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Abstract 
A method is proposed to investigate the influence of nano-particles placed on the surface of coated manual metal 
surfacing electrodes, on the hardness of the layer obtained. For assessment of this specific approach, electrodes 
type E300 have been used, which were submerged in emulsion of nano-powders TiN и SiC in potassium liquid 
glass. The powders activation was performed using vibratory mill. To assess the results of the proposed method, 
the hardness of the surface layer was measured. A scheme for the nano-particles transfusion from the electrode to 
the seam metal is also proposed. 
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Наномодифициране на електроди за процес 111 чрез потапяне 
 

Христо КОНДОВ, Марина МАНИЛОВА, Пламен ТАШЕВ 
 
1. Увод 
 

Развитието на технологиите в областта на получаването на нанопрахове води до 
тяхното все по-голямо приложение в различни области на живота. Добавянето на 
наночастици като модификатори в метална стопилка при леене на метални сплави [1-3] 
и при заваряване и наваряване [4, 5] води до подобряване на структурата и 
експлоатационните свойства на получените изделия. Проведените изследвания на 
наварени слоеве с електроди, в обмазката на които са въведени нанопрахове от TiO2 [6], 
TiN, SiC и др., показват повишена твърдост и износоустойчивост [7, 8]. В този случай за 
експерименталните изследвания е използвана индустриална линия за пресоване на 
електроди, което се осъществява при сложна процедура, прекъсване на редовното 
производство и при значителен разход на човешки и финансови ресурси. За по-ефикасно 
изследване влиянието на наноразмерните частици при електроди за ръчно електродъгово 
заваряване и наваряване е предложен метод за въвеждане на същите в обмазката чрез 
потапяне в емулсия. Тази емулсия съдържа водно стъкло и активирани наночастици. 
 
2. Експерименти 
 

За изследване на влиянието на нанопрахове от TiN, SiC върху свойствата на 
наварените с тях слоеве са използвани стандартни електроди за наваряване марка Е300. 

За активирането на нанопраховете е използван прах от смляна обмазка от 
гореспоменатите електроди, който се дозира спрямо модификатора и се активира във 
вибрационна мелница. Подготвена е емулсия с калиево водно стъкло и наночастици от 
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TiN и емулсия съдържаща наночастици от SiC. В тези емулсии са потопени отделните 
електроди, а наварените проби са означени съответно с „H“ и „К“. За сравнение е 
изработена и базова проба „В“ – марка Е300 и такава на електрод, потопен само във 
водно стъкло „VB“ (фиг. 1). Количеството на въведения нанопрах се определя 
посредством претегляне на електрода с аналитична везна преди и след потапянето му в 
емулсията. Времето, което електродът престоява потопен, е 3 минути. За намаляване на 
ефекта от гравитационното разслояване, преди потапянето на всеки следващ електрод, 
емулсията се разбърква. Изсушаването е проведено в сушилня при температура 350С в 
продължение на 4 часа. Наварени са планки от стомана S 235 с дебелина 10 mm на три 
слоя (фиг. 2), като след наваряването на всеки слой пробите са оставени да изстинат до 
температура под 100С. 
 

 
Фиг. 1. Базова проба Е300 (1) и проба, потопена само във водно стъкло VB (2) 

 
Повърхността на пробите е почистена от шлака и подравнена посредством 

шлифоване, след което е измерена твърдостта по Викерс. 
 
3. Резултати 
 

Третираните по гореописаният начин електроди горят нормално и формираната по 
повърхността шлака се отделя лесно. 
 

 
Фиг. 2. Планка от стомана S 235 с дебелина 10mm наварена на три слоя 

 
Резултатите от измерването на твърдостта на пробите са представени в таблица 1. 

За всяка проба са проведени по 10 измервания. Изчислена е и средната стойност на 
твърдостта по Викерс HV 10/15. Всички измерени стойности на твърдостта HV 10/15, с 
изключение на тези при проба H3, са по-ниски от тези на наварения метал на базовия 
образец. 
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Таблица 1. Резултатите от измерването на твърдостта по Викерс 

 
 
4. Изводи 

От проведените изследвания и получените резултати могат да се направят следните 
изводи: 
- Предложената схема за въвеждане на наночастици от SiC и TiN посредством потапяне 

на електроди марка Е300 в емулсия на базата на калиево водно стъкло не води до 
повишаване на твърдостта на наварените слоеве; 

- Констатираното повишение на твърдостта на наварените слоеве на проба H3 e 
незначително и е по-скоро вероятностен максимум отколкото закономерна тенденция; 

- Има вероятност повишеното количество водно стъкло и повърхностният начин на 
внасяне на наноразмерните частици да изнасят същите на повърхността посредством 
шлаката (фиг. 3). За доказване на това твърдение са необходими допълнителни 
изследвания. 

 
5. Схема на процеса 
 

На фиг. 3 е представена схема за онагледяване на вероятното преминаване на 
наночастиците от повърхността на електрода в процеса на наваряване към наварения 
метал и по-специално към отделената шлака. 

 
Фиг. 3. Схема на процеса 
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Заключение 
 

В заключение следва да се отбележи, че предложеният процес на въвеждане на 
наночастици в наварените слоеве с повърхностно нанасяне посредством потапяне на 
електродите в емулсия на водно стъкло и наночастици не довежда до постигнатите вече 
резултати [7, 8] при въвеждането на наночастици в целия обем на обмазката в процеса на 
получаване на обмазани електроди по класическата технология чрез пресоване. 
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