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 Abstract: The aim of the work is to evaluate the degree of influence of the parameters of deformation process on the plasticity of 
the material in mechanical testing of metals and alloys with microcrystalline structure. It has been shown a substantial influence of 
parameters of the process on the plastic deformation characteristics of specimens with microcrystalline structure at high temperature 
testing. In samples with a conventional structure, the influence is weak. 
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 1. Увод 
  
 Известно е, че пластичните свойства на 
материалите зависят от техните структурни 
особености и параметрите, характеризиращи процеса 
на деформацията им. При изпитване на опън, 
например, пластичността (оценявана по 
относителното удължение при разрушаване) зависи 
основно от скоростта на деформация и температурата 
на материала. 
 Наши изследвания показаха, че пластичните 
свойства зависят и от мащабния фактор, определен от 
размерите на пробното тяло при постоянен обем [1]. 
 Зависимостта на пластичните 
характеристики на материалите от параметрите на 
деформация за метали и сплави с конвенционална по 
размер кристалографска структура е достатъчно 
добре изследвана. Не така, обаче, стои проблема 
когато обект на изследванията са материали със 
свръхдребнозърнеста и нано- структури. Този тип 
материали навлизат все по интензивно в практиката 
благодарение на специфичните си свойства. 
 Доказано е, че при повишени температури 
деформацията на микрокристалните структури 
протича по механизми,някои от които не са 
характерни за материали с конвенционална 
структура. Такъв механизъм, например, е 
зърнограничното плъзгане, обезпечаващо 
изключително висок деформационен ресурс на 
металните материали със свръхдребнозърнеста 
структура [2,3,4]. 
 При механични изпитвания влияние върху 
пластичните свойства на материалите оказва и 
коравината на системата изпитателна машина-
образец. Влиянието на този параметър почти не е 
изследвано, въпреки че е установено на практика [5]. 
Проведени от нас експерименти показаха, че 
влиянието на коравината на системата стенд-пробно 
тяло особено се засилва при изпитване на образци с 
микрокристална структура [6]. 
 

 2. Материал и методика 
 
 Настоящата работа представлява опит да се 
оцени влиянието на основните параметри, 
характеризиращи процеса на деформация, върху 
пластичните свойства на метални материали с 
конвенционална и свръхдребнозърнеста структури. 
 За експериментите са използвани образци от 
сплав Zn-Cd-Mn получени от пресован прътов 
материал с диаметър 12 мм. Средната едрина на 
структурата на получения материал d е 2 μm. 
 За сравнение са изработени и образци от лят 
в метална форма материал. Те са със средна едрина 
на кристалографските зърна d = 110 μm.  
 Експериментите са извършени на 
изпитателна машина за изпитване на едноосен опън 
[9] като коравината на системата е изменяна с 
помощта на специално изработено за целта 
приспособление на четири нива: 2,41; 5,25; 10,82 и 
22,14 kg/mm. 
 
 3. Резултати и анализ 
 
 Катo следствие от предложен от нас 
критерий за стабилност на пластичното течение [7], 
беше получена зависимост за коефициента на 
скоростна чувствителност на напрежението „m” при 
изпитване на опън от степента на деформация ε 
(характеризираща пластичността на изпитвания 
материал): 

 
 m = M. ln ε                                   (1)  
 
където: М – константа. 
 Изследвания, проведени от нас, за 
влиянието на коравината на системата изпитателна 
машина-пробно тяло „К” върху коефициента „m” 
доведоха до извеждане на зависимост [1]: 
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където: l – истинска текуща дължина на пробното 
тяло, l1 – измерена текуща дължина на пробното тяло, 

v – обем на пробния образец, В – константа, έ – 
скорост на деформация, Т – температура. 
 Като заместим „m” от зависимост (1) в 
зависимост (2) получаваме релация (3), показваща 
връзката между пластичността (изразена чрез 
степента на деформация ε) и параметрите на 
деформация:  
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 Зависимост (3) ясно показва типа на влияние 

на параметрите на деформационния процес (έ,К,v/l) 
върху пластичността ε на деформираните материали. 
 От релация (3) се вижда, че степента на 
деформация нараства с нарастване на коравината на 
деформиращата система и мащабния фактор. 

Увеличаването на скоростта на деформация έ води до 
намаляване на пластичния ресурс на материала. 
 Показаното от зависимост (3) влияние на 
параметрите на деформация върху пластичните 
свойства на метали и сплави беше доказано от нас в 
работи [1, 6, 8]. Анализа на резултатите от тези 
работи показа, че при нормална температура на 
изпитване влиянието на параметрите на 
деформационния процес не зависи съществено от 
едрината на структурата на изпитвания материал. 
 При високи температури на изпитване, 
обаче, се забелязва съществена разлика във 
влиянието на параметрите на изпитване върху 
измерената пластичност на образци с конвенционална 
и свръхдребнозърнеста структура. 
 На фиг. 1 е показано влиянието на мащабния 
фактор (изразен като отношение на диаметъра D към 
дължината l на пробното тяло) върху стойността на 
относителното удължение при разрушаване за 
образци с конвенционална и микрокристална 
структури от сплав Zn-Cd-Mn при температура 275оС 
и скорост на деформация 1.10-3 s-1. 
 От фиг. 1 се вижда, че мащабния фактор 
(размерите на пробното тяло) оказва силно влияние 
върху стойностите на δ при образците с 
микрокристална структура и не влияе съществено при 
пробни тела с конвенционална структура. 
 На фиг. 2 е дадена зависимост на 
пластичността (оценявана по стойностите на 
относителното удължение при разрушаване δ) от 
коравината на изпитателната система К. 
Експериментите са извършени с петкратни образци 
от сплав Zn-Cd-Mn с различна едрина на структурата. 
 Резултатите от фиг. 2 показват 
несъществено влияние на коравината К на системата 
изпитателна машина-образец върху стойностите на 
относителното удължение при разрушаване δ5 при 

образци с конвенционална структура. При пробните 
образци със свръхдребнозърнеста структура 
влиянието на К върху δ5 е съществено (повече от два 
пъти). 
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Фиг. 3. 

  
 На фиг. 3 е показана зависимостта на 
относителното удължение при разрушаване δ5 от 

скоростта на деформация έ за образци с различна 
средна едрина на кристалографските зърна. 
 От фиг. 3 се вижда силното влияние на 

скоростта на деформация έ върху стойностите на δ5 
за образци с микрокристална структура, като 

зависимостта δ=f(έ) има максимум при έ =10-3 s-1. 
Скоростта на деформация оказва много по-слабо 
влияние върху δ при пробни тела с конвенционална 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2012 ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME 3, P.P. 119-121 (2012)120



структура. При тях се наблюдава слабо изразено 
намаляване на пластичността с нарастване на 
скоростта на деформация. 
 Резултатите от проведените експерименти 
показват вида на влияние на параметрите на 
деформация върху пластичните характеристики на 
изпитваните материали. Вижда се, че при образци със 
свръхдребнозърнеста структура при високи 
температури на изпитване параметрите на процеса на 
деформация оказват съществено влияние, докато при 
материал с конвенционална едрина на структурата 
това влияние е слабо изразено. Тази разлика се дължи 
основно на различните механизми, контролиращи 
процеса на деформация при метали и сплави с 
конвенционална и микрокристална структура. 
 
 4. Изводи 
 
 1. Представена е зависимост на степента на 
деформация ε от параметрите на деформация 
(скоростта на деформация, коравина на 
деформиращата система и мащабен фактор) при 
механични изпитвания на метали и сплави. 
 2. Направени са експерименти, показващи 
влиянието на параметрите на деформация върху 
пластичността на образци от сплав Zn-Cd-Mn с 
конвенционална и свръхдребнозърнеста структура. 
 3. Експериментално е доказано, че при 
високи температури на изпитване параметрите на 
деформация оказват съществено влияние върху 
пластичните характеристики на образците с 
микрокристална структура и практически не оказват 
влияние върху резултатите за δ за пробни села с 
конвенционална структура. 
 4. Получените в работата резултати 
показват, че сравняването на резултатите от 
механични изпитвания при високи температури на 
метални материали със свръхдребнозърнеста и нано- 
структури трябва да се извършва много внимателно 
като се отчитат точно съответните параметри на 
деформационния процес. Това ще доведе до 
избягване на неточности, дължащи се на 
пренебрегването на някои от параметрите, влияещи 
върху резултатите от изпитванията. 
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