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Резюме: Макро- и микроструктурата на материала на летите и термообработени изделия е носител на техните свойства. 
Оценките на механичните свойства се използват в методологията на структурните изследвания. Оценката на жилавост е 
основна за механичните свойства. Предлага се използване на програмните продукти на изчислителна физика при отчитане на 
механичните изпитания в структурните изследвания. 
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STRUCTURES OF METALS AND ALLOYS - MECHANICAL PROPERTIES 
Abstract: Macro- and microstructure of the material cast and cured products is a carrier of their properties. Estimates of mechanical 

properties using the methodology of structural research. The evaluation of toughness is essential for the mechanical properties. Available 
using the software of computational physics taking into account the mechanical tests in structural studies. 
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1. Увод – „Студена” и „гореща” – еластична и 
пластична деформация [1]; динамично 
разрушаване на метални структури [5] 

Дефиницията на А. Балевски [1]: еластична деформация – 
възвръщане на първоначалната форма на макрообема след 
прилагане и снемане на външна сила; пластична деформация 
– изменение на първоначалната форма от остатъчна 
деформация след прилагане и снемане на външна сила. За 
получаване на крайна форма се използва пластична 
деформация в студено и най-често в горещо състояние. 
Основени машиностроителни материяли са металите и тяхните 
сплави и най-важното свойство за инженерните съоръжения  е 
тяхната жилавост [1]: жилавост – способност даден 
метал/сплав да поглъща определено количество енергия без 
разрушение. 

Металните машинстроителни материяли се подлагат на 
различни изпитания. Статични изпитания – способност на 
материяла да се съпротивлява срещу равномерен, бавно и 
плавно изменящ се по величина товар, предизвикващ 
напрежения [1]: Опън на епруветка (фиг.1) 

 
Фиг.1 Изпитание на опън на епруветка: диаграма напрежение (σ) 

– удължение (δ=(l-l0)/l0), където (l-l0) и l0 са абсолютно удължение и 
начална дължина на епруветката, подложена на опън; точките P, E 
определят област на пропорционалност (линейна зависимост между 
деформация ε, напрежение σ и модула на Юнг (E) т.е. – законът на 
Хук ε=σ/E) и често σP≡σE; площадка на провлачване S1 - S2 с граници 

σS1 и σS2; σR < σB. Изпитанията на опън установяват характерните 
напрежения за съответния материял [1]; 

Изпитанието на натиск определя същите величини 
„граници” (Фиг.1), но напреженията са с обратен знак. 
Посоката на натоварването съвпада с оста на пробата. Използва 
се в редки случаи; Изпитване на огъване обикновенно за 
леярски материяли. Определя се максималното провисване в 
момента на разрушаване на проба σBB = MB/W, MB – огъващ 
момент; W е съпротивителен момент; Изпитване на усукване, 
провежда се рядко и то за валове τB = MD/WP; Изпитване на 
срязване – определяне съпротивлението на материяла срещу 
приплъзване (предвижване) на две лежащи едно до друго 
сечения едно спрямо друго; Изпитване на твърдост – 
съпротивлението на тяло, срещу проникването в него на друго 
по-твърдо тяло, под действието на известна сила HB(V)(R) = P/f, 
където P и f са сила и повърхност на отпечатък на сферичка с 
диаметър D; индексите B, V и R – са за изпитания по Бринел 
(сферичка), Викерс (четиристенна пирамидка с върхов ъгъл 
1360 ± 20/) и Роквел (конус (може и диамантен) с върхов ъгъл 
1200); Изпитване на пълзене (крип) – определяне на 
максимално при дадена температура напрежение на опън, при 
което започващото отначало удължаване затихва с течение на 
времето. Построяват се криви удължение – време [1]. 
Динамични изпитания [1]: Изпитване на умора – определя се 
издържливост на материала (граница на умора) σW – 
максимално напрежение, на което може пробата да издържи 
произволен брой цикли на променливо натоварване, без да се 
разруши σW < σB. Връзката е σW = (0,49 ± 0,13)σB. Изпитването 
продължава много дълго и се построяват криви на Вьолер в 
координатна система напрежение – брой цикли; Основен метод 
за изпитания на жилавост е чукът на Шарпи [1]  

 
Фиг.2 Изпитване на удар с чука на Шарпи [1], където G – тегло; 

R – дължина на рамото; H1 и α – начална височина на издигане и ъгъл; 
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H2 и β – крайна височина и ъгъл на отклонение след разрушаване на 
пробата F. Енергията (A) и устойчивостта на жилавост (срещу удар) 

A=G(H1-H2)   и    а = A/f където f е сечението на пробата. 

В ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София се 
правят от неговото създаване изследвания по статични и 
динамични изпитвания. Чука на Шарпи [7] е основното 
изпитание на жилавост. Разширение на методологията по 
[11÷17] е използване на високоскоростна камера Phantom-V7.3. 
На (Фиг.3 и 4) са представени процесите на деформиране и 
разрушаване за време 0,012 sec  

1  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  70  

a) Процес на деформиране и разрушаване на пробно тяло с чук на 
Шарпи – снимане 10000 кадъра/s с високоскоростна камеа Phantom-

V7.3. 

 
б) Абсолютна скорост на чука с означени избрани кино кадри; 

 

в) 1) Числено решение на силовото взаимодействие проба/чук със 
същите кадри; 2) Запис на диаграма „сила – преместване” [14]; 

 
г) Структурни наблюдени на пробата 

Фиг.3 Взаимодействие чук на Шарпи/проба ст. 20 при 19 O C. 

 

 

   

 
Фиг.4 Микроструктури, разрушени повърхности и профилограма 

на Talyrond  

2. Изчислителна физика 
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Известно е, че структурата на металите (сплавите), трябва 
да гарантира да няма пластични деформации в инженерните 
системи [5]. Доказано е, че идеята за непрекъснатост не е 
достатъчна и в допълнение трябва да се знае якостта на 
динамична пукнатиноустойчивост на: конструкцията и нейните 
материали; дифиниция: Жилавост – способност на 
металната структура да се съпротивлява в условията на 
ударно натоварване при наличието на един или няколо остри 
надреза, предизвикващи концентрация на напреженията. 
Мярка: количеството енергия, необходимо да разруши дадено 
пробно тяло при дадена температура. Два вида: жилавост с 
надрез и жилавост срещу разрушаване на монолитно тяло. 
Физичен модел на разрушаване на метални структури за много 
малки интервали от време [5]: това е макроскопична 
пукнатина – свободна от напрежения повърхност; зараждане 
и събиране на микроскопични повреждания – елипсовидни 
празнини, крехки пукнатини, адиабатични линии на плъзгане; в 
поликристална струкутара (при включвания и граници на 
зърната) в два последователни стадия – достигане на 
деформационно насищане, начало на разрушаване по два 
критерия: а) в момент t=0 s е (необходима енергия за 
зараждане) ≤ (свободната енергия, депозирана в областите на 
празнотите), която намалява с времето; б) премахване 
границите на включванията с изменение на напрежението на 
зърната [5]. В еласто-пластичната механика [5] е въведен J-
интегралът за еласто-крехки материали като инвариантен 
израз, независещ от пътя на интегрирането с енергетичен 
смисъл; адаптиран за някой видове нееластично деформиращи 
се тела без единен поход. Общият вид е 

( )∫ −=
F

dxudTdyJ ω , където T= T=σijnj, ∫= min

0

ε
εσω ijijd ; (x, 

y) – правоъгълна координатна система, нормална  спрямо 
фронта на придвижване на пукнатината; y е ⊥ спрямо 
повърхността на пукнатината; ds e нарастване от arc дължина 
по контур Γ, започваща от долна повърхност на пукнатината и 
завършваща в горната повърхност; T  е векторът на 
напреженията; u  е векторът на преместванията, а ω е 
интегралът, представляващ плътността на енергията на 
деформация. В [5] J-интеграла е приложен за динамично 
натоварване като е предложена обща дефиниция на за JD-
интеграл при двумерна пукнатина и нееластично 
деформиращо се тяло, чието поведение е възможно да бъде 
описано от инкрементална теория. Тази теория позволява 
моделно представяне на широк клас нееластични тела, в това 
число: еласто-пластични, еласто-крехки с нелинейно 
микроразрушаване, еласто-пластични с чувствителност към 
скоростта на деформация, еласто-пластични с отчитане на 
микродефектирането (нееластично разрохкване) и др. На 
(Фиг.5) е представена  

 
Фиг. 5 Динамично триточково огъване на призматично пробно 

тяло [5], където A е площ на произволна двумерна част от тялото 
във върха на пукнатината с ограждащ контур Γ; 0x1x2 – локална 

координатна система с начало във върха на пукнатината; ∆x1 и ∆x2 – 
геометрична дискретизация; P е разпределението 

 на приложеното натоварване по ∆x2 на компонента на вектора 
на напреженията по 0x1 за точките от контура Γ; q – компонента на 

вектора на огъващото натоварване по 0x1. 

В [5] основната идея на единния подход е, че за безкрайно 
малък интервал (б.м.и.) от време (dt), нарастванията на 
напреженията (dσ) и деформациите (dε) са свързани (Фиг.1 
и 5) линейно и може да стане сумиране и да се изчисли 
стойността на съответния JD-интеграл. При краен интервал 
от време може да стане сумиране и да се изчисли стойността на 
съответния JD-интеграл (с енергетичен смисъл), а енергията е 
екстензивна величина в деформационният процес. 
Изследванията [5, 6, 7], и резултатите от §1 ние допълваме с 
числено изследване на охлаждането на пробата до момента на 
удара (за структурните наблюдения (Фиг.4))  

Таблица 1. Температури на горна и долна средни точки във 
вертикалната равнина зад надреза в диапазона (-160÷150 0C). 

t sec 0 1 2 3 4 5 

T,0C 150 149,23 149,28 149,16 148,8 148,4 

T,0C 150 149,41 149,359 149,22 148,9 148,45 

T,0C -160 -159,94 -159,01 -158,85 -159,43 -157,79 

T,0C -160 -159,18 -159,11 -158,92 -158,5 -157,85 

В работи [11, 12, 13, 15 и 16] са развити аналитични 
математични модели на процеса на разрушаване на пробата с 
чук на Шарпи. Тези резултати доразвиват методологията 
създадена в института. За изследване структурите на металите 
и техните сплави класическите методи [1, 4, 9] трябва да се 
допълнят с методите на квантовата механика [18]. Нещо по-
вече, методите на квантовата механика вече са в справочници 
[10] (Фиг. 6)  

 
Фиг.6 Еволюцията и класификацията на методите на квантовата 

химия [10], ET – кинетичната енергия на електроните, ЕXC – обменен 
функционал. 

Голям е методологичният заряд за приложение на методите 
квантовата механика, като образование и приложение в 
тарнсфер на знание. Според нас всичко казано до тук е 
обвързано с оценка на механичните свойства на 
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машиностроителните материяли. Особено съвременен поглед 
за конкурентност на микро-леярни. 

В [5] се работи с понятието сингулярност (латински), който 
е термин в науката и се описва най-общо като състояние на 
уеднаквяване на определени характеристики на изследвания 
обект до степен, в която характерът на обекта коренно се 
променя. Примери: 1. Теоретична физика – гравитационна 
сингулярност е точка с нулев обем и с безкрайна плътност; 2. 
Математична сингулярност – състояние в което даден 
математически обект не е дефиниран; 3. Механична 
сингулярност – положение или конфигурация на механизъм 
или машина, от където последващото поведение не може да 
бъде предвидено.  

Програмнитe продукти [20 и 21] с многоброен авторски 
колектив е необходимото средство за технологичната 
политика на микро-леярните. Съдействието ще дойде от 
технологичните офиси за отворени иновации [19] според нас е: 

Университети, БАН ↔ макро-, средни и малки 
фирми ↔ отворени иновации ↔ микро-фирми ↔ 
пазар.                                                                               (A) 

Методологичен пример: Микро-леярна работи с метода на 
Балевски – Димов за леене с газово противоналягане. При 
използване на специалисти от института за нея трябва да се 
създаде прецизно подбрана научна информация за 
конкурентноспособност. Алгоритъм (A) за технологии с 
фазови преходи от първи и втори род: Макро- и микро-
оценка на пазара, на който реализира продукция (най-добре с 
външни експерти); Оценка на риска на пазара и риска за новото 
изделие (нова сплав); Необходима конкретна „пълна” научна 
информация и класификациа за изделието – исторически 
подход с евристични методи [3]; Подбор на информацията за 
леярската технология т.е. кои макро-параметри ще въздействат 
на структурообразуването; Предоставяне на пълен анализ на 
материяла и изделието на механичните свойства и гарантиране 
на максимален срок на експлоатация. 

3. Изводи 
1. Представени са оценки на жилавост въз основана 

развитие на методологията, чрез заснемане процеса на 
разрушаване със високоскоростна кинокамера. 

2. Показана е възможността на изчислителната физика в 
съответната специфична област и приложение на методите на 
квантовата механика. 

3. Получена числена оценка на температурното поле на 
пробата в момента на удара. 
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