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Abstract 
A laboratory bench is used to test the wear of flat metal surfaces in abrasive environments. Standing tests of 
traditional structural and tool steels were performed after heat treatment, welded layers and real details. Through 
wear parameters: road, mass and intensity is defined wear resistance. The comparative studies carried out analyze 
the relationship between chemical composition, microstructure, surface hardness and abrasion resistance. 
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1. Въведение 
 

Изследването на износоустойчивостта [1] в лабораторни условия дава възможност 
да се изберат подходящи методи и материали за възстанояване на износени детайли. В 
ремонтната практика съществува широка номенклатура от методи за възстановяване на 
износени детайли, които постоянно се развиват и увеличават. За избирането на 
рационален метод за възстановяване чрез наваряване [4] е необходимо добро познаване 
на възможностите на всеки един от тях, техните предимства и недостатъци.  

Изучаването на макро и микроструктурата след термична обработка [5] а, също и 
изменението на твърдостта по дълбочина и ширина дават възможност да се определят 
основните характеристики на материала без да се използват за това лабораторни или 
изследвания в реални условия. При възстановяване на износени детайли този начин на 
определяне на характеристиките намира още по голямо приложение, тъй като чрез него 
могат да се определят редица процеси настъпили в основния и допълнителния материал 
след наваряване в комбинация с термична обработка. Например, посоката на растеж на 
кристалите, растежа на дендритите, смесването на кристали от основния и 
допълнителния материал, превръщането от една фаза в друга, дават достатъчно сведения 
относно свойствата и характеристиките на възстановените повърхности [6]. 
 
2. Методика на експеримента и изследванията 
 

Използва се стандартна методика, включваща изработване на пробни образци и 
провеждане на експериментални изследвания в следната последователност:  

1. ръчно електродъгово наваряване на образци по определени технологични 
параметри; 

2. измерване на твърдост по метод на Викерс с 10 кг натоварване;  
3. лабораторни изпитвания на износване в абразивна среда;  
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4. определяне параметрите на износване – път на износване, масово износване, 
интензивност на износване; износоустойчивост;  

5. микро и макроструктурен анализ на износените образци;  
6. сравняване и анализиране на резултатите. 

 
Изработените образци са с размери и маса до 100 гр., подходящи за изпитване на 

износоустойчивост по тегловен метод. Изполвани са конструкционни и инструментални 
стомани 40Х, ШХ15, Х12 и реален детайл от земеделска техника [6]. 
 

За изследване на износоустойчивостта на наварени слоеве е извършено 
многослойно ръчно електродъгово наваряване [2], [3] на образци с електроди с 
високосъдържание на въглерод и хром (табл.1) като е измерена тяхната твърдост след 
наваряване, направени са микроструктурни изследвания и е отчетен коефицентът на 
износоустойчивост. 

Таблица.1. Химичен състав на използвани електроди  

Електрод C% Cr% Si% Mn% 

ЕН550 0.5% 9.0% 2.4% 0.45 

ОК Weartrode 60T 4.5% 33.0% 0.8% 1.6% 

OK 84.78 4.5% 33.0% 0.8% 1.6% 

 
 Определяне на параметрите на износоустойчивост: [1] 

Големината на износване се определя по тегловния метод, за всеки от материалите 
с помощта на аналитична везна с точност 0,001 g., като всички образци се почистват, 
подсушават и претеглят, в началото и края на всяка серия изпитване. Изменението на 
масата на образците след всяка серия изпитване, дава възможност да се получи 
динамиката на изменение на износването.  
 
 Изпитването на износване в абразивна се провежда при следните условия: 

- контратяло от текстолит;  
- абразив от 2С-120-F-120 50% и 50 машинно масло; 
- натоварването върху образеца F= 10N; 

 
 Време на изпитване t= 25 min;  
 
 Изминат път S=1075 m;  
 
 Определяне параметрите на износване  

- масово износване: Δm = m н - mк, g  
- интензивност на износване; V = Δm/S, g/m  
- износоустойчивост; Е = 1/V  

 
Използвани са три абразива: силициев карбид, кварцов пясък и глина. От 

проведените изпитвания се установи, че най-голяма интензивност се получава в среда от 
50% силициев карбид /2С-120-F-120 / и 50% машинно масло. 
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Фиг.1 За сравнение са изпитани образци от различни стомани, бял чугун както и 

реален детайл от земеделска техника. 

 

 
Фиг.2 Принципна схема: 

1. Двигател редуктор; 2. Абразив; 3. Сменяемо контратяло; 4. Пробен образец; 
5. Честотен преобраувател; 6. Лостов механизъм; 7. Тежести 
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Фиг.3. Износена маса спрямо времето на инструментални, конструкционни стомани и 

реален детайл в абразивна среда от силициев карбид 

 

 
Фиг.4. Изчислена износоустойчивост на конструкционни и инструментални стомани в 

сурово състояние и след термична обработка 

 

 
Фиг.5 Измерена твърдост по дълбочина след наваряване 
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Измерената твърдост по дълбочина на слоевете е сравнително висока и няма 
значително изменение на стойностите 480-720HV10 (Фиг. 5), от което произлиза, че 
основен фактор за високата твърдост е мартензитът и голямото количество хромови 
карбиди в структурата и добра хомогенност.  
 

 
Фиг.6. Изчислена износоустойчивост на наварени слоеве от три типа електроди 

 
Този тип структури при проведеното изследване на износоустойчивост на 

материала дават сравнително добри резултати на износване в абразивна среда (Фиг.6), 
което се дължи на високата твърдост след наваряване. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.7. Микроструктура на наварени слоеве:  
1 електрод ЕН550; 2 електрод OK Weartrode 

 
При наваряване с електроди ЕН550 (фиг.7.1) се формира структура, която 

представлява дендритни кристали с двойникуван мартензит образуван по техните 
граници, което се дължи най-вероятно на неравномерното разпределение на въглерода и 
хрома в тях. 

1 2 
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Микроструктурата на наварени слоеве с електроди ОК Weartrode и OK 84.78 

(фиг.7.2) е изградена от аустенито-мартензитна матрица с първични хромови карбидни 
кристали. Те се формират в големи количества поради високото съдържание на хром 33% 
и въглерод 4,5%. Те са дисперсни и с иглеста форма, като разположението им се определя 
от посоката на топлоотвеждане при процеса на кристализация при наваряване, като 
размерите им достигат до няколко десетки микрометра. 
 
3. Изводи  
 

От проведените изследвания на износоустойчивост се установи: 
- Най-висока стойност има стомана Х12 след закаляване; 
- Наварените с Weartrode образци и реалният детайл имат съпоставими стойности. 
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