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Резюме: Проектирана и изработена е инструментална екипировка (кокили) за отливане на заготовки от олово и технически 

чист алуминий с цел експериментиране на двуъглова и четириъглова равноканална екструзия. Разработена е технология за 

отливане на цели заготовки за механични изпитвания и металографски анализ, както и на двуделни проби с цел изработване на 

опитни образци за изследване по метода на координатните мрежи.  
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Abstract: A tooling – molds for casting of lead and technically pure aluminum samples are designed and manufactured in order to 

investigate the dual and the four angular equal channel extrusion. A technology is developed for casting of entirely billets to perform 

mechanical tests and metallographic analysis. Twin half samples are prepared as well as experimental models for investigation using the 

grid strain analysis method. 
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1. Увод 

Един от основните методи за формиране на ултрафина 

структура на масивни метални изделия е чрез интензифицирана 

пластичната деформация (ИПД). Той е известен от началото на 

90-те години на миналия век, но досега не е намерил 

приложение в производството на различните инженерни 

материали. В процес на усилени научни изследвания и 

експериментиране са различни схеми на деформиране, които 

продължават да са актуални на международно ниво. 

Използваните материали са основно чисти метали (Al, Cu, Mg, 

Pb, Ti и пр.) и някои от техните сплави [1]. 

Съществуват различни методи на интензивна пластична 

деформация, като един от най-разпространените е 

равноканална ъглова екструзия. Сравнително нов вариант на 

метода на ъглова екструзия е последователното прекарване на 

заготовката през два паралелни канала, чийто разновидности са 

равноканална двуъглова или четириъглова екструзия (фиг. 1) 

[2]. При тези равноканални ъглови екструзии се реализират 

големи пластични деформации, приложени в зоната на 

пресичането на каналите, при затворен обем и подчертано 

натискови напрежения, но без това да е свързано със 

съществени промени в нейната крайна форма и размери.  

Цикличността и многократността на деформиране при 

равноъглова екструзия се осигурява от възможността всяка 

заготовка да се екструдира няколко пъти през зоната на двойно 

пресичане, тъй като се калиброва в изходящия канал, който е с 

равно на входящия канал сечение.. При зареждането си във 

входящия канал, заготовката може да се завърта на всеки 

преход на 90О или 180О градуса, което позволява получаването 

на максимален брой различни равнини на плъзгане. 
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Фиг. 1 Видове равноканална ъглова екструзия: а) равноканална 
двуъглова екструзия; б) равноканална четириъглова екструзия  

2. Проектиране и изработване на 

инструменти за отливане на заготовките 

С цел намаляване на силата на деформация се използват 

пластични материали (олово и технически чист алуминий). 

Тези материали трудно се обработват чрез рязане и макар 

формата на заготовките да не е със сложна геометрия, то 

получаването им чрез механична обработка би ги оскъпило. 
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Тези факти налагат извода, че икономически най-

целесъобразно е тези заготовки да се изработват чрез леене. 
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Фиг. 2 Форма на заготовка за двуъглова равноканална екструзия 
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Фиг. 3 Форма на заготовка за четириъглова равноканална екструзия 

 

За отливането на заготовките са проектирани и изработени 

два броя чугунени кокили (фиг.4 и фиг.5) 

 

 

Фиг. 4 Кокила за отливане на заготовки за двуъглова равноканална 

екструзия 

Кокилата, показана на фигура 4, се използва за отливане на 

два вида образци - цилиндричните пробни тела служат за 

изпитване на якост на опън, а правоъгълните за заготовки за 

експерименти за интензивна пластична деформация. 

 

Фиг. 5 Кокила за отливане на заготовки за четириъглова 

равноканална екструзия 

3. Технология за отливане на заготовките 

При отливане на заготовки от технически чист алуминий 

върху работната повърхнина на кокилите се нанася 

топлоизолационна обмазка. Тя е необходима за регулиране на 

скоростта на охлаждане на отливката и гарантира запълването 

на леярската форма. Обмазката е на водна основа с огнеупорен 

пълнител аморфен силициев диоксид (бели сажди) и свързващо 

вещество – водно стъкло. Нанася се върху предварително 

нагретите до температура 150 - 2000С кокили. Технически 

чистият алуминий се прегрява до температура 7500С, а 

кокилите се подгряват до 200-2500 С. При този режим на леене 

се получават отливки с най-добро качество (фиг. 6 и фиг. 7). 

За отливане на олово се използва същата технология, като 

оловото се прегрява до температура 380 - 4000 С, а кокилата се 

подгрява до 180 – 2000 С. 

 

Фиг. 6 Отливка на заготовки за двуъглова равноканална 
екструзия 

 

 

Фиг. 7 Отливка на заготовка за четириъглова 

равноканална екструзия 

4. Нанасяне на координатна мрежа 

Разпределението на деформациите в обема на екстудираната 

заготовка в отделните части на деформационното пространство 

при равноканална екструзия е установено чрез метода на 

координатните мрежи. Нанасянето върху образец на 

координатна мрежа е един от най-разпространените методи за 

изследване на кинематиката и динамиката на пластичните 

течения, даващ пълна информация за зоните на деформация и 

преходните области, за неравномерността на деформациите [4]. 

46

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2014" ISSN 1310-3946

YEAR XXI, P.P. 45-47 (2014)



С цел установяване степента на деформация нанасянето на 

координатните мрежи се извършва в равнината на симетрия на 

детайла, преминаваща през оста на симетрия на заготовката, 

която предстои да бъде екструдирана. (фиг. 8 и фиг. 9). Чрез 

вбиване с релефен поансон (фиг. 8) върху двете половини на 

изследвания образец се нанася разделителната мрежа - система 

от линии в определена координатна система (декартова или 

цилиндрична). Позитивният отпечатък на координатната мрежа 

е предварително изрязан (изпарен) на лазерна машина на 

поансона за отпечатване (вбиване). 

  

Фиг. 8 Снимка на поансона за отпечатване на координатната 
мрежа и оловния образец 

За реализирането на тази цел е необходимо да се отлеят 

двуделни заготовки с размери 10.6 х 10.6 mm и дължина 55 мм, 

разделени по дължината си. При отливането им се използват 

половинките на кокилите, затворени с равна плоча. На отлетите 

половинки се нанасят (вбиват) координатни мрежи с размери 

на клетката 1.85 на 1.85 мм (фиг. 10). За получаване на 

качествен отпечатък на координатната мрежа е необходимо 

отливките да са плътни и без леярски дефекти. 

  

Фиг. 9 Заготовка с нанесена координатна мрежа  

След вбиването на мрежите следва нагряване на двете 

половини и слепване чрез сплав на Вууд (фиг. 10 и фиг. 11) и 

деформиране на слепената заготовка. От изменението в 

геометричните размери на клетките от мрежата (след 

разделянето на двете половини) се определят деформациите в 

геометричния център на клетката. Измерват се двата диагонала 

на клетката и ъгъла на завъртане във върховете на ромбоида. 

Деформациите, които се определят, са две главни линейни 

деформации (по осите на диагоналите d13 и d24) и се изчисляват 

като логаритмични, съгласно зависимостите:  

 - линейна деформация по диагонал d13      - ε13 = ln (d13 / d0); 

- линейна деформация по диагонал d24       – ε24 = ln (d24 / d0); 

където d0 е началния размер на диагоналите на клетката преди 

деформиране. 

Линейната деформация по третата ос, перпендикулярна на 

равнината с нанесената координатна мрежа, се определя от 

закона за постоянство на обема, а именно:     ε13-24 = - (ε13 + ε24). 

 

Фиг. 10 Заготовки за четириъглова равноканална екструзия  –
половинка и слепена със сплав на Вууд 

Ъгловите деформации на мрежата се определят като средна 

стойност на тангенсите от външните ъгли във върха на 

получения ромбоид. 

 

Фиг. 11 Заготовки за двуъглова равноканална екструзия  –половинка 
и слепена със сплав на Вууд 

От изменението в геометричните размери на всяка една 

клетка от мрежата могат да се определят деформациите в 

геометричния център на тази клетка. Измерват се двата 

диагонала на клетката и ъгъла на завъртане на мрежата във 

върховете на ромбоида. 

4. Анализ на получените резултати и изводи 

1. Проектирани са и са изработени кокили за отливане на 

заготовки за равноканална екструзия. 

2. Разработена е технология за отливане на плътни 

(бездефекти) заготовки за равноканална екструзия от 

технически чист алуминий и олово в метални форми. 

Получените отливки успешно се използват при физическо 

моделиране на равноканална двуъглова и четириъглова 

екструзия с нискотопими сплави, което доказва, че 

разработената технология гарантира получаването на 

качествено отляти заготовки. 
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