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Abstract
Development of technology for repair by Manual Metal Arc welding of hammers from steel 110G113L and
examination structure and mechanical properties of welded joints.
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Изследване на наварени съединения на стомана 110G113L
Русалена НИКОЛОВА, Пламен ПЕТРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА

1. Увод
Възстановяването на детайлите е съставна част от общия технологичен процес за
ремонт на машините и механизмите [2,3].
Неговата цел е чрез комплекс от технологични въздействия върху дефектните
детайли да се възстанови напълно или частично техният ресурс и на тази основа да се
удължи общият им срок на служба [2,3].
Високолегираната стомана 110Г13 (стомана на Хатфилд) [1], се употребява за
отливане на чукове, железопътни кръстовини, които са главен елемент при строежа на
железопътни артерии и др., тъй като щамповането на такива детайли е трудно.

2. Теоретична постановка
Обект на изследване са наварени съединения на чукове от чукова мелница за
минната промишленост показани на фиг.1.

Фигура 1. Общ вид на: а) чукова мелница за минната индустрия;
б) износен чук от стомана 110Г13
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Този тежко натоварен детайл „Чук за трошачка“ е изработен от стомана 110Г13 и
има следния химичен състав и механични свойства:
Таблица 1 Химичен състав и механични свойства на стомана 110Г13
C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

0.9 - 1.5

0.3 - 1

11.5 - 15

max 1

max 0.05

max 0.12

max 1

Assortment

Dimension

Direct.

в

T

5



KCU

Heat treatment

-

mm

-

MPa

MPa

%

%

kJ / m2

-

800

400

25 35

Casting, GOST 21357-87

Guenching 1000 - 1080oC, water,

В резултат от ударните и динамични натоварвания работните ръбове на чуковете,
които са закачени на ротора на трошачката се износват и дори понякога се разрушават.
Подмяната на тези машинни елементи с нови е скъп и продължителен от гледна точна на
доставка процес, който завода експлоататор е установил, че е нерентабилно още повече,
че това е необходимо да се извършва пред година или две непрекъсната работа. Ето защо
е предпочел от експлоатационна гледна точка тяхното ремонтно възстановяване чрез
наваряване и механична обработка на наварения слой.

3. Технология на възстановяване
След анализ на разрушените работни повърхности се състави технология за
ремонтното им възстановяване, която се състои в следните основни етапи:
1. Предварителна механична обработка: След първоначалния оглед на чука се
извърши зачистване на цялата повърхност от заусенъци и смачкан метал, посредством
използване на ъглошлифовъчна машина тип “BOSH”.
2. Наваряване: Използвана е заваръчна апаратура за наваряването:
Токоизточник “КРАКРА” Г500
Телоподаващо устройство “ТЕРОМАТЕК”
РЕД наваряване с дебелообмазан базичен електрод EН 65Х11Н3 с диаметър
Dел.=4-5, mm и процентно съдържание на съставките му, както са показани в таблица 2.
Таблица 2 Химичен състав на дебелообмазан базичен електрод EН 65Х11Н3
C

Si

Mn

Cr

Ni

0.7

0.25

0.6

12.0

3.0

3. Почистване: Наварената зона грижливо е почистена до метален блясък, като
почистването обхвана освен мястото на наваряването и още 10мм около наварката.
Реално бе отнет най-горния слой метал от работната повърхнина, поради опасност от
стари пукнатини и други дефекти, които по късно биха могли да се развият и в наварения
слой.
4. Термообработка за снемане на остатъчните напрежения: В резултат на
термичното влияние, което се оказва при процеса наваряване върху основния метал и
наварения слой метал и последващото закаляване до t=850-920°С и охлаждане в масло,
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се появяват остатъчни напрежения в зоната на наваряване. Отстраняването им се
извършва посредством термообработка на детайла, осъществена чрез нагряване на чука
до около 320-350°C (за високолегирани стомани) и бавно и равномерно охлаждане за 1
час в пещта.
5. Контрол на възстановената повърхност на чука: След наваряването се
осъществи 100 % контрол на повърхността чрез цветна дефектоскопия със спрейове на
фирмата МАМIСON - Италия. По този начин се осъществи визуален контрол за наличие
на дефекти (пукнатини; шупли и порьозност) в наварения слой.
6. Окончателна механична обработка на чука: След наваряването се прави
зачистване на повърхността на чука, посредством използването на ъглошлайф.

4. Металографски анализ
За целите на това изследване са наварени ръчно електродъгово и образци от
разрушен чук на които е направен металографски анализ.
4.1. Резултати от макроструктурния анализ с метод за контрол- БДС5066; БДС
ЕН ISO 6507-1; ПК 03.
На фиг. 2 е показан макрошлиф на образец от стомана 110Г13 наварен със стомана
Х18Н8Г6

Фигура 2. Макроструктура на образец след ръчно електродъгово наваряване:
1-основен метал (110Г13); 2-наварен метал (110Г13).

На наварения образец (основен и наварен метал) не се констатират макродефекти
от рода на пукнатини, пори, неметални включвания, подрези и др. Липсва ясно изразена
ЗТВ (зоната не е оформена добре). От границата на сплавяване ЗТВ постепенно прелива
към основния метал. Наблюдава се добре очертана зона на прегряване характеризирана
с добре оформени уедрени аустенитни зърна.
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4.2. Резултати от микроструктурния анализ:
Структурата на основния метал е аустенитна без наличието на втора фаза (фиг.3
а,б,в,г). Твърдостите са в границите HV0,05-(254-283) - фиг. 3б.

Фигура 3. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в основния метал (110Г13)
на изследвания образец: а) х125; б) х500; в,г) х1000

На фиг. 4 е показана структурата на наварения метал, а на фиг. 5 – структурата на
границата на сплавяване.
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В метала на шева се наблюдава аустенитна структура с дендритен характер с
твърдост на наварения метал HV 0,05-265. Наличие на феритна фаза в метала на шева
WRC FN<5%.

Фигура 4. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в метала на шева (наварен метал)
на изследвания образец: а) х125; б) х500

Фигура 5. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) на границата на сплавяване:
а) х125; б) х500
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Границата на сплавяване е ярко изразена с наличие на горещи пукнатини запълнени
от метала на шева в резултат на разликата в температурите на топене на основния и на
наварения метали. Липсват микродефекти в границата на сплавяване.
На фиг. 6 е показана микроструктурата на зоната на термично влияние(ЗТВ), а на
фиг. 7 – измерената твърдост.

Фигура 6. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в ЗТВ:
а)х125; б) х500; в)х1000

Фигура 7. Разпределение на твърдостта(HV 10) на изследвания образец
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Фигура. 8 Зависимост между HV10 и разстоянието на наваряване от наварения метал

4. Изводи.
Металографски анализ на образци от стомана 110Г13 при РЕДЗ показа, че не са
констатирани макродефекти от рода на пукнатини, пори, неметални включвания,
подрези и др., а при микроструктурния анализ, структурата на основния метал е
аустенитна фаза с дендритен характер. Твърдостите са в границите 254-283.
Твърдостите се променят сравнително равномерно в дълбочина към основния
метал. Най-високи стойности на твърдостите се забелязва в зоната на термично влияние
(ЗТВ) в наварения метал и зоната на прегряване – от двете страни на границата на
сплавяване.
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