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Resum 

 

En aquest projecte s’avalua l’extracció de propietats mecàniques dels metalls a partir 

de mesures “in situ” de las corbes de càrrega (P) – profunditat de penetració (h) obtingudes 

mitjançant assajos de nano- i micro-indentació instrumentada. Aquests assajos consisteixen en 

aplicar una càrrega sobre la superfície del material a través del contacte directe amb un 

indentador de diamant, que en el nostre cas és del tipus Berkovich. L’aspecte central del 

projecte consisteix en l’avaluació de la flexibilitat del sistema de nano-indentació, ja que les 

mesures de profunditat de penetració contenen tant la deformació del tren de càrrega com la 

del penetrador de diamant. Es demostra que aquest aspecte és central en l’aplicació de les 

metodologies per a l’extracció de propietats, ja que aquestes han estat desenvolupades 

menyspreant la flexibilitat del sistema.  

De forma paral·lela a la realització d’assajos de nano-indentació en superfícies polides 

de diferents materials, es realitzen simulacions per elements finits amb l’objectiu de 

quantificar aspectes fonamentals de difícil valoració experimental que afecten sensiblement 

en la calibració de la flexibilitat del sistema. Per exemple, les simulacions permeten avaluar la 

quantitat de deformació superficial existent sota la càrrega aplicada, aspecte impossible de 

valorar experimentalment a partir de profilometries. Els resultats permeten valorar en detall la 

precisió dels diferents procediments utilitzats en la calibració de sistemes de nano-indentació, 

al igual que proposar un nou procediment alternatiu en el que s’utilitza l’etapa de càrrega de la 

corba P-h.  
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1. Motivació 
 

Les tècniques de nano-indentció, que han estat disponibles en els últims anys, 

permeten l’avaluació de la resposta mecànica de materials a nivell superficial. En general, 

aquestes tècniques s’utilitzen en la caracteritzación nano-mecànica de recobriments per a la 

indústria microelectrrònica, barreres tèrmiques, MEMS, i dispositius opto- i micro- 

electrònics, on per el reduït volum de les estructures, no és possible portar a terme assajos 

mecànics uniaxials convencionals per a l’obtenció de propietats mecàniques. En aquest ordre 

d’idees, el projecte pretén avaluar experimentalment l’ús d’una nova metodologia per a 

l’extracció de propietats mecàniques fonamentals mitjançant assajos de nano-indentació. Un 

aspecte central en aquests assajos és assegurar que les mesures realitzades representen 

realment la resposta del material indentat sense interferència de l’equip. Aquest és un aspecte 

que encara s’ha de millorar  i del qual depèn l’extracció precisa de propietats.  

El projecte es centra en l’avaluació dels procediments existents amb l’objectiu de 

quantificar la flexibilitat de nano-indentadors, discutint-se les avantatges relatives que cada un 

d’ells presenta. L’objectiu del projecte és millorar dits procediments amb la finalitat que la 

calibració de la flexibilitat adquireixi el nivell d’exactitud necessari per a què l’extracció de 

propietats mecàniques sigui fiable.  
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2. Introducció  

 

 Per a portar a terme el present projecte és necessari realitzar un breu estudi dels 
diferents aspectes teòrics involucrats en l’assaig de indentació. En el desenvolupament del 
document s’introdueixen diferents conceptes amb el propòsit de fer un breu estudi correcte de 
l’assaig de indentació. Conceptes com deformació plàstica o deformació permanent, 
metodologies de indentació, paràmetres de contacte, propietats mecàniques, etc. són utilitzats 
contínuament en tot l’estudi i per tant és necessari dedicar un capítol a assentar les bases i 
conceptes fonamentals necessaris. És per aquest motiu que en la present secció es pretén 
introduir els diferents conceptes teòrics i experimentals d’un una manera breu, però precisa, 
amb la finalitat de descriure l’estat de l’art. 

 Degut a que l’assaig de indentació dóna lloc, sobre la superfície del material, a una 
zona de deformació plàstica en la que tenen lloc diferents mecanismes de deformació, és 
necessari introduir alguns conceptes bàsics sobre el significat de la deformació elàstica i 
plàstica. S’espera que aquesta discussió permeti entendre fenòmens rellevants que tenen lloc 
en el material, com subministrar una base fonamental als conceptes de la mecànica del 
contacte que s’introdueixen en seccions posteriors. Un cop introduïts  els coneixements 
bàsics, s’ha de realitzar una breu introducció al propi assaig de indentació on s’exposen les 
principals característiques d’aquest fent un repàs a la història i als diferents assajos existents, 
dedicant especial atenció als assajos de indentació punxeguda. Aquests assajos són de 
important rellevància en el context de les tècniques experimentals de caracterització de 
propietats mecàniques actuals. 

 Ja que es produeix un estat elasto – plàstic induït en un assaig de indentació, en 
aquesta secció també es presenten els conceptes fonamental subjacents en les tècniques de 
modelització del comportament plàstic dels materials i en particular dels metalls. Per tant, 
s’exposen les nocions bàsiques de la teoria elasto – plàstica o teories constitutives existents, 
les quals s’han de mencionar com a base dels coneixements de la ciència dels materials i com 
a teoria constitutiva que implementa la base del càlcul dels elements finits. 

 De la mateixa manera, s’introdueixen els diferents procediments de caracterització 
experimental de propietats mecàniques a partir dels assajos de indentació i s’expliquen dues 
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metodologies per a extreure, a partir de les dades obtingudes de l’experiment, de propietats 
mecàniques. Per últim s’efectua un resum de la simulació i implementació de la plasticitat.  

 

2.1 Estructura dels metalls 

 La diferenciació dels materials en metalls, ceràmics o polímers, es basa 
primordialment en la seva composició química, la seva estructura atòmica i les forces 
interatòmiques que els mantenen units. Aquestes forces interatòmiques són les que ens 
determinen el comportament elàstic del material i per tant ens ajuden a quantificar el mòdul 
d’elasticitat, que al dependre de l’energia d’interacció entre els àtoms és una propietat 
intrínseca del material i no es pot canviar amb, per exemple, tractaments tèrmics.  

 Els àtoms en els metalls adopten una disposició ordenada en l’espai formant una xarxa 
cristal·lina. Aquesta ordenació dels àtoms en l’espai  ens permet definir estructures 
tridimensionals amb propietats de simetria, translació, rotació i periodicitat. Per tant, es poden 
definir un conjunt de punts matemàtics des dels quals veiem el mateix entorn atòmic en totes 
les direccions i per a totes les distàncies. En aquests punts matemàtics poden estar situats, o 
no, els àtoms. Aquests punts formen el que s’anomena xarxa de Bravais, i en aquesta es pot 
definir un paral·lelepípede que al repetir-lo en l’espai reprodueix sense deixar buits tots els 
punts del cristall. Aquesta unitat elemental s’anomena cel·la unitària i és la responsable, en 
part, de les propietats mecàniques, elèctriques, magnètiques, etc. dels materials. 

 Existeixen catorze xarxes de Bravais que s’organitzen en set sistemes cristal·lins, que 
es mostren en la figura 2.1. El sistema en el qual cristal·litzen els materials depèn del procés  
de transformació de líquid fins a sòlid i aquest procés de cristal·lització està governat per les 
lleis de la termodinàmica. Els metalls solen cristal·litzar  en una de les següents xarxes de 
Bravais: FCC ( sistema cúbic centrat en les cares), BCC (sistema cúbic centrat en el cos) i 
HCP (sistema hexagonal compacte). Alguns metalls poden presentar més d’una estructura 
cristal·lina, aquest fenomen es coneix com polimorfisme. L’estructura que preval depèn de la 
temperatura i de la pressió externa.  
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Fig 2.1: Els diferents sistemes cristal·lins i xarxes de Bravais que els formen 

 No obstant, encara que els materials cristal·lins es caracteritzen per  ser estructures 
ordenades, aquesta ordenació no és perfecta ja que existeixen defectes. Els defectes es formen 
durant la solidificació, ja que per a formar un cristall perfecte els àtoms s’han de posicionar en 
l’ordre correcte i degut a la velocitat i la precisió que es requereix en aquest procés, és 
d’esperar que hi hagi errors en la col·locació o ordre dels àtoms. Moltes de les propietats dels 
materials estan afectades per la presència de defectes, però no sempre l’efecte és anvers sinó 
que a vegades es busquen certes característiques del material amb l’introducció controlada 
d’un defecte en particular. Per aquest motiu l’anàlisi dels tipus de defectes que `poden existir i 
el seu efecte sobre les propietats dels materials és molt important. 

2.2 Principals imperfeccions en els sòlids cristal·lins 

 Els defectes cristal·lins són una irregularitat en la xarxa cristal·lina i es poden 
classificar segons la seva geometria o de la seva dimensió en defectes puntuals, defectes 
lineals i defectes superficials. Són la interacció d’aquests defectes amb l’entorn els que 
defineixen el comportament elàstic i plàstic dels materials. Passem a veure una breu 
descripció dels diferents defectes que ens podem trobar: 

i. Defectes puntuals: Estan associats a una varies posicions atòmiques. Aquests defectes 
poden ser vacants, àtoms substitucionals o intersticials. Les vacants són la falta d’un 
àtom en una posició cristal·lina facilitant així la mobilitat atòmica. Un àtom que 
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substitueix a un àtom de la xarxa és el que es coneix com àtom substitucional i pot ser 
més gran o més petit que l’àtom original. Aquest defecte pot presentar-se com a 
defecte o com una addició deliberada en un alitage. Finalment, en el cas de les 
impureses intersticials, els àtoms omplen vuits o intersticis dins del material original. 

 

Fig. 2.2: Defectes puntuals dins d’una xarxa d’àtoms 

ii. Dislocacions: Són defectes que donen lloc a una distorsió de la xarxa concentrada 
entorn a una línea. Es creen durant la solidificació dels sòlids cristal·lins o per 
deformació plàstica, per condensació de vacants. Hi ha dos tipus de dislocacions, les 
d’aresta i les helicoïdals. També pot donar-se una combinació d’ambdues, aleshores es 
diu que tenim una dislocació mixta.  La magnitud i direcció de la distorsió de la xarxa 

associada a una dislocació s’expressa en termes del vector de Burgers, 
→

b , i la 
naturalesa de la dislocació ve definida per l’orientació relativa entre la línea de 
dislocació i el vector de Burgers. Definim els diferents tipus de dislocacions de la 
següent manera: 

a) Dislocació d’aresta: Es crea per la inserció addicional d’un pla d’àtoms dins la 
xarxa (veure Fig. 2.3), en aquest cas el vector de Burgers és perpendicular al 
pla que conté la dislocació i paral·lel al pla de lliscament. Les dislocacions 
d’aresta es poden moure verticalment si existeix prou difusió i vacants, aquest 
procés es coneix amb el nom de “climbing”. D’altra banda, també existeix una 
gran interacció entre dislocacions d’aresta de tal manera que es poden arribar a 
aniquilar. 
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b) Dislocació helicoïdal:  Els plans atòmics al voltant de la línia de dislocació 
(veure Fig. 2.3), que apareix a l’aplicar un esforç cisallant, formen una 
superfície espiral. En aquest cas, el vector de Burgers és paral·lel al pla que 
conté la dislocació i perpendicular al pla de lliscament. 

c) Dislocacions mixtes: Dislocació formada per les dues anteriors, una d’aresta i 
una helicoïdal. 

 

Fig. 2.3: Representació esquemàtica dels dos tipus bàsics de dislocacions. En la dislocació d’aresta es pot 
observar perfectament el pla extra i en la helicoïdal el pla de lliscament. 

La importància de les dislocacions és que afavoreixen el lliscament dels plans de màxima 
compacitat, és a dir, fan possible la deformació plàstica. Els treballs de Taylor, Orowan, 
Frank, Reed i Cotrell van servir per definir una teoria de les dislocacions i com aquestes 
podien interaccionar entre elles i amb el sòlid. S’ha de tenir en compte la interacció de les 
dislocacions dins de la matriu del cristall i entre elles, el que porta a considerar els camps de 
tensions generats al voltant del defecte. Aquests determinen la mobilitat de les dislocacions 
així com la seva capacitat per a multiplicar-se o anihilar-se. La creació, multiplicació i 
interacció entre les dislocacions i el sòlid és de gran importància per a poder explicar el 
mecanisme de deformació plàstica.  

Varies característiques de les dislocacions són importants respecte a les propietats 
mecàniques dels metalls. Aquestes inclouen els camps de tensions que existeixen al voltant de 
les dislocacions, els quals determinen la mobilitat d’aquestes, així com la seva capacitat de 
multiplicar-se. Els estats de tensions que es produeixen sobre els àtoms veïns poden ser de 
tracció, de compressió o de cisalla com s’observa en la Fig. 2.4. Els camps de tensions que 
envolten a les dislocacions interactuen entre ells de tal manera que, sobre cada dislocació, 
s’exerceix una força corresponent a l’efecte combinat de totes les altres dislocacions presents. 
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Aquests camps són importants en els mecanismes d’enduriment dels metalls ja que dificulten 
el moviment de les dislocacions sent per tant necessària una major força per a realitzar una 
mateixa deformació plàstica. D’altra banda la interacció de les dislocacions amb el cristall les 
porta a dissociar-se o a anclar-se, i per tant a una variació de la força necessària per al seu 
moviment [1]. 

 

Fig. 2.4: Camps de tensions al voltant d’una dislocació d’aresta. 

Quan els metalls són deformats plàsticament, una fracció de l’energia és retinguda 
internament en forma de deformació i la resta es dissipa en forma de calor. La capacitat d’un 
material per a deformar-se estarà associada a la capacitat d’absorbir energia de l’exterior en 
forma de deformació [1]. La major proporció d’aquesta energia emmagatzemada correspon a 
una deformació associada a les dislocacions. 

iii. Límits de macla: Una macla és un defecte superficial degut a una fallada 
d’apilament conseqüència d’una alteració en la seqüència d’ordenació dels àtoms. 
Es pot considerar com un límit de gra o subgra ja que separa dues zones amb 
diferent orientació cristal·logràfica. Entre les diferents propietats dels límit de 
macla està la de ser un pla de simetria especular, és a dir, els àtoms d’ambdós del 
límit són imatges especulat l’un de l’altre. La regió de material tancada entre 
aquests límits s’anomena macla. 

El maclat té lloc en un pla cristal·logràfic definit i en una direcció específica segons 
l’estructura cristal·lina. Les macla també poden es generar per deformació quan el material, al 
ser sotmès a un esforç, és capaç d’acomodar energia. En aquest cas es genera la macla per un 
desplaçament atòmic degut a l’esforç aplicat, sent possible la generació de les macles per 
altres mètodes com tractaments tèrmics de recuit, impactes, etc.  

 El moviment dels diferents defectes i l’afluència d’aquests a la superfície del material, 
donen lloc a un graó de deformació a nivell atòmic. Una gran allau de defectes acaben 
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formant un graó de deformació plàstica macroscòpic. Tot això dóna lloc a l’existència d’una 
gran quantitat de dislocacions i altres defectes dins del material per a poder donar lloc a una 
deformació plàstica observable. 

2.3 Propietats mecàniques dels metalls 

2.3.1 Comportament elàstic i plàstic 

 L’experiència ens diu que tots els materials sòlids es poden deformar quan se’ls 
sotmet a una càrrega externa. Per a certes magnituds de càrrega el sòlid pot recuperar les 
seves dimensions originals quan es deixa d’aplicar la càrrega. La recuperació de les 
dimensions originals d’un sòlid deformat quan la càrrega  es retira es coneix com a 
comportament elàstic. La càrrega límit per sobre de la qual el material no es comporta 
elàsticament és el límit elàstic. Si es sobrepassa el límit elàstic, el sòlid experimenta una 
deformació permanent quan es retira la càrrega. Quan un sòlid es deformat permanentment es 
diu que ha patit deformació plàstica.  

 Molts materials compleixen que la deformació és proporcional a la càrrega mentre no 
s’excedeixi el límit elàstic. Aquesta relació es coneix com a llei de Hooke, aquesta llei 
requereix que la relació entre càrrega i deformació sigui lineal. No obstant, no es necessari 
que tots  els materials que presenten un comportament elàstic tinguin una relació tensió -
deformació lineal. Un exemple d’un material que no presenta una relació lineal tensió -
deformació però que satisfà la definició de material elàstic és la goma. 

Per sota del límit elàstic la llei de Hooke es pot considerar vàlida, i per tant la tensió mitja és 
proporcional a la deformació mitja [2]: 

                                                       tconsE
e

tan==
σ                                                       (2.1) 

on E és el mòdul elàstic o mòdul de Young.  

 En el cas dels metalls la deformació elàstica és molt petita i es requereixen instruments 
molt sensibles per a poder mesurar-les. A mesura que els aparells de mesura en van fent més 
sensibles, el límit elàstic mesurat va decreixent, per tant per als metalls hi ha només un estret 
rang de càrregues on es pugui aplicar estrictament la llei de Hooke. Aquest fet, però, només té 
importància a nivell acadèmic ja que per al disseny en enginyeria la llei de Hooke continua 
sent una relació vàlida.  
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Segons si els material exhibeixen deformació plàstica o no, el seu comportament general 
sota càrrega es pot classificar com a dúctil o com a fràgil respectivament.  La corba tensió 
deformació d’un material fràgil tendeix a trencar en el règim lineal, mentre que la corba 
presenta una clara no linealitat a partir de la tensió de fluència en materials dúctils. La Fig.2.6 
mostra una corba tensió – deformació per a (a) un material fràgil i (b) un material dúctil. Per 
al disseny en enginyeria interessa una certa ductilitat ja que permet al material redistribuir les 
tensions localitzades. És important observar que la fragilitat no és una propietat absoluta del 
material. Un metall com el tungstè, que és fràgil a temperatura ambient, és dúctil a elevada 
temperatura. Un metall que és dúctil a temperatura ambient pot esdevenir fràgil en presència 
d’entalles, baixes temperatures, altes tensions o ambients fragilitzants com l’hidrogen. 

 

Fig.2.6: (a) Corba tensió – deformació per a un material fràgil (comportament ideal); (b) corba tensió – 
deformació per a un metall amb una certa ductilitat.  

 Les propietats mecàniques, en els cas dels metalls dúctils, s’extreuen a partir d’un 
assaig de tracció, en el qual una proveta normalitzada està sotmesa una càrrega uniaxial 
creixent fins a la fractura. En una assaig d’aquest tipus es mesuren la càrrega i l’elongació a 
intervals periòdics, les dades obtingudes és representen en un diagrama tensió - deformació 
com el mostrat en la Fig. 2.7. La part inicial lineal de la corba és la regió elàstica on es 
compleix la llei de Hooke. El punt A és el límit elàstic, definit com la màxima tensió que el 
metall pot resistir sense experimentar deformació permanent quan la càrrega es retira. La 
determinació del límit elàstic no és trivial i és dependent de la sensibilitat de mesura de la 
deformació. Per aquesta raó moltes vegades es substitueix pel límit proporcional, representat 
en la Fig. 2.7 pel punt A’. El límit proporcional és la tensió a la qual la corba tensió - 
deformació es desvia de la linealitat. La pendent de la corba tensió - deformació en aquesta 
regió determina el mòdul elàstic.  
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Fig. 2.7: Corba típica tensió – deformació d’un metall dúctil 

 Per als propòsits en enginyeria el límit del comportament elàstic ve descrit pel límit 
elàstic (“yield strength”) representat pel punt B en la Fig. 2.7. Aquest límit elàstic es defineix 
com la tensió a la qual es produeix un petita quantitat de deformació permanent, en general 
igual a una deformació de 0,002. En la Fig. 2.7 aquesta deformació permanent esta 
representada pel segment OC. La deformació plàstica comença quan es sobrepassa el límit 
elàstic. A mesura que la deformació plàstica creix, el metall esdevé més resistent (enduriment 
per deformació) i per tant la càrrega que es necessita per a seguir deformant el material creix 
amb l’enduriment. Tot i això la càrrega assoleix un màxim, el quocient entre aquesta càrrega 
màxima i l’àrea original del material és la resistència última (“ultimate tensile strength”). Per 
als metalls dúctils el diàmetre del material comença a disminuir ràpidament  un cop s’assoleix 
la càrrega màxima, per tant la càrrega que es requereix per a seguir deformant decau fins a 
que el material trenca [2].  

2.3.2 Teories constitutives de la plasticitat  

 En aquesta secció es presenten les diferents teories existents de la plasticitat donant 
per conegut, per la seva simplicitat respecte el comportament plàstic, el comportament elàstic. 
Al tractar el comportament plàstic s’ha de tenir en compte que les equacions constitutives 
existents no estan ben establertes, encara que s’han proposat diferents idealitzacions cap 
d’elles descriu completament els fenòmens observats però algunes són molt útils per a l’estudi 
de la plasticitat.  

Abans d’entrar a descriure les teories constitutives de la plasticitat s’ha de recordar que la 
tensió no és ni un escalar ni un vector, sinó que és un tensor de nou components: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

333231

232221

131211

σσσ
σσσ
σσσ

ijT                                                             (2.2) 
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 El tensor de tensions es pot dividir en un tensor hidrostàtic σm , el qual involucra 
només tensió o compressió pura, i en un tensor desviador σ’

ij, el qual representa les tensions 
de cisalla. La component hidrostàtica de la tensió només produeix canvis elàstics en el volum 
i no causa deformació plàstica. Es pot demostrar que el límit elàstic dels metalls és 
independent de la tensió hidrostàtica, encara que aquesta influencia fortament la deformació a 
fractura. Ja que la tensió desviadora involucra tensions de cisalla, aquesta és molt important 
en el desenvolupament de deformació plàstica. La independència que mostra la cedència 
plàstica respecte a la pressió hidrostàtica en molts materials, com els metalls, i el conseqüent 
comportament de incompressibilitat dels mateixos justifica el separar de manera convenient el 
tensor de tensions en suma de dos tensors. 

 La tensió hidrostàtica o tensió mitja ve donada per: 

333
332211 σσσσσσσ

σ
++

=
++

== zzyyxxkk
m                              (2.3) 

La descomposició del tensor de tensió ve donada per: 

kkijijij TT σδ
3
1' +=                                                             (2.4) 

Per tant, el tensor desviador de tensió ve donat per: 

ijmijij TT δσ−='  

3
2

3
2

3
2

221133
3231

23
113322

21

1312
332211

'

σσσ
ττ

τ
σσσ

τ

ττ
σσσ

−−

−−

−−

=ijT   

 S’ha de tenir en compte que tota l’àlgebra tensorial és aplicable a un estat de tensions 
i, per tant, un tensor es pot diagonalitzar, rotar, etc, realitzant totes aquelles operacions 
permeses en l’àlgebra tensorial. Un sistema de coordenades que aconsegueix diagonalitzar el 
tensor de tensions és aquell que té els eixos perpendiculars als plans sobre els quals hi actuen 
les tensions normals màximes i no hi actuen tensions de cisalla. Aquests plans s’anomenen 
plans principals i les tensions normals a aquests plans són les tensions principals. Les 
direccions de les tensions principals són els eixos principals. 

 (2.5)
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 Per a l’anàlisi de les distribucions de tensions i deformacions, una teoria constitutiva 
de la deformació ha d’especificar (a) la condició de cedència sota tensions combinades, de tal 

manera que la condició uniaxial Y=σ 1 és inadequada quan hi ha més d’una component de 

tensió, i (b) el comportament desprès de la cedència. Per tant, qualsevol teoria ha de respondre 
a les següents qüestions: 

1. Condició de cedència:  

Quina combinació de tensions permet una resposta inelàstica? 

2. Comportament desprès de la cedència: 

a) Com es relacionen els increments de deformació plàstica amb aquests estats de 
tensió capaços de generar comportaments inelàstics? 

b) Com canvien les condicions de cedència amb l’enduriment per deformació del 
material, és a dir, com varien, degut a l’enduriment per deformació, les 
condicions de tensió necessàries per a que el material es comporti de manera 
inelàstica? 

Criteri de cedènciá. La funció f 

 L’objectiu d’aquest apartat és poder torbar una condició matemàtica que permeti, 
donat un estat de tensions, definir si el material estarà en condició inelàstica. És a dir, torbar 
un criteri matemàtic el qual, donat un estat de tensions, determini si el material entra en estat 
de cedència.  

 En general s’assumeix l’existència d’una determinada funció f  la qual té com a 
variables, a priori, l’estat de tensions del material, la temperatura, la velocitat de deformació i 

altres paràmetres com el tamany de gra, podent-se escriure aquesta funció com  ),,,( cTsf ij

⋅

ε . 

L’existència d’aquesta funció suposa associar al material una expressió que descrigui l’estat 
de deformació i la naturalesa de la mateixa de manera equivalent a les diferents funcions 
d’estat existents en la termodinàmica. La forma explícita de la funció f és justament un dels 
camps d’investigació de la ciència de materials que està en contínua evolució.  Les diferents 

                                                 

1 Y fa referencia al límit elàstic del material (yield strenght)  
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teories  de la plasticitat postulen l’existència d’una funció f(sij), per a un determinat estat de 
tensions, de tal manera que [3]: 

1) Si f(T)< 0 o f(T)=0 i 
⋅

∂
∂

ij
ij

T
T
f <0 → El material es comporta elàsticament 

2) Si f(T)=0 i 0≥
∂
∂ ⋅

ij
ij

T
T
f → El material es comporta plàsticament 

En qualsevol cas 0)( ≤Tf . 

 D’aquesta manera s’aconsegueix un criteri capaç de delimitar la regió plàstica de 
l’elàstica. Si es considera la condició (1) de cedència f(Tij)=0, aquesta equació suggereix que 
el criteri de cedència es pot representar per una hipersuperfície (ja que es consideren espais de 
més de 3 dimensions) en l’espai de les tensions. En general és un espai de nou dimensions, en 
el qual el tensor de tensió Tij té diferents simetries que permeten reduir el problema a tres 
dimensions, podent-se representar una superfície coneguda com superfície de cedència o 
locus de cedència definida en un espai de tensions de coordenades cartesianes que representen 
les tensions principals σ1, σ2, σ3.  

En general es pot dir que la condició (1) suposa estats de tensions situats en l’interior de la 
superfícies de cedència, o estats sobre la mateixa que evolucionen amb el temps cap a 
l’interior, representen un comportament elàstic. La condició (2) suposa estats situats en la 
superfície de cedència que evolucionen amb el temps cap a estats externs a la superfície. Els 
estats fora de la superfície són estats de postcedència, i són necessaris models dependents de 
la velocitat de deformació per a poder reproduir la resposta del material ja que, quan el 
material es deforma plàsticament, es produeix un enduriment que es tradueix en un augment 
de la superfície de cedència. Si la superfície de cedència es manté fixa en l’espai de tensions, a 
mesura que el material es carrega, descarrega i recarrega, es diu que el material és 
perfectament plàstic o idealment plàstic. 

 Sabent que la funció f defineix un criteri de cedència les quals variables seran les 
components del vector tensió, es pot diagonalitzar el tensor que defineix l’estat de tensions. 
D’aquesta manera es pot trobar un subespai en el qual es treballi amb les tensions principals 
(σ1, σ2, σ3) i amb tres vectors unitaris que defineixin els eixos principals )ˆ,ˆ,ˆ( 321 nnn . Per a 

determinar les tensions principals és necessari diagonalitzar el tensor tenint en compte que 
aquest ha de ser simètric per a que es pugui complir l’equilibri en un element infinitesimal de 
volum. La solució resulta en una equació cúbica en σ: 
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στττσσσσσσσσσσσ
    (2.6) 

Ja que els valors dels coeficients determinen les tensions principals, no poden canviar amb 
cap canvi d’eixos de coordenades, són doncs, coeficients invariants i es poden escriure de la 
següent manera: 

(2.7) 

 

En funció dels invariants es pot reescriure l’equació (2.6) de la següent manera:  

032
2

1
3 =++− III σσσ                                                (2.8) 

Aquesta equació es pot escriure a partir dels invariants de manera que, independentment 
del sistema de coordenades, el tensor diagonalitzat i per tant el sistema d’eixos principals 
sigui únic. Finalment es pot escriure la funció f com: 

)ˆ,ˆ,ˆ,,,( 321321 nnnff σσσ=                                                (2.9) 

on in̂  representa el vector director de la direcció de la tensió principal σi. Si es té en compte 

que es treballa amb materials policristal·lins isòtrops, el criteri de cedència no dependrà de les 
direccions. Així tal i com mostra l’equació (2.10), f passa a ser una funció dependent 
únicament de les tensions principals o dels invariants ja que aquests són també funció 
d’aquestes: 

),,(),,( 321321 IIIfff == σσσ                                            (2.10) 

 Com a resultat immediat, el locus de cedència dependrà únicament de les tres tensions 
principals podent-se representar en un sistema de tres dimensions en el que cada eix sigui una 
de les tensions principals. 

 La següent hipòtesis a tenir en compte és que la funció ha de ser simètrica f(T)=f(-T), 
és a dir, el comportament a tracció i a compressió ha de ser el mateix. Això no sempre és cert, 
i per tant, els diferents models o lleis de fluència no poden reproduir l’efecte Bauschinger.  

333231
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 Per últim, sabent que per als metalls la component del tensor de tensions que provoca 
la deformació plàstica és la component desviadora, la funció de cedència dependrà només de 
les components del tensor desviador T’

ij. El tensor desviador T’
ij es caracteritza per tenir traça 

nul·la, els seus invariants es denominen per la lletra Ji, sent J1=0.  

 Per tant, la funció f es pot definir com una funció simètrica amb les components del 
tensor desviador (σ’

1, σ’
2, σ’

3) o els invariants (J’
1, J’

2), on σ’
i són les tensions principals del 

tensor T’
ij. Es pot reescriure la funció que regeix el criteri de cedència com: 

0),,(),( '
3

'
2

'
121 === σσσfJJff                                              (2.11) 

 Existeixen diferents criteris de fluència empírics que neixen de l’observació de la 
resposta de diferents materials sotmesos a diferents estats de tensió. Els criteris de cedència 
més habituals i simples responen adequadament al comportament dels metalls. En els 
següents apartats s’estudien els criteris de Von Mises i Tresca, sent ambdós els que més 
s’utilitzen. Es demostrarà que ambdós criteris són independents de la component hidrostàtica 
o de pressió de l’estat de tensions, el que posa de manifest una característica ben coneguda 
dels metalls per als quals la fluència és induïda únicament per tensions de cisalla. Això 
coincideix amb el fet que el moviment de dislocacions es produït per esforços de cisalla 
resolts sobre el pla de lliscament. D’aquesta manera, ambdós criteris compleixen les hipòtesis 
realitzades per a la funció f. 

2.3.3 Llei de l’enduriment 

 Per a formular un model de plasticitat consistent és necessari conèixer l’enduriment 
del material i caracteritzar-lo d’alguna manera. El coneixement de com varia la funció de 
cedència durant la deformació plàstica és una de les qüestions obertes més importants en la 
teoria matemàtica de la plasticitat. En general el criteri de cedència serà funció de l’estat 
actual de tensions però també pot dependre d’estats anteriors. Això implica que el enduriment 
indica com canvia, en l’espai de les tensions, la forma i la posició de la superfície de cedència. 
Si el material és isòtrop, l’enduriment per deformació mantindrà la forma i la simetria inicial 
de la superfície de cedència augmentant simplement de tamany. És a dir, la superfície creix 
proporcionalment en totes les direccions mantenint sempre la seva forma inicial. En el cas de 
materials idealment plàstics ni existeix aquest enduriment per deformació i simplement el 
material comença a fluir quan s’ateny un estat de tensions o una tensió igual al límit de 
cedència. Per tant, en aquest tipus de materials la superfície de cedència roman constant sense 
augmentar. En realitat no té sentit parlar d’estats de tensions per sobre del límit elàstic o fora 
de la superfície de cedència ja que, quan s’arriba a un estat de tensions o a una tensió igual al 
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límit elàstic, aquest augmenta de manera que el material flueix sense oposar més resistència a 
la deformació plàstica que la corresponent al nou limit elàstic. D’aquesta manera, mai 
s’atenyen estats de tensió majors als delimitats per la superfície de cedència i per tant, tots els 
estats de tensions estaran a dins o a sobre de la superfície de cedència.  

 L’enduriment és un fenomen observat en gran quantitat de materials, un exemple clar 
és l’enduriment per deformació degut al qual un metall dúctil es fa més dur i resistent a 
mesura que es deformat plàsticament. El fenomen físic responsable d’aquest comportament 
s’explica principalment per les interaccions que existeixen entre els camps de tensió al voltant 
de les dislocacions i l’augment de la densitat de les mateixes en un metall quan aquest està 
sotmès a una certa deformació. Degut als fenòmens de creació i anihilació de dislocacions, la 
distància mitja entre dislocacions disminueix i per tant aquestes es disposen més a prop les 
unes de les altres. El moviment d’una dislocació es veu limitat degut a la presència d’altres 
dislocacions i la interacció que exerceixen aquestes sobre la xarxa cristal·lina. A mesura que 
la densitat de dislocacions augmenta, el metall s’endureix degut a la limitació del lliscament 
de les dislocacions i usualment es diu que el material adquireix certa acritud. 

 El comportament plàstic de molts metalls purs i eninyerils es pot aproximar molt bé a 
una llei potencial, com mostra esquemàticament la Fig. 2.8, encara que existeixin molts 
mecanismes de deformació plàstica. Al considerar una llei potencial per a descriure el 
comportament del material les corbes tensió – deformació sota tensió uniaxial venen donades 
per [4]: 

εσ E=     Per a σ≤σy             

nRεσ =   Per a σ≥ σy 

on E és el mòdul de Young, R és la resistència, n és l’exponent d’enduriment per deformació, 
σy és el límit de fluència inical i εy és la corresponent deformació de fluència, de tal manera 
que: 

n
yyy RE εεσ ==                                                            (2.13) 

en aquest cas σy està definit com la tensió on no hi ha deformació (“zero offset strain”) 

(2.12)
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Fig2.8: Corba tensió – deformació potencial per a materials elasto-plàstics. 

 La deformació total, ε, es pot separar en dues parts, χ i εp: 

py εεε +=                                                                     (2.14) 

on εp és la part no lineal de la deformació efectiva acumulada per sota de εp. Amb les 
equacions (2.13) i (2.14), quan σ > σy, l’equació (2.12) esdevé: 

n

p
y

y
E

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ε

σ
σσ 1                                                       (2.15) 

 Per tant, el comportament d’un material elasto – plàstic està completament determinat 
pels paràmetres E, υ, σy i n, o alternativament, amb la llei constitutiva definida per l’equació 
(2.12), la suposició d’una llei de l’enduriment potencial redueix la descripció matemàtica de 
les propietats mecàniques a dos paràmetres independents. Aquest parell de paràmetres poden 
ser descrits com a tensió representativa σr (definida a εp = εr, on εr és la deformació 
representativa) i l’exponent d’enduriment per deformació n, o com a σy  i σr. 

2.3.4 Criteris de cedència 

Criteri de cedència de Von Mises 

 El 1913 Von Mises va proposar que la deformació plàstica s’inicia quan el segon 
invariant del desviador de la tensió J2, excedeix un valor crític: 

2
2

2
2 0)( kJkJf =⇒=−=σ                                               (2.16) 
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On k representa una constant en el cas d’un material perfectament plàstic, o un escalar 
dependent de la història mecànica d’enduriment per a un material isòtrop general, i J2 és el 
segon invariant del tensor desviador de tensió:  

 [ ]2
13

2
32

2
212 )()()(

6
1 σσσσσσ −+−+−=J                             (2.17) 

 Per a avaluar la constant k i relacionar-la amb la cedència, s’aplica el criteri de Von 
Mises al cas particular d’un assaig de tracció uniaxial on σ1 = σ0, σ2 = σ3 = 0 (σ0 és el límit 
elàstic). D’aquesta manera s’obté: 

kkJ 3
3
1

0
22

02 =→== σσ                                                  (2.18) 

Substituint el l’equació (2.16), s’obté la forma usual del criteri de Von Mises [2]: 

[ ] 2/12
13

2
32

2
210 )()()(

2
1 σσσσσσσ −+−+−=                         (2.19) 

Així el criteri diu que quan la part dreta de l’equació (2.19) excedeix el límit elàstic a 
tracció uniaxial (σ0), s’iniciarà la deformació plàstica. Per a un material ideal perfectament 
plàstic, el límit elàstic és constant i per tant el criteri de Von Mises serà invariable definit així 
una superfície de cedència que no dependrà de la història tèrmica del material. En canvi, per a 
un material que endureix per deformació, el límit elàstic augmentarà a mesura que el material 
es deformi plàsticament de manera que k creixerà també de forma proporcional, produint-se 
un augment de la superfície de cedència. 

 Per tal d’identificar la constant k en l’equació (2.16), considerem l’estat de tensió a 
cisalla pura, com seria el cas d’un assaig de torsió. En aquest cas, aleshores tenim que les 
tensions són σ1 = -σ3 = τ, σ2 = 0.  A cedència: 

kk =→=++ 1
22

1
2
1

2
1 64 σσσσ                                          (2.20) 

 Així doncs, k representa el límit elàstic a cisalla pura. Per tant el criteri de Von Mises 
prediu que la tensió de cedència (límit elàstic) a torsió serà menor que a tracció uniaxial 
d’acord amb: 

00 577,0
3

1 σσ ==k                                                   (2.21)  
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 Cal fer notar que el criteri de Von Mises implica que l’inici de la deformació plàstica 
no depèn de cap tensió normal o de cisalla en particular, sinó que la cedència plàstica depèn 
d’una funció de tots els valors de les tensions principals de cisalla. Ja que el criteri de 
cedència està basat en diferències de tensions normals, el criteri és independent de la 
component hidrostàtica de tensió. Ja que el criteri de Von Mises inclou termes al quadrat, el 
resultat és independent del signe de les diferents tensions individuals. Això representa una 
avantatge important, ja que no és necessari saber quines són les tensions principals màxima i 
mínima per utilitzar aquest criteri. 

Podem representar el criteri de Von Mises en l’espai de tensions principals si es 
desenvolupa el segon invariant J2 com s’indica en l’equació (2.17). En aquest espai, l’eix 
hidrostàtic, en el qual es troben les components del tensor hidrostàtic, és un vector la qual 

direcció ve determinada pel vector unitari )1,1,1(3/1 . La superfície de cedència, 

representada per l’equació (2.22) i per tant el criteri de Von Mises, és una superfície cilíndrica 
de generatriu paral·lela a l’eix hidrostàtic com s’indica en la Fig. 2.9 (a) [2]. 

[ ] 0)()()(
6
1 2

13
2

32
2

21
2 =−+−+−−= σσσσσσkf                            (2.22) 

 Donat un estat de tensions, aquest ve determinat per un pla que té com a normal l’eix 
hidrostàtic en el qual estan contingudes les tensions del tensor desviador i una component 
hidrostàtica situada sobre l’eix del cilindre. Totes les seccions que s’obtenen de la intersecció 
de la superfície de fluència amb un pla de pressió hidrostàtica constant tenen la mateixa forma 
circular i la mateixa mida. Això indica que la condició de cedència no es veu afectada pel 
valor de la pressió hidrostàtica i per tant el criteri de von Mises queda completament 
determinat per tall de la superfície de fluència amb el pla desviador. En resum, no és necessari 
utilitzar l’espai de tensions principals, sinó que només fa falta representar en un subespai de 
dues dimensions, com es mostra en la Fig. 2.9 (b), el pla desviador sobre el que es projecten 
els tres eixos de tensions principal, podent-se representar en ell qualsevol estat triaxial de 
tensions en el qual es trobi el material. 
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Fig. 2.9. (a) Superfície cilíndrica de cedència per al criteri de Von Mises en l’espai de tensions principals i 
(b) pla desviador amb la projecció dels eixos principals.  

 En el cas d’una llei d’enduriment,i suposant que sigui isòtrop, el creixement de la 
superfície de cedència ha de ser uniforme. En aquest cas la variació de la superfície consisteix 
en un augment del radi del cilindre com mostra la Fig. 2.9 (a) i (b). De la mateixa manera, el 
radi depèn del límit elàstic com mostra l’equació (2.23), aquest fet és obvi ja que l’enduriment 
suposa un creixement del límit elàstic i això es tradueix en un augment del límit de cedència 
[3]. 

03
2σρ =                                                                    (2.23) 

Von Mises va proposar originalment aquest criteri per la seva senzillesa matemàtica. S’ha 
demostrat que l’equació (2.19) és equivalent a assumir que la cedència plàstica es produeix 
quan l’energia de distorsió assoleix un valor crític. L’energia de distorsió és aquella part de 
l’energia de deformació total per unitat de volum que es veu involucrada en el canvi de forma 
en contraposició al canvi de volum. 

Criteri de cedència de Tresca 

 El criteri de cedència de Tresca és històricament el més antic i senzill, aquest criteri 
assumeix  que l’inici de deformació plàstica té lloc quan la tensió de cisalla màxima assoleix 
el valor de tensió de cisalla en l’assaig de tracció uniaxial tal i com indica l’equació (2.24). 
Igual que el criteri de Von Mises, el model de Tresca no té en compte la component 
hidrostàtica del tensor de tensió i per tant, la funció de cedència tindrà com a variables els 
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invariants Ji. De la mateixa manera, la deformació plàstica vindrà controlada únicament pels 
esforços del tensor desviador [2]. 

2
31

max
σσ

τ
−

=                                                                  (2.24) 

Substituint en l’equació (2.24) per a tracció uniaxial on σ1 = σ0, σ2 = σ3 = 0; i el límit 
elàstic (tensió de cedència) a cisalla τ0 és igual σ0/2: 

22
0

0
31 σ

τ
σσ

τ ==
−

=mzx                                                       (2.25) 

Així, el criteri de tensió màxima de cisalla està donat per: 

031 σσσ =−                                                                    (2.26) 

Aplicant el criteri de Tresca per a un estat de cisalla pura: σ1 = -σ3 = τ, σ2 = 0, el criteri 
de tensió màxima de cisalla prediu: 

;2 031 σσσ ==− k        és a dir: 
2

0σ
=k                                                   (2.27) 

 i així: K2'
3

'
131 =−=− σσσσ . 

 Aquest criteri és més senzill matemàticament que el de Von Mises i per aquesta raó 
s’utilitza a vegades en disseny en enginyeria. Tanmateix, aquest criteri no té en compte la 
tensió principal intermèdia σ2. A més, cal conèixer anticipadament quines són les tensions 
principals màxima i mínima. Finalment, la seva expressió més general és molt més 
complicada que en el criteri de Von Mises [3]: 

0649636274 6
2

42
2

22
3

3
2 =−+−− kJkJkJJ                                (2.28) 

Aquesta expressió, encara que és més complexa, permet observar les propietat que 
caracteritzen els models dilatants de plasticitat observant-se una de les propietats més 
importants d’aquests com és la independència de la funció f del primer invariant i de la 
component hidrostàtica. A diferència del criteri de Von Mises, el de Tresca depèn del tercer 
invariant del tensor desviador, no obstant, ambdós mantenen una característica en comú ja 
que l’eix hidrostàtic representa l’eix de simetria de la superfície de cedència. L’equació (2.28) 
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es pot expressar en termes de les tensions principals tal com mostra l’equació(8), i per tant pot 
ser representar en l’espai de tensions: 

[ ] [ ] [ ] 04)(4)(4)( 22
32

22
31

22
21 =−−⋅−−⋅−− kkk σσσσσσ                   (2.29) 

 L’equació (2.29) representa la superfície de cedència o locus de cedència definida per 
sis plans que formen un prisma regular de base hexagonal representat en la Fig. 2.10. L’eix de 
simetria de dit prisma és, igual que en el cas del criteri de Von Mises, l’eix hidrostàtic. De la 
mateixa manera que per al cas de Von Mises, es pot definir un pla desviador en el qual es 
representen els estats de tensions de dit tensor i un eix hidrostàtic en el qual es situen les 
components del mateix nom. Com abans, les seccions que s’obtenen de la intersecció de la 
superfície de fluència amb un pla de pressió hidrostàtica constant tenen la mateixa forma 
hexagonal i la mateixa mida. Per tant, la condició de cedència no es veu afectada pel valor de 
la pressió hidrostàtica. El criteri queda completament determinat pel tall de la superfície de 
fluència amb el pla desviador i només fa falta representar aquest pla de dues dimensions i la 
projecció dels eixos de tensions principals sobre el mateix per a definir en qualsevol estat de 
tensió el criteri de cedència com es mostra a la Fig. 2.10 [3]. 

 

Fig.2.10. Representació, en l’espai de tensions principals,del cilindre de Von Mises i el prisma hexagonal de 
Tresca. El pla desviador està representat pel pla ABCDEF i la línea hidrostàtica per la línea OH. 

Com a última observació, s’ha d’esmentar que ambdues superfícies de cedència 
corresponents als criteris estudiats no són infinites i estan delimitades per un pla superior i un 
inferior. Aquest fet es degut a que un material no pot suportar qualsevol esforç hidrostàtic. Si 
el material estigues sotmès només a una tensió hidrostàtica, per a un determinat valor, 
trencaria de manera fràgil sense tenir lloc cap deformació plàstica ja que en cap moment 
l’estat de tensions estaria situat sobre la superfície de cedència. La forma d’incorporar aquest 
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fenomen a la superfície de cedència és delimitar la figura per plans en els seus extrems. En 
realitat això no resulta de vital importància ja que en ambdós models es suposa que el tensor 
desviador és independent de la component hidrostàtica, aproximació que només és vàlida per 
a estats de tensions on la component desviadora és la principal. 

 Fina ara s’ha suposat estats de tensions triaxials, però si es suposen estats biaxials, les 
superfícies de cedència formen una figura en un espai de dues dimensions determinada pels 
criteris de cedència en els quals σ3 = 0. Els estats de tensions interns representen un 
comportament elàstic mentre que els situats sobre la superfície suposen estats de cedència. 
Tenint en compte l’equació (2.29), per al criteri de Tresca la superfície de cedència és un 
hexàgon irregular i per al criteri de Von Mises una el·lipse tal i com es mostra en la Fig. 2.11. 

Tresca: [ ] [ ] [ ] 0444)( 22
2

22
1

22
21 =−⋅−⋅−− kkk σσσσ  

Von Mises: [ ] 0)()()(
6
1 22

1
22

2
22

2
2
1

2 =++−− σσσσk  

 

   Fig.2.11. Comparació dels criteris de tensió límit en tensió plana.. 

2.4. Assajos de indentació 

La caracterització mecànica dels materials ha estat durant molt de temps representada 

pels seus valors de duresa, a mitjans del segle XIX van aparèixer els assajos de indentació que 

han acabat substituint, en part, als assajos de duresa. Les tècniques de indentació permeten, a 

part de determinar la duresa, determinar altres propietats mecàniques com per exemple el 

mòdul de Young. La indentació també s’ha utilitzat en estudis de la mecànica dels fractura de 

(2.30)
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materials fràgils, ja que aquests generen fissures estables i mesurant la longitud d’aquestes 

fissures és possible determinar la seva tenacitat a la fractura.  

Els assajos de indentació consisteixen en aplicar una càrrega sobre la superfície del 

material a través del contacte directe amb l’indentador. Es tracta d’un assaig fàcil de realitzar, 

no destructiu i altament localitzat, el que facilita estudiar comportaments locals en la 

superfície del material. La gran tibitat que ofereix aquest assaig és una avantatge respecte 

altres assajos convencionals com el de tracció, molt més sensible. Les tècniques de indentació 

han anat evolucionant conjuntament amb l’interès científic i tecnològic per caracteritzar 

materials a nivell local. Per aquest motiu els assajos de duresa han donat pas a les tècniques 

instrumentades de micro - i nano - indentació, aquests nous assajos permeten una 

caracterització mecànica tant a nivell macroscòpic com microscòpic. Existeix una gran 

varietat de geometries disponibles per a l’indentador que proporciona la possibilitat de 

sotmetre el material a diferents graus de deformació i estudiar tant el seu comportament 

elàstic com la resposta plàstica. 

Els mètodes d’anàlisi dels assajos de indentació es fomenten en models de la 

mecànica del continu. Amb aquets i l’ajuda dels mètodes de simulació per ordinador, les 

tècniques de indentació permeten el desenvolupament de metodologies per a l’obtenció de les 

propietats mecàniques dels materials. 

Aquesta secció es desenvolupa en diferents apartats. En primer lloc, es consideren els 

paràmetres característics que descriuen l’empremta induïda mitjançant assajos de indentació. 

És a dir, la duresa i la deformació superficial generada en la perifèria del contacte. A 

continuació, es descriuen les característiques més importants dels assajos de indentació 

instrumentada. 

  

2.4.1. L’assaig de duresa 

 

 L’assaig de duresa és un assaig de indentació ja que es basa en l’aplicació d’una 

càrrega constant on el valor de la duresa es pot calcular mitjançant la següent : 

 

projectadaA
P

H max=                                                                (2.31) 
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on Pmax és la càrrega màxima (corresponent a la màxima profunditat de penetració), i Aprojectada 

és la projecció de l’àrea de contacte, el càlcul d’aquesta àrea es tracta més endavant. 

 
Fig 2.12. Assaig de duresa. Empremta experimental deixada per un indentador Berkovich sobre un acer 

martensític a una profunditat màxima de 5300 nm 

 

 Segons la càrrega aplicada, la geometria de l’indentador i el material del qual esta fet, 

podem distingir diversos assajos de duresa, els més utilitzats es mostren en la Taula 2.1: 

 
Taula 2.1: Assajos de duresa normalitzats més utilitzats 

Escala Materials on 

s’utilitza 

Geometria 

Brinell Tous Bola de carbur de 

tungstè 

Rockwell B Duresa intermèdia Bola de carbur de 

tungstè 

Rockwell 

Rockwell C Durs Con de diamant 

Vickers Tous Piràmide de 

diamant de base 

quadrada 

Knoop Duresa intermèdia Piràmide de 

diamant de base 

romboïdal 

Berkovich Tot tipus de 

material però amb 

càrrega aplicada 

petita. 

Piràmide de 

diamant de base 

trigonal 
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 Els assajos de duresa convencionals són a escala macroscòpica, ja que les càrregues 

aplicades són elevades. L’escala microscòpica, normalment, implica càrregues menors a 10 N 

i profunditats de penetració majors a 200 nm, i per a considerar una escala nano les càrregues 

han de ser menors a 0.2 N i les profunditats de penetració menors o iguals a 200 nm. No 

obstant la indentació instrumentada tracta tant les escales macro-, micro- com nano- 

mètriques. En el present projecte es tractarà la indentació instrumentada a nivell micro- i nano 

- mètric. 

 

2.4.2 Deformació superficial 

 

 Durant la càrrega inicial de l’indentador, tenen lloc tant la deformació elàstica com la 

plàstica i l’indentador encaixa perfectament amb la forma de l’empremta de duresa (Fig.2.13). 

No obstant durant la descàrrega, hi ha una recuperació elàstica que causa que l’empremta 

canviï la seva forma. És aquest canvi en l’àrea de contacte el que produeix que la corba P-hs 

no sigui lineal durant la descàrrega [5].  

 

 
Fig. 2.13: Influència de la descàrrega sobre la deformació de la superfície indentada. 

  

Quan es fa un assaig de indentació és molt important observar la deformació 

superficial que s’hagi pogut produir, ja que és primordial per a saber definir l’àrea projectada. 

Quan l’àrea de contacte entre l’indentador i el material creix diem que l’ apilament predomina 

(“piling-up”), en canvi quan decreix diem que hi ha enfonsament (“sinking-in”). La transició 
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de l’apilament al enfonsament és indicatiu d’una forta contribució elàstica a la resposta del 

contacte. 

Aquests dos fenòmens estan definits pel paràmetre α que ve donat per la següent 

relació [6]: 

sh
h

=α      ,                                                                (2.32) 

on h i hs queden descrites en la Fig. 2.14 i 2.15 tant  en el cas d’enfonsament com en el 

d’apilament, respectivament 

En el cas ideal on no existeix deformació plàstica, quan s’indenta un material amb un 

indentador punxegut, aquest penetra en el material fins a una profunditat hs que correspon a 

una força resultant P aplicada a l’indentador. Però si el material indentat entra en un règim 

plàstic el material flueix i aquesta deformació s’ha de prendre en consideració en l’avaluació 

de la duresa, si no es poden obtenir errors sobre la duresa de l’ordre del 30% [7]. També és 

possible definir aquesta deformació superficial mitjançant la següent definició de α [6]: 

sA
A

=α                                                                  (2.33) 

on A és l’àrea de contacte projectada real i As és l’àrea geomètrica que és la de l¡empremta 

ignorant els efecte d’apilament o enfonsament. Geomètricament es pot demostrar que As ve 

determinada per [6]: 
2
ss fhA =                                                                  (2.34) 

on hs és la profunditat de penetració de l’indentador i f és un factor geomètric que depen de la 

forma de l’indentador (f = 24,5 per a una piràmide Vickers, 24,562 per a una piràmide 

Berkovich; i f = πtan2θ per a un con amb semi-angle θ). 

 Aquets número adimensional α defineix la proporció d’apilament que té lloc quan el 

material pateix fluència plàstica. Quan la deformació té lloc, es poden presentar dos casos: 

 

• α < 1, en aquest cas el material pateix enfonsament, és el cas de la Fig.2.14 
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Fig. 2.14:  Desenvolupament d’enfonsament per a un con i una piràmide Vickers. S’ha de notar que en el 

segon cas la deformació superficial és inhomogènia al voltant de l’empremta. 

 

• α > 1, en aquest cas el material pateix apilament, és el cas de la Fig. 2.15 

 

Fig. 2.15:  Desenvolupament d’apilament per a un con i una piràmide Vickers. S’ha de notar que en el 

segon cas la deformació superficial és inhomogènia al voltant de l’empremta. 

 

Les equacions (2.32) i (2.33) són equivalents perquè l’angle apical (el que defineix la 

punta del indentador) per indentació cònica roman constant al voltant de l’eix z i per tant 

l’apilament i l’enfonsament són homogenis en al voltant  del contacte. 

 L’apilament i l’enfonsament són indicatius de la resposta mecànica del material, i per 

tant α no es pot prendre com una propietat intrínseca del material perquè, al igual que la 

duresa, és el resultat d’una combinació de les propietats mecàniques uniaxials elàstiques i 

plàstiques. D’altra banda la duresa i la deformació superficial també depenen de la geometria 

de l’indentador. 

Un material que té un comportament  molt  plàstic tendeix a apilar, mentre que un 

material que té un n  més elevat, és a dir, que té un comportament més elàstic, té més 
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tendència a enfonsar-se. Aquests resultats revelen un enllaç entre els paràmetres que 

caracteritzen un assaig de indentació i les propietats mecàniques fonamentals del material. 

 

2.4.3. Introducció a la mecànica del contacte 

 

 La mecànica del medi continu que intenta predir els resultats d’un assaig de indentació 

pertany a la mecànica del contacte, Mentre que la mecànica del medi continu clàssica 

s’interessa únicament en els sòlids amb les seves propietats en volum la mecànica del contacte 

considera a més les propietats superficials. 

 El fet que la mecànica del contacte formi part de la mecànica del medi continu té 

certes conseqüències. La mecànica del contacte integra així la hipòtesi d’aquesta última. 

D’aquesta manera es situa el marc de l’estudi en una escala macroscòpica suposant com a 

vertadera la diferenciabilitat matemàtica. La mecànica del contacte és així un model 

matemàtic senzill i manejable utilitzat per a representar una realitat complexa. Les prediccions 

d’aquesta teoria són vàlides únicament si se’ls verifica experimentalment sobre una proveta 

de tamany macroscòpic petit, però suficientment gran per a tenir un gran nombre de 

molècules o àtoms per a que la mesura tingui un sentit estadísticament vàlid. 

 Es consideren únicament sòlids homogenis i isòtrops, és a dir, que la llei del 

comportament és la mateixa per a qualsevol diferencial de volum de material considerat i que 

és invariant relativament a les direccions dels materials. 

 Un fet important a destacar és que els desenvolupaments analítica a vegades 

necessiten de més hipòtesis. Per exemple, si s’utilitza la hipòtesis de petites pertorbacions i 

petits desplaçaments es treballa amb formulació Lagrangiana, és a dir, que les equacions de la 

mecànica del medi continu estan escrites sobre la configuració no deformada del sistema. En 

canvi, les mateixes equacions es resolen utilitzant la formulació d’Euler quan es consideren 

grans deformacions. 

 Alguns treballs poden estar considerats com a referències en el camp de la mecànica 

del contacte. El primer de tots és la teoria de Hertz, encara avui dia utilitzada àmpliament, 

però van ser treballs com els de Hill i Sneddon els que han posat més llum al problema. La  

teoria que han desenvolupat permet trobar els camps de deformacions que apareixen sota la 

punta d’un indentador en molts casos d’ús habitual. També s’ha de mencionar l’aportació de 

Johnson [8] al desenvolupament d’aquest camp de la mecànica del medi continu ja sigui en 
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elasticitat o en plasticitat. A més, s’ha de fer referència als treballs heurístics de Tabor que fa 

un enllaç directe entre la duresa H i un valor particular d’una deformació elasto-plàstica  en un 

assaig uniaxial. 

 La teoria del contacte de Hertz només és vàlida per a perfils llisos i continus, de tal 

manera que les tensions són infinites a tot arreu. D’altra banda un indentador, introdueix 

pressions infinites en els límits del contacte. Si les deformacions són suficientment petites per 

a poder aplicar la teoria de l’elasticitat, el semi angle α ha de ser de 90º (elasticitat de cossos 

semi - infinits plans). Si l’angle es fa més petit, com seria el cas d’una indentació punxeguda, 

passem d’un problema de petites deformacions a un problema de grans deformacions i es 

necessiten correccions al problema.   

 Avui dia el mètode dels elements finits ha revolucionat tant la investigació que una 

gran part dels coneixements sobre aquest tema ve donada per aquest mètode. De fet per 

solucionar el problema de grans deformacions, Sneddon va proposar una equació que no 

depèn de l’angle de l’indentador, però gràcies a les simulacions es veu que aquesta equació, 

realment, si que en depèn i es pot calcular com aquesta observació afecta als resultats.   

 

2.4.4. Indentació instrumentada 

 

 Des dels anys 70, les tècniques de micro- i nano - indentació instrumentades han estat 

desenvolupades i ara són àmpliament utilitzades. En els experiments de indentació 

instrumentada, la càrrega i la profunditat de penetració es registren simultàniament tant durant 

la càrrega com durant la descàrrega. En aquests experiments tant la càrrega com la profunditat 

de penetració es poden controlar amb gran precisió. Aquesta tècnica també permet fer assajos 

macroscòpics permeten l’estudi del comportament dels materials des d’escales nanomètriques 

fins als mil·límetres. La indentació instrumentada es pot aplicar a un ampli rang de materials 

que inclouen els metalls, les ceràmiques, els polímers i els compòsits. Les àrees on es pot 

aplicar aquesta tècnica inclouen la microelectrònica, l’optoelectrònica, recobriments, 

materials biològics i aliments. Com aquesta tècnica es pot aplicar a una gran varietat de 

materials es fa necessari un model per a l’indentació basat en els diferents comportaments 

dels sòlids. En aquest treball s’estudien els metalls i aquests poden experimentar efectes 

viscoplàstics, aquest comportament no el tindrem en compte a l’hora de plantejar el model per 

a l’indentació ja que treballarem a temperatures molt per sota de 0,4 vegades la temperatura 
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de fusió, per tant el model estarà basat en un una llei potencial d’enduriment per deformació 

sense considerar influències temporals. Per a estudiar el model de indentació s’utilitza 

l’anàlisi dimensional i els càlculs per elements finits. L’anàlisi dimensional es basa en que les 

lleis físiques no depenen de l’arbitrarietat en l’elecció de les unitats físiques de mesura. 

Aquesta idea, a vegades, permet reduir el nombre de variables del problema que s’està 

estudiant fent-lo més senzill. Per a realitzar un correcte anàlisi dimensional s’ha de seguir tres 

punts [9]: 

 

1. Llistar les variables independents i les dependents. Ha d’haver-hi una relació per cada 

variable dependent. 

2. Identificar les variables independents i els paràmetres amb dimensions independents. 

3. Construir quantitats adimensionals i establir relacions entre les quantitats 

adimensionals. El nombre de relacions és igual al nombre de quantitats dependents. 

 

S’ha de tenir molta cura a l’hora d’escollir les variables independents i els paràmetres 

rebutjant aquells que són irrellevants.  

 El contacte entre un indentador cònic i una supefície plana és ben conegut per dos 

tipus de materials, els elàstics i els rígids - perfectament plàstics. En general un assaig de 

indentació, igual que en els assajos de duresa tradicionals, indica la resistència que ofereix un 

material a ser penetrat però incorporen l’anàlisi de la corba càrrega (P)-profunditat de 

penetració (hs) (Fig. 2.16, [1] ) a partir de la qual es poden inferir propietats mecàniques 

intrínseques i fonamentals del material. Els equips de indentació instrumentada tenen com a 

finalitat l’enregistrament continuat de la profunditat de penetració, mesurada a partir de la 

superfície lliure del material (veure Fig. 2.12) en funció de la càrrega de indentació aplicada. 
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Fig 2.16. Exemple d’una corba experimental càrrega- desplaçament en un níquel electropolit 

 

 Es pot realitzar la indentació amb un indentador esfèric i quedar-se en el règim elàstic 

del material mantenint un camp de Hertz però això és difícil d’aconseguir, i a vegades 

impossible, experimentalment, amb un indentador punxegut. Aquest fet és degut a la 

singularitat del camp de tensions que s’obté si l’indentador és perfectament punxegut i el 

material elàstic i lineal. 

 Encara que també és possible l’ús de indentadors esfèrics, per a la realització de 

l’estudi proposat s’utilitza un indentador tipus Berkovich. Aquesta geometria és potser la més 

utilitzada en la indentació instrumentada degut a que tres plans conflueixen en un punt, el que 

permet tallar el diamant amb major exactitud formant una piràmide triangular més senzilla 

que una quadrada com en el cas de l’indentador Vickers. Un indentador més punxegut i 

exacte és capaç de deformar plàsticament els materials amb l’aplicació de petites càrregues 

com les utilitzades en aquestes tècniques i per tant, l’indentador Berkovich, és el més utilitzat 

en el camp de la nanoindentació. 

 Tant l’assaig Knoop, Berkovich, Vickers com el cònic són assajos de indentació 

punxeguda (Sharp indentation). L’assaig punxegut és “autosimilar”, és a dir, té propietats de 

similitud o “self similar”. Això implica que, degut a la geometria del indentador, els camps de 

tensió i deformació sota d’aquest, no varien de forma durant l’assaig, simplement augmenten 

o disminueixen. Per tant, l’estat de deformació únicament escala existint plasticitat des del 

primer moment. Això implica que les variables de contacte romanen constants durant l’assaig 

sense dependre de la profunditat o càrrega aplicada. És justament aquesta propietat d’escala la 
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que permet realitzar simulacions i desprès escalar aquestes al problema que s’estigui 

estudiant.  

 Existeix una relació entre els assajos cònic, Berkovich i Vickers que els fa encara més 

interessants ja que les variables de contacte entre ells estan perfectament relacionades a 

excepció d’un paràmetre associat amb la deformació superficial. 

 La definició de les dimensions del indentador Berkovich és imprescindible per a 

establir l’assaig. En aquest cas, l’indentador és una piràmide de base triangular de diamant. 

Per a determinar les dimensions i geometria es tenen en compte les diferents variables 

geomètriques que el defineixen. Independentment de la longitud o alçada de l’indentador, els 

angles entre les cares romanen constants i, per tant, definits els valors dels angles queda 

determinat l’indentador. S’escull com a angle per a definir la geometria l’angle que forma la 

generatriu d’una cara amb l’eix vertical que va de la base a la punta de la piràmide i és 

perpendicular a aquesta (veure Fig.2.17) [10]. 

 
Fig. 2.17. Geometria d’un indentador Berkovich 

 

 L’assaig posseeix certa simetria i per tant només és necessari definir una sisena part de 

l’indentadror, ja que per simetria la resta de l’indentador que definit (Fig.2.18) 

 

 
Fig. 2.18. Empremta d’indentació Berkovich en coure. Es pot apreciar la simetria de l’asaig 
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2.4.5.  Aplicació de l’anàlisi dimensional a la mecànica del contacte 

 

 Una corba de indentació és la relació entre la càrrega, F, i el desplaçament, h, que pot 

ser mesurat contínuament durant l’experiment de indentació. 

 

Corba durant la càrrega 

 

 Per a sòlids rígids - plàstics, Tabor, aplicant el principi de similartitat geomètrica, va 

demostrar que la pressió mitja que actua en un indentador cònic o piramidal és la mateixa 

sigui quina sigui la mida de la indentació, sempre i quan el material sigui uniforme i 

homogeni. Tabor trobà que per a metalls completament endurits per deformació, la relació 

semi - empírica per a la pressió mitja és: 

YCPm θ=                                                                    (2.35) 

on Cθ és funció de la geometria de l’indentador i Y és el límit elàstic. Com empíricament es 

trobà que la pressió mitja és independent de la profunditat de penetració, es pot escriure que la 

càrrega és proporcional al quadrat de la profunditat de penetració: 
2hKF p=                                                                    (2.36) 

En general, per a un sòlid elasto - plàstic uniforme i homogeni, l’equació per a la corba de 

càrrega no es pot obtenir analíticament i s’assumeix que esta donada per: 
2hKF ep=                                                                   (2.37) 

on Kep és funció de les propietats del material i de la geometria de l’indentador. La llei de 

Kick estableix l’existència d’una relació parabòlica entre la càrrega i la profunditat de 

penetració de manera que és compleix ([6]): 
2
sKhP =                                                                      (2.38) 

on K és una constant del material que es relaciona amb la duresa (H) i la deformació 

superficial (α) a través d’un factor geomètric (f) donat pel tipus de indentador utilitzat [6]: 

αfHK =                                                                       (2.39) 

També s’ha proposat que la corba de indentació de càrrega es pugui descriure d’una 

manera més general pel que s’anomena la llei de Meyer: 
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αKhF =                                                                        (2.40) 

on α no és necessàriament un enter i K continua depenent de les propietats del material i de la 

geometria del indentador. 

Per a estudiar la corba de indentació durant la càrrega utilitzem l’anàlisi dimensional 

per al cas d’una indentació cònica en una sòlid isòtrop elasto - plàstic que obeeix la llei de 

l’enduriment per deformació. S’assumeix que l’indentador és rígid i que no té rugositat 

superficial. El coeficient de fricció entre l’indentador i la superfície del material s’assumeix 

que es zero. El primer que s’ha de fer és escollir les variables dependents i les independents. 

Si escollim la força del indentador, F, com la variable dependent, el desplaçament de 

l’indentador, h, és una variable independent. Les propietats mecàniques del material, mòdul 

de Young (E), coeficient de Poisson (υ), límit elàstic inicial (Y), i l’exponent d’enduriment 

per deformació (n), són paràmetres independents. El semi - angle de indentació (θ), que 

caracteritza la geometria de indentació, és també un paràmetre independent. D’altra banda, 

quantitats com la tensió i la deformació sota la indentació són variables dependents. Desprès 

d’identificar quines són les variables dependents i independents, es pot donar un expressió 

general, fL, per a la corba de càrrega: 

),,,,,( θυ hnYEfF L=                                              (2.41) 

El següent pas és identificar, d’entre els sis paràmetres E, υ, n, h i θ, els que tenen 

dimensions independents. Dos d’aquests paràmetres tenen dimensions independents i són E i 

h, ara aplicant anàlisis dimensional s’obté: 

),,,(2 θυα n
E
YEhF Π=                                               (2.42) 

on Пα = F/Eh2, υ, n i θ, són adimensionals.  

 Basant-nos en aquest anàlisis dimensional es poden fer les següent observacions 

rellevants:  

 

1. La força de l’indentador, F, és proporcional al quadrat del desplaçament de 

l’indentador,h. Aquesta dependència quadrada és comuna en indentació cònica en 

sòlids purament elàstics ( quan Y → ∞), sòlids rígids - plàstics (quan E → ∞), sòlids 

elàstics - perfectament plàstics (quan n = 0) i sòlids elasto - plàstics amb enduriments 
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per deformació. El coeficient de la dependència quadràtica és òbviament diferent per a 

cada cas. 

2. El paràmetre, F/Eh2, és una funció de Y/E, υ, n per a un θ donat. 

3. El problema original que era funció de sis paràmetres s’ha reduït en dos paràmetres, 

de tal manera que ara s’ha simplificat a un problema de quatre paràmetres. 

4. Els valor numèrics de Пα( Y/E, υ, n, θ) no es poden conèixer només a través de 

l’anàlisi dimensional i s’ha d’utilitzar experiments o simulacions per ordinador. 

Utilitzant un software d’anàlisi per elements finits com ABAQUS, la funció Пα( Y/E, 

υ, n, θ) es pot calcular en un ampli rang de paràmetres. Si es s’aproximen les corbes 

de indentació durant la càrrega a una funció potencial: F = ahx, on a i x són paràmetres 

obtinguts a partir de l’ajust. En totes les simulacions realitzades la x obtinguda es troba 

entre 1,98 i 2,03. De les simulacions també es demostra que a partir de les corbes de 

càrrega no es poden determinar Y/E i n [9]. 

 

Encara que la dependència quadràtics s’hagi derivat per a la indentació cònica, la mateixa 

aproximació es pot aplicar a la indentació piramidal, ja que els indentadors piramidals són 

geomètricament similars (“self-similar”). 

De l’anàlisi dimensional s’extreu que la dependència quadràtica és conseqüència de 

l’absència d’escala de longitud. Encara que la dependència quadràtica s’hauria de trencar si 

existís un paràmetre rellevant de longitud, Y.T Cheng i C.M Cheng [9] demostren que es pot 

prendre una dependència quadràtica si els indentadors piramidals i cònics tenen una punta 

finita de radi R (Fig. 2.19). Una desviació de la dependència quadràtica implica la presència 

d’una escala de longitud o d’efectes de tamany. 
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Fig. 2.19: (a)  Imatge d’un indentador cònic ideal i aquest amb una punta esfèrica, (b) efectes del radi del 

indentador en les corbes P-h (calculades per elements finits per a un material amb E = 200 GPa, υ = 0.3 i Y = 2 

GPa). 

 

Corba durant la descàrrega 

 

 Per a indentació en sòlids purament elàstics, la corba de descàrrega és igual que la de 

càrrega, i per tant no conté nova informació. En canvi,la corba de descàrrega en sòlids elasto -

plàstics és diferent que la corba de càrrega proporcionant-nos nova informació sent més útil 

per a l’estudi. En particular, la pendent inicial de la corba de descàrrega s’utilitza per a la 

determinació del mòdul elàstic i la duresa. 

 En les corbes de descàrrega s’afegeix un nou paràmetre independent que és la màxima 

profunditat que ateny l’indentador, hm. Per tant, ara la força, F, és una nova funció, fU, de set 

paràmetres independents: E, υ, n, h, θ i hm, 
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),,,,,,( θυ mU hhnYEfF =                                                        (2.43) 

De l’anàlisi dimensional s’obté que:  

),,,,(2 θυγ n
h
h

E
YEhF

m

Π=                                                          (2.44) 

on Пγ = F/Eh2, υ, n i θ són adimensionals. Al contrari que en la càrrega, l’equació (2.44) 

mostra que la força, F, no és, en general, proporcional al quadrat del desplaçament de 

l’indentador, h,  i a més depèn del coeficient h/hm.  

 Un punt interessant en al corba de descàrrega és la profunditat de indentació final, hr, a 

la qual la força de l’indentador esdevé zero durant la descàrrega. L’expressió general per a la 

descàrrega, equació (10),  es pors solucionar formalment per a trobar hm: 

0),,,,(2 =Π= θυγ n
h
h

E
YEhF

m

f
m                                       (2.45) 

on hr/hm és una funció de Y/E, υ, n i θ. Per tant, hr/hm és independent de la màxima profunditat 

de penetració, hm, i de la força a la qual aquesta es produeix, Fm.   

 Dels autors que han estudiat la corba de descàrrega la majoria coincideix en descriure-

la de la següent manera: 
m

fhhbF )( −=                                                            (2.46) 

La principal diferència entre la corba de càrrega i la de descàrrega està en les condicions del 

contacte, inicialment el contacte és pla mentre que en descàrrega la superfície esta deformada. 

La presència del paràmetre de longitud, hm, en l’equació de descàrrega és conseqüència del 

canvi en les condicions del contacte, aquest fa que l’exponent m difereixi de 2.  

 Ja que la pendent inicial de la corba de descàrrega ens dóna informació de les 

propietats mecàniques s’estudia la seva forma. Prenent la derivada de l’equació (2.44) i 

avaluant-la en el punt hm, s’obté la següent equació adimensional: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Π=

=

θυδ ,,,1 n
E
Y

dh
dF

Eh
mhhm

                                              (2.47) 

Aquesta equació és independent de h, i mostra que la pendent inicial de la corba de descàrrega 

és proporcional a hm o a Fm
1/2. 

 Si fem el mateix estudi però utilitzant l’equació (2.46) s’obté que la pendent inicial és 

la següent: 
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1
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−

−

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

m

m

fm
m

hhm h
h

bmh
dh
dF

h
m

                                           (2.48) 

Aquesta equació mostra que 
mhhm dhdFh

=
)/)(/1( depèn de hm, a no ser que m = 2. Ja que 

experimentalment es troba que m adopta valors diferents a 2, aquest aspecte sembla suggerir 

que la forma matemàtica que empíricament es proposa per a descriure la descàrrega, equació 

(2.46), no és estrictament correcta.  

Els autors Y.T Cheng i C.M Cheng [9] proposen una relació entre la pendent inicial, el 

radi de contacte, a, les propietats dels materials i la geometria de l’indentador i la comparen 

amb l’expressió que es coneix per a la pendent de la descàrrega: 21 2

=
−

= mhhdh
dF

Ea
υ . 

D’aquesta comparació i utilitzant simulació per elements finits extreuen que 
mhhdh

dF
Ea =

− 21 υ és 

independent de Y/E i de n, que és aproximadament una constant independent de l’apilament o 

de l’enfonsament de la superfície al voltant de l’indentador i que presenta una dependència 

molt petita amb θ i υ. Tenint en compte totes aquestes consideracions la pendent de 

descàrrega s’acostuma a escriure tal i com es mostra a continuació: 

AE
dh
dF

mhh
21

2
υπ

β
−

=
=

                                                  (2.49) 

La constant elàstica, E/(1-υ2) es pot calcular, per tant, a partir de la pendent de 

descàrrega si es coneix la profunditat del contacte, hc, el radi, a, o l’àrea A. La qüestió, doncs, 

és determinar hc, a o A en la càrrega tenint en compte que poden tenir lloc els efectes 

d’apilament o d’enfonsament. 

 

Treball de la indentació 

 

 El treball fet durant la indentació es pot obtenir fàcilment integrant les corbes de 

càrrega i de descàrrega. L’àrea sota la corba de càrrega és el treball total, Wtot, l’àrea sota la 

càrrega de descàrrega és el treball reversible, Wu, i l’àrea compresa entre les corbes de càrrega 

i descàrrega és el treball irreversible, Wp, (veure Fig. 2.20) de la indentació. Òbviament: Wtot 

= Wu + Wp.  
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Fig. 2.20: Esquema d’una corba P-h on es mostra la nomenclatura relativa a les variables de contacte. 

 

El treball total fet per l’indentador, Wtot, que causa deformació elàstica i plàstica quan 

l’indentador ateny la màxima profunditat de penetració, ve donada per: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Π== ∫ θυα ,,,

3

3

0

n
E
YEh

FdhW m
h

tot

m

                                       (2.50) 

per tant, el treball total és proporcional a h3
m. 

 El treball realitzat pel sòlid a l’indentador durant la descàrrega, Wu, es pot expressar 

utilitzant l’equació (2.46) com: 

∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Π≡⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Π==

1
323 ,,,,,,,

m

f

m

f
h

h
umm

h

h
u n

E
YEhdxnx

E
YxEhFdhW θυθυγ          (2.51) 

on la integral  ∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Π

1
2 ,,,,

m

f
h

h

dxnx
E
Yx θυγ  és una funció adimensional designada com Пu. Per 

tant, el treball realitzat sobre l’indentador durant la descàrrega és també proporcional a h3
m. 

S’ha de notar que la dependència en h3
m es deriva sense haver de considerar cap forma 

explicita per a la corba de descàrrega.  

 El coeficient del treball irreversible amb el treball total en un cicle complet de càrrega 

- descàrrega, (Wtot – Wu)/Wtot, es pot escriure com: 

( )θυ
θυ
,,,
,,,

31
nE

Y
nE

Y

W
WW

a

u

tot

utot

Π

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Π

−=
−

                                             (2.52) 
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Aquest coeficient és, per tant, independent de hm i funció de Y/E, υ, n i θ. 

 Es demostra que hi ha una correlació entre Wp/Wtot i hr/hm, aquesta relació és 

independent de la geometria de l’indentador (θ). Aquesta correspondència suggereix que 

Wp/Wtot i hf/hm contenen la mateixa informació sobre les propietats mecàniques. No obstant, 

en la pràctica, la determinació de Wp i Wtot és pot fer de manera més precisa, ja que provenen 

de la integració de la corba càrrega - decàrrega, que no pas la determinació de hf que s’obté de 

l’estimació d’un únic punt en la corba de descàrrega.   

 

2.4.6. Metodologies para la extracció de propietats mecàniques  

 

En la present secció es descriuen diferents metodologies existents per a l’extracció de 

propietats mecàniques a partir de la corba P-h. La metodologia d’Oliver i Pharr [5] és la que 

es va proposar primer, i permet obtenir el mòdul de Young E. La metodologia de Casals i 

Alcalá [6], és potser la més recent i precisa,  i permet extreure la totalitat de les propietats 

mecàniques (mòdul de Young E, límit de fluència σy, i coeficient d’enduriment per 

deformació n). 

 

 Mètode de Oliver i Pharr 

 

 Els autors Oliver i Pharr [5] van introduir, l’any 1992, un mètode per a mesurar la 

duresa i el mòdul elàstic a partir de tècniques de indentació  que ha estat àmpliament utilitzat 

en la caracterització del comportament mecànic a escales petites. El mètode es va 

desenvolupar per a mesurar la duresa i el mòdul elàstic dels materials a partir de les dades de 

la corba de indentació càrrega – desplaçament obtinguda durant un cicle de càrrega i 

descàrrega.  

 El procediment utilitzat per mesurar H i E està basat en el procés de descàrrega 

esquematitzat en la Fig. 2.21, en la qual s’assumeix que el comportament de l’indentador 

Berkovich pot ser modelat per un indentador cònic amb un semi – angle, Ф, que dóna la 

mateixa relació profunditat – àrea, Ф = 70,3º. La hipòtesis bàsica és que el contacte perifèric 

s’enfonsa de tal manera que es pot descriure pels models de indentació d’un espai elàstic semi 

infinit amb un punxó rígid de geometria simple (veure apartat 2.4.3). Aquesta hipòtesis limita 

l’aplicabilitat del mètode ja que no contempla l’apilament del material en la perifèria del 
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contacte que té lloc en alguns materials elasto - plàstics. Assumint que l’apilament és 

negligible, els models elàstics mostren que la quantitat d’enfonsament, hs, està donat per: 

S
P

hs
max=∈                                                                 (2.53) 

on ∈  és una constant que depèn de la geometria de l’indentador, ∈  =0,72 per a indentadors 

cònics, ∈=0,75 per a paraboloides de revolució (que es poden aproximar a una esfera a 

profunditats petites), i ∈=1,00 per a indentadors plans. Basant-se en l’observació 

experimental que la corba de descàrrega està millor aproximada per un indentador que es 

comporta com un paraboloide de revolució, el valor ∈=0,75 es recomana, i de fet és el valor 

estàndard utilitzat per a l’anàlisi.  

 
Fig. 2.21: Esquema del procés de descàrrega mostrant els paràmetres característics de la geometria de contacte 

d’acord ambla metodologia d’Oliver i Pharr 

. 

 Utilitzant l’equació (2.53) per a aproximar el desplaçament de la perifèria del contacte, 

es segueix de la geometria de la Fig. 2.21 que la profunditat al llarg del contacte entre 

l’indentador i la mostra, hc = hmax – hs, és: 

S
P

hhc
max

max ∈−=                                                           (2.54) 

 Si F(d) és una funció de l’àrea que descriu l’àrea projectada de la indentació a una 

distància d de la punta, l’àrea de contacte és aleshores: 

)( chFA =                                                               (2.55) 

 La funció d’àrea, anomenada també funció de la geometria de l’indentador, ha de ser 

curosament calibrada per mesures independents de tal manera que geometries no ideals de 

l’indentador siguin preses en consideració. Aquestes desviacions poden ser bastant importants 

a prop de la punta en un indentador Berkovich, on certa curvatura és inevitable deguda al 
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procés de fabricació.  No obstant, Oliver i Pharr, inclouen en el mètode un procediment per a 

determinar la funció d’àrea.  

 Un cop l’àrea de contacte queda determinada, la duresa es determina a partir de la 

següent expressió: 

A
P

H max=                                                                (2.56) 

S’ha d’observar que degut a que la definició de duresa està basada en l’àrea de 

contacte sota càrrega, hi pot haver una desviació respecte la duresa tradicional mesurada a 

partir de l’àrea de l’empremta residual de duresa si hi ha una recuperació elàstica significativa 

durant la descàrrega. No obstant, aquest fet és important només en material amb valors 

extremadament petits de E/H. 

 A partir de la relació (equació 2.49) entre l’àrea de contacte i la rigidesa mesurada en 

descàrrega (S = dP/dh) es pot mesurar el límit elàstic: 

AES effπ
β 2

=                                                         (2.57) 

on Eeff és el mòdul elàstic efectiu definit per: 

i

i

m

m

eff EEE

22 111 υυ −
+

−
=                                                          (2.58) 

 El mòdul elàstic té en compte el fet que hi ha desplaçament elàstic tant en la mostra, 

amb un mòdul de Young Em i coeficient de Poisson υm, com en l’indentador, amb constants 

elàstiques Ei i υi. Un fet a destacar és que l’equació (2.57) és una relació molt general que 

s’aplica a qualsevol indentador axisimètric. No està limitada a una geometria específica, 

encara que moltes vegades s’associa amb una indentació plana. Encara que originàriament es 

va derivar només per a contactes elàstics, s’ha demostrat que es pot aplicar igual per a un 

contacte elasto – plàstic i que petites pertorbacions de la geometria axisimètrica pura tampoc 

afecten. Tampoc està afectada per l’apilament i l’enfonsament. 

 El paràmetre adimensional β, en el mètode original, es prenia com la unitat. 

Tradicionalment, β s’ha utilitzat per donar compte de les desviacions en la rigidesa causada 

per una falta de simetria axial dels indentadors piramidals. No obstant, s’ha demostrat que 

inclús per a indentacions realitzades en un espai semi - infinit per un indentador cònic 

axisimètric, β pot desviar-se significativament de la unitat.  
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Métode de Casals i Alcalá 

 

 El mètode de Casals i Alcalá [6] estén els treballs d’anàlisi i metodologia per a 

extreure el límit elàstic, σy, el mòdul de Young, E, l’exponent d’enduriment per deformació, 

n, i la duresa, p , a partir d’experiments de indentació instrumentada. 

 Basant-se l’anàlisi dimensional i la simulació per elements finits, el mètode de Casals i 

Alcalá, descriu un marc general per a trobar les dependències entre les variables de contacte i 

les propietats mecàniques uniaxials. En la Fig. 2.22 es mostren les dues categories en que es 

poden classificar les funcions dimensionals. El primer set de funcions dimensionals, Ф, 

proporcionen relacions entre la duresa p , el paràmetre de deformació superficial α, i les 

propietats mecàniques uniaxials. El segon set de funcions adimensionals, П, involucra 

relacions entre els paràmetres de la corba P – hs (hr/hmax, he/hmax i K) i les propietats  

 
Fig.2.22. Classificació de les funcions adimensionals. Les funcions Ф proporcionen relacions entre la duresa p , 

el paràmetres α, i les propietats mecàniques uniaxials. Les funcions П relacionen variables de contacte a partir 

de les corbes P-hs amb les propietats mecàniques uniaxials. Les combinacions paramètriques d’aquestes 

relacions estan donades per les funcions Ξ  
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mecàniques uniaxials. El símbol o s’utilitza en funcions que tenen una dependència explícita 

ambσy,, E i n. Aquest símbol no apareix en aquelles funcions on la dependència ambσy és 

capturada a través de la variableσr.  

L’anàlisi dimensional ens mostra que les relacions p /σy = f(E*/σy, n) i p /E* = 

g(σy/E*, n) són equivalents, sent E*=E/(1-υ2). Les combinacions paramètriques entre les 

funcions adimensionals s’obtenen introduint la dependència de les funcions o
1Φ  o o

2Φ  en les 

funcions o
1Π , o

2Π  o o
3Π . Per tant sorgeix un set de relacions, designades amb la lletra Ξ , que 

depenen de (hr/hmax, n) o de (he/hmax, n). Les funcions o
1Φ  i o

3Π  porten a la relació (veure ref. 

[2]): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ξ= n

h
h

E
p r ,

max
1*                                                           (2.59) 

I prenent les funcions o
2Φ i o

3Π s’arriba a la relació: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ξ= n

h
hr ,
max

2α                                                                (2.60) 

 Òbviament, 1Ξ i 2Ξ , no porten cap informació nova sobre la resposta del contacte. La 

Fig. 2.23 (a) i (b), mostren les funcions 1Ξ i 2Ξ per a un indentador Berkovich, s’obtenen 

resultats similars per a l’indentador Vickers però no es mostraran en aquest treball. 

 

(a)
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Fig. 2.23. (a) Funció 1Ξ  per a un indentador Berkovich,l’equació (16) i 4Π  fan referència a indentació 

cònica amb θ = 70.3º, (b) Funció 2Ξ  per a un indentador Berkovich. 

   

 D’altra banda les funcions adimensionals es poden trobar a través d’una combinació 

de o
1Φ  amb o

2Φ , o a través d’una combinació de o
1Π , o

2Π  i o
3Π . Un altre cop, però, el resultat 

no proporciona cap informació addicional sobre la resposta del contacte. Multiplicant o
1Φ  per 

E*/σy i substituint en o
2Φ , es troba la següent expressió: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Φ= n

E
p ,*3α                                                              (2.61) 

 Un anàlisi elàstic lineal de la descàrrega en un experiment de indentació amb una 

punta rígida proporciona, en el treball de Dao et al. [4], una funció adimensional П6  

maxmax

*

hs

u

dh
dP

hf
E

α
η

=    1                                                           (2.62) 

                                                 
1 Aquesta és l’equació de Sneddon, per més informació es pot consultar l’apartat 2.4.3 

 

(b)
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 Utilitzant les equacions (2.38), (2.39) i 
ehs

u

hh
P

dh
dP

−
≡

max

max

max

 (2.63) , l’equació (2.62) 

es pot reescriure com: 
1

max

*

1
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

h
h

K
p

E eη                                                          (2.64) 

 Seguint el treball de Tabor [1], el nivell de tensions uniaxial σr1 està definit amb una 

única (independent del material) deformació característica εr1 on la dependència de o
1Φ  amb 

l’exponent de d’enduriment per deformació, n s’assumeix que desapareix. Per tant, a partir de 

[4,12]  : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Φ≈

1

*

1
1 rr

Ep
σσ

                                                         (2.65) 

 La deformació característica εr1 es pren com la deformació uniaxial total ( la suma de 

les components elàstica i plàstica) amb un valor de 0.10, on la diferència en 1Φ  és mínima 

per a diferents valors de n. A partir de les simulacions, els valors fluctuants òptims son de 

0,09 a 0,11 depenen, respectivament, si s’està utilitzant un indentador Vickers o Berkovich. 

L’aproximació donada per l’equació (2.65) és extremadament acurada per a efectes 

d’enduriment per deformació intermedis; no obstant, sòlids amb n → 0 i n > 0,5 no estan 

entre les millors aproximacions de la funció 1Φ , Fig. 2.24 

 

Fig.2.24: Funció 1Φ  per indentació Berkovich. 
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 Utilitzant la definició de la deformació característica, es pot escriure estrictament [12]: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Φ= nE

r

,
1

*

2 σ
α                                                         (2.66) 

on, com es mostra en la Fig. 2.25, la dependència de α amb n no es pot considerar que 

desaparegui. 

 

Fig.2.25: Funció 2Φ  per a indentació Berkovich. 

 

 En el context de la indentació instrumentada, Dao et al. [3] van demostrar que és 

possible definir una tensió uniaxial σr2 amb una única deformació característica εr2 on, amb 

una aproximació raonable, o
1Π  esdevé independent de l’exponent d’enduriment per 

deformació, n. Aleshores,  

2

2

*

12 s
r

r hEP ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π≈

σ
σ ;   ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π≈

2

*

1
2 rr

EK
σσ

                                           (2.67) 

 Aquest mètode adopta la mateixa definició de εr2 que en [4], on la deformació total 

uniaxial εt es descompon en una part elàstica, εe ≡ σy/E, i una part plàstica εp (εt = εe + εp ),i 

aleshores s’obté l’equació (2.15).  

 En l’equació (2.67) la deformació plàstica representativa és: εr2 = εp i la tensió 

representativa és:  σr2 = σ i compleixen l’equació (2.15). Un fet a destacar és que εr2 = εp es 

refereix a la constant K de la llei de Kick, mentre que εr1 = εt es refereix a la duresa, p . 
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Aquesta definició, però, és arbitrària quan es redifineix 1Φ  i 1Π , per tant, εr1 = εp i εr2 = εt 

(s’ha d’observar que σr1 esta relacionada amb σr2 a través de E i n).  

 Seguint el treball de Dao et al. [4], εr2 és aproximadament 0.0033, 0.037 i 0.041 per a 

indentadors cònics, Vickers i Berkovich respectivament. (Fig.2.26). S’a d’observar que εr2 

representa una aproximació similar a εr1 ja que sòlids amb n → 0 i n > 0.4 es desvien 

lleugerament de les corbes 1Π  i 1Φ . (Fig. 2.26 (b) i 2.27) 

 

Fig.2.26. Funció 1Π per a indentació Berkovich. La gràfica (b)  mostra el fet que 1Π  és una relació´ 

aproximada. Comparant les diferències entre els millors ajustos en Fig. 2.27 i 2.26 (b) amb els punts obtinguts 

de les simulació per elements finits per a n ≥ 0.4 i n → 0, es veu que la precisió de la funció 1Π  per a diferents 

valors de n és similar a la precisió de la funció 1Φ .  
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Fig. 2.27. Funció 1Φ  per a indentació Berkovich.   

 

 El mètode de Casals i Alcalá ens demostra que es pot substituir σy per σr2 per a obtenir 

les relacions adimensionals que són suficientment planes per a estar ben representades a 

través de les funcions millor ajustades. En aquest punt, les funcions o
2Π  i o

3Π són modificades 

per les funcions 2Π  i 3Π . A partir de les equacions (2.38), (2.39) i (2.63), 2Π  es pot 

reescriure com: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−

nE
K
E

h
h

r

e ,1
2

*

2

*1

max σ
                                              (2.68) 

 

La Fig. 2.28 mostra la funció 2Π :  
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Fig.2.28. Funció 2Π per a indentació Berkovich 

 

 Finalment, sense recórrer a l’anàlisi dimensional, les relacions entre diferents jocs de 

paràmetres poden ser trobats basant-se exclusivament en la simulació per elements finits. S’ha 

de tenir present, però, que aquestes correlacions aproximatives no inclouen totes les 

dependències amb les propietats mecàniques. L’existència d’una funció 1Ξ , va ser estudiada 

per Dao et al. [4], aquesta funció, referida com 4Π  en [4], difereix de la presentada en aquest 

mètode en que 4Π  no depèn de l’exponent d’enduriment per deformació, n. Com mostra la 

Fig. 2.23 (a), existeix una dependència de 1Ξ  amb n. També es dóna una relació lineal de 

4Π : 

*
max

1
E
p

h
hr λ−≈                                                                 (2.69) 

on λ és una funció de l’angle de la punta θ. De nou l’equació (2.69) no conté la dependència 

de p /E* amb n, que resulta de l’estricta derivació de 1Ξ . 

 Seguint el que s’ha dit fins ara, una completa descripció de la corba P-hs està donada 

essencialment a través de les tres funcions independents oΠ  entre les variables d’indentació 

instrumentada i les variables E*, σy i n. Quan és possible obtenir un mapa topogràfic de 

l’empremta, s’ha d’incorporar la duresa p  i el paràmetre α en l’anàlisi a través de les 

funcions o
1Φ  i o

2Φ . Com qualsevol altre funció és, per definició, una combinació de o
1Φ , o

2Φ , 
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o
1Π , o

2Π  i o
3Π , no és possible guanyar cap més coneixement de les propietats mecàniques a 

través de l’indentació instrumentada.  

 Primer de tot es presta atenció a certes funcions П,  on l’exponent d’enduriment per 

deformació n, està relacionat amb hr/hmax i he/hmax, que es busquen com una combinació de les 

tres funcions adimensionals oΠ  vistes (veure Fig.2.22 i ref. [6]): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π= n

h
h

h
h re ,

max
7

max

                                                           (2.70) 

 Aleshores amb el joc de funcions adimensionals, les dependències paramètriques de 

П7 s’incorporen en una funció П8 a través de la combinació de 1Ξ , 2Ξ i les equacions (2.38), 

(2.39) i (2.64) (veure ref. [6]): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π≡⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=Ξ⋅Ξ n

h
h

h
h

f
re ,11

max
8

2

max
22

2
1 η

                                         (2.71) 

 La representació gràfica d’aquesta funció ens indica que hi ha dos possibles valors de 

n per uns valors fixats de hr/hmax i he/hmax ( a no ser que la combinació de paràmetres doni un 

màxim local, en aquest cas només existiria una valor de n, això sol tenir lloc a n ≈ 0.2 on es 

desenvolupa un petit apilament o enfonsament). La substitució d’aquests dos valors de n en 

1Ξ  (equacions (2.59) i (2.64)) proporciona dos jocs de valors per a E* i p per a mesures 

experimentals de hr/hmax,  he/hmax i K. Per a obtenir la σr2 associada a cada joc, només fa falta 

solucionar П1 (equació (2.67)) per a cada E*. Equivalentment també s’obtenen dos jocs de σr1 

solucionant 1Φ  (equació (2.65)). Finalment, s’obtenen dos valors de σy a través de l’equació 

(2.15) imposant σ = σr2 i εp = εr2 =0.037 i 0.041 per a indentador Vickers i Berkovich, 

respectivament. Si s’escull trobar les dues possibilitats per a σr1 enlloc de trobar les dues 

possibilitats per a σr2, el límit elàstic σy es pot obtenir solucionant la relació potencial uniaxial 

d’enduriment per deformació (equació (2.15)) per a una deformació total de εr1 = 0.1, d’on es 

segueix que: 
)1/()1/(1

1 )1.0( −−= nnn
ry Eσσ                                                        (2.72)  

 Aquest mètode utilitza totes les relacions fonamentals entre les variables d’indentació 

de la corba P-hs i les propietats mecàniques. Com es poden trobar dos jocs de E*, σy, n, i p de 
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l’anàlisi d’una corba P-hs, existeix una dualitat potencial en l’extracció de les propietats 

mecàniques. 

 Casals i Alcalá prenen hr/hmax = 0.76 com a límit inferior en el que  les funcions 

ajustades es mantenen precises. D’altra banda el comportament de les simulacions per a 

valors extrems de n i σy (hr/hmax < 0.70) indiquen П8 esdevé una funció monòtona decreixent 

amb n. Per tant la unicitat de les propietats inferides es pot assegurar per a hr/hmax < 0.70. La 

interpretació matemàtica d’aquest resultat és que encara que 1Ξ  decreix amb n, aquesta funció 

decreix per a  hr/hmax >0.75, veure Fig. 2.23 (a), aquesta tendència s’observa per a valors 

baixos de hr/hmax. Com la caiguda en α=Ξ 2  amb la caiguda de  hr/hmax tendeix a un plató per 

a hr/hmax < 0.62, veure Fig. 2.23 (b), el producte 82
2

1 Π=Ξ⋅Ξ  és una funció monòtona 

decreixent de n i exhibeix una caiguda similar a la funció 1Ξ . Aquest argument també serveix 

per explicar la forma parabòlica de la funció П8 per a hr/hmax >0.75. En aquest sentit, s’ha 

d’observar que (i) 2Ξ  decreix per a un ampli valors de n (veure Fig. 2.23 (b)) i (ii) 1Ξ  creix 

amb n (veure Fig. 2.23 (a)), per a valors intermedis de n hi ha un màxim local en el producte 

82
2

1 Π=Ξ⋅Ξ . 

 Per a valors fixats de hr/hmax i he/hmax, deduir valors de n pot ser molt sensible a la 

forma de l’indentador, especialment per a hr/hmax < 0.9. Per aquest motiu, quan hr/hmax ≈ 0.85, 

n pot canviar un ~50% quan les corbes P-hs d’una indentació Vickers és analitzada utilitzant 

el millor ajust per a П8 derivat d’una punta Berkovich.   Les diferències entre les simulacions 

per elements finits per a una indentació piramidal i una cònica estan en el rang de 0.3-0.5% en 

hr/hmax, 0.2-0.4% en he/hmax, i 3-5% en K. Com aquestes variacions són més grans que els 

errors experimentals en les corbes P-hs, es fomenta la consideració de la veritable geometria 

de l’indentador a través de les funcions adimensionals. 

 Tot aquest anàlisi permet veure la raó de per què la metodologia proposada per Dao et 

al. [4] només extreu un joc de valors de propietats mecàniques. En aquest sentit, com la 

dependència de 1Ξ  amb n no es té en compte en el seu treball, solucionar l’equació (2.64) 

només proporciona una solució, per E* i p , única.  

 En el procediment explicat per a extreure les propietats mecàniques la suposició que 

es fa és que existeixen un valors únics de εr1 i εr2 per a cada geometria de indentador, de 

manera que Ф1 i П1 deixen de dependre de l’exponent d’enduriment per deformació n. 
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L’estudi de les Fig. 2.26 i 2.27 mostren que això és una aproximació ja Ф1 i П1 no capturen la 

resposta al contacte en sòlids amb valors elevats de n (n ≈ 0.4) o amb n →0.  

 Casals i Alcalá indiquen que un camí senzill per a guanyar generalitat i precisió en la 

metodologia és substituir σy en les equacions o
1Φ  i o

1Π  (veure Fig. (2.22)) amb dos nivells de 

tensions diferents corresponents a les deformacions uniaxials εt = 0.05 i εp = 0.08, 

respectivament. Per a una geometria d’indentador fixada, aleshores, es pot escriure: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Φ= nEp ,

05.0

*
1
1

05.0 σσ
    i    ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Π= nEK ,

08.0

*
1
1

08.0 σσ
                              (2.73) 

 

on la influència en n esdevé explicita. Les funcions Ф1
1 i  П1

1 (Fig. 2.29 (a) i (b)) s’incorporen 

en l’algoritme 1.  

 

                                             

(a) 
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Fig. 2.29. (a) Funció Ф1

1 per a indentació Berkovich, (b)  Funció П1
1 per a indentació Berkovich. 

 

 Els nivells de deformació εt = 0.05 i εp = 0.08 no s’imposen arbitràriament en les 

equacions (2.73). Primerament, aquest valors estan escollits per ser suficientment diferents als 

valors originals εr1 i εr2 en les equacions (2.65) i (2.67), de tal manera que s’assegura que una 

forta dependència en n roman en les funcions Ф1
1 i  П1

1. Encara que hi hagi aquesta forta 

dependència amb n, el resultat de Ф1
1 i  П1

1 és suficientment pla com per a esdevenir 

susceptible a l’anàlisi numèric a través de les funcions adimensionals (veure ref. [6]).  

 Com ja s’ha vist la corba P-hs és insuficient per a desfer l’ambigüitat de determinar les 

propietats mecàniques del material, és necessari mesurar paràmetres addicionals com ara la 

duresa p  o α, de tal manera que el problema de l’extracció de les propietats mecàniques 

queda determinat. L’algoritme 2 mostra un algoritme simple per a obtenir les propietats 

mecàniques quan es pot  mesurar p . A part de la mesura directa de la duresa p , un camí 

senzill per a distingir entre les dues solucions potencials de les propietats mecàniques, és 

considerar el valor del mòdul elàstic E. Si és sap el valor de E amb petites variacions, és 

possible imposar E* i utilitzar l’algoritme 2 per a deduir les propietats mecàniques restants. 

 

 

(b) 



Memòria  Pág. 61 

 

 

Algoritme 1: Metodología general per a extreure les propietats mecàniques 
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Algoritme 2: Procediment  per extreure σy  quan es posible conèixer p  o E. 

 

Finalment, Casals i Alcalá, remarquen el fet que a partir de l’observació directa de 
l’empremta és pot identificar el joc de propietats mecàniques del material indentat tal i com 
mostra l’algoritme 3.  
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Algoritme 3: Algoritme per a obtenir un únic joc de propietats mecàniques considerant el desenvolupament 

d’efectes d’apilament o enfonsament al voltant de l’empremta. 

 

 

2.4.7 . Calibració de la flexibilitat del indentador i de l’equipo de indentació  

 

Qualsevol de les dues metodologies estudiades per a l’extracció de propietats requereix 

un sistema ben calibrat, ja que les mesures de la corba P-h contenen una deformació fictícia 

induïda pel tren de càrrega. Per tant en aquesta secció s’estudiarà com calibrar la màquina per 

tenir en compte la seva rigidesa Cf (“load frame compliance”). 

Una opció per a calibrar el sistema és basa en el càlcul de P/S2. Utilitzant les equacions 

(2.31), (2.33), (2.34) i (2.62) obtenim que: 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dh
dP

E
A η                                                                  (2.74) 

i per tant,  
2)]/)(//[( dhdPEPh η=       ,                                                 (2.75) 
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amb el que 

H
ES

P

dh
dP

P
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

22

η        .                                            (2.76) 

 Per a un material en particular E i H són constants, motiu pel qual l’equació (2.76) 

també ho és. Si l’equació (2.76) no fos constant podria ser degut a que la duresa tampoc ho és, 

en aquest cas es pot actuar sobre la rigidesa del sistema S per tal de fer la relació P/S2 

constant. Per aconseguir-ho el es fa és sumar un terme constant al la rigidesa. 

Una altra opció per a calibrar el sistema, es basa en la següent relació: 

AE
CC f *

η
+=                                                                (2.77) 

on la flexibilitat total mesurada C (que és l’invers de la rigidesa) és la suma de la flexibilitat 

de la màquina (el primer terme) i el contacte (el segon terme, on E* ve donada per 

l’equació(2.58)), els dos termes actuen com si estiguessin en sèrie. Això suposa que la 

flexibilitat de la màquina és una constant independent de la càrrega. Si Cf és conegut, l’àrea de 

l’empremta sota càrrega es pot determinar a partir de les mesures de la flexibilitat en funció de 

la profunditat. Alternativament, si l’àrea és coneguda, la flexibilitat de la màquina es pot 

determinar com la intercepció en una gràfica de C versus A-1/2. Per a determinar aquestes 

quantitats simultàniament, W.C. Oliver et al. [5], suggereixen un procés iteratiu en el qual 

s’ha de suposar valors inicials de Cf i de l’àrea.  

 A profunditats poc profundes, corresponents a l’inici dels experiments de indentació i 

àrees de contacte petites, la flexibilitat del contacte és gran i domina la mesura de la 

flexibilitat total (equació (2.77)). No obstant, conforme la profunditat del contacte (i l’àrea) 

augmenta, la flexibilitat del contacte disminueix, i en algun punt, la flexibilitat de màquina 

esdevé el factor dominant. Per tant, per a mesures a grans profunditats de penetració, la 

flexibilitat de la màquina ha de ser coneguda amb gran precisió. La situació és la inversa per 

al cas de la determinació de l’àrea. La forma macroscòpica del indentador a grans profunditats 

pot ser controlada amb molta precisió durant la seva manufactura. La incertesa en l’àrea és 

deguda a les dificultats de produir puntes perfectament punxegudes, i això té un gran efecte a 

profunditats petites.  

 Si la flexibilitat de la màquina és baixa i la punta és relativament punxeguda, hi ha un 

rang de profunditats intermèdies on la incertesa en Cf i l’àrea són inconseqüents. En aquest 
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cas, el procés iteratiu per a trobar la flexibilitat de màquina i l’àrea proposat per W.C. Oliver 

et al. [5], convergeix després de poc cicles. No obstant si la punta no és punxeguda o la 

flexibilitat de màquina és gran, el procés iteratiu convergeix molt lentament i a vegades no 

convergeix cap a una única solució.  

 Una de les millores més importants en els procediments de calibració està basada en 

una observació originalment publicada per Joslin i Oliver. Aquesta observació diu que el 

coeficient de la càrrega amb la rigidesa al quadrat, P/S2, és un paràmetre directament 

mesurable experimentalment que és independent de la profunditat de penetració o l’àrea de 

contacte sempre que la duresa i el mòdul elàstic no vari amb la profunditat. Combinant 

l’equació (2.56) i (2.57) s’obté: 

222 )2( E
H

S
P

β
π

=                                                               (2.78) 

 La utilitat d’aquest paràmetre radica en la seva independència amb l’àrea de contacte, 

aquesta independència fa que P/S2 també sigui important en la determinació de la flexibilitat 

de màquina Cf. La idea bàsica és que com P/S2 no està influenciat per l’àrea, la flexibilitat de 

la màquina es pot determinar sense ser necessari un coneixement previ de la l’àrea, aquest fet 

elimina la necessitat d’un procés iteratiu per a trobar l’àrea i la flexibilitat de la màquina.  

 Una altra característica de P/S2 és que no depèn de si hi ha apilament o enfonsament. 

Per tant, si es coneix el mòdul elàstic del material, l’equació (2.78) pot ser utilitzada per a 

calcular acuradament la duresa, inclús quan hi ha un apilament significatiu. D’altra banda, si 

la duresa és coneguda (per exemple, a partir de la mesura de l’àrea de contacte) aleshores es 

pot determinar el mòdul elàstic.  Desafortunadament, aquesta expressió no permet calcular els 

efectes d’apilament  ni en la duresa ni el mòdul elàstic simultàniament. El coneixement de 

P/S2 es pot aplicar a moltes altres aplicacions com la caracterització de paràmetres 

experimentals,  un exemple es la correlació de P/S2 amb les característiques tribològiques de 

sistemes recoberts. 

 La millora en les mesures i la calibració també ha estat possible gràcies als avenços en 

les tècniques d’assaig i els aparells. Un dels avenços més importants és la tècnica de mesura 

continuada de la rigidesa, CSM (“continuos stiffness measurement”). El CSM es basa en 

mesurar contínuament  la rigidesa durant la càrrega de l’indentador imposant una petita 

oscil·lació dinàmica en la senyal de la força (o de desplaçament) i mesurar l’amplitud de la 

fase del corresponent senyal de desplaçament (o de la força). Aquesta tècnica s’ha anat 



Memòria  Pág. 66 

 

millorant en els últims 10 anys, i ha permès millorar dràsticament la confiança en les corbes 

de descàrrega  amés d’oferir moltes altres avantatges:  

 

1. Proporciona resultats continus en funció del desplaçament.   

2. El temps requerit per a la calibració i l’assaig és redueix significativament perquè no 

es necessari fer varies indentacions o descàrregues. 

3. A altes freqüències, el CSM permet evitar certes complicacions provinents de l’efecte 

de la dependència amb el temps de la plasticitat i de la deriva tèrmica.  

4. La tècnica del CSM  permet mesurar els efectes dels canvis en la rigidesa provocats 

pels canvis d’humitat en el punt inicial del contacte. Aquest fet facilita una nova 

tècnica per a indentificar amb precisió el punt inicial del contacte entre l’indentador i 

la mostra. 

 

Definir el punt inicial del contacte és un aspecte crític en l’anàlisi de les dades de la 

indentació instrumentada. Les senyals de càrrega i desplaçament, així com l’adquisició de 

dades, estan clarament afectats per la localització de la superfície. No obstant, és important ser 

capaç de resoldre i detectar forces superficials ja que aquestes són important a l’hora 

d’interpretar la localització de la superfície. Inclús en el cas senzill de l’indentació punxeguda 

Berkovich amb la superfície de sílice fosa (material que s’utilitza per calibrar) en aire, 

introdueix una força superficial important, la formació d’un menisc d’aigua. Un altre efecte 

superficial important és l’adhesió entre la punta i la mostra. Degut a aquesta adhesió, les 

tècniques que utilitzen pre - càrregues o retroextrapolacions de les dades per a determinar el 

punt inicial del contacte poden ser enganyoses. Una aproximació és la d’observar la resposta 

mecànica del sistema abans, durant i desprès del contacte inicial i identificar el punt de 

contacte examinant tot el comportament observat. La informació que recull el CSM ajuda 

significativament a reconèixer el punt inicial del contacte. 

 

2.5. Simulació de la plasticitat per elements finits 
 

 Els elements finits són capaços, actualment, de simular deformacions plàstiques i 

elàstiques de diferents metalls sotmesos a diferents estats de tensions. La majoria de 

simulacions es realitzen per a determinar els esforços i el comportament que tindria un 
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determinat element dins d’un sistema durant la seva vida en servei. La gran complexitat de les 

deformacions triaxials generades durant un assaig de indentació porta a la utilització 

inevitable de la simulació per elements finits per al càlcul de diferents paràmetres del 

problema. A principis dels anys noranta es van començar a utilitzar els elements finits com a 

eina per a la realització de simulacions d’assajos de indentació amb l’objectiu d’obtenir la 

corba P-h i els diferents paràmetres. 

 Les simulacions no deixen de ser un experiment més amb la qual s’obtenen una sèrie 

de punts que han de ser ajustats adequadament. La diferència entre una simulació i un 

experiment està en que, mentre una simulació les propietats dels materials s’imposen, en els 

experiments els material pot estar o no prèviament caracteritzat. Un dels grans avantatges de 

la simulació és que permeten realitzar estudis nets, sense efectes no controlats com la 

temperatura, velocitats, singularitats del material, sorolls externs, etc. Si una simulació és 

capaç de reproduir el comportament d’un material, es pot utilitzar com a font de dades per a 

obtenir equacions o resultats útils per a la caracterització de propietats mecàniques de 

diferents materials o recobriments.  

 Quan es vol simular el comportament mecànic d’un material a través dels elements 

finits, és necessari que hi hagi implementat un model constitutiu de plasticitat format per un 

criteri de cedència i una llei d’enduriment adequat per a les propietats del material que es vol 

estudiar. Com més complex és el model, és necessari ajustar més paràmetres per a reproduir 

el comportament mecànic i normalment més gran és el temps de càlcul. Gràcies a l’ús de 

paquets de software és possible reproduir un assaig de indentació mitjançant elements finits. 

L’avantatge de les simulacions està en el control, quasi total, de totes les variables de l’assaig 

i paràmetres de la corba P-h. Un exemple és el càlcul de l’àrea de contacte projectada entre el 

material i l’indentador que, gràcies als elements finits i a la potència del programa, es pot 

determinar en cada pas d’integració facilitant el càlcul de la duresa. 

 Com ja s’ha dit anteriorment, els diferents materials es poden classificar de forma 

simple segons el seu comportament mecànic, excepte els polímers en els quals el 

comportament mecànic depèn enormement de l’estructura molecular, de la velocitat de 

l’assaig i de les condicions externes. Els metalls, i en menor mesura els ceràmics, tenen 

models de plasticitat ben determinats i implementats dins de la majoria de paquets informàtics 

de simulació. 
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2.5.1. Implementació dels models de plasticitat 

 

 La majoria de programes d’elements finits compten amb una gran quantitat de models 

constitutius que implementen la resposta inelàstica del material mitjançant models 

incrementals de plasticitat. En alguns casos poden arribar a tenir en compte fenòmens com la 

degradació, fricció, dany, etc. Els models incrementals de plasticitat assumeixen que 

l’elasticitat del material no es veu afectada per la deformació plàstica i per tant el mòdul 

elàstic roman constant durant la càrrega i descàrrega de la simulació. Els models de dany 

implementen la possible degradació de l’elasticitat, fenomen usual en les ceràmiques. Els 

models implementats inclouen una funció de cedència f i un model d’enduriment determinats 

per un sistema d’equacions com el de l’equació (2.79): 
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 Aquest conjunt d’equacions diferencials és el que ha de ser integrat numèricament per 

a poder resoldre el problema de plasticitat. Un programa d’elements finits és una rutina capaç 

de resoldre el sistema per a un estats de tensió donat i una sèrie de condicions de contorn 

determinades. La majoria de criteris com el de Tresca i Von Mises s’utilitzen per a modelar 

materials en els que el moviment de dislocacions constitueix el mecanisme fonamental de 

deformació plàstica. En el cas d’aquest projecte s’utilitza el software ABAQUS 6.6 que 

implementa el model de J2 Flow per a simular el comportament dels metalls, i un criteri 

d’enduriment potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.79)
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3. Objectius 

Com a resultat del discutit en la introducció i motivació de la present memòria, es 
poden proposar els següents objectius fonamentals: 

 

1. Avaluar la flexibilitat d’equips de nano - indentació millorant la precisió dels 

procediments de calibració emprats. En aquest sentit, es planteja avaluar el model 

presentat en la Introducció, on la flexibilitat de l’equip es calcula d’acord a la 

deformació que presentaria un sistema constituït per molles en sèrie. Igualment, es 

planteja una nova estratègia per a l’avaluació de la flexibilitat utilitzant l’etapa de 

càrrega de l’assaig de nano - indentació. 

2. Demostrar l’aplicabilitat experimental de la nova metodologia proposada per Casals i 

Alcalá (Acta Materialia, 2005) per a extreure propietats mecàniques dels materials 

mitjançant assajos de indentació instrumentada. En aquest sentit, la metodologia 

proposada ha estat basada en simulacions per elements finits sense disposar d’un 

número significatiu de resultats experimentals. En aquest sentit, es pretén demostrar 

que la metodologia és aplicable en la mesura que la flexibilitat del sistema sigui 

coneguda a priori de forma molt precisa. 

3. Comparar la resposta al contacte mesurada experimentalment en materials model 

emprats com a patró de calibració, amb aquelles provinents de simulacions per 

elements finits. Encara que en una primera etapa aquesta comparació permet establir 

la fiabilitat dels models d’elements finits, les simulacions realitzades per coure i acer 

martensític subministren un marc fonamental per avaluar aspectes que difícilment 

podrien ser coneguts mitjançant l’experimentació. Per exemple, ja què la deformació 

superficial (aparició d’apilament o enfonsament) només es pot mesurar amb la mostra 

descarregada, les simulacions permeten aventurar el valor del paràmetre α que 

presentaria l’empremta sota càrrega màxima aplicada en l’assaig de indentació. Tal i 

com s’il·lustra en la Introducció, aquest paràmetre és fonamental a fi d’obtenir 

mesures precises de l’àrea real de contacte i, conseqüentment, de la flexibilitat del 

sistema. 
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4. Materials 

 
 En aquesta secció s’estudien els materials emprats per a la realització del present 

projecte. Totes les provetes dels materials utilitzats han estat muntades sobre una base de 

baquelita, i prèviament a l’assaig han estat sotmeses a tècniques convencionals de polit per a 

la preparació metal·logràfica de materials.  

Els materials utilitzats en aquest projecte són la sílice fosa, un acer amb una 

microstructura totalment martensítica, un acer inoxidable dúplex, coure policristal·lí i un 

aliatge d’alumini 2098-T8. Els dos primers materials seran emprats com a patró de calibració 

per a l’avaluació de la flexibilitat del sistema. 

 

4.1. Sílice fosa 
 

 La sílice fosa és un material vitri de comportament totalment isòtrop (100% SiO2 

amorf). Les propietats de la sílice fosa es presenta en la següent taula: 

Taula 4.1 : Propietats mecàniques de la sílice fosa 

E (GPa) v σ ys (MPa) n 

72 0.30 > 2500 ≈ 1 

 

Aquest material s’escull per a la realització del present projecte perquè és el que 

normalment s’utilitza en la calibració de nano - indentadors i perquè la seva resposta 

mecànica és idealment isotròpica.  

 

4.2 Acer martensític 
 

L’acer martensític té una microestructura constituïda per fines agulles de fase 

martensítica, el que dóna lloc a un comportament isòtrop inclús a baixes càrregues. Tal i com 

es veurà en la secció 7, aquestes característiques microestructurals, lligades al fet  que no 

presenta microfisuració durant l’assaig de indentació el fan ser un material patró ideal. 

Les propietats mecàniques d’aquest acer es presenten en la Taula 4.2: 
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Taula 4.2 : Propietats mecàniques de l’acer martensític 

E (GPa) v σ ys (MPa) n 

200 0.30 1000 0.10 

 

 La idoneïtat d’aquest material per a realitzar el present projecte és que el seu 

coeficient d’enduriment per deformació tendeix a zero (n → 0). També s’escull aquest 

material perquè previsiblement podria ser millor que la sílice fosa per a calibrar la màquina. 

  

4.3. Acer dúplex 
 

 L’acer dúplex prové d’una laminació prèvia, aquest fet el  fa presentar una 

microstructura austeno - ferrítica fortament bandejada Fig.5.1. La seva composició química és 

25% Cr-7% Ni- 3.5% Mo-1.6% Cu. El seu tractament tèrmic previ a 1100ºC produeix una 

restauració microestructural de forma tal que disminueix la seva duresa. La microestructura 

conté aproximadament un 50% d’austenita i un 50% de ferrita.  

Les propietats mecàniques d’aquest acer es presenten en la Taula 4.3: 

 

Taula 4.3 : Propietats mecàniques de l’acer dúplex 

E (GPa) v σ ys (MPa) n 

200 0.30 850 0.15 
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Fig.5.1: Microestructura de l’acer dúplex 

 

 Aquest material ha estat escollit per a la realització d’aquest projecte perquè 

permet investigar la influència de si l’empremta cau en ferrita o en austenita. 

 

4.4 Coure 
 

El coure policristal·lí és 99,9% pur. Té una microestructura restaurada resultat d’un 

tractament tèrmic a 800ºC en atmosfera inert, de la que resulten macles de recuit Fig 5.2. 

 

 
Fig. 5.2:  Macles de recuit en el coure policristal·lí  
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 S’utilitzen dues provetes essencialment idèntiques però amb tamany de gra diferent 

(90 i 500 µm) amb l’objectiu d’establir possibles influències del tamany de gra en la resposta 

al contacte.  

Les propietats mecàniques d’aquest acer es presenten en la Taula 4.4: 

 

Taula 4.4 : Propietats mecàniques del coure 

E (GPa) v σ ys (MPa) n 

110 0.30 10 0.55 

 

A l’indentar dues provetes de coure amb tamanys de gra diferents, i a la mateixa 

càrrega, l’empremta quedarà més o menys a prop del límit de gra. Per aquest motiu en aquest 

projecte s’utilitza aquest material. 

 

4.5 Alumini 
 

L’aliatge d’alumini 2098 T8 té com a principal element d’aliatge el coure. 

Posteriorment al seu tractament de solubilització, es s’indueix la precipitació de fases 

metastables riques en coure que augmenten el seu límit de fluència. Aquestes fases es troben 

disperses en una matriu constituïda per grans rics en alumini.   

Les propietats mecàniques d’aquest acer es presenten en la Taula 4.5: 

 

Taula 4.5 : Propietats mecàniques de l’alumini 

E (GPa) v σ ys (MPa) n 

68 0.30 450 0.09 

 
 El motiu pel qual s’utilitza l’alumini en el present projecte és perquè proporciona un 

únic joc de propietats mecàniques quan s’aplica la metodologia de Casals i Alcalá [6] (veure 

apartat 2.4.6) 
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5. Procediment 

 
 En aquesta secció es pretén introduir el procediment seguit durant la realització del 

projecte, per al qual s’utilitza un nanoindentador MTS Nanoindenter XP com a eina per a 

realitzar els experiments i el paquet informàtic d’elements finits ABAQUS 6.6 com a eina per 

a realitzar les simulacions. Els medis informàtics utilitzats són un ordinador Dell P4 2.8 GHz i 

2 GB de RAM i una estació de treball Silicon graphics Octane. 

 El procediment que es segueix es basa en obtenir les corbes P-h  d’un nombre 

representatiu de materials metàl·lics amb la finalitat d’avaluar la seva resposta al contacte en 

tres rangs de càrrega aplicada. Les corbes s’obtenen a partir d’assajos experimentals de 

indentació Berkovich, i s’analitzen per tal de poder obtenir les propietats mecàniques. Ja que 

el nanoindentador MTS Nanoindenter XP permet extreure imatges en 3 dimensions de les 

empremtes realitzades durant la indentació, es podrà calcular per a cada cas l’àrea de contacte. 

També es faran simulacions per tal de poder comparar-les amb els experiments. Per aquest 

motiu es necessari realitzar una malla i un indentador dins del software ABAQUS i assignar 

propietats de contorn al sistema. 

 Amb la finalitat d’explicar tant el procediment experimental com el procediment 

seguit per a realitzar les simulacions, s’ha dividit aquest apartat en dues seccions cada una 

corresponent a un procediment en concret. 

 

5.1 Procediment experimental 
 

 El procediment experimental es basa en obtenir corbes P-h d’un nombre representatiu 

de materials metàl·lics amb la finalitat d’avaluar la seva resposta al contacte en tres rangs de 

càrrega aplicada. En primer lloc, es realitzen assajos a càrregues inferiors a 100 nN amb 

l’objectiu d’establir la influència la curvatura de la punta del penetrador en el contacte. En 

segon lloc, s’avalua la resposta en el rang intermedi de càrregues entre 100 nN i 1N on 

l’empremta queda embeguda dins d’algun microconstituent. Finalment, es realitzen assajos 

amb càrregues màximes aplicades d’entre 1 N i 10 N, on es preveu que el material pugui 

comportar-se d’acord amb un continu isòtrop. És a dir, l’objectiu dels últims assajos és que 

l’empremta estigui situada en un nombre representatiu de grans o microconstituents. 
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 L’experiment comença amb una lenta aproximació a la superfície per a identificar el 

primer punt de contacte basant-se en les mesures de càrrega, desplaçament i rigidesa. La 

velocitat d’aproximació a la superfície és de 10 nm/s, amb una oscil·lació de 2 nm en el 

desplaçament  harmònic a una freqüència de 45 Hz. Un desplaçament petit en les oscil·lacions 

és desitjable per a evitar efectes en les mesures totals de desplaçament, però oscil·lacions 

grans milloren el soroll. Gràcies a la tècnica del CSM (veure apartat 2.4.7) es poden mesurar 

canvis en la rigidesa provocats pels canvis d’humitat en el punt inicial del contacte, aquest fet 

permet identificar amb precisió el punt inicial del contacte entre l’indentador i la mostra. 

Moltes vegades la freqüència més adequada per a la detecció de la superfície és la freqüència 

de ressonància del sistema d’assaig abans del contacte, no obstant, aquesta és, generalment, la 

freqüència a la que el sistema és més vulnerable al soroll (sobretot vibracions).  

Un cop la superfície es detecta l’indentador es carrega a un valor constant de (dP/dt)/P, això 

permet aconseguir una velocitat de deformació, (dh/dt)/h, constant fent que la duresa sigui 

independent de la profunditat. Si  (dh/dt)/h  no fos constant, es podrien activar varis 

mecanismes de deformació plàstica fent que la duresa no fos igual, gràcies a que (dh/dt)/h és 

constant s’aconsegueix tenir un assaig més controlat. Es va augmentant la càrrega fins que 

s’ateny la càrrega màxima, aquest punt es manté 60 s per a poder calcular la deriva tèrmica i 

aleshores es fa la descàrrega fins a un valor del 10% de la càrrega màxima.  

 Per a generar imatges de les empremtes realitzades per a poder calcular les àrees 

corresponents, el nanoindentador MTS Nanoindenter XP  es capaç de fer un escàner de la 

imatge ja que té una peça piezoelèctrica que es mou per l’àrea indentada, la resolució 

d’aquesta tècnica és de 100×100 µm. La profilometria s’obté com a resultat de la translació de 

la punta del nano - indentador sobre la superfície indentada aplicant càrregues inferiors a 50 

mN. Ja que aquest funcionament correspon al d’un profilòmetre de contacte, el seu ús pot no 

ser recomanat en materials molt tous en els que el lliscament de la punta podria portar al 

ratllat de la mostra. 

 

5.2. La simulació de l’assaig 

 

 En aquest cas es simularan assajos de indentació instrumentada per a poder obtenir la 

corba P-h, els assajos es realitzaran sota control de desplaçament per la necessitat d’extreure 

diferents variables. Els valors de hr, B i m per a cada simulació s’obtenen ajustant l’equació 
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(2.46) per al 90% de la corba de descàrrega (això és de 0.1 Pmax fins a Pmax). Diferenciant 

l’equació (2.46) podem trobar els valors de 
max

)/(
hsu dhdP , d’on s’obté he a partir de l’equació 

(2.63) i utilitzant els valors de Pmax  i hmax mesurats experimentalment. El valor de K per a cada 

corba P-h s’obté ajustant el segment de càrrega a la llei de Kick (equacions (2.38) i (2.39)).    

 Una simulació requereix definir diferents conceptes per a poder portar a terme el 

càlcul. Primerament es realitza un dibuix de les parts, en el nostre cas la proveta i 

l’indentador, que intervenen en la simulació amb l’ajuda d’una aplicació del software. Un cop 

dissenyades, s’assigna una malla a cada una de les parts formada per nodes i elements. 

Seguidament es defineixen les diferents etapes de la simulació especificant en cada una 

d’elles les diferents condicions de contorn i desplaçaments. En aquest cas concret es realitzen 

tres etapes o steps: l’etapa inicial representa l’estat abans de la indentació, on l’indentador ha 

de trobar-se immòbil; la segona etapa és l’etapa de càrrega i determina el moviment de 

l’indentador fins a una profunditat establerta dins de la proveta; la tercera i última etapa és 

l’etapa de descàrrega on l’indentador experimenta un moviment ascendent. Per a controlar el 

desplaçament màxim de l’indentador es determina que en totes les simulacions realitzades la 

profunditat de penetració sigui 5 dins de les magnituds de ABAQUS. 

 La falta d’unitats o dimensions confereix a les simulacions la propietat d’escala, és a 

dir, l’assaig és escalable i només en el moment en el que s’introdueixin els paràmetres amb el 

mòdul d’elasticitat dels materials o la corba tensió - deformació les magnituds de les variables 

queden definides podent-se escalar en tot moment. Aquesta característica encaixa 

perfectament amb la propietat de “self similar” o similitud dels assajos d’indentació 

punxeguda ja que la duresa no depèn de la profunditat de penetració i per tant ha de ser la 

mateixa tant si s’indenta 5 µm com 5 cm. Per tant, en el moment que s’introdueixen en 

ABAQUS els paràmetres del material i de l’indentador, queden definides totes les variables. 

Com a exemple, si s’introdueixen en MPa els diferents paràmetres, les tensions aplicades 

poden ser degudes a una càrrega en N sobre una superfície en mm2 o a una càrrega de µN en 

una superfície de µm2. Per tant. L’assaig s’escala a qualsevol situació. 

 Com ja s’ha vist en l’apartat 2.4.4, l’assaig Berkovich té una certa simetria i per tant 

no és necessari realitzar la simulació de tot l’assaig. Només fa falta simular una sisena part per 

a obtenir resultats sempre i quan es tingui en compte aquesta simplificació en l’anàlisi de les 
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dades. La simulació de només una sisena part de l’assaig, simplifica i agilitza el càlcul del 

processador facilitant la realització d’un major volum d’experiments en un menor temps. 

 

5.2.1. Eines numèriques 

 

 El programa ABAQUS 6.6 és àmpliament utilitzat per a efectuar anàlisis numèrics 

varis com càlculs d’estructures, problemes de contacte, assemblatges, etc. Un de les seves 

grans avantatges és agrupar una interfase de concepció CAD (denominada ABAQUS/CAE) 

que facilita la realització geomètrica del model i l’assignació de propietats i un programa de 

resolució per elements finits (ABAQUS Standard/Explicit). 

 Per a poder comprendre el procediment realitzat, és necessari conèixer el mode de 

procedir de ABAQUS en l’anàlisi d’un cas simulat. Aquets es pot dividir en tres etapes 

principals: procés, simulació i “postprocessing”. Aquestes tres etapes estan relacionades entre 

elles per diferents arxius. A continuació es descriu breument cada etapa, citant els arxius 

d’interès que s’utilitzen.  

 

1. Procés (ABAQUS/CAE): Aquest etapa fa referència al procés d’elaboració del model 

que serà simulat. Durant la realització d’aquesta etapa es defineixen i dibuixen les 

diferents parts que constitueixen el model, s’assignen diferents condicions de contorn i 

s’introdueixen les propietats mecàniques necessàries que permeten modelitzar el 

problema real. Tota la informació queda emmagatzemada en forma de comandes en 

un arxiu de codi anomenat “Input File” (*.inp) que conté les diferents comandes per a  

executar l’assaig. Les variable de sortida del model per al posterior anàlisi de resultats 

es troba en la part final del input sent alguna d’elles introduïda manualment. Encara 

que el model es sol dissenyar utilitzant la interfase CAD (ABAQUS/CAE) també és 

possible realitzar directament el “Input File”,aquesta última opció, però, és molt més 

complicada. 

2. Simulació (ABAQUS/Standard o ABAQUS/Explicit): Un cop realitzat el model 

complet de la simulació s’executa el input per a que el programa pugui inicial una 

rutina que realitzi els diferents càlculs. Durant la simulació es creen una sèrie d’arxius 

que donen compte del ritme del procés així com del registre de la informació. Aquests 

arxius són els anomenats “Status-File” (*.sta) que permeten consultar, en tot moment, 
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el nombre de increments necessaris per a cada etapa de resolució, “Message-File” 

(*.msg) que informa dels errors que tenen lloc durant la simulació i “Data File” 

(*.dat) que conté informació important del model com és el nombre de nodes, el 

nombre d’elements, els elements altament distorsionats dins de la malla i el temps 

aproximat de simulació. Al finalitzar la simulació, independentment, del seu èxit, 

s’obté un arxiu final “Output” (*.odb). Si la rutina ha finalitzat correctament i no hi ha 

errors durant la simulació, en aquest arxiu estaran emmagatzemats els resultats 

necessaris per al posterior anàlisi. 

3. Postprocessing (ABAQUS/CAE): Un cop finalitzada la simulació correctament es 

poden consultar els resultats obtinguts executant ABAQUS i obrint el Output file  

(*.odb). Aquest últim pas de la simulació és on s’analitza el cas i s’adquireixen, en 

forma d’arxius (*.txt), les diferents necessàries per a l’estudi. 

 

Per últim es té en compte que el software realitza passos d’integració o time increment en 

els que es calculen les diferents variables i es resolen, amb les condicions de contorn 

imposades, i les equacions constitutives. Això suposa tenir les variables sol·licitades per a 

cada increment o, per a realitzar un símil, en cada instant de temps. En la Fig.5.1 Es presenta 

un diagrama del procediment d’una simulació. 

 

 
 

Fig.5.1: Sistema de treball d’ABAQUS 
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5.2.2. Malla i condicions de contorn de la proveta 

 

 És necessari realitzar el mallat per a cada part del model de manera individual. Per a 

realitzar la simulació és necessari crear una proveta amb les dimensions idònies per a efectuar 

correctament l’assaig. En el nostre cas, no farà falta mallar l’indentator ja que es vol un 

indentador rígid. 

 En un assaig de indentació es provoca una acumulació de deformació plàstica que es 

manifesta en una empremta deguda al contacte amb l’indentador. Aquesta deformació plàstica 

depèn, de les propietats del material, de les condicions de càrrega així com de la naturalesa de 

l’indentador. Per això és necessari, en la modelització de l’assaig de indentació, implementar 

correctament les condicions de càrrega i contacte entre indentador i la proveta mallada. Al 

mallar una figura de dos o tres dimensions és necessari determinar els nodes i elements que 

defineixen la malla. Un node és un punt en l’espai que defineix, junt amb un conjunt de 3 o 

més, els vèrtexs d’un element. L’assignació d’un determinat nombre d’elements dins d’una 

figura és important ja que el programa resol, per a cada element, les equacions constitutives, 

sent el càlcul més precís com menors siguin les seves dimensions. Quan s’arriba a un cert 

tamany d’element, el disminuir-lo no aporta nova informació i augmenta considerablement el 

temps de càlcul.  

Un altre aspecte important és la situació dels elements en la malla. Les zones allunyades 

de l’empremta de indentació no són rellevants i poden estar formades per elements de 

dimensions considerables. No obstant, en la zona indentada i en especial la zona en contacte 

directe amb l’indentador, és necessari assegurar una bona resolució del problema i com menor 

sigui l’element major serà la resolució. El tamany de l’element sota l’indentador ha de ser 

suficient com per a assegurar un nombre en contacte acceptable dels mateixos i obtenir una 

solució accepatble. Per últim, les dimensions de la proveta no poden ser qualssevol sinó que 

han d’estar relacionades amb les de l’empremta de indentació per tal d’evitar efectes de vora.  

 Per tot això, per a realitzar la figura i després mallar-la es tenen en compte els següents 

passos: 

 

1) Simetria del problema. 

2) Dimensió de l’empremta de indentació (efectes de vora). 
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3) Distribució dels elements. 

4) Tamany d’un element per a poder capturar adequadament les deformacions en la 

zona de contacte. 

5) Tipus d’element adequat. 

6) Nombre total d’elements. 

 

El mallat no és una ciència sinó que és fruit de l’experiència, però no obstant, al 

realitzar un mallat correcte és un compromís entre precisió i capacitat de càlcul. S’ha 

d’intentar, en la mesura del possible, escollir els criteris apropiats per a mallar ja que l’elecció 

i col·locació dels diferents nodes, elements, transicions, etc. d’una malla influeixen 

directament en el correcte desenvolupament de la simulació, podent donar lloc a errors en els 

resultats finals. Els punts citats anteriorment, estableixen prioritats en les estratègies seguides 

durant el mallat. ABAQUS permet l’opció de mallar automàticament el sòlid facilitant el 

desenvolupament del procés. En aquest cas, aquesta eina del programa no interessa ja que el 

nombre d’elements seria elevat, la distribució no seria la correcta, l’estructura seria irregular i 

el temps d’execució de la rutina podria durar més d’un dia. 

 El model que es realitza equival a un sisè del problema complet i les dimensions de la 

proveta s’escullen de tal manera que són cinquanta vegades majors que el radi de l’empremta 

de indentació a profunditat màxima per a evitar efectes de vora[9]. Els elements es 

distribueixen de tal manera, que en la zona de contacte, la densitat i el tamany dels mateixos 

és òptima per a establir un resultat precís. Un nombre d’elements entre 50 i 60 és suficients 

per a la simulació [2]. L’element escollit dins d’una llibreria de ABAQUS és el C3D8, aquest 

element és ideal per al mallat realitzat (l’apartat 5.2.4 mostra en la Taula 5.1  els dos elements 

utilitzats per a fer el mallat). S’opta per un mallat manual delimitant cinc zones de diferents 

densitats seguint les estratègies proposades en els articles de Giannakopoulos i altres [10,13]. 

L’estratègia consisteix en realitzar transicions entre zones de diferents densitat per anar 

augmentant progressivament la mida, disminuir la densitat i per últim reduir el nombre final 

d’elements. En la Fig.5.2 es pot observar les particions entre zones, aquestes són tals que 

suavitzen la transició i minimitzen les possibles distorsions en els camps de tensions i en els 

desplaçaments. 
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Fig.5.2: Estructuració de la malla en regions de major densitat d’elements a prop del contacte. Igualment es 

mostren els contorns de isotensió de Von Mises, denotant en contorn més extern el tamany de la zona plàstica. 

 

 Cada partició o transició augmenta la mida de l’element en un factor tres, és a dir, el 

tamany del nou element és tres vegades major que l’anterior. El resultat final és una malla 

com la de la Fig. 5.3 amb cinc zones de diferents densitats d’elements i un comportament 

adequat durant la simulació. La proveta, i per tant la seva malla, representa una porció de 60º 

d’un cilindre atenent a la simetria mencionada. D’aquesta manera s’assegura que la densitat 

major d’elements estigui situada en la zona indentada, mentre que en les zones més 

allunyades la densitat és menor amb un tamany d’element considerablement major i que 

acurta notablement el temps de càlcul. 
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Fig.5.3: Vista de la proveta i el seu mallat 

 

Les característiques de la malla són de 9644 nodes i 8186 elements. La xifra 

d’elements utilitzats es minimitza considerablement establint així un temps de càlcul d’unes 4 

hores per cada cas. 

Per ara només es defineix i malla, en un espai de tres dimensions, una figura que en la 

simulació realitza el paper de proveta amb les propietats del material. Per a poder realitzar 

correctament una simulació per elements finits s’ha de definir tant les condicions de contorn 

necessàries com les condicions de contacte entre superfícies, que corresponen a la cara 

inferior de l’indentador i la cara superior de la proveta.  

Les condicions de contorn han de ser aplicades als nodes de la malla que poden definir 

superfícies, eixos o punts en l’espai. Les condicions de contorn es poden dividir en dos grans 

grups: el primer conté les condicions de desplaçament i el segon fa referència a les condicions 

de contacte. En les primeres es restringeix el moviment d’un determinat set de nodes1 o node 

mentre que en el segon es confereixen propietats de contacte a determinades superfícies. S’ha 

de tenir en compte que les condicions de contorn poden ser modificades entre les diferents 

etapes de la simulació. Degut a la geometria del problema, es defineix un sistema de 

coordenades cilíndric que té en compte els moviments en la direcció de l’eix z, en la direcció 

radial r i en la direcció angular φ.  

                                                 

1 En aquest cas, un set de nodes fa referència a un conjunt de nodes que pot formar part d’una superfície, transició 
o partició pertanyents a una de les figures. 
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1) Condicions de contorn i moviment: La proveta utilitzada es pot definir per cinc 

superfícies: tres laterals, una superior i una inferior. En concret l’estudi es centra en les 

superfícies superior, inferior i les dues laterals planes, així com en el vèrtex vertical format per 

aquestes dues últimes. Les condicions de contorn s’imposen en els nodes que formen part 

d’aquests cinc elements geomètrics. 

Degut a que es representa una sisena part de la geometria total, la primera condició de 

contorn s’aplica a les cares laterals A i B de la proveta (veure Fig. 5.3). Aquestes no poden 

desplaçar-se en la direcció φ ja que en realitat en aquesta zona el moviment està limitat per les 

altres cinc parts restant del model no representades. Per tant, es restringeix el moviment del 

material en aquesta direcció quedant lliures les direccions radial i vertical. Els nodes de la 

superfície C no poden desplaçar-se verticalment ja que suposen el suport fix durant la 

indentació, d’aquesta manera es restringeix el moviment lateral de la superfície inferior. En la 

longitud de l’eix de la proveta existeix un set de nodes que té restringit el moviment en la 

direcció radial degut a la simetria del model, així doncs, només pot experimentar moviments 

verticals. Les superfícies D i E (veure Fig. 5.3) són les úniques que no tenen restringit cap 

moviment, quedant lliures. En resum, el material contingut entre l’eix de la proveta, la 

superfície inferior i les superfícies laterals poden fluir lliurement en totes direccions. Les 

condicions anteriorment exposades per a la proveta no varien durant les tres etapes en les que 

es divideix la simulació. 

Les condicions de contorn no només fixen i limiten el moviment dels nodes, sinó que 

també controlen el moviment i la ubicació de les diferents parts del model durant la simulació. 

 

2) Condicions de contacte: En un assaig de indentació és imprescindible que existeixi un 

nombre determinat de superfícies de contacte. Per a l’assaig Berkovich les tres cares de la 

piràmide entren en contacte amb el material de la proveta. En les simulacions que es realitzen, 

la meitat d’una de les cares de l’indentador i la sisena part de la superfície total de proveta 

entren en contacte. Per a realitzar les condicions de condicions de contacte és precís definir 

abans el set de nodes que representa cada una de les dues superfícies entre les quals 

s’estableix el contacte. Es designa cada una d’elles com a superfície principal o “master 

surface” quedant definida l’altre com a superfície secundària o “slave surface”. En aquest cas, 

la superfície superior de la proveta és la superfície secundària i la superfície principal 

correspon a la superfície de l’indentador. Finalment es defineix la condició de contacte com 
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ideal sense fregament ni lliscament entre superfícies. Per a totes les simulacions que es 

realitzen es determinen les mateixes condicions de contorn per a la proveta. 

 

5.2.3 L’indentador i les seves condicions de contorn  

 

 En un assaig experimental de indentació instrumentada de micro – nanoindentació 

Berkovich l’indentador és una piràmide de base triangular fabricada en diamant de 

dimensions considerablement més petites que les de la proveta. L’objectiu de la simulació és 

reproduir el mateix assaig utilitzant, en la mesura del possible, les mateixes condicions. En 

aquest cas, i considerant que el material de l’indentador utilitzat en els experiments és el 

diamant, el comportament de l’indentador es defineix com un sòlid perfectament elàstic. Igual 

que abans, el disseny l’indentador és una sisena part de la piràmide total degut a la simetria 

del problema. 

 Seguint els apartats anterior es dedueix que les dimensions de l’indentador no poden 

ser qualssevol. Tenint en compte la profunditat de penetració s’ha d’escollir adequadament la 

mida de l’indentador ja que la intenció de la simulació és reproduir un assaig experimental de 

la manera més real possible. De la mateixa manera que per a la proveta, el impuls de realitzar 

un indentador de dimensions cinquanta vegades més gran que el radi de la indentació per a 

evitar fenòmens de vora sembla obvi, però amb la intenció de realitzar una simulació el més 

realista possible, les dimensions del indentador han de ser menors que les de la proveta i per 

tant la condició per a evitar els efectes de vora no es poden utilitzar. Tot i així, aquests efectes 

són de menor rellevància en el indentador degut al seu caràcter elàstic i perquè no és en aquest 

on es mesuren les diferents profunditats d’empremta romanents.  

 No obstant per al cas d’un indentador rígid, les dimensions del indentador no afecten a 

les variables del problema i per tant l’elecció d’aquestes és arbitrària ja que no és malla ni hi 

ha deformacions que dificultin el càlcul o resultat. Veiem una imatge de la geometria del 

indentador Berkovich en la Fig. 5.4 , el criteri que es segueix per simular-lo és que el 

indentador ha de representar una sisena part del real. 
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Fig. 5.4: Esquema d’una sisena part del indentador Berkovich en el que es defineixen els vèrtexs i les superfícies 

rellevants per al càlcul. 

 

 
Fig.5.5: Representació de la superfície C del indentador. 

 

A continuació es defineixen les condicions de contorn aplicades al indentador en cada 

etapa per així  poder realitzar l’assaig correctament. 

 

1) Condicions de contorn i moviment: El raonament a seguir per a les condicions de 

contorn és idèntic al que es realitza per a la proveta. El set de nodes que defineixen les dues 

superfícies laterals A i C (veure Fig. 5.4) no poden patir cap desplaçament en sentit angular 

degut a la simetria del problema. Els nodes situats sobre el vèrtex d té limitat el seu moviment 

podent-se desplaçar únicament en sentit vertical, quedant així restringit qualsevol altre 

moviment. La superfície inferior no té cap tipus de restricció ja que està confinada entre les 

dues superfícies laterals que impedeixen el desplaçament angular més enllà dels límits del 

model. Aquestes condicions de contorn romanen inalterables durant les tres etapes en les 

quals es divideix la simulació. 

Per últim, la condició de contorn de la superfície superior C s’aplica per a controlar el 

moviment del indentador realitzant d’aquesta manera la simulació d’un assaig d’indentaició 
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sota control de desplaçament. Per a poder establir aquest control i que la simulació sigui el 

més real possible, es restringeix el moviment del set de node que formen la superfície superior 

obligant-los a que es desplacin conjuntament amb una profunditat determinada. L’elecció 

d’aquest set assegura una simulació més realista ja que és la part superior de la piràmide on, 

es situa el control de desplaçament, en els micro i nanoduròmetres. 

 Totes les condicions de contorn romanen invariants durant les tres etapes exceptuant 

l’ultima que varia de la següent manera: en l’etapa inicial el desplaçament del node és nul 

trobant-se aquest en el punt cero, en la càrrega, però, ha de desplaçar-se 5 unitats verticals cap 

a baix recuperant-les desprès en la etapa final quan torna a la posició inicial. D’aquesta 

manera és possible simular el moviment vertical del indentador i controlar en tot moment la 

seva posició. 

2) Condicions de contacte: Per últim es defineixen les propietats de contacte del 

indentador, sent en aquest cas la superfície principal o “master surface” la superfície inferior 

del indentador. Al imposar les diferents condicions de contacte, no només es determinen les 

superfícies que interaccionen, sinó que, es defineix la naturalesa del contacte. S’ha d’observar 

que, si no s’hagués definit un contacte, no hi hauria interacció entre la proveta i el indentador 

perdent la simulació tota validesa. 

 

5.2.3. Assignació del material i del model de plasticitat 

 

 Fins ara s’han definit les diferents parts que formen el model i les seves condicions de 

contorn i contacte. Per a completar el model i realitzar una correcta simulació falta definir les 

propietats mecàniques dels materials per tal d’assignar un comportament mecànic al conjunt 

de nodes que formen la malla. La simulació per si mateixa no realitza aquesta assignació, i és 

necessari, independentment del model constitutiu emprat, determinar els comportaments 

elàstic i plàstic per separat i introduir-los en la simulació. Per a portar a terme aquesta tasca és 

precís establir les propietats del material amb els diferents paràmetres existents. El 

comportament elàstic queda totalment caracteritzat introduint el mòdul elàstic E i el coeficient 

de Poisson υ, no obstant, el comportament plàstic depèn del model de plasticitat emprat. 

Qualsevol model de plasticitat incremental requereix de la introducció d’una taula de valors 

discrets, tensió – deformació plàstica, a partir de la qual el programa interpola la corba 
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continua de tensió vs. deformació que defineix el règim plàstic del material i el seu 

enduriment. 

 Per últim s’especifica el model de plasticitat que ha de ser utilitzat pel programa per a 

resoldre l’estat de tensions que es crearà en el moment de la indentació. En aquest cas 

s’utilitza el criteri de cedència de Von Mises que forma part del model de plasticitat de J2 

Flow. Per a caracteritzar l’enduriment i la deformació plàstica del material és necessari 

introduir en ABAQUS el seu comportament, utilitzant la següent llei d’enduriment potencial: 
n

yεσσ =                                                                    (5.1) 

5.2.4 Model final 

 

 Per a realitzar la simulació completa de l’assaig a més de definir la proveta, mallar-la i 

definir l’indentador, és necessari ubicar-los correctament dins de l’espai generat pel software i 

orientar-los correctament amb la finalitat de reproduir l’assaig experimental. Un cop 

s’engalzen ambdues parts queda un model amb dos tipus d’elements: 

 
Taula 5.1: Elements de simulació utilitzats en  les malles 

 
 

 En la Fig. 5.6 es representa el model complet i l’orientació de les diferents parts. S’ha 

de destacar la diferència entre les dimensions del indentador i de la proveta. Un cop realitzats 

tots els procediments anteriors es defineixen les diferents etapes de la simulació que, com ja 

s’ha comentat anteriorment, són tres. 
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Fig. 5.7: Disposició del identador i la proveta en l’espai 

 Un cop engalzats els dos components de la simulació i definides les condicions de 

contorn i contacte en cada etapa així com les propietats dels materials, es sol·liciten les 

variables que posteriorment han de ser analitzades. 

 Les variables requerides i les seves definicions són: 

 

CAREA: àrea real de contacte (no projectada)  

CPRESS: és la pressió de contacte en cada node. 

U2: desplaçament vertical de cada node 

RF2: força de reacció vertical en cada node 

 

 Tot el procediment realitzat s’emmagatzema en forma de codi en l’arxiu input. Un cop 

el procediment finalitza, la rutina ja es pot executar. Fruit de la simulació s’obté la Fig.5.8 on 

es pot visualitzar l’assaig a càrrega màxima i desprès de la descàrrega. 
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Fig.5.8: Camps de Von Mises a càrrega màxima i desprès de la descàrrega. 

 

5.2.5. Input i simulacions realitzades  

En la Taula 5.2 es mostren les propietats mecàniques utilitzades per a modelitzar els 
assajos de indentació Berkovich per al coure policristal·lí i l’acer martensític. 
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Taula 5.2:Propietats mecàniques utilitzades en les simulacions 

 E (GPa) v σ ys (MPa) n 

Coure 110 0.30 5 0.50 

Acer Martensític 200 0.30 3200 0.05 

 

 El codi o “input file” es divideix en diferents parts de les qual les més significatives 

són: components que intervenen en la simulació, definició de nodes i elements, configuració 

de la malla, diferents materials simulats,engalzat del model, geometria, i característiques 

físiques de cada superfície, condicions de contorn i càrrega en cada pas. En el moment de 

definir les propietats del material dins del input es precisa el model constitutiu de plasticitat a 

seguir durant la simulació. Les condicions i paràmetres que controlen les etapes del procés de 

càlcul així com les comandes necessàries per a emmagatzemar les variable necessàries per al 

anàlisi figuren al final del codi. 

 

Input tipus utilitzat en els assajos realitzats 

 

 El input és el codi encarregat de recollir totes les comandes necessàries per a portar a 

terme la simulació. Encara que és necessari crear un input per a cada simulació, gràcies a la 

comprensió del codi, és possible realitzar únicament un per indentació. D’aquesta manera es 

modifiquen manualment les propietats mecàniques del material a simular. En l’annex A es 

presenta un dels inputs abreviat. 
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6. RESULTATS 

 
 En el desenvolupament d’aquesta memòria, es tracten els diferents aspectes necessaris 

per a la comprensió del treball realitzat i, per a poder analitzar amb major rigor els càlculs i 

resultats obtinguts. Un cop detallat el procediment seguit per a realitzar els experiments, les 

simulacions necessàries  i obtenir les dades precises, es passa a l’anàlisi d’aquestes i 

s’expliquen els càlculs per a l’obtenció de resultats concloents.  En la present secció es 

mostren els resultats obtinguts en la realització del projecte. Com ja s’ha explicat el projecte 

realitzat consta de dues parts diferenciades, per aquest motiu aquesta secció es divideix en 

resultats experimentals i de simulació per elements finits.  

 

6.1 Resultats experimentals 

 
 Analitzem els resultats obtinguts a partir de les indentacions realitzades amb el 

nanoindentador MTS Nanoindenter XP. Primerament, en les Fig. 6.1-6.4, es mostren les 

corbes P-h obtingudes per a cada material indentat. Com és d’esperar, les corbes obtingudes 

en el coure són menys rígides que les mesurades en l’acer dúplex. També es pot veure que les 

corbes de l’acer dúplex són menys rígides que les trobades per al acer martensític i la sílice 

fosa. Aquests resultats s’expliquen per la duresa relativa de cada un d’aquests materials. 
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Fig. 6.1: Corbes P-h per a la sílice fosa 
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Fig. 6.2: Corbes P-h per a l’acer martensític 
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Fig. 6.3: Corbes P-h per a l’acer dúplex 
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Fig. 6.4.: Corbes P-h per al coure 
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Fig. 6.5:  Corbes P-h per a l’aliatge d’alumini 

 

 En la Taula 6.1 es mostren les variables de contacte extretes de les corbes P-h de cada 

material en les que es considera la flexibilitat del sistema tal com es descriu en la secció 7.2.4 

juntament amb la duresa mesurada experimentalment en cada material a partir de les 

observacions realitzades de l’empremta. En les taules, la duresa es calcula segons l’equació 

(2.31), és a dir com el quocient entre la càrrega màxima aplicada en l’assaig de indentació i 

l’àrea projectada per l’empremta. 

 

 

Taula 6.1: Variables de contacte extretes de les corbes P-h corregides amb la flexibilitat del sistema 

 K (MPa) hr/hmax he/hmax p (GPa) α 

Coure 16334 0.9686 0.9762 0.55 0.85 

Alumini 44385 0.8803 0.9079 1.30 1.15 

Acer Martensític 189755 0.8504 0.8872 8.5 1.1 

Acer dúplex 84801 0.9299 0.9416 2.96 1.1 
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 La Fig.6.6 mostra una profilometria per l’acer martensític (la resta de resultats es 

poden veure en l’annex B): 
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Fig.6.6: Profilometria d’una empremta d’un acer martensític a una profunditat de 2000 nm 
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  Aquestes profilometries mostren una clara tendència al desenvolupament 

d’enfonsament del material en la perifèria del contacte, ja que els costats de les empremtes 

tendeixen a corbar-se cap a dins en relació a la geometria de triangle ideal que es genera a 

l’unir els vèrtexs de les empremtes. Les fotografies realitzades en tots els materials (Fig. 6.8 ) 

suggereixen una tendència clara de tots ells al desenvolupament d’enfonsament en la perifèria. 

 

(a)                                                                              (b) 

                 
 

 

(c)                                             

          
 

 

 

 

 

(d) 
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                                            (e) 

  
 

Fig. 6.8: Imatges de les empremtes deixades per la indentació en el cas de (a) acer martensític, (b) sílice fosa, (c)  

acer dúplex, (d) alumini i (e) coure. 

 

El valor de la deformació superficial α s’obté a partir de les profilometries fetes 

gràcies a les dades proporcionades per el scannig realitzat sobre les empremtes. La Fig. 6.6 

ens mostra una profilometria típica, a partir d’aquesta i observant quan els contorns canvien 

de pendent es determina l’àrea real de l’empremta. L’àrea geomètrica (As en la Fig. 2.14 i 

2.15) es calcula unint els tres vèrtexs de l’empremta i el valor de α s’obté aplicant l’equació 

(2.33). Els valors de dP/dh, i hr, s’obtenen a partir de l’equació (2.44). Les variables a i c 

d’aquesta equació s’obtenen mitjançant l’ajust del 90% superior de la corba de descàrrega. En 

la Fig.6.9 es mostra un exemple de com s’extreuen aquests valors, i en la Taula 6.2 es mostren 

els valors ajustats d’aquesta manera. 

 
Taula 6.2: Paràmetres obtinguts a partir de l'ajust de l'equació (2.44) 

h (nm) P (mN) dP/dh 
(mN/nm) a c hmax (nm) hr (nm) 

6500 6437,976 8,95240132 0,218 1,477 5928,314 4863,022 
6000 5653,925 8,28066312 0,157 1,512 5511,934 4481,744 
5300 4513,917 7,2504986 0,1452 1,511 4922,498 3983,055 
4000 2635,502 5,14164767 0,267 1,4 3779,4198 3077,71 
3000 1548,419 3,55223463 0,219 1,386 2890,079 2304,478 
2370 978,85 3,03936801 0,133 1,449 2301,171 1835,749 
2000 619,9178 2,26602304 0,721 1,168 1962,247 1600,132 
1700 516,667 1,9405809 0,264 1,297 1681,031 1336,951 
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 Fig.6.9: Exemple de com s’extreu les variables a i c de l’equació (2.44) 

 

Els valors de α i dP/dh són crítics a l’hora d’obtenir una medició detallada de la 

flexibilitat de la màquina. En la Fig. 6.10 es mostra la funció de dP/dh-P que es va obtenir, 

l’equació que s’hi ajusta és 

cbxa
dh
dP

+=        ,                                                         (6.1) 

on els valors  de a, b i c del cas examinat (acer martensític) són 0.259, 0.029 i 0,649, 

respectivament. 
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Fig. 6.10: Ajust de la funció dP/dh – P per a l’acer martensític 
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6.2. Resultats obtinguts de les simulacions per elements finits 
 

 Les variables de contacte obtingudes de les simulacions per elements finits dels 

assajos de indentació Berkovich en l’acer martensític i en el coure policristal·lí es mostren en 

la Taula 6.3. 

 

 

La Taula 6.3 mostra les propietats mecàniques utilitzades amb la finalitat de realitzar 
simulacions per elements finits d’assajos de indentació instrumentada. Les propietats 
corresponen a l’acer martensític, emprat en el projecte com a material patró per a la calibració 
de la flexibilitat, al igual que al coure policristal·lí. Les propietats indicades en la Taula 6.2 
provenen d’assajos mecànics realitzats sobre aquests material de forma independent al present 
treball. 

 Els resultats de les simulacions mostren una clara tendència del coure policristal·lí a 
desenvolupar enfonsament, α = 0.85 (veure Taula 6.1), aspecte que queda clarament 
demostrat dels experiments realitzats en aquest material. En aquest sentit, s’ha d’observar que 
els costats de les empremtes Berkovich mostrades en les micrografies de la Fig.6.8, denoten la 
concavitat pròpia del desenvolupament d’enfonsament (al igual que una tendència a quedar 
fora de focus ja que es troba a major distància de l’objectiu que els vèrtexs de les empremtes). 
Aquest aspecte es fa patent en les simulacions, on el contorn de isopressió que tendeix a zero 
marca l’àrea de contacte. Efectivament, s’ha de notar que els costats de l’empremta són 
còncaus cap a dins de forma similar a les empremtes observades experimentalment en el 
material (veure Fig. 6.11). 

D’altra banda, s’ha d’observar que encara que el límit de fluència de l’acer martensític 

és molt elevat, el material no desenvolupa un clar enfonsament (α = 0.95 en la Taula 6.1). Les 

simulacions estan, per tant, en bon acord amb els resultats de les profilometries del material 

Taula 6.3: Paràmetres de contacte obtinguts de les simulacions realitzades amb els materials de la Taula 5.2 

 K (GPa) hr/hmax he/hmax p (GPa) α 

Coure 11.21 0.9805 0.9848 0.53 0.86 

Acer Martensític 196.69 0.8119 0.8567 8.36 0.95 
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(Fig. 6.6 i Taula 6.1). Aquest fet es deu a que aquest material gaire bé no exhibeix enduriment 

per deformació (n proper a 0), amb el que aquest fet l’allunya del comportament previsible 

d’acord amb la mecànica del contacte lineal elàstica (estrictament per a n =1). Les 

simulacions també demostren que els costats de les empremtes tendeixen a ser rectes, 

suggerint que la superfície indentada no presenta un mode de deformació clar (veure Fig. 

6.12).  

 
Fig. 6.11: Contorns de isopressió segons les simulacions realitzades per al coure policristal·lí. S’ha d’observar 

que el contorn més extern, que representa pressió nul·la, demarca l’àrea de contacte. Cal destacar que  

mitjançant l’aplicació de condicions de contorn apropiades, les simulacions es realitzen per a un sisè de l’àrea 

de contacte. En el cas del coure, els costats de l’empremta són còncaus cap a dins, indicant el desenvolupament 

d’enfonsament (comparar el contorn de isopressió nul amb la línea recta dibuixada en la figura, que 

correspondria a una empremta amb costats perfectament rectes). 
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Fig. 6.12: Contorns de isopressió segons les simulacions realitzades per a l’acer martensític. S’ha d’observar 

que el contorn més extern, que representa pressió nul·la, demarca l’àrea de contacte. En el cas de l’acer, els 

costats de l’empremta són rectes, indicant que el material no exhibeix un mode de deformació (apilament o 

enfonsament) ben marcat. 
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7. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
 
 Un cop exposats el procediment seguit durant el present projecte introduïts els càlculs 

i resultats, és fa necessari discutir els càlculs realitzats i els resultats obtinguts. L’objectiu 

d’aquesta secció és clarificar els càlculs presentats i a la vegada valorar algunes de les 

hipòtesis realitzades així com l’elecció dels procediments de càlcul anteriorment explicats. 

 Primerament es discuteixen les corbes P-h obtingudes i la informació que es pot 

extreure d’aquestes corbes. També s’avalua la rigidesa del dispositiu de indentació segons els 

procediments que ja s’han vist en la introducció. S’interpreten els resultats extrets de les 

simulacions i es comparen amb el resultats obtinguts a partir dels experiments. I Finalment 

s’estudia l’extracció de propietats mecàniques a partir de les corbes P-h.  

 

7.1. Corbes P-h 
 

 En les Fig. 6.1-6.4 es mostren les corbes de càrrega (P) – profunditat de penetració (hs) 

obtingudes en els assaigs de la sílice fosa, acer martensític, acer dúplex i coure policristal·lí. 

Igualment, en la Taula 6.1 es presenten les variables de contacte obtingudes dels experiments 

en cada material (els valors subministrats corresponent a les de cada una de les variables 

desprès de realitzar la correcció per flexibilitat de la secció 6.1). Un aspecte interessant 

d’aquests resultats és la falta de constància en la variable K  de la llei de Kick (equació 

(2.38)). En aquest sentit, és important indicar que de la relació pfK α=  necessàriament es 

desprèn que K hauria de ser contant per a tota profunditat de penetració o càrrega aplicada si 

es considera que, en virtut de la similaritat del contacte existent per a la indentació piramidal o 

cònica, la duresa p , i la quantitat d’apilament o enfonsament en el material (avaluat 

mitjançant la variable α) romanen constants durant l’etapa de càrrega de l’assaig. 

 En les Fig. 7.1(a), (b), (c), (d) i (e) es mostren les corbes K-P per l’acer martensític, la 

sílice fosa, el coure policristal·lí, l’acer dúplex i l’alumini respectivament. Existeixen tres 

possibles explicacions per a la disminució gradual obtinguda en les corbes K-P que es 

mostren en aquestes figures per a profunditat de penetració inferiors a 40 nm i que, al seu cop, 

corresponen a càrregues aplicades de l’ordre de 300 mN. En primer lloc, seria possible 

argumentar que el material indentat no es comporta d’acord a un continu degut a l’existència 
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de capes d’òxid en la superfície indentada o també, que el volum afectat per la indentació és 

tan petit que no pugui tractar-se-la segons els postulats de la mecànica del continu. 
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Fig 7.1: Corbes K-P per a (a) l’acer martensític, (b) la sílice fosa,  (c) el coure policritstal·lí, (d) l’acer dúplex i 

(e) l’alumini. 

 

 Un cop atesa una profunditat de penetració de l’ordre de 40 nm depenent del radi de 

curvatura microscòpic de la punta del penetrador, s’ateny un mínim en K en tots els materials 

assajats. Amb l’objectiu d’explicar l’existència d’aquest mínim, podria dir-se que ja que 

aquest té lloc a una profunditat de penetració comparable al radi de curvatura de la punta de 

l’indentador, podria estar associat a una evolució des d’una solució elastoplàstica de contacte 

esfèric de menor duresa a una altra també elastoplàstica de indentació punxeguda 

caracteritzada per a una major duresa. Encara que aquesta explicació requereix estudis 

addicionals per a poder confirmar-la. 

 A continuació, el valor de K tendeix a créixer fins a atènyer un valor en el qual roman 

relativament constant (acer inoxidable i sílice fosa) o decreix de forma gradual (coure 

policristal·lí), veure Fig. 7.1 (a)-(e). Aquestes diferències en el comportament podrien 

explicar-se per l’existència de mecanismes de relaxació de tensions en metalls tous que 

operen en menor mesura quan s’indenten metalls de major duresa amb l’acer martensític o 

ceràmiques com la sílice fosa. Amb l’objectiu de confirmar la influència de la relaxació de 

tensions sobre la corba P-h, és important indicar que la llei de Kick es compleix en el cas que 

(e) 
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aquest fenomen sigui meyspreuable, amb el que la relació entre P i h seria perfectament 

quadràtica. Quan l’exponent de la llei de Kick sigui inferior a 2, els anàlisi de Cheng i Cheng 

[1] indiquen que la influència de la relaxació de tensions augmenta. En aquest sentit, s’obté 

que la pendent de les corbes P-h en escala logarítmica disminueix en major mesura respecte al 

valor teòric de 2 és el coure, seguit per l’acer dúplex, l’acer martensític i finalment la sílice 

fosa. En aquests últims materials, acer martensític i sílice fosa, l’exponent ja és molt proper a 

2. 

 Un aspecte interessant en relació a les corbes K-P obtingudes amb la sílice fosa és 

l’existència de petites discontinuïtats una vegada s’ha ates l’etapa de constància en K. En 

aquest sentit, depenent de l’assaig, les discontinuïtats comencen en el rang de 0.7 N i són 

degudes al canvi de rigidesa en la mostra introduït pel desenvolupament de figuració en el 

material. Cada discontinuïtat produeix una caiguda brusca del valor de K, el qual roman 

relativament constant fins a la següent discontinuïtat. Aquests resultats demostren la gran 

sensibilitat del assaig de indentació en la caracterització de la resposta al contacte. 

 Una altra característica resultant dels assaigs analitzats en l’acer dúplex és que durant 

els primers 50 nm de penetració. Les corbes P-h són més rígides quan l’assaig es realitza 

sobre la fase ferrítica (lleugerament més dura) que sobre l’austenítica (lleugerament més 

tova). Al voltant dels 100 nm les diferències pròpies de cada assaig són ja suficientment grans 

com per a que no sigui possible discernir entre les diferents corbes P-h. És a dir, la resposta 

del material indentat s’assembla a la d’un continu isòtrop. D’aquesta manera, és important 

indicar que encara que l’empremta es troba encara dins del gra d’austenita o de ferrita, la zona 

plàstica és suficientment gran com per a que l’assaig es vegi fortament afectat pels grans 

veïns. 

 Un fet a destacar és que encara que les mesures de la corba P-h contenen una 

deformació fictícia induïda pel tren de càrrega (veure secció 2.4.7), aquest efecte no permetria 

explicar la forma descrita de la variació de K amb P. En primer lloc, es troba que la flexibilitat 

del sistema és aproximadament constant durant tot el rang de càrregues aplicades durant 

l’assaig (veure secció 2.4.7). A més, les correccions per la rigidesa de la màquina són tan 

reduïdes que produirien un efecte menyspreable sobre la variació descrita de K amb P. 

 De la mateixa manera, s’ha de tenir en compte que encara que existeix un canvi 

automàtic de la cèl·lula de càrrega quan P sobrepassa, aproximadament, 0.6 N; aquest aspecte 

constructiu del dispositiu no afecta a la forma de les corbes K-P descrita prèviament. Així, les 
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corbes demostren clarament (veure Fig.7.1 (b) per a la sílice fosa) que el canvi a la cèl·lula de 

càrrega utilitzada en la mesura de càrregues majors també introdueix una major fluctuació 

experimental que es tradueix en un clar increment del el soroll del senyal utilitzat per a 

calcular el valor puntual de K. S’ha d’observar que el increment en la fluctuació té lloc de 

forma súbdita en tots els assajos i que, a més, es desenvolupa en el rang en el que ja s’ha 

establert una K constant. En conseqüència, el canvi de cèl·lules de càrrega no afecta a 

l’existència del mínim de K, ja que aquesta té lloc a valors de P en els que dit canvi no ha 

estat realitzat. 

 

7.2. Avaluació de la rigidesa del dispositiu de indentació 
 

 Un objectiu central del present estudi implica el desenvolupament de procediments 

per a avaluar la rigidesa dels dispositius de indentació instrumentada. Tal com s’indica en  la 

secció 2.4.7, per raons constructives dels equips, la mesura de profunditat de penetració conté 

la deformació induïda durant el tren de càrrega del dispositiu; aquesta deformació s’ha de 

restar a la mesura total amb la finalitat d’assegurar que les corbes P-h  representen 

efectivament la resposta al contacte només del material indentat. 

 En aquest projecte es consideren les possibles metodologies que es poden utilitzar per 

a quantificar la rigidesa del sistema directament a partir de les corbes P-h mesurades 

experimentalment. Aquest aspecte és convenient des del punt de vista pràctic, ja que permet 

l’avaluació del sistema a partir dels resultats experimentals obtinguts. 

 L’objectiu final implica el desenvolupament d’un protocol que permeti disminuir el 

nivell d’error existent en la mesura de la flexibilitat d’un dispositiu de nanoindentació. 

D’aquesta forma, es pretén actuar sobre una font d’ambigüitat existent en la mesura de les 

corbes P-h. S’espera que la major precisió en dites mesures es tradueixi, així mateix, en 

millores significatives en l’extracció de propietats mecàniques. S’ha de tenir en compte que 

errors de l’ordre de 0.1% en he/hmax i en hr/hmax  produeixen canvis significatius en el valor del 

coeficient d’enduriment per deformació n que a la seva vegada afecten notablement al valor 

resultant del límit de fluència σy. 

 Els materials que s’utilitzaran per a la calibració seran l’acer martensític i la sílice 

fosa. Aquest segon material és el que convencionalment s’utilitza en la calibració dels 
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dispositius de nano- indentació. Tal i com es demostrarà més endavant l’ús de l’acer 

martensític com a patró subministra certs avantatges sobre la sílice fosa. 

 

7.2.1. Procediment utilitzant el invariant P/S2 en l’assaig de indentació instrumentada 

 

 Una manera simple d’avaluar la rigidesa del sistema de indentació és a partir de la 

mesura “in situ” del quocient dP/dh (flexibilitat del sistema format per la mostra indentada i el 

tren de càrrega) utilitzant el mòdul CSM del nano-indentador . Tal com s’indica en la secció 

2.4.7, aquest mòdul imposa una vibració d’alta freqüència en l’entorn de la càrrega aplicada a 

mesura que aquesta creix gradualment en l’etapa de càrrega. De l’anàlisi d’aquesta vibració 

s’obtenen valors puntuals del quocient dP/dh. 

 Tal i com es demostra en la secció 2.4.7,  

 

E
p

S
P

dh
dP

P η
==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

22                                                             (7.1) 

Ja que l’assaig té similaritat (és “self-similar”), tant la duresa p com el paràmetre η haurien de 

romandre constants durant l’etapa de càrrega. Si a més, s’assumeix que el mòdul de Young, 

E, no varia durant la penetració, s’obté que el terme de l’esquerra de l’equació (7.1) hauria de 

ser un invariant de l’assaig instrumentat. Resulta interessant discutir les premisses en les que 

es sustenta l’existència d’aquest invariant. En primer lloc, la suposició que el mòdul de Young 

roman constant pot no ser estrictament vàlida en materials ceràmics en els que la deformació 

durant l’assaig de indentació produeix microfisuració. Per exemple, en ceràmiques 

policristal·lines, s’acostuma a acceptar que aquesta microfisuració es localitza en els límits de 

gra. Potser la restricció més important a la suposició és que a partir d’un valor crític de 

càrrega, és ben conegut que es produeixen esquerdes a partir de les cantonades de les 

empremtes Vickers o Berkovich, aspecte que afecta sobre la rigidesa del material donant lloc 

a un valor de E efectiu inferior al teòric. Encara que materials metàl·lics s’accepta que el valor 

de E és constant independentment de la deformació, això no és més que una aproximació ja 

que depenent de la densitat se dislocacions present i de la seva organització microestructural, 

el mòdul de Young pot variar entre un 5% i un 10% del valor que correspondria per al 

material recuit. Un altre aspecte que afecta a que P/S2 sigui constant és el fet que a càrregues 
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petites, no sigui possible assumir un valor constant per a la duresa p . Aquest aspecte es 

discuteix en més detall en la secció 7.1. 

 Les gràfiques de P/S2 en funció de P es mostren en la Fig. 7.2 (a) i (b) per als materials 

que serveixen com a patró de calibració . En general, es troba que el quocient mig és 

relativament constant, tal com és d’esperar (equació (7.1)). No obstant, si els valors mesurats 

de S es fan disminuir en diferents magnituds amb la finalitat de tenir en compte la rigidesa del 

sistema, les gràfiques P/S2-P resultants segueixen mostrant una relativa constància. Això 

demostra que la capacitat per a trobar la rigidesa del sistema introduint una pertorbació sobre 

els valors experimentalment mesurats de S per a assegurar que sigui constant en les gràfiques 

P/S2-P o P/S2-h, no és un procediment suficientment precís ja que no permet descartar o 

confirmar magnituds per a dita rigidesa dins d’un gran ventall de valors.  

 

                       (a) 

0

5E-14

1E-13

1,5E-13

2E-13

2,5E-13

3E-13

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

P (mN)

P/
S2  (N

/m
2 )

Acer martensític

                      

 

 

 



Memòria  Pág. 110 

 

                      (b) 

5E-13

7E-13

9E-13

1,1E-12

1,3E-12

1,5E-12

1,7E-12

1,9E-12

2,1E-12

2,3E-12

2,5E-12

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

P (mN)

P/
S2  (N

/m
2 )

Sílice fosa

 
Fig.7.2: Corbes P/S2-P per a (a) l’acer martensític i (b) la sílice fosa. 

 

7.2.2. Procediment segons el model de motlles en sèrie 

 

 Un altre procediment que s’avalua amb l’objectiu d’estimar la flexibilitat del sistema 

prové de la suposició que la flexibilitat total ve donada per la suma de la flexibilitat del 

sistema i de la mostra indentada, com si es tractes de dos motlles . 

Recordant el que ja s’ha comentat en la secció 2.4.7 es té que: 

AE
C

dP
dh

f *

η
+=                                                           (7.2) 

on es sol assumir que la duresa p és constant i igual al quocient P/A i que el mòdul de Young 

efectiu ve donat per l’equació (2.58). 

 Les Fig. 7.3 (a), (b) i (c) mostren el valor de Cf obtingut a través de l’equació (7.2). En 

general, les figures mostren dues tendències generals. En primer lloc, es té que els valors de Cf  

fluctuen al voltant d’un valor aproximadament constant dins de la variació experimental 

pròpia de l’experiment (cas de l’acer martensític). Alternativament, l’aplicació de les 

equacions anteriors en assajos de indentació pot implicar l’existència d’una regió inicial en la 
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que el Cf  disminueix (sílice fosa) o augmenta (coure policristal·lí) fins a atènyer el valor 

relativament constant descrit anteriorment. Encara que la fluctuació experimental de Cf sobre 

el valor mig assolit desprès del rang inicial de decreixement o creixement resulta ser inferior 

al rang de possibles valors que podria adoptar la flexibilitat del sistema a través de la variació 

del invariant P/S2, l’error en l’estimació de Cf és encara significativament elevat 

(aproximadament el 20%) per a un mateix assaig. 
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Fig. 7.3. Valor de Cf obtingut a través de l’equació (7.2) per a (a) l’acer martensític, (b) la sílice fosa i (c) el 

coure 
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 La principal raó per que Cf no sigui constant a càrregues petites és sens dubte el fet 

que la duresa p vari durant l’assaig. Tal i com es mostra en la secció 2.4, el procés de 

indentació es caracteritza per exhibir, depenent del material indentat i del radi de curvatura 

microscòpic de la punta de la piràmide Berkovich, un increment gradual de p  a mesura que 

la càrrega aplicada P es fa inferior a 1N. En aquest sentit, és important notar que p  

s’introdueix en l’estimació de Cf a partir del valor de l’àrea A utilitzat en l’equació (2.31). Per 

tant, la suposició que p  romangui constant i igual al valor mesurat experimentalment a partir 

del tamany de l’empremta per a assajos realitzats a P > 1 N no és vàlida. 

 En conclusió, es té que aquesta metodologia subministra valors creïbles de Cf per a 

càrregues suficientment grans on, tant Cf com p  romanen relativament constants. No obstant, 

inclús en  dit rang de càrregues, la fluctuació en el valor de Cf és significativa. 

 

7.2.3 Procediment utilitzant l’etapa de càrrega de l’assaig de indentació instrumentada 

 

 En aquest estudi es proposa per primer cop l’avaluació de la flexibilitat del sistema a 

partir de l’etapa de càrrega de l’assaig. Ja que aquesta etapa segueix previsiblement la llei de 

Kick (equació (2.38) en la secció 2.4.5), es pot considerar que la profunditat de penetració 

mesurada contingui una component introduïda per la flexibilitat del sistema de indentació. 

D’aquesta manera, s’escriu: 
2)( fPChKP −=                                                            (7.3) 

 Evidentment, amb l’objectiu d’estimar Cf es fa aleshores menys necessari obtenir el 

valor de K que s’hauria d’esperar del material indentat. S’ha de notar que no és estrictament 

correcte utilitzar el valor de K que s’obté a partir de les corbes P-h mesurades 

experimentalment ja que aquest valor conté en part, la deformació introduïda en la mesura de 

h pel tren de càrrega del indentador. Per a obtenir el valor de la constant de la llei de Kick, és 

possible utilitzar l’equació (2.39), és a dir 

pfK α=                                                                 (7.4) 

 El valor de la constant α que quantifica la quantitat d’apilament o enfonsament 

existents en el material es pot obtenir a partir de les mesures experimentals de la forma de 

l’empremta i de l’anàlisi de la mecànica del continu i de simulacions per elements finits 
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realitzades prèviament. Al igual que en la secció anterior, és necessari considerar que el valor 

de la duresa p és constant inclús a càrregues petites. Per al cas de la sílice fosa, el valor de p  

mesurat és de 9,5 GPa. No obstant, resulta difícil obtenir una estimació precisa del valor de α 

en aquest material. Necessàriament, α és superior al valor que subministra la mecànica del 

contacte elàstica lineal, el que suggereix un valor límit d’enfonsament caracteritzat per α = 

0.52. Si es compara la forma de l’empremta mesurada mitjançant microscòpia, Fig.6.8, amb 

els resultats obtinguts de simulacions per elements finits realitzats en gran nombre de 

materials ([2]), la duresa i la concavitat que exhibeixen els costats de l’empremta de la sílice, 

la resposta al contacte d’aquest material correspondria a la d’un sòlid amb un elevat límit de 

fluència (σy > 4 GPa) i coeficient d’enduriment per deformació n, aproximadament nul. En 

aquest cas, les simulacions suggereixen α = 0.61. 

 La Fig. 7.4(a) mostren la variació del Cf obtinguda en la sílice fosa com resultat del 

procediment de calibració proposat en aquesta secció. En general, es té que tant per a α = 0.52 

i per a α = 0.61, el valor de Cf creix per a càrregues petites, assolint un màxim per a càrregues 

en el rang de 0.3 N. A partir d’aquest valor, Cf decreix de forma gradual estabilitzant-se en un 

valor en el rang de 10-7 nm/mN. L’existència del màxim en Cf és menys apreciable en la 

mesura que el valor de α es fa disminuir fins el valor límit d’acord a l’elasticitat (α = 0.52). 

La Fig. 7.5 (b) subministra la clau per a entendre l’existència del màxim en Cf, ja que mostra 

les corbes obtingudes amb piràmides Berkovich amb dos radis de curvatura microscòpics en 

les seves puntes. La figura il·lustra clarament que conforme es disminueix el radi de curvatura 

del penetrador (r = 2 nm), el màxim de Cf es desplaça gradualment cap a valors menors de 

càrrega aplicada. Aquests resultats suggereixen que el increment en Cf es deu a la suposició 

que p  és constant, ja que l’existència d’un radi de curvatura finit fa que la primera etapa del 

contacte (h < 40 nm per a r = 20 nm i h < 5 nm per a r = 2 nm) respongui al comportament 

existent entre un penetrador esfèric i una superfície plana. Amb l’objectiu de profunditzar en 

aquest aspecte, resulta convenient reescriure l’equació (7.3) com: 

pf
Ph

PC f

α
−

=                                                           (7.5) 

Utilitzant els valors experimentals de P i h, aquesta expressió avaluar el valor instantani de Cf 

en relació a l’avaluació de la variable pfK α= . En general, d’aquest anàlisi es té que en la 
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mesura que el valor de K disminueix en els inicis del contacte (h < 20 nm), el valor de Cf 

augmenta. El mínim detectat en K correspon al màxim de Cf i, finalment, l’etapa en que K és 

constant esta vinculada amb un estadi similar en la corba de Cf -P. 
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Fig. 7.4: (a) Variació del Cf obtingut en la sílice fosa com resultat del procediment de calibració proposat en 

aquesta secció i (b) corbes obtingudes amb piràmides Berkovich amb dos radis de curvatura microscòpics en les 

seves puntes. 

 

 La Fig. 7.5 (a) mostra, per a la sílice fosa, que quan α = 0.61, els valors de Cf trobats 

amb la calibració estudiada en la present secció corresponen amb aquells extrets a partir de la 

suposició que l’elasticitat en la descàrrega es pot descriure com una suma de motlle en sèrie 

(secció 7.2.2). La Fig. 7.5 (b)  i (c)demostra la comparació entre les dues metodologies per a 

l’avaluació de Cf en el cas que la indentació es realitzi sobre l’acer martensític. 

 

                       

                         (a) 

-4,00E-07

-2,00E-07

0,00E+00

2,00E-07

4,00E-07

6,00E-07

8,00E-07

1,00E-06

0 2 4 6 8 10 12

P (N)

C
f (

m
/N

)

Cf
0,61

 
                    

                        

 

 

 

 

 



Memòria  Pág. 117 

 

                           (b) 

-0,003

-0,002

-0,001

0

0,001

0,002

0,003

0 50 100 150 200 250

P (N)

C
f (

m
/N

)
Test 001
Test 002
Test 003

 
                         

                               (c) 

0,00E+00

2,00E-08

4,00E-08

6,00E-08

8,00E-08

1,00E-07

1,20E-07

1,40E-07

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
P (mN)

C
f (

m
/N

) 

 
  

Fig. 7.5: (a) valors de Cf quan α = 0.61, (b) i (c) la comparació entre les dues metodologies per a l’avaluació 

de Cf en el cas que la indentació es realitzi sobre l’acer martensític. 

 

En conclusió, es té que el mètode de calibració proposat subministra valors de Cf 

similars als obtinguts mitjançant la tècnica descrita en la secció 7.2.2. Si es consideren 
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càrregues suficientment grans on tant p  com K romanen constants, el valor extret de Cf 

presenta una menor fluctuació experimental que aquell trobat a partir del mètode dels motlles 

en sèrie. Es considera que la disminució en la fluctuació experimental es deu a que el valor de 

K es mesura de manera molt més precisa en l’assaig que el valor de la flexibilitat dh/dP. En 

aquest sentit, es podria concloure que el desenvolupament del mòdul CSM és innecessari des 

del punt de vista d’obtenir mesures “in situ” de la flexibilitat del sistema, ja que les mateixes 

mesures es poden realitzar en qualsevol nano - indentador instrumentat a partir dels resultats 

obtinguts en la rampa de càrrega. Evidentment, en el cas del coure policristal·lí, on el valor de 

K no s’estabilitza inclús a càrregues relativament grans (Fig. 7.1 (c)), no és possible assumir 

que K és constant amb el que el valor inferit de Cf no és correcte. És per aquesta raó que 

aquest material no s’ha utilitzat per al càlcul de Cf. 

 Finalment, s’ha d’indicar que el valor de Cf obtingut mitjançant la metodologia 

proposada en aquesta secció difereix conceptualment d’aquell extret a partir del model elàstic 

de motlles en sèrie. En aquest sentit, és important notar que mentre el valor de Cf resultant del 

model de motlles en sèrie subministra de forma aïllada la rigidesa del tren de càrrega, el 

present valor de Cf representa el total del sistema. És a dir, el que avalua la deformació 

introduïda pel tren de càrrega i aquella provinent de la deformació introduïda pel tren de 

càrrega i aquella provinent de la deformació, també elàstica, del penetrador de diamant. 

 

7.2.4. Procediment utilitzant mesures directes de α i p  

 

 En les seccions prèvies s’ha indicat que una font d’error important en l’avaluació de la 

flexibilitat Cf del sistema és que la duresa es fa variable a càrregues petites. En aquest sentit, 

encara que el valor obtingut de Cf a càrregues superiors a 0.6 N tendeix a estabilitzar-se, 

existeixen diferències entre els valors trobats en diferents materials, fonamentalment per la 

selecció, un tant arbitrària, de la variable a que es quantifica la deformació superficial en el 

material. Igualment, en les seccions anterior s’ha establert que la mesura de dh/dP obtinguda 

amb el mòdul CSM introdueix també fluctuacions significatives en la mesura de Cf. 

 En aquesta secció, es pretén escollir el material més apropiat com a patró de calibració 

i, sobre aquest, realitzar mesures detallades de α i p  en un ampli rang de càrregues. A partir 

del model de motlles en sèrie, es calcula aleshores la flexibilitat utilitzant, addicionalment, 
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mesurades detallades de dh/dP obtingudes de forma quasi - estàtica en l’etapa de descàrrega 

d’assajos realitzats a diferents nivells de càrrega màxima. 

 El material escollit per a aquest propòsit va ser l’acer martensític, i el procediment 

seguit per a la medició de α en un rang de càrregues al igual que el quocient dP/dh amb 

l’etapa de descàrrega de la corba P-h, es descriuen en la secció 6.1, una major sensibilitat a la 

relaxació de tensions amb el que valor de K, un cop transcorreguda l’etapa inicial del 

contacte, tendeix a disminuir gradualment per a tota penetració. Aquest efecte s’associa amb 

un exponent de la llei de Kick d’aproximadament 1.7, el qual difereix del valor teòric de 2 tal 

i com s’ha establert en la secció 7.1. En general, les majors diferències entre corbes P-h 

consecutives en aquests materials es deu a la microestructura existint en cada material i al seu 

relatiu major comportament anisòtrop en comparació amb la sílice fosa i l’acer martensític. 

 L’aplicació de l’equació (7.5) amb els resultats de α, p  i de dP/dh que es van obtenir 

per a valors discrets de la càrrega aplicada (secció 6.1), dóna com a resultat els valors de Cf 

que es grafiquen en la Fig. 7.6. En primer lloc, la figura mostra valors consistents de Cf per a 

tot el rang de càrregues, amb una lleugera tendència a créixer en termes de la càrrega aplicada. 

La corba Cf –P avaluada d’aquesta manera és, per tant, també més fiable que aquella resultant 

de l’ús del mòdul CSM per a l’obtenció de valors instantanis de dP/dh. Finalment, s’ha de 

destacar que els valors de Cf són negatius. Aquest fet no es contradiu amb el sentit comí ja que 

el sistema de indentació comercial utilitzat té intrínsicament una calibració per a la seva 

flexibilitat (aquesta calibració no pot ser obviada i s’aplca consistenment en tot assaig realitzat 

amb el nano.indentador). El fet que els valors de Cf obtinguts en aquest projecte siguin 

negatius simplement inidca que la calibració realitzada pel fabricant representa una certa 

sobreestimació sobre el valor real. 
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Fig. 7.6: valors de Cf  resultants de l’aplicació de l’equació (7.5) 

 

7.3. Extracció de propietats mecàniques a partir de les corbes P-h 

 

 En aquesta secció s’il·lustra l’aplicació de la metodologia proposta per Casals i Alcalá 

amb l’objectiu d’extreure propietats mecàniques a partir de les corbes P-h. Aquesta 

metodologia ha estat descrita en detall en la secció 2.4.6, i els presents resultats de l’extracció 

de propietats prové de la seva implementació en una fulla de càlcul. Per aquest motiu, es 

necessiten valors precisos de hr/hmax, he/hmax i K, on la flexibilitat del tren de càrrega no 

contribueixi en les mesures d’aquestes variables. 

 En primer lloc, existeixen dues formes de incorporar les mesures de flexibilitat del 

sistema Cf realitzades prèviament. En cas que la mesura del Cf inclogui la rigidesa total del 

sistema (és a dir, tren de càrrega i penetrador Berkovich tal com s’il·lustra en la secció 7.2.3, 

on es proposa un procediment per a estimar el Cf a partir de l’etapa de càrrega de la corba P-h 

realitzada en un material patró), el valor de E* utilitzat en la metodologia només s’ha de tenir 

en compte el material i no el indentador. És a dir, s’ha d’assumir que el penetrador és 

perfectament rígid, amb el que Em → ∞. És important recordar que el resultat d’aquest tipus 

de calibració per a la flexibilitat, dóna lloc a creixements i decreixements del Cf per a diferents 
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rangs de càrrega (Fig. 7.4). Això és degut a que la flexibilitat del indentador, a diferència de la 

del tren de càrrega, varia durant l’etapa de càrrega de l’assaig degut a que la superfície de 

contacte de piràmide Berkovich creix en la mesura que la penetració augmenta. A més, la 

profunditat de penetració h en l’etapa de càrrega és molt superior a la influència que la 

flexibilitat té en el seu valor instantani, amb el que l’estimació de Cf varia en assajos 

subsegüents degut a petites incerteses i fluctuacions en les variables α i p (aquestes variables 

han de ser conegudes a priori amb l’objectiu d’estimar el valor de K  del que s’extreu el Cf 

(equació (2.39)). 

 En vista de la present discussió, en el projecte s’opta per utilitzar exclusivament el Cf 

avaluat en la secció 7.2.2 (veure Fig. 7.3). Ja que aqueta estimació inclou només el tren de 

càrrega, és precís de incorporar la flexibilitat de la punta Berkovich de forma “ad hoc”. Per 

aquest motiu, s’apel·la a resultats recents de simulacions per elements finits realitzats per 

Casals i Alcalá [6]. Aquest resultats demostren que l’expressió utilitzada per a avaluar el 

mòdul de Young compost E* no és estrictament correcta. Els resultats es mostren en la Fig. 

7.7, on f representa un factor multiplicant en l’equació (7.2) del mòdul compost. Igualment, 

les simulacions recents realitzades per Casals i Alcalá suggereixen que la constant η de 

l’equació (7.2) que descriu la descàrrega elàstica entre penetrador i material resulta ser una 

variable no només de la geometria específica del indentador (ja sigui Vickers, Berkovich o un 

con amb angle apical determinat), sinó també de les propietats mecàniques del material 

indentat. En particular, la Fig. 7.8 indica que η depèn fonamentalment del coeficient 

d’enduriment per deformació, n, del material. 
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Fig.7.7: Ja que l’expressió utilitzada per a avaluar el mòdul de Young compost E* no és estrictament correcta en 

aquesta figura es mostren els resultats per a corretgir-la.  f representa un factor multiplicant en l’equació (7.2) 

del mòdul compost 

 
Fig. 7.8: Aquesta figura indica que η depèn fonamentalment del coeficient d’enduriment per deformació, n, del 

material. 
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 Amb la finalitat d’extreure les propietats mecàniques, en quest projecte s’implementen 

les millores en relació als factors f i η (Fig. 7.7 i 7.8) en la metodologia desenvolupada per 

Casals i Alcalá. La metodologia final implementada en una fulla de càlcul es mostra en 

l’algoritme 1 (veure secció 2.4.6). A partir d’aquest diagrama, la Taula 7.1 mostra els resultats 

de l’extracció de propietats que resulten de les corbes P-h mesurades en el coure, acer dúplex, 

aliatge d’alumini i acer martensític. En general, és important resaltar que tal com es demostra 

en el treball de Casals i Alcalá, es troba que cada corba P-h pot ser descrita per dos jocs de 

propietats mecàniques. El primer joc de propietats és el que efectivament correspon als 

materials indentats, coneixement que es desprèn del fet que la duplicitat de propietat es 

resolgui automàticament quan es coneix l’àrea de contacte. 

 
Taula 7.1: Resultat de l’extracció de propietats utilitzant l’argoritme 1 

SET DE PROPIETATS I SET DE PROPIETATS II  
E (GPa) σy (MPa) n E (GPa) σy (MPa) n 

Coure 110 2,9 0.57 84 386 0.02 

Alumini 69 426 0.07 78 198 0.36 

Acer martensític 228 2900 0.01 225 210 0.40 

Acer dúplex 193 600 0.15 224 45 0.48 

 

 

 Finalment, s’ha de destacar l’aplicació de la metodologia desenvolupada per Casals i 

Alcalá, on s’inclogui o no les millores relatives al E* i a la variació de η amb n, depenen 

absolutament del valor de Cf adoptat. En aquest sentit, l’aplicació de la metodologia sense 

considerar cap Cf , no permet cap solució de propietats mecàniques utilitzant les corbes P-h 

mesurades en el projecte.  
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CONCLUSIONS 

 

El següent projecte es basa en un número significatiu d’experiments de nano-

indentació a l’igual que en simulacions per elements finits, a fi de donar una visió general i al 

mateix temps detallada d’aspectes centrals relatius a l’extracció de propietats mecàniques 

mitjançant indentació instrumentada. En particular, el projecte es centra en l’avaluació de la 

flexibilitat dels sistemes de nano-indentació. 

Las següents son les conclusions més rellevants del treball: 

 

1) En el projecte s’ha demostrat que és precís disposar d’una calibració detallada de la 

flexibilitat del dispositiu de nano-indenatció a fi de poder extreure propietats 

mecàniques mitjançant les corbes de càrrega aplicada (P)-profunditat de penetració 

(h) de l’indentador en la mostra. Una vegada realitzada la calibració, les corbes P-h 

obtingudes reflecteixen de forma veraç la resposta al contacte del material, fent així 

possible posar de relleu característiques fonamentals de l’extracció de propietats. Per 

exemple, tal i com cabria esperar de les simulacions per elements finits que van donar 

lloc a la metodologia emprada per extreure propietats mecàniques a través d’assajos 

de nano-indentació, es constata que tota corba P-h pot ésser obtinguda a partir de la 

indentació de dos sòlids amb diferents propietats mecàniques. És per això que el 

problema de l’extracció de propietats proporciona una solució dual que només pot 

resoldre’s a partir de mesurar la duresa o la deformació que presenta la superfície 

indentada (apilament o enfonsament). 

 

2) Per tal de calibrar la flexibilitat dels sistemes de nano-indentació, s’ha demostrat que 

és fonamental avaluar prèviament la deformació de la superfície del material patró 

utilitzat (és a dir, la quantitat d’apilament o enfonsament que aquest presenta), així 

com la variació de la seva duresa sota càrregues reduïdes (típicament inferiors a 

500mN). Igualment, és important assegurar que el material patró emprat no presenti 
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fisuració durat l’assaig d’indentació, ja què aquest fenomen redueix la rigidesa del 

sistema material/tren de càrrega de manera difícilment quantificable. Entre els 

diferents materials disponibles, en el treball es demostra que en lloc de la utilització de 

la sílice fosa, l’exactitud en la medició de la flexibilitat de l’equip millora si es fan 

servir acers durs com a material patró. En la memòria es descriuen els avantatges 

relatius d’aquests materials en comparació a les altres opcions usualment emprades. 

 

3) Les simulacions per elements finits realitzades en el projecte permeten avaluar de 

forma molt detallada la resposta al contacte d’un coure policristal·lí i un acer 

martensític sotmesos a assajos de indentació piramidal tipus Berkovich. En aquest 

sentit, la caracterització mitjançant simulacions d’apilament o enfonsament i la seva 

comparació amb mesures experimentals juga un paper cabdal en la calibració de la 

flexibilitat de nano-indentadors, ja què petites variacions en la deformació superficial 

afecten clarament sobre l’esmentada calibració. 

 

4) S’ha proposat, per primera vegada, un nou procediment per a la calibració de la 

flexibilitat de nanoindentadors a partir de l’etapa de càrrega de l’assaig de indentació 

instrumentada. Així com en d’altres estratègies de calibració, és precís conèixer la 

variació en duresa que presenta el material patró indentat i també el seu enfonsament 

o apilament en la superfície. La peculiaritat del procediment desenvolupat és que la 

calibració incorpora tan la deformació del penetrador (per exemple una piràmide 

Berkovich de diamant) com la del tren de càrrega de l’equip. Tot i que encara són 

necessaris treballs addicionals respecte al nou procediment de calibració, el seu major 

inconvenient sembla ser el fet que la flexibilitat es fa dependent de la profunditat de 

penetració perquè l’àrea de contacte de la piràmide de diamant creix amb aquesta. 
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 PRESSUPOST 
 
 El caràcter clarament científic del projecte dificulta la realització d’un pressupost ja 

que, a part del temps d’ús del nano-indentador, del material informàtic, de papereria i la 

llicencia del software utilitzat, la major despesa recau en el personal encarregat de la 

realització del projecte. En aquest sentit l’estimació del preu total del projecte resulta de 

considerar despeses associades a l’amortització del nano-indentador i de l’equipament 

informàtic, els derivats del consum del material d’oficina necessari i el cost associat a la 

persona responsable de l’estudi. 

 La duració del projecte ha estat de 9 mesos, començant en octubre i finalitzant l’escrit 

del present document al juliol. La distribució horària és dispar i per tant és té en compte el 

temps emprat en la realització de cada fase del projecte. S’ha de considerar també, el temps 

utilitzat per programa per a executar les diferents simulacions així com el temps emprat en la 

lectura de l’extensa bibliografia consultada. 

 Els costos associats a cada un dels conceptes enumerats anteriorment es presenten a 

continuació detallant, els costos horaris associats als recursos humans i a l’equip tant 

experimental com informàtic, així com els costos per unitat en els consumibles. S’especifica 

també el temps d’amortització dels diferents components i el període durant el qual aquests 

han estat en funcionament. Per a avaluar el cost associat al treball realitzat per la persona 

encarregada del projecte, es té en compte el salari d’un enginyer superior amb coneixements 

avançats d’informàtica (15,5 €/hora) i s’especifica el temps dedicat a les diferents parts del 

projecte.  

 

 Avaluació dels costos 
 

 A continuació es mostra un desglossament del cost d’utilització de les computadores 

propietat del deperatament tenint en compte el temps d’utilització dels ordinadors i el període 

d’amortització dels mateixos. Així mateix, també es mostra el cost d’utilització del nano-

indentador MTS Nanoindenter XP tenint en compte el seu temps d’utilització i el seu període 
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d’amortització. D’altra banda, es separa el cost associat a la persona encarregada del projecte i 

el material consumit durant la seva realització. 

Avaluació del cost horari associat a l'amortització dels 
recursos experimentals CONCEPTE 

Cost total 
(€) 

Temps 
d'amortització 

(anys) 
Cost anual 

(€/any) 

Cost 
horari 
(€/any) 

Punta del indentador 
1500 0,2 7500 0,87 

MST Nanoindenter XP 
241000 10 24100 2,79 

Provetes dels diferents 
materials 

0,1 _ _ _ 

 

Cost associat a la utilització del equip 
experimental 

CONCEPTE 
Cost 

horari 
(€/any) 

Hores Cost per assaig  
(€/assaig) 

Punta del 
indentador 

0,87 720 626,4 

Assaig 
nanovisió _ _ 10 

MST 
Nanoindenter 

XP 
2,79 720 2008,8 

Cost per assaig associat a l'equip 
experimental 2645,2 € 

Cost total de l'equip experimental1 
(2645,2*30) 79356 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 La duració de la realització dels experiments s’estima en 30 dies.  
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Avaluació del cost horari associat a l'amortització dels 
recursos informàtics 

CONCEPTE 
Cost total 

(€) 

Temps 
d'amortització 

(anys) 
Cost anual 

(€/any) 
Cost horari 

(€/any) 

Work Station Silicon 
graphics 30000 5 6000 0,69 

Llicencia d'ABAQUS 
6000 _ 6000 0,69 

PC Dell P4 1260 3 420 0,05 
 

 

 

Cost associat a la utilització de l'equip informàtic 

CONCEPTE Cost 
horari 
(€/any) 

Hores Cost per assaig  
(€/assaig) 

Work 
Station 
Silicon 

graphics 

0,69 2 1,38 

Llicencia 
d'ABAQUS 

0,69 2 10 

PC Dell P$ 0,05 3 0,15 
Cost per assaig associat a l'equip 

informàtic 11,53 € 
Cost total de l'equip informàtic 

(11,53*90) 1037,7 € 
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Costos associats al personal durant 
l'elaboració de les diferents etapes del 

projecte FASE DEL PROJECTE 
Dies 

dedicats Hores Cost (€)  

Anàlisi preliminar del 
problema 15 45 700 

Estudi bibliogràfic 30 100 1550 
Obtenció de resultats 

experimentals 30 _ 500 

Primeres 
simulacions/ajust del 

software 
70 180 2790 

Modelització de casos i 
obtenció de resultats 20 120 1860 

Anàlisi de resultats 60 320 4960 
Elaboració del informe 40 280 4340 

Cost total associat al personal 16700
 

 

 

Costos associats al consum de material 

MATERIAL Cost unitat 
(€ ) 

Unitats 
consumides Cost (€)  

Bolígrafs 1 3 3 

Blocs de notes 3 2 6 

Fotocòpies 0,04 600 24 

Paper impresora 
(200 fulls) 1,85 2 3,7 

Comunicacions _ _ 150 

Carpetes 2,5 2 2,5 
CD 0,7 4 2,8 

Impressió 25 2 50 
Enquadernació 3 1 3 

Bibliografia 60 1 60 
Cost total associat al material 305 € 
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Cost total associat al projecte 

 

 A continuació s’adjunta el pressupost final associat a la realització del present 

projecte. Evidentment, aquest pressupost és orientatiu ja que és difícil arribar a quantificar tota 

la dedicació i esforç dedicat. 

CONCEPTE 
  

COST 
ASSOCIAT 

Equip experimental …………… 79356 € 
Equip informàtic …………… 1037,7 € 

Recursos humans …………… 16700 € 
Material …………… 305 € 

 TOTAL = 97398,7 € 
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 ASPECTES MEDIOAMBIENTALS 

 
 En el present projecte es pretén millorar la capacitat quantitativa de les tècniques de 

nano – indentació. Aquestes tècniques són de caràcter no destructiu, amb el que representen 

una alternativa altament viable a la caracterització de materials sense la necessitat d’utilitzar 

d’un nombre significatiu de provetes normalitzats de tamany macroscòpic. En aquest sentit, 

les tècniques que es pretenen desenvolupar representen la possibilitat de caracteritzar material, 

des d’un punt de vista filosòfic, de forma més respectuosa amb el medi ambient. 

 Igualment, ja que les tècniques desenvolupades posseeixen el potencial de 

subministrar propietats mecàniques de sòlids, aquest aspecte influeix en la millora de la 

fiabilitat estructural. En aquest sentit, l’ús de les tècniques utilitzades en el projecte en 

procediments de control de qualitat i d’avaluació sistemàtica de les propietats de components 

en servei, permetria disminuir la seva probabilitat de fallada. Aquest últim aspecte és 

d’importància, per exemple, en la indústria aeroespacial i en la de generació d’energia, on 

existeix un gran nombre de components tals com canonades, intercanviadors de calor i 

recipients a pressió sotmesos a condicions de servei per més de 20 anys. La fallada d’aquestes 

estructures sol estar associat amb el vessament de líquids i gasos contaminants per al medi 

ambient. 

 L’aspecte negatiu en les consideracions mediambientals del present projecte està 

associat a la despesa energètica. L’estació de treball ha d’estar ben refrigerada per a assegurar 

el bon funcionament dels ordinadors, per tant durant bona part de l’any requereix de l’ús 

d’aire condicionat. Per tan podem concloure que el present projecte és respectuós amb el medi 

ambient, ja que els aspectes negatius estan relacionats amb l’energia consumida per poder 

realitzar aquest treball, i aquest aspecte és inevitable ja que no es pot escollir d’on prové 

l’energia, és a dir, no es pot escollir que l’energia necessària per a realitzar el projecte sigui 

energia renovable. 
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ANNEX A. 

 
 En aquest annex es presenta un dels inputs, abreviat, utilitzat per a la realització de les 

simulacions per elements finits.  

*Heading 

** Job name: INPUT Model name: Berkovich_6fold_symmetry 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=INDENTADOR_DR-1 

*Node 

      1,           0.,   832.997437,           0. 

      2,          50.,   832.997437,   86.6025391 

      3,          50.,   832.997437,           0. 

 

. 

. 

. 

 

     55,   17.6881104,   824.303589,   30.6366997 

     56,   8.99140167,   823.983948,   15.5735598 

     57,           0.,   832.997437,           0. 

*Element, type=R3D4 

 1, 12, 13, 29, 27 

 2, 13,  1,  5, 29 

 3, 27, 29, 26, 25 
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. 

. 

. 

 

52, 17,  4, 24, 51 

53, 51, 24, 23, 52 

54, 52, 23, 22, 48 

*Nset, nset=INDENTADOR_DR-1-REFPT_, internal 

 57, 

*Elset, elset=INDENTADOR_DR-1, generate 

  1,  54,   1 

*End Part 

**   

*Part, name=PROBETA-1 

*Node 

      1,         135.,         675.,           0. 

      2,         810.,         675.,           0. 

      3,         810.,           0.,           0. 

 

. 

. 

. 

 

   8625,   29.8356991,         807.,   3.13584995 

   8626,   32.8191986,         807.,      3.44944 

   8627,   35.8027992,         807.,   3.76302004 

*Element, type=C3D8 
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   1,  189,  969, 3300,  897,    1,  140,  865,  155 

   2,  969,  970, 3301, 3300,  140,  141,  866,  865 

   3,  970,  971, 3302, 3301,  141,  142,  867,  866 

 

. 

 

8020, 7142,  623,  623, 6710, 2804,   82,   82, 2780 

8021, 7574,  623,  623, 7142, 2828,   82,   82, 2804 

8022, 2068,  623,  623, 7574,  686,   82,   82, 2828 

*Nset, nset="ZONA CONTACTE" 

   14,   17,   23,   24,   26,   27,   28,   31,   46,   47,   50,   51,   
82,   99,  100,  109 

  113,  217,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  272,  
273,  274,  275,  276 

  277,  278,  279,  280,  285,  302,  303,  304,  305,  306,  307,  308,  
309,  310,  311,  312 

 

. 

. 

. 

 

 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 3273, 3274, 3275, 
3276, 3277, 3278, 3279 

 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 
3292, 3293, 3294, 3295 

 3296, 3297, 3298, 3299 

*Elset, elset=_I1, internal 

    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   
13,   14,   15,   16 

   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   
29,   30,   31,   32 
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   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   
45,   46,   47,   48 

 

. 

. 

. 

 

 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 
7987, 7988, 7989, 7990 

 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 
8003, 8004, 8005, 8006 

 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 
8019, 8020, 8021, 8022 

** Region: (Section-1-_I1:Picked), (Controls:EC-1) 

*Elset, elset=_I1, internal 

    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   
13,   14,   15,   16 

   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   
29,   30,   31,   32 

   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   
45,   46,   47,   48 

 

. 

. 

. 

 

 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 
7987, 7988, 7989, 7990 

 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 
8003, 8004, 8005, 8006 

 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 
8019, 8020, 8021, 8022 

** Section: Section-1-_I1 
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*Solid Section, elset=_I1, controls=EC-1, material=E110Y4n05 

1., 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=PROBETA-1, part=PROBETA-1 

*End Instance 

**   

*Instance, name=INDENTADOR_DR-1, part=INDENTADOR_DR-1 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet19, internal, instance=INDENTADOR_DR-1 

 57, 

*Nset, nset=INDENTADOR, instance=INDENTADOR_DR-1 

 57, 

*Nset, nset=_PICKEDSET21, internal, instance=PROBETA-1 

    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   
17,   25,   26,   28 

   29,   32,   34,   35,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   
47,   52,   53,   54 

   55,   56,   57,   58,   59,   64,   65,   66,   67,   68,   72,   74,   
75,   76,   77,   82 

 

. 

. 

. 
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 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 
3207, 3208, 3209, 3210 

 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 
3223, 3224, 3225, 3226 

 3227, 

*Nset, nset=_PICKEDSET22, internal, instance=PROBETA-1 

    3,    4,    6,    7,   25,  148,  149,  150,  151,  164,  165,  166,  
167,  172,  173,  174 

  175,  176,  177,  178,  179,  180,  190,  191,  192,  193,  194,  195,  
196,  197,  198,  294 

  295,  296,  297,  298,  299,  300,  301, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013 

 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029 

 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1172 

 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 
1185, 1186, 1187, 1188 

 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 
1201, 1202, 1203 

*Nset, nset=_PICKEDSET23, internal, instance=PROBETA-1 

    1,    2,    3,    4,   10,   11,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   
24,   25,   27,   30 

   31,   33,   36,   37,   38,   48,   49,   50,   51,   60,   61,   62,   
63,   65,   66,   69 

   70,   71,   73,   78,   79,   80,   81,   82,   83,  100,  101,  102,  
103,  104,  112,  113 

 

. 

. 

. 

 

 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 
3252, 3253, 3254, 3255 
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 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 
3268, 3269, 3270, 3271 

 3272, 

*Nset, nset=_PICKEDSET24, internal, instance=PROBETA-1 

  10,  11,  25,  65,  66,  82,  83, 127, 128, 208, 290, 291, 292, 293, 497, 
498 

 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638 

 639, 640, 794, 795 

*Elset, elset=__G6_SPOS, internal, instance=INDENTADOR_DR-1, generate 

 25,  39,   1 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S2, internal, instance=PROBETA-1 

  661,  662,  663,  664,  665,  666,  667,  668,  669,  670,  671,  672,  
673,  674,  675,  676 

  677,  678,  679,  680,  681,  682,  683,  684,  685,  686,  687,  688,  
689,  690,  691,  692 

  693,  694,  695,  696,  697,  698,  699,  700,  701,  702,  703,  704,  
705,  706,  707,  708 

  709,  710, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S3, internal, instance=PROBETA-1 

  263,  264,  277,  278,  291,  292,  305,  306,  319,  320,  333,  334,  
347,  348,  361,  362 

  375,  376,  389,  390, 1315, 1316, 1341, 1342, 1367, 1368, 1393, 1394, 
1419, 1420, 1445, 1446 

 1471, 1472, 1497, 1498, 1523, 1524, 1549, 1550, 6941, 6942, 6943, 6944, 
7005, 7006, 7007, 7008 

 7069, 7070, 7071, 7072, 7133, 7134, 7135, 7136, 7197, 7198, 7199, 7200, 
7261, 7262, 7263, 7264 

 7325, 7326, 7327, 7328, 7389, 7390, 7391, 7392, 7453, 7454, 7455, 7456, 
7517, 7518, 7519, 7520 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S6, internal, instance=PROBETA-1 

  911,  915,  919,  923,  927,  931,  935,  939,  943,  947, 1059, 1071, 
1083, 1095, 1107, 1119 

 1131, 1143, 1155, 1167, 1611, 1630, 1649, 1668, 1687, 1706, 1725, 1744, 
1763, 1782, 1801, 1820 
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 1839, 1858, 1877, 1896, 1915, 1934, 1953, 1972, 1991, 2010, 2029, 2048, 
2067, 2086, 2105, 2124 

 

. 

. 

. 

 

 5487, 5506, 5525, 5544, 5563, 5582, 5601, 5620, 5639, 5658, 5677, 5696, 
5715, 5734, 5753, 5772 

 5791, 5810, 5829, 5848, 5867, 5886, 5905, 5924, 5943, 5962, 5981, 6000, 
6019, 6038, 6057, 6076 

 6095, 6114, 6133, 6152, 6373, 6397, 6421, 6445, 6469, 6493, 6517, 6541, 
6565, 6589 

*Nset, nset="_T-DATUM CSYS-2", internal, instance=PROBETA-1 

    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   
13,   14,   15,   16 

   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   
29,   30,   31,   32 

   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   
45,   46,   47,   48 

 

. 

. 

. 

 

 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 
3245, 3246, 3247, 3248 

 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 
3261, 3262, 3263, 3264 

 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272 

*Nset, nset="_T-DATUM CSYS-2", internal, instance=INDENTADOR_DR-1 

 57, 

*Elset, elset=__G6_SPOS, internal, instance=INDENTADOR_DR-1, generate 
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 25,  39,   1 

*Surface, type=ELEMENT, name=_G6, internal 

__G6_SPOS, SPOS 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S2, internal, instance=PROBETA-1 

  661,  662,  663,  664,  665,  666,  667,  668,  669,  670,  671,  672,  
673,  674,  675,  676 

  677,  678,  679,  680,  681,  682,  683,  684,  685,  686,  687,  688,  
689,  690,  691,  692 

  693,  694,  695,  696,  697,  698,  699,  700,  701,  702,  703,  704,  
705,  706,  707,  708 

  709,  710, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S3, internal, instance=PROBETA-1 

  263,  264,  277,  278,  291,  292,  305,  306,  319,  320,  333,  334,  
347,  348,  361,  362 

  375,  376,  389,  390, 1315, 1316, 1341, 1342, 1367, 1368, 1393, 1394, 
1419, 1420, 1445, 1446 

 1471, 1472, 1497, 1498, 1523, 1524, 1549, 1550, 6941, 6942, 6943, 6944, 
7005, 7006, 7007, 7008 

 7069, 7070, 7071, 7072, 7133, 7134, 7135, 7136, 7197, 7198, 7199, 7200, 
7261, 7262, 7263, 7264 

 7325, 7326, 7327, 7328, 7389, 7390, 7391, 7392, 7453, 7454, 7455, 7456, 
7517, 7518, 7519, 7520 

*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S6, internal, instance=PROBETA-1 

  911,  915,  919,  923,  927,  931,  935,  939,  943,  947, 1059, 1071, 
1083, 1095, 1107, 1119 

 1131, 1143, 1155, 1167, 1611, 1630, 1649, 1668, 1687, 1706, 1725, 1744, 
1763, 1782, 1801, 1820 

 1839, 1858, 1877, 1896, 1915, 1934, 1953, 1972, 1991, 2010, 2029, 2048, 
2067, 2086, 2105, 2124 

 2143, 2162, 2181, 2200, 2219, 2238, 2257, 2276, 2295, 2314, 2333, 2352, 
2371, 2390, 2409, 2428 

 2447, 2466, 2485, 2504, 2523, 2542, 2561, 2580, 2599, 2618, 2637, 2656, 
2675, 2694, 2713, 2732 

 2751, 2770, 2789, 2808, 2827, 2846, 2865, 2884, 2903, 2922, 2941, 2960, 
2979, 2998, 3017, 3036 
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 3055, 3074, 3093, 3112, 3131, 3150, 3169, 3188, 3207, 3226, 3245, 3264, 
3283, 3302, 3321, 3340 

 3359, 3378, 3397, 3416, 3435, 3454, 3473, 3492, 3511, 3530, 3549, 3568, 
3587, 3606, 3625, 3644 

 3663, 3682, 3701, 3720, 3739, 3758, 3777, 3796, 3815, 3834, 3853, 3872, 
3891, 3910, 3929, 3948 

 3967, 3986, 4005, 4024, 4043, 4062, 4081, 4100, 4119, 4138, 4157, 4176, 
4195, 4214, 4233, 4252 

 4271, 4290, 4309, 4328, 4347, 4366, 4385, 4404, 4423, 4442, 4461, 4480, 
4499, 4518, 4537, 4556 

 4575, 4594, 4613, 4632, 4651, 4670, 4689, 4708, 4727, 4746, 4765, 4784, 
4803, 4822, 4841, 4860 

 4879, 4898, 4917, 4936, 4955, 4974, 4993, 5012, 5031, 5050, 5069, 5088, 
5107, 5126, 5145, 5164 

 5183, 5202, 5221, 5240, 5259, 5278, 5297, 5316, 5335, 5354, 5373, 5392, 
5411, 5430, 5449, 5468 

 5487, 5506, 5525, 5544, 5563, 5582, 5601, 5620, 5639, 5658, 5677, 5696, 
5715, 5734, 5753, 5772 

 5791, 5810, 5829, 5848, 5867, 5886, 5905, 5924, 5943, 5962, 5981, 6000, 
6019, 6038, 6057, 6076 

 6095, 6114, 6133, 6152, 6373, 6397, 6421, 6445, 6469, 6493, 6517, 6541, 
6565, 6589 

*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF25, internal 

__PICKEDSURF25_S2, S2 

__PICKEDSURF25_S3, S3 

__PICKEDSURF25_S6, S6 

*Nset, nset="_T-Transform__T-DATUM CSYS-2", internal 

_PICKEDSET21,  

_PICKEDSET22,  

_PICKEDSET23,  

INDENTADOR,  

_PICKEDSET24,  

*Transform, nset="_T-Transform__T-DATUM CSYS-2", type=C 
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          0.,           0.,           0.,           0.,           1.,         
0. 

** Constraint: RigidBody-1 

*Rigid Body, ref node=_PickedSet19, elset=INDENTADOR_DR-1.INDENTADOR_DR-1 

*End Assembly 

**  

** ELEMENT CONTROLS 

**  

*Section Controls, name=EC-1, DISTORTION CONTROL=NO, hourglass=STIFFNESS 

1., 1., 1. 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=E110Y4n05 

*Elastic 

110000., 0.3 

*Plastic 

3.7,  0.00 

6.38,  4.2003E-005 

18.47,  6.7008E-004 

33.67,  2.4787E-003 

50.44,  5.7927E-003 

68.1,  1.0776E-002 

86.32,  1.7521E-002 

104.9,  2.6084E-002 

123.75,  3.6502E-002 

142.8,  4.8804E-002 

162,  6.3010E-002 

181.32,  7.9134E-002 
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200.75,  9.7190E-002 

220.25,  1.1719E-001 

239.82,  1.3913E-001 

259.45,  1.6304E-001 

279.14,  1.8890E-001 

298.86,  2.1674E-001 

318.63,  2.4655E-001 

338.43,  2.7833E-001 

358.25,  3.1209E-001 

378.11,  3.4784E-001 

397.99,  3.8557E-001 

417.9,  4.2528E-001 

437.82,  4.6699E-001 

457.76,  5.1069E-001 

477.72,  5.5639E-001 

497.7,  6.0408E-001 

517.69,  6.5377E-001 

537.69,  7.0545E-001 

557.7,  7.5914E-001 

577.73,  8.1483E-001 

597.77,  8.7252E-001 

617.82,  9.3221E-001 

637.87,  9.9391E-001 

657.94,  1.0576E+000 

678.01,  1.1233E+000 

698.1,  1.1910E+000 

718.19,  1.2608E+000 

738.28,  1.3325E+000 
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758.39,  1.4063E+000 

778.5,  1.4820E+000 

798.61,  1.5598E+000 

818.74,  1.6396E+000 

838.86,  1.7213E+000 

859,  1.8052E+000 

879.13,  1.8910E+000 

899.28,  1.9788E+000 

919.42,  2.0686E+000 

939.57,  2.1605E+000 

959.73,  2.2544E+000 

979.89,  2.3503E+000 

1000.05, 2.4482E+000 

1020.22, 2.5481E+000 

1040.39, 2.6500E+000 

1060.56, 2.7540E+000 

1080.74, 2.8600E+000 

1100.92, 2.9680E+000 

1121.11, 3.0780E+000 

1141.29, 3.1900E+000 

1161.48, 3.3040E+000 

1181.67, 3.4201E+000 

1201.87, 3.5382E+000 

1222.07, 3.6583E+000 

1242.27, 3.7804E+000 

1262.47, 3.9046E+000 

1282.67, 4.0307E+000 

1302.88, 4.1589E+000 
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1323.09, 4.2891E+000 

1343.3,  4.4213E+000 

1363.51, 4.5556E+000 

1383.73, 4.6918E+000 

1403.94, 4.8301E+000 

1424.16, 4.9704E+000 

**  

** INTERACTION PROPERTIES 

**  

*Surface Interaction, name="INTERACCIO DE CONTACTE" 

1., 

*Friction, slip tolerance=0.005 

0., 

*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET21, 2, 2 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET22, 3, 3 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET23, 2, 2 

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 
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INDENTADOR, 1, 1 

** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

INDENTADOR, 2, 2 

** Name: Disp-BC-6 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

INDENTADOR, 3, 3 

** Name: Disp-BC-7 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

INDENTADOR, 4, 4 

** Name: Disp-BC-8 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

INDENTADOR, 5, 5 

** Name: Disp-BC-9 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

INDENTADOR, 6, 6 

** Name: Disp-BC-10 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET24, 1, 1 

** Name: Disp-BC-11 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET24, 2, 2 

**  

** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: INTERACCIO DE CONTACTE-1 

*Contact Pair, interaction="INTERACCIO DE CONTACTE" 

_PICKEDSURF25, _G6 
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** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Carrega 

**  

*Step, name=Carrega, nlgeom=YES, inc=250, unsymm=YES 

*Static 

0.01, 1., 1e-05, 0.02 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET21, 2, 2 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET22, 3, 3 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET23, 2, 2 

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 1, 1 

** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 2, 2 

** Name: Disp-BC-6 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

** Name: Disp-BC-7 Type: Displacement/Rotation 



Memòria  Pág. 152 

 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 4, 4 

** Name: Disp-BC-8 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 5, 5 

** Name: Disp-BC-9 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 6, 6 

** Name: Disp-BC-10 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET24, 1, 1 

** Name: Disp-BC-11 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET24, 2, 2 

** Name: Disp-BC-12 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 3, 3, -5. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

**Restart, write, frequency=1 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

** 

*Output, history 

*Contact Output 
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CAREA 

** 

*End Step 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Descarrega 

**  

*Step, name=Descarrega, nlgeom=YES, inc=200, unsymm=YES 

*Static 

0.05, 1., 1e-05, 0.05 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET21, 2, 2 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET22, 3, 3 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET23, 2, 2 

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 1, 1 

** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 2, 2 
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** Name: Disp-BC-7 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 4, 4 

** Name: Disp-BC-8 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 5, 5 

** Name: Disp-BC-9 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 6, 6 

** Name: Disp-BC-10 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET24, 1, 1 

** Name: Disp-BC-11 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

_PICKEDSET24, 2, 2 

** Name: Disp-BC-12 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

** Name: Disp-BC-13 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary, op=NEW 

INDENTADOR, 3, 3 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

**Restart, write, frequency=1 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 
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** 

*Output, history 

*Contact Output 

CAREA 

** 

*End Step 
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ANNEX B. 
  En aquest annex es presenten les profilometries per a totes les profunditat de 

penetració realitzades en l’acer martensític. 
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h = 1700 nm 
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h = 2000 nm 
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h= 2370 nm 
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h = 3000 nm 
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h = 4000 nm 
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h = 5300 nm 
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h = 6000 nm 
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h = 6500 nm 
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