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Abstract.
The different ways of introducing the nanomodfiers in the production of welding wire with the friction extrusion
method are considered. The location of the particles inside the welding wire is shown by metallographic and
electron-microscopic analysis.
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Начини за производството на модифицирана заваръчна тел
по метода на екструдиране чрез триене
Десислава КРЪСТЕВА

1. Увод
Развитието на науката и технологиите е невъзможно без нови материали с
подобрени свойства. Те позволяват не само повишаване на качеството на продуктите и
удължаване на техният живот, но и откриването на нови технически решения , напълно
различни от съществуващите.
От представянето си през 1959 г., нанотехнологиите са довели до различни
революционни разработки, които от своя страна довеждат до производството на
различни видове материали на наномащабно ниво. След редица изследвания е
установено, че размерът им може да повлияе на физиохимичните свойства на
веществата, като повишаване на якостта, пластичността, твърдостта и
износоустойчивостта на материала [1], което води до все по-масовото им използване при
процесите на заваряването.

2. Методи за внасяне на наномодификатори за целите на процеса
заваряване
В практиката има известни редица методи за използване на наномодификатори при
процеса заваряване – с внасяне на наномодификатора волфрамов карбид чрез обмазката
на електроди на ръчно електродъгово заваряване УОНИ13/55 [1], методи за
електрошлаково заваряване с въвеждане на нанострукторините компоненти заваръчната
вана с помощта на тръбен електроден тел, вътрешността на който е запълнен с
нанопрахове от титаниев карбонитрид TiCN [2], метод за механично заваряване с топящ
се електрод в защитна газова среда с нанасяне на нано структурни частици на
повърхността на заваръчен тел G4Si1 [3] и други.
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В настоящата статия ще бъдат представени някои от методите за внасяне на
наномодификатори при производството на модифициран алуминиев тел по метода на
екструдиране чрез триене. Тези метод позволява утилизиране на отпадъците от
механична обработка и изработката на тел с определени модификатори. За конкретният
случай е използван нанопрах Ti-C и отпадъчни стружки от Al 6082.
За ефективното им използване нанопраховете трябва да бъдат активирани по
подходящ начин. [4] Един от начините е в органичен разтворител се добавя
необходимото
количество
отпадъчни
стружки
и
съответният
процент
наномодификатори. Получената смес се поставя в затворен съд и се размесва на
вибрационна установка. От направените опити е установено, че при този метод след
екструзия наночастиците агломерират и образуват дефекти в структурата на тела, което
го прави неподходящ за целите на процеса екструдиране чрез триене.
Друг метод за активиране е механично активиране в планетарна топкова мелница
(фиг.1) с 3 цилиндрични контейнера, които са разположени върху планетарен диск, а в
тях са поставени определен брой стоманени сфери. Цилиндричните контейнери се въртят
в поска, която е противоположна на въртенето на планетарният диск. Ефективността им
се определя от скоростта на въртене около централната ос, както и съотношението на
скоростите на въртене около собствената и централната ос. В процеса на обработка на
материала, използвайки описаната технология се получава ефект на механично
активиране.

а) общ вид

б) схема на принцип на работа
Фиг.1 Планетарна мелница

При този метод количеството отпадъчни стружки необходимо за провеждането на
един експеримент се разделя на три равни части, които се разпределят в трите барабана
на планетарната мелница. Необходимото количество нанопрах е измерено с помощта на
аналитична везна на Kern ABS 120-4N с измервателна точност 0.0001гр. Процеса на
активиране продължава до пълното усвояване на наночастиците и се контролира
визуално. На фиг.2 са показани отпадъчните стружки преди и след обработката с
наномодификатор TiCN (80% Ti и 15% TiC )

205

а) Преди обработка

б) след обработка с наномодификатор TiCN

Фиг.2 Алуминиеви стружки от Al6083

3. Резултати, получени при разгледаните методи на активиране
На фигури 3, 4 и 5 са показани резултати от металографския анализ на получената
от тях заваръчна тел. Анализът е проведен по стандартна процедура – опаковани в
акрилна смола, шлайфани на шкурки до номер 1200, и механично полирани. Заснети са
в полирано и проявено състояние чрез оптичен микроскоп Polyvar Met при увеличения
до х1000, цифрова камера Jenoptic и софтуер Progress Capture Pro. Микроструктурата е
проявена чрез разтвор на Tuker (15 ml HF, 16 ml HNO3, 42 ml HCl, 27 ml H2O).

а) Образец в полирано състояние – напречно
сечение

б) Образец в полирано състояние – надлъжно
сечение

в) Микроструктура на образец в проявено
състояние – напречно сечение

г) Микроструктура на образец в проявено
състояние – надлъжно сечение

Фиг. 3 Металографски анализ на заваръчен тел от Al 6082 активиран по дисперсен метод с
органичен разтворител
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а) Образец в полирано състояние – напречно
сечение

б) Образец в полирано състояние – надлъжно
сечение

в) Микроструктура на образец в проявено
състояние – напречно сечение

г) Микроструктура на образец в проявено
състояние – надлъжно сечение

Фиг. 4 Металографски анализ на заваръчна тел от Al 6082 с време на активиране 20 мин

а) Образец в полирано състояние – напречно
сечение

б) Образец в полирано състояние – надлъжно
сечение

в) Микроструктура на образец в проявено
състояние – напречно сечение

г) Микроструктура на образец в проявено
състояние – надлъжно сечение

Фиг. 5 Металографски анализ на заваръчна тел от Al 6082 с време на активиране 30 мин

207

На фиг.3 се забелязват дефекти под формата на неметални включения (единични
отделяния с оранжево-кафяв цвят) причинени от агломерирането на наночастици, което
прави приложението на този метод на активиране неподходящ за целите на процеса. В
напречно сечение на фиг.5 се наблюдава издребняване на зърната към сърцевината на
образците както в надлъжно, така и в напречно сечение. По периферията на образците се
наблюдават по-големи зърна. Добре се виждат деформационните линии, които в
надлъжно сечение са с U-образна форма около централната ос на образеца – по-слабо те
са изразени в образец 3 (фиг. 5). В напречно сечение в образец 2 (фиг.4) са със
спираловидна форма, а в образец 3 се забелязват частично деформационни линии под
определен постоянен ъгъл.

а) Образец №3 – надлъжен профил

б) Образец №3 – напречно сечение

Фиг.6 Разпределение на наночастиците чрез механично активиране

На фиг.6 могат да се видят резултатите от сканиращата електронна микроскопия,
където ясно се вижда равномерното разпределение на наномодификаторите в
екстудираните образци тел, след механичното активиране в планетарна топкова
мелница. От проведени изследвания [4] е установено, че оптималната концентрация на
наномодификатори, за получаване на заварени съединения с повишени механични
показатели е 0.03-0.06 %.Данните за количественото разпределение на елементите (Ti)
показани в табл.1 може да се види каква степен от използваните модификатори са се
усвоени в получената тел. Видно е по концентрацията на Ti, че усвоеното количество
модификатор е оптимално.
Табл. 1 Количествено разпределение на елементие
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4. Изводи
1. За равномерното разпределение на наномодификаторите в получената заваръчна тел
е необходимо те да бъдат активирани по правилен начин.
2. След направени анализи е установено, че при активиране в органичен разтворител в
изходният продукт се получава агломериране на частиците.
3. При механичното активиране в планетарна топкова мелница се получава равномерно
разпределение на модификаторите в получените образци.
4. Няма достатъчно експериментални данни за оптималните режими на процеса на
активиране и количеството наномодификатор необходимо за равномерното
разпределение в тела.
5. Разработеният метод за изработка на модифициран заваръчен тел е ефективен и
позволява изпълнението на заварени съединения с повишени механични показатели.
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