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материали  
Резюме: Разгледани са различни видове отпечатъци, получени след изваждане 

на Викерсовия индентор и тяхната промяна с времето, което дава директна 
информация за особеностите в механичното поведение на изследваните образци. 
Дискутирани са природата и причините за възникване на т. н. „pile-up” и „sink-in” 
ефекти, както и склонността към пукнатинообразуване. Статията е илюстрирана с 
богат снимков материал от наши изследвания на конкретни материали направен чрез 
оптична микроскопия. Показано е как само на базата на вида на отпечатъка могат 
да се правят изводи за сруктурните и механични особености на материала. 
 

Отпечатъците при микроиндентационния експеримент и кинетиката на тяхното 
развитие могат да бъдат много разнообразни, което е свързано с особеностите на 
материалната структура, рефлектираща в механичното поведение на изследваните образци. 

На фигури от 1 до 10 са показани характерни особености на видове отпечатъци, 
които сме получавали при дългогодишният ни опит в микроиндентацията, схематично 
изображение на отпечатъка и неговото сечение. 

 
1. Идеален квадратен отпечатък с добре очертани страни и диагонали, 

които не се променят с времето (фиг. 1)  
Възможни са два случая: 
а) Отпечатък, който не се променят с времето т.е. запазва геометричната форма 

на пирамидалния индентор. Такъв отпечатък е характерен за пластични материали, при 
които еластичната и вискозноеластичната компоненти липсват или са пренебрежимо 
малки. Такива отпечатъци имат много от металите, термореактивните полимери или 
полимери, които при условията на измерване са под температурата на встъкляване T .  

б) Отпечатък, който не се променя по отношение на размерите на страните и 
диагоналите, но с времето намалява неговата дълбочина. Такъв отпечатък е характерен 
за материали с преобладаваща пластична деформация, но еластичната и 
вискозноеластичната компоненти не са пренебрежимо малки. Това е поради факта, че 
материалът под ръбовете и върха на пирамидата е подложен на много по-голяма 
деформация, отколкото под стените. Тази деформация надвишава много деформацията 
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