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Инструменталната екипировка за леене под налягане 
в процеса на работа е подложена на изключително тежки 
термо-циклични и механични натоварвания. Честата и повреда 
не е случайност а част от производствената експлоатация. 
Имайки предвид високата себестойност на използваните за 
изработването на формообразуващите матрици материали е от 
съществено значение възможността за реализирането на 
технологични процеси на ремонт и възстановяване съществено 
увеличаващи експлоатационния ресурс на леярските форми 
(вложки, матрици), които същевременно не са 
високостойностни. Като такъв се явява именно и лазерното 
наваряване [1- 6]. 

Използването на мартензитностареещи стомани за 
изработването на формообразуващите матрици е отдавна 
разпространена практика. Това се дължи на високите им 
физични и експлоатационни свойства получени следствие 
легирането им с елементи като NI, Ti, Co и съчетаващи се с 
отличната им обработваемост чрез рязане, заваряване и 
термично въздействие. Всичко това определя възможността за 
използването им в качеството на добавъчен материал за 
наваряване при ремонт на частично разрушени 
инструментални части изработени от също така високо 
легирани и съответно скъпоструващи стомани (1, 2,  4, 5, 6). 

Необходимо допълнение към представените [1-6] 
изследвания е установяването на структурното състояние в 
наварения слой, определящо високите физико-механични и 
експлоатационни свойства на обработваните детайли.   

 
1. Методика 
На лазерно наваряване подлагаме образци от  

инструментална стомана 3Х2В8Ф. В таблица.1. е представен 
химическият състав, а в таблица.2. предварителната обемна 
термична обработка на която са подложени образците преди 
наваряване.  

В таблица.3. е представен хомическият състав на 
добавъчния материал. 

Лазерната обработка е извъrшена с помощта на 
автоматична система за наваряване AL 200 с импулсен 
Nd:YAG резонатор осигуряващ лъч с дължина на вълната 1064 
nm. Средната мощност на импулса на въздействие е 200W, а 
максимална пикова съответно 10 kW. Работната честота е 
20Hz. Диаметърът на фокусираният върху повърхността на 
образеца лазерен лъч е 0.6 mm, а скоростта на преместване 2 
mm/sek. 

 
За проявяване на микроструктурата в зоната на 

лазерното въздействие на стоманите е използван 3% разтвор в 
етилов алкохол на HNO3. Твърдостта по дълбочина на 
уякчаваните слоеве е измерена на микроскоп “EPITYP” с 
помощта на приставка “Hanemann” с натоварване 0.98N, а по 

широчина с 50N чрез метода на Викерс. Микроструктурата е 
изследвана с помощта на светлинен мокроскоп “Neophot 32”. 

  
2. Резултати и анализ 

          Резултатите от микроструктурния анализ са представени 
на фиг.1. и фиг.2., а тези от дюрометричния на фиг.3.  
 

2.1. Структурата и твърдост на наварения 
слой. 

За отбелязване са четири характерни зони в 
навареният слой (фиг.1.а). Първа от тях е зона„а” на стопен и 
скоростно кристализирал слой с типична клетъчно-дендритна 
структура. Фазовият състав на структурата в тази зона 
(фиг.1.б) се състои преимуществено от пластинчат, богат на 
легиращи елементи (Ni, Co, Mo) пакетен мартензит формиращ 
се в резултат на полиморфно бездифузионно аустенит-
мартензит превръщане в процеса на високоскоростна 
кристализация. Същият е и с предполагаема висока плътност 
на дислокациите. По границите на основната Fe (Ni, Co, Mo) 
матрица с аустенитнтата междудендритна прослойка се 
наблюдава (фиг.1.б.) висока плътност от  интерметални 
отделяния от типа на Ni3Mo. 

Твърдостта на тази зона достига 460-470 HV (фиг.3, 
а,б) и е с около 100 HV по-висока от измерената в основния 
материал на обемно закалена и отвърната при 650 0С стомана 
3Х2В8Ф.Структурата в зона „б” е с дендритен строеж. 
Главните дендритни оси са насочени в посока на най-голямата 
скорост на топлоотвеждане, т.е. перпендикулярно на дъното на 
стопения слой. Структурата се състои (фиг.1.в) основно от 
богата на легиращи елементи (Ni, Co, Mo) пакетен мартензит и 
намаляващи по плътността си на разпределение интерметални 
Ni3Mo отделяния. Благодарение на това намаление на 
количеството на вторичните отделяния твърдостта в тази зона 
постепенно намалява до около 400-420 HV (фиг.3.а). 

НАВАРЯВАНЕ НА СТОМАНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГОРЕЩА 
ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ И ЛЕЕНЕ 

SURFACE DEPOSITE WELDING OF MOULD STEELS 
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Abstract: In this paper, results of Nd: YAG laser surface deposit welding of mould steel with maraging steel are reported.  The 
laser surface deposited specimens were also post-weld heat treated. The results presented a microstructural analysis of laser 
surfaced layers after performed laser treatment and after post-weld treatment. The aim of investigation was to describe a low-
cost and effective repairing procedure of die casting dies parts performed from mold steel. 
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Зона „в” се явява преходна зона с основния нестопен 
материал (фиг.1.г). Структурата е с ясно изразен дендритен 
строеж. Твърдостта в тази зона е от порядъка на 380-400 HV. В 
дълбочина следва зона ,,г” на основен нестопен материал 
(фиг.1.а, зона ,,Г”).  

 
 
 

3.2. Изменения в структурата и твърдостта 
на наварения слой след проведени допълнителни 
термични въздействия.  

При стареене при температури 450, 500 ºС се запазва 
отбелязаното по-рано разделение на слоя с характерните 
четири зони. Забелязва се повишение на твърдостта в 
наварения слой до около 500-550 HV5 (фиг.3.б)., при 
температура на задържане 450 ºС, 1 час и достигащо до 550-
600 HV5 при 500 ºС Това е в резултат на повишаване на 
плътността в разпределението на интерметалните съединения. 
Те са разположени строго по границата на мартензитната 
денритна матрица с аустенитната прослойка (фиг.2.а). 
Съответно преходът в изменението на твърдостта с основния 
нестопен материал е по-плавен, не се наблюдава съществено 
намаление на твърдостта в тази зона.  

Самата структура все още е с клетъчно-дендритен 
строеж (фиг.2.а,б.) при температури на задържане 450, 500 0С, 
както в наварения слой, така и в преходната зона с основния 
нестопен материал. 

 
 
 

Фиг.1. Изменение на структурата в дълбочина на слоя (а). 
Клетъчно-дендритна (б) и дендритна (в, г) морфология на 

структурата в наварения слой (б). 
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Фиг.2. Изменение на 
структурата в наварения 
слой при температури на 
едночасово задържане: 
4500С – (а); 5000С – (б); 
5500С – (в); 6000С – (г); 
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Таблица.2. Обемно термична обработка.     

Стом. Зак. T, 0C HRC Отв. T, 0C HRC 

3Х2В8Ф 1050* 46 650 42 

*Охлаждане в масло  

Таблица.1. Химически състав на стоманата, wt%*               

Стом. С Si Mn Cr W V Mo 

3Х2В8Ф 0.3 0.22 <0.4 2.2 7.8 1.2 <0.6 

* S,P < 0.02%  

Таблица.3. Химически състав, wt%*         

Елемент С Ni V Cr Co Mo 

Кол. 0.02 19.3 0.4 2 14.5 4.7 

Al<0.25;  Mn<0.2; Si<0.2 * Rest - Fe  
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Най-съществено повишение на твърдостта се постига 

при температура на задържане 550 0С. Стойността и достига до 
600-630 HV (фиг.3.а,б). При тази температура се наблюдава 
най-висока плътност в разпределението на интерметалните 
съединения. Отбелязвайки специфичният химически състав на 
добавъчния материал използван за осъществяването на 
процеса на повърхностно лазерно наваряване състоящ се от C - 
0.02, Al - 0.25, Ni – 19.3, V – 0.4, Si – 0.2, Cr – 2, Co – 14.5, Mn 
– 0.2, Mo – 4.7, Fe – rest и вземайки предвид представените 
резултати в [5, 7] може да се направи заключение че основния 
стехиометричен тип на тези уякчаващи фази е от вида именно 
на Ni3Mo. 

Тази резултати са от съществено значение за 
възможността за практическо приложение на процеса на 
повърхностно лазерно наваряване. Могат да се отбележат 
някои основни фактори които благоприятстват негово 
използване. 

Един от тях е възможността за постигане на 
хомогенна, легирана с Ni, Co, Mo, V структура състояща се 
преимуществено от пакетен мартензит. Същата притежава и 
висока устойчивост при високи температури на задържане, 
при над 450 0С се наблюдава съществено повишение в 
твърдостта с близо 150 HV (фиг.3.а,б).  

При температури на задържане от 550 0С това 
повишение в твърдостта достига до над 300 HV, което дава 
предпоставки за възможността за приложение на процеса на 
стареене за реална термична обработка на детайли от 
инструментална екипировка (матрици) изработени от 
съответните марки стомани. Не се наблюдава никакво 
изменение на твърдостта на основният материал подложен на 
термично въздействие в процеса на наваряване, както и в 
последващите термични въздействия. Друг фактор който 

трябва да се има предвид е, че основният температурен 
интервал на работа на пресформи за леене на цветни сплави е 
400-700 0С. Това дава предпоставки за ефективно приложение 
на описания процес на лазерно наваряване за ремонт на 
матрици на пресформи. Възможността за последващо 
термично обработване на наварения слой водещо до 
съществено изменение на структурата и повишение на 
твърдостта е предпоставка за сериозно подобрение на 
експлоатационните свойства на ремонтираните детайли. 
Реално това води до пълно възстановяване на матрицата до 
параметри на термо-циклично въздействие при работа дори 
превишаващи първоначалните, преди ремонта. 

При последващи температури на термично 
въздействие от 600 и 650 ºС се наблюдава започващо 
постепенно намаление на твърдостта в лазерно наварения 
слой, при запазване на тази на основния обемно термично 
обработен материал (фиг.3.а,б).  Стойността и при първата е 
все още доста висока от порядъка на 550-600 HV5. Но при 650 
ºС разпределението на твърдостта по широчина на наварения 
слой е вече по-ниска от всички температури на въздействие 
приложени в случая както и от  тази на основният материал. 

Структурата се състои от сорбито-троостит на 
отвръщане (фиг.2.г,д), хомогенно разпределен в целият слой. 
Не се наблюдава структурна наследственост, клетъчно-
дендритната морфология напълно изчезва. Аустенитната 
междуденритна прослойка се е превърнала в  α фаза и 
коагулирали нтерметалиди от типа Ni3Mo. Във вътрешността 
на слоя не се наблюдават описаните по горе зони, характерни 
за наварения слой. Запазва се само прехода между стопената 
зона и тази на основния материал.  

 
 
3. Заключение 
На базата на направените изследвания могат да се 

направят следните основни изводи: 
1. Чрез използването на лазерно въздействие и 

добавъчен материал със състав на мартензитно старееща 
стомана е напълно възможно да се постигне ефективно 
наваряване на повърхностните слоеве на инструментална 
такава 3Х2В8Ф.  

2. При описаното лазерно наваряване се получава 
повишаване на твърдостта до 450-470 HV5, дължащо се на 
появата на структура, съставена  от легиран с елементи (Ni, 
Co, Mo) мартензит и интерметалиди от типа Ni3Mo. 

3. При последващи термични въздействия в 
температурния интервал 450-550 ºС се наблюдава  повишение 
на твърдостта на наварения слой, достигащо до стойности 630-
650 HV при температура на задържане 550 ºС. 

4. Описаното в т.3. е от много благоприятно от гледна 
точка както на възможността за допълнително повишение на 
експлоатационните свойства на обработваните чрез лазерно 
наваряване стомани, така и предвид на факта, че този 
температурен интервал се явява основен за работата на 
инструментална екипировка (пресформи) за леене на цветни 
сплави. 

5. При температури на допълнително термично 
въздействие от  600-650 ºС се наблюдава намаление на 
твърдостта на наварения слой, достигащо до нива при 650 ºС 
от 350-380 HV, т.е под тези за основния материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3. Разпределение на твърдостта по дълбочина (а) и 
широчина (б) на наварения слой и след задъражане един 

час при съответната температура. 
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