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ВЪВЕДЕНИЕ
На съвременния етап на развитието на техниката, е особено
актуално създаването на прогресивни композитни материали, с цел
повишаване на износоустойчивостта, якостните характеристики и
корозионната устойчивост на повърхностите на металните конструкции.
Високо износоустойчивите конструкционни материали са
предназначени за изготвяне на машинни детайли и инженерни
конструкции, подложени на интензивни механични натоварвания с
преобладаващо износване на повърхностния слой и загуба на вещество
поради абразивно въздействие, корозия и др. Към тях се предявяват още
и изисквания за минимална маса, максимална якост и устойчивост,
максимален ресурс на работа и висока надеждност. Тези изисквания,
най-пълно се удовлетворяват при използването на композитни
материали.
Основен раздел на композитите се явяват композитните
материали с метална матрица/Metal Matrix Composites – MMC/ и
армиращи частици от волфрам, титан, ниобий и др. материали.
Непрекъснатата първична фаза или матрица е метална, като ролята й е да
приеме външните усилия от различни видове и да ги предаде на
армиращата фаза, която още бива наричана прекъсната или дисперсна
фаза. Но този подход при създаване на композит има редица недостатъци
произтичащи от нееднородността на структурата и различната
анизотропия на механичните характеристики.
Високата механична устойчивост на ММС е в резултат от
действието на няколко механизма на уякчаване, а имено ефекта на
пренасяна на натоварването, уякчаване с използването на Hall-Petch и
Orowan ефекта, поради несъответствие между коефициентите на
термично разширение и еластичния модул.
Армиращата фаза, може да бъде на базата керамични материали или на
безкислородни съединения – Si3N4, SiC, AlN, TiC, WC, които притежават
комплекс от уникални свойства: висока огнеупорност, химическа
устойчивост, висока твърдост и механична якост, износоустойчивост.
Целта на настоящата дисертационна разработка е да се
разработят нови материали чрез използване на прахове на карбиди като
SiC, WC, TiC, които материали да притежават висока якост, химическа
инертност и износоустойчивост. Във връзка с това, като основна задача е
поставено и да се определи влиянието на различни променливи
технологични параметри върху свойствата на крайния продукт (изходен
1

състав, методи на топлинно въздействие, режими на получаване).
Получените резултати, ще спомогнат създаването на икономически
изгодни технологии, осигуряващи получаването на качествени детайли
от износоустойчиви метални матрични композити. Същите ще намерят
приложение в химическата промишленост – механични челни
уплътнения, за валове на помпи работещи в агресивни среди, бутала за
помпи, нишководачи и др.; в машиностроенето – изтеглящи дюзи,
водачи на телове, резци за обработка на метали, различни накрайници и
др. Потребностите от тези изделия, както и стратегическото им
положение в областите на употреба, определят особеното им значение за
устойчивото развитие и повишените изисквания към материалите за
износоустойчивост.
I. ЦЕЛ
ЗАДАЧИТЕ

НА

ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПОСТАНОВКА НА

Целта на настоящата дисертационна работа е да се синтезират
нови материали, или такива с подобрени свойства на база метална
матрица – кабрид. За металните матрични композити е необходимо
наличие на уякчаване и силни ясно изразими интерфейсни зони.
Приоритетна задача за настоящото изследване е ММСs уякчаването чрез
характеризиране на механичните свойства и демонстриране на
интерфейсните зони посредством микроскопски наблюдения. Друга
задача на настоящата научна разработка е да се овладее механизма на
образуване на устойчиви многофазни системи и да се предложи
технология за насочено получаване на композити с предварително
зададени свойства.
За постигане на поставената цел са проведени системни
изследвания, които обхващат решаването на някои основни задачи:
1. Нанасяне на различни видове карбиди върху
повърхността на метална подложка, чрез използване на електродъгова
технология.
2. Посредством лазерно наваряване с подаване на прах в зоната
на стопяване Laser Melt Injection.
3. Чрез плазмено заваряване с подаване на допълнителен
материал под форма на прах при използване на Plasma-Pulver / Plasma
Melt Injection.
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За постигане на поставената цел са проведени системни
изследвания, които обхващат решаването на следните основни
задачи:

избор и подготовка на изходни суровини за синтезиране на
металните матрични композити на база SiC, WC, TiC;

определяне на начина на отлагане и режимите за получаване на
образците;

охарактеризиране
на
основните
физикомеханични
и
физикохимични свойства на синтезираните материали;

избор на най-добрите получени материали за приложения с
изисквания за повишена износоустойчивост;

определяне на химичния състав на покритието, микротвърдостни
характеристики и порестостта на металните матрични материали;

изследване износоустойчивостта на новополучените материали.
При настоящите изследвания бяха синтезирани четири основни вида
повърхностни метални матрични материали:
- SiC нанесен върху въглеродна стомана S275JR;
- SiC с подложка от неръждаеми стомани X5CrNi18-10 и
X1NiCrMoCuN20-18-7;
- WC и Stellite® 6 с различен обемен състав върху неръждаема
стомана X5CrNi18-10;
- TiC и Tribaloy® Т-800 върху различни неръждаеми стомани
X2CrTi12, X15CrNi25-20, X5CrNi18-10 и X1NiCrMoCuN20-18-7.

II. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Синтезиране на SiC повърхностни метални матрични
материали

между металната повърхност, играеща ролята на анод и въгленов
електрод, изпълняващ ролята на катод.
Използвана за подложка е въглеродна стомана S275JR върху
която е нанесен колоидния разтвор на силициев диоксид. Размерът на
частиците варира от 5 nm – 100 nm. За свързващ компонент е използван
етанол. Нанасянето на колоидния разтвор е в дебелина 1 до 2 mm. За
стопяване на повърхностния слой е използвано ръчно електродъгово
заваряване с параметри на електрода d = 4.0 mm и дължина 305 mm и
настройка на заваръчния апарат I ≈ 140 A, V≈ 21 V. Катодът се нажежава
при включване на дъгата и изпуска поток от електрони, които
бомбардират анода с температура около 4000 K. Лъчението на дъгата
зависи предимно от температурата на анода, който излъчва около 85%
от енергията, докато на катода се падат 10 %, а на излъчването от
газосветещия облак на пламъка- 5% от общата енергия на лъчението.
Използвайки високо енергийното поле на волтовата дъга и
процеса на карботермичната редукция: SiО2 + 3С = SiС + 2СО е
разработен метод, същността на който се заключава в нанасяне върху
повърхността на метална структура (микроструктурата на която е
показана на фигура 1) на покритие от SiО2 (фигура 2). За целта е
използван колоиден разтвор от силициев диоксид. Така обработената с
този разтвор метална повърхност се свързва към положителния полюс на
токов генератор и над нея се прокарва въгленов електрод, свързан към
отрицателния полюс.
Електрическата дъга, образувана между анода (металната
повърхност) и катода (въглеродния електрод), разпрашава част от
електрода и насища с въглерод нагрятата повърхност от метал и SiО2.
Регулирайки разстоянието между повърхността и електрода и силата на
тока, се постигат условия за частично разтопяване на повърхностния
слой и образуването на силициеви карбиди. Разтопения метал, покрива
частиците на армиращата фаза и при понижение на температурата ги
свързва в плътна структура.

1.1. SiC нанесен върху въглеродна стомана S275JR
Известно е, че при обработката на металите с концентрирани
енергийни потоци се формират структури и фази, нехарактерни за
класическата обемна термична обработка. Изхождайки от тези
предпоставки, се предлага нов подход при формиране в металната
структура на повърхностни метални композити на базата на SiC при
използване на електродъгова технология, при която дъгата се образува
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Фигура 1. Микроструктура на
стомана преди обработка увеличение 50х

Фигура 2. Микроструктура на
стомана преди обработка увеличение 200х

Фигура 4. Микроструктура на стоманата след повърхностна
обработка - увеличение 200х
При напречен шлиф (фигура 4), може да се определи
дълбочината, на която проникват карбидите – средно около 250 μm
при зададените условия, но тази дълбочина може да се регулира в
тесни граници с изменение на силата на тока и разстоянието между
електродите.
Енергията, необходима за провеждане на процеса определяме
от относителното количество топлина Q, необходимо за протичане
на карботермичната реакция, за нагряване и стопяване на
повърхностния слой и загубите:
Количеството топлина, необходима за нагряване на
металната повърхност, определяме от зависимостта:

QНАГ .  mМЕТ . .c.T , kJ

Фигура 3. Метална повърхност с нанесено покритие от SiО2
На фигура 3 е представена микроструктурата на
повърхността на метала с нанесено силициево карбидно покритие.
Карбидните кристали образуват повърхностен слой, който
прониква в дълбочина на металната структура фигура 4 и образува
повърхностно покритие с характеристиките на силициевия карбид.

където: с – среден специфичен капацитет на метала, в
kJ kg .K ; mМЕТ.  масата на метала, в kJ ;
Количеството топлина за стопяване на повърхностния слой,
определяме по зависимостта:

QСП.  mСП..q , kJ
където: q

- скритата топлина на стопяване на метала, в

kJ / kg , mСП.  масата на повърхностния слой (задава се желаната
дълбочина на която да се извърши обработване на повърхността), в
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kg;
Количеството топлина за протичане на карботермичната
реакция e:
SiО2 + 3С = SiС + 2СО – 119 Kcal
(равняващо се на 2970 kcal/g SiС, 528 kJ/mol SiC)
Изхождайки от общото количество на енергията, се
определят тока и напрежението за обработка на повърхността.
1.2. SiC нанесен върху неръждаема стомана X5CrNi18-10
и X1NiCrMoCuN20-18-7
Методът на лазерното инжектиране на прахообразни частици
за отлагане на покритие от ММС има следните специфични
предимства: гъвкавост на процеса (широка гама от контролируеми
параметри), отлична адхезия към субстрата, ниска порьозност на
покритието, лазерния лъч въздейства само локално върху желаната
зона, композитът може да бъде формиран с произволно избрана
посока за нанасяне, извършва се с в защитна газова среда (защита
от влиянията на околната среда), в зона на апликация има
сравнително малко топловнасяне. Този метод позволява да се
получи локално отлагане на повърхностно покритие, като
ширината на линейна зона е в областта 1.5-3 mm. Възможно е да се
депозира защитното покритие точно върху желаната област, която
е подложена на тежко износване.
Лазерните експерименти са извършени с апаратура Rofin
Sinar Nd:YAG 2 kW, като лазерния лъч е позициониран на 11о по
отношение на нормалата на подложката за да се избегне
зловредното отражение което може да се получи от подложката във
оптичното влакно на лазера. Изследванията са проведени с защитна
среда от аргон, с цел протекция на оптиката и за намаляване на
оксидирането на образеца. Работната зона на лазерния лъч върху
подложката е 2.4 mm. Апаратурата за подаване на частиците
представлява циклон свързан със защитния газ, чрез който се
осигурява постоянен поток на частици. За намаляване на времето
на взаимодействие между лазерния лъч и частиците е необходимо
фокалната точка на лазерния лъч да лежи 6 мм под повърхността на
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субстрата/подложката, което води до понижаване на плътността на
енергията на лазерния лъч точно позициониране над повърхността,
там, където инжектираните частици влизат в контакт с лазерния
лъч. За целите на изследването е получена комбинация от
настроени параметри за получаването на еднослоен ММС:
• Nd:YAG λ=1064,
• Сканираща скорост от
1.5 - 3 mm/min,
• Fiber Ø 400µ .
• Optic f=140 mm ,
• Focal Ø 0.5-0.6 mm
В зависимост от дебелината на
образците имаме промяна в
параметрите на нанасяне:
• Defocusing 20…30 mm
• Focal Ø 1.5-2.0 mm
• Velocity 1.5 -3 m/min
Фигура 5. Rofin Sinar DY 022
Използваната лазерна установка е показана на фигура 5, а на
фигури 6 и 7 е дадено микроструктурното охарактеризиране на
образците
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Фигура 6. Микроструктурно охарактеризиране на образците SiC в
X5CrNi18-10 х100 дъбелина на слоя

2.1 Подложки за апликация на повърхностни ММС
Taблица 1. Основен химичен състав на подложките

Фигура 7. Микроструктурно охарактеризиране на образците SiC в
X1NiCrMoCuN20-18-7 400х
2. Синтезиране на повърхностни метални матрични
материали със съдържание на труднотопими карбиди - TiC и
WC
Във връзка с използваните методи за апликация LMI и PMI
при TiC и WC е необходимо добавяне на различни метални
прахови смеси /за свързваща съставляваща/. Конкретно са избрани
сплавите Tribaloy® T-800 и Stellite® 6. Спрели сме се на тези
сплави в прахообразна форма, защото те са с висока
износоустойчивост, която се очаква да се повиши още повече чрез
използване на заякчители от гореспоменатите карбиди.

2.2 Химични анализи на материалите
Анализите са извършени посредством Belec Compact Port HLC,
като са съпоставени основните химически състави и тези на
резултантните ММС.
За уякчаване с волфрамов карбид е използвана смес с търговска
марка Stellite® 6 и частици WC - 10-20 об. % (диаметър на
частиците между 45–75 µm).
Taблица 2. Химичен анализ на PMI получени образци

Използваната за лазерно отлагане прахова смес Tribaloy® T-800 е
смесена с ТiC (чистота 99,9 %) с размер на частиците -100 / + 325
(диаметър на частиците между 45 и 150 µm и обемно съотношение
между двете компоненти от 3:1).
Taблица 3. Химичен анализ на LMI получени образци
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2.3. Изходни суровини, дериватографски и термичен
анализ
За получаване на качествено композитно покритие е
необходимо хомогенно смесване между частиците Stellite® 6 и WC
и Tribaloy® T-800 с ТiC. Получените прахови смеси са
охарактеризирани чрез FT-IR и DTА. Извършен е дериваграфски
анализ на суровините, за да се видят процесите, които настъпват в
тях при нагряване. Термичният метод показва различните стъпки
при загуба на тегло, дължаща се на реакции на дехидратация
(отделяне на адсорбираната вода) и окисление (при изгарянето на
въглеродните съставящи). Резултатите от термичния анализ са
показани на фигури 8 и 10.
Фигура 9 DTG, DSC и TG анализ на Stellite 6 + WC

Фигура 8 FT-IR на Stellite 6 + WC
На фигура 8 са посочени основните групи, присъстващи в
хомогенната смес Stellite® 6 и WC, които се появяват в FT-IR
спектрите, както следва: при 3441.62 сm-1, 1165.74 сm-1, 1085.64
сm-1, 798.09 сm-1, 696.69 сm-1, 555.28 сm-1, 506.79 сm-1 и 466.04 сm-1.
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DSC анализът беше проведен в инертна среда при нагряване
до 1200 оС със скорост на покачване на температурата 10оС/min.
При 845,5 оС се наблюдава термична дисоциация на използваните
съставки за Stellite® 6 и WC. За чистия WC със съдържание на С
около 3.8-4.1%
съответната температура е
≈ 865,1 оС.
о
Появяващите се характерни пикове в зоната 1156,3 С са свързани с
трудно топимите съставляващи. До около 450-500 оС загубата на
маса основно се дължи на отделянето на водата (физически и
химически свързана), присъстваща в суровините. DSC кривите
показват, че ендотермичните процеси появяващи се при ниските
температури са именно дехидратацията и изгаряне на въглеродни
съставляващи, а след 900 оС се наблюдават екзотермични ефекти,
съответстващи на кристализацията на високотемпературните фази.
При пробите взети от анализираните WC- съдържащи състави е
видно, че се наблюдава дисоциация на фази от труднотопимите
смеси, докато при Tribaloy® T-800 с ТiC поради естеството на
анализа не е достигната температурата на дисоциация и е
наложително прилагането на по-високи температури. Пик на
дисоциацията на въглеродните връзки при този тип
износоустойчива смес се наблюдава около 843,4 оС и 885,6 оС.
Асоциираните съответни % загуби на маса потвърждават
12

дисоциацията на горепосочените фази.
Подготовката на праховите смеси има значителен ефект
върху морфологията на нанасяните върху неръждаемите подложки
слоеве.
На Фигура 10 са посочени съответните FT-IR спектри на
основните групи в Tribaloy® T-800 с ТiC, както следва при: 3431.82
сm-1, 2921.05 сm-1, 2852.37 сm-1, 1631.53 сm-1, 1164,85 сm-1,
1088.69 сm-1, 797.98 сm-1, 780.89 сm-1, 695.25 сm-1, 591.72 сm-1,
516.38 сm-1 и 458.53 сm-1 .

сm-1. По отношение на Фигура 8 се забелязват здравите W-С
връзки. Сложната Co-W-Mn връзка се появява около 909 сm-1,
при W=О около 900/986 сm-1, докато при хромовите такива – при
около 960 сm-1. Множеството високи пикове от спектъра в
областта 1088 сm-1 се дължат на О-Si-O връзки.
От извършения
ИЧС анализ се търсят евтектичните
структури получавани при стопяването. Raman спектрите на
високотопими карбиди в кобалтови сплави дават данни за състава и
температурните зависимости на самия спектър.

Фигура 10 FT-IR на Tribaloy T-800 с TiC
На двете фигури (фигури 8 и 10) при 3441.62 /3431.82 сm-1,
се наблюдава широка ивица, която съответства на (О-Н) връзките
от ОН групи. Наличието на вода е потвърдено от силната
деформация на връзката О-Н при 1633.99 сm-1, което се приписва
на деформационните колебания на О-Н във Н2О. Тези валентни
асиметрични колебания за –ОН групи и валентните симетрични за
Н-О-Н групировки са индикация за овлажнеността на
първоначалните прахови смеси. Ивиците при около 2922.07 сm-1 ,
респективно 2921.05 сm-1 се дължат на кобалтови връзки, което се
потвърждава и на липсата им на инфрачервената спектроскопия на
чистия волфрамов карбид. Вибрационните спектри на преходните
елементи W и Ti са детайлно изследвани като на Фигура 10 са
забелязани връзките Ti-O-С при 516,72 сm-1, Ti-C при 797.98 сm-1
като за съжаление не е виден Ti-Co вибрационен спектър на 360
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Фигура 11 DTG, DSC и TG анализ на Tribaloy T-800 и TiC
За вълново число от 1088.32 cm-1 е дефинирана връзката WC, докато тази на Co-O и на Si-O-C се позиционират съответно на
952 cm-1 и 1164 cm-1. Схематичното представяне е важно за
дефиниране на съставляващите сместа състави.
2.4 Получаване на повърхностно покритие от WC
(волфрамов карбид) при използване на плазмена технология
чрез роботизирано нанасяне
При реализираната схема с външно подаване на
прахообразните частици, последните се въвеждат в зоната на
стопяване чрез защитната газова тръба на плазмообразуващата
дюза, разположена встрани от дюзата на плазмотрона.
Използвана е апаратура за плазмено наваряване робот на
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Reis с 6 степени на свобода на движението оборудван с Рasmastar
Source 250 за локално стопяване на субстрата и формиране на зона
в стопения метал за инжектиране на частиците. Използвана е дюза
за захранване с прах Plasmastar 230 MV. Частиците са инжектирани
в потока защитен газ Ar, като подаването му защитава зоната на
плазмено въздействие като в същото време внася и частиците в
стопения метал. Нанася се един слой, като армиращите частици
потъват в стопения метал. Трябва да се посочи, че съществуват
редица проблеми, като един от тях е потъването на армиращите
частици. Обикновено плътността им е доста по-висока от тази на
металната матрица, заради което те потъват като се разполагат на
дъното на течния метал. Това води до агломериране на границата
композит/подложка. Износоустойчивостта намалява, тъй като
горната част на повърхностния ММС е с понижено количество от
армиращи частици и интерфейсната зона композит/подложка става
податлива на пукнатинообразуване.
Експериментално настроените параметри са както следва
посочени в Таблица 4.
Taблица 4.Параметри за получаване на PMI образци
.

и плазмено принудително инжектиране на прахообразна смес.
Пробите от X5CrNi18-10 бяха с начални дебелини 4-6 mm. Чрез
използването на техника за едностадийно образуване на WC
повърхностните слоеве се избягват сложни операции при
комбиниране на отделните компоненти, което е типичен
недостатък при получаването на композитни материали - пробите
се получават само с една операция от изходния химичен състав на
стопилката. При ръчното микроплазмено нанасяне има лимитиране
на възможните за получаване слоеве. Поради предварително
заложената зона на топене получените проби са с малко сечение.
Нанесени са на стоманените подложки от X5CrNi18-10 два
типа прахове. Не са наблюдавани пукнатини. С увеличаване на
обемната фракция на WC се увеличава и количеството на
ресолидифицирани WC частици и други карбидни фази. С
повишаване на % внасяни карбиди в стопилката се повишава
трошливостта и се генерират пукнатини, за това не са изследвани
по-високи
карбидни
включвания
в
праховата
смес.
Микроструктурата на ММСs е подевтектична с частично стопени
WC. Структурите са посочени на Фигура 12. Подевтектичните
структури се състоят от дендрити и интердендритна евтектика. С
повишаване на обемната фракция на WC, размерът на дендритите
намалява и количеството на евтектична структура се увеличава.
Първичната фаза (дендритите) са с подевтектична структура (0–
20%WC) и се състоят от наситен с
Co твърд разтвор,
междудендритната структура (евтектиката) представлява богат на
Co твърд разтвор с Cr23C6, Co3W3C, CoC2 и WC фази. Твърдостта на
ММСs е
Hv309, характеризираща предимно стелитната
компонента; твърдостта по Викерс нараства с нарастване на
обемната част на WC, като това се дължи на повишението в
преципитацията на WC, Co3W3 и Fe3W3C.

Полагането е чрез директна апликация на прах върху
повърхността и плазмено стопяване с миксиране с основния метал
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Двете покрития на образци на X5CrNi18-10 с 10% WС и 20%
WС се сравняват с основния метал, за да се определи
кумулативната загуба на маса и настъпилото износване. Тъй като
матрицата за двата вида композита е еднаква, както и средата за
изпитване на абразивно износване, е дадена общата за конкретния
шлам устойчивост на износване както на образците с титанов
карбид така и на тези с волфрамов.
Микроскопските изследвания позволяват да се отделят
няколко характерни зони в микроструктурата: наситена с карбиди
повърхност, зона на сплавяване и такава на основния метал
(подложката). Ясно различима е металургичната връзка между
формирания повърхностен композит и подложката. Там ясно се
различава равнинна кристализация докато над нея се вижда
клетъчна и дендритна структура. Може да бъде заключено, че
дендритната зона е по-богата на молибден и силиций докато
интерденритната зона е с по-високо съдържание на Co, Fe и Cr.

Около зърната на TiC се наблюдава равномерното разпределени на
солидифицирана сплав Tribaloy T-800, представяващи твърдия
разтвор от fcc кобалт (αCo) и дендритни формирования, които
представляват твърда корозионно устойчива интерметална Laves
фаза състояща се от Co3Mo2Si и евтектична ламеларна структура от
Co2MoCr.
Определящо влияние върху свойствата на получаваните
ММС оказва микроструктурата им. Тъй като отношението на
повърхностните напрежения на неръждаемата и карбидна
съставляващи води до разпределяне на металната фаза като
непрекъснат тьнък слой по повърхността на зърната се наблюдава
типичната структура. Това явление се наблюдава във
волфрамкобалтовите твърди сплави (WC-Co) и е забелязано при
ММС на основа Stellite и WC.
Резултатите показват, че наличието на свързващия слой
между зърната на твърдата фаза подобрява механичната якост на
съответния материал. Металът, който съставлява свързващия слой,
се модифицира при солидифицирането, при което нараства якостта
на металния матричен композит. Освен това получената плътна
свързваща фаза не позволява появяването на микропукнатини в нея
и преминаването им през трудно топимите зърна WC и TiC, което
допринася за нарастване на механичната якост.
За волфрамкарбидните сплави (WC-Co) инжектирани в
неръждаема матрица, количеството на кобалта може да се променя
в широки граници в зависимост от целите на приложението. За
нуждите на изследването най-ясно са охарактеризирани 20% WC в
стелитна матрица, което отговаря на около 60% кобалтова
съставляваща. Механичната якост се определя от съотношението
на фазите и едрината на зърната. Свързващата фаза е необходимо
да покрива зърната на труднотопимите безкислородни съединения.
Когато в структурата на ММС съществуват контакти карбидкарбид, механичната якост намалява. Също така се доказва че
механичната якост е обратно пропорционална на размера на
зърната.
Установено е, че в системите, в които ъгълът на омокряне
клони към нула, микроструктурата на ММС се отличава с
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Фигура 12. Структура на WC уякчени композити с
интерфейсни зони

равномерно разпределение на твърдата фаза и незначително
нарастване размера на зърната по време на солидифицирането. В
микроструктурата на системите на използваните състави ъгълът на
омокряне е малък и не се наблюдава коалесценция, както и
извънредно голямо нарастване на зърната.
Омокрянето е съществен фактор при изграждане структурата
на металните матрични композити. Така например при TiC-Ni
никелът не омокря TiC. Поради това за да не се получава
микроструктура изградена от зърна с големи размери е използван
Трибалой и Стелит, които имат в състава си Мо.
При добавка на молибден към никела омокрянето се
подобрява. Получените микроструктури са изградени от
дребнозърнеста карбидна фаза, разпределена в металната фаза
фигура 13.

Фигура
13
Микрофотография
≈20%TiC+2%Ni+29%Mo+49%(Co,Cr и други)

на

структурата

2.4 Получаване на повърхностно покритие от TiC
(титанов карбид) при използване на лазерна технология чрез
роботизирано нанасяне
В зависимост от предназначението на материала структурата
му може да бъде силно променена чрез условията на
солидифициране и състава на сместа. За получаване на оптимални
механични свойства структурата на ММС трябва да се състои от
фини керамични зърна, покрити с тънък слой от свързващото
вещество.
Всички получени повърхностни метални композитни слоеве
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са едностадийно нанесени и разслояване не е наблюдавано.
Наложило се е ограничение за получаване на слоести ММС поради
неустановеното им поведение при износване.
При създаване на ММС материали от особено значение е
стабилността на тяхната структура при продължителна работа в
условията на високо корозионно активни среди и механични
натоварвания.
Тъй като системата е хетерогенна стабилността се определя
опитно.
Нанасянето на сместта е едновременно с процеса на
стопяване на подложката това предполага едновременно
солидифициране с получаване на висока плътност, механична
якост и хомогенна структура.
Структурирането на ММС в зависимост от неговия състав
протича при наличие на течна фаза TiC-Co-Mo. След получаването
слоевете се обработват механично в зависимост от
предназначението им и накрая се окачествяват.
Отделните фази в ММС запазват частично специфичните си
физични свойства в крайното изделие. Механичните свойства се
определят от фазовото разпределение, размера и формата на
зърната, химичния състав и плътността. Свойствата на фазите,
които оказват влияние върху свойствата на ММС са: коефициент
на температурно разширение, модулът на еластичност,
пластичността на металната фаза, механичната якост на двете фази,
топлопроводността и електропроводността.
Съчетаването на свойствата предизвиква интересът на
конструкторите към тези материали. При това свойствата, които са
тясно свързани със степента на матричност на структурата могат да
бъдат променяни в зависимост от тяхното предназначение. Тези
ММС притежават висока якост при циклични натоварвания
(механични, температурни или комбинирани), което е от значение
за приложението им в техниката. При кратковременни
натоварвания в условията на стайна температура те показват
висока якост. Констатирани са стойности за WC от 3.035 GPa и за
TiC 206 GPa.
В структyрата на ММС от типа TiC-стомана, получени по
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метода на плазменото нанасяне, се наблюдават титанокарбидни
зърна и фин мартензит (преситен твърд разтвор на въглерод в
деформираната решетка на α-желязото, отличаващ се с голяма
якост и твърдост) поради плазмено дъговото повърхностно
уякчаване. Предимство на тези ММС е не само възможността за
температурна и механична обработка, но те още могат да се
заваряват в атмосфера на хелий или запояват с твърд припой.
Поради повърхносното плазмено-дъгово въздействие металните
матрични композити от TiC-неръждаема стомана се отличават с
високо съпротивление на износване.
ММС на основа волфрамов карбид се прилагат най-широко в
машиностроенето,
металообработването
и
добивната
промишленост. Волфрам-кобалтовите ММС се характеризират с
най-високи механични свойства в сравнение с останалите
материали.

Фигура 14 Зоните върху пробите уякчени с WC и TiC,
изследвани при микро-твърдостното охарактеризиране
За ММС от WC и Стелит са получени следните резултати:

3. Основни физикохимични свойства на новополучените ММС
3.1 Твърдост
На получените образци е извършено измерване на
микротвърдост. Поради използваните уякчаващи частици с
микронни размери е изключително трудно получаването на
достоверни резултати с твърдомер – независимо дали той е ръчен
или електронно позициониран. За това е пристъпено към
извършването на микро‐механични, както и
трибологични
изпитвания с UMT‐2M. Работи се с натоварване от 2N, като се
предоставя възможност за използване на няколко сензора и се
позволява едновременно измерване, визуализиране и запис в
реално време на деформации и сили, докато се извършват
синхронизирани линейни и ротационни премествания по различни
оси с помощта на ротационно задвижване. За двата вида получени
ММС образци са изследвани характерни зони от повърхностите.
Визуализирани са на фигура 14.
Фигура 15 Резултати от сериийни микро‐индентации: крива
“натоварване‐дълбочина”; твърдост и модул на Юнг за образец 17
WC
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За ММС от TiC и Tribaloy са получени следните резултати:

модул на карбида, на основния метал и на интерфейсната зона.
Теоретично карбидите би трябвало да имат най‐високи
стойности на механичните характеристики, а основният метал –
най‐ниски. На фигура 17 лесно се забелязват трите групи, около
които гравитират стойностите от тестовете на микро‐индентация
по Викерс – както за образец S21 TiC, така и за образец S17
WC (оста X е пореден номер).

Фигура 17 Разпределението на стойностите на твърдостта и
модула на еластичност в три групи – TiC (вляво) и WC (вдясно).

Фигура 16 Резултати от серийни микро‐индентации: крива
“натоварване‐дълбочина”; твърдост и модул на Юнг за образец
TiC
Стойностите на твърдостта и модула на еластичност и при
двете проби бележат голямо разсейване при някои тестове – това се
дължи на нехомогенността на повърхността и на високата й
грапавост. Въпреки това се наблюдава сравнителна повтаряемост
на повечето стойности, по което може да се заключи, че
съответстващите им микро‐индентации са попаднали в зона с
еднакъв материал. Ако се извадят най‐често повтарящите се (или
много близките) стойности и се групират, то тези три групи от
стойности би следвало да отговарят на твърдостта и еластичния

3.2 Износоустойчивост
Aнализът на абразивно износване се изпълнява в съответствие с
ASTM G75-01 като
се определя SAR номера (абразивна
устойчивост в шлам). Провежда се в среда от дестилирана вода и
твърди частици прах алуминиев окис (99,7% Al2O3, 0.2% Na2O,
0.02% Fe2O3, 0.02% SiO2) с размер 0.045-0.075 мм, като образците
се подлагат на контролирано износване чрез симулиране на
осцилиращо движение и се определя съпротивлението на
материала на тестовите проби. Две покрития на образци на
X5CrNi18-10 с ТiС се сравняват с непокрити, за да се определи
кумулативната загуба на маса и настъпилото износване.
Мярката за въздействието от приложеният шлам е числото на
Miller.
Изследвано е въздействието на шлама върху абразивното
износване на материала;
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Изследвана е устойчивостта на материалната проба на
износване при дефинирани обстоятелства.
Ако Miller-числото се използва като смес от течност и
абразивна среда, то това важи за всички видове абразив от този
тип. Предпоставка за това е спазването на съотношенията на
смесване.
Времето за изследване е 6 часа, разделено на 3 интервала от
по 2 часа. Между всеки отделен интервал и в края пробите се
почистват и техните показатели се измерват (чрез микрометър).
Загубата на маса след всеки интервал се определя от Miller-число
или съответно SAR-числото.

характеристики на сплавите. Извършено е изследване на абразивно
износване, като на фигура 18 са нанесени стойностите на загуба на
маса, а визуализация на износения образец е приложена на фигура
19.
Изследване на свойствата (неръждаема стомана +WC).

Процедурата по изчисляване на получените резултати е съобразно
методика, извеждаща изчисленията в Microsoft Excel със
симулиране по метода на най-малките квадрати и моделиране в
Curve Expert. Получени са съответните стойности нанесени в
Таблица 5.
Таблица 5 Износоустойчивост на референтни образци
Фигура 18 Определена износоустойчивост на Stellite 6 с WC
съобразно ASTM G75-01

3.2.1 Износване на ММС на основа волфрамов карбид
Волфрамовият карбид във формата на WC се използва в
индустрията обикновено за режещи инструменти и приложения,
където е необходима отлична абразивоустойчивост. Способността
на карбидните частиците да поемат значителни пластични
деформации без да са податливи на крехко разрушаване е един от
най-важните характеристики на карбида, който е довел до
широкото му приложение.
От голямо значение е размерът на частиците, като
експериментално е доказано тяхното влияние върху механичните
25

Фигура 19 Образци Stellite 6 с WC след изпитването
3.2.2 Износване на ММС на основа титанов карбид
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Титановият карбид се използва като армиращ компонент в
композитните материали поради своята стабилност, твърдост и
устойчивост на износване. Едно потенциално печелившо
приложение е локално армиране върху неръждаеми стомани, в
които TiC се нанася върху повърхност, към която има изискване да
е с повишени характеристики по отношение на износоустойчивост.
Изследването за износоустойчивост показвате стойностите
на загуба на маса фигури 21-23, а визуализация на износения
образец е приложена на фигура 20.

Фигура 21 Резултати от изпитването на образец Tribaloy T-800 +
TiC първо изпитване

Фигура 22 Резултати от изпитването на образец Tribaloy T-800 +
TiC второ изпитване
Фигура 20 Образци Tribaloy T-800 + TiC след изпитването

След изчисление на общата комулативна загуба на маса на
референтния образец и този с ММС се постигнаха следните
графични резултати

След сумиране на суровите данни Фигура 24 и Фигура 225 за
износването, където по ординатата са милиграмите загубена маса
съответните трансформации с методите на най-малките квадрати се
акумулира комулативната загуба, която може да се види на долната
фигура

Фигура 23 Определяне на износоустойчивост в шлам на ММС от
Tribaloy T-800 с TiC при Miller изпитването
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3.2.2 Износване на новополучените ММС
След охарактеризирането на износоустойчивостта получените
стойности на комулативната загуба на маса съотв. SAR са нанесени
в таблицата

Фигура 26 Статистическо разпределение на измерените
морфологични характеристики на повърхността Stellite 6 + WC
Фигура 24 Определяне на износоустойчивост в шлам

3.3 Грапавост
3.3.1 Грапавост на износен ММС на основа волфрамов карбид

Фигура 27 Параметри съгласно стандарт ISO 25178
охарактеризиращи износената повърхност на Stellite 6+WC
3.2.2 Грапавост на износен ММС на основа титанов карбид

Фигура 25 Профилометрично измерване на грапавостта на
Stellite 6+WC
29
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Фигура 28 Профилометрично измерване на грапавостта на Tribaloy
T-800 + TiC
Триизмерните визуализации на получаваните износени повърности
показват ивиците на деформираност в следствие на влиянието на
твърдите частици Al2O3 по повърхността на образците. Те показват
и зоните, които бидейки уякчени с труднотопимия карбид в поголяма степен проявяват съпротивление на матрицата. За това се
визиуализират и характерните язви видни от торепосочената
фигура.

Фигура 29 Статистическо разпределение на измерените
морфологични характеристики на повърхността Tribaloy T-800 с
TiC
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Фигура 30 Параметри съгласно стандарт ISO 25178
охарактеризиращи износената повърхност на Tribaloy T-800 с TiC
3.4 Акустична емисия и електросъпротивление
3.4.1 Охарактеризиране на ММС на основа волфрамов карбид
При тестовете се отчетоха много ниски стойности на AE и
ECR сензорите. Тези сензори се използват като допълнително
доказателство за преминаване на резеца в друг слой или в
подложката на образеца, като характеризират якостта, твърдостта и
структурата на получените ММС.

Фигура 31 Принципни положения Stellite+WC при изпитването с
надраскване за получаване на безразрушителни индикации
Специално микромеханичните изпитвания с UMT-2 (BrukerCETR) посочват важна информация за трибологичните
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характеристики на новия композит например адхезия при
надраскване, деламиниране на покрития (за покритие върху
подложка от различни материали). Прецизно измерване на силата
на триене, дълбочина на надраскване и критичното натоварване
при деламиниране, се извършва чрез сензори за контактна
акустична емисия и контактно електрично съпротивление. За
изследвания образец Stellite+WC по-детайлна информация и
позиция на нанорезеца е дадена на Фигура 30.

Фигура 33 Констатирани АЕ и ECR сигнали за пробата
Stellite+WC второ обхождане
На Фигура 33 са посочени характерните сигнали при
преминаване в шупла или въздушна кухина. Има намаление от 0,25
до 0.240 kΩ/m. Съответните спадове във електросъпротивлението
характеризират прехода към неплътната среда, като графиката
описва струпване на порестост.

Фигура 32 Констатирани АЕ и ECR сигнали за пробата
Stellite+WC първо обхождане
Електричното съпротивление Фигура 32 на образеца е
относително константно. Коефициентът на триене регистрира
пикове които се асоциират с промяна в наличните структурни
съставляващи. Резеца навлиза в материала като се намалява
изминаваното разстояние. Наличните малки пикове в Fz кривата от
5,75 на 6,25 N показват наличните карбидни зони т.е- при
съответното съпоставяне на Fz и z се предполага наличието на
карбидни структури
Фигура 34 Констатирани АЕ и ECR сигнали за пробата
Stellite+WC трето обхождане
33
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Резултатите от третото обследване /Фигура34/ най-пълно
описват характеристиките на плътния композит като карбидите са
индикирани и в АЕ сигнала със съответната промяна от 0,03 до 0,6
V.
3.4.2 Охарактеризиране на износен ММС на основа титанов
карбид
Аналогични разсъждения могат да се направят и за
изпитваните образци от Tribaloy T-800 + TiC, където обаче имаме
много характерни пикове определящи съответните минавания с
лазерния лъч - много ясно видими и на самите изпитани на абразия
образци.

Фигура 36 Резултати от изпитването на образец Tribaloy T800 + TiC първо обхождане
Коефициента на триене се движи в началото на вряка ивица
като мени стойностите си от 0,1 до 0,5 периодично. Промените в Z
показват съответните пропадания и преминавания в ивиците.
Силата на проникване Fz засича същите колебания като съвпада
със измерваните на графиката на COF промени. Наситеността със
карбиди се засича в съответните ивици и с промените му от 0,2 до
0,4.
Фигура 35 Принципни положения за Tribaloy T-800 + TiC
при изпитването с надраскване за получаване на безразрушителни
индикации
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Фигура 37 Резултати от изпитването на образец Tribaloy T800 + TiC второ обхождане

Фигура 38 Резултати от изпитването на образец Tribaloy T800 + TiC трето обхождане
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ИЗВОДИ
От проведените експериментални изследвания и анализ на
получените резултати в настоящия дисертационен труд, могат да
бъдат направени следните изводи:
1.
Установено е, че може да се получи ново покритие от
силициев карбид, чрез прилагане на електродъгов метод, върху
подложки от различни видове въглеродна и неръждаема стомана
/аустенитна и супер аустенитна/.
2.
Установени са подходящи състави на смеси от карбиди с
прахообразните Stellite® 6 и Tribaloy® T-800 за нанасяне на
покритие.
3.
Експериментално са определени технологични параметри
на режими за нанасяне на покритията, формиращи метални
матрични композити /ММСs/, съобразно технологичните
възможности на плазмена инсталация „Reis” и лазерна установка
“Rofin” към департамент „Maschinenbau” – ТU Chemnitz, Германия.
4.
Установено е влиянието на основните технологични
параметри при плазменото и лазерното отлагане на композитните
покрития върху тяхната структура, състав и механични свойства.
5. По отношение на износоустойчивостта на получените покрития.
5.1.
Установено е, че износоустойчивостта на композитните
материали с 20 % волфрамови карбиди и Stellite® 6 получени при
параметри I=130A, f=0.25Hz, дебит прах/газ 3 l/min, при изпитване
в шлам е два пъти по-висока от тази на основния материал
неръждаема стомана X5CrNi18-10 /основен материал SAR 152,
покритие SAR 78 /.
5.2.
Доказано е, че композитните материали уякчени с 10 %
волфрамови карбиди при изпитване на износоустойчивост в шлам
показват 1,9 /едно цяло и девет/ пъти
по – висока
износоустойчивост в сравнение на основния материал неръждаема
стомана X5CrNi18-10, но по-ниска от тези с повишеното
съдържание на карбидите. / SAR 80 /.
5.3.
Установено е, че при композитните материали с ≈20 %
титанови карбиди и Tribaloy ® T-800 получени при параметри:
мощност 2.1 kW и дебит прах/газ 4 l/min, при изпитване в шлам,
38

износоусойчивостта е 3.3 /три цяло и три пъти/ по – висока от
тази на основния материал неръждаема стомана X5CrNi18-10
/основен материал SAR 152, покритие SAR 46 /.
6. По отношение на
морфологията и структурата на
получените покрития.
6.1.Доказано е, че покритието получавано посредством
обработката е с характерен релеф за използваните дъгови процеси,
като в случая с лазерното нанасяне има визуална разлика в
наслагваните застъпващи се последователни линии, а при
плазменото нанасяне е по-хомогенен и се копира релефа на
подложката.
6.2. Установено е, че покрития на основа неметален карбид
са с типичния за SiC зърнест характер като се покрива равномерно
подложката в зависимост от лазерното нанасяне.
6.3.
Доказано е, че за по–добра равномерност при
нанасянето на композитния слой, е необходима допълнителна
машинна обработка като шлайфане или полиране за постигане на
желани нива на грапавост.
6.4.
Констатирано е, че микроструктурата на Stellite® 6
+ WC, нанесен върху X5CrNi18-10 е подевтектична с частично
стопен WC. Подевтектичните структури се състоят от дендрити и
интердендритна евтектика. Първичната фаза (дендритите) са с
подевтектична структура (0–20%WC) и се състоят от наситен с Co
твърд разтвор, междудендритната структура (евтектиката)
представлява богат на Co твърд разтвор с Cr23C6, Co3W3C, CoC2 и
WC фази.
6.5.
Доказано е, че около зърната на TiC се наблюдава
равномерно разпределение на солидифицирана сплав Tribaloy ® T800, представляваща твърд разтвор от fcc кобалт (α-Co) и
дендритни формирования, които образуват твърда корозионно
устойчива интерметална Laves фаза, състояща се от Co3Mo2Si и
евтектична ламеларна структура от Co2MoCr.
7. По отношение на
микротвърдостта на получените
композитни слоеве
7.1 Установено е, че получените стойности на

микротвърдостта при TiC са в границите от 44 до 116 GPa.
7.2
Установено е, че твърдостта по Викерс нараства с
нарастване на обемната част на WC, като това се дължи на
повишението в пресипитацията на WC, Co3W3 и Fe3W3C.
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
Основните приноси в настоящия дисертационен труд могат
да се обобщят в следните пет точки:
1. Получено е покритие от SiC, върху супераустенитна
стомана X1NiCrMoCuN20-18-7, като е формиран композит без
аналог в световната практика до сега.
2. Получените експериментални технологични режими на
нанасяне на покрития, могат да бъдат конкретно приложени в
практиката.
3. Разработени са технологични параметри на процесите за
получаване на тънки повърхностни композитни покрития върху
неръждаеми материали, на база следните карбиди: SiC, WC и TiC.
4. Разработен е специализиран софтуер за изчисляване на
износоустойчивост на база ASTM G75-01, като е използван
математичен апарат, с който са получени Miller и SAR номерата,
характеризиращи износоустойчивостта.
5. Получени са покрития от WC–ни сплави, които намират
приложение при отговорни детайли на помпи и топлообменници в
агресивни среди и същевременно подложени на износване, в силно
динамично натоварени детайли с общо и специално
предназначение, върху корпусни детайли като защитни и
предпазващи от бързо стареене покрития, в изпълнителни
механизми, чрез промяна коефициента на триене, с цел удължаване
живота на шибри, зъбни колела, ролки, опорни елементи и др.
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