
ІX-55 
20th INTERNATIONAL  SCIENTIFIC CONFERENCE  “TRANSPORT 2011” 

 
 
 
 
 
 
 
 

МИКРОПРОНИКВАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ТЕОРИЯ, 
ЕКСПЕРИМЕНТ, ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Галина Замфирова, Валентин Гайдаров 

gzamfirova@mail.bg 
 

ВТУ “Т. Каблешков”, Гео Милев 158, София 1574 
БЪЛГАРИЯ 

 
 

Резюме: Проникващите  изследвания са модерен изследователски метод за определяне на 
редица механични параметри и структурни особености на различни видове материали: 
метали, полимери, каучук, стъкло, керамика, композитни материали, смеси и др. В много 
случаи тези методи се предпочитат пред класическите механични измервания поради редица 
предимства: експеримента е сравнително бърз, безразрушителен, за измерването е 
достатъчно малко количество от изследвания материал, тези изследвания позволяват да се 
установят структурни нехомогенности и дефекти и т.н.. Чрез това тестване могат да 
бъдат определени редица механични параметри: еластична, пластична и вискоеластична 
компонента на деформацията, модул на еластичност, граница на пластично течение, времево 
зависими характеристики като релаксация, пълзене и др. Микро- и нанопроникването 
позволяват изследването на много малки области, с размери от порядъка на µm и nm 
съответно, и може да се използват за определяне на структурните особености на 
образците: степен на кристалност и дебелина на ламели при полимерите, твърдост и други 
механични характеристики на композитните инградиенти, алотропни модификации при 
металите и др. Така микро- и нанопроникващите изследвания могат да се разглеждат като 
връзка между структурните и механичните характеристики. Някои от микропроникващите 
параметри са широко известни, а други са развити от нашата работна група. В тази статия 
са дадени примери за приложението на тези методи за характеризиране на полимерни 
материали, каучук, метал и стъкло, прилагайки методите развити от нашата група и т.н. 
индентационни криви. 
Ключови думи: микротвърдост, микропроникване, механични свойства.  

 
УВОД 

Свойствата на материалите с конструкционно приложение могат да се групират в следните 
групи: механични, химични, физикохимични, термични, акустични, оптични и др. Безспорно 
обаче най-голямо ударение се поставя на механичните свойства, защото те дават изключително 
важна информация за технологичните и експлоатационни характеристики на материалите и 
тяхното приложение за различни цели. Класическите механични показатели са: еластичност, 
пластичност, якост, твърдост, крехкост, податливост, жилавост, умора, якост на удар и 
временно зависимите - пълзене, релаксация, дълготрайност. 

Твърдостта заема особено място между останалите механични свойства. Дефинира се като 
локално съпротивление на материала срещу проникване на по-твърдо тяло (индентор). 
Твърдостните измервания могат да се разделят на 3 групи, според големината на приложеното 
натоварване, респективно размерите на получения отпечатък: 
 - Твърдост: натоварване 200 ÷ 2000 g. Използва се за качествен контрол на материали. 
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 - Микротвърдост: натоварване 1 ÷ 200 g. До скоро микротвърдостта беше считана за една от 
стандартните рутинно измервани механични характеристики. Сега микропроникващите 
експерименти се развиха като методи за изследване на материалите и заемат едно от водещите 
места за изследване и контрол на механичните им свойства. Тяхното широко използване като 
изследователски метод се определя не само от простотата на измерване, но и от факта, че 
микротвърдостните параметри дават идея за цялостната картина на механичните свойства на 
материала, както и за неговите структурни особености. 

Тази особена позиция на микротвърдостта сред останалите механични свойства е вследствие 
от самата физична природа на тази характеристика. В действителност тя е комплексна 
вътрешна характеристика, зависеща от основните механични свойства на материала и в този 
смисъл характеризира напълно неговите еластично-пластични свойства. 

- Нанотвърдост: натоварване под 1g. Измерванията изискват нов технологичен подход, 
даващ възможност за прецизно определяне и контролиране на приложеното натоварване (в mN  
и nN) и на дълбочината на проникване. Този метод се основава на определяне на 
индентационната крива (натоварване-дълбочина на проникване) при постоянна скорост на 
натоварване.  

Съвременните уреди съчетават възможностите за измерване на микротвърдост по 
класическия метод, чрез големината на отпечатъка, с подхода при наноиндентацията, като 
позволява да се работи както в областта на микропроникването, така и в малките обхвати - 
нанопроникването.  

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИ НА МИКРОПРОНИКВАЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
1. Стандартни микротвърдостни изследвания, основаващи се на директно измерване с 

помощта на оптичен микроскоп на размерите на отпечатъка, получен на повърхността на 
изследвания образец, след премахване на натоварването. 

1.1. Микротвърдост по Викерс (MHV). Ако се използва индентор с формата на правилна 
четириъгълна пирамида с ъгъл при върха 136º , микротвърдостта по Викерс в MPa може да се 
определи чрез следната формула: 

(1)            2d
P.k

=MHV , 

където к е константа, определена от геометрията на пирамидата, P е приложеното натоварване 
върху индентора и d е средноаритметичната стойност на двата диагонала на отпечатъка. 
Микротвърдостта по Викерс характеризира локалното съпротивление срещу пластична 
деформация. Викерсовата микротвърдост корелира с много от механичните характеристики: 
модул на еластичност Е [1-4], граница на пластично течение [5] и др. 
 От друга страна, микротвърдостта е чувствителна и към някои структурни и морфологични 
характеристики на полимерни материали: степен на кристалност, дебелина на ламелата и 
нейната перфектност, твърдост на кристалната фаза, микроваканции и др. 
 За изследване на смеси, композити и кристални полимери може да се прилага адитивния закон: 

(2)                       i

n

1=i i x.MHV=MHV ∑ ,   

където MHVi  и xi са съответните собствени микротвърдости и масови части на компонентите 
и/или фазите, а MHV е общата микротвърдост. 
 1.2. Прави на Майер. За изследване на промяната на микротвърдостта в дълбочината се 
използват правите на Майер. Те са логаритмична зависимост между приложеното натоварване 
Р и размерите на диагонала на получения отпечатък d, след снемане на натоварването [1]: 

(3)                    dlg.n+alg=Plg , 

където а и n са константи, зависещи от свойствата на изследвания материал. 
  
2. Разработени от научния колектив микропроникващи характеристики и методи  
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 2.1. Тотална микротвърдост (MHT). Тя характеризира общото локално съпротивление на 
материала срещу проникване и включва както пластична, така и еластична и вискоеластична 
компоненти. Чрез съпоставянето на тоталната и Викерсова микротвърдости може да се получи 
информация за еластичните свойства на материала [6, 7]. Тоталната микротвърдост  може да се 
определи по формула, аналогична на (1): 

(4)                  2D
P.kMHV = , 

където с D е означен диагонала на отпечатъка в натоварено състояние.  
 2.2. Микротвърдостни профили. Те показват зависимостта на Викерсовата или тоталната 
микротвърдости от приложеното натоварване P или от дълбочината на проникване на 
индентора h [9,10] : 

(5)                                  MHV=f(P); MHT=f(P); MHV=f(h); MHT=f(h). 

 Този метод е подходящ за изследване на слоисти материали и за проследяване на промяната 
в повърхностната структура и свойства на материала след различни обработки.  

2.3. Пенетрационни криви. Те показват как се променя дълбочината на проникване на 
индентора с времето при постоянно натоварване [6, 7, 10]: 

(6)           ( ) const=P,tf=hΔ . 

 2.4. Релаксация на отпечатъка. Дава информация за вискоеластичната компонента на 
деформацията.  

3. Характеристики, определяни от индентационните криви: 
Методите са известтни като “depth-sensing indentation“(DSI) или “instrumented indentation 

testing” (IIT). На Фиг. 1 е показана типична индентационна крива. За вискоеластични 
материали тази зависимост не е линейна. 
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Фиг. 1 Зависимост на дълбочината на проникване на индентора, h, като функция на 

приложеното натоварване, F, при постоянна скорост на натоварването. 
 
Чрез индентационните криви могат да се определят следните микротвърдостни 

характеристики (стандарт ISO 14577-1):  
 3.1. Динамична твърдост (DH) [11]: 

(7)                              2h
F.aDH = , 

където а е константа, определена от вида на индентора, F и h са съответно приложената сила и 
дълбочина на проникване на индентора. Тази харектеристика е свързана с пластичната, 
еластичната и вискоеластична деформация по време на теста. 
 3.2. Мартенсова твърдост (HMs) [11]:   

(8)                        2m.43,26
1HMs = , 

където m е наклона  на индентационната крива при натоварване в интервала  (0,5-0,9)Fmax  
 
 3.3. Индентационна твърдост (Hit)  [12], определена съгласно модела на Oliver-Pharr:  
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(9)           2
ch.50,24

PHit = , 

Където hc е дълбочината на контакта на индентора с повърхността на изследвания образец. 
 3.4. Индентационен модул на еластичност (Eit), определящ се от кривата на разтоварване: 

(10)                   
( ) ( )

i

2
i

2
s

r E
1

Eit
1

E
1 ν−

+
ν−

= , 

където Er е модула на еластичност, базиран на индентационния контакт, Ei модула на 
еластичност на индентора, а νs и νi са коефициентите  на Поасон за образеца и индентора. 
 3.5. Индентационно пълзене (Cit), определяно от относителната промяна на дълбочината на 
проникване на индентора при постоянно натоварване: 

(11)                  
1

12

h
hhCit −

= , 

където h1 и h2 са съответните дълбочини в началото и края на измерването.  
Режимите на измерване могат да бъдат: при различна зададена скорост на натоварване, 

фиксирана максимална стойност на натоварването или максимална дълбочина на проникване, 
натоварване и разтоварване със или без задържане на товара, като първия дава възможност за 
изследване на пълзенето. Може да се провежда стъпаловидно натоварване и възвръщане за 
изследване на умора и хистерезис.  

 
ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОПРОНИКВАЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

1 Високоеластични материали (каучуци). Хлоропренов каучук, напълнен с различно 
количество термично модифициран каолин като активен пълнител. 
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        Фиг. 2 Пенетрационните криви                         Фиг. 3  Микротвърдостните профили за МНТ  
 
От Фиг. 2, илюстрираща пенетрационните криви, и Фиг. 3 - микротвърдостните профили за 

тоталната микротвърдост, се вижда, че микротвърдостните параметри се подобряват с 
нарастване на количеството на пълнителя. 

2. Вискоеластични материали (полимери). Поликарбонати получени при термична 
полимеризация с 6,6% инициатор с различна продължителност на процеса (6,5 часа , 7 часа и 
8,5 часа). 

    На Фиг. 4 и Фиг. 5 са показани микротвърдостните профили за MHV и съответно MHT. 
Всички образци показват равномерно и еднакво увеличение на MHV в дълбочина, но наклона 
MHT профилите е различен и е толкова по-голям колкото е по-дълго времето на 
полимеризация. Това означава, че увеличаването на времето на полимеризация води до 
нарастване на съпротивлението срещу пенетрация, нарастване на  еластичността, на модула на 
еластичност, на напрежението на границата на пластично течение, т.е. като цяло подобряване 
на механичните свойства 

 
             ←   пластичността нараства                      еластичността нараства → 
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                               6,5 часа                           7 часа                               8,5 часа 

Оптични микроскопски снимки на отпечатъка 
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                   Фиг. 4 MHV профили                                          Фиг. 5 МНТ профили 
 
3. Твърди високомодулни материали (метали): Изследвани са двата метала от металното 

въже на контактната мрежа - стоманената сърцевина и медното покритие за един нов образец и 
такъв, експлоатиран над 15 години. Установено е, че стоманената сърцевина увеличава малко 
своята  твърдост, респективно своя модул на еластичност, докато твърдостта и крехкостта на 
медното покритие нараства много. Металографски снимки потвърждават промяната в 
зърнестата структура на металите. Това може да доведе до образуване на пукнатини в 
покритието, когато въжето е подложено на някакво напрежение на опън или натиск и като 
следствие да започне корозия на електрохимично по-неустойчивата желязна сърцевина. По 
всяка вероятност този процес е причина за късането на въжето от контактната мрежа при по-
продължителна експлоатация. 

4. Индентационни криви  
На Фиг. 5 и 6 са показани индентационните криви на четири различни типа материали: 

полимер и каучук, снети при максимално натоварване 3 mN и скорост на натоварване 0,3 mN/s 
и стомана и стъкло, при максимално натоварване 50 mN и скорост на натоварване 2,6 mN/s . 
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           Фиг.  5   Индентационни  криви  на  полимер  и  каучук                      Фиг.   6  Индентационни  криви  на  метал  и  стъкло 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Микропроникващите методи могат да се използват при решаване на редица практично-
приложни задачи за изследване на материали с индустриално приложение на базата на метали, 
полимерни и композитни материали, каучук, керамика и др. Въпреки бързото развитие на тези 



ІX-60 
20th INTERNATIONAL  SCIENTIFIC CONFERENCE  “TRANSPORT 2011” 

изследвания, все още има неизяснени области и неустановени представи.  Считаме, че този 
подход има интердисциплинарен характер и е изключително целесъобразен за решаване на 
теоретичната задача за установяване на връзките  между структура/свойства/приложение на 
съвременните материали.  
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Abstract: Indentation experiments are a modern investigation method for determination of many 
mechanical parameters as well as of some structural peculiaritiesof different types of materials: metals, 
polymers, rubber, glass, ceramics, composite materials, blends etc. In a number of cases they are 
preferable approach in comparison with classical mechanical measurement because of many 
advantages: the testing is  fast, non-destructive, measuring requires a small quantity of material, those 
measurements allow establishing structural non-homogeneity and imperfections, etc. By these tests a set 
of mechanical parameters could be obtained: elastic, plastic and viscoelastic components of the 
deformation, module of elasticity, yield stress, time dependent characteristics, as relaxation, creep, etc.  
Мicro- and nanoindentation allow investigating at a very small region in the range of µm and nm, 
respectively and could be used for characterizing the structural peculiarities of the samples: degree of 
crystallinity, lamella thickness for polymers, hardness and other mechanical characteristics of the 
composite ingredients, polymorphous changes, allotropic modifications in metals etc. So micro- and 
nanoindentation study could be considered as a link between structural and mechanical characteristics. 
Some of microindentation parameters are widely known, some of them are developed by our scientific 
group. This report presents examples of applying these methods for characterizing the polymer 
materials, rubber, metals and glass by methods developed by our group and by indentation curves.  


