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Abstract: The microstructure and wear resistance of five kinds of layers fettled with different welding die materials on steel are 
investigated and the microhardness is defined. The correspondence between experimentally established microstructure and theoretically 
predicted is searched. The welding die material Wearshild 70 is recommended as more wear resistant. Fluxofil 58 is also preferable for the 
practice. The paper presents also a survey of the basic parameters influencing the thickness and the quality of the built-up by welding layer. 
An optimal procedure allows the determination of technological modes improving the joint at a priori defined thickness. The research is a 
comparative estimation of tubular and dense electrode wire for electric-arc welding 
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1. Въведение 
При избора на електродни материали за наваряване, 

осигуряващи слоеве със специфични свойства потребителите е 
необходимо да се съобразят със структурата и химическия 
състав на слоя, оказващ съществено влияние върху 
експлоатационните свойства. Експлоатационните свойства на 
детайлите от дадена машина се оценяват чрез обема на 
извършената от тях работа. Беловод [1] е предложил методика 
за определяне надеждността на елементи на 
почвообрабтващите машини (дискове) след изследването на 
шест варианта на изработени (възстановени) 
почвообработващи дискове. Въведен е коефициент за 
техническо използване на детайла, свързан с обработената 
площ. За определяне границите на цитираните 
експлоатационни свойства се проектира подходяща 
лабораторна апаратура, отразяваща най-пълно условията на 
работа на изпитваното изделие. Пример за това е изследването 
на Москалевич [2], свързано също с елементи от 
почвообработващи машини. С предложената от него 
лабораторна апаратура са изпитани седем възстановени с 
различни материали и технологии елемента, които в следствие 
на изпитването са подредени по твърдост и износване. След 
икономически анализ е предложен материал и технология за 
възстановяване на съответния почвообработващ елемент. 

Върху структурата и свойствата на наварения слой 
най-съществено влияние оказват внесените чрез електродния 
материал легиращи елементи. Цимерман Р., (1972) е определил 
единичното влияние на различни легиращи елементи върху 
структурата на сплавта. В реалния случай, обаче, поради 
комплексния характер на взаимодействието на легиращите 
елементи ефекта се усложнява, което за някои електродни 
материали води до съкращаване на необходимостта от 
последващо термично обработване. 

Геометричните параметри на наварения слой – 
широчина, дълбочина на провара и височина (усилване) са в 
пряка зависимост от режима на наваряване, който се определя 
от силата на тока I, напрежението U и скоростта на наваряване 
Vn. Различните комбинации между тях формират множество от 
технологични режими, които реализират различна геометрия 
на шева. 

Klas Weman, подробно е изследвал влиянието на 
описаните по-горе фактори в областта на електродъговото 
заваряване. 

Оказва се че най-съществено е влиянието на 
големината на тока и скоростта на наваряване, комплексното 
взаимодействие на които е желателно да се изследва по 
подробно при внедряването на нови електродни материали. 
Този факт е особенно значим при изследване влиянието на 

режима на наваряване върху качеството на повърхността на 
труднообработваеми слоеве, поради различната височина на 
грапавините. Проведеното експериментално изследване е 
доказателство за пряката зависимост на височина на 
грапавините от параметрите на режима на наваряване. 

Влиянието на отделните параметри на режима е 
конкретизирано от посочения автор, както следва: 

Скоростта, с която се осъществява процеса се 
отразява на дълбочината на провара и широчината на шева. 
Цитираните на фиг. 1в. стойности нагледно показват промяната 
на съответната геометрия. Оптимизацията по отношение на 
скоростта е продиктувана от обстоятелството, че прекалено 
ниската скорост води до неравна повърхност и провар с 
формата на гъба, който е предпоставка за възникване на 
горещи пукнатини. 

Напрежението, като параметър на режима оказва най-
малко влияние върху провара. Неговото по-съществено 
влияние е върху широчината на шева. Това се вижда от фиг. 1б. 
За целите на наваряването по-подходящи са режими с е по-
високи стойности на напрежението. Изборът на конкретна 
стойност на напрежението при изследване на различни 
електродни материали ще зависи от комплексното влияние на 
другите параметри на режима. 

 Най-съществено влияние върху дълбочината на 
провара (което за целите на наваряването предполага по-добро 
сплавяване между електроден и основен метал) е с увеличаване 
на големината на тока. Качествено графичното влияние на 
големината на тока е представено на фиг. 1а. Стойността на 
тока зависи от диаметъра на електродния материал.  

 Към групата технологични фактори, влияещи върху 
геометрията на шева може да се причисли и ъгъла на наклон на 
горелката - фиг. 1г. Най-подходящ за целите на наваряването е 
третия случай. По-нататък при планиранирането на 
експериментите с този параметър не е варирано. Неговата 
стойност е приета за константа и тя е съобразена с оптималната 
по литературни данни. 
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а) влияние на тока 

 
б) влияние на напрежението 

 
в) влияние на скоростта на заваряване 

 
г) Влияние на ъгъла на наклон на тела 

Фиг. 1. Влияние на параметрите на режима върху 
формата и размерите на шева 

 
2. Цел и подход на изследването 

Избраният в [4] обект на изследване - елемент от пътно 
строителна машина в зависимост от конкретните условия на 
работа, формирани от износване, удар и корозия в различна 
степен изисква специфични свойства на възстановената 
повърхност.  
Връзката между структурата и химическият състав, определен 
на базата на хромовия и никеловия еквивалент се определя чрез 
познатата диаграма на Шефлер. Попов С.Н. [5] и Елагина О.Ю. 
[6] посочват че тази диаграмата дава точни стойности само за 
нисколегирани стомани със съдържание на въглерод до 0,2%, 
тъй като в нея не се отчита влиянието на редица често 
използвани в материалите за наваряване карбидообразуващи 
елементи като V, W, и Тi. За високолегирани стомани те 
предлагат да се използва диаграмата на фиг. 2., като хромовия 
еквивалент се изчислява по формулата: 
        Сrекв= Сr + Мо + 0,75W+ 5V + 1,75Nb + 1,5Si 
 

 
Фиг. 2. Структурообразуване при различни стойности на Cr и 

Ni еквивалент. 
А-аустенит, Ф-ферит, М-мартензит, К-карбиди 

Настоящето изследване има за цел да определи 
комплексното влияние на легиращите елементи чрез сравнение 
на пет електродни материала и на тази основа да направи 
подходящ избор за изследвания елемент. Това изследване е 
логическо продължение на [4] и по тази причина се обобщават 
резултати от направените металографски, трибологични и 
корозионни изследвания.  

Изследване има също за цел да приложи процедура за 
определяне качеството на покритието, дефинирано чрез 
коефициента на последваща механична обработка, като посочи 
стойности на параметрите на режима на наваряване 
осигуряващи най-подходящите стойности за този коефициент. 
Изследванията са проведени като сравнение за избрания 
качествен показател за два електродни материала (прътен и 
тръбен тел) при отчитане стойността на дебелината на 
покритието. Поради по-голямото разпространение на 
ротационните детайли, доказано в [2], експерименталното 
изследване включва и параметъра стъпка на припокриване, 
съществено влияеща както върху дебелината на покритието, 
така и върху неговото качество. 

За изпълнение целта на изследването са подбрани 
електродни материали, химическия състав, на които е посочен 
в табл. 1. Подборът е комбиниран и той включва електроди за 
ръчно електродъгово заваряване, плътна и тръбна електродна 
тел. 

 
Таблица 1Химичен състав на наварения метал. 

Химически състав на наварения слой (каталожни данни) 

N
№ 

Електроден  
материал C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Mo 

[%] 

Nb 

[%] 

W 

[%] 

1
1 FOX DUR 350 0,2 1,2 1,4 1,8    

2
2 EH 550 0,5 2,4 0,4 9,0    

3
3 LNM 420 FM 0,5 3 0,4 9    

4
4 Fluxofil 58 0,45 0,6 1,60 5,5 0,6   

4
5 Wearshield 70 4,2 2,7  18 8.5 9 7 

 

3. Резултати от изследването 
Резултатите представят трибологичното [4], 

металографското и корозионното изледване, осъществени в 
рамките на научно-изследователски проект 1370/10.04.2009 г., 
финансиран от ВТУ “Т. Каблешков” – София. 

 
 
 
 

Таблица 2 : Микруструктури и микротвърдости 
                        на изследваните електродни материали 

 

Електроден 
материал 

 

Относи-
телна 

износо-
устойчивост 

Mикроструктура 
Микрострук- 
тура според 

Шефлер 

Mикротвър- 
дост 

[kg/mm2] 

FOX DUR 350 1,00 бейнит мартензит 393 

EH 550 1,79 мартензит и хромови 
карбиди 

мартензит и 
аустенит 888 

LNM 420 2,36 

мартензит и хромови 
карбиди, влизащи в 
състава на перлито-
образна структурна 

съставна 

аустенит 660 

Fluxofil 58 2,73 мартензит мартензит и 
аустенит 658 

Wearshield 70 6,73 
едри първични 

комплексни карбиди 
и евтектикум 

извън 
диаграмата 

евтектикум - 
745 

карбиди - 1380 
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След като бяха определени хромовият и никелов 
еквивалент по Шефлер, беше и определена микроструктурата 
на всеки материал съгласно диаграмата на същия автор. От 
таблица 2 се вижда, че теоретичните резултати са близки до 
експериментално получените, но не съвпадат напълно. Това 
показва, че диаграмата на Шефлер дава удовлетворително 
точни резултати. Микроструктурата пък на последния електрод 
Wearshield 70 излиза извън обхата на диаграмата. 

На фиг. 3. е осъществен сравнителен анализ на 
резултатите от изпитванията на износоустойчивост, 
корозионноустойчивост и микротвърдост. За използването на 
цитираните в табл 2 и 3 резултати за вземане на решение е 
осъществено нормиране спрямо електрод FOX DUR 350. Въз 
основа на тази процедура е направено класиране на 
електродните материали спрямо изследваните целеви 
параметри.  

 

 

Фиг. 3. Относителни износоустойчивости, 
корозионоустойчивости и микротвърдости  

на изследваните електродни материали. 
 

Дебелината на слоя за двата тела се изменя съгласно 
моделите, за които са посочени съответните проверки за 
адекватност  

За LNM 420 FM: 

(I,U,s)=3,008+0,522.X1-0,136.X2-0,9.X3-0,024.X1
2-

0,334.X1.X2-0,107.X1.X3-0,165.X2
2-0,034.X2.X3+0,049.X3

2 

Коеф. на множествена корелация  R=0,9895 

Проверка по критерия на Фишер: 

Fизч=67,6905  Fтабл(0,05;9;13)=2,71  Fизч>Fтабл 

 

За Fluxofil 58: 

(I, U, s)=1,514+0,11.X1+0,055.X2-0,419.X3+0,136.X1.X2-
0,137.X2.X3+0,282.X3

2 

Коеф. на множествена корелация  R=0,8126 

Проверка по критерия на Фишер: 

Fизч=5,5060  Fтабл(0,05;6;17)=2,70  Fизч>Fтабл 

Качеството на слоя за двата тела, определено 
посредством коефициента на последваща механична обработка 
Км се изменя съгласно моделите, за които са посочени 
съответните проверки за адекватност  

За LNM 420 FM: 

Kм(I,U,s)=0,269-0,023.X1+0,029.X2-
0,042.X3+0,067.X1.X2+0,027.X2.X3+0,081.X3

2 

Коеф. на множествена корелация  R=0,8821 

Проверка по критерия на Фишер: 

Fизч=6,4256  Fтабл(0,05;6;11)=3,09  Fизч>Fтабл 

За Fluxofil 58: 

Kм(I, U, s)=0,392+0,0089.X1-0,05.X2+0,097.X3-0,055.X2
2-

0,102.X2.X3+0,063.X3
2 

Коеф. на множествена корелация  R=0,8065 

Проверка по критерия на Фишер: 

Fизч=4,9626  Fтабл(0,05;6;16)=2,74  Fизч>Fтабл 

 

Фиг. 4. Схематично представяне на количеството 
материал, необходим за отстраняване след процеса на 

наваряване. 

Въз основа на проведеното експериментално и 
регресионно изследване е възможно да се определят режимите, 
осигуряващи минималната и максималната стойност на 
изследваните качествени показатели. Резултатите от това 
изследване са посочени в табл. 3. 

Таблица 3 Екстремални стойности на изследваните 
показатели в зависимост от параметрите на режима. 

   
I  

[A] 

U  

[V] 

s  

[mm] 

min  [mm] 1,39 150 19 4 

max  [mm] 4,83 210 19 2 

min Kм 0,15 210 19 3 

LNM  
420 

max Kм 0,48 150 19 2 

min  [mm] 1,05 150 23 4 

max  [mm] 2,65 210 23 2 

min Kм 0,24 150 19 2 
Flukso-fil 58 

max Kм 0,66 210 19 4 

 

За разпределението на изследваните величини в 
диапазона на изменение са анализирани моделите и въз основа 
на това са формулирани основните изводи от изследването. 
Допълнително е проведено оптимизационно изследване, 
използващо методиката от [9], с което е определено 
оптималното значение на параметъра s. Оптималната стойност 
на стъпката s по отношение на комбинираното влияние върху 
двата показателя на качеството е както следва: 

за LNM 420 s=3 mm., 

за Fluxofil 58 s=2 mm. 

След определянето на тези оптимални стойности са 
построени контурни диаграми на изследваните параметри и 
материали, които са подходящи за практическо приложение. 
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 за LNM 420 FM, s=3mm 

 

 
Kм за LNM 420 FM, s=3mm 

 

 

 за Flixofil 58, s=2mm 

 
Kм за Flixofil 58, s=2mm 

 
4. Изводи  

В резултат на проведеното изследване най-добри 
показатели по отношение на износоустойчивост и 
микротвърдост предоставя електродния материал Wearshild 70. 
Този електрод съдържа висок процент легиращи компоненти 
на хрома, молибдена, ванадия и ниобия, което се отразява на 
високата му цена. Освен това е необходимо да се вземе под 

внимание и обстоятелството че това е електрод за ръчно 
електродъгово наваряване, при който производителността е 
значително по-ниска. Тези аргументи, водят до заключение, че 
по-рационален сред изследваните елекртодни материали е 
Fluxofil 58, който е втори по изпитани показатели. Освен този 
тръбен електроден материал, относително добри от 
изследваните характеристики предоставя и LMN 420. 

Въз основа на експерименталното изследване е 
определено че: 

- Вида на електродния материал съществено влияе 
върху стойността на дебелината на покритието и неговото 
качество; 

- Потвърдени са общовалидните зависимости, че 
дебелината на слоя нараства с увеличаване на големината на 
тока I и намаляване на стъпката s. Експериментално е 
потвърдено, че LNM 420 FM оказва съществено по-голямо 
влияние върху стойността на . В процентно отношение това 
изменение се отнася 66% към 23% в полза на LNM 420 FM. По 
отношение влиянието на стъпката върху  това процентно 
отношение е както следва - 111% към 72% в полза на LNM 420 
FM Разликите във влиянието на електродния материал върху  
намаляват с увеличаване на стъпката. 

- Въздействието на напрежението върху  е различно 
при двата изследвани електродни материала. Експериментално 
е потвърдено по-малкото влияние на U върху . 
  

Изследванията в тази работа са свързани с изпълнение на 
втори етап от международен договор за научно-техническо 
сътрудничество 2010 г. между Румъния и България №ДНТС 
02/12 на тема: „Триботехнологични изследвания и 
окачествяване на композитни материали и покрития, 
смазвани с биоразградими течности”, финансиран от фонд 
„Научни изследвания” при МОН с ръководител М. Кандева от 
страна на България и проф. д-р Андрей Тудор от Румъния. 
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