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Abstract: 
Experimental series of bimetallic steel ingots are produced in an electroslag remelting installation. Clad metal 
should be technological in manufacturing various products from it. The quality of layers bonding in clad metal 
should be such, that its exfoliation in service would be impossible. Thus, economic effect is achieved for the 
chosen ratio of the steel layers thickness and production processes. Complex properties and new technological 
properties, which are missing in one-layer steels, are obtained. Non-destructive and macrostructure investigations 
are carried out. It is established that the structure of the steels is dense, with non-essential defects. A complete 
fusion is achieved.  
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Безразрушителни изследвания на биметални стоманени блокове, 
произведени чрез електрошлаково претопяване 

 
Христо АРГИРОВ 

 
1. Увод 
 

Биметалът се характеризира с комплекс от свойства и нови технологични свойства, 
които липсват при еднослойните стомани. Така се постига и икономически ефект при 
избрано съотношение на дебелината на слоевете стомани. Главно условие, осигуряващо 
получаването на желания комплекс от свойства на биметалните слитъци, е качеството на 
свързване на плакиращия слой с основата. За получаването и експлоатацията на биметала 
е важно преразпределението на легиращите елементи между плакиращия слой и 
основата. Като правило, преразпределението на легиращите елементи е твърде различно. 
Наблюдават се и случаи на образуване на крехки фази или на структури между основата 
и плакиращите слоеве, които е възможно да доведат до влошаване на технологичните 
свойства. Обаче, ако слоевете са избрани така че термодинамичната активност на 
основните легиращи елементи е равна в двете стомани, дифузионно преразпределение 
на легиращите елементи не се наблюдава [1]. 
Ефектът на легиране в случая плакиращ слой-основа се основава на намаляването до 
минимум на термодинамичния потенциал между стоманите, които образуват сложните 
слоеве [2]. Така например, при производството на материали от въглеродни и 
неръждаеми стомани специално внимание се обръща на факторите, които ограничават 
възможността за нежелани ефекти, водещи до дифузия на въглерода. Легирането на 
основата (въглеродна стомана) с цирконий, титан, ниобий и ванадий намалява дифузията 
на въглерода от основата към плакиращия слой. Докато елементи като никел, алуминий, 
мед и силиций улесняват дифузията на въглерода в сърцевината когато същите елементи 
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присъстват в плакиращия слой (неръждаема стомана). Установено е обаче, че легирането 
увеличава необходимото налягане за свързване на основния и плакиращия слой. В 
случая, когато се използва алуминий, минималното налягане за постигане на свързване 
зависи в обратно съотношение от процента на легиране. За известно количество 
легиращи елементи якостта на свързване намалява в следния ред: чист алуминий (най-
добро свързване, най-ниско налягане за свързване) Zn, Ag, Mn, Cu, Fe, Si, Ti, Sb, Sn (най-
високо налягане за свързванe) [3]. 

Използването на граничен слой следва също да бъде отчетено при дизайна на 
биметалните блокове. С такъв слой е възможно да се осигури предпазване от дифузията 
на въглерода или на други легиращи елементи от плакиращия слой към основата при 
високите температури.  

Основна цел на работата е чрез проведените безразрушителни и макроструктурни 
изследвания на биметални стоманени слитъци да се докаже ефективността на новата 
технология за производство на биметални слитъци чрез електрошлаково претопяване. 
 
2. Експериментална част  
 

Експерименталните стопилки са произведени в лабораторна инсталация за 
електрошлаково претопяване (ESRP- 0.125) в меден водоохлаждаем кристализатор в 
ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски” към Българска академия на науките [4]. Използвано е 
създаденото от нас „know-how” за производство на биметални блокове с пълно сливане 
на двата слоя. Изследван е биметален блок от следната перспективна комбинация марки 
стомани: 10G2SF-X38CrMoV 5 1 (DIN 1.2343; AISI-H11). 
 
Методи за изследване  
 

Химичният състав на експерименталните марки стомани е определян с помощта на 
спектрален апарат на фирмите ARL-USA и SPECTRO-Germany и чрез стандартни 
химични методи. Въглеродът и азотът са анализирани чрез апарат LECO TN14-USA. 
Оценката на макроструктурата е извършена в съответствие с БДС 12730-75. 

 
Безразрушителните изследвания са проведени в Лаборатория по безразрушителен 

контрол в ИМСТЦХА-БАН. Лицензия И-1193 регистрационен номер 04328 за 
използване на източници на йонизиращи лъчения за научни и стопански цели. 
Безразрушителен контрол с радиационни методи и с Рентгенов дефектоскоп тип 200/5 
модел MXR-200. Технически параметри: фокусно петно 2.45х2.80 mm; аноден ток 5mA; 
напрежение 180 kV при измерена еквивалентна доза 0.210 mSv с отклонение ±0.8% . 
Режимите на работа и прочитът на рентгенограмите са в съответствие със Стандарти 
БДС EN ISO [5, 6].  

 
Същност на безразрушителния контрол: При радиационните методи на контрол се 

използват рентгенови или гама лъчи. Те проникват през оптично непрозрачни тела и 
въздействат върху фотографски филми аналогично на светлинните лъчи. Под тяхно 
действие някои вещества, като например цинковият сулфид, светят (луминесценция). 
При рентгенографския контрол източникът на излъчване (рентгенова тръба) се поставя 
на известно разстояние от обекта така че лъчите да бъдат насочени перпендикулярно на 
неговата ос. На противоположната страна е поставен рентгенов филм. При облъчването 
филмът се намира под въздействието на лъчите в продължение на определено време, 
наречено експозиция. Следва изваждане на тъмно на филма от касетата, проявяване и 
фиксиране с цел получаване на устойчиво фотографско изображение. В резултат в 
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участъка на изследвания обект на отделни места изображението е с неравномерна степен 
на потъмняване. Лъчите, които попадат върху филма, след преминаване през дефект се 
поглъщат в по-малка степен в сравнение с лъчите, преминали през плътен метал. 
Първите лъчи предизвикват по-силно потъмняване на определен участък от филма [7, 8]. 
Изследвано е съдържанието на основните легиращи елементи в обема на метала и в 
областта на сливане на двете марки стомани. Анализът на получените експериментални 
резултати на химичния състав след електрошлаково претопяване показва, че не се 
наблюдава разлика в съдържанието на легиращите елементи V, Mo, Si, Cr, Mn, W, Ni в 
обема на метала и в областта на приваряване. Следователно, при производството на 
биметални слитъци чрез електрошлаково претопяване сплавянето в граничната зона в 
първичния метал е достатъчно за пълно сливане на слоевете. Но то е незначително и 
затова не води до тяхното смесване. 
 

Анализът на макроструктурата на лятите напречни темплети от биметалния блок 
от изследваната комбинация марки стомани показва, че макроструктурата е плътна, без 
съществени дефекти. (Фиг. 1) Сливането на стоманите е пълно. 

 
 

 

 

Фиг. 1. Макроструктура на биметален блок, стомани 10G2SF-X38CrMoV 5 1 

 
Чрез методите на безразрушителния контрол е установено плътно приваряване на 

стоманите. Не се наблюдава разлика по височината на произведения блок. В едната от 
марките стомани (10G2SF), образуващи биметалния блок, са установени дефекти, което 
не е характерно за процеса на електрошлаково претопяване (Фигури 2, 3, 4).  

Практиката показва, че след операцията валцоване дефекти не се наблюдават. 
Изследванията продължават с подобряване на ново разработеното „know-how”.  
 



101 

 

Фиг.2 

 

Фиг.3 

 

Фиг.4 

Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4 Рентгенографски изображения от безразрушителен контрол 
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3. Изводи  
 

Проведено е експериментално претопяване в лабораторна инсталация за 
електрошлаково претопяване ESRP-0.125 в меден водоохлаждаем кристализатор. 
Произведена е експериментална серия биметални блокове от различни комбинации 
марки стомани. Не се наблюдава разлика в съдържанието на легиращите елементи в 
обема на метала и в зоната на сливане на стоманите. 

Проведени са безразрушителни и макроструктурни изследвания на напречни 
темплети по височината на биметален блок от перспективни стомани марки 10G2SF-
X38CrMoV 5 1. Установена е плътна структура, с несъществени дефекти. Сливането на 
стоманите е пълно. Проведените изследвания доказват ефикасността на новото „know-
how” за производство на биметални слитъци чрез създадената от нас технология за 
електрошлаково претопяване с пълно сливане на стоманите. 
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