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Abstract 
Object of investigation is nickel-free Co-Cr-Mo super alloy. Data for the structure and the phase composition are 
obtained during different technological regime AND s. An ability to use the high temperature as a method of 
increasing operational capacities of the alloy is demonstrated. 
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1. Увод 
 

В момента супер-сплавите се използват успешно и в денталното и хирургическо 
протезиране. В практиката са се наложили безникелови супер-сплави на базата на 
кобалта, допълнително лигирани с хром и молибден, които, съгласно публикуваната 
литература, притежават висока корозионна устойчивост и износоустойчивост, висока 
биологична поносимост и ниска кацерогенност, определена от слабата реакция на 
кобалтовите и хромови метални йони с човешкия организъм [1-11].  
 
2. Материал и методика 
 

Изследвана е сплав, с химически състав, показан в Таблица 1, която е намерила 
широко приложение в протезирането. За целта в ИМСТЦХ-БАН е отлята 10 килограмова 
отливка, която включва седем пръчки с различни размери и мъртвата глава. 
Хомогенизацията на слитъка е извършена при 1250оС в продължение на 6 часа. 

Таблица1. Химически състав на изследваната сплав 

Cr Fe Ni Mo Други Co 
25,5 4,3 1,0 4,7 4,3 останалото 

 
Металографските изследвания са проведени със стандартен оптически микроскоп 

и стандартна методика. Металографските изследвания на подбрани образци от пръчка, 
от центъра на отливката и тези от външната страна, както и от долната и горната им 
страна, показаха нееднородност във фазовия състав.  



77 

Образците за рентгеноструктурен анализ /15х15х3 mm/ са закалявани 
предварително от температура 1150оС /30 min/ в кварцови ампули във вода. 
Рентгеноструктурният анализ е проведен със стандартна апаратура “Philips“с Co-К 
излъчване. Снет е пълният спектър на изследваните сплави в диапазона на удвоените 
ъгли на отражение от 40 до 140о и линиите (111) на аустенита и (110), (211), (220), на 
мартензита с намалени стъпка 0,02о/min и скорост 20 sec/step. За еталон е използван 
образец от армко жeлязо след пълно отгряване. Апаратурата за рентгеноструктурни 
изследвания е напълно компютризирана. Експерименталните данни се получават, строят 
графично и обработват с програма ORIGIN 5.0. 

Една част от образците са изследвани в лято състояние, друга след закаляване, а 
трета след закаляване и стареене при 730оC в продължение на 6 часа и охлаждане на 
въздух [11]. 

Част от образците за рентгеноструктурен анализ са изследвани след механично 
третиране на повърхността на пробните тела, посредством абразивно почистване и 
последващо полиране.  
 
3. Експериментални резултати и обсъждане 
 
3.1. Технологична схема на получаване на лети импланти 

На Фиг.1 е показана отливката, а на фиг.2 нейната макроструктура. 
 

 

 

 

 

 

а/x2;                                              б/x10 
 

Фиг.1. Отлятата заготовка и 
мъртвата глава на отливката 

 
Фиг.2.Макроструктура в напречно 

сечение на отливката 
 

Установи се, че отливката е с леярски макро- и микродефекти – шупли, пори, 
напрежения, едри зърна и неметални включения с висока твърдост. При тази 
макроструктура се очаква материалът да има занижени механични свойства, в сравнение 
с подобен материал, който е минал пълния цикъл на деформационна и термична 
обработка. Този резултат трябва да се има предвид винаги, когато зъбните или 
хирургични импланти се използват в практиката в лято състояние. Очаква се, че 
нееднородността на отливката ще доведе до тегловна ликвация в отлетия имплант. 

В Таблица 2 са показани разликите в принципните технологични схеми и фазовите 
състави за изготвяне на изделия от пластично деформирани и лети заготовки, които 
накратко могат да се формулират така: 

- И при двата случая се изхожда от лети заготовки, в които има отделена 
първична, едра интерметална фаза. 

- При пластично деформираните изделия първично отделената интерметална 
фаза се разбива чрез деформацията, става дребнозърнеста и при следващо 
закаляване се разтваря в твърдия разтвор, като след стареене се отделя 
вторична, ситнозърнеста интерметална фаза. 

4 
 

1 
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- При летите изделия първично отделената интерметална фаза при закаляване се 
разтваря частично, като една значителна част от нея остава в изделието и не 
участва в процесите на термично обработване. Във фазата на стареене към нея 
допълнително се образува вторична ситнозърнеста интерметална фаза. 

Таблица 2. Принципни технологични схеми за изготвяне на пластично деформирани и 
лети заготовки за метални изделия за импланти 

Технология за изготвяне на изделия от 
заготовки, получени чрез пластична 

деформация 

Технология за изготвяне на лети 
заготовки – случай на изработване на 

импланти 
-Леене (фазов състав – твърд разтвор + 
първични едри отделяния интерметална 
фаза); 

-Леене (фазов състав – твърд разтвор + 
едра, първично отделена интерметална 
фаза); 

-Отгряване; 
-Гореща пластична деформация – 
(коване, валцуване или щранг-пресоване) 
(Цел – издребняване на зърната и пълно 
разбиване на отделената интерметална 
фаза на малки дребни частици), степен на 
обков не по-малко от 9-11; 
-Отгряване (Цел – сваляне на 
напреженията + издребняване на 
структурата чрез фазова 
прекристализация); 

-Хомогенизация (фазов състав – твърд 
разтвор + частично разтворена първично 
отделена интерметална фаза); 

-Изработване на изделието – чрез 
механична обработка; 

-Изработване на изделието – чрез 
отливане; 

-Закаляване (пълно разтваряне на 
първичната отделена и разбита 
интерметална фаза в твърдия разтвор);  

-Закаляване (твърд разтвор + останала 
частично разтворена първично отделена 
интерметална фаза);  

-Стареене (отделяне на вторична 
ситнозърнеста интерметална фаза от 
твърдия разтвор). 

-Стареене (твърд разтвор + останала 
частично разтворена, първично отделена 
интерметална фаза + вторично отделена 
ситнозърнеста интеметална фаза). 

 
Съгласно тези технологичните схеми, сплавта в лято състояние не достига 

експлоатационните си възможности и пълния си технологичен и механичен ресурс, 
поради занижени механични свойства. Това най-вероятно с пълна сила се отнася до 
летите протези.  
 
3.2. Фазов състав при термично обработване на кобалтова сплав за лети 
импланти 

Съгласно равновесната диаграма на състоянието на двойната система Co-Cr фиг.3, 
получена чрез термодинамични пресмятания [12-13], е възможно образуване на следните 
фази: в близка до изследваната от нас концентрация – 31% Cr, може да протече следната 
твърдофазна реакция от перитектичен тип: γ-Co +σ-фаза —> ε-Со /при 967 °C и 37.6% 
Cr. 

Трябва да се има предвид, че равновесната диаграма е само приблизителна и 
илюстративна, тъй като реалните условия на леене и термично обработване са 
анизотермични, а реалната диаграма трябва да е на тройната система Со-Cr-Mo. 
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                            γ1-C     γ-Co+σ              σ1       

  

- γ-Co – богата на кобалт фаза със 
стенноцентрирана кубична решетка (FCC); 
- ε-Co – нискотемпературната, богата на кобалт 
фаза с хексагонална решетка; 
- σ-сигма фаза – интерметални съединения – 
Co3Cr, Co2Cr и Co3Cr2. При наличие на Мо е 
тройно интерметално съединение CoxCryMoz. 
- α-Co – богата на хром фаза с обемноцентрирана 
кубична решетка. 
В близка до изследваната от нас концентрация – 
31%Cr, може да протече следната твърдофазна 
реакция от перитектичен тип:  
γ-Co +σ-фаза —> ε-Со  
/при 967 °C и 37.6 % Cr/ 

Фиг.3. Равновесната диаграма на състоянието на двойната система Co-Cr 
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Фиг.4. Резултати от рентгеноструктурния анализ на изследваната сплав 
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Имайки предвид казаното, че основната част от отделената първична интерметална 
фаза при леенето на заготовката остава неразтворена и не „участва“ в процесите на 
термично обработване, то нормално е да се очаква, че тя има състав, близък до 
евтектоидния за сплавта, а именно 42,2 тегл.% и при леенето се затвърдява последна, под 
температура 1379оС (дясната отметка), както е показано на фиг.3. В този случай, 
твърдият разтвор на γ-Co е с концентрация (лявата отметка), под тази на средната в 
сплавта (средната отметка).  

Рентгеноструктурните изследвания на фазовия състав на сплавта са показани на 
фиг.4. На базата на сравняване на максималната интензивност на дифракционните 
максимуми може накратко да се каже [14]: 

- Както летите, така и термично обработените образци имат състав, който се 
състои от три фази – σ-фаза, γ-Co и ε-Со. Наличието на високотемпературната 
фаза е обяснимо, имайки предвид, че количеството на хрома в сплавта е 
значително по-малко от това на кобалта, а той участва в образуването на ε-Со 
в перитектичната реакция- γ-Co + σ-фаза —> ε-Со, която няма да обясняваме 
подробно, т.е. остават „свободни количества“ γ-Co. 

- Налице са приблизително едни и същи количества σ-фаза, във всичките 
възможни варианти на леене и термично обработване, за което беше споменато 
по-горе. 

- При закаляване значителна част от ε-Со се превръща в γ-Co. 
- При стареене се наблюдава увеличаване на количествата на σ-фазата и γ-Co, за 

сметка на намаляване на това на ε-Со, което може да се очаква, че е обратна 
реакция на перитектичната. 

Практиката на производство на импланти е показала, че изследваните от нас сплави 
се използват основно в лято състояние и след закаляване и стареене. Според нас интерес 
представлява и трета възможност – стареене на летите образци без закаляване. 
Основание за това е ниската дифузионна подвижност на хрома и молибдена в кобалта, 
която предполага, че в технологичния процес на охлаждане на отливките, образуването 
на σ-фаза не е протекл докрай и количеството на последната е минимално. Резултатите 
от изследванията показаха, че допълнителното стареене на лят образец води до 
увеличаване на количеството σ-phase в сплавта- фиг. 7 и единственият път за повишаване 
на количеството на σ-phase в сплавта, ако това се налага по някакви  съображения, е 
прилагането на посочената опростена технологична схема на производството на 
импланти.  
 
3.3. Пасивиращи кобалтови окисни покрития 

Рентгеноструктурните изследвания на закален фиг. 5А, показват наличие на 
сравнително дебел окисен слой със състав Co3O4 и дебелина от порядъка на 80-100 µkm. 
Следователно 30 минутният престой на образците при 1150оС е достатъчен за образуване 
на дебел, защитен окисен слой. Образците след закаляване и стареене образуват окисен 
слой със същия химически състав и дебелина от порядъка на 120-130 µkm. 

Получените дотук резултати показват, че при създаване на технология за 
изработване на имплант, обезателно трябва да се имат предвид окисния слой, получен 
при термичните въздействия. Това особено се отнася до импланти, при които размерният 
фактор е от особено значение. Но от значение е възможната защитна роля на окисните 
покрития и корозионното им взаимодействие с биологичната среда. Комбинирането на 
термичното обработване със създаване на защитно окисно покритие е възможен 
оптимален метод за повишаване живота на имплантите.  
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А) Окиси след закаляване Б) Окиси след закаляване и стареене 

Фиг.5. Фазов състав на повърхностния слой след различни термични обработки 

 
3.4. TRIP –ефекти след повърхностна механична обработка  

Кобалтовите супер сплави се характеризират с ниска енергия на дефектите в 
подреждането на твърдия разтвор. Такава ниска енергия на дефектите в подреждането 
имат основно твърдите разтвори със стенно-центрирана кубична решетка. В тях 
дефектите в подреждането са в голяма концентрация, заградени са с широкоразцепени 
частични дислокации и в кристалографско отношение те представляват ε-фаза с 
хексагонална решетка (HCP). 

При наличие на приложено външно натоварване и появата на микропластични 
актове в материала, ε-мартензитът се превръща в нова α-фаза с обемноцентрирана 
кубична решетка – (BCC). Наблюдава се микроструктурен механизъм на уякчаване, 
познат в литературата като “TRIP” – (Transformation Induced Plasticity) ефект или 
механизъм, подробно, описан в литературата от Олсон и Коен [15, 16]. 

Тази особеност на кобалтовите сплави може да се използва успешно за 
повърхностно им уякчаване. 

На фиг.5 е демонстрирана промяната във фазовия състав на лято пробно тяло от 
изследваната сплав при механични въздействия- шлайфане и полиране. Наблюдава се 
изчезване на линията на ε-Со, т.е. протекло е фазово превръщане след механично, а не 
термично въздействие. 

След механично почистване на повърхността на рентгеновия дифракционен 
спектър се наблюдават литиите на γ-Co и ε –Co, но не се наблюдава отделена σ-phase- 
фиг.4. Особеното е, че 40% линия на γ-Co-(200) е многократно по-голяма от 100% линия 
γ-Co-(111). Това означава, че след рязко закаляване, вероятно под влияние нависоките 
напражания от закаляването, γ-Co е „видоизменен“. До момента в литературата няма 
данни, доколко свойствата на „видоизменения γ-Co“ съответстват на тези на 
„равновесния“. Този факт се нуждае от допълнителни изследвания. 

Тук трябва да се спомене, че в световната литература липсват данни относно 
връзката между TRIP-ефектите в кобалтови суперсплави и електрокорозионната им 
устойчивост в биологични разтвори, както няма данни и оценки за комбинираното 
въздействие на повърхностна обработка с високоенергийни източници, като 
електроннолъчево въздействие и TRIP-ефектите в сплавите с ниска енергия на дефектите 
в подреждането. 
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Фиг 6. Рентгеноструктурен анализ на сплавта след закаляване и механична обработка 

 
4. Изводи 
 

Проведените рентгеноструктурни изследвания на фазовия състав на изследваната 
Co-Cr-Mo сплав показаха, че:  

- Фазовият състав на сплавта в лято състояние е различен от този, получен след 
деформация; 

- Термичната обработка на импланта /закаляване и/или стареене/ е свързана с 
образуване на плътен окисен слой, който трябва да се има предвид, както при 
изработването на имплантите, така и като възможност за получаване на слой 
със защитни свойства;  

- След закаляване и стареене в сплавта не се образува σ-фаза и фазовият състав 
е основно γ-Co и ε –Co. 

- Механичната обработка на повърхността на кобалтовата сплав води до проява 
на TRIP-ефекти, които изменят повърхностния й фазов състав. 
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