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А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност и състояние на проблема 
Като технологичен процес, наваряването на металите е разновидност на заваряването. 

Същността на наваряването се състои в нанасяне на разтопен метал върху повърхността на 

изделия, нагрети до температура на топене. Поради това, то е тясно свързано със заваряването. 
За внасяне на легиращите елементи в наварения метал се използват следните методи :  

  А. Използване на плътни електродни телове или ленти – традиционно приет похват, при който 

зададения химичен състав се получава при сравнително широк  диапазон на изменение на 

режима на наваряване, а легиращите елементи се разпределят равномерно в наварения слой.  

  Б. Легиране на наварения метал с шихтови електроди  - най-широко разпространен метод. 

Навареният метал е еднороден по състав, добре оформен, липсват пори и шлакови включвания, 

като химическият му състав се оформя за сметка на електрода.  

  В. При  друг метод наваряването се извършва с нисковъглероден тел или лента и използването 

на керамични флюси или флюсови смеси, от които легиращите елементи преминават в 

наварения метал. Основен източник на легиране при този метод е флюсът и колкото е по – 

голямо количеството му,  толкова е по – голямо количеството на преминаване на легиращи 

елементи в навареният метал. Така че, съставът на навареният метал зависи както от режима на 

наваряване, така и от масата и състава на използвания флюс. 

  Г. Легиране посредством пасти, които се нанасят върху наваряваната повърхнина и се 

разтопяват със или без допълнителен ниско въглероден тел. Химическият състав на навареният 

метал се определя от количеството дозирана паста, а така също от съотношението на 

количеството разтопен легиращ материал и електродна тел. 

  Д. Като иновативен подход може да се посочи и легирането на повърхностни слоеве с прахове 

под формата на карбиди, нитриди, оксиди и др., които са с големината на нано частици / нано 

частиците са с размер една милиардна част от метъра – 1.10
-9

 m/. При  разтопяване на тези 

прахове, легирането се извършва както при легиране посредством пасти. Ако обаче трудно 

топими нано частиците се внесът в нискотемперетурната област на заваръчната вана след 

заваръчната дъга, то те ще попаднат  в разтопеният метал в твърдо състояние. Експериментално 

е доказано, че колкото повече зародиши има в единица обем разтопен метал, толкова повече 

кристали се образуват, толкова те са по – малки и е по – дребнозърнеста структурата, което ще е 

предпоставка за подобряване на механичните свойства на съединенията или на получения 

метал. Веществата, способстващи за образуване на такива зародиши се наричат модификатори, 

а самият процес – модифициране. Именно последните два метода за легиране /модифициране/ с 

мулти и нанодисперсни прахове, ще бъдат разгледани и изследвани в настоящата работа без 

използване на допълнителен материал под формата на тел, лента, флюс. 
 

Анотация 
Акцента в дисертационната работа е насочен към възможността за получаване на 

модифицирани повърхностни слоеве от нисковъглеродна конструкционна стомана и 

труднотопими оксидни и карбонитридни нанодисперсни частици. Новият модифициран слой на 

практика е един композиционен материал, получен от матрица, състояща се от конструкционна 

стомана и разположени в нея нанодисперсни частици т.е. металоматрични нанокомпозити (metal 

matrix nano – composites /MMNCs/). 

 От досега съществуващия опит при наваряване с различни прахове, винаги целта е била да се 

претопяват заедно с повърхноста на детайла и да се получи нов повърхностен слой с определени 

характеристики. При този иновативен  метод на наваряване праховете запазват първоначалният 
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си химичен състав и разполагайки се в металната матрица издребняват структурата и повишават 

твърдостта и износоустойчивостта на повърхностния слой, като се запазва пластичността. 

Използването на ВИГ /Волфрамов Електрод Инертен Газ/ и ИВИГ /Импулсно ВИГ/ наваряване 

не са от високо производителните методи, като плазменото прахово наваряване, поради по-

малката мощност на дъгата. За сметка на това могат да бъдат наварявани повърхнини на малки 

детайли /лопатки, износоустойчиви плочки и др./ където е необходимо по – малко нагряване с 

цел избягване на деформациите. 

 

Методи на изследването 

     От направените опити с различни мулти – и нанодисперсни прахове, по методи  ВИГ и 

ИВИГ са взети проби и изработени металографски шлифове. Направен е анализ на получените 

микроструктури. Измерена е микротвърдостта на различните образци и е показано изменението 

ѝ в дълбочина на модифицирания слой. Получените повърхностни слоеве са изпитани на 

износоустойчивост по ускорена методика. Определен е к.п.д. на заваръчната дъга по двата 

използвани метода. Чрез П.Ф.Е. са изведени регресионни уравнения за параметрите на 

претопената ивица при ИВИГ. С помощта на Сканиращ Електронен Микроскоп (СЕМ) - EVO 

MA10 “Carl Zeiss” с Рентгенов Микроанализатор (РМА) “Bruker” са проведени изследвания на 

модифицирани слоеве.  

 

Място на изследването 

     Основна част от изследванията са направени в: Технически университет – София филиал 

Пловдив, лабораторията по „‟Трибология‟‟ към Т.У. – София, и лабораториите на Институт по 

металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро – и аеродинамика ,,Академик Ангел 

Балевски‟‟ към Българската академия на науките. 

 

Научна значимост и новост 

       В дисертацията е обоснован нов, иновативен подход за модифициране на течната фаза чрез 

нано и мултидисперсни прахове по методи ВИГ и ИВИГ, прилагането на който води до 

получаване на повърхностни слоеве с издребнена структура, повишена твърдост и 

износоустойчивост. Добавянето на малки количества високо термоустойчиви нанопрахове към 

традиционни метални сплави разкрива нови възможности за подобряване на техните механични 

характеристики и разширява възможностите за тяхното приложение. 

 

Практическа полезност 

         В дисертационният труд е разработен нов метод за модифициране на повърхностни слоеве 

с труднотопими нанопрахове по методи ВИГ и ИВИГ. Чрез използване на пълен факторен 

експеримент са изведени емпирични зависимости за размерите на претопената ивица по метод 

импулсно ВИГ наваряване, които могат да се използват в практиката. Използвана е методика за 

определяне ефективния коефициент на полезно действие на заваръчната дъга, който дава 

възможност за определяне на реални математически модели на температурното поле в 

обработваното тяло, както и на линейната енергия при заваряване и наваряване. Доказано е, че 

се получава значително издребняване на зърната от повърхностният, модифициран с 

нанопрахове слой, в сравнение със структурата на претопявани ивици без наномодификатори, 

водещо до повишаване на твърдостта и износоустойчивостта му. 

Апробация 

         Дисертационната работа е докладвана и обсъждана на заседания на катедра ,,Маш-

ностроителна тахника и технологии,, при Т.У. – София, Филиал Пловдив. 
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Публикуване на резултатите от дисертационната работа 

Списание ,,Инженерни науки,,  кн. 3/2013г. Стр. 82 – 93.Международна конференция 

,,Безразрушителен контрол в съвременната индустрия‟‟ февруари 2015 г. 

Четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и 

аеродинамика, национална сигурност 23 – 24 октомври 2014 г. Сборник доклади стр. 135 – 139 . 

Пета национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, 

национална сигурност 22 – 23 октомври 2015 г. 

Публикации по научната работа 

Публикациите, свързани с дисертацията са отразени в 6 броя работи, списък на които е 

приложен в края на автореферата. 

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

        Наваряването е една от най – рационалните в технико – икономическо отношение 

технологии за възстановяване на износени машинни части, особено за силно износващи се 

елементи – валци, ходови колела, вериги, работни инструменти на трошачни машини и много 

други, замяната на които с нови части обикновено е по – скъпо от наваряването. Успешното 

внедряване на наваряването като възстановителна технология изисква добро познаване на 

условията на работа и правилен избор на подходящи допълнителни материали. Навареният 

метал не може да се характеризира само с химичния си състав и твърдостта. В зависимост от  

скороста на охлаждане, режима на термообработка и не на последно място от ориентацията на 

първичните кристали по отношение на натоварващата сила, един и същ химичен състав може да 

има различна работоспособност. Поради това, често пъти най – важното свойство на наварения 

метал се явява способноста му да се съпротивлява срещу определен вид износване. Износването 

на повърхностният слой на детайлите може да се повиши освен чрез получаване на биметален 

материал, но и чрез получаване на композиционен материал на метална основа. Субстрата  

/основният слой/ е конструкционен метал, а в разтопената повърхност се нанасят керамични 

материали, които могат да бъдат оксиди, нитриди, карбиди или карбонитриди /Al2O3 , TiO2,  

AlN, TiN, TiC, ZrC, Cr3C, WC, TiCN и др./  Методът за внасяне на нанодисперсни прахове в 

нискотемперетурната област на заваръчната вана, зад заваръчната дъга е иновативен метод за 

модифициране течната фаза. Иновативността на метода се състои в това, че различните видове    

прахове не се претопяват, а се запазват в състоянието в което са произведени. Новият 

модифициран слой на практика е един композиционен материал, получен от матрица, състояща 

се от конструкционна стомана и разположени в нея частици от нитриди, карбиди и др., 

съдържащи се във внасяния прах. От досега съществуващия опит при наваряване с различни 

прахове, винаги целта е била да се претопяват заедно с повърхноста на детайла и да се получи 

нов повърхностен слой с определени характеристики. При този иновативен  метод на 

наваряване по метод ВИГ  праховете запазват първоначалният си химичен състав и 

разполагайки се в металната матрица издребняват структурата и  повишават твърдостта и 

износоустойчивостта на повърхностния слой, запазвайки пластичността му. В процеса на 

наваряване, характеризиращ се с мощно термично и динамично въздействие на топлинният 

източник върху разтопеният метал, е много сложно и трудно да се регулира внасянето на 

нанодисперсни частици без да бъдат разтопявани, за да може да се регулират структурата и 

технологичните свойства на наварения метал чрез неговото модифициране. Това обуславя 

актуалността на изследванията и разработването на нови научни и технически решения за 

легиране на повърхностни слоеве чрез различни труднотопими наночастици. Все още няма 
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такава нанотехнология, която да създава еднородни структури в големи обеми от материала, 

както и е много сложно да се формират наноструктури в заварените съединения. 

 Използването на ВИГ и ИВИГ /ИмпулсноВИГ/  наваряване не са от високо производителните 

методи, като плазменото прахово наваряване, поради по-малката мощност на дъгата. За сметка 

на това могат да бъдат наварявани повърхнини на малки детайли /лопатки, износоустойчиви 

плочки и др./ където е необходимо по – малко нагряване с цел избягване на деформациите. Като 

неоспоримо предимство на метода за наваряване с волфрамов електрод и инертен газ с 

токоизточник Kemppi MASTERTIG MLS 2300 ACDC, може да се посочи и прецизно 

определения к.п.д. на дъгата. 

      От направения преглед за модифициране течната фаза на метални повърхности по методи 

ВИГ и ИВИГ чрез прахове с различна дисперсност,  могат да се направят следните изводи:  

      1. Наваряването на металите намира все по – голямо приложение в промишлеността като 

метод за ремонтиране на износени части, увеличаване износоустойчивостта на нови машинни 

части, инструменти , приспособления и за получаване на двуслойни метали и композиционни 

материали. 

      2.  Не са намерени данни за влиянието параметрите на режима при ИВИГ върху параметрите 

на претопената ивица в процеса на наваряване 

      3. Не са разработени методики за прахово наваряване с нано – и мултидисперсни прахове по 

методите ВИГ и особено по метод  ИВИГ.  

      4. Няма данни за внасяне на различни прахове в нискотемпературната област на заваръчната 

вана след заваръчната дъга, създаващи предпоставки за издребняване на зърната и повишаване 

износоустойчивоста.  

      5.Няма открити данни за устройства, позволяващи внасяне на нанодисперсни прахове в 

ниско температурната област на заваръчната вана след дъгата по двата метода. 

 

Цел и задачи на дисертационната работа 

ЦЕЛ на дисертационната работа 

Да се изследва възможността за модифициране на течната фаза с нано и мулти дисперсни 

прахове по методи ВИГ и ИВИГ на стомана S235JR по БДС EN 10025 – 2 : 2004. 

За постигане на  поставената основна цел е необходимо да се изпълнят следните основни 

задачи: 

1. Да се определи к.п.д. на дъгата по методи ВИГ и ИВИГ. 

2. Да се определят параметрите на режима за ВИГ и ИВИГ.  

3. Да се определи чрез пълен факторен експеримент, какво е влиянието на     параметрите 

на режима, върху  параметрите на наварената /претопена/ ивица по метод ИВИГ. 

4. Да се изследва изменението на микротвърдостта на модифицираните повърхнини чрез 

подходящи шлифове, получени с нано и мултидисперсни прахове по двата метода. 

5. Да се изследва възможността за внасяне на нанодисперсни прахове в 

нискотемпературната част на заваръчната вана след дъгата  

6. Да се направи оценка на модифицираните ивици по методи ВИГ и ИВИГ, получени с 

различни прахове.  

7. Да се определи износоустойчивостта на повърхностните слоеве, модифицирани с нано и 

мултидисперсни прахове. 

 

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕФЕКТИВНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО 

ДЕЙСТВИЕ НА ДЪГАТА ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ     
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При  обработване на металите чрез заваряване, наваряване, спояване и др. се използват 

предимно съсредоточени топлинни източници на енергия, като    електрическа дъга, плазмена 

дъга, електронен лъч, лазерен лъч и др. Съвременните изисквания към качеството на тези 

обработки  се основават на математически модели, които описват температурното  поле в 

обработваното тяло. За да бъде получения модел реалистичен, е необходимо точно познаване на 

количеството вложена топлина. То зависи от ефективния к.п.д. на топлинния източник (2.1).  

ηеф=qеф/q                                                                                          (2.1)                           

qеф – ефективна топлинна мощност, вложена в обработваните части, J; 

q – пълна мощност на топлинния източник, J; 

или          qеф = ηеф.I.U   J,                                                     (2.2)                              

I – големина на заваръчния ток,  А; 

U – напрежение на заваръчната дъга, V; 

Ориентировъчни данни за стойностите на η за различните електродъгови заваръчни процеси са 

дадени в табл.2.2 . 

Табл.  2.2  Ориентировъчни коефициенти на ефективност 

Способ    РЕД МИГ/МАГ      ВИГ     ЗПВ     ЕЛЗ      ЛЗ     АКЗ 

    ηеф. 0,65-0,95   0,65-0,95   0,30-0,50 0,85-0,95 0,95-0,97 0,30-0,95 0,25-0,85 

Основен и много важен момент при изучаването на топлинните потоци в заваряването и 

наваряването е въвеждането на понятието линейна енергия или линейна топлина. Линейната 

енергия на заваряване  qл  е отношението между ефективната  топлинна мощност на дъгата qеф и 

скоростта на заваряване Vз  

   qл = qеф/Vз                                                                   (2.3) 

С други думи линейната енергия на заваряване представлява количеството топлинна енергия, 

която се въвежда в заваряваното съединение на единица дължина от заваръчния шев, 

обикновенно 1 сантиметър.Терминът линейна енергия на заваряване широко се използва и в 

заваръчната теория, и в заваръчната практика, защото обобщава влиянието на най – важните 

параметри на заваръчните режими върху процесите на заваряваното и наварявано съединение. 

Линейната енергия дава възможност да се съпоставят различни режими при заваряване и 

наваряване.                                                                  

           Повишаване проваряващата способност на дъгата.                      

Проваряващата способност на дъгата се постига чрез увеличаване  интензивността на топлинно 

излъчване и силово въздействие на дъгата. Повишаване  концентрацията на топлинния източник 

може да се постигне по различни начини, които се свеждат  основно до свиване стълба на дъгата 

и ограничаване активното контактно петно върху изделието. 

1) Заваряване върху оксиден филм. Оксидите по повърхността на метала ограничават размера и 

възможността за преместване (блуждаене) на активното петно. 

 

 

Табл 2.3 Температура на топене на оксиди 

Материал на 

анода /темп. 

на топене,°С/ 

Оксиден      

филм 

Температура  

на топене,°С 

Напрежение 

на дъгата,V 

Електродно петно 

диаметър, 

     mm 

площ, 

    mm
2 

  12X18H9T 

    /1420/ 

  без филм -  10,2 ÷ 10,5   6,1 ÷ 7,3 3,5 

Fe2O3 + 

30%Fe.Cr2O3 

1570  11,2 ÷ 11,9   5,0 ÷6,0 2,4 
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SiO2 1710  11,8 ÷ 12,7   4,5 ÷ 5,2 1,9 

      Ст.3 

    /1530/ 

  без филм -  10,4 ÷ 10,6   7,2 ÷ 8,0 4,6 

SiO2 1710  12,0 ÷ 12,8   5,8 ÷ 7,2 2,8 

Al2O3 2050  13,1 ÷ 14,0   5,3 ÷ 5,7 2,4 

 

2) Заваряване с използване на флюс. Върху метала се нанася  флюс (паста) с малка дебелина ( но 

не по – малка от 0.2 – 0.25 mm) състоящ се от халогени и оксиди, които може съществено да 

увеличат проваряващата способност на дъгата, като по този  начин  се намали коефициента на 

формата на шева /увеличава се провара/. При това, благодарение  повишаване  концентрацията 

на топлинната енергия в активното петно, се повишава ефективността на стопяване и се 

намалява линейната енергия на заваряване qл.   
3) Газообразни и течни халогени. По – голяма проваряващата способност на дъгата може да се 

постигне чрез добавяне на газообразни флориди (BaF3, WF6, SF6) или пари на течни хлориди 

(SiCl4, CCl4) към защитния газ. Концентрацията на тези газове е десети от процента. 

           Методика за определяне на ефективния к.п.д. 

Методиката за определяне на ефективния к.п.д. на съсредоточени топлинни източници почива 

на схемата, показана на фиг.2.1.Състои се от калориметър на Kou и система за обработване на 

данни. Калориметърът е изграден от тръба 2, закрепена неподвижно и изолирана с флюс 4 от 

околната среда. В двата края на тръбата са поставени гумени тапи 1 с отвори, през които тече 

вода с разход около 0.5 l/min. Върху повърхността на тръбата се претопява ивица с волфрамов 

електрод. Непосредствено след дъгата ивицата се покрива с изолационен материал, за да се 

намалят топлинните загуби от топлообмен с въздуха. 

                                     
Фиг. 2.1  Схема на калориметрична уредба  

за определяне на ефективния к.п.д.на заваръчната дъга  Фиг. 2.3 Температура на водата. 

Термо двойки ТД1 и ТД2 измерват температурата на втичащата се и изтичаща се вода фиг.2.3. 

Периодично /обикновенно през 1s/ сигналът от тях се подава към системата за обработване на 

данни, състояща се от компютър и аналого – цифров преобразувател. Може да бъде добавено и 

печатащо устройство. 

Ефективният коефициент на полезно деиствие се пресмята по формула (2.5) 

Ф ∫ Ср(Ти – Тв)dt = ηUIt                               (2.5) 

където: Ф – разход на вода, l/min ; Ср – специфична топлина на вода, J/kg.ºC; Ти – температура 

на изтичащата се вода, ºС ; Тв – температура на втичащата се вода, ºС ; t – продължителност на 

заваряване, s. 

 от където:    𝜂 =  
Ф ∫  Ср(Ти – Тв)𝑑𝑡

𝑈𝐼𝑡  
                                                        (2.6) 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА ЗАВАРЪЧНАТА ДЪГА 

                     

 

Дата: 

  
Опит № 

   

Метод на заваряване: В И Г 

          
 

Напрежение на дъгата:    U = 8.6 V 
  

Заваръчен ток :                   I = 70 A 
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Скорост на заваряване :   0.150 m/min 

  
Изолационна среда:            Флюс 

 

                     

 
Начало на загряването:    tн = 1s  

  
Край на загряването:         tк = 130 s 

                     

 
Времетраене на опита:    130 s 

  
Дебит на водата:               W = 0.0083 l/s 

          

 

 
 

          

 

Специфична топлина на водата: 

        

46.771% 

 

   

Cp=4190 J/kg.°C 

            
  

Отчетени данни за температурата на втичащата вода Тв[°C] и изтичащата вода Ти[°C] 

t   Тв Ти t   Тв Ти t   Тв Ти t   Тв Ти t   Тв Ти t   Тв Ти t   Тв Ти 

1 19.7 0.0 41 20.0 28.1 81 19.9 31.7 121 19.9 32.1 161 0.0 0.0 201 0.0 0.0 241 0.0 0.0 

2 19.8 19.7 42 20.1 28.2 82 19.9 31.9 122 19.9 32.1 162 0.0 0.0 202 0.0 0.0 242 0.0 0.0 

3 19.9 19.7 43 20.1 27.9 83 19.9 31.9 123 19.9 32.0 163 0.0 0.0 203 0.0 0.0 243 0.0 0.0 

4 19.9 19.7 44 19.9 28.7 84 19.9 31.5 124 19.9 32.1 164 0.0 0.0 204 0.0 0.0 244 0.0 0.0 

5 19.8 19.7 45 20.1 29.0 85 19.9 31.4 125 19.9 32.0 165 0.0 0.0 205 0.0 0.0 245 0.0 0.0 

6 19.9 19.7 46 20.0 29.2 86 19.9 30.6 126 19.9 32.0 166 0.0 0.0 206 0.0 0.0 246 0.0 0.0 

7 19.8 19.9 47 19.8 28.7 87 19.9 30.3 127 19.9 32.3 167 0.0 0.0 207 0.0 0.0 247 0.0 0.0 

8 19.8 20.0 48 19.9 28.5 88 19.9 30.1 128 19.9 32.4 168 0.0 0.0 208 0.0 0.0 248 0.0 0.0 

9 19.8 20.0 49 19.9 28.4 89 19.9 30.7 129 19.9 32.0 169 0.0 0.0 209 0.0 0.0 249 0.0 0.0 

10 19.9 19.9 50 20.0 28.1 90 19.9 30.8 130 19.9 31.8 170 0.0 0.0 210 0.0 0.0 250 0.0 0.0 

11 19.9 19.8 51 19.9 28.9 91 19.9 30.7 131 0.0 0.0 171 0.0 0.0 211 0.0 0.0 251 0.0 0.0 

12 19.9 19.8 52 20.0 28.9 92 19.9 30.9 132 0.0 0.0 172 0.0 0.0 212 0.0 0.0 252 0.0 0.0 

13 20.0 20.2 53 20.0 29.2 93 19.8 30.7 133 0.0 0.0 173 0.0 0.0 213 0.0 0.0 253 0.0 0.0 

14 19.9 20.5 54 20.0 28.9 94 19.9 30.8 134 0.0 0.0 174 0.0 0.0 214 0.0 0.0 254 0.0 0.0 

15 19.9 20.8 55 19.8 28.7 95 19.9 31.1 135 0.0 0.0 175 0.0 0.0 215 0.0 0.0 255 0.0 0.0 

16 20.0 21.2 56 19.8 27.9 96 19.9 31.6 136 0.0 0.0 176 0.0 0.0 216 0.0 0.0 256 0.0 0.0 

17 20.0 21.8 57 20.0 27.8 97 19.9 31.9 137 0.0 0.0 177 0.0 0.0 217 0.0 0.0 257 0.0 0.0 

18 19.8 22.5 58 19.9 27.6 98 19.9 31.9 138 0.0 0.0 178 0.0 0.0 218 0.0 0.0 258 0.0 0.0 

19 19.9 22.6 59 19.9 27.6 99 19.9 32.2 139 0.0 0.0 179 0.0 0.0 219 0.0 0.0 259 0.0 0.0 

20 20.0 22.5 60 19.8 27.6 100 19.9 32.4 140 0.0 0.0 180 0.0 0.0 220 0.0 0.0 260 0.0 0.0 

21 19.9 22.4 61 19.8 27.5 101 19.9 31.9 141 0.0 0.0 181 0.0 0.0 221 0.0 0.0 261 0.0 0.0 

22 19.9 22.7 62 19.9 28.2 102 19.9 32.0 142 0.0 0.0 182 0.0 0.0 222 0.0 0.0 262 0.0 0.0 

23 20.0 23.0 63 19.9 28.6 103 19.9 31.8 143 0.0 0.0 183 0.0 0.0 223 0.0 0.0 263 0.0 0.0 

24 19.8 23.4 64 20.1 28.8 104 19.9 31.8 144 0.0 0.0 184 0.0 0.0 224 0.0 0.0 264 0.0 0.0 

25 20.0 23.2 65 19.9 29.7 105 19.9 31.3 145 0.0 0.0 185 0.0 0.0 225 0.0 0.0 265 0.0 0.0 

26 20.0 23.2 66 19.9 29.8 106 19.9 31.1 146 0.0 0.0 186 0.0 0.0 226 0.0 0.0 266 0.0 0.0 

27 20.0 22.9 67 19.8 29.9 107 19.9 31.0 147 0.0 0.0 187 0.0 0.0 227 0.0 0.0 267 0.0 0.0 

28 19.9 23.3 68 19.8 29.9 108 19.9 31.0 148 0.0 0.0 188 0.0 0.0 228 0.0 0.0 268 0.0 0.0 

29 19.9 23.1 69 19.8 30.5 109 19.9 31.0 149 0.0 0.0 189 0.0 0.0 229 0.0 0.0 269 0.0 0.0 

30 20.1 23.4 70 19.8 30.5 110 19.9 31.1 150 0.0 0.0 190 0.0 0.0 230 0.0 0.0 270 0.0 0.0 

31 20.0 24.3 71 19.9 30.5 111 19.9 31.3 151 0.0 0.0 191 0.0 0.0 231 0.0 0.0 271 0.0 0.0 

32 20.0 24.5 72 19.9 30.1 112 19.9 31.8 152 0.0 0.0 192 0.0 0.0 232 0.0 0.0 272 0.0 0.0 

33 19.8 25.8 73 19.8 30.2 113 19.9 31.8 153 0.0 0.0 193 0.0 0.0 233 0.0 0.0 273 0.0 0.0 

34 19.9 25.8 74 19.9 29.9 114 19.9 32.0 154 0.0 0.0 194 0.0 0.0 234 0.0 0.0 274 0.0 0.0 

35 20.0 26.1 75 19.9 30.1 115 19.9 32.0 155 0.0 0.0 195 0.0 0.0 235 0.0 0.0 275 0.0 0.0 

36 20.0 26.2 76 19.9 30.8 116 19.9 32.2 156 0.0 0.0 196 0.0 0.0 236 0.0 0.0 276 0.0 0.0 

37 19.8 26.7 77 19.9 31.1 117 19.9 32.5 157 0.0 0.0 197 0.0 0.0 237 0.0 0.0 277 0.0 0.0 

38 20.0 27.5 78 19.8 31.0 118 19.9 32.6 158 0.0 0.0 198 0.0 0.0 238 0.0 0.0 278 0.0 0.0 

39 20.0 27.9 79 19.9 31.0 119 19.9 32.6 159 0.0 0.0 199 0.0 0.0 239 0.0 0.0 279 0.0 0.0 

40 19.8 28.4 80 19.9 31.3 120 19.9 32.3 160 0.0 0.0 200 0.0 0.0 240 0.0 0.0 280 0.0 0.0 

 

Корекция от разликата в датчиците : [°C] 0.0                  0.1 0.2 0.3 

   
Коефициент на полезно действие : [%] 46.411 46.988 47.566 48.144 

   Опитите са извършени с токоизточник Kemppi MASTERTIG MLS2300 ACDC. 
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Електродът е WC20 и е с диаметър 2.4mm. Дъгата може да бъде захранвана както с постоянен 

ток права полярност /данните от таблицата/ , така и с импулсен или променлив ток. В табл.2.4са 

дадени опитно получените стойности за ефективния к.п.д. на дъгата. 

Табл.  2.4  Опитни данни на ефективния к.п.д 
Метод 

на 

заваряв. 

Нап-

реже-ние 

Uд 

Ток 

 

 

I 

Скорост 

на 

заваряв. 

Vз 

Изоли- 

раща 

среда 

Дебит 

на 

водата 

W 

η 

 

Измерен 

 

Литератур- 

ни данни 

 V A mm/s  10
-3

 l/s % % 

В.И.Г
1)

  

8.6 

 

70 

 

2.5 

Флюс
2)

  

8.3 

 

46.8 

40-50  

30-50  

В.И.Г
1) 

върху оксиден       

филм 

 

10.4 

 

70 

 

2.5 

Флюс
2)

  

8.3 

 

55.6 

 

не 

В.И.Г
1) 

върху Al
2
O

3 

 

9.8 

 

70 

 

2.5 

Флюс
2)

  

8.3 

 

51.6 

 

не 

И.В.И.Г
1)

  

10.3 

Iи=90 ; Iф=45 

f=4Hz 

 

2.5 

Флюс
2)

  

8.3 

 

52.3 

 

не 
1)

Разход на аргон – 6 l/min;  
2)

Флюс – АН25 

Основни изводи от глава 2 
1.  К.П.Д. на заваръчната дъга е основен фактор при определяне на реални математически 

модели на темтературното поле в обработваното тяло, както и на линейната енергия при 

заваряване и наваряване. 

2.  Данните за к.п.д. на дъгата по метод ВИГ, определени с установката на фиг.2.1и по –  горе 

изложената методика, съвпадат напълно с последните публикации по този въпрос. 

3. При горене на дъгата по оксиден слой,  нейният  к.п.д. се увеличава с 9%, а когато гори по 

слой от Al2O3, коефициента  на полезно действие се увеличава с 5%,  което показва повишената 

концентрация на дъгата в тези случаи. 

4. При използване на метод ИВИГ, к.п.д. на дъгата се повишава с 5.5%, което показва по – 

ефективното използване на заваръчната дъга. 

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ ПРИ НАВАРЯВАНЕ НА ПЛОСКИ 

ПОВЪРХНИНИ С РАЗЛИЧНИ ПРАХОВЕ ПРИ ВИГ И ИВИГ       Параметри на режима при 

ВИГ и ИВИГ наваряване. Използва се както постоянен, така и променлив ток, включително 

импулсен, в зависимост от случая на приложение. 

 

Фиг.3.1 . Захранване на заваръчната дъга    а) Постоянен ток права полярност 

 б) Постоянен ток обратна полярност        в) Променлив ток 
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Зависимости между параметрите на режима и размерите на наварената ивица. 

1) Влияние на големината на тока I, [A] фиг.3.9 

 

                  

Фиг. 3.9 Влияние на тока I[A] върху                      Фиг. 3.10 Влияние на напрежението  

размерите на наварената ивица                                           на дъгата Uд[V] 

 

Както се вижда от фигурата , заваръчния ток оказва най – голямо влияние върху дълбочината на 

провара, като с увеличаване на тока се увеличава и провара и по – слабо върху ширината и 

изпъкналостта / усилването / на наварената ивица. 

       2) Влияние на напрежението на дъгата Uд, [ V ] фиг.3.10 

С увеличаване на напрежението се увеличава широчината и намалява дълбочината на 

наварената ивица, като изпъкналостта и се запазва. Това влияние се чувства особено силно при 

малки големини на тока, използван предимно при заваряване на тънки ламарини. 

 

       3) Влияние на скоростта на заваряване / наваряване/ Vз, [mm/s] Фиг. 3.11. 

 

                
Фиг. 3.11 Влияние скоростта        Фиг. 3.5 Изменение на ваната в зависимост от скороста на  

на заваряване Vз[mm/s].            заваряване и наваряване. а) елиптична б) капковидна  в) конична 

Скоростта на заваряване / наваряване / влияе върху линейната енергия, формата на наварената 

ивица, изменение на ваната фиг.3.5 и образуването на надрези, пукнатини и пори.  

Дълбочината на провара намалява при малка скорост, поради увеличаване дебелината на 

течният слой метал под дъгата, водещо до затруднено топлопренасяне към основния метал 

/течният метал има по – малка топлопроводност /. С увеличаване скоростта на заваряване 

/наваряване /, при константни ток и напрежение на дъгата, дълбочината на провара преминава 

през екстремум фиг.3.11. След екстремума дълбочината на провара намалява порди намаляване 

на линейната енергия. При много големи скорости на заваряване / наваряване / и големи 

плътности на тока се, намалява големината на заваръчната вана и се увеличава изпъкналостта на 
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шева. Това се дължи на факта, че краищата на наваряваната ивица се охлаждат доста 

интензивно.  До известна степен този процес може да се избегне, като се повиши напрежението . 

Влияние на импулсния ток Iи (А), скороста на наваряване Vз (mm/s) и честотата на импулса f 

(Hz) върху размерите на наварената ивица В (mm) и H (mm). Задачата за влияние на основните 

параметри при наваряване с ИВИГ върху размерите на наварените ивици се решава чрез пълен 

факторен експеримент /ПФЕ/ от вида 2
m

, където 2 – броя на нивата, а m – броя на факторите 

/импулсен ток, скорост на наваряване и честота на импулсите/. В общият случай на 

експеримента, при който се реализират всички възможни съчетания на нивата на факторите, се 

нарича пълен факторен експеримент т.е. броя на опитите П е равен на броя на комбинациите 

между двете равнища на факторите Q. 

       П = Q = 2m
 , където : m – e броя на факторите                                                                         (3.1) 

Пълният факторен експеримент с изменение на факторите на двете равнища се прилага с цел 

определяне коефициентите на математико – статистическия модел от вида: 

 

           η = β0 +  βj.Хj𝑚
i=1 +  βjr𝑚

i<𝑟 . Xj. Xr +⋯                                  (3.2) 

Модел от вида (3.3) се нарича реален и неговите коефициенти – В0, В1,  В2......Вm, представляват 

оценки на коефициентите β0 , β1 , β2 ..... βm  на теоретичния модел / В0→β0 ; В1→β1; 

В2→β2........Вm→βm /. На практика коефициентите на математико – статистическият модел се 

определят въз основа на експерименталното получаване на данни при ограничен брой опити. 

         У = Во +   Вj. Xj +  Вjr. Xj. Xr +⋯𝑚
𝑖<𝑟

𝑚
𝑖=1                                   (3.3) 

Iи /110 – 130 /А,    ;   Vз /1.75 – 3.25/ (mm/s),   ;    f /2 – 4/ (Hz) 

Табл.3.2 Фактори и нива на изменението им. 

                                

Фактори 

        Ниво 

         

       Iи /А/ 

 

 Vз /mm/sek./ 

           

         f  /Hz/ 

        Горно       +1         130        3.25              4 

        Средно         120        2.5              3 

        Долно       -1         110        1.75              2 

  Другите основни параметри при претопяване на повърхностни слоеве по метод ИВИГ остават 

постоянни по време на горене на дъгата. Iф – фонов ток /ток на паузата/ се подбира така, че 

средният ток Iср = 80А.т.е. при средно ниво Iи = 120А, то Iф = 40А. и т.н. Продължителността на 

импулсният и фоновият ток са равни tи = tп = 50%. Дължината на дъгата /разстоянието от върхът 

на електрода то претопяваната повърхност/ е постоянна Lд = 2mm., отговаряща на напрежение 

на дъгата Uд = 10V. 

Табл.3.4 Разширена матрица на планирания експеримент за ширина на ивицата В/mm/ 

№ 

по 

ред 

                РАЗШИРЕНА МАТРИЦА Резулт.от опитите 

X0 X1 X2 X3 X1.X2 X1.X3 X2.X3 X1.X2.X3 В1ср

. 

 В2ср.  В3ср. В ср. 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 4.42 4.36 4.37 4.383 

2 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 3.95 4.05 4.02 4.007 

3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 5.47 5.51 5.55 5.51 

4 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 5.21 5.19 5.15 5.19 

5 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 4.36 4.33 4.33 4.34 

6 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 4.16 4.16 4.17 4.16 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 6.48 6.42 6.41 6.44 

8 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 5.11 5.13 5.12 5.12 
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Табл.  3.7  Разширена матрица на планирания експеримент за дълбочина на провара H/mm/ 

№ 

по 

ред 

                РАЗШИРЕНА МАТРИЦА Резулт.от опитите 

X0 X1 X2 X3 X1.X2 X1.X3 X2.X3 X1.X2.X3 H1ср H2ср H3ср H ср. 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2.34 2.36 2.36 2.35 

2 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 1.67 1.68 1.68 1.68 

3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 3.45 3.48 3.45 3.46 

4 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 2.10 2.10 2.10 2.10 

5 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 2.20 2.21 2.20 2.20 

6 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 1.83 1.84 1.82 1.83 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 3.82 3.83 3.85 3.83 

8 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 2.68 2.67 2.67 2.67 

Във всяка точка от факторното пространство са проведени по 9 паралелни опита, осредне- 

ни в три групи по три опита, като средната стойност е дадена в последната колона Bср. и Hср. 

След извършените изчисления, са получени следните модели за B/mm/ и H/mm/: 

        B = -21,192 + 0,2466.I + 8,462.V + 6,5325.F – 0,0811.I.V - 0,058.I.F -2,395.V.F +0,021.I.VF         (3.27)         

 

Табл.  3.5  Проверка на модела за ширина на наварената ивица В/mm/ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bср. 4.383 4.007 5.51 5.19 4.34 4.16 6.44 5.12 

Bизч. 4.407 3.967 5.53 5.16 4.37 4.19 6.40 5.14 

 

  H = -3,5425 + 0,0775.I + 2,67.V - 1,9.F-0,032.I.V + 0,0115.I.F - 0,033.V.F + 0,0016.I.V.F             (3.28) 

 

 От направените проверки за значимост на коефициентите се установи, че всички коефициенти 

са значими без коеф. B123 и H123, които може да не участват в регресионните уравнения. 

Табл.  3.8  Проверка на модела за дълбочина на провара H/mm/ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hср 2.35 1.68 3.46 2.10 2.20 1.83 3.83 2.67 

Низч. 2.34 1.66 3.48 2.08 2.22 1.84 3.82 2.68 

 

 

Фиг. 3.15Графична зависимост за                     Фиг. 3.16 Графична зависимост за                                                          

ширина на наварената ивица /Bmm/                          дълбочина на провара H/mm/ 
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   Основни изводи от глава 3 

     1. Чрез ПФЕ 2
3
 са определени математико – статистически модели за ширина на наварената / 

претопена / ивица B/mm/, както и за дълбочината на провара H/mm/ при горене на дъгата по 

метод ИВИГ. 

     2. Матеметически израз на тези модели са формули (3.27) и (3.28), а в таблици 3.5 и 3.8 е 

направена проверка на моделите. 

     3. От диаграмите на фигури 3.15 и 3.16, графично магат да бъдат определени размерите на 

B/mm/ и H/mm/, при входни фактори Iи/A/, V/mm/s/ и f/Hz/.  

Точките трябва да попадат между двете равнини получени при различна честота на импулса 

/потъмнената част от графиките/.  

ГЛАВА 4. НАНОСТРУКТУРНИТЕ МАТЕРИАЛИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО И 

МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

    Американският National Nanotechnology Initiative (NNI) определя нанотехнологията като 

„разбиране и контрол на материята при размери от около 1 до 100 нанометра, където 

уникалните свойства позволяват нови приложения”.  

   „Нанонаука” е „изучаването на явленията и управлението на материалите на атомно, 

молекулярно и макромолекулярно ниво, при което свойствата значително се различават от тези 

при по-големите мащаби”. „Нанотехнология” означава „дизайн, характеризиране, 

производство и приложение на структури, устройства и системи чрез контролиране на формата 

и размерите на нанометрично ниво”. 

    Американското патентно бюро дефинира „наноматерилите” като материали, на които един 

от размерите е по-малък от 100nm (0,1μm), или е в обхвата между 1-100nm. 

    Наноматериалите могат да бъдат класифицирани както по геометричната форма на частиците, но 

така също и по отношение измеренията на различните елементи от които са съставени, клъстерни 

материали, влакнести, ленти и поликристали. 

 

 а) 0D  б) 1D  в) 2D  г)     3D 

Фиг. 4.1Видове нанокристални материали. 

а) клъстери /0D – безмерни или нулмерни/ ;   б) нанотръби, влакна и пръти /1D – едномерни/ ; в) 

ленти, слоеве /2D – двумерни/ ;  г) поликристали / 3D – триизмерни/ 

 

      Наночастиците се получават обикновенно чрез изпаряване на метали, сплави или 

полупроводници при контролиране на темперетурата в среда от инертен газ с ниско налягане и 

кондензиране на парите върху студена повърхност. Това е най – лесният начин за получаване на 

нанокристални прахове. За разлика от изпаренията във вакум, атомите на веществата, изпарени 

в разредена инертна среда, бързо губят кинетичната си енергия поради стълкновение с атомите 

на газа и образуват клъстери / сегрегация, разделяне /. При различните опити за получаване на 

наночастици е установено, че размерите на частиците зависи главно от налягането на газа и в по 

– малка степен от скоростта на изпаряване. 

      Един от най – разпространените методи за получаване на високодисперсни прахове от 

нитриди, карбиди, оксиди, бориди е плазмено химичния синтез. 



15 

 

Основни условия за получаване на тези прахове е протичане на реакции, различни от 

равновесните, висока скорост при образуване зародишите от новата фаза и малка скорост на 

тяхното нарастване. На практика, за получаване на наночастици чрез плазмено химичния синтез 

е целесъобразно да се увеличи скоростта на охлаждащия плазмен поток, в който кондензира 

газовата фаза, като по този начин се намалява размера на частиците.                   

Друг метод за получаване на наночастици е чрез термично разпадане и възстановяване 

предимно на сложни елементи и металоорганични съединения като хидроокиси, карбонати, 

нитрати и др., които при определена темперетура се разпадат и образуват газови фази. Чрез 

пиролиза се разлагат металоорганичните съединения, след което свободните атоми на метала 

кондензират от преситената пара. 

Механичен синтез – механична обработка на твърди смеси в резултат на което се издребнява и 

пластично деформира веществото, ускорява се масопренасянето и се осъществява смесване на 

компонентите в сместта на атомно ниво, като се активизира взаимодействието между отделните 

реактиви. 

   Детонационен синтез / способ / за получаване на ултрадисперсни диамантени частици – 

базира се на предположението, че при взривяването на взривните вещества (ВВ) с отрицателен 

кислороден баланс освободения въглерод се превръща в диамант при съответните стойности на 

налягането р и температурата Т.         

Приложение на наноструктурните материали в машиностроенето  

В машиностроенето се използват както нанопрахове, така и влакнести наноматериали, 

нанослоеве и обемни наноматериали.Произвеждат се нанопрахове на различни метали, техните 

оксиди, карбиди, нитриди и карбонитриди. Те се прилагат за наномодифициране на сплавите в 

процеса на леене и при наваряване, заваряване и спояване за понижаване на температурата на 

процесите и получаване на монолитни съединения между разнородни материали. 

   А. Съвременните огнеупорни до 1200 ° C сплави γ'-Ni3Al серия VKNA (FSUE "VIAM" SSC 

RF), съдържат големи количества тежки и скъпи легиращи елементи, което води до увеличаване 

на специфичното тегло и цената на произведените от тях части за турбинни газови двигатели и 

други машини със специално предназначение. Възможност за производство и ремонт на 

продукти от тези сплави чрез процес на заваряване и наваряване, свързани със създаването на 

нови материали с подобрени свойства при температури до 1200 ° C и ниска относително тегло 

(по-малко от 7,85 гр / cm
3
). Един от начините за получаване на такива огнеупорни материали с 

интерметална база е модифициране на техните структури с малки количества наноразмерни 

частици от огнеупорни химични съединения, които имат отлична термична стабилност в 

заваръчна дъга и при електрошлаково заваряване и наваряване. 

 
                                              а)                                                                                        б) 

    а) Износоустойчивост на сплави на основата на Ni3Al при темпетатура на изпитване 1050°C 
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    б) Сравнение на показателя износоустойчивост k на наварения метал при различни 

температури   

  I   Наварен метал на основата на Ni3Al 

  II Наварен метал на основата на Ni3Al + WCнано 

       Б. Дълготрайността на стругарските ножове, изработени от твърда сплав, модифицирана с 

наночастици от WC, при обработка на огнеупорни сплави се увеличава до 10 пъти, а при 

обработка на неръждясващи стомани 1,5 – 2 пъти. Износване на режещите ръбове по предната и 

задна повърхности са равномерни. Откъртвания не се наблюдават. 

       В.  а)  Нано – праховете постепенно започват да се използват и в материалите, от които се 

изработват защитни покрития, като по този начин се повишава качеството на така полученото 

покритие. Нанасянето на защитното покритие може да стане по много начини – електронно 

лъчево, лазерно, електродъгово и др. 

                           б)  Нанасянето на еднослойни покрития, както и подходящото им комбиниране в 

многослойни наноструктури води до получаването на уникални по свойства и поведение 

композиционни материали. Същността  на метода се изразява в активно бомбардиране на катода 

с газови (Ar) йони, в разултат на което от него се избиват метални атоми и йони, които с 

контролирана енергия кондензират върху подложката. Когато успоредно с инертния газ в 

камерата дозирано се пропускат и реактивни газове кислород (О2), азот (N2) и др. върху 

подложките се получават съответните окиси, нитриди, окси-нитриди и др. 

-     Твърди износоустойчиви покрития. 

-   Оптични покрития, те са обикновенно многослойни и имат свойството да пропускат, 

отразяват или поглъщат светлината. 

-       Корозионно-защитни и декоративни покрития и т.н.   

      Г.Модифициране с обмазани електроди и тръбни телове 

 

 
 

     Модел за модифициране на повърхностни слоеве с помоща на наноразмерни частици от 

труднотопими съединения, използвани в обмазани електроди 1 и в електродни тръбни телове 2. 

 

 1 – електрод с двуслойно покритие; 2 – тръбен електроден тел; 3 – капка разтопен метал; 4 – 

наноразмерни частици от труднотопими съединения; 5 – шлака; 6 – ел. дъга 

7 – основен метал /подложка/; 8 – модифициран наварен метал. 

I – VI –  етапи на процеса; →  нагряване, разтопяване и кристализация; 
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Изходни материали и заваръчно обзавеждане 

   Използвана е нисковъглеродна конструкционна стомана S235JR по БДС EN 10025 – 2 : 2004. 

След изрязването на планките се получават неравности по ръбовете, които се отстраняват с 

абразивен диск. Размерите на планките и нанасянето на ивиците са съобразени със стандарт 

БДС EN ISO 15614 – 7 : 2007 НАВАРЯВАНЕ. Образците за наваряване трябва да са почистени 

от ръжда, масла и други замърсявания със шкурка до метален блясък. Ако е необходимо 

повърхността може да бъде шлифована на плосък шлайф. 

При наваряване са използвани три вида мулти прахове и два вида нанопрахове Al2O3 и TiCN 

- Прах  № 1 Surfit 1560 производител Höganäs, Belgium. Химичният състав на използвания прах 

е показан в табл.4.1, а размерът на частиците варира в границите (50 – 180)μm. 

   Табл. 4.1 Хим. състав на прах Surfit 1560 

Елемент Fe % Cr % Si % B % C % Ni % 

Съдържание 2.40–4.80 14.0–16.0 3.90-4.90 3.00-3.40 0.65-0.80 Ост. 

- Прах  № 2 - Аl2O3. Размерът на частиците е в границите (100 –180)μm . 
- Прах №3 - Al2O3 + TiO2.Размерът на частиците варира в границите (50–90)μm. 

Заваръчния апарат е Kemppi MASTERTIG MLS 2300
тм

 ACDC. Може да се използва инертен газ 

като аргон, хелий или смес от аргон и хелий, както и смес от аргон и /1 – 5 /% азот за метод 

ВИГ. Дебитът на газа се настройва според заваръчния ток, форма на съединението и размера на 

електрода. Нормалният дебит при наваряване е /6 – 12/ l/min. Електродът е WC20 или WL20 с 

диаметър 2.4mm. Работи се с газова дюза №7, която отговаря на ø11.0 mm и дебит на газа 6 

l/min. Големината на заваръчния ток се отчита по цифров път на панела на токоизточника с 

точност до 1А , а напрежението с точност до 0.1 V. например / I=89A ; U=10,5V/. За да се 

гарантира постоянно напрежение при наваряване се измерва със шаблон разстоянието между 

върха на електрода и повърхността на планката. Измерването става в  нейното начало и край, 

като то е винаги равно нa 2mm. Излаза на електрода от върха на дюзата е постоянен и е 18 мм. 

Внасяне на мулти  и нанодисперсни прахове в разтопеният метал 

Наваряваните прахове се подават по два начина: 

  – при първият начин праховете са нанесени върху образците под формата на паста или чрез 

пулвелизиране, разбъркани с метилов алкохол. Дъгата преминава през така нанесените прахове 

и ги претопява заедно с повърхноста на планката фиг.4.11.  

 
Фиг. 4.11 ВИГ и ИВИГ наваряване с мулти и  Фиг. 4.13 Принципна схема за  внасяне на 

нанодисперсни прахове чрез претопяването им  прахове без претопяване   

–  при вторият начин праховете  се внасят в нискотемпературната област на заваръчната вана 

след дъгата фиг. 4.13., като по този начин праховете запазват първоначалният си химичен състав 

и разполагайки се в металната матрица издребняват структурата и повишават твърдостта и 

износоустойчивостта на повърхностния слой. 



18 

 

На фиг.4.14 е показана иновативна схема за подаване на нано- или мултидисперсни прахове с 

или без претопяване. 

 
 
Фиг.4.14  Схема на устройство за подаване на прахове с или без претопяването им.1,2 – нипели 

за подаване на аргон ;3 – инжектор ; 4 – смесителна камера ;5 – бункер за прахове ; 6 – вентил 

за регулиране концентрацията на частиците в защитния газ ; 7 – канал. 

Металографски анализ.  

От наварените проби се изработва микрошлиф. Шлифът представлява специално изработен за 

целта на изследванията обект и се изрязват напречно на заваръчния шев или дифузионно 

обогатените повърхнини при наваряване. 

                 
Фиг.4.15  Опакован микрошлиф          Фиг.4.16  Металографски микроскоп ЛОМО МИМ – 1О 

1 – проби ; 2 – кожух ; 3 – смола  

Измерване на микротвърдост                                                                                                                                                                                                             

Изпитването по метода на Викерс БДС ЕN 1043 – 2:2004 се извършва посредством вбиването на 

диамантен индентор с формата на правилна четириъгълна пирамида в изследвания обект, под 

действието на натоварването F, приложено за определено време. Диамантената пирамида, която 

се използва при този метод, има за основа квадрат, а ъгълът на върха между срещулежащите 

страни е α=136°, тегло на товара, използван при изпитването е 0.002N до 2N. В случая 

използваме товар с тегло 1 N. 

Основни изводи от глава 4 

       1. Доказаните уникалните свойства на наноструктурните материали – повишена якост, 

запазване на пластичността, повишават се коефициента на дифузия, електросъпротивлението, 
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демпфиращите свойства, издребняване на  структурата и др., са предпоставка за все по – голямо 

използване на нанодисперсните прахове в различни отрасли и на машиностроенето: 

  А. Модифициране на металите и сплавите: 

           - на алуминии и сплавите му;      - на различни видове чугуни; 

   Б. В процеса на заваряване: 

           - в обмазката на електродите за заваряване и наваряване; 

           - в шихтата на тръбни електродни телове;   - в различните видове флюси; 

   В. При наваряване: 

            - модифициране  повърхностните слоеве на различни метали и сплави с цел издребняване на 

структурата и повишаване износоустойчивостта и пластичноста на получената повърхност; 

             - електроискрово легиране повърхностите на детайли от алуминиеви сплави за повишаване 

износоустойчивоста и твърдоста им;  

    Г. Металокомпозити: 

- при пресуване на композит, състоящ се от частици на алуминиева сплав и НП, се получават 

профили с различно напречно сечение – влакнеста структура, имащи по – високи механични 

свойства от обикновенните профили, изработени само от алуминиева сплав; 

2.Трудно топимите нанодисперсни частици оказват своето въздействие чрез охлаждане на 

кристализиращата метална стопилка. По – голямата скорост на охлаждане подпомага 

кристализацията и намалява развитието на ликвационните процеси, което се отразява 

благоприятно на структурата. 

 3.Мултидисперсните прахове /едрина на частиците ( 1†200)µm/, не могат да бъдат внасяни след 

дъгата без разтопяването им в заваръчната вана, поради възможността за получаване на 

различни дефекти в повърхностния модифициран слой. 

4. При модифициране на повърхностни слоеве в процеса на наваряване по методи ВИГ и ИВИГ, 

се използва стандартно заваръчно обзавеждане, като по този начин не се повишава стойността 

на получения продукт. 

 

ГЛАВА 5: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

ОПИТИ С МУЛТИДИСПЕРСНИ ПРАХОВЕ 

Използваните режими за претопяване на повърхностния слой са: 

- ВИГ:  I = 90A, Uд = (10,5 ÷ 11,5)V, Vзав. = 2,5 mm/sek., Qгаз = (6 ÷7)l/min.Ar, електрод 

волфрам – лантал Wl 20, dел. = 2,4mm,  дюза №7 – диаметър 11mm, излаз на електрода Lизл. = 

(6÷7)mm., Lд = 2mm 

- ИВИГ: импулсен ток Iимп. = 120А, фонов ток Iф = 40А, среден ток Iср. = 80А, 

продължителност на импулса и паузата по 50% т.е. tимп. = tп. = 50%, честота на импулса f = 4 Hz, 

Uд = (10,5 ÷ 11,5)V, Vзав. = 2,5 mm/sek., Qгаз = (6 ÷7)l/min.Ar, електрод волфрам – лантал Wl 20, 

dел. = 2,4mm,  дюза №7 – диаметър 11mm, излаз на електрода Lизл. = 6mm., Lд = 2mm 

Използвани са три вида мултидисперсни прахове, показани на фиг. 4.5; фиг. 4.6; фиг. 4.7. От 

проведените опити са изработени редица шлифове /подробно описани в докторантурата/, на 

които е измерена микротвърдостта по височина на наварените ивици обобщени в табл. 5.24 и 

показани на графика 5.8. 

Табл.  5.24  Микротвърдости по прахове и методи на наваряване 

№ по ред Прах и защитна 

среда 

Метод на 

наваряване 

Брой ивици HV 0.1ср. 

Сравняване микротвърдостите по прахове и методи на наваряване 

1 подложка ВИГ 1 200 

2 №1 Ar ВИГ 1 550 

3 №1 Ar ИВИГ 1 600 
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4 №1 Ar ВИГ 2 610 

5 №1 Ar ИВИГ 2 620 

6 №2 Ar ВИГ 1 180 

7 №2 Ar ИВИГ 1 220 

8 №2 Ar + N 1% ВИГ 1 590 

9 №2 Ar + N 1% ИВИГ 1 680 

10 №3 Ar ВИГ 1 250 

11 №3 Ar ИВИГ 1 230 

Изработени са и достатъчно на брой проби за определяне износването и износоустойчвостта на 

получените повърхностни слоеве фиг. 5.11. Методиката за изследване характеристиките на 

износването е разработена от авторите и се основава на измерване масовото износване на 

образците за определен път на триене, при постоянно зададени условия – натоварване, скорост 

на плъзгане, вид на абразива, след което се пресмятат характеристиките: – скорост на износване, 

интензивност на износване и износоустойчивост. 

Графика 5.8 

 
           Фиг. 5.11 Образец за определяне       

износването и износоустойчивостта. 

 
Фиг. 5.3 Микроструктура на наварена               Фиг.5.9   Отпечатъци на измерената 

 ивица с прах№1                 микротвърдост наречно на ивиците 

Експерименталната част на  методиката включва следните операции: 

–  Подготовка на образци с еднакви размери15 х 15 mm. фиг.5.11. 
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–  Измерване масата mo на образеца с помощта на електронна везна WPS 180/C/2 с точност до 

0,01mg. Преди всяко измерване на везната образецът се почиства от механични и органични 

частици, и се подсушава с етилов алкохол за предотвратяване на електростатичния ефект. 

 –  Закрепване на образеца към държача от натоварващата глава на триботестера, задаване на 

определено нормално натоварване Р и реализиране на определен път на триене.  

 –  Измерване на  масата mi на образеца след изминаване на определения път на триене. 

 –  Изчисляват се следните характеристики (параметри) на масовото износване: 

  Масово износване m, [mg] – разрушената маса от повърхностния слой на образеца за определен 

път на триене L, т.е. 

  Скорост на масовото износване γ [mg/min] – разрушената маса при триене за единица време  t: 

   Интензивност на линейното износване [µm/m]  –  изменението на височината на образеца, т.е. 

линейното износване h, [µm] на образеца (фиг.5.12) след изминаване на определен път  L.
  

където:   е плътността на повърхностния слой на образеца; 
aA  - номиналната (геометрична) 

контактна площ  

- Линейна износоустойчивост I  [m/µm] – изразява се като реципрочна стойност на 

интензивността  на линейното износване i . 

- Износоустойчивостта I
 
показва колко метра път на триене ще измине образецът за да се 

намали повърхностният слой с един микрон.  

Сравняването по показателя „износоустойчивост” се извършва при едни и същи условия.  

Абразивното износване при сухо триене се изследва с устройство по кинематичната схема 

„Палец – диск”, чиято функционална схема е представена на фиг. 5.13.  

Изследваният призматичен образец с покритие 1 (палец) се закрепва неподвижно в леглото на 

държач 2 в натоварваща глава 8, така че челната повърхнина на образеца (покритието) 

контактува с абразивната повърхнина 3, захваната неподвижно за хоризонтален диск 4. Дискът 

4 се задвижва от електродвигател 6 и се върти около вертикалната си централна ос с ъглова 

скорост const= .  

Нормалното натоварване Р е приложено в центъра на тежестта на контактната площадка между 

образеца и абразивната повърхнина и се осигурява с тежести с помощта на лостова система в 

натоварващата глава. Пътят на триене се задава чрез броя обороти с оборотомера 7 и се 

изчислява по формулата RNL 2= , където R е разстоянието между оста на въртене на диска 4 и 

оста на образеца 1, а N - броят цикли на триене. Номиналното контактно налягане ра се 

изчислява по формулата: ра  = P/Aa. В табл. 5.26 са показани параметрите, а в табл. 5.27 са 

дадени условията, при които е определена износоустойчивостта на образци с модифицирана 

повърхност по методи ВИГ и ИВИГ и използвани мултипрахове № (1, 2 и 3). 

Таблица5.25  Номерата на образците, методи на претотяване и прахове 
Образец № 5  - Еталонен образец, шлифован на плосък шлайф 

Образец № 5.1  - ВИГ + прах №1 

Образец № 5.2  - ИВИГ + прах №1 

Образец № 6  - Еталонен образец – осреднени стойности от ВИГ и ИВИГ претопени ивици без 

модифициране 

Образец № 6.1 -  ВИГ + прах №2(Al2O3) 

Образец № 6.2  - ИВИГ + прах №2(Al2O3) 

Образец № 7.1  - ВИГ + прах №3 
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Фиг. 5.13 Схема на триботестер за изследванена    Фиг. 5.12 Линейно износване на образеца след 

износването при триене по повърхнина със закрепен  определен път на триене 

абразив по схемата «Палец-диск» 

Табл.  5.26   Параметри на изпитването на износоустйчивост 

№ Параметри 

1 Натоварване P = 4,53 N 

2. Номинална контактна площ Aa = 225.10-6 m2 

3. Номинално контактно налягане pa=2 N/cm2 

4. Скорост на плъзгане V= 80,2 cm/s 

5. Абразивна повърхнина Импрегниран корунд Р 320 

Табл.  5.27  Условия за определяне на износоустойчивост 

Брой цикли 

N[min-1] 

200 400 600 1000 

Време на триене       t , 

[min] 

0,96 1,92 2,88 4,8 

     Път на триене  

         L, [m] 

46,4 92,8 139,2 232 
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Основни изводи от глава 5 

 1.  Най-висока микротвърдост притежават образците, които са наварени с прах №2 и защитна 

среда Ar + 1%N2, но са получени недопустими несъвършенства /дефекти/, като порестост при 

ИВИГ и неравномерно разпределение на алуминиевите нитриди по повърхността на наварената 

ивица при ВИГ.  

 2. Най – равномерно разпределение на твърдостта има при наваряване на две ивици с 

предварително подгряване по методи ВИГ и ИВИГ с прах №1. Не се наблюдават пукнатини и 

други дефекти, характерни за наваряване с този прах без подгряване на една наварена ивица. 

Подгряването на детайла преди наваряване дрябва да е в рамките на (200 – 250)°C.  

 3. От направените микрошлифове се установи, че най – добре оформени претопени /наварени/ 

ивици са по метод ИВИГ. 

 4. Максимална износоустойчивост показват изследванията на образец 5.1, чиято повърхност е 

модифицирана по метод ВИГ и претопен прах №1 / Surfit 1560/,  табл.5.27 и графика 5.12.   

Износоустойчивостта на образец 5.1 се е повишила с 55% спрямо еталонния образец 5 и с 58% 

спрямо образец 6. 

 5. По – малка износоустойчивост се получава при претопяване на прах №1 по метод ИВИГ 

образец 5.2 табл.5.27 и графика 5.12, като повишението и спрямо еталонния образец 5 е 48% и 52% 

спрямо образец 

 

ГЛАВА 6: МОДИФИЦИРАНЕ НА ТЕЧНАТА ФАЗА С НАНОДИСПЕРСНИ 

ПРАХОВЕ В ПРОЦЕСА НА НАВАРЯВАНЕ ПО МЕТОДИ ВИГ И ИВИГ 

Добавянето на малки количества високо термоустойчиви нанопрахове към традиционни 

метални сплави разкрива нови възможности за подобряване на техните механични 

характеристики и разширява възможностите за тяхното приложение.Материалите получени по 

този начин са познати като металоматрични нано – композити (metal matrix nanо – composites 

MMNCs). Подобрените свойства като например повишена твърдост и значителна якост 

вероятно се дължат на по – финна зърнеста структура и преразпределянето на вътрешните 

напрежения в резултат на добавените нано – прахове. За целта обикновено се използват прахове 

с размери на частиците от няколко десетки нанометра. Механичните характеристики на 

наварения метал се подобряват максимално при средни нива на концентрация на нано-

частиците. Разработването на новата методика за модифициране на течната фаза без 



24 

 

претопяване, чрез директно внасяне на нанодисперсните частици в нискотемпературната област 

на заваръчната вана ще спомогне за увеличаване номенклатурата на композиционните 

материали и повишаване износоустойчивостта на различни части и детайли. По тази 

иновационна технология са модифицирани повърхностни слоеве от нисковъглеродна стомана S 

235 JR по БДС EN 10025–2:2004  с наночастици (45 – 55) nm от Al2O3 и TiCN, (фиг.6.4) като са 

изработени образци за определяне на микроструктурата, микротвърдостта и 

износоустойчивостта им. 

Използвани са два метода за претопяване на повърхностния слой: 

- ВИГ:  I = 80A, Uд = (10,5 ÷ 11,5)V, Vзав. = 2,5 mm/sek., Qгаз = (6 ÷7)l/min.Ar, електрод 

волфрам – лантал Wl 20, dел. = 2,4mm,  дюза №7 – диаметър 11mm,  излаз на електрода Lизл. = 

(6÷7)mm., наклон на електрода – ъгъл назад (28 † 30)° 

- ИВИГ: импулсен ток Iимп. = 120А, фонов ток Iф = 40А, среден ток Iср. = 80А, 

продължителност на импулса и паузата по 50% т.е. tимп. = tп. = 50%, честота на импулса f = 4 Hz, 

Uд = (10,5 ÷ 11,5)V, Vзав. = 2,5 mm/sek., Qгаз = (6 ÷7)l/min.Ar, електрод волфрам – лантал Wl 20, 

dел. = 2,4mm,  дюза №7 – диаметър 11mm, излаз на електрода Lизл. = 6mm., наклон на електрода – 

ъгъл назад (28 † 30)° 

От направените предварително опити, най – удачна се оказа схемата, показана на фиг. 6.4. 

 

Фиг. 6.4 Разположение на горелката и инжектора при подаване на нанопрах. 1 – горелка; 2  – 

изход за подаване на нанопрах и аргон;3 – нанодисперсни частици TiCN; 4 – W електрод; 5 – 

нанодисперсни частици, насочени към дъгата;  6 – планка;  7 – притискачи. Разположението на 

горелката и инжектора в процеса на претопяване и модифициране на течната фаза са показани 

на фиг.6.4. На практика се работи с наклон  назад на горене на дъгата. По този начин 

претопената ивица се образува по същият начин, както при горене с вертикален електрод. 

Фронта 5 на наночастиците от TiCN е насочен към задния край на ваната от течен метал. 

Газовата дюза на горелката 1 е №7 с диаметър d = 11mm, като дебита на защитният газ е 

(6÷7)l/min. Работи се с минимално количество защитен газ, при което няма дефекти от лоша 

защита, за да се избегне негативното въздействие на налягането върху наночастиците. 

Волфрамовият електрод е    Wl 20 с диаметър d = 2,4mm., като ъгълът  на наклона спрямо 

вертикалната ос е (28 †30)°. Излазът му пред дюзата е LИЗЛ. = 6mm., а отстоянието на електрода 

от повърхността на планката е 2mm., което е равно на дължината на дъгата т.е.  LД = 2mm. Тази 

дължина на дъгата се равнява на напрежение Uд = (10÷12)V. Разстоянието от проекцията на 

електрода върху повърхността на планката и центъра на петното от наночастици 3 е в границите 

на (10 † 12)mm. Върхът на инжектора до повърхността на планката е на разстояние (10,5 † 11,5) 

mm. Налягането на транспортиращият наночастиците газ е в границите на (0,8 † 1,0) bara. То е 
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един от най – важните фактори и трябва да бъде такова, че да не деформира течният метал в 

края на ваната фиг.6.5. Налягането може да се увеличи до 1,2 bara, при положение, че 

наваряването се извършва с претопяване на праховете. В този случай, предварително се нанася 

ивица от използвания прах върху повърхността на планката, след което се претопява. Ивицата е 

плътна, с ширина (1,5 † 2,0)mm и височина (0,5 † 0,6)mm. Сцеплението се осъществява на 

базата на адхезивни връзки – механична адхезия (заклинване на частиците). Не е необходимо 

използването на свързващо вещество (водно стъкло, лепило и др.). Под действие на дъгата и 

налягането на защитният газ не се наблюдава разпрашаване на нанесения прах при ВИГ метода. 

При ИВИГ може да се получи частично разпрашаване, породено от налягането на импулса, 

което налага използване на ивица с по – големи размери например; ширина (2,5 † 3,0) mm, и 

височина до 1mm. 

 
Фиг. 6.5 Претопена ивица, получена при по-високо налягане на транспортиращият газ. 

Металографски анализ 

От модифицираните с нанопрахове слоеве са изработени металографски образци, съгласно 

методиката описана в етап 1. Микроструктурата се наблюдава с помощта на металографски 

микроскоп при увеличение 100 пъти, за да могат да бъдат сравнявани, като увеличението може да 

бъде и до Х1000. На фигурите по – долу са показани микроструктурите на претопени ивици по 

методи ВИГ и ИВИГ. По – груба и едрозърнеста структура е получена при метод ВИГ, с бал на 

зърната 4, а по – дребнозърнеста при ИВИГ, бал5. Под тях са микроструктурите на претопени 

ивици с изполлзване на двата наномодификатора –  методи ВИГ + Al2O3, ИВИГ + Al2O3,  ВИГ + 

TiCN и ИВИГ + TiCN чрез директно впръскване на наночастиците в разтопеният метал след 

дъгата. Наблюдава се троостито – бейнитна структура, като най – голяма дисперсност е получена 

по метод ВИГ с внесен чрез впръскване TiCN 
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Табл.  6.9Микротвърдости по прахове и методи на наваряване 

№ 

по 

ред 

Използвани нанопрахове за 

модифициране на повърхностния слой 

Метод на 

наваряване 

Брой 

ивици 

HV 0.1ср. 

Сравняване микротвърдостите по прахове и методи на наваряване 

1 Еталонен образец ВИГ 1 195 

2 Еталонен образец ИВИГ 1 190 

3 нанопрахAl2O3 директно впръскан в 

заваръчната  вана 

ВИГ 1 300 

4 нанопрахAl2O3 директно впръскан в 

заваръчната вана 

ИВИГ 1 210 

5 нанопрахTiCN  директно впръскан в 

заваръчната вана 

ВИГ 1 340 

6 нанопрахTiCN  директно впръскан в 

заваръчната вана 

ИВИГ 1 230 

7 Нанопрах TiCN с претопяване 

на предварително нанесен слой 

ИВИГ 1 220 

8 нанопрахTiCN с претопяване 

на предварително нанесен слой 

ВИГ 1 260 

Графика 6.1  Микротвърдост на модифицирани  Графика 6.3 Износване в зависимост

 слоеве с нанопрахове     от оборотите на диска   
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Определяне на износоустойчивост 

Табл.  6.10  Параметри при изпитването на износоустйчивост 

№ Параметри 

1 Натоварване P = 4,53 N 

2. Номинална контактна площ Aa = 225.10-6 m2 

3. Номинално контактно налягане pa=2 N/cm2 

4. Скорост на плъзгане V= 80,2 cm/s 

5. Абразивна повърхнина Импрегниран корунд Р 120 

 

Табл.  6.11 Условия за определяне на износоустойчивост 

Брой цикли 

N[min-1] 

200 400 600 1000 

Време на триене       t , 

[min] 

0,96 1,92 2,88 4,8 

     Път на триене  

          L, [m] 

46,4 92,8 139,2 232 

При образци 7 и 8 наномодифицирането с TiCN е извършено чрез претопяване на 

предварително нанесен слой, показан на фиг.6.6. На графика 6.3 е представена графично 

съответно зависимостта на износването от пътя на триене /оборотите на диска/, което съвпада и 

с изменението на износването от времето на триене t[min] за всички изпитвани образци. 

Изменението на скоростта на износване има линеен характер и намалява с нарастване на пътя на 

триене почти за всички проби. Известна нелинейност се наблюдава при образец №7. 

Сравняването на износването и на износоустойчивостта при наномодифицираните проби е 

направена при един и същи брой цикли на триене N = 1000[min
-1

]. От диаграмата на изменение 

на износоустойчивостта, представена на графика6.6, се вижда че всички изследвани проби в 

стационарен режим на износване имат по–висока износоустойчивост от образец № 1, получен 

без наномодифициране. Най-висока износоустойчивост има образец № 5, получен по 

технологията ВИГ претопяване с впръскване на нанопрах TiCN в нискотемпературната област 

на заваръчната вана,  фиг.6.3. Неговата износоустойчивост е около 1,4 пъти по–висока от тази 

на базовия образец. 

Най–ниска изосоустойчивост имат покритие № 7 и покритие № 8, получени по технологиите 

ВИГ и ИВИГ наномодифициране с TiCN чрез претопяване. 

   Графика 6.5 Износване при постоянен път                     Графика 6.6 Износоустойчивост на

                     на триене       изпитваните образци 
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6.5 Изследване със Сканиращ Електронен Микроскоп (СЕМ) и Рентгенов 

Микроанализатор (РМА) на модифицирани повърхностни слоеве с TiCN. Изследванията са 

извършени чрез сканиращ електронен микроскоп - EVO MA10 “Carl Zeiss”,  с вграден рентгенов 

микро анализатор “Bruker”. Получени са изображения в режим на вторични електрони (фиг.6.16 

–  6.20). Наблюдава се известно разслояване в зоната на заваръчния шев (фиг.6.16). Под част от 

откъснатия материал се открива участък с натрупване на нано частици (фиг.6.17, фиг.6.21 и 

фиг.6.22). Върху цялата площ на материала от модифицираната повърхност се наблюдават 

малки светли частици, които чрез РМА бяха идентифицирани като TiN. На фиг.6.23 е 

представено изображение на наблюдаваната повърхност и разпределението на титана и азота 

върху нея.  

 

Фиг.6.16а Общ вид    Фиг.6.17а Участък под откъртена повърхност,  

          натрупан нано материал 

 

Фиг.6.18в Модифицирана повърхнос с ясно   Фиг.6.19б Зона с натрупан нано матери 

 изразени частици (нано материал) 

 

Фиг.6.20б Зона от повърхността на шева с наноматериал Фиг.6.22б Разпределение по площ на титан , чрез 

характеристично рентгеново лъчение TiK 
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Фиг.6.22в Разпределение по площ на азот ,                    Фиг.6.21аРенгенов спектър.Регистрира се наличието на; 

чрез характеристично рентгеново лъчение Nka                         Fe, Ti, N, O, C. 

Основни изводи от глава 6 

1. Разработена е иновативна технология за внасяне на наноразмерни частици в ниско 

температурната област на заваръчната вана след заваръчната дъга по методи ВИГ и ИВИГ.  

2. При предварително уточнени режими са модифицирани повърхностните слоеве с 

нанопрахове Al2O3 и TiCN на опитни образци по класическата технология, чрез претопяване на 

предварително нанесен върху пробните тела (планките) наноматериал и на пробни тела чрез 

разработената нова методика.  

3. Проведено е сравнително изследване на образците по критерия „износоустойчивост” по 

ускорена методика на износване по повърхнина със закрепен абразив. 

4. По – ниските резултати от изследванията на микротвърдост и износоустойчивост при 

наномодифициране с използване на метода ИВИГ спрямо тези при метод ВИГ могат да се 

обяснят с характерните за импулсното заваряване мощни токови импулси, които вероятно 

изхвърлят част от наномодификатора от зоната на стопяване и повишават прекомерно 

температурата в зоната на впръскване. 

5. Максимална износоустойчивост показват изследванията на  образец 5 табл.6.12, чиято 

повърхност е модифицирана с TiCN по метод ВИГ чрез директно впръскване на 

наномодификатора в нискотемпературната област на заваръчната вана. Износоустойчивостта на 

образеца се е повишила с 27.5% спрямо еталона. 

6. Високата износоустойчивост на образец 5 табл.6.12,  може да се обясни с получената в 

следствие на наномодифицирането и подходящо избраната  технология на внасяне на 

наномодификатора дребнозърнеста  структура фиг. 6.11. Същият образец показва и най – високи 

стойности при измерването на микротвърдостта в дълбочина таб. 6.9 и графика 6.1. 

 

ГЛАВА 7: АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ПРИНОСИ 

7.1  Анализ на резултатите. 

Причините да бъдат избрани тези методи за наваряване на стомана S235JR са, че те позволяват 

много по-прецизно моделиране на претопената ивица . 
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Поради голямата устойчивост на процеса при права полярност, /(-) минусът е на волфрамовият 

електрод/ много добрата газова защита при ВИГ и ИВИГ наваряване, се осигуряват отлични 

механични качества на метала на шева, без дефекти и неметални включвания. 

При ИВИГ наваряване се регулира кристализацията на ваната разтопен метал. 

Въпреки ниската производителност на методи ВИГ и ИВИГ, то те успешно могат да бъдат 

прилагани за наваряване с различни прахове на детайли с малка дебелина и получаване на 

повърхности с различни от основният метал свойства, при минимални заваръчни напрежения. 

Определени са режимите за модифициране на течната фаза на плоски повърхнини с 

мултидисперсни прахове чрез претопяването им, както и  внасяне на нанопрахове в 

нискотемпературната област на дъгата по методи ВИГ и ИВИГ. Уточнени са параметрите на 

наварените ивици при претопяване на различни по състав прахове и при двата метода. 

Данните за к.п.д. на дъгата по метод ВИГ, определени с установката на фиг.2.1 и изложената 

методика, съвпадат напълно с последните публикации по този въпрос. 

При използване на метод ИВИГ, к.п.д. на дъгата се повишава с 5.5%, което показва по – 

ефективното използване на заваръчната дъга. 

При горене на дъгата по оксиден слой,  нейният  к.п.д. се увеличава с 9%, а когато гори по слой 

от Al2O3, коефициента  на полезно действие се увеличава с 5%,  което показва повишената 

концентрация на дъгата в тези случаи. 

Показана е принципната схема на устройство за внасяне на нано и мултидисперсни прахове 

преди или след заваръчната дъга. 

При проби, получени по метод ИВИГ има по-равномерно разпределение на твърдостта, поради 

това, че при този метод на претопяване се регулира по – прецизно кристализацията на 

разтопения метал. Дълбочината на наварената ивица е по–голяма при ИВИГ, в сравнение  с ВИГ 

наваряването,  поради по – голямата мощност на импулса. При наваряване на никел и сплавите 

му, дълбочината на стопяване е по-малка поради влошената тънколивкост на никела. Никелът 

образува и редица нискотемперетурни евтектики, които може да са една от причините за 

появилите се пукнатини. 

Твърдостите на наварените ивици в дълбочина на провара имат различни стойности, което се 

дължи на малката плътност на праховете в сравнение с внасяне  на допълнителен метал под 

формата на тел. 

Значително по – равномерно е разпределението на твърдостта при прах №1, нанесен и претопен 

върху подгрята подложка графика 5.7. 

Наварени са ивици с прах №2 /Al2O3/ и защитна среда от Ar + 1%N2, с цел получаване на слоеве 

на базата на AlN /алуминиев нитрид/. 

Изпробвани са различни начини за модифициране на течната фаза чрез нанодисперсни прахове 

от Al2O3 и TiCN, внесени след дъгата, като най – удачен се оказа метода, показан на фиг. 6.4. 

Това се доказва от получените плътни и бездефектни ивици, имащи повишена твърдост и 

износоустойчивост.   

Максимална износоустойчивост показват изследванията на  образец 5 табл.6.12, чиято 

повърхност е модифицирана с TiCN по метод ВИГ чрез директно впръскване на 

наномодификатора в нискотемпературната област на заваръчната вана. Износоустойчивостта на 

образеца се е повишила с 27.5% спрямо еталона. Това се дължи на по – дребнозърнестата 

структура, получена след внасяне на наночастиците в течната фаза фиг.6.11. 
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       7.2ПРИНОСИ 

           7.2.1 Научни приноси 

1. Обоснован е нов, иновативен подход за модифициране на течната фаза чрез нано и 

мултидисперсни прахове по методи ВИГ и ИВИГ, прилагането на който води до получаване на 

повърхностни слоеве с издребнена структура, повишена твърдост и износоустойчивост.  

           7.2.2Научно – приложни приноси 

1. Създаден е математически модел за определяне ширината на наварената /претопена/ ивица 

В/mm/ и дълбочината на провара H/mm/ при горене на дъгата по метод ИВИГ. 

2. Разработена е иновативна технология за внасяне на наноразмерни частици в ниско- 

температурната област на заваръчната вана след заваръчната дъга по методи ВИГ и ИВИГ. 

3. Използвана е методика за определяне ефективния коефициент на полезно действие на 

заваръчната дъга, който дава възможност за определяне на реални математически модели на 

температурното поле в обработваното тяло, както и на линейната енергия при заваряване и 

наваряване.  

4. Доказано е, че се получава по–висока микротвърдост и износоустойчивост на наварената 

повърхност при модифициране с TiCN по метод ВИГ чрез директно впръскване на 

наномодификатора в нискотемпературната област на заваръчната вана. 

5. Установено е, че от двата използвани метода /ВИГ и ИВИГ/ за наваряване и модифициране на 

течната фаза, за предпочитане е методът ВИГ, поради по – малката мощност на дъгата и по – 

малко разпрашаване на праховете. 

6. Установено е, че се получава значително издребняване на зърната от повърхностният, 

модифициран с нанопрахове слой, в сравнение със структурата на претопявани ивици без 

наномодификатори. 

           7.2.3 Приложни приноси 

1. Определени са режимите за модифициране на течната фаза на плоски повърхнини с 

мултидисперсни прахове чрез претопяването им, както и внасяне на нанопрахове в 

нискотемпературната област на заваръчната вана по методи ВИГ и ИВИГ. 

2. Получени са графични зависимости за определяне ширината на наварената ивица – B/mm/ 

фиг. 3.15 и за дълбочина на провара H/mm/ фиг.3.16 при горене на дъгата по метод ИВИГ. 

3. Установено е, че по метод ИВИГ се получава по – ефективно използване на заваръчната дъга 

/к.п.д. на дъгата се повишава с 5.5%/ 

4. Установено е, че при горене на дъгата по оксиден слой, к.п.д.-то ѝ се увеличава с 9%, а по 

слой от Al2O3 – с 5%, показващо повишаване концентрацията на дъгата. 

           7.2.4 Потвърдителни факти 

1. Получените стойности за к.п.д. на дъгата по метод ВИГ, определени с показаната установка и 

методика. 
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ABSTRACT 
The main point of the article is oriented in the possibility and the ways of gaining modified surface layers 

from low carbon structure steel and hardly soluble oxide and carbon nitride nano particles. The new 

modified layer is a composite material obtained by a matrix, made of structure steel in which the nano 

particles are located, i.e. metal matrix nano – composites (MMNCs). 

From the gained experience until now in the area of nano powder implementation, the goal was always to 

melt the powder together with the surface of the component and to obtain a layer with specific 

characteristics. In this innovative method, the powders preserve the initial chemical composition being 

integrated in to the matrix of the metal, where they refine the structure and increase the hardness and wear 

resistance of the surface layer, preserving in the same time the ductility. 

Because of the low power of the arc, the usage of TIG (tungsten inert gas welding) and ITIG (impulse 

tungsten inert gas welting) methods does not give us the most effective results in comparison for example to 

the plasma powder welding. On the other hand these methods have the advantage that they could be 

implemented for the overlay welding of smaller work pieces (for instance – blades, wear-resistant plates, 

etc.) where less heating is desired, because otherwise deformations could occur. 

From the experiments that were being made with multi and nano disperse powders, by using  TIG and ITIG 

methods, there have been made different kinds of metallographic probes. The microstructures was analyzed. 

Micro hardness of the sample layers was measured and the variation of it was presented in relation to the 

deepness. The new gained surface layers were tested for wear resistance by the use of accelerated 

methodology. The efficiency of the welding arc was determined by the following two methods: With the 

use of full factorial experiment the regressive equations for the parameters of the liquefied seam by ITIG 

have been subtracted. The investigations and analysis of the modified layers were made by using electron 

microscope with x-ray micro analyzer – EVO MA10 “Carl Zeiss”. 

 


