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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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на гран
ницата на пластично
п
течение, т..е. делът на пластичн
ната компоонента е мн
ного поголям от останаллите дефор
рмационнии компонен
нти (виско
озноеластиччна и еласстична).
Затова диагонали
ите на отпеечатъка саа добре оч
чертани, неезависимо от еластич
чното и
вискозн
ноеластичнаато възвръщане на ддъното на отпечатъка,
о
, т.е. отпеччатъкът не запазва
геометрричната форрма на пир
рамидалнияя индентор. Материалъ
ът под стенните е подл
ложен на
натиск, който мооже да се разложи нна две компоненти - по-малка на опън в посока
успореддна на стеената и по
п голяма на натискк перпенди
икулярно нна стенатаа.Поради
геометрричното поодобие и в зависимоост от отсстоянието от ръбоветте на пир
рамидата
съотнош
шението меежду тези две
д компонеенти ще бъ
ъде между 1:2,48
1
в точчките до меедианата
на стран
ната до 1:3,5 близко до
д ръбовете. Такъв тип
п отпечатъц
ци са характтерни за маатериали
с по-голляма възвраатима комп
понента на ннатиск, отко
олкото на опън.
о

Сложно нап
прегнато съст
тояние на маатериала под
д проникващата Викерсовва пирамида
а

Фиг. 1. Квадратен
К
оттпечатък, който не се про
оменя с врем
мето

22. Отпечаттък с вдлъ
ъбнати стр ани, който
о не се про
оменя с вреемето
Т
Такъв отпеечатък е хаарактерен зза пластичн
но-еластичн
ни материаали. Колко
ото е поизявенаа еластичн
ната дефор
рмация, толлкова страаните на отпечатъка
о
са по-вдл
лъбнати.
Това е поради елластичното
о възвръщаане не сам
мо на дъно
ото на отппечатъка, но
н и на
странитте. Това е типичен
т
оттпечатък заа повечето полимерни
п
и материалии при темп
пература
над T . Съотношеението меж
жду възвръъщането наа дъното на
н отпечатъъка и степ
пента на
вдлъбваане (отклоонение от квадратнатта форма) дава ориеентировъчнна информ
мация за
еластиччността на материалаа в посока,, перпенди
икулярна наа повърхноостта и усп
поредно
на стен
ните, къдетоо материал
лът е подлоожен на опъ
ън, т.е. мож
же да се поолучи инфо
ормация
за съотн
ношениетоо между пар
раметрите на натиск и опън (фи
иг. 2).
33. Отпечаттък, при който са ви
идими само
о диагонал
лите на отп
печатъка
Т
Такъв отпеечатък даваат някои кааучуци при
и по-големи натоварввания и материали
с преоббладаващи еластична и вискознооеластичнаа деформац
ции. Има и наличие на
н малка
пластиччна компон
нента, благгодарения нна която саа видими ди
иагоналитее (фиг. 3).
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П
При този случай гр
решките отт измерван
нията са сравнителн
с
но големи. Краен
случай е липсатта на отп
печатък. Т
Това е ти
ипично за еластомеерите, при
и които

станд
дартното
измерваане на миккротвърдосттта по отпеечатъка е практически
п
и невъзмож
жно.
Фиг. 2. Отпечатъ
ък с вдлъбнаати страни, който
к
не се променя
п
с врремето

d

Фиг. 3. От
тпечатък безз видими стр
рани, а само диагонали

44. Отпечаттък с израззен “sink-iin” ефект
Т
Този ефектт се състои в увличанее и потъван
не на част от
о материалла около ин
ндентора
без да и
има пряк коонтакт с неего. Това е ххарактерно
о за материаали със силлно преобладаваща
еластиччна компон
нента на деформация
д
ята. Такиваа материал
ли са каучууците и много
м
от
полимеррните матеериали с физично омррежване. При
П релаксаация на отп
тпечатъка, заедно
з
с
повдигаане на дъноото на отпеечатъка, поостепенно и много по
о-малко се повдига ни
ивото на
стенитее (основатаа) на отпеч
чатъка, такка че в краайна сметка формата на отпечаатъка не
запазва съотношеението 1/7
7 (дълбочиина на пр
роникване на инденнтора/диаго
онал на
отпечаттъка), а товва съотнош
шение рязкоо пада. Ско
оростта на възвръщанне на отпеч
чатъка с
времетоо е свързанаа с вискозноеластичнаата компонеента (фиг. 4)
4

Фиг. 4. Отпеечатък с изр
разен „sink-in
n” ефект

55. Отпечаттък с израззен “pile-u
up” ефект
Т
Този ефектт се състои
и в изтласквване на часст от матер
риала околоо индентор
ра върху
повърхн
ността, катто се обраазува малъък вал око
оло отпечаатъка. Товаа е характтерно за
материаали с прееобладаващ
ща пластиична компонента наа деформаацията и никаква
склонноост към сввиване. При
и полимериите таковаа поведениее се наблю
юдава многго рядко
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(фиг. 55). Такива материали
и са някоии пластичн
ни меки меетали. Коллкото е по
о-голямо
натоваррването, тоолкова по-гголям е тозии вал.

Фигг. 5. Отпечаттък с изразен
н „pilе-up” еф
фект

66. Добре оч
чертан ква
адратен оттпечатък с пукнатин
ни във въррховете
Т
Такъв отп
печатък дават
д
креххки матер
риали при
и по-голем
ми натоваарвания.
Същесттвуват мод
дели за тееоретично пресмятан
не на скло
онността нна материаала към
пукнати
инообразувване. Таки
ива отпечаттъци са хаарактерни за силикаатни и пол
лимерни
стъкла и полимери под темп
пературата на встъкляяване (фи
иг. 6).

Фи
иг. 6. Правил
лен квадратеен отпечатък с пукнатин
ни във върххове

77. Отпечаттък с пукн
натини по сстраните
Т
Това обикн
новено е хаарактерно зза образци с твърда и крехка поовърхност, но
н с помеки ввътрешни слоеве,
с
безз изразен ““sink-in” ефект. Обик
кновено таакъв отпеч
чатък се
получавва при доп
пълнително
о повърхноостно възд
действие, предизвикв
п
ващо втвър
рдяване..
Такива отпечатъци
и сме полу
учавали прии полипроп
пилен, облъ
ъчен с маллки дози γ--лъчение
(фиг. 7)).

Ф
Фиг. 7. Прави
илен квадрат
тен отпечатъ
ък с пукнати
ини по стран
ните

88. Отпечаатък, около който се полу
учават пукнатини и стъпал
ловидно
напукв
ване на пов
върхностт
та около оттпечатъка
а (фиг. 8).
Т
Това са обрразци с твър
рда и крехкаа повърхносст и меки пластични въътрешни сл
лоеве, но
с изразеен “sink-in”” ефект. При увличанее на матери
иала около индентора,
и
той не мож
же да се
деформ
мира и повъ
ърхността сее напуква сстъпаловидно. Такива отпечатъции сме наблю
юдавали
при γ-обблъчени обрразци или лакови
л
покррития, които
о не са напъ
ълно втвърддени в дълбочина
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Фи
иг. 8. Правил
лен квадраттен отпечатъ
ък с пукнатини по страни
ите

99. Отпечаттък, раздел
лен хоризоонтално на
а две или повече
п
чассти
Т
Този ефеккт се наб
блюдава ккогато поввърхностни
ите слоевее имат различна
р
структуура в сраввнение с по-вътрешн
п
ните слоеве. Може да
д се отчет
ете прибли
изително
дебелин
ната на поввърхностни
ия слой.
Т
Такъв тип отпечатъц
ци сме поолучили иззследвайки
и образци от поликаарбонат,
получен
н чрез фоттополимер
ризация. Прри това, при
п
еднакви условияя на експер
римента
(еднаквво натоваррване) дебеелината наа повърхн
ностния сл
лой не е ееднаква. Подобни
П
отпечаттъци могатт да се полу
учат при поокрития и многослойн
м
ни материаали (фиг.9)

Фи
иг.9. Отпечаатък, разделеен хоризонтаално на две части

110. Отпечаатъци за материали,
м
, при които се появява течна ф
фаза
М
Малките капчици, които осстават в отпечатък
ка могат да пред
дизвикат
интерф
ференция на светлинаата, както е при първата снимк
ка на фиг. 10 а. На втората
снимкаа е същия отпечатък, но с по-гголямо увеличение (фиг.
(
10 bb). На фиг.. 10 c е
показен
н отпечатъ
ък, при кой
йто течносстта се е оттеглила по ръбовеете на отп
печатъка
поради възвръщан
не (издиган
не) на дъноото на отпечатъка. Так
кава картинна сме получавали
и върху образци от пол
ликарбонатт, получеен при
при ддълбоки отпечатъци
фотопоолимеризац
ция. Наличи
ието на теччна фаза сее дължи на остатък отт неполимер
ризирал
мономеер. Подобн
ни отпечаттъци сме наблюдаваали и при
и мембрании, набъбваали във
фосфоррна киселин
на.
111. Отпечаатъци с неправилнa форма
А
Ако се поллучат отпеч
чатъци с нееправилна форма,
ф
това е индикацция за непр
равилно
проведеен експери
имент – поввърхносттаа на пробатта не е хоризонтална или повър
рхността
на обраазеца е нераавна. (фиг.11).
Заключен
ние
Н
Направенатта системаатизация наа видоветее отпечатъц
ци от Викеерсов индеентор за
материаали с различно мех
ханично пповедение дава възм
можност заа ориентир
ровъчно
определляне на мееханичнитее свойстваа и надмол
лекулната структура на матери
иала. Тя
може дда служи каато ръковод
дство за поо-неопитни
ите експери
иментатории да спестяят време
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и усиллия при плланиране на
н експериимента и чрез
ч
оптим
мизация нна измерван
нето да
осигуряят получавването на достоверни
д
резултати за механи
ичните своййства и коссвено за
структуурните особ
бености наа изследванните обекти
и.

100 µm
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10 µm
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(с)

Фиг.
Ф
10. Отп
печатък, съдъ
ържащ течна фаза

Фиг. 11. Оттпечатък с неправилна
н
форма
ф
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Abstract: Many
M
differrent types oof imprints remaining after subtrracting the Vickers
pyramidd as well ass the changees in those imprints ovver time havve been reviiewed. The imprints
give dirrect informaation aboutt the peculiaarities of th
he mechanical behavioor of the sp
pecimens
tested. T
The nature and the causes for arrising of thee so called "pile-up" aand "sink-in
n" effects
have beeen discusssed. The teendency to cracking also
a
could be evaluaated. The article
a
is
illustratted with num
merous pho
otos made thhrough ligh
ht microscop
py during oour studies on some
charactteristic matterials. It has
h been shhown how one can draw
d
a connclusion ab
bout the
structurre and mechhanical cha
aracteristicss of the sam
mples only on the bassis of their imprints
type.
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