роквелла, в тому числі 
портативні (для випадків, коли зразки матеріалів надто великі). Щоб обрати 
правильний твердомір, варто зважити на такі фактори: точність тесту 
(портативні твердоміри, наприклад, менш точні, ніж звичайні), можливість 
повторювати тест, відхилення від стандартних умов вимірювання, швидкість тесту, 
шкали, які будуть використовуватися, розмір матеріалу, довготривалість роботи 
приладу тощо. Також важливим фактором є те, чи твердомір має пасувати до 
методу Роквелла чи супер-Роквелла; якщо до обох, то такі твердоміри називають 
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комбінованими (twin testers). В особливих випадках твердоміри можуть поєднувати 
метод Роквелла з іншими методами.  

Звичайні, неелектронні твердоміри менш точні, вони дають похибки від 
зовнішніх умов (удари, порушення плавності чи часу навантаження, вібрації тощо). 
Саме тому твердоміри бажано не розміщувати на столах чи приміщеннях поруч із 
іншою технікою, особливо, якщо вона породжує вібрації. Зона вимірювання 
твердості не має пролягати близько до автомобільних трас або зон виробництва із 
підвщеним рівнем шуму. Електронні твердоміри можуть мати перебої в роботі 
через проблеми з електронікою. Якщо звичайний чи електронний твердомір 
помилиться на 0,002 мм щодо виміру глибини втиснення, це буде помилкою в 
1HR, якщо це буде метод супер-Роквелла, таку ж похибку дасть помилка у 0,001 
мм.  

Переваги та недоліки методу Роквелла 

Поширеність методу зумовлена тим, що він відносно недорогий, простий та 
швидкий (30-60с, до 2хв з контрольним зразком) у застосуванні. Метод не 
потребує високого професіоналізму того, хто його проводить, досить лише знати 
базові правила проведення вимірювання, які не змінюються в залежності від типу 
індентора чи шкали (крім супер-Роквеллів). У ньому непотрібно вимірювати 
діаметр відбитку, а також сильно очищувати чи полірувати поверхню. Метод 
Роквелла не так сильно деформує поверхню, як деякі інші методи, наприклад, не 
утворює настільки великого відбитку на поверхні, і не формує валики із 
витісненого металу, через що може застосовуватися на готових виробах. Він 
працює на поверхнях із додатковим зміцненням чи прокалюванням. Крім того, 
кулька в методі Брінелля набагато легше деформується та зношується, ніж 
відповідні наконечники у методі Роквелла. Подібно, шкала Брінелля значно менша 
і не дозволяє вимірювати настільки тверді матеріали, як у випадку із шкалами 
Роквелла.  

Недоліком методу є менша точність порівняно з методами Брінелля та 
Віккерса, при чому похибка зростає із твердістю матеріалу. Для більш точного 
вимірювання можна використовувати прилади типу супер-Роквелл із меншою 
глибиною втиснення та меншим навантаженням. Крім того, опорна поверхня 
матеріалу має щільно прилягати до столу, що утруднює вимірювання твердості 
зразків із окалиною, грубою обробкою та нерівностями, неоднорідною поверхнею 
(наприклад, певні види чугуну), схильністю до пружинення чи деформації. 
Потрібно пильно слідкувати за паралельністю досліджуваних поверхонь. Крихкі, 
дуже тонкі (менше 0,3мм), криволінійні матеріали (радіус кривизни менший 5мм) 
або ті, що мають сколи та раковини, краще виміряти іншими методами (див. 
Метод Віккерса, Метод Кнуппа).  

Стандарти 

За системою ISO стандартом є 6508-1, також загальна інформація про метод 
міститься у ISO 2039-2; відповідно, у системі ASTM це E18. Порівняння значень 
твердості методу Роквелла з іншими методами розміщено у ASTM E140.  
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