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ГЛАВА  VI 
 
 
 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ СПОЙКИ И  
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН САМОРАЗПРОСТРАНЯВАЩ СЕ СИНТЕЗ 

 
1.ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН  
САМОРАЗПРОСТРАНЯВАЩ СЕ СИНТЕЗ 
 
1.1. Основи на метода 

Високотемпературният саморазпространяващ се синтез – ВТСС (Self-
propagating Hightemperature Synthesis – SHS) се основава на топлинната енер-
гия, получена от високотемпературна екзотермична химическа реакция, 
обикновено протичаща изключително бързо, понякога дори и взривно. 
 Същността на този тип високотемпературно взаимодействие се 
състои в самозараждането и възпроизводството на топлината, необходима за 
протичането на химичните реакции. Следствие на тази особеност отпада 
необходимостта от външно термично иницииране. Този тип синтези не са 
съпроводени от разход на допълнителни енергийни източници, което 
чувствително понижава себестойността им. Следователно, налице е търговска 
привлекателност, поради ниските технологични разходи.  
 По метода на високотемпературния саморазпространяващ се синтез 
могат да се получат материали, които трудно или неефективно се синтезират 
по други методи. При етапите на развитие на този метод, често протича и 
процес на самоочистка на материалите, вследствие на изпаряването на 
онечистванията. 
 Продуктите, произведени по този метод, могат да бъдат в различни 
форми, като:  

• Прахообразни материали 
• Монолитни тела 
• Тънкослойни системи (едно- или многослойни структури). 

 Методът удачно се прилага и при запояване на материали с коренно 
различни свойства. По този метод могат да се синтезират цели класове 
съединения, като: карбиди, бориди, нитриди и оксиди, а така също и 
интерметали, както и композити. В повечето случаи, това са материали, 
работещи при екстремни условия и проявяващи висока корозионна, 
термична, химична и абразивна устойчивост. 
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Накратко, високотемпературният саморазпространяващ се синтез е 
перспективен технологичен метод за синтез и обработка на материали, 
характеризиращи се със следните предимства:  

• Висока енергийна ефективност  
• Ниски технологични разходи  
• Изключително кратко време на процеса  
• Висока чистота на продукта 
Прилагането на този тип синтези е свързано и с някои ограничения, 

като например:  
• Изхожда се почти  винаги от прахова или фолийна система 
• Ниска склонност към автоматизация и роботизация на процеса. 
 
Една обобщена принципна схема на метода може да се представи на 

фигура 6.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6.1 Схема на основните звена за синтез и обработка на материалите, 
получени чрез високотемпературния саморазпространяващ се синтез 
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1.2. Приложение на ВТСС при спояване 

Традиционното свързване на диамант с метал изисква времетраене 
около 3 часа. Това зависи от условията на процеса и желаните размери на 
диаманта. С прилагането на високотемпературния саморазпространяващ се 
синтез, като техника на спояване, времетраенето на процеса може да се 
понижи до 10-20 секунди. Времето е достатъчно за здравото свързване на 
диаманта с металната подложка, без наличието на пукнатини на между-
фазовата граница между тях, както и в обема на самия диамант. Това 
позволява по-високата ефективност при използването на материали за 
единица произведена продукция, чрез намаляването на процента на брак в 
индустриални условия. 

Изходните суровини за този процес са:  прахообразен Ti с чистота  
99,5% и размер на фракцията от 45 µm и  C (графит – прахообразен) с размер 
на фракцията от 0,6 µm. Те се смесват в съотношение 1:1 масови части и се 
хомогенизират за 30 минути.   

Температурата на възпламеняване и топлината, необходима за свър-
зването, могат да се контролират чрез промяна в съотношението на изходните 
материали, като например:  

1. Диамант от 0,33 до 0,50 карата. 
2. Спояваща сплав, съдържаща  Cu и W в съотношение  20:80 мас.%  
3. Подложка от сплав, съответно Cu:Ag:Ti = 27,5: 70,5:2,0 мас.%. 
На фигура 6.1 е показана схемата на запояване на диамант върху 

метална подложка, при употреба на спояваща сплав. За да протече процесът в 
системата, изобразена на фигурата, следва да се спазят някои условия, като 
например:  

• Осигуряване на адекватна газова среда – инертен газ (например 
Ar) при подналягане. 

• Въвеждане на запояваща сплав с определени свойства. 
• Начално (пусково) възпламеняване на системата, чрез 

нагревателни въглеродни нишки.  
Въглеродните нишки  се разполагат под и над работната система в 

камерата. Представляват тънки, цилиндрични тела с размери 0,5 х 70 mm. 
Подложка, върху която се намира цялата спояваща се система. В 

случая, тя се състои от Ti и C под формата на таблетка, пресована след  
хомогенизиране на  прахообразната смес.  

Съществуват и ограничения за състава на металната пластина. Тя 
може да бъде от Cu – W сплав. Тези ограничения се налагат от стойностите на 
повърхностното напрежение на пластината и спояващата сплав. По време на 
процеса, тя е в състояние на стопилка и трябва да осъществи добро омокряне 
на повърхността на запояващите се елементи. Други изисквания за нея са тя 
да притежава ниска температура на топене и непредразположеност към 
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странични взаимодействия и последваща корозия. В крайното изделие, 
припоят трябва да служи и като буфер за разликата между стойностите на 
к.т.р. на диаманта и пластината  

(αдиамант = 3 10–6 ˚C-1;  
αметал = 120 – 250 10–6˚C-1).  

За спойка може да се използва 
Ag, както е при системата, пока-
зана на фигура 6.1 

Напречното сечение на 
подобна система е трислойно, с 
наличие на два фазови прехода в 
нея. На фигура 6. 2 е показана 
снимка на споен диамант (а) и 
сканираща електронно микро-
скопска снимка на тънък разрез 
на споена система (б). Ясно се 
отличават трите отделни слоя на 
спойката и фазовата граница 
между тях.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.6.2. Изображение на продукт, получен при процеса на запояване; 

(а) – поглед отгоре на споен диамант и (б) – СЕМ на напречен разрез на спойката. 
 
 

 Поради наличието на подналягане в работното пространство, 
скоростта на охлаждане е изключително висока. Тя може да достигне 
стойности от порядъка на 20.103˚C/min при работна температура на процеса 
от 1000   до  2760˚C.   

Тази технология е алтернативна на класическото запояване на подоб-
на система в електрическа пещ. При класическата спойка, изделието е подло-
жено на бавно охлаждане, например 20˚C/min. Вследствие на релаксацията, 
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Фиг.6. 1 Схема на спояване между диамант 

и  медно-волфрамова сплав  
1 – диамант, 2 – сребърна сплав за спойка,  

3 – мед-волфрам,  
4 – тънка таблетка от титан и въглерод 
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която съпровожда процеса на охлаждане, могат да се получат множество 
пукнатини, особено на междуфазовата граница.  

Вълновият фронт на реакцията и разпределението на температурата 
при високотемпературния саморазпространяващ се синтез  е изследвана [1] и 
заснета с помощта на дигитална високоскоростна камера. Установено е,че 
процесът е сложен по своята природа, реакцията се движи с равномерна 
скорост на микроскопско ниво, независимо от комплексния характер на 
реакционния механизъм. Съгласно характеристиките на разпространение, 
приема се, че вълните са съответно два вида: квазихомогенни реакционни 
вълни  и осцилиращи реакционни вълни.  
 Влиянието на коефициента на термично разширение (к.т.р.) е особено 
силно изразено при работа в условия на чести или резки промени на 
температурата, при експлоатация на материалите. Премахването на този 
недостатък на метода се постига чрез междинни (буферни) слоеве между тях. 
Приложението на високотемпературния саморазпространяващ се синтез  е 
изследвано при спойка на детайли и  може да стане по три основни метода:  

а) Дифузно свързване на междинни слоеве  
б) Свързване или спояване чрез преходни слоеве (парчета)  
в) “Кибритно” спояване  

 Тези три метода са показани на фигура 6.3, като означенията са 
същите, при изброяването им.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.6.3.  Схеми на видове спояване, което може да се осъществи  чрез 
високотемпературен саморазпространяващ се синтез; (а) дифузно свързване чрез 
междинни слоеве, (б) свързване или спояване посредством преходни слоеве и 

(в) “кибритно спояване” между стъкло и метал   
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1.3. Производство на тръби по метода на ВТСС 

Един високотемпературeн саморазпространяващ се синтез, протичащ 
в условия на центробежни сили, създадени вследствие на ротиране, може да 
се приложи за производството на изделия с осева симетрия, като например: 
металокерамични, композитни тръби и корпуси на химически реактори или 
високоскоростни летателни апарати. Подобно съчетание между високо-
температурния саморазпространяващ се процес  и центробежно леене е бил 
изследван от Мержанов през 1975 година. Методът е бил формулиран, като 
“модификация на центрофужно-термичния метод”, добре известен при 
изработване на тръби за нуждите на металургията.  

Тези изделия се отличават със следните преимущества:   
• висока механична якост 
• висока устойчивост към корозия и абразивност 
• висока устойчивост при редукционни и окислителни среди и 

процеси. 
 Поради тези предимства, тръбите, получени по този метод, са подхо-
дящи за транспортна среда при метални стопилки и корозионни флуиди, с 
високи температури.   
 При синтез по този метод може да се използва следната  реакционна 
система: Al + Fe2O3 + 5% фелдшпат (прахова система), където фелдшпатът е 
съответно със състав SiO265,02–Al2O319,30–Fe2O30,09–K2O12,22–Na2O2,47–
СаО–0.9 мас. %. 
 Смеси с подобни състави се зареждат в цилиндрични работни 
пространства, каквато е например една тръба, след което те се завъртат около 
оста си. Запълването се провежда при едновременно подаване на пламък от 
ацетиленова горелка. Като резултат протичат високотемпературни процеси 
на синтез  между компонентите на прахообразната смес. Пример за подобен 
процес е екзотермичната реакция:  

2Al + Fe2O3  → Al2O3 + 2Fe + 836kJ  (6.1) 

На фигура 6.4 е илюстриран принципът на един центрофужен 
високотемпературeн саморазпространяващ се синтез.  

 
 

 
 
 
 
 

Фиг.6.4 Принцип на центрофужен високотемпературeн саморазпространяващ се 
синтез; 1 – метална тръба, 2 – прахообразна реакционна система  

3 – плътен керамичен слой, след протичане на екзотермичния процес 

21 1 3
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Съставът на сместа влияе върху скоростта на протичане на реакцията 
и максималната температура. Например, ефектът на различната концентрация 
на фелдшпат върху тези два параметра е показан на фигура 6.5. Сканиращата 
електронно микроскопия (фигура 6.6) на плътен керамичен слой, след 
протичане на екзотермичния процес (слой 3 от фигура 6.4) показва, че 
степента на порьозност е изключително ниска. Порьозността, респективно 
плътността на отложения слой, е и 
функция от скоростта на ротиране 
на образеца. Разбира се, в центро-
бежно поле може да настъпи 
разделяне на изходната смес на 
фракции с различна маса и размер 
(т.е. процес на разслояване на 
праха). Този ефект е следствие от 
разликата в плътността на изход-
ните реагенти, както и на оксидите 
и атомната маса на съответните 
метали, след протичане на синтеза. 
Като цяло, по-малките размери на 
частиците понижават влиянието на 
тези фактори. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.6.6 СЕМ снимка на  отложения слой 
 

 
1.4. Приложение на ВТСС за топлинно-пресова обработка 

При този метод, процесът започва с изходна смес от прахове или 
фолия. Той се отличава от класическото пресоване с наличието на  
възпламеняване чрез т.н: “термоексплозивен метод”, при едновременно 
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Фиг.6.5 Влияние на присъствието на 

фелдшпат върху скоростта и стойността 
на оптималната температура на процеса 
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прилагане на налягане. На фигура 6.7 е показана схемата на устройство, 
работещо по този метод: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.6.7 Схема на топлинно пресов високотемпературeн  
саморазпространяващ се синтез;  

1 – пистон, 2 – матрица, 3 – прахова смес,  
4 – изолация (алуминиево фолио), 5 – запалка 

 
 
 Посредством високотемпературeн саморазпространяващ се синтез, 
комбиниран с топлинно пресоване, могат да се получат и широка гама 
метал/интерметални композити.  
 Технологичният процес при този метод е многофазен. Всяка степен на 
този процес протича при различна стойност на налягането и температурата. 
Профилът на термичния режим при  пресоване е показан на фигура 6.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.6.8 Профил на термичния режим и стойности на налягането при топлинно 
пресоване чрез високотемпературeн саморазпространяващ се синтез  
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На фигура 6.9 е изобразен пътят за получаването на многослойни 
системи. Първият етап е направата на сандвич, например чрез подреждане   
на Fe – Al листа (a), следва процес на запалване и високотемпературно 
нагряване (б), последвано от процес на  пресоване (в) и  накрая получаване на 
крайния многослоен композит (г). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6.9. Схема на топлинно пресов високотемпературен  
саморазпространяващ се синтез за метал/интерметален композит 

 
 
Стъпаловидното изменение на температурата и налягането (фигура 6.8) 

е свързано с отделните фази на процеса. Те са илюстрирани на фигура 6.10. 
За илюстрация на качеството на спойката на фигура 6.11 са показани СЕМ 
снимки на  Ni-Al  метал/ интерметален композит. 

 
 
 
 
 

Фиг.6.10 Хронология на процесите при получаване на 
метал/интерметална  многослойна система; 
1 – нареждане, 
2 – локално високотемпературно нагряване,  
3 – междуфазна реакция,  
4 – процес на охлаждане на системата,  
5 – протичане процес на втвърдяване,  
6 – композит метал/интерметал 
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Фиг. 6.11 Сканираща Електронна Микроскопия  

(СЕМ) на  Ni-Al метал/интерметална  многослойна система;  
при изходна дебелина на фолията (а) – Ni 0.25mm,   

Al 0.05mm  и  (б) при високо разрешение на  междуфазовата Ni/Al граница.  
 
 
1.5.  Приложение на ВТСС за получаване на съединения 

Възможно е получаването на карбиди чрез високотемпературна 
реакция, изхождайки от прахова система [2].  За целта са използвани състави 
от системите Ti–C и Nb–C. Анализът на продуктите показва,че фазово те са в 
добра корелация със съответните фазови диаграми. 

Методът е подходящ и за получаването на редица керамични 
материали. Чрез прилагането на един нов вариант на високотемпературния 
саморазпространяващ се синтез, наречен “метод на директното преминаване 
на електричен ток – direct passing method of electric current’’ се получава SiC 
прах. Това на практика е бърз и ефективен метод, при прилагане на слаби 
токове [3]. 

За получаването на тантал-карбидни материали процесът на високо-
температурния саморазпространяващ се синтез може да се  катализира [4]. 
Ефектът се контролира чрез газовия транспорт (СО2 и пари на йод), 
преминаващ през реакционната система. Реакцията на горене се катализира 
неколкократно и процесът протича около 2 до 4 пъти по-бързо в сравнение 
със стандартната система Ta/C и метод, подчиняващ се на реакцията:  

Me(s) + C(s)  →  MeC(s). (6.2) 

 При сравнително ниски температури, в границите от 300 до 800°C  
[5,6], се образуват лесно метални халиди, които действат каталитично, 
съгласно реакцията 

Me(s) + А(g)  →  MeА(g), (6.3) 

kъдето,  А е халоген, такъв като йода,  s – твърда фаза и   g – газова фаза. 
Получават се материали с изключително висока температура на топене, така 
както е посочено в Таблица 6.1.  
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Таблица 6.1.  

Температура на топене на тантал/ въглерод производни 

Вещество Температура на топене в К 
Ta 
C 

TaC 
Ta2C 

3290 
4765 
4153 
3600 

 
 
 На фигура 6.12 е дадена схемата на експерименталната установка, за 
каталитичен високотемпературен саморазпространяващ се синтез.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6.12 Експериментална схема  на  
газозахранваща система и горивна камера [4] 

 
 
 С помощта на високотемпературния саморазпространяващ се синтез, 
може да се получават и различни видове ферити, например  Ni0.35Zn0.65Fe2O4 
прахова композиция [7]. Температурата на горене оказва влияние на размера 
на зърната, фазовия състав и магнитните свойства на получените материали. 
В сравнение с други методи,чрез високотемпературния саморазпространяващ 
се синтез, могат да се получат  прахообразни ферити още при 1000°C. 
 С приложение за биоимплантиране, методът може да се приложи и за 
получаването на редица порьозни материали или фази [8]. Известно е, че 
NiTi-фаза притежава уникален ефект на съхранение на формата, свръх 
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еластичност и висока  омокряща способност. На фигура 6.13 е показано 
количеството на образуваната никело-титанатна фаза, като функция от 
температурата на горене (диапазон 400-600°C). На фигура 6.14 е представена 
сканираща електронномикроскопска снимка, съдържаща матрична и евтек-
тична фаза от никелов титанат.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Редица композитни прахове, като ZrB2-Al2O3, също могат да се 
получат чрез високотемпературния саморазпространяващ се синтез [9]. 
Скоростта на горене е около 5 mm/s, като температурата варира в границите 
от 2173 до 2223 K. 

Високотемпературният саморазпространяващ се синтез може да се 
осъществи и при комбиниране с флуидизация. Флуидизация – това е метод 
използван в промишлената химия, при който маса от твърди частици се 
довежда до състояние на суспензия чрез насочен нагоре поток от газ, който 
се продухва през тях във реактор. Материалът в получения “кипящ слой”, 
който прилича на кипяща течност, е по-лесно достъпен за химична реакция, 
отколкото същият твърд материал в неподвижно състояние. Така, 
например, може да се синтезира титанoв нитрид. За получаването на титанoв 
нитрид, стопилка от титан се импрегнира във вътрешността на инертни и 
нетопящи се спрямо нея частички, без прилагане на допълнителна гравитация 
или налягане. Така на практика се достига до намаляване на порьозността. 
Последното от своя страна стимулира по-слаб приток на азот и като резултат 
скоростта на реакцията е по-ниска, а конверсията на материала отива до 
образуване на титанов нитрид. 

Фиг.6.14 Матрична фаза от 
NiTi и отделена евтектична 

фаза от NiTi+Ni3Ti 

Фиг. 6.13 Реакционни продукти и 
количество на образуваната фаза и 
степен на порьозност при NiTi 
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 С цел ускоряване на реакцията или повишаване на добива от титанов 
нитрид може да се използва флуидизационен процес, чрез третиране на азот в 
свръхкритично състояние. Свръхкритично състояние – това е състоянието 
на дадено вещество, когато течната и газовата му фаза имат една и съща 
плътност при еднаква температура и еднакво налягане т.е. тези параметри 
са над критичната точка на веществото. Това води до повишаване на 
добива на титанов нитрид до около 74%, което в сравнение с други техники е 
значителен принос.  

Полученият титанов нитрид притежава сферична морфология, с 
диаметър от порядъка на 60 до около 100 микрона. Той определено притежа-
ва по-висока порьозност, в сравнение с тези материали, получени по други 
способи. 
 Използвайки метода на високотемпературен саморазпространяващ се 
синтез, титанов нитрид или карбид може да се използва за получаване и на 
широка гама кермети. Така например на фигура 6.15 (а) е представена 
сканираща електрон микроскопска снимка на кермет от 10% TiC финно 
диспергиран в Ni3Al матрица. Значително по-висока степен на дисперсия се 
постига с повишаване съдържанието на карбида. На фигура 6.15 (б) е 
показано СЕМ изследване на образец от кермет съдържащ 30% TiC, 
диспергиран в Ni3Al. Кермет е съкращение, образувано от думите 
КЕРамика и МЕТал. Това е много твърда смес от керамично вещество и 
синтерован метал, която притежава екстремно голяма устойчивост към 
висока температура, корозия и износване.  
 

             
  (а)             (б) 

Фиг. 6. 15 – (а) Сканираща електронмикроскопска снимка на кермет, 
 съдържащ 10% TiC и Ni3Al матрица и   

(б) образец, съответно съдържащ 30% TiC диспергиран в Ni3Al. 
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Би могло да се резюмира, че високотемпературният самораз-
пространяващ се синтез е една обещаваща  техника за получаването на 
авангардни материали с екстремални свойства, такива като карбиди, бориди, 
нитриди, силициди, сулфиди, интерметални съединения, кермети  и др.  
 Структурата и свойствата на материалите, получени с помощта на 
този високотемпературен метод, силно се влияят от състава на изходните 
реагенти, плътността, размера на праха и приложени външни полета, такива 
като електрически,  гравитационни и др.  
 
 

2. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНО СПОЯВАНЕ  
НА ДИЕЛЕКТРИК С МЕТАЛ  
2.1.  Кратки физикохимични основи  на процеса  

 При високотемпературно спояване на диелектрик (стъкло, керамика, 
стъклокерамика, композитни материали) с метал, се формира междинен слой 
с дифузна структура. Както и при обикновеното заваряване, площта на 
контактната повърхност е от съществено значение за здравината на продукта. 
 Движещата сила на този процес е общата енергия на системата, която 
се понижава (изразходва) в резултат от образуването на слоя. При 
образуването на слоя, свободната енергия на Гибс (G) следва да се понижи до 
възможно най-ниската, възможна стойност. С други думи, последващи про-
мени водят до разрушаване на стабилността на връзката, което би могло да се 
случи по време на експлоатация на полученото изделие.  
 Взаимодействието при високи температури между керамиката и 
метала изисква повърхностите им да бъдат в директен контакт, без наличие 
на онечиствания. Атмосферата, по време на процеса на високотемпературна 
спойка, оказва силно влияние върху понижаването на G до постигането на 
минималните, възможни стойности.  

Високите температури на процеса от своя страна предопределят 
съответно високи скорости на взаимодействие между отделните елементи в 
системата. Според природата си, тези взаимодействия могат да бъдат 
физични или химични. 

 
2.2. Система “течно-твърдо тяло” 
Установено е, че при контакт между керамика и метал се образува 

междинен слой. Този процес протича под действието на адхезионни сили, 
чието действие количествено се изразява чрез работата (Wad), която 
извършват, съгласно  уравнението на Дюпрẻ  (Duprẻ):  

Wad = σsv + σlv + σsl  ,         (6.4)  
където, Wad – обратима работа на адхезия, σsv – повърхностна енергия на 
границата твърдо тяло/пари, σlv – повърхностна енергия на границата 
течност/пари и σsl – повърхностна енергия на междуфазовата граница твърдо 
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тяло/течност. Обратим процес – това е хипотетичен процес в 
термодинамиката, който може да протече в обратна посока, при което в 
обратен ред се извършват всички изменения, съставящи процеса. 
Обратимата работа е максимална за дадените условия, а процесът може 
да се извърши само чрез безкрайно малки стъпала около състоянието на 
равновесие на системата. На практика, всички реални процеси са 
необратими.   

При високотемпературна обработка на изделия, в присъствието на 
метал и керамика, обикновено се цели металът да премине в течно състояние 
(стопилка), а керамичното тяло да остане в същото състояние. В този случай, 
за системата “твърдотелна керамика-течен метал”  може да се приложи 
следната, модифицирана форма на уравнението на Дюпрẻ, чийто израз е 
следният: 

Wad = σс + σм + σсм             (6.5) 

където с индексите ”с”; “м” и “см” означават, съответно: “керамика”, “метал” 
и “дифузен слой от метал и керамика”.  
 Тъй като директни измервания на стойностите на Wad и σсм  не са 
възможни, налага се те да се определят чрез измерването на други величини, 
които са свързани с тях. Така, стойността на Wad се определя чрез измерване 
на ъгъла на омокряне “θ”, на контактната граница между капка от металната 
стопилка и повърхност от съответния керамичен материал. Когато този ъгъл е 
по-малък от 90˚, е на лице омокряне на повърхността от капката, а ако 
стойността му е по-голяма от 90˚, капката не омокря керамичната 
повърхност. Тези два, гранични случая са показани на фигура 6.16.  
    

 
 
 
 
 
 

Фиг. 6.16 Повърхностни явления в двуфазната система “течност-твърдо тяло”, 
съответно (а) – неомокряща капка; и (б) – омокряща капка 

 
 

 Когато за тази система се приложи уравнението на Юнг (Young) се 
получава:   

σс + σм + σсм cosθ  =  0. (6.6) 

След обединението на уравнения (6.5) и (6.6) се получава следният 
израз:  

Wad = σсм (1 + cosθ) (6.7) 

SV SVSL SL
LV LV

а)                                      б)
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 При последния израз стойностите на ъгъла на омокряне (cos θ) се 
определят чрез директно измерване, а стойностите на повърхностната 
енергия се вземат от справочна литература.  
 Горните разсъждения за поведението на двуфазната система “течно-
твърдо тяло” са валидни само при положение, че не протичат химични 
взаимодействия между отделните компоненти. При наличие на химични 
реакции, в системата могат да настъпят сложни процеси на взаимодействие, 
които силно зависят от природата на изходните компоненти.  
 

2.3. Система “ твърдо тяло -твърдо тяло” 

 Известно е, че взаимодействията в хомогенни, твърдофазни системи 
се възпрепятстват от ниската подвижност на атомите в тях. Тази ниска 
дифузионна способност на твърдите тела се предопределя от относително 
много по-големите сили на привличане между частиците, отколкото 
например, при наличие на течна фаза. Така, че при спояване на твърди тела, 
се налага да се приложи външно механично въздействие (силно притискане) 
успоредно по време на тяхното нагряване. Приложеното механично 
натоварване води до подобряване контакта между реагиращите повърхности 
на материалите. В този случай, образуването на междуфазова повърхност 
зависи най-вече от качеството на повърхността на твърдото тяло, например 
керамиката. Усилването на притискането на повърхностите води до 
увеличаване и на контактната повърхност. Като резултат  междуфазовата 
граница ще бъде бедна на пори. Последните биха могли да се елиминират 
само, чрез ваканционна дифузия.  
 Освен това, колкото дифузионният коефициент на керамиката е по-
висок, толкова този, на метала е по-нисък. Остатъчното повърхностно течене 
има безспорен ефект върху механичните свойства на повърхностите, 
влияейки по този начин на формирането на самата междуфазова граница. От 
друга страна, колкото керамичната повърхност е по-гладка, то толкова по-
малко време е необходимо за образуване на междуфазовата граница. 
  

2.4. Междуфазово свързване  

 Химичните реакции при междуфазовата граница между керамиката и 
метала са ключовият фактор на свързването им. Кинетиката на реакциите би 
могла да се определи по експериментален път, но изясняването на тяхната 
природа може да стане и чрез равновесните им  термодинамични  данни.  
 Движеща сила на тези реакции е химичният потенциал на реагентите, 
които осъществяват транспорт на материя на междуфазовата граница.  
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2.4.1.  Реакции между метали и неметали  

Първоначална информация би могла да се получи от диаграмите на 
Елингам (Ellingham) [10]. Те изразяват стандартните свободни енергии за 
образуване на 1 мол О2.  Така може да се определи вероятността за протичане 
на реакция между метал и керамика, например. Кривите, изобразени на тези 
графики (виж фигура 6.17) изразяват изменението на броя на елементите, 
проявяващи афинитет към О2 с увеличаване на температурата.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 6.17  Диаграма на Елингам за оксидни съединения; зависимост за  
1 – Al2O3, 2 – TiO2, 3 SiO2-, 4 – MnO, 5 – Cr2O3, 6 – CoO,  

7 – Cu2O; стойности при р = 1 бар 
  

 
 
 
 
 
Когато през подобна диаграма се спусне вертикала, то тя би имала 

характера на изотерма, спрямо стойността на температурата, през която тя се 
пресича с абцисата. Всяка изотерма пресича една от кривите в графиката. 
Пресечната точка съответсва на най-ниската стойност на свободната енергия 
на Гибс ∆G, която може да съдържа съответното съединение, на което 
принадлежи разглежданата крива. При тази минимална стойност на ∆G0, 
съединението е най-стабилно, например крива 1– за Al2O3. Ако съответното 
съединение би имало по-висока ∆G, предопределена от други фактори, 
следователно то би било по-реактивоспособно при високи температури, 
например крива 7 – Cu2O.  

При прекарване на хоризонтала през съответната диаграма, тя ще 
пресече ординатата при дадена стойност на ∆G0. Тази хоризонтала може да 
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          пресечни точки N5 – 500oC, N4 – 700oC и за N3 – 1400oC. 
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пресече крива на дадено съединение в точка, лежаща на съответната 
изотерма. Тя ще се отнася за Т, при която съединението би имало стойност на 
∆G0, съответстваща на хоризонталата.  

Свободната енталпия на Гибс, при стандартни условия (T=const, 
P=const) ∆G˚ на 1 мол О2, при равновесни, окислителни реакции, за селекция 
от оксиди, е представена на  фигура 6.17. Така например, за реакцията 

  
 4Cu + О2  → 2Cu2О;    като  (∆G˚(Cu2O)  = f(T))     (6.8) 

  
или обобщавайки,  при всички реакции от типа  

 
nMe + m/2 О2  →   MenОm, (6.9) 

 
ще e валидна същата зависимост (∆G˚(МеnOm)  = f(T)). 

 
Стойността на  ∆G˚ би могла да се отчете от справочниците за 

термодинамични данни [11], или като се използва следната формула:  
 

∆G˚ = ∆H˚ - T ∆S˚  (6.10) 

където ∆G˚ – стандартна енталпия на Гибс  за 1 мол кислород за дадено 
вещество – оксид, ∆H˚ – енталпия  при стандартни условия, T – стойност на 
температурата в градуси К и ∆S˚ – стандартна стойност на ентропията. 

При сравняване на оксидите на два елемента, по-стабилен ще е 
оксидът, който притежава по-ниска стойност на ∆G˚. 

Подобни диаграми се използват не само за оксидите, но и за други 
класове съединения. На фигура 6.18 е представена диаграма на Елингам за 
нитридни съединения. 

Използвайки уравнение (6.10)  за образуване на нитриди може да се 
изчислят стабилностите на съответните съединения и тяхната склонност към 
образуване на нитриди.  

Така, ако горните величини в уравнение 6.10 се заменят със 
съответните стойности, взети от справочни таблици, може да се сравнят 
стойностите на ∆G˚(МеX)  за образуване на нитрида и оксида на съответния 
елемент:  

   
∆G˚ (Si3N4)  = -396 480 + 206,64 Т; (6.11) 
при   ∆G˚(SiО2)  = -873 600 + 178,08 Т. (6.12) 

 
∆G˚(TiN)     = -679 140 + 191,52 Т;  (6.13) 
при   ∆G˚(TiО2)    = -911 400 + 176,82 Т. (6.14) 
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Фиг. 6.18  Диаграма на Елингам за нитридни съединения,  

съответна зависимост за  
1 – Fe4N, 2 – Si3N4, 3 – Cr2N, 4 – BN, 5 – AlN, 6 – TiN, 7 – ZrN;  

стойности при р = 1 бар 
 
 
При корелация на съответните нитридни с оксидни съединения на 

даден елемент, с този пример  се доказва, че нитридите са с по-ниска 
стабилност от оксидите при високотемпературни спойки и съответно при 
високотемпературно третиране. Тази разлика в стабилността на нитридните и 
оксидните съединения, съгласно диаграмите на Елингам, предопределя 
склонността на първите да претърпяват последващо окисление. За това, 
следва да се ограничава присъствието на свободен O2 над повърхности от TiN 
и Si3N4, при спояване. Това се осъществява във вакуумни установки, показани 
на фигура 6. 19. 
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Фиг. 6.19 Външен вид на инсталация за високотемпературни спойки  

в условия на безкислородна среда 
 
 
От друга страна, както се вижда от фигура 6.18, на лице е и разлика в 

стабилността на нитридните съединения на отделните елементи. Така, при 
сравняване на ∆G˚ (Si3N4)  със стойността на ∆G˚ (TiN),  може да се направи 
извода, че първото съединение е по-нестабилно от второто. На практика, този 
извод се доказва с реакцията, протичаща при контакт между  Si3N4 и Ti, при 
който се получава продукт  TiN: 

 
Si3N4   +  4Ti  →  4TiN + 3Si. (6.15) 

 
Както се вижда от уравнението, това е типичен окислително-

редукционен процес, при който:  
 

Si+4 → Si˚ е окислител (6.16) 

  и  Ti˚  → Ti+4      е  редуктор. (6.17) 

 Ellingham и Pourbaix–Ellingham [11] диаграмите, както и съответнните 
термодинамични изчисления, са изключително полезни не само за процесите, 
които протичат при високотемпературните спойки, а така също и при 
материалите за твърдоокисните горивни клетки (предимно материалите за 
аноди) [9], за кермети с различен състав, или обобщено, т.е. за всички 
материали, работещи при тежки окислително-редукционни условия.  

 
 

 


