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Abstract
The study presents results from an investigation of welded tool steels. Special grades of Cr-Mo-Mn electrodes are
used to recover moulds, dies, etc. Welding is performed by TIG method, micro-hardness is measured and macro
and microstructural analysis of the layers is performed. Spectral analysis was carried out and the chemical
composition of the welded material was determined. A heat treatment was performed and the hardness and
microstructure of the additive material was investigated. The data obtained from the work will be used to compare
and rate a real recovered detail of this type.
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Микроструктура и свойства на наварени слоеве върху
инструментална стомана с Cr-Mo-Mn сплав
Стоян ТОДОРОВ, Сергей КИРОВ

1. Увод
Технологичните процеси за производство на детайли от рода на матрици, шприц
форми, леярски форми и др. са сложни и с висока стойност от икономическа гледна
точка. Това води до нуждата от създаване и изследване на технологии за техният ремонт
и възстановяване. В процеса на работа работните повърхнини се износват и трябва да
бъдат възстановени, което води до редица фактори като еднородност на материала,
физико-механични свойства и добра обработваемост за точното възстановяване на
формата на детайла.[1].
Съществуват различни методи за наваряване и нанасяне на покрития на износени
работни повърхнини, което дава възможност за тяхното модифициране.[4] Една от найшироко разпространените технологии е ВИГ наваряването, то е сравнително по евтин
процес от останалите и намира широко приложение в ремонтните технологии. Метода
може да бъде подобряван в зависимост от добавъчните материали, параметри на процеса,
също така и автоматизиран. С този метод на наваряване имаме възможност да постигнем
много добра хомогенност на наварените слоеве, малки зони на термично влияние, което
е от особено значение за работните характеристики на инструментите. От голямо
значение е изследването на микроструктурата на навареният метал за може да се
изследват дефекти, зони на термично влияние, микротвърдост и др. определянето на тези
фактори позволява да се подобряват технологиите за възстановяване чрез наваряване.[2]
Методите за определяне на микротвърдост се модифицират непрекъснато, което ни
дава възможност да изследваме подробно нанесените слоеве и да определяме
хомогенността на разпределението на микротвърдостта. Отчитането на микротвърдост
заедно с изследване на структурата дава възможност да бъдат отчетени фактори като
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пукнатинообразуване, неравномерно разпределение на карбиди в обема на материала и
други. При нанасяне на повърхностни слоеве подходящ стандартен метод по Викерс с
диамантена пирамида и натоварване от 50 до 200гр. [3][5]

2. Методика на проведените изследвания
2.1 Изполвани са стандартни методи за анализ в лабораторни условия







Подготовка на образци от стомаха Х12
Наваряване по ВИГ метод с Cr-Mo-Mn сплав
Механична подготовка на шлифове
Имерване на микротвърдост по Викерс с натоварване 200гр.
Изследване на макро и микроструктурата на наварените слоеве
Рентгенофлоурисцентен спектрален анализ на наварените слоеве за определяне
на легиращи елементи
 Графично представяне на получените резултати
2.2 Режими и метод за наваряване.





Наваряването е осъществено по ВИГ метод с марка електроди JOKE FILL W22
Сила на тока 60А
Последователно нанасяне на няколко слоя без прекъсване
Слоевете са нанесени без подгряване на основният материал

2.3 Химичен състав на основен материал и наварен слой
За провеждане на експеримента е използвана инструментална стомана Х12
наварена с Cr-Mo-Mn сплав (табл.1.) за ремонт на шприц форми и ударни инструменти
от ниско и средно-легирани стомани с висока корозионна и топлинна устойчивост.
Таблица 1. Химичен състав на основен материал и наварен слой

Материал
Х12
JOKE W22

C%

Cr%

Mn%

Si%

Ni%

Mo%

Fe%

0,31

0,37

90,6

2,00-2,20 11,50-13,00 0,15-0,40 0,15-0,35
8,71

Поради липса на данни от производителя е извършен рентгенофлоурисцентен
спектрален анализ за установяване на легиращите елементи в добавъчния материал.

2. Анализ на резултатите
Макроструктурата в зоната на основният метал представлява текстура от перлит с
хромови карбиди типична за стомана Х12. В преходната зона от основният материал към
повърхността се наблюдава формиране на ферито-перлитна структура с образуване на
иглест мартензит и иглести кристали по посока зоната на стопяване, където има и
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значително нарастване на твърдостта. Формираните иглести дентритни структури са
типични при наличието на стопилка и високи скорости на охлаждане.

HV0.2

Фигура1. Макроструктура на наварени слоеве във преходната зона (а); микроструктура на
основен материал, преходна зона и наварен метал (b)
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Фигура 2. Измерена твърдост по Викерс HV 0.2 по дълбочина на навареният слой

Микротвърдостта, измерена по дълбочина на слоя, отчита високи стойности от 700800 HV. Не се отчитат изменения в големи граници, с изключение на някой завишени
стойности, които най-вероятно се дължат на наличието на карбидни образувания, от
което се предполага и добра хомогенност на структурата.
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Фигура 3. Mикроструктура на наварени слоеве (a;b;c) граници на зърна в дендритни образувания;
(d) микропукнатина в навареният метал

В микроструктурата на навареният метал се формират типични иглести
(дендритни) структури с ясно очертани граници на зърна, в които се наблюдават
множество карбиди. Поради високата измерена твърдост по дълбочина на слоевете е
нужно да бъде направен рентгеноструктурен анализ на изследваните проби за да се
установи количеството на въглерод в отделните фази на структурата. В отделни зони от
структурата се наблюдават микропукнатини с размери от 50 до 150 микрона които се
образуват между границите на зърната при прехода между двата нанесени слоя. Найвероятно причината е горещо пукнатинообразуване и неметални включвания.
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Фигура 4. Микроструктура на: (a) текстура на добавъчен тел; (b) иглести (видманщетни)
образувания на закален добавъчен тел; (c) и (d) наварен добачъвен тел

Микроструктурата на добавъчният материал в сурово състояние представлява
текструра с измерена твърдост от порядъка на 220 HV съответстваща на твърдост на
стомана в отгрято състояние. След проведена термична обработка закаляване и след
наваряване получените структури са иглести (видманщетови) с висока твърдост от
порядъка на 800 HV съответстваща с твърдостта дадена от производителя.
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Фигура 5. Измерена твърдост по Викерс с натоварване 200 грама на добавъчен материал W22 в
сурово, закалено и наварено състояние.

4. Заключения

 При проведения рентгенофлуорисцентен спектрален анализ не е установено
наличието на манган в състава на добавъчния тел.
 Измерената микротвърдост по дълбочина на слоя е сравнително висока и
съизмерима със твърдостта след закаляване като се отчитат значително високи
стойности към повърхността на слоевете, което се дължи на образуването на
хромови карбиди.
 Установено е наличието на микропукнатини в зоната между слоевете.
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