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Abstract
Nowadays, the technologies associated with electric arc with hollow cathode in vacuum develop mainly in
countries such as Russia, USA and Japan leading the field. They are mainly focused on two directions: industrial
application of discharge in earthly conditions and application to space needs. The report presents results obtained
in Bulgaria and related to the electric discharge with hollow cathode for welding titanium and titanium alloys.
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Електродъгово заваряване с кух катод във вакуум
на титан и сплавите му
Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ, Стоян ДИМИТРОВ

1. Увод
Електродъговият разряд с кух катод представлява силнотоков, нисковолтов
електронен сноп с автогазово фокусиране и по своя характер заема междинно положение
между електронния лъч и плазмената дъга. Той съществува устойчиво при големини на
тока I=5÷500А, работно налягане P=(10÷10-2)Ра и количество на плазмообразуващ газ
GAr=0,3÷3,0mg/s [1].
За него са характерни сравнително високи технологични характеристики.
Максималната плътност на топлинния поток в зоната на нагряване е в рамките на
q2m=5.103÷105 W/cm2, което го поставя на едно от първите места в това отношение,
отстъпвайки само на лазерния и електронния лъч. Дължината на дъговия промеждутък
може да бъде в рамките на 2÷150mm, като промяната й дори с няколко милиметра не
води до промяна в дълбочината на стопяване.
Разрядът може да се използва като източник за осъществяване на широк кръг
технологични процеси – заваряване, наваряване, спояване и дори термично обработване.
Целесъобразно е обаче неговото приложение основно за обработване на химически
активни метали и сплави като високолегирани стомани, титанови, медни и алуминиеви
сплави, както и за получаването на специални покрития.
Въпреки своите предимства обаче разрядът с кух катод е все още не много добре
познат и изследван, като в настояще време технологиите, свързани с него, се развиват
основно в страни като Русия, САЩ и Япония, които са водещи в областта.
Предимствата на титана и на неговите сплави пред останалите конструкционни
материали са свързани с високите му механични характеристики, ниска плътност,
отлична корозионна устойчивост към множество агресивни среди, ниска
топлопроводност, немагнитност и други. Тези материали намират най-широко
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приложение в космическата индустрия и автомобилостроенето [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], като
технически чистият титан (Grade 1, 2, 3, 4) и сплавта Ti-6AI-4V (Grade 5, Grade 5ELI) са
най-използваните титанови материали в медицината [9]. Сплавта Grade 5 покрива 56%
от целия пазар на титан и титанови сплави в САЩ [10].
Основните трудности по отношение на заваряването на титана и сплавите му са
свързани с високата им химическа активност, изискваща качествена защита на
заваръчния шев и на околошевната зона нагрята до температура над 250-300°С,
образуването на пори и студени пукнатини и склонността към уедряване на зърната в
околошевната зона.
Нелегираният титан има средна якост, добра корозионна устойчивост и
заваропригодност. При алфа-бета сплавите заваряването може значително да промени
тяхната якост, жилавост и пластичност, вследствие термичния цикъл. Ниската жилавост
е следствие от фазовите превръщания в шева или зоната на термично влияние. Сплавта
Grade 5 (Ti-6Al-4V) притежава най-добрата заваропригодност от тази група [11, 12]. При
по-голямо съдържание на бета стабилизатори, сплавите са с ограничена заваряемост и са
склонни към образуване на пукнатини. Това изисква прилагането на предварително
подгряване и отгряване за снемане на напреженията непосредствено след заваряване.
За заваряването на титан и сплавите му се прилагат основно методите: ВИГ,
плазмено, електронно-лъчево, електродъгово с кух катод във вакуум, лазерно, заваряване
чрез триене и дифузионно [13, 14,].
В работата е изследвана възможността за получаване на заварени съединения от
нелегиран титан (Grade 1) и титанова сплав Ti-6Al-4V (Grade 5) чрез електродъгов разряд
във вакуум. Установено е влиянието на параметрите на режима върху геометричните
размери и механичните свойства на получените шевове и съединения.

2. Методика
Експериментите са осъществени с помощта на инсталация за обработване във
вакуум с електродъгов разряд с кух катод. Схема на инсталацията е показана на фигура
1. Тя се състои от вакуумна камера с обем 0,5m3, помпен агрегат, устройства за
микронатичане и отчитане на количеството на плазмообразуващия газ и заваръчни
токоизточници. В камерата (поз. 1) е монтирана заваръчната горелка (поз. 2), използваща
многостепенна схема на възбуждане на дъговия разряд и спомагателно заваръчно
обзавеждане (поз. 5), гарантиращо постъпателното движение на изделието. Помпеният
агрегат осигуряващ необходимото подналягане в камерата се състои от три вакуумни
помпи: ротационна помпа с маслено уплътнение (форвакуумна), ротационна двуроторна
помпа (Roots) и дифузионна помпа.
Отчитането на налягането в камерата става чрез магнитен електроразряден
вакуумметър и съпротивителен вакуумметър. Дълбочината на вакуума, при който са
проведени експериментите, е ≈ 3Pa.
Плазмообразуващият газ е Ar (аргон) с чистота 99,999 %, като регулирането му се
осъществява с помощта на микронатекател (поз. 10), а отчитането на съответното
количество – чрез датчик и цифров уред.
Заваръчните токоизточници (основен – поз. 7 и спомагателен – поз. 8) са
постояннотокови със стръмнопадащи външни характеристики. Основният токоизточник
позволява използването на максимален заваръчен ток до 300А.
Използваните кухи катоди (поз. 3) са изработени от танталово фолио и сa с дължина
– l=30mm и дебелина на стената – δ=0,2mm.
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Фигура 1. Общ вид на вакуумна инсталация за електродъгово обработване във вакуум:
1-вакуумна камера; 2-горелка; 3-кух катод; 4-заваряван детайл; 5- манипулатор;
6-електродвигател; 7-основен токоизточник; 8- спомагателен токоизточник;
9-кондензаторна батерия; 10-микронатекател; 11- редуцир-вентил;
12- бутилка с плазмообразуващ газ.

Заваряването е осъществено без използване на добавъчен материал и без заваръчна
междина. Режимите, при които са проведени експерименталните изследвания, са
посочени в таблица 1.
Таблица 1. Режими на заваряване

№ на
режима

Големина
на тока
[А]

1
2
3
4

115
130
115
130

Скорост на
Форма и размери
заваряване
на катода
[mm/s]
[mm]
Grade 5, Grade 1
4,2
5,5
5,5
6,5

Кръгла, 4
Кръгла, 4
Елипсовидна, 5,6 x 2
Елипсовидна, 5,6 x 2

Количество газ
[l/h]
2,3-2,4
2,3-2,4
2,3-2,4
2,3-2,4

Използваните пробни тела са с размери 100х50х2mm (ДхШхВ). За определяне на
характеристиките на механичните свойства са използвани изпитване на опън и
измерване на твърдост в характерни зони на завареното съединение. Измерването на
твърдостта е осъществено по метода на Викерс с натоварване 5kg и време за въздействие
10s.
Извършени са макроструктурен и микроструктурен анализ на заварените
съединения. Проявяването на макроструктурата е осъществено с реактив със състав:
15ml HNO3, 10ml HF, 75ml H2O. Микроструктурата е наблюдавана след проявяване със
смес от 30ml млечна киселина, 10ml HF и 10ml HNO3.
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3. Резултати
В таблица 2 са показани широчините на получените шевове при използваните в
изследването режими. Анализът на получените резултати показва, че върху тях
съществено влияние оказват както големината на тока, така и скоростта на заваряване.
Таблица 2. Широчини на получените шевове

№ на
режима
1
2
3
4

Широчина на шева, mm
Grade 5
10,0
9
7
8

Grade 1
9,0
8,5
7,0
8,0

Промяната на напречното сечение на катода във формата на елипса, геометрично
ориентирана с широката си страна по оста на заваряване, води до намаляване на
широчината на шева.
В таблица 3 са показани резултатите получени при предварително изпитване на
използваните в изследването материали. Те са сравнени с литературните данни за
механичните свойства на нелегиран титан марка Grade 1 и титанова сплав Grade 5.
Таблица 3. Характеристики на механичните свойства на Grade 5 и Grade 1

Граница на
провлачване
Rp0,2, MPa
по справочни данни
преди заваряване

965-1100
1002

по справочни данни
преди заваряване

220
250

Якост на опън
Rm, MPa
Grade 5
1035-1170
1089
Grade 1
345
346

Относително
удължение
A, %

Твърдост
HV5

8-10
10

376-396
390

37
40

115
125

В таблица 4 са представени характеристиките на механичните свойства на
съединенията след заваряване, а на фигура 2 общ вид на разрушени пробни тела след
изпитване на опън.
Резултатите за Grade 5 показват, че след заваряване получените якостни и
деформационни характеристики са по-ниски от тези, поместени в таблица 3. Това се
дължи на промените в структурата, протичащи основно в зоните намиращи се при
температури по-високи от тази на фазова трансформация (за Ti-6Al-4V – по-високи от
995 ± 15 °С).
Трябва да се отбележи и фактът, че при всички режими разрушаването на пробните
тела става на границата на разтопената зона и зоната на термично влияние (фигура 2, а).
Подобно поведение са наблюдавали и други автори [15, 16].
Резултатите за Grade 1 показват, че якостните и деформационните характеристики
на заварените съединения при изпитване на опън са съизмерими с тези на материала в
състояние на доставка.
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а)

б)

Фигура 2. Общ вид на разрушените пробни тела след изпитване на опън:
а) за Grade 5; б) за Grade 1

Тук при три от четирите режима разрушаването на пробните тела става извън мястото на
заваряване (фиг. 2, б). Това се дължи на повишените якостни характеристики, установени
при измерване на твърдостта в зоните, при които температурата по време на заваряване
надвишава тази на фазово превръщане. При режим три разрушаването настъпва в зоната
на шева поради липсата на пълно проваряване.
Таблица 4. Характеристики на механичните свойства на съединенията след заваряване

Граница на
провлачване

Якост на
опън

Относително
удължение

№ на режима
Rp0,2, MPa

1
2
3
4

780
840
843
850

Rm, MPa

975
930
957
955

1
243
345
2
236
342
3
235
334
4
240
343
Δ – разрушени извън мястото на заваряване;
Ο – разрушени в мястото на заваряване.

A, %
Grade 5
5
4,5
5
6
Grade 1
40
35
14
40

Твърдост
Зона на
термично
влияние
HV5

Заваръчен
шев

Забележка

369
364
366
365

356
353
355
350

Ο
Ο
Ο
Ο

138
140
142
136

120
125
124
123

Δ
Δ
Ο
Δ

Преминаването от основния метал към зоните нагрети до температури в интервала
между температурата на фазово превръщане и температурата на топене при Grade 1 води
до несъществено намаляване на твърдостта (в рамките на 3÷5 HV5). При преминаване
над температурата на топене и навлизане в зоната на шева твърдостта нараства в рамките
на 10÷20 HV5 спрямо тази на материала при доставка. Подобно разпределение на
твърдостта не може да бъде свързано с големината на зърната, тъй като от фигура 3а и б
ясно се вижда, че те са най-големи в разтопената зона. Вероятната причина за така
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регистрираните твърдости е свързана с различните скорости на охлаждане и
дисперсността на отделената при полиморфното превръщане α фаза. Прави впечатление,
че измерените след заваряване по четирите режима твърдости в зоната на термично
влияние и разтопената зона са много близки. Това показва, че подбраните параметри на
режимите в случая оказват несъществено влияние върху формираните структури, а оттам
и върху механичните характеристики. Регистрираното изменение на твърдостта се
доказва и от изпитването на опън. От фигура 2, б се вижда, че деформацията се
съсредоточава в зоните извън шева, като най-малки напречни сечения се наблюдават в
основния метал, където настъпва и разрушаването.
След проявяване на макроструктурата на заварените пробни тела (фиг. 3) в зоната
на разтопяване се наблюдават големи (2-3 mm) кристални зърна. Ориентацията им в
зоната на шева се различава от тази в зоната на термично влияние, което може би се
дължи на разлика в условията на топлообмен в обема на изследваните заварени
съединения. При прехода към зоната на термично влияние размерът на тези зърна
намалява постепенно. Рязко е очертана границата между ЗТВ и основния метал.

а)

б)

Фигура 3. Макроструктура на завареното съединение:
a – заваръчен шев + зона на термично влияние;
б – зона на термично влияние + основен материал.

На фигура 4 е показана микроструктурата на Grade 1 в състояние на доставка.
Структурата на основния метал (фиг. 4, а) е съставена от равноосни α- зърна, което е
типично за титана и сплавите му подложени на рекристализационно отгряване [17].
На границата основен материал – зона на термично влияние (фиг. 4, б) се наблюдава
рязка промяна в размера и формата на кристалните зърна. Зоната на термично влияние
(ЗТВ) се характеризира с уедрени и издължени успоредно на повърхността бивши βкристали. При по-голямо увеличение в ЗТВ (фиг. 4, в) се наблюдават сравнително груби
α-зърна с иглеста и видманщетенова морфология.
Микроструктурата в зоната на шева (фиг. 4, г) се състои от едри, издължени бивши
β-зърна перпендикулярни на повърхността. В тях са нараснали по-фини α-зърна с иглеста
и видманщетенова морфология.
Структурата на основния метал при Grade 5 е влакнеста, резултат от валцоване –
(фиг. 5, а). Състои се от колонии (α + остатъчна β) и малко количество остатъчна β-фаза
(черна). α-фазата в колониите (α + остатъчна β) е силнодребнозърнеста (типично за α,
получена след стареене) и не може да се наблюдава с оптичен микроскоп. При по-малко
увеличение, поради големия брой граници в колониите, разсейващи светлината,
колониите изглеждат черни [18].
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а)

в)

б)

г)
Фигура 4. Микроструктура на Grade 1: a) основен материал; б) граница между основния
материал и зоната на термично влияние; в) зона на термично влияние; г) заваръчен шев

Границата между основния метал и зоната на термично влияние (фиг. 5, б) е рязка,
поради ниската топлопроводимост на титана. С приближаване към шева структурата се
уедрява, а влакнеста структура в ЗТВ не се наблюдава. Равноосната микроструктура в
зоната на термично влияние показва, че там се е извършила прекристализация α→β, в
резултат на която са се получили равноосни β-кристали. При следващото им охлаждане
в тях са се формирали равноосни колонии от иглести кристали α и затворена между тях
остатъчна β-фаза. Тези колонии са с различни размери и с различна ориентация. В
близост до шева размерът на бившите β-зърна нараства, а мрежата от α по границите им
започва да се разкъсва (фиг. 5, в). Така в шева колониите (α + остатъчна β) са най-едри,
а по границите им липсва α (фиг. 6, г).
Мрежата от α, наблюдавана в ЗТВ, е резултат от сравнително ниската скорост на
охлаждане на β. По-голямото прегряване в зоната на разтопяване води до по-големи
скорости на охлаждане, така че образуването на α по границите на β-зърната е
възпрепятствано, а полиморфното превръщане β→α започва в обема на зърната, където
се появяват зародиши на α. При едновременното си нарастване те се срещат и блокират
следващия си растеж. По този начин, колониите (α + остатъчна β), образувани в зоната
на разтопяване, са с по-фин иглест строеж от същите в ЗТВ. Тази по-дребноиглеста
структура на α обяснява по-високите измерени твърдости в разтопената зона от тези в
ЗТВ.
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а)

б)

в)

г)

Фигура 5. Микроструктура на Grade 5: a) основен материал; б) граница между основния
материал и зоната на термично влияние; в) зона на термично влияние; г) заваръчен шев

Разположението на алотриоморфната α по границите на бившите β-зърна изяснява
защо при изпитването на опън разрушението се извършва в ЗТВ. Известно е, че α-фазата
е с кристална решетка hcp, която има ниска склонност към пластично деформиране (има
само 3 системи на плъзгане спрямо 12 за bcc). Така, при изпитването на опън, решаваща
за мястото на скъсване се явява алотриоморфната α-фаза. Тя, разположена по границите
на предишните β-кристали, благоприятства „междукристално“ крехко разрушение (в
действителност разрушението е по границите между отделните колонии от иглеста α и
остатъчна β).

Изводи
1. Чрез промяна на основните параметри на режима на работа и формата на
използвания катод, при заваряване на нелегиран титан (Grade 1) и титанова сплав Ti-6Al4V (Grade 5) чрез електродъгов разряд във вакуум, могат да се получават заваръчни
шевове с различни размери.
2. Използваните режими на работа при Grade 1 не оказват съществено влияние
върху изследваните механични свойства на получените заварени съединения, което се
доказва и с тяхната равноякост. Получените след заваряване структури при Grade 5 са с
по-ниски механични свойства, както по отношение на якостта, така и по отношение на
пластичността. Повишаване на механичните им свойства може да се очаква при
реализиране на режими осигуряващи по-големи скорости на охлаждане.
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3. Макроструктурата на получените заварени съединения е типична за титана и
сплавите му след заваряване, характеризираща се с едри зърна в зоната на шева, които
издребняват към рязко очертаната граница между основния материал и зоната на
термично влияние.
4. Формираните структури след заваряване на Grade 1 и Grade 5 са определящи за
получените твърдости в зоната на термично влияние и в зоната на шева, както и за
мястото на разрушаване.
Статията отразява резултати от работата по проект № 2019 – МТФ – 1, финансиран
от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
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