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Abstract 
The report examines the problems related to the wear resistance of the working parts of shredding machines, 
which are the main part of the equipment for the disposal of household waste. 
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Наваряване на зъбите на съоръжение за раздробяване на битови 
отпадъци от стомана S690Q 

 
Русалена НИКОЛОВА, Пламен ПЕТРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА 

 
1. Увод 
 

Поради нараснал интерес под натиска на различни екологични организации в 
световен мащаб през последните години и засилено финансиране по различни 
европейски програми за рециклиране и безопасно утилизиране на битовите и 
промишлени отпадъци се увеличи броя на инсталациите за тяхното преработване. 

Съвременните машини за раздробяване и утилизация на битови отпадъци е 
необходимо да са проектирани в съгласие с Директива 2006/42/EО на Европейския 
съюз. Те представляват екологично решение на един нараснал проблем с утилизация на 
битовите и промишлени отпадъци чийто състав варира в широк диапазон и най 
различни механични и разяждащи показатели, които съкращават срока на експлоатация 
на оборудването. 

Статията третира проблемите свързани с износоустойчивостта на работните части 
на машините за раздробяване, които са основна част от оборудването за утилизация на 
битовите отпадъци. 
 
2. Методика за ремонтно възстановяване на зъбите на роторна 
трошачка за битови отпадъци 
 
2.1. Обект на изследване. 

 
Вследствие на продължителна експлоатация при раздробяване на разнородни 

отпадъци се получава недопустима дефектация на работните зъби на ротационна 
трошачка. Това налага нейното ремонтно възстановяване чрез методите за заваряване и 
наваряване. На фиг.1-а е показан общ вид на ротора, а на фиг.1-б дефектите по зъбите. 
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а) 

  
б) 

Фигура 1. а) ротор със зъби; б) дефекти по държачите и зъбите 

 
Износените елементи са от стомана S690Q (EN 10025-6, ДСТУ EN 10025-6), която 

е конструктивна горещо-валцувана стомана и се доставя закалена и темперирана.  
В табл.1 е показан съответно, химическият състав на стомана S690Q според 

стандарт EN 10025-6, %, а в табл.2 – нейните механични свойства. 

Таблица 1. Химичен състав на основния метал, % 
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Таблица 2. Механични свойства на стомана марка S690Q 

Номинална 
дебелина 

(mm) 

Минимална граница 
на провлачане,ReH 

(МРа) 

Граница на 
якост, Rm 

(МРа) 

Минимално 
относително 

удължение σ, % 

Твърдост по 
Бринел, HB 

(МРа) 

> 3 ≤ 50 690 770-940 14 228-278 

> 50 ≤ 100 650 760-930 14 225-276 

> 100 ≤ 150 630 710-900 14 210-266 

 
2.2. Етапи на ремонтното възстановяване 

 
Ремонтът на зъбите на роторната трошачка започва с отделянето на 

дефектиралите елементи от ротора на машината показано на фиг.2. 
Следва електродъгово заваряване в защитна газова среда (МИГ метод) и защитен 

газ аргон на леглата на ротора на трошачката, показано на фиг.3. 
Наваряване износените зъби на трошачката с обмазани електроди UTP DUR 600, с 

диаметър на електродната тел Ø3,2х350. Това са базични електроди UTP, с твърдост 60 
HRC, за твърдосплавно наваряване на детайли, подложени на комбинирано 



142 

натоварване от удари и абразивно износване (БДС EN ISO 14700: E Fe8, DIN 8555: E 6-
UM-60) 

 
В табл.3 е показан химичният състав на наварения метал [2]. 

Таблица 3. Химичен състав на наварения метал, % 

C Si Mn Cr Fe 
0,5 2,3 0,4 9,0 Остатък 

 

 

 

Фигура 2. Отделяне на дефектиралите зъби от ротора на трошачката 

  

Фигура 3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда (МИГ метод) на леглата на ротора на 
трошачката 
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3. Макро и микроструктурен анализ на наварените съединения. 
Измерване на твърдост на наварените съединения 
 
3.1. Макроструктурен анализ 
 

Макроструктурният анализ е извършен със стерео микроскоп (фиг.4) при 
увеличение до 50 пъти. При него е наблюдавана повърхността на металните изделия в 
прясно разрушените участъци (лома на металите) или повърхността на сечения, 
направени през зони. С негова помощ са установени следните по-важни особености в 
строежа на метала: 

а/ нарушения в плътността на метала: всмукнатини, газови шупли и пукнатини в 
летия метал; пукнатини, възникнали след гореща механична или термична обработки; 
непровар и газови шупли след заваряване и др.; 

б/ кристалният строеж на метала, създаден в резултат на първична кристализация 
при летите детайли; 

в/ химична нееднородност, създадена от условията на първичната кристализация 
– ликвация; 

г/ нееднородност в строежа, създадена от пластично деформиране; 
д/ структурна и химична нееднородност в детайлите, създадена от термична или 

химико- термична обработки. 

 

Фигура 4. Микроскоп с дигитална камера и макро изображение на наварено съединение с електрод 
UTP DUR 600 

 
3.2. Микроструктурен анализ 
 

Подготовката на шлифовете за металографски анализ включва следните 
операции: 

 Внимателно изрязване на образците с помощта на металорежещ инструмент, 
без прегряване с цел да не се наруши структурата на наварените слоеве. 

 Фрезоване на повърхнината. 
 Следващо шлифоване на повърхнината с помощта на водна шкурка и полир-

машина Metacinex. Използвана е водна шкурка с номера от 80, 120, 220, 320, 
600, които се поставят върху въртящи се дискове на шлифовъчнта машина. При 
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всяка смяна на шкурката образеца се завърта на 90о с цел заличаване на 
следите от предходната шкурка. 

 Полиране на повърхнината до огледален блясък на полираща машина. Като 
полираща паста е използвана паста ГОИ. 

 За проявяването на микроструктурата е използван реактив от: азотна киселина 
68%ml и метилов метанол 21% ml. Добавяме метанол до концентрация 3% и 
разяждаме. 

 Металографското изследване на образците е извършено на металографски 
микроскоп Nephot 2. 

 
а) 

 
б) 

Фигура 4. Микроструктури наблюдавани с Nephot 2 с увеличение  
а-х100 ; б – х 400 

 
3.3.Измерване на твърдост в зоните на наварените съединения 

За методи на измерване са избрани:  
 Викерс – 5/10кг ние ползваме HV10 методика за определяне на дълбочината на 

карбонитрирания слой и дълбочина на ефективно уякчаване. 
 Микротвърдост по Викерс: Чрез микроскоп NEOPHOT-2 е определена крива на 

микротвърдост и представка за определение на микротвърдост Hanemann – 100.  
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Фигура 5. а) Зони на наварено пробно тяло; б) Повърхностна твърдост HV10 

 
5. Изводи 
 

Микроструктурният анализ на наварените слоеве показа, че основният материал 
от стомана S690Q е в различно структурно състояние, което вероятно се дължи на 
разлики в технологията на валцоване на стоманата и различна степен на текстуриране. 

Измерената твърдост в наварените слоеве е значително по-висока от на основния 
материал на стоманата, което предполага и повишена повърхностна износоустойивост 
на изделията.  
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