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Обща част на дисертацията
1. Увод
Едно от най-важните свойства на металните материали е пластичността. Тя
се дефинира като способността им да променят формата си без да се разрушат под
действието на външни механични сили. В резултат на изследвания, протекли през
годините, представата за природата на пластичността на металите и сплавите
коренно се променя. Оказва се, че пластичността на поликристалните метални
материали може да се увеличи десетки и даже стотици пъти ако те бъдат приведени
в състояние на свръхпластичност. Свръхпластичността се дефинира като
спсобността на материалите да проявяват аномално големи удължения под
действието на външно натоварване. Съществуват два основни типа
свръхпластичност: структурна, която се наблюдава при дребнозърнести материали,
и фазова, при която под въздействието на външна среда се развиват фазови
превръщания в процеса на деформация, радиация, термоциклене и др. В
настоящата работа е обърнато внимание на структурната свръхпластичност.
Установяването на връзка между химичен състав, фазов състав и
структурата на сплавта от една страна, на характеристиките им при
свръхпластичност и при експлоатационни условия от друга, има съществено
теоретично и практично значение.
Въпреки дългогодишния интерес към ефекта на свръхпластичост все още
има области, които не са достатъчно добре изучени.
Структурна свръхпластичност се постига при следните условия:
 относително високи температури,обичайно при Т> (0,4 ÷0,5)Тт
 ниски скорости на деформация (10-4 до 10-2);
 издребнена структура, обичайно с едрина на зърната >10µm
 коефициент на скоростнo уякчаване m > 0,3.
2. Изводи от литературното проучване
От направените литературни проучвания се установи, че има страни на
процеса свръхпластичност, които не са достатъчно пълно изследвани. Също така не
е изследвано влиянието на някои фактори върху свръхпластичната деформация,
като влияние на скоростния режим на деформация.
Предимствата на свръхпластичната деформация в промишлеността са::
- ниско напрежение за формообразуване;
- повишена точност и гладка повърхност на полученото изделие, което
предполага отпадането на редица механични операции;
- възможност за получаване на сложни и тънкостенни детайли;
- възможност за обработване на труднодеформируеми материали чрез
пластична деформация и др.
Като най-съществени изсквания на свръхпластичността, затрудняващи
използването й в промишлеността, могат да се посочат:
- ниска скорост на деформация (обикновенно в диапазона 10-4÷10-1s-1);
- трудност при получаване на стабилна дребнозърнест структура;
- необходимостта да се поддържа определен, сравнително тесен,
температурно – скоростен интервал.
Въпреки посочените затруднения при използването на свръхпластичността в
промишленоста, изделията получени по метода са с подчертани преимущества,
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като това че имат равномерна, равноосна, дребнозърнеста структура, а
следователно и високи експлоатационни качества.
Изледванията в областта на свръхпластичността могат да се обогатят с
изследване на механизма на свръхпластична деформация на нови конструкционни
сплави, за които е установено, че притежават свръхпластични свойства.
Изследването на пластичността, прилагайки скоростни режими на деформация,
произлизащи от условието за стабилност на теченето, би допринесло за изясняване
напроява на оптималнапластичност на конструктивните сплави. Изследванията на
свръхпластичното поведение на тела с микрокристална структура може да допълни
изследванията в областта на конструкционни материали, за който е приложим
ефекта на свръхпластичност.
3. Цели и задачи на дисертационния труд
Поставени следните цели на дисертационния труд:
1.
Изследване на микроструктурните особености и процеси,
определящи пластичните свойства при високo-температурна деформация на
дребнозърнести сплави в състояние на структурна свръхпластичност.
2.
Определяне на критерий за оценка на пластичността, отчитайки
влиянието на термо-деформационните фактори.
3.
Определяне на зависимост на пластичността от скоростния режим на
деформация при дребнозърнести сплави в състояние на структурна
свръхпластичност.
4.
Изследване на влиянието на термо-деформационните фактори върху
относителното удължение при разрушаване за микрокристални сплави.
За постигане на целите са поставени следните задачи:
• Изследване на механизма на високотемпературна деформация на
дребнозърнести сплави от системите Zn-Cd-Mn и Al-Cuв състояние на структурна
свръхпластичност с методите на ТЕМ;
• Определяне на стойностите на коефициентите на скоростна чувствителност
(m) и деформационна чувствителност (n) в процеса на високотемпературна
деформация на свръхдребнозърнестa сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn;
• Определяне на критериален коефициент за оценка на пластичността,
отчитайки влиянието на термо-деформационните фактори за сплав Zn-0,5%Cd0,5%Mn;
• Определяне на зависимостта на пластичността от скоростния режим на
деформацияпри сплави от системите Zn-Cd-Mn, Zn-Al и Al-Cu;
• Изследване на микроструктурните изменения при модифициране с Sb и Sr в
микрокристална сплав от системата Al-Si;
• Изследване на влиянието на термо-деформационни фактори върху
пластичността при лентови образци от базовата сплав Al-Si и от модифицираните
сплави;
• Изследване на влиянието на термо-деформационни фактори върху
пластичността на компактирани образци от базовата сплав Al-Si и от
модифицираните сплави;
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4. Използвани материали
В табл. 1са посочени използвнаите в дисертационния труд материали с
издребнена структура.
Сплав

Състав, wt%

Zn-Cd-Mn

Mn 0,5%, Cd 0,5%

Метод на издребняване

Fe < 0,004, Pb < 0,004%

Гореща пластична деформация чрез

Cu < 0,004%, Al < 0,004%

валцуване и степен на деформация 90-95%

Zn – ост.
Al-Cu

Al-Si

Cu 32,6%, Mg 0,8%

Гореща пластична деформация чрез

Zr 0,1%, Al – ост.

пресоване и степен на деформация 90%

Si11%, Al – ост.
Si11%, Sb0,055%,Al – ост.
Si11%, Sb0,11%,Al – ост.

Модифициране;

Si11%, Sb0,22%, Al – ост.

Скорост на кристализация над 104К/s

Si11%, Sr - 0,022%, Al – ост.

Si11%, Sr – 0,051%, Al – ост.
Таблица 1 Използвани материали
5.
Метод на натоварване и проведени изпитвания
За изпитване на опън при условия на високи температури и ниски скорости
на деформация се използва изпитвателен стенд, схематично представен на фиг. 8.
Той позволява провеждането на едноосен опън при постоянна скорост на
деформация, както и фиксиране на микроструктурата на пробните тела при
различни условия на свръхпластична деформация.
Стендът притежава следните параметри и възможности:
- поддържане на постоянна скорост на деформиране, което се постига с
постоянна скорост на движение на работната челюст;
- поддържане на постоянна скорост на деформация  в диапазона 10-5÷100s-1,
която може да се регулира безстепенно;
- моментно изменение на скоростта;
- измерване и записване на усилието, приложено върху опитния образец;
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Фиг. 1Стенд за провеждане на изпитвания в условия на свръхпластичност.
- работен ход до 550 mm и работно усилие до 50 kN;
- нагряване на пробното тяло в различни топлопредаващи среди;
- закаляване под товар;
- измерване и регистриране на хода на подвижната челюст, което дава
възможност за регистриране на деформацията на пробното тяло във всеки момент
от време;
- захватите са сменяеми и позволяват изпитването както на плоски, така и на
цилиндрични образци с различни размери;
- защита на силовата част на стенда от претоварване;
- регулиране, измерване и записване на температурата на ваната и на
пробното тяло;
- реализира изпитвания на опън и на усукване.
5.1. Проведени изпитвния
5.1.1 Изпитвания за определяне на механизма на деформация на
сплавZn–0,5%Cd-0,5%Mn
Сплавта е със състав Mn 0,5%; Cd 0,5%; Fe < 0,004; Pb < 0,004%; Cu <
0,004%; Al < 0,004% и Zn – ост. Патентована е в ИМСТЦХА-БАН.
Получена е чрез отливане във водоохлаждаема кокила. Подложена е на
гореща пластична деформация чрез валцуване и степен на деформация 90-95%.
След деформациятае извършено охлаждане на въздух до стайна температура.
Получена е заготовка с изходна големина на зърната е 1÷2 µm.
От получения прътов материал са изработени цилиндрични пробни тела с
диаметър на работната част 5 mm и дължина на работната част 50 mm. За
определяне на механизма на деформация на посочената сплав са проведени
изпитвания на опън при условия, позволяващи протичането на оптимална
свръхпластична деформация и при условия, извън оптималния температурно скоростен диапазон:
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температурa на деформация: 170 °С, 220 °С, 275 °С и 320 °С.

скорост на деформация  5.10-2; 5.10-3 и 5.10-4 s-1.

степен на деформация – 50%; 100%; 200% и до разрушаване.
Темперирането на образците до температурата на изпитване е извършено
във солна ванасъс състав 50% KNO2 и 50% NaNO3 като времето необходимо за
изравняване на температурата по сечението на образеца е 120 s.
5.1.2. Изпитванияза определяне на механизма на деформация на
сплавАl-33%Cu.
Сплавта е със състав Cu 32,6%; Mg 0,8%; Zr 0,1%; Al – ост
Получена е чрез отливане във водоохлаждаема кокила. Подложена е на
горещо пресоване и степен на деформация 90%. След деформация се извършва
охлаждане на въздух до стайна температура. Получена е заготовка с изходна
големина на зърната 1÷3 µm.
От получения прътов материал с диаметър 12 mm са изработени
цилиндрични пробни тела с диаметър на работната част 5 mm и дължина на
работната част 50mm. За определяне на механизма на деформация на посочената
сплав са проведени изпитвания на опън при следните условия:

температурата на деформация е 480 °С;

скоростта на деформация  1.10-3; 2,5.10-3 и 5.10-3 s-1.

степени на деформация – 100% и до разрушаване.
Темперирането на образците до температурата на изпитване е извършено
във солна вана със състав 50% KNO2 и 50% NaNO3 като времето необходимо за
изравняване на температурата по сечението на образеца е 120 s.
5.1.3. Изследване на влиянието на коефициента на скоростно учкчаване
(m) и на коефициента на деформационно уякчаване (n).
Изследваное влиянието на mи n за сплав Zn–0,5%Cd-0,5%Mn. Сплавта е
получена чрез отливане във водоохлаждаема кокила. Подложена е на гореща
пластична деформация чрез валцуване и степен на деформация 90-95%. След
деформацията е извършено охлаждане на въздух до стайна температура.
Получаване на заготовки с различна средна едрина на зърната за някои
експериментални цели е осъществена чрез рекристализационно отгряване при
подходящи температури и времена на задържане при съответната температура на
отгряване. Методиката за получаване на заготовки с различна едрина е
патентована.
Получени са прътови заготовки, при които едрината на зърната варира от
2÷35µm. Това осигурява процеса на деформация да протече с и без проява на
структурна свръхпластичност за посочения материал. От прътовите заготовки са
изработени цилиндрични пробни тела с диаметър на работната част 5mm.
Изпитванията са проведени при температури на деформация 170 °С, 220 °С, 275 °С
и 320 °С и при постоянна скорост на деформация  =1.10-3 s-1.
Определянето на двата коефициента се извършва по серийния метод, който
се състои в построяване на диаграмата σ-ε при  =const. Получените данни се
обработват статистически и се получават съответните стойности за m и n.
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5.1.4 Изследванена влиянието на скоростния режим
Сплавите, предмет на изпитване, саZn-0,5%Cd -0,5%Mn иAl-33%Cu, които
имат съвпадащ скоростен интервал на проява на структурна свръхпластичност.
Получени са чрез отливане в кокила и право песоване. Кокилата за отливане
е водоохлаждаема, а сплавта се отлива при температура 100÷140°С над Тт на
съответната сплав. Пресоването се извършва на горещо при степен на деформация
96%.
От получените прътови заготовки с диаметър 12mm и едрина на зърната
1÷3µm са изготвени пробни тела с диаметър на работната част 5mm.
Изпитванията на опън са извършени при четири скоростни режима:

I режим - поддържане на постоянна скорост на деформиране V =
const

II режим - изменение на скоростта на деформация по време на
изпитване в съответствие с формула   0  A

III режим - изменение на скоростта на деформация по време на
изпитване в съответствие с формула   0   А А0 

IV режим - поддържане на постоянна скорост на деформиране 
=const.
Изменението на скоростта по време на изпитването за режими осигуряващи
скорост на деформация в съответствие с формули   0  A
и

  0   А А0  (съответно II и III режим) се извършва стъпково. Изменението на

скоростта на движение на подвижният супорт в зависимост от удължението на
пробното тяло за поддържане на постоянна скорост на деформация се извършва
автоматично.
Изследваните сплави иматмаксимални стойности на коефициента на
скоростно уякчаванеm за  в интервал 1.10-3÷ 5.10-3s-1. Оптималните температури
за изследвани сплави са:

280°С за сплав Zn-0,5%Cd -0,5%Mn

490°С за сплав Al-33%Cu
От използваните сплави са изпитани на опън при всеки от посочените
четири режима по седем броя образци, като се измерва относителното удължение
при разрушаване.
5.1.5 Изпитване на образци с микрокристална структура
За изследване на пластичността на сплав Al-11%Si, модифицирана със Sr и
Sb, са получени ленти по метода леене в плосък поток. Желаната едрина на зърната
е получена чрез регулиране на скоростта на кристализация на стопилката и е в
границите на 0,4÷0,6 µm.
За изследване на микроструктурата на всеки от съставите са изработени
тънки фолиа.
За изследване на пластичността на сплавите от лентите са изрязани
механично пробни тела с ширина на работната част 5mm. Механичните изпитвания
са проведени с нагряване на пробните тела в солна ванасъс състав 50% KNO2 и
50% NaNO3, като времето за темпериране на пробните тела е 30s. Изпитванията са
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проведени при температури: 450 °С; 470 °С и 490°С, а за скорости на деформация
са подбрани: 5.10-4s-1; 1.10-3 s-1; 5.10-3 s-1и 1.10-2s-1.
За изследване на механичните качества на тела с реално големи размери са
изработени пробни тела от компактирани образци от микрокристални ленти.
Компактирането включва два етапа:
уплътняване на първичните ленти - чрез изостатично пресоване на
студено при специфично налягане в прескамерата 600÷650 МPa. Получените
заготовки са с диаметър ø40mm и плътност 70÷75%.
окончателно компактиране - чрез гореща екструзия. За целта е
използвана пресформа със собствен нагревател и възможност за изменение на
степента на редукция. Екструзията е получена при Т=450°С и две степени на
редукция: 1/12 и 1/25. От получените заготовки са изработени цилиндрични пробни
тела с диаметър на работната част 5mm.
В резултат на високотемпературните механични изпитвания пластичността
на образците от изпитаните сплави с микрокристална структура е оценявана по
относителното удължение при разрушаване.Изпитванията на опън при
високотемпературна деформация са извършени при Т=470°С и Т=490°С и при
скорости на деформация 1.10-3 s-1; 5.10-3 s-1и 1.10-2s-1. Времето за темпериране 300
s.Тези условия на изпитване са избрани на база резултатите от механичните
изпитвания на лентови образци от изследваните сплави.
За определяне на микроструктурата на компактираните образци от сплавите
Al-11%Si; Al-11%Si-0,055Sb; Al-11%Si-0,022Sb; Al-11%Si-0,11%Sb; Al-11%Si0,022Sr; Al-11%Si-0,051Sr бяха подготвени шлифове за наблюдение с методите на
светлинната микроскопия.
6. Oбем на дисертацията
Дисертационният труд е с общ обем от 112 стр., съдържа 58 фигури към
текста и 9 таблици. Цитирани са 123 литературни източници, от които 82 на
латиница и 41 на кирилица.
В заключението към дисертационният труд са формулирани основните
изводи от проведените изследвания и са систематизирани приносите от
разработването му.
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Кратко изложение на резултатите
Механизъм на високотемпературна пластична деформация при сплави,
проявяващи свръхпластично поведение
Проследени са микроструктурните особености и процеси, определящи
пластичните свойства на цинковa и алуминиевa сплави със свръхдребнозърнеста
структура при високи температури.
Определяне на механизма на деформация на сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn
Микроструктурата на сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mnе двуфазна – твърд разтвор
на Мn в Zn и интерметалното съединение MnZn13, отделена по време на горещата
пластична деформация в процеса на получаване на свръхдербно зърно. Видът на ζфазата е определен от фазов анализ, който показва, че при всички температурноскоростни условия на свръхпластична деформация в сплавта присъстваMnZn13,
известна още като ζ-фаза. На нея се дължи повишената температура на
рекристализация на цинковата сплав в сравнение с нелегиран цинк. При фазовия
анализ не се регистрира фаза на базата на кадмий, независимо от това, че в сплавта
се съдържа кадмий. Това косвено показва, че кадмият е разтворен в цинковата
матрица като твърд разтвор на заместване.
Матрицата на твърдия разтвор е дребнозърнеста с размери на зърната под 10
μm, докато интерметалната фаза, която е значително по-твърда се среща както във
вид на дисперсни частици, така и под формата на по-масивни образувания.
Изследвано е деформационното поведение на сплавта в и извън
температурен
интервал,
осигуряващ
свръхпластично
поведение
(фиг.2).Представена е микроструктурата на образец деформиран при Т=170˚С и
ε̇ =5.10-3s-1(фиг.2 а). Ясно изразено е разположението на интерметалното
съединение (ζ-фазата) по границите на зърната. В обема на някои зърна вече има
добре изразена дислокационна мрежа въпреки ранния етап на деформация
(образците са натоварвани до степен на деформация 50%). Тази температура на
изпитване е по-ниска от оптималната температура на деформация при, която се
проявява свръхпластичност. При такава температура матричните дислокации не
преминават взърногранични, границата не анихилира дислокации и служи като
бариера. Дислокациите остават в обема на зърното. Изследванията показаха, че
ваканционните пръстени са характерна микроструктурна особеност в условия на
понижена пластичност – при 1700С и при 3200С.
При образец изпитван при Т = 220˚C и  = 5.10-3s-1,δ = 100% се наблюдават
единични дислокации, които се блокират от включенията (фиг. 2 б). Включенията
имат стремеж да се позиционират по границите на зърната.
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а) Т = 170˚C

б) Т = 220˚

в) Т = 275˚

г) Т = 320˚

Фиг.2 Сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn,  = 5.10-3s-1
Показана е структура в стадии на установен процес на деформация на
образец деформиран при Т = 275˚C и  = 5.10-3s-1, и степен на деформация δ = 200%
(фиг.2 в). Малкият брой дислокации свидетелства за липса на интезнивни
дислокационни процеси в обема на зърното. Матричните дислокации се
придвижват към границите на зърната, където се анихилират. Благодарение на този
процес настъпва процес на възвръщане на границите към равновесни
структури.При оптималната температура 2750С ваканционните пръстени отсъстват,
а се появяват характерните белези на свръхпластично състояние – дислокации с
ниска плътност, главно в близост с границите на зърната или в междуфазовите
повърхности на втората фаза и матрицата.
При образец изпитан при Т =320˚C и έ = 5.10-3s-1и степен на деформация δ =
310% (когато е образувана шийка) се наблюдава образуването на дислокационни
вериги, като ζ-фазата е в близост или по дислокациите (фиг. 2 г). Частиците
блокират движението на дислокациите и предизвикват значително деформационно
заякчаване – процес, който изключва възможността за достигане на
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свръхпластичност при тези условия. Това води до извода, че за постигане на
сръхпластично състояние освен формата от съществено значение е и размерът на
втората фаза. Веригите се намират в обема на зърното, като се забеляват и в
близост до границите.
Наблюдава се, че извън оптималните температурно- скоростни условия за
избраната сплав дислокациите присъстват в обема на зърната на сплавта.
Металографската картина при оптимални температурно-скорости услови
свидетелства за протичане на зърногранично плъзгане.
Изследване на механизма на деформация на сплав Аl-33%Сu
Сплавта Al-33%Cu е с евтектичен състав. Представлява смес от α-твърд
разтвор на медта в алуминия и интерметалното сединение Al2Cu (известно като θфаза) и е получена при 548,2℃. При голяма скорост на охлаждане, зърната са
значителни издребнени, а интерметалната фаза се отделя във вид на обвивка около
зърната. При сплав с посочения състав оптималните температурно-скоростни
условия, при който се наблюдава свръхпластичност, са при температури в
диапазона Т=380 ÷ 500℃ и скорости на деформация в диапазона  =10-4 ÷ 10-1s-1.
При изходната недеформирана сплав се наблюдават зърна, чиято едрина е в
границите на 1 ÷ 5 µm.

а)  =1.10-3s-1,

б)  =2,5.10-3s-1
в)  =5.10-3s-1
Фиг. 3 Сплав Al-33%Cu T=480℃, ɛ=100%

При скорост на деформация  =1.10-3s-1 се наблюдават монжество
дислокации, разположени в обема на зърното (фиг. 3 а).Наблюдава се начално на
формиране на суб граници. При скорост на деформация  =2,5.10-3s-1 частично
протича рекристализацията само в тези зърна, в които локално е акумулирана
повече енергия (фиг.3 б). Наблюдава се формиране на субструктура и на
субграници. Миграцията на границите на зърната е един от механизмите на
релаксация, който позволява дислокационните процеси да продължат до големи
деформации.
Рaзвитието на интензивна миграция на границите при динамична
рекристализация води до слаба зависимост на плътността на дислокациите от
степента на деформация. Формирането на субграници характеризира уякчаването
при деформиране на издребнени алуминиеви сплави.
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Обема на зърната се освобождава от дислокации при скорост на деформация
 = 5.10-3 s-1, което свидетелства за наличие на акомодиране на дислокациите от
границите и протичане на зърногранично плъзгане (фиг. 3 в).
При образци от сплав Al-33%Cu при температура Т=480℃ се получава
зърногранично плъзгане, съпроводено с генериране на матрични дислокации. От
границите те навлизат в обема на зърното, където се наблюдават процеси на
взаимодействие на тези дислокации помежду им или с други матрични дислокации.
С повишаване на скоростта на деформация дислокациите увеличават своята
плътност и формират субструктури. Ако субграниците са благоприятно
ориентирани спрямо действащите напрежения, е възможно в тях да протекат
процеси на зърногранично плъзгане.В случай на силно приложено напрежение, с
натрупване на деформация на пълзене, дислокациите на клетъчната стена
коригират ориентацията си в паралелни масиви поради енергийни причини.
Клетъчните структури се трансформират в субзърна, които обикновено се считат за
дислокационни субструктури. По време на първичното пълзене, общата плътност
на дислокация се увеличава и размерът на клетката или субзърното намалява.
Дислокационната подструктура става стабилна.
Въз основа на експерименталните изследвания на евтектичните сплави с
методите на трансмоисионна електронна микроскопия, са направени следните
изводи:
1. Основен деформационен механизъм на сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn при
оптимални температурно-скоростни условия (Т = 275˚C и  = 5.10-3s-1) е
зърнограничното плъзгане.
2. При оптималени условия за проява на свръхпластичност на цинковата сплав
се наблюдават единични дислокации в обема на зърната, склонност на
дислокациите да се разполагат в близост до границите, както и блокиране на
дислокациите от втората фаза, което отределя зърнограничния механизъм на
деформация като основен.
3. Извън интервала на свръхпластичност при цинковата сплав се наблюдава
поява на дислокационна мрежа в обема на зърната, както и склонност на ζ-фазата
да се разполага по границите на зърната, което свидетелства за локализиране на
деформацията.
4. При условия на деформация, осигуряващи установен стадий на
свръхпластична деформация на цинковата сплав, се забелязва блокиране на
отделните дислокации от ζ-фазата.
5. В интервала на сръхпластичност заедно с границите на зърната в
акомодационните процеси в изследваната цинкова сплав участват и междуфазовите
повърности матрица- втора фаза.
6. При деформация извън интервала на свръхпластичност на цинковата сплав
се образуват ваканционни пръстени.
7. Основния механизъм на деформация на сплав Al-33%Cu е зърнограничното
плъзгане.
8. При сплав Al-33%Cu с повишаване на скоростта на деформация (при 
=2,5.10-3s-1) се формират субструктури. Формирането на субграници е
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релаксационен процес на акомодация на зърнограничното плъзгане. При тази
скорост протича динамична рекристализация, която води до възстановяване на
структурата.
Изследване на кефициентите на скоростно (m) и деформационно
уякчаване (n) в процеса на гореща пластична деформация.
Цел на изследването е експериментално да се проследи паралелното
изменение на коефициентите на скоростна (m) и деформационна чувствителност
(n) на напрежението на течение σ в процеса на гореща деформация на
свръхдребнозърнести сплави.
В табл. 2 са показани стойностите за m и n, изчислени чрез математична
обработка на експерименталните резултати, получени при различни температури
на деформация, лежащи във и извън оптималния температурен диапазон на проява
на зърногранично плъзганеза сплав от системата Zn-Cd-Mn. Скоростта на
деформация е  =1.10-3s-1. Едрината на зърната на изследваната слпав е варирана в
диапазона 2÷35µm. Диапазона на вариранена размера на зърнатаосигурява
наблюдения на изследваната сплав при условия на структурна свръхпластичност и
извън тях.
Табл. 2 Стойности на коефициентите на скоростно (m) и деформационно
уякчаване (n)
Температура [°C]
d, µm
170
220
275
320
2

6

20

35

m

0,25

0,39

0,37

0,32

n

0,02

0,02

0,01

0,02

m

0,18

0,32

0,36

0,29

n

0,02

0,02

0,03

0,03

m

0,16

0,16

0,19

0,32

n

0,37

0,30

0,06

0,03

m

0,11

0,12

0,17

0,27

n

0,22

0,21

0,15

0,05

Вижда се, че с нарастване едрината на зърната стойността на коефициента
на скоростно уякчаванеm намалява, а стойността на коефициента на
деформационното уякчаване n се увеличава. Вижда се също, че с нарастване на
температурата на изпитване стойностите на n намаляват. Изменението на m от
температурата има характерен за дребнозърнестите материали вид с максимум,
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съвпадащ с оптималната температура на протичане на процеса на зърногранично
плъзгане.
Наблюдаваните по-горе зависимости са известни за много материали и
сплави. По-интересна е заимовръзката на m и n при изменение на условията на
горещата деформация.
Предложене критерий (1) за наличие на стабилно пластично течене. При
него под внимание се взима наличието на уякчаване на материала, предизвикано от
повишаване на скоростта на деформация в зоната на локализация на деформацията.
Като резултат от извършени изследвания според предложения критерий за
стабилност на свръхпластичното течене е получена зависимост между m и n за
условията на гореща деформация на дребнозърнести материали:

B
n
 1
m ln 

,T , d

(1)

където ε е степен на деформация, B1 = const
В табл. 3 са дадени изчислените стойности на константата В1 при вариране
на едрината на зърната на изследваната сплав от системата Zn-Cd-Mn и при
вариране на температурата на изпитване на гореща пластична деформация.
Табл. 3 Стойности на константата В1.
d, µm

Температура [°C]
170

220

275

320

2

0,035

0,037

0,019

0,043

6

0,078

0,040

0,058

0,073

20

1,590

1,100

0,320

0,086

35

1,400

1,225

0,620

0,130

14

n/m
0
-0,005
-0,01
-0,015
-0,02
-0,025
-0,03
-0,035
-0,04
-0,045
-2

-1,5
по зависимост (41)

-1
-0,5
по експериментални данни

0 lnε

Фиг. 4 Зависимост на кефициентите на скоростно и деформационно
уякчаване от деформацията ε.
На фиг. 4 е показана зависимостта n/m от ln ε получена експериментално,
както и същата зависимост, изчислена по горната формула за постоянни стойности
на температурата Т, скороста на деформация  и едрината на зърната (Т=275°С; 
=10-3s-1; d=2µm). Стойността на константата В1 варира от 0,019 за d=2µm до 0,62 за
d=35µm (стойностите за останалите температури и едрини на зърното са дадени в
табл. 8). От фиг. 4 се вижда доброто съвпадение на изчислените по зависимост (1)
от опитно получените стойности на n/m. От табл. 8 се вижда също, че стойността
на константата В1 от зависимост (1) може да определя склонността на материала
към проява на зърногранично плъзгане (свръхпластичност). Може да се каже, че
при стойности на В1 до около 1 преобладават свръхпластичните прояви на
материала, а за стойности В1>1, материала излиза извън интервала на оптимална
свръхпластичност.
Изводи:
1.
Експериментално са установени стойностите на коефициента на
скоростно уякчаване m и коефициента на деформационно уякчаване n за сплав Zn0,5%Cd-0,5%Mn в зависимост от условията на деформация.
2.
Изчислена е зависимостта коефициентите на скоростно и
деформационно уякчаване и е експериментално е подтвърдена за областта на
вариране на деформационните фактори.
3.
Установено е, че константа В1 от зависимостта може да служи като
критерий за степента на протичане на зърногранично плъзгане, а именно: за
стойности В1 ≤ 1 материалът проявява подчертани свръхпластични свойства, а за
В1> 1 излиза извън оптималнияте условия за проява на зърногранично плъзгане.
Изследване на влиянието на скоростния режим на деформация върху
свръхпластичните свойства на сплави при изпитване на опън
Решението на уравнението, представляващо критерий на устойчивост на
свръхпластичното течене, има два корена. Развитието на единия корен може да
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бъде направено по два начина, като първия начин е чрез разделяне на
диференциалите и интегриране:
  A
(2)
и




0

0

    A

(3)

След интегрирането се получава:
  0  A

(4)

Втория начин за развитие на корена се определя от връзката между
истинската деформация и размерите на пробното тяло при изпитване на опън,
които имат вида:
A
l
  ln  ln 0
(5)
l0
A
От формула (5) след диференциране следва:

1

A
A

(6)

Като се интегрира в границите 0   и А0-А се получава:
  0   А  А0 

(7)

По зависимости (4) и (7) се осъшествяват II и III скоростни режими дадени в
експерименталната част.
От направените наблюдения на микроструктурата се вижда, че изследваните
сплави имат равноосна, равномерна структура и че размера на зърната е 1÷3 µm
На фиг. 5 е показана в диаграмен вид зависимостта на относителното
удължение при разрушаване от скоростния режим на натоварване за всичкии
изследвани слави. Вижда се общата зависимост на пластичността на изследваните
сплави от скоростния режим, а именно по-високи стойности на относителното
удължение до разрушаване при II и III режим.
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Фиг. 5Зависимост на относителното удължение при разрушаване δ от
скоростния режим на натоварване
Изводи:
1.
Установени са по-високи стойности на относителното удължение до
разрушаване, а следователно и по-висока пластичност при II и III режим на
деформация. Тези скоростни режими на деформация са съобразени с критерия за
стабилност на теченето и резултатите потвърждават неговата валидност за
изследваните сплави.
2. Най-високите стойности на относителното удължение при разрушаване се
получават за II режим на деформиране, т.е. най-голяма пластичност се наблюдава
при скоростен режим на деформация, отчитащ изменението на истинската
деформация спрямо крайния обем.
Изследване на влиянието на термо-деформационните фактори върху
високотемпературната пластичност на сплави с микрокристална структура
Изследвано е влиянието на модификаторите антимон (Sb) и стронции (Sr)
при сплав с базов състав Al-11%Si. Проследени са влиянието на модифициращите
елементи върху структурат, както и поведението на изследваните сплави при
механични изпитвания при стайна температура и при високи температури.
Модифицирането е метод, при който малки количества от модификаторите
се добавят към стопилката, за да се постигне образуването на фина и влакнеста
евтектична структура по време на процеса на кристализация. Добавянето на малки
количества модификатор, като Sr и Sb променя морфологията на евтектичните Si
частици от груба пластинчата във фина влакнеста и има благоприятен ефект както
върху износоустойчивостта и проводимостта, така и върху корозионната
устойчивост.
Представени са резултатите от наблюденията с методите на ТЕМ
(фиг.6).При базовата сплав Al-11%Si се наблюдава иглеста евтектика, нарастнала в
различни направления, около сферична Al-фаза. Едрината на зърната е в границите
на 10µm. Сплавта е микрокристална. При модифицираните сплави се регистрира
значително издребняване на евтектиката, като с нарастване на количеството на
модификатора ефекта от издребняване е по-голям. В същото време едрината на
зърната на Al-матрица се запазва в рамките на характерната за микрокристална
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сплав. Високата плътност в Si- пластините изисква модифициращите атоми да
бъдат разпределенипо-скоро еднакво в рамките на Si -фазата. С повишчване на
съдържанието както на антимон, така и на стронции евтектиката добива по-фина
структура.При наличие на модификатор се наблюдава преминаването на
силициевите ламели в редове от отделни влакна. Наблюдава се, че при сплав със
съдържание 0,22% Sb евтектиката е с най-фина структура.

Al-11%Si

Al-11%Si-0,055%Sb

Al-11%Si-0,11%Sb

Al-11%Si-0,22%Sb

Al-11%Si-0,022%Sr

Al-11%Si-0,051%Sr

Фиг. 6 Микроструктура на образци от изследваните сплави от системата Al-Si
На фиг.7 ÷ 12 са представени зависимостите на относителното удължение от
скоростта на деформация и температурата за пробни образци от шестте изследвани
сплави.
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Фиг. 7 Зависимост на относителното удължение от скоростта на деформация
и температура при сплав Al-11%Si (лентови образци)
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Фиг. 8Зависимост на относителното удължение от скоростта на деформация
и температура при сплав Al-11%Si -0,055%Sb (лентови образци)
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Фиг. 9Зависимост на относителното удължение от скоростта на деформация
и температура при сплав Al-11%Si -0,11%Sb (лентови образци)
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Фиг. 10Зависимост на относителното удължение от скоростта
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,22%Sb (лентови образци)
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Фиг. 11Зависимост на относителното удължение от скоростта
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,022%Sr (лентови образци)
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Фиг. 12 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,051%Sr (лентови образци)
Вижда се, че за образците от всички сплави максималните стойности за δ са
при Т= 490°С и 𝜀̇ =1.10-3s-1.
От направните изпитвания се вижда, че с нарастване на съдържанието на
антимон и стронции нараства пластичността, оценена по относителното
удължение.
Най-висока пластичност проявяват образците от сплавта, съдържаща 0,22%Sb,
Стойностите на относителното удължение за образци модифицирани със антимон
нарастват с нарастване на съдържанието на антимон.
Аналогично е и влиянието на Sr. С повишаване на съдържанието на
Srпластичността се повишава.
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След компактиране се установява нарастване на едрината на зърната (среден
размер на зърното до 10 µm), но структурата на образците остава микрокристална.
На фиг.13÷18 са показани резултати от изпитванията за изследваните сплави
при температури 490°С и 470°С и скорости на деформация в диапазона 1.10-4s1
÷1.10-3 s-1. Вижда се, че всички сплави имат по-високи пластични показатели от
немодифицираната сплав. Образците от всички сплави показват по-високи
стойности на δ за температура Т=490°С и  =1.10-3 s-1 (само сплав Al-11%Si0,055%Sb проявява максимална пластичност при  =5.10-3s-1).
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Фиг. 13 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si (компактиран образец)
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Фиг. 14 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,055%Sb (компактиран образец)
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Фиг. 15 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,11%Sb (компактиран образец)
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Фиг. 16 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,22%Sb (компактиран образец)
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Фиг. 17 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,022%Sr (компактиран образец)
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Фиг. 18 Зависимост на относителното удължение от скоростта на
деформация и температура при сплав Al-11%Si -0,051%Sr (компактиран образец)
Вижда се, че с нарастване съдържанието на Sbнарастват и стойностите на
относителното удължаване δ.
От сплавите, съдържащи стронций по-висока пластичност проявява сплавта
Al-11%Si-0,022%Sr и то само при скорост на деформация  =1.10-3 s-1.
От направените експерименти се вижда, че пробните тела от компактирани
заготовки показват по-високи пластични показатели въпреки по-едрозърнестата си
структура. Това се дължи основно на влиянието на мащабния фактор, т.е. той се
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оказва по-важен от структурния фактор при горещата деформация на тела с
микрокристална структура.
Вижда се също, че стойностите на δ са характерни за деформация,
протичаща основно чрез зърногранично плъзгане, т.е. изследваните материали
проявяват свръхпластични свойства.
Изводи:
1. Модифицирането на сплав Al-11%Si със Sr в изследваните съдържания
(0,055 ÷0,22%)и със Sb в изследваните съдържания (0,055% и 0,22%) подобрява
механичните й показатели.
2. Посочените модификатори оказват влияние върху едрината на евтектиката
и водят до издребняване на структурата й, в сравнение с ламеларната структура на
евтектиката от немодифицираната сплав. Повишаване на съдржанието на Sr води
до по-фина евтектика. Влиянието на модификатора Sb e аналогично.
3. Лентовите образците от сплав модифицирана с 0,22%Sb показва най-голямо
относително удължение в сравненние с останалите разгледани модифицирани
сплави и базовата сплав при високотемпературни деформационни изпитвания .
4. Лентовите образците от всички модифицирани сплави показват най-високи
стойности на относителното удължение при разрушаване при високотемпературна
деформация при Т=490℃ и скорост на деформация  =1.10-3s-1.
5. Компактираните образци от всички модифицирани сплави показват найвисоки стойности на относително удължение при разрушаване при
високотемпературна деформация при Т=490℃ и скорост на деформация  =1.10-3s-1.
6. Компактираните образци от всички модифицирани сплави показват повисоки стойности на относителното удължение в сравнение с немодифицираната
сплав. Най-високо относително удължение се постига при сплав модифицирана с
0,22%Sb.
7. След компактиране образците от всички сплави показват по-високи
стойности на относителното удължение при разрушаване в сравнение с лентовите
образци, въпреки по-едрозърнестата си структура в сравнение с структурата на
лентовите образци. Това се дължи основно на влиянието на мащабния фактор, т.е.
той се оказва по-важен от структурния фактор при гореща деформация на тела с
микрокристална структура.
8. Стойностите на относителното удължение при разрушаване са характерни за
деформация, протичаща основно чрез зърногранично плъзгане, т.е. изследваните
материали проявяват свръхпластични свойства.
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ПРИНОСИ
НАУЧНИ ПРИНОСИ
1. Установен е, че основният механизъм на деформация в температурния
интервал 275 ÷ 3000С при скорости на деформация 1 ÷ 5.10-3 s-1 на сплав Zn0,5%Cd-0,5%Mn е зърногранично плъзгане, като в акомодационите процеси
участват междуфазовите повърхности матрица – втора фаза.
2. Установено е, че при излизане от оптималния температурно-скоростен
режим на сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn се образуват ваканционни пръстени.
3. Установено е влиянието на модификаторите Sr в изследваните съдържания
(0,055 ÷0,22%)и Sb в изследваните съдържания (0,055% и 0,22%) върху
структурното издребняване при микрокристална сплавAl-11%Si. С повишаване на
съдържанието като на Sb, така и на Sr се постига по-фина структура на евтектиката.
4. Установено е, че лентовите образците от всички модифицирани сплави
показват най-високи стойности на относителното удължение при разрушаване при
високотемпературна деформация при Т=490℃ и скорост на деформация 𝜀̇=1.10-3s-1
5. Установено е, че компактираните образци от модифицираните сплави от
системата Al-Si показват най-високи стойности на относително удължение при
разрушаване при високотемпературна деформация при Т=490℃ и скорост на
деформация 𝜀̇=1.10-3s-1
6. Установено е, че при компактирани образци с микрокристална структура от
системата Al-Si мащабния фактор има по-голямо значение от структурния фактор.
7. Стойностите на относителното удължение при разрушаване са характерни за
деформация, протичаща основно чрез зърногранично плъзгане, т.е. изследваните
модифицирани и немодифицирана сплав от системата A-Si проявяват
свръхпластични свойства.
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. На базата на извършените изследвания е доказано, че при скоростен режим
на деформиране, потвърждаващ критерия за стабилност на теченето, се постигат
по-високи стойности на относителното удължение при високотемпературна
деформация, а следователно и по-добра пластичност на сплавитеZn-0,5%Cd0,5%Mn и Al-33%Cu.При сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn се постига 5,3% по висока
стойност на относителното удължение в сравнение със стойностите при постоянна
скорост на деформация.
2. Предложен е нов критериален коефициент за установяване на поява на
зърногранично плъзгане, изведен от уравнението за стабилност на теченето.
Стойности на критериалния коефициент под 1 определят наличието на
зърногранично плъзгане.
3. Установено е влиянието на модификаторите Sr в изследваните съдържания
(0,055 ÷0,22%)и Sb в изследваните съдържания (0,055% и 0,22%) върху
пластичността на сплав с базов състав Al-11%Si при високотемпературна
деформация на лентови образци. Всички модифицирани сплави показват по-високи
стойности на относителното удължение в сравнение с базовата сплав. Най-високо
относително удължение се постига при сплав модифицирана с 0,22%Sb (с 39,13%
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по висока стойност на относителното удължение в сравнение с немодифицираната
сплав).
4. Установено е влиянието на модификаторите Sr в изследваните съдържания
(0,055 ÷0,22%)и Sb в изследваните съдържания (0,055% и 0,22%) върху
пластичността на сплав с базов състав Al-11%Si при високотемпературна
деформация на компактирани образци. Всички модифицирани сплави показват повисоки стойности на относителното удължение в сравнение с базовата сплав. Найвисоко относително удължение се постига при сплав модифицирана с 0,22%Sb (с
78% по висока стойност на относителното удължение в сравнение с
немодифицираната сплав) .
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