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Abstract
Pipes of wear-resistant steels are produced by centrifugal metal cast method. Structural investigation of the steels
is carried out. It is established that radial laying macrostructure and formed microstructure guarantees high
operating live-time of the products. It is proved that heat and thermo mechanical treatments additionally improve
on the hardness, the wear-resistant and the resistant to chemical aggressive mediums. Optimum regimes for heat
and thermo mechanical treatments (ionic nitriding) of the investigated alloys guaranteed reliable work in the
operating conditions are defined.
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Структурни изследвания на износоустойчиви стомани, произведени по
метода на центробежното металолеене
Христо АРГИРОВ, Иван ГЕОРГИЕВ, Явор ЛУКАРСКИ

1. Увод
В химичната и металургична промишленост (при реформингови, сяровъглеродни,
пиролизни инсталации и други) се използват детайли, възли и съоръжения, които следва
да осигуряват нормална работа при тежки условия на експлоатация: висока температура,
налягане и високи натоварвания. Процесите в такова оборудване протичат в условията
на агресивна среда, при високи температури от порядъка от 750ºС до 1150ºС и при
налягане на работната среда до 40 МРа. Това предполага използването на сплави с
определен химичен състав, които да издържат на агресивни работни среди при високи
температури и налягане. Максималната проектна якост на леярските топлоустойчиви
сплави при продължителна работа при високи температури е ограничена от
напрежението, което предизвиква разрушаване след определено време на експлоатация.
Такива сплави са със съдържание на основните легиращи елементи хром от 20 до 30% и
никел от 20 до 48%, като свойствата им се определят от комбинирания ефект на всички
легиращи елементи. Известно е, че хромът подобрява твърдостта, устойчивостта към
корозия и навъглеродяване (цементация); никелът спомага за металургичната
стабилност, подобрява пластичността при стайна температура и устойчивостта към
цементация; въглеродът повишава якостта при повишени температури; силицият
подобрява устойчивостта към окисляване и цементация.
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2. Теория
Един от утвърдените начини за подобряване на високотемпературната устойчивост
на сплавите е чрез легиране, т.е. употреба и добавяне на легиращи елементи за уякчаване
на твърдия разтвор. Структурно представлява внедряване на чужди атоми в кристалната
решетка, което предизвиква локални деформации на решетката, възпрепятстващи
високотемпературните деформации. Това обикновено се осъществява чрез добавяне на
легиращи елементи като волфрам, ниобий, кобалт подобряващи якостта на сплавите.
Размерът на зърната оказва съществено влияние върху продължителната якост на
сплавите при високи температури. За разлика от деформируемите сплави, размерът на
зърната при сплавите, получени чрез леене, в частност по метода на центробежното
металолеене, е по-голям, в следствие на което се подобрява устойчивостта срещу пълзене
и разрушаване. При определяне на химичния състав на такива сплави се отчита, че
основните им свойства следва да отговарят на условията на работа: висока механична
якост при високи температури; устойчивост към пълзене и разрушаване; задоволителна
пластичност при стайна и високи температури; устойчивост срещу въздействие на
окисляващи и навъглеродяващи работни среди. При избора на оптимална сплав, освен
якостта и времето за работа при високи температури и налягане на работната среда,
следва да се отчита и икономическата страна. Имайки пред вид високото съдържание на
хром и никел в състава с постоянно нарастващите им цени на международните пазари,
следва да се търсят и разработват сплави с оптимално съдържание на тези легиращи
елементи за гарантиране на експлоатационния им ресурс [1, 2, 3].
Устойчивостта срещу разрушаване при пълзене е определящ фактор при избора на
дебелината на стената на изделията в процеса на проектиране на съоръженията и
конфигурацията на отделните конструктивни елементи. В процеса на непрекъсната
работа в следствие на приложените термични и механични натоварвания при високи
температури намалява пластичността. Например, при използването на сплав от типа на
40Cr25Ni20Si2 (DIN WrNr 1.4848; ASTM HK 40), устойчива на високи температури
(Табл. 1) са установени два механизма, чрез които пластичността при опънови
натоварвания може да намали стареенето: формиране на сигма-фаза и отлагане на
карбид.
Когато сплавта работи при температури в границите от 650 до 870ºС феритът се
превръща в сигма-фаза. При лятите сплави феритът се получава в следствие на
утаяването на карбидни частици, променящи състава на матрицата. Микроструктурата
на сплавта е напълно аустенитна в лято състояние. В процеса на стареене се образуват
карбиди, които намаляват никеловия еквивалент и приближават състава до границата
аустенит/ферит (съгласно диаграмата на Шефлер [4]). Диаграмата на Шефлер показва
фазовите съставни на една принципна топлоустойчива сплав, използвана в
конструкцията на пиролизните пещи. Съдържанието на въглерод в тази сплав е в
границите 0,30-0,45% за намаляване до минимум ефекта от сигма-фазата (Фиг. 1).
Другите високо топлоустойчиви сплави, представени в Табл. 1, са разположени далеч от
границата аустенит-ферит и не се увреждат от сигма-фазата. Отлагането на фини
карбидни частици по границите на зърната, повишаващи устойчивостта срещу
разрушаване при пълзене, води до влошаване на пластичността. Предполага се, че при
повишаване на температурата, отлагащият се карбид се уедрява ускорено вътре в обема
на зърната, увеличавайки тяхната якост като по границите на зърната образува
непрекъсната мрежа, която намалява пластичността. За осигуряване на надеждна и
ефикасна работа при високите температури и налягане на работната среда с минимални
разходи за поддръжка производителите се стремят към разработване на нови сплави.
Изискванията към качеството на изделията могат да се постигнат чрез избор на подходящ
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химичен състав на високолегираните хромникелови сплави чрез фиксиране на стабилна
базова матрица на съставните фази от микроструктурата. Уякчаването на базовата
матрица при високи температури може да се постигне чрез добавяне на
карбидообразуващи легиращи елементи като ниобий, волфрам, алуминий, титан и други.
Микролегирането с малки количества топлоустойчиви добавки като Тi подобрява
устойчивостта към разрушаване при пълзене, както и устойчивостта към окисляване и
навъглеродяване без съществено увеличаване на разходите.
Таблица 1. Марки високо топлоустойчиви стомани
Механични
показатели

Означение
No
EN 10295

DIN WNr.

ASTM

1
2

GX25CrNiSi 18-9
GX40CrNiSi 25-12

1,4825
1,4837

A 297 HH

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GX40CrNiSi 25-20
GX40CrNiSiNb24-24
GX40NiCrSi 38-19
GX10NiCrSiNb 32-20
GX40NiCrSi 35-26
GX40NiCrSiNb 35-26
G-NiCr28W
-

1,4848
1,4855
1,4865
1,4859
1,4857
1,4852*
2,4879
1,4840
1,4856
1,4868

A 297 HK40
IN 519
A351 Ct15C
A 297 HP
A 297 HP
-

Якост
на
опън
Rm,
MPa
440
450

Граница
на
провлачване
Rp0.2,
MPa
210
220

Относително
удължение
А5,
%
10
6

440
440
420
440
440
440
400
440
440
440

220
220
220
180
220
220
220
205
230
220

8
8
6
20
8
8
3
15
8
6

Фиг. 1. Решетка на аустенит и дефекти от легиране. ○ – Fe, ● – аустенито-стабилизиращ легиращ
елемент (Me23C6) за СЦК, където (Me са: Ni, Mn и др.), – C;
1 – тетрагонален дефект, 2 – орторомбичен дефект (диаграма на Шефлер)
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За повишаване на устойчивостта на високо топлоустойчивите сплави към
навъглеродяване (цементация), същите се легират с алуминий, който образува предпазно
покритие от оксид [5]. Добавянето на по-големи количества алуминий оказва влияние
върху заваряемостта и разрушаването при пълзене. Изборът и производството на
материал с желания химичен състав определя търсенето на технологични решения за
формиране на подходяща структура на заготовките като форма, размери и разположение
на зърната, образувани в процеса на първична обработка, както и ограничаване до пълно
изключване на дефекти в макро- и микроструктурата (шупли, пори, пукнатини, различни
примеси и други). Получаването на ротационни заготовки чрез центробежно или
стационарно металолеене има редица предимства пред другите методи за
металообработка (пластична деформация и други). Получаването на аустенитна базова
матрица от съставните фази на материала, както и ограничаването или пълното
изключване на дефектите на микро- и макроструктурата се реализира успешно чрез
метода на центробежното металолеене. Това е специален леярски процес с редица
предимства в сравнение с другите методи за първична обработка: конвенционални
методи на леене, топло валцоване, студено валцоване и други.
Цел на настоящата работа е експериментално изследване в лабораторни условия на
процеса на центробежно формообразуване на тръбни заготовки от високо
топлоустойчиви и износоустойчиви сплави. Изследване на макро- и микроструктурата
на произведените сплави за прогнозиране на тяхната устойчивост в реалните условия на
експлоатация.

3. Експериментална част
За целите на настоящото изследване на инсталация за центробежно металолеене са
произведени различни марки износоустойчиви и високоустойчиви стомани. Металната
стопилка с определен химичен състав и с необходимото количество е получена в
индукционна пещ, синтерована с основна набивна маса RB10. За получаване на
качествена стопилка е легирано с нисковъглероден ферохром FeCr 006 и високолегиран
ферохром FeCr 800 A, а разкисляването е извършено с разчетни количества 75%
феросилиций. От получените отливки са изработени пробни образци за металографски
изследвания, механични изпитвания и за изследване на износоустойчивостта. По-долу са
представени получените експериментални резултати за някои от изследваните марки
износоустойчиви стомани.
2.1 Стомана GX 120 Mn12
Известната класическа износоустойчива сплав GX 120 Mn12, разработена през
1882г. от Роберт Хадфилд, се използва широко и днес. Поради високия процент на
легиране с манган-13%, понижаващ значително температурата на полиморфно
превръщане на желязото, хадфилдовата стомана е стомана от аустенитен клас. При
охлаждане до стайна температура аустенитът не претърпява евтектоиден разпад.
Формираната структура е съставена от аустенитна матрица с разположена по границата
на зърната карбидна мрежа от легиран с манган цементит, което я прави крехка. За
повишаване на жилавостта стоманата се подлага на закаляване чрез нагряване до високи
температури от 900-1100ºС с цел разтваряне на отделената карбидна мрежа. Времето за
задържане обезпечава разтварянето на карбидната мрежа, а в същото време следва да
бъде възможно най-малко поради склонността на стоманата към обезвъглеродяване.
Охлаждането възпрепятства отделянето на свободни карбиди, особено в критичния
температурен интервал 800-850ºС. Получава се днофазна аустенитна структура с ниска
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твърдост (НВ=180-200) и износоустойчивост. Аустенитът се наклепва и твърдостта се
повишава. Високата износоустойчивост се дължи на голямото изкривяване на
кристалната решетка на аустенита и формиращата се в процеса на деформиране
дисперсна мозаечна структура. Ако процесът на износване не е съпроводен със създаване
на натискови напрежения в аустенитната структура и наклепване на последната, сплавта
се износва лесно [1, 2, 5].
2.2. Стомани с приложение в целулозната, хартиената и химическата индустрии
За целите на настоящата работа са произведени ротационни отливки от такива
специални износоустойчиви стомани по метода на центробежното металолеене.
Условията на работа са сложни и разнообразни: абразивна работна среда, налягане на
полиестерна смола при определена работна температура, ударно натоварване съчетано с
абразивно износване и други. Химичният състав на изследваните марки стомани е
показан в Табл. 2.
Таблица 2. Химичен състав на стоманите, % по маса.

Марка
стомана

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

Ni

38CrMoAl

0,41

0,65

0,25

1,58

0,53

-

-

35CrMnMoNi2 0,34

0,93

0,10

0,85

0,41

-

1,9

Cr12

1,89

0,34

0,25

12,40

-

0,01

O,30

Cr12WV

1,94

0,41

0,24

12,30

-

0,23

0,24

Cr12Mo

1,63

0,32

0,30

11,62

0,45

0,23

0,25

Cr5MoV

0,88

0,72

0,26

4,83

0,67

0,28

0,14

9Cr18

0,94

0,65

0,45

17,87

-

-

-

S,P
0,020
0,016
0,015
0,016
0,014
0,017
0,019
0,022
0,025
0,021
0,017

Забележка: ст. 38CrMoAl: 0,95 % Al; ст. Cr12: 0,19% W; ст. Cr12WV: 0,76 % W.
Допълнителното легиране с никел, молибден и ванадий повишава
износоустойчивостта на центробежно летите детайли. Центробежно летите заготовки от
стомана 35CrMnMoNi2 се подлагат на допълнителна термична обработка. Първоначално
се отгряват при 900ºС, след което следва закаляване при температура от 870ºС в масло и
отвръщане при температури между 300-400ºС. След изотермично отгряване при 650ºС в
продължение на 4 часа стоманата има твърдост HRC=35, а след 8 часа отгряване e
отчетена твърдост HRC=27. Получената микроструктура на стоманата е ферит и зърнест
перлит, като се наблюдава и пластинчат перлит.(Фиг. 2).
След закаляване от 860ºС във вода стомана 35CrMnMoNi2 има мартензитна
структура, а след отвръщане при 200ºС структурата й е отвърнат мартензит и остатъчен
аустенит, също претърпял отвръщане (Фиг 3). След отвръщане при 500ºС стоманата има
сорбитообразна структура (фино-дисперсна смес от ферит и перлит)-Фиг. 4 и 6. След
закаляване на стоманата при температура от 860ºС в масло структурата е мартензитна, а
след отвръщане при 200ºС – биструктурен мартензит и ферит (Фиг. 5).
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Фиг.2. Микроструктура на стомана
35CrMnMoNi2 след изотермично отгряване

Фиг.3. Микроструктура-отвърнат мартензит и
остатъчен аустенит

Фиг. 4. Фино дисперсна смес от ферит и перлит

Фиг.5. Структура – биструктурен мартензит и
ферит

Фиг.6. Сорбитообразна структура след отвръщане при 500ºС.
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4. Изводи
Произведени са тръбни заготовки от износоустойчиви стомани чрез метода на
центробежното металолеене. Проведени са структурни изследвания на стоманите.
Установено е, че радиално насочената макроструктура и формираната
микроструктура гарантират висок експлоатационен ресурс на изделията. Доказано е, че
термичната и химико-термичната обработка допълнително подобряват твърдостта,
износоустойчивостта и устойчивостта към химични агресивни работни среди.
Определени са оптимални режими на термична обработка на изследваните сплави,
гарантиращи надеждна работа в условията на експлоатация. Уякчаването на базовата
матрица при високи температури се постига чрез допълнително легиране с ниобий,
волфрам, титан и азот.
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