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Abstract 

 Ultrasonic Contact Impedance (UCI) method is an experimental method for indirect 
measurement of hardness. It enables also an indirect measurement of Young's modulus, E, (modulus of 
elasticity). Previous experiments on sialons, ZrO2, Al2O3 show a good agreement of Young's modulus 
values measured by UCI method with the results obtained by other methods. 

 A Vickers diamond is attached to one end of a magnetostrictive metal rod. The diamond 
tipped rod is excited to its natural frequency by a piezoelectric converter. The resonant frequency of the 
rod changes as the free end of the rod is brought into contact with the surface of a tested specimen. The 
change in the frequency, ∆f, is proportional to the surface area of the indentation. This relation depends 
also on elastic properties (given by E) of the system "indenter - specimen".  

 The experiments were carried out on Si3N4 cutting tool inserts by an ultrasonic hardness 
tester MICRODUR 2. In the first step, the common Vickers measuring method was used, we obtained 
HV 5 = 14,4 GPa. Then the ultrasonic values HVUCI using the ultrasonic hardness tester were 
measured. Finally, the Young's modulus of tested ceramics was calculated, EP = 200/(1,222.k-0,222), 

with k = (HVUCI/HV)1/2, resulting in EP = 264 GPa.  This value is in a good agreement with 
published literature data.  

 The introduced method is easy to operate and fast, don't require special specimen, the surface 
of tested samples should be of the same quality as for ceramografic analysis. 
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Abstrakt 

 Je popísaný princíp fungovania novej experimentálnej metódy na nepriame určovanie 
Youngovho modulu pružnosti - UCI metóda (Ultrasonic Contact Impedance). Je uvedené ako treba 
postupovať pri experimentálnom stanovení modulu pružnosti touto metódou, sú odvodené potrebné 
vzťahy na jeho výpočet a ukázaný je vplyv niektorých faktorov na presnosť výsledkov. Modul 
pružnosti E sa určuje z nameraných hodnôt tvrdosti stanovených meraním veľkosti uhlopriečky 
Vickersovho vpichu po odľahčení indentora, na základe elastickej interakcie medzi indentorom a 
skúšaným materiálom. Snímanou veličinou je zmena rezonančnej frekvencie rozkmitaného indentora 
pri jeho dotyku s povrchom skúšaného materiálu. Pri overovacích experimentoch na reznej keramike 
Si3N4 s tvrdosťou HV 5 = 14,4 GPa bol nameraný modul pružnosti E = 264 GPa čo je v zhode s 
literárnymi údajmi. 
 

 
 

 

1. Úvod 

 Youngov modul pružnosti E je jednou zo základných materiálových charakteristík. U 
keramických materiálov je jeho znalosť nutná, okrem iného aj pri experimentálnom určení lomovej 
húževnatosti týchto materiálov indentačnou metódou a veličiny: tvrdosť - modul pružnosti - lomová 
húževnatosť sú navzájom tesne zviazané. 

 Existuje viacero experimentálnych metód stanovenia modulu pružnosti, z ktorých niektoré sú 
pre meranie na keramických materiáloch menej vhodné. Napríklad statický ťah je menej vhodný v 
dôsledku problémov s elimináciou prídavného ohybového momentu pri upínaní a kvôli obtiažnemu 
dodržaniu jednoosového zaťaženia. U rezonančnej dynamickej metódy môže vzniknúť problém s 
použitím vhodného vzťahu pre výpočet pre danú geometriu, resp. pórovitosť keramickej vzorky. 

 V súčasnosti sa začína používať metóda merania E pomocou  inštrumentovanej tvrdosti z 
odľahčujúcej krivky závislosti "zaťažujúca sila - hĺbka vpichu", najmä pri meraní veľmi malých 
materiálových lokalít, pri meraní heterogénnych materiálov, tenkých vrstiev a pod. Pre kovové 
materiály už existuje aj návrh normy [1] tejto skúšobnej metódy. Tieto merania používajú často malé 
zaťažujúce sily od 0,2 mN do 2 N. Pri malej hĺbke vpichu (<6 µm) môže však vzniknúť veľká chyba v 
dôsledku odchýlky reálneho tvaru indentora od jeho ideálneho tvaru a sú potrebné špeciálne korekcie 
na jej elimináciu. Malá hĺbka vpichu vzniká u tvrdých materiálov ako je keramika, alebo pri použití 
malých síl u tenkých vrstiev. Metóda je ale perspektívna a nádejná, experimentálne však náročná. Pri 
nerešpektovaní korekcií môžu vzniknúť veľké chyby a nereálne výsledky. 

 Jednou z metód umožňujúcich merať modul pružnosti E je metóda založená na ovplyvnení 
vlastnej frekvencie kmitajúceho indentora meraným materiálom podľa jeho tvrdosti - metóda UCI - 
ultrasonic contact impedance.  Doposiaľ urobené merania zahrnujú niektoré typy konštrukčnej 
keramiky - metóda UCI bola použitá pri stanovení modulu pružnosti sialonov α a β [2], ZrO2, Al2O3 
[3]. Pri týchto meraniach boli hodnoty E stanovené UCI metódou porovnávané s inými metódami 
merania modulu pružnosti, pričom bola dosiahnutá dobrá vzájomná zhoda výsledkov. 

 Cieľom tejto práce je predstaviť základný princíp fungovania metódy UCI, ukázať možnosti a 
postup experimentálneho stanovenia Youngovho modulu pružnosti E pomocou tejto metódy a uviesť 
výsledky overovacích experimentov na reznej keramike typu Si3N4. 

 

 
 

 



2. Ultrazvuková metóda  UCI - "Ultrasonic Contact Impedance" 

 Táto nepriama metóda merania tvrdosti (a taktiež aj E) je založená na nasledovnom princípe 
[4]. Diamantový Vickersov hrot je upevnený na konci tyčky, ktorá je rozkmitaná piezoelektrickým  
zdrojom ultrazvuku na vlastné kmity v pozdĺžnom smere. Tyč je upevnená v  svojej dĺžky, takže sa 
generuje len jeden harmonický kmit. Pri meraní sa kmitajúca tyč  vtláča do materiálu konštantnou 
silou. Pri elastickom spojení indentora s meraným materiálom sa zmení rezonančná frekvencia f 
smerom k vyšším hodnotám o ∆f, pretože na kmitajúci systém pôsobí dodatočná spätná sila. Jej 
veľkosť závisí od veľkosti plochy kontaktu A medzi indentorom a skúšaným materiálom a elastickými 
vlastnosťami skúšaného materiálu.  

Zmena frekvencie je daná: 
 

 

  ∆f = f(A, Ed, νd, EP, νP, f0)     (1) 

 

 

A = kontaktná plocha 

Ed, EP = modul pružnosti diamantu, resp. skúšaného materiálu 

νd, νP = Poissonovo číslo diamantu, resp. skúšaného materiálu  

f0   = rezonančná frekvencia voľne kmitajúcej tyče s indentorom            

 

 

Kontaktnú plochu A možno vyjadriť: 
 

 

  A = g(Ed, νd, EP, νP) . h(∆f/f0)    (2) 

 

 

 Pri známych hodnotách Ed, νd, EP, νP, f0 a meranej hodnote ∆f  sa dá určiť plocha A a z nej 
následne tvrdosť 
 

 

  HV = F/A      (3) 
 

 

Hodnotu funkcie g určujeme na porovnávacej tvrdomernej doštičke (etalón) so známou tvrdosťou 
nakalibrovaním prístroja na správnu hodnotu.  

 U aplikovanej metódy UCI dôjde pri vniknutí hrotu do materiálu k zmene tuhosti systému 
"vzorka + indentor" a jeho vlastná rezonančná frekvencia sa zmení. Systém sa stane tuhším a jeho 
rezonančná frekvencia sa zvýši. Táto zmena  frekvencie ∆f je závislá od veľkosti styčnej plochy v 
mieste vpichu. Styčná plocha je pritom nepriamo úmerná tvrdosti materiálu. V konečnom dôsledku: 
čím mäkší je materiál, tým väčšia je styková plocha, tým väčšie je ovplyvnenie vlastnej frekvencie. 
Zmenu frekvencie kmitania ∆f sníma snímač a takto je možné získať koreláciu medzi tvrdosťou a 
zmenou frekvencie kmitania. Ukázalo sa, že táto závislosť je pre daný materiál stabilná, s vysokým 
korelačným koeficientom a závisí okrem tvrdosti meranej vzorky aj od elastických konštánt systému 
"vzorka + indentor". Správne nastavenie tejto korelácie a "naladenie" (nakalibrovanie, nastavenie) 



prístroja sa robí tak, že sa zmeria referenčný materiál so známou tvrdosťou a podľa neho sa tvrdosť na 
prístroji nastaví. Závislosť sa dá vyjadriť vzťahom: 

 

 

      (4) 

 

 

HVUCI = tvrdosť udávaná zariadením ~ ∆f -1,  

HV =  skutočná hodnota tvrdosti  meraného materiálu (vzorky),  

EN  = modul pružnosti referenčnej vzorky (etalón),  

EI = modul pružnosti indentora (diamant),  

EP = modul pružnosti skúšaného materiálu. 

 

 

 Ak je tvrdosť materiálu HV známa, určená napríklad inou nezávislou metódou, je možné z 
uvedeného vzťahu stanoviť modul pružnosti skúšaného materiálu EP. Musíme taktiež poznať elastické 
vlastnosti diamantového indentora. 

 Metóda má samozrejme svoje obmedzenia, výhody a nevýhody.   

 K jej výhodám patrí: - nie je tu subjektívna chyba operátora, - metóda je rýchla (až 10 
meraní/min), - meracia aparatúra je ľahká a prenosná s možnosťou automatizácie a priameho napojenia 
na počítač, - je možné meranie v malom priestore a na komplikovane dostupných miestach, - v 
kombinácii s meracím mikroskopom je možné presné polohovanie vpichu.  

 Nevýhodou je, že sa nedá voliť zaťažujúca sila a že veľkosť meranej vzorky môže v 
nepriaznivom prípade ovplyvniť výsledok merania. Existujú meracie sondy, z ktorých každá má inú 
zaťažujúcu silu. Vzorky, predovšetkým menšie, musia byť pri meraní dobre upevnené, aby sa neurčil 
súhrnný modul pružnosti (všetkých materiálov) celého systému "vzorka + podložka". Veľmi malé 
vzorky ani nie je možné objektívne merať, pretože nimi spôsobená zmena vlastnej frekvencie ∆f závisí 
od ich veľkosti a môže takto nepriaznivo skresliť výsledok merania. V takomto prípade je nutné 
fiktívne zväčšiť hmotnosť malej vzorky, napr. jej vhodným upevnením alebo prilepením na hmotnejšiu 
podložku. Niekedy sa v podobných prípadoch dajú realizovať iba porovnávacie merania. 
 

 
 

 

3. Materiál a experimentálna technika 

 Experimentálne sme určovali Youngov modulu pružnosti metódou UCI na rezných doštičkách  
z  Si3N4 od firmy ISCAR s označením DISAL 400, ktoré sú vhodné najmä na obrábanie liatin, ale aj 
ocele, prerušovaným rezom. Typ hodnotenej keramiky bol stanovený pomocou RTG analýzy.  

 Ako vzorky boli použité vzorky s dvomi planparalelnými povrchmi. Povrch skúšanej vzorky 
bol pripravený leštením pri postupnom použití diamantovej pasty o zrnitosti 6, 3 a 1 µm. Počas merania 
metódou UCI boli vzorky fixované pevne na podložke, súčasne bola použitá akustická väzba na  
podložku, aby nedošlo k ovplyvneniu merania z dôvodu malej hmotnosti vzorky.  

 Na experimentálne stanovenie modulu pružnosti E bol použitý prístroj MICRODUR 2 
založený na princípe UCI metódy, so zaťažujúcou silou 7,8 N.  



Schéma prístroja je uvedená na obr.1, kde 1 - hriadeľ, 2 - motor, 3 - pružina, 4 - ložisko, 5 - vodiace 
puzdro, 6 - rezonančná tyč, 7 - diamantový Vickersov hrot, 8 - digitálny výstup, 9 - menič frekvencie, 
10 - zosilňovač, 11 - skúšaná vzorka.  

 Obrázok 2 zobrazuje priebeh vibračnej amplitúdy pri rozkmitaní meracieho hrotu. Na tomto 
obrázku je V - diamantový Vickersov hrot, E - rezonančná tyč, F - fixácia, R - prijímací snímač, T - 
vysielací snímač, A - vibračná amplitúda pre stav voľne kmitajúcej rezonančnej tyče (plná čiara) a pre 
stav kedy je tyč s indentorom v kontakte so vzorkou (prerušovaná čiara). 

 

 
      Fig.1 Basic scheme of an ultrasonic hardness tester                    Fig.2 Design and operation of the resonant rod 

 

 
 

 

4. Výsledky meraní a diskusia 

 V prvom kroku bola stanovená tvrdosť experimentálneho materiálu "klasicky" Vickersovou 
metódou, pri použití rôznych zaťažujúcich síl [5]. Výsledná tvrdosť je HV 5 = 14,4 GPa (min = 13,8; 
max = 14,8; σn-1 = 3,07 %).  

Potom bol prístroj MICRODUR 2 nastavený pomocou oceľovej tvrdomernej ciachovacej doštičky, 
ktorá mala tvrdosť HV = 776. Pri tomto nastavení prístroj meria správne hodnoty tvrdosti na 
materiáloch, ktoré majú modul pružnosti zhodný s modulom pružnosti  materiálu ciachovacej doštičky, 
teda ocele, EN  = 200 GPa. Pre materiály s iným modulom pružnosti dáva prístroj hodnoty HVUCI.  

V ďalšom kroku sa na experimentálnom materiáli, keramike Si3N4, uskutočnilo  meranie tvrdosti UCI, 
namerané hodnoty HVUCI sú uvedené v Tab.1, odpovedajúci histogram je na obr.3. 

 

 
 Table 1  Measured HVUCI values 

  
 

 

 Príslušné štatistické parametre nameraného súboru výsledkov: 

 Minimum m  =  875 

 Maximum M  =  983 

 Rozpätie  M-m  = 144 

 Priemer  φ = 945,3 

 Smerodajná odchýlka σn-1 =     33,3 

 σn-1/φ   = 3,53 % 

 

 
Fig.3 Histogram of measured hardness values HVUCI 

 

 
 



 

Modul pružnosti EP vyjadrený zo vzťahu (4) je závislý od modulu pružnosti diamantu indentora EI a 
taktiež od pomeru tvrdostí HVUCI a HV, ktoré vyjadrujú mieru nastavenia prístroja pri kalibrácii na 
daný skúšaný materiál. Toto je vyjadrené parametrom k: 
 

 

  k = (HVUCI/HV)1/2                          (5) 

 

 

Závislosť stanovovaného modulu pružnosti EP od hodnôt EI a k je vyjadrená na obr.4 a obr.5. 

 

 

 

 
Fig.4 Effect of the diamond Young's modulus EI on the Young's modulus of measured material EP 

 

 
 

 

 

 
Fig.5 Effect of the parameter k on the Young's modulus of measured material, EP, 

     for various diamond Young's moduli, EI  

V literatúre sa udávajú hodnoty modulu pružnosti pre diamant EI v rozmedzí 700-1200 GPa, pre 
syntetický diamant EI = 800-925 GPa, pre polykryštalický diamant EI = 749-953 GPa [6]. V našich 
výpočtoch sme uvažovali pre diamant hodnotu  EI = 900 GPa. Je vidieť, že pre reálne možné hodnoty 
EI je ich vplyv na EP, z titulu neznalosti presnej hodnoty modulu pružnosti indentora, zanedbateľný (< 
1,5 %). 

Pretože tvrdosť sa meria vždy tým istým indentorom (EI = 900 GPa) a prístroj sa nastavuje (kalibruje) 
na oceľovej tvrdomernej doštičke, je možné zo vzťahu (4) vyjadriť modul pružnosti meraného 
materiálu EP: 

 

 

  EP = 200/(1,222.k-0,222) [GPa]    (6) 

 

 

Z hodnôt HVUCI (9,27 GPa) je teraz možné, pri už určenej známej hodnote tvrdosti meraného 
materiálu HV = 14,4 GPa, podľa vzťahu (6) stanoviť jeho modul pružnosti EP. Takto vypočítaná 
výsledná hodnota je 264 GPa. Hodnoty E pre Si3N4 sú v literatúre [6] uvádzané vo veľkom rozpätí, aj 
pre materiály vyrobené rovnakou technológiou. Môžeme konštatovať, že nameraná hodnota modulu 
pružnosti odpovedá v literatúre uvádzaným údajom, aj keď niektoré zdroje [7] uvádzajú pre skúšaný 
typ keramiky Si3N4 hodnoty o niečo vyššie. Príčinu nižších nameraných hodnôt je možné vysvetliť 



nasledovne: Vzorky, na ktorých sme robili meranie boli malé, preto sme ich upevnili a fixovali na 
podložke počas merania, z dôvodov ako bolo uvedené vyššie. Napriek tomu zrejme nedošlo ani takto k 
plnému odstráneniu vplyvu "faktora veľkosti" vzorky na výsledky merania. Menšia vzorka má za 
následok menšiu zmenu frekvencie ∆f, čomu odpovedajú vyššie hodnoty HVUCI. Vyššie hodnoty 
HVUCI dávajú vyššie k a v konečnom dôsledku nižšie hodnoty EP. Vzhľadom na malé rozmery našich 
skúšaných vzoriek je  obtiažne stanoviť priamo na nich modul pružnosti inou metódou. 
 

 
 

 

Záver 

 Bol vysvetlený princíp fungovania ultrazvukovej metódy - Ultrasonic Contact Impedance 
(UCI) - merania tvrdosti.  Bolo uvedené ako treba postupovať pri experimentálnom stanovení modulu 
pružnosti E touto metódou, odvodené boli potrebné vzťahy na jeho výpočet a ukázaný vplyv 
niektorých faktorov na presnosť výsledkov. Neznalosť presnej hodnoty modulu pružnosti diamantu 
indentora môže spôsobiť iba nepodstatnú a zanedbateľnú chybu v určení výslednej hodnoty modulu 
pružnosti skúšaného materiálu. Pri meraní malých vzoriek môže, v dôsledku ich malej hmotnosti, dôjsť 
k ovplyvneniu absolútnych výsledkov merania. Ak sa budú skúšať vzorky rovnakej veľkosti, ich 
relatívne moduly pružnosti sa dajú stanoviť spoľahlivo. Metóda je rýchla a operatívna, povrch 
skúšobných vzoriek stačí upraviť leštením tak ako sa používa bežne pre keramografickú analýzu. 

 Na reznej keramike typu Si3N4 s tvrdosťou HV = 14,4 GPa sme namerali hodnotu modulu 
pružnosti E = 264 GPa čo je v zhode s literárnymi údajmi.  
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