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Abstract: The present paper deals with investigation of the possibility for application of laser welding-on technology for repairing of the 
mold cavities of die casting dies. The surface of the dies, made of 1.2365 (32CrMoV12-28) steel (DIN), were welded on by additional 
material of maraging alloy with chemical composition 0.02С–19.3Ni–0.4V–2Cr-14.5Co–4.7Mo–0.25Al–0.2Mn–0.2Si, (wt%).   

The operation was accomplished on an AL 200 automatic weld-on machine with an Nd:YAG pulse resonator providing a beam of 1064 
nm wavelength. The mean power output of the pulse was 200 W and the maximum peak power output was 10 kW. The operating frequency 
was 20 Hz. The diameter of the laser beam focused on the sample surface was 0.6 mm. 

It is investigated a possibilities of changing of sprue bush characteristics by using of welded-on technologies. The results are in direct 
applications in practice. 
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1. Въведение 
Големите термо-механични натоварвания, на които са 

подложени работните повърхности на матриците за пресформи 
за леене под налягане на цинкови, алуминиеви, магнезиеви и 
медни сплави води до честото им повреждане в процеса на 
експлоатация. Комплексното легиране на стоманите от които 
се изработват тези форми с елементи като W, Mo, Cr, Ni е 
задължително за формирането на необходимите за свойства за 
осигуряване на продължителна и безаварийна експлоатациа на 
инструменталната екипировка. Това води до необходимостта 
от създаването на цял клас такива стомани [1-3]. Въпреки 
високите механични, топлофизични и съответно 
екплоатационни свойства на този нов клас стомани с 
регулируемо аустенитно превръщане при експлоатация – RATE 
[3] основен техен недостатък е високата им себестойност. 
Същото се отнася и за създадената специално за матрици за 
пресформи за леене под налягане стомана W705 мартензитен 
клас [4], с химически състав 0,16C – 0,20Si – 0,20Mn – 10,0Cr – 
5,10Mo – 0,50V – 10,0Co, wt% (X15CrCoMoV10-10-5 – DIN). 
Разбираемо е, че цялостната им подмяна при ремонт на 
инструменталната екипировка понижава силно рентабилността. 

Използването на концентрирани енергийни потоци за 
наваряване на дефектирали работни повърхности на матрици за 
пресформи изработени от представените класове стомани 
съществено понижава себестойността на ремонтно-
възстановителните работи [5-8].  Като най-перспективен 
добавъчен материал се препоръчва използването на 
мартензитно-стареещи сплави [9,10]. Това е свързано най-вече 
с възмпжността за извършването на последваща термична 
обработка съобразно приложението на възстановяваната 
работна повърхност на матрицата. Например наваряването на 
стомана 0.15С – 0.21Si – 0.42Mn – 0.27Al с добавъчен материал 
от мартензитностарееща сплав със състав 0.04C – 7.5Ni – 
6.25Co – 6.25Mo – 0.6Ti – 0.1Al – 3.8Mn – 1.9Si позволява при 
последващо стареене при температура 5500С 2-8 часа [5] да се 
повиши твърдостта на слоя от 350-400HV0.1  до 520-560HV0.1.  

Така представените изследвания 
позволяват да се формулира целта на 
настоящата работа: да се изследва 
приложимостта на технологията за 
наваряване с помощта на лазерно 
въздействие за ремонт на 
инструментална екипировка;  

 

 

проследяване на измененията в наваряваните части в 
процеса на експлоатация – леене под налягане. 

2. Методика 
На наваряване с лазерно въздействие са подложени 

дефектирали работни повърхности на матрици и поансони за 
пресформи за леене под налягане. Същите са изработени от 
стомана 4Х5МФС (ГОСТ 5950-200), X40CrMoV5-1 (DIN 
17006). В зависимост от температурата на леене на метала e 
използванa зa добавъчeн материали за наваряване мартензитно-
старееща сплав с химически състав предтсавен в таблица.1. За 
леене на цинкова сплав АС41А (AISI) с температура на 
заливане на формата 4600С е приложена мартензитно-старееща 
сплав, а за AlSi12Cu (231 DIN) с температура на заливане на 
формата 6700С съответно сплав на никелова основа. 
Химическият състав на основния материал е представен също в 
таблица.1.    

Стоманата, от която са изработени матрицата и поансона, е 
подложна на обемна термична обработка, състояща се в 
закаляване от 10500С  за получаване на твърдост 600-620HV и 
последващо отвръщане от 6500С до твърдост 480-500HV.  

Лазерната обработка е извършена 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. 

Анализирани са пробни тела от наваряван и добавъчен 
материал, с които са изработени и реалните детайли. За 
проявяване на микроструктурата в зоната на лазерното 
въздействие, където се реализира наваряване с добавъчен 
материал от мартензитно-стареещата сплав е използван 4% 
разтвор на HNO3. Твърдостта е измерена на микроскоп 

Таблица.1.   Химически състав, wt%* 
Material С Si Mn Cr Ni V Nb Mo Co Al Fe 

X40CrMoV5
-1 

0.3 0.2 0.4 3.23 0.21 0.6 - 2.95 - - rest 

Marraging 
alloy 

0.02 <0.2 <0.2 2 19.3 0.4 - 4.7 14.5 0.25 rest 

* S,P < 0.02% ; 
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“EPITYP” с помощта на приставка “Hanemann” с натоварване 
0.98N, чрез метода на Викерс. Микроструктурата е изследвана 
с помощта на светлинен микроскоп “Neophot 32”, и сканиращ 
електронен микроскоп “TESCAN” LYRA-3XM с приставка за 
микрорентгеноспектрален анализ ”Bruker”. 

3. Резултати и анализ 
3.1. Възстановяване на работните повърхности на 

матрицата. 

На фиг.1 е представена матрицата, която е подложена на 
ремонтно възстановяване. Същата се използва за леене на 
детайли за строителен обков изработени от цинкова сплав 
АС41А с температура на заливане на метала във формата 450-
4600С. В област.1 не е конструирана правилно леяковата 
система. Установено е в процеса на работа, че запълването на 
формата не е качествено.  Тази част от леяковата система 
осигурява запълването на детайл „Розетка“, представен на 
фиг.2 посочен със стрелка в зона.1. Специално за този детайл е 
характерно, че е с тънкостенна форма. Това води до съответно 
сравнително трудното запълване на формата в процеса на 
работа. Коректното подвеждане на леяковия поток трябва да 
осигури подаване на материал по дължина на детайла. Данните 
от обективния контрол в процеса на изпитване на 
инструменталната екипировка в пробна серия показват 
неплътности и некачествени повърхнини на детайл „Розетка“.   

 

Те са обусловени от сблъсъка на потока метал подаван през 
питателя в предната част на фигурата – поансона формиращ 
вътрешните повърхности (зона.2 - фиг.2, зона.1 – фиг.3). 
Обтичането трябва да се извършва точно по дължина на 
детайла. Проблем в случая е, че при запълването на фигурата 
при достигане на края и потока метал загубва своята 
ламинарност. Последното е определено и от значително 
сложните по релеф и тънкостенни (до 3 mm) повърхности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант за решение на проблема е в подаване на потока 
метал в широката част на фигурата. Това предполага затваряне 
на леяковата система в зоната на досег с детайла и 
изработването на нова. 

Един от вариантите е изрязване на матрицата в участъка от 
леяковата система който подава метал към детайл „Розетка“ с с 
последващо изработване на нова част. Проблемно в случая е 
вероятността да се пресекат каналите за подаване на охлаждащ 
флуид към разсекателя (фиг.4) и матрицата. 

За да се запазят формата и размерите на детайлите според 
конструктивната документация е избран вариант за наваряване 
на матрицата с лазерно въздействие и добавъчен материал от 
мартензитно-старееща сплав. Технологичната апаратура и 
химическият състав на използваният добавъчен материал са 
представени в методичната част. 

Видът и формата на инструменталната екипировка след 
извършените технологични процеси на възстановяване са 
представени на фиг.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможните варианти за изработка на новия канал на 
леяковата система са: фрезоване в закалено състояние на 
изходната матрица от стомана X40CrMoV5-1 (DIN) при 
твърдост HRC 40..44; ерозиране с електрод с необходимата 
форма. Избран е първия вариант. Механичната обработка е 
извършена с инструмент с твърдосплавни пластини на основата 
на боров карбонитрит BCN с кубична кристална решетка и 
свързващо вещество кобалт. Шлифоването на горната 
повърхност предполага и допълнително ерозиране в дълбочина 
на останалите фигури  на пресформата, както и намаляване на 
дължината на поансоните.  

Фиг.1  Вид на матрица за леярска пресформа за леене под 
налягане на цинкова сплав АС41С. Обозначени със стрелки са 
повърхностите на леяковата система подложени на наваряване с 
мартензитно-старееща сплав. 

1 

50 mm 

1 

Фиг.2  Вид и форма на отливките заедно с леяковата система. 

2 

25 mm 

Фиг.3  Вид и форма на поансона определящ 
вътрещите повърхности на детайл „Розетка“ 

1 

25 mm 

Фиг.4 Вид и форма на матрицата и поансоните след 
извършените процеси на наваряване и изработка на новата леякова 
система: 1 – поансон; 2 – затворени канали на леяковата система; 3 
– нова леякова система; 4 – матрица; 5 – разсекател. 

4 

1 

3 

2 

50 mm 

5 
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Прилагането на наваряване с лазерно въздействие е 
ограничено само в мястото на обработваната повърхност на 
леяковата система, намалявайки съществено възможна 
деформация на работните повърхности на матрицата за леене. 
Това води до съществено намаляване на разходите за ремонт на 
инструменталната екипировка.  

3.2. Структура и свойства на наварените работни 
участъци. 

След извършване на необходимия ремонт инструмента 
работи в продължения на няколко десетки хиляди цикъла 
работни натоварвания в напълно изправно състояние. 
Извършен е дюрометричен контрол на наварения участък в 
изходно състояние, както и след хиляда, четири и десет хиляди 
цикъла натоварване. Данните са представени на фиг.5. Докато 
твърдостта на изходния материал от стомана X40CrMoV5-1 се 
запазва постоянна, тази на наварения бележи известно 
повишение от изходна 230-250HV до 280-340HV след 4000-
10000 работни цикъла. Това е свързано с възможността за 
допълнително дисперсионно уякчаване на използвания за 
добавъчен материал за наваряване от мартензитно-старееща 
сплав със състав 0.02С – 0.2Si - 0.2Mn -  2Сr – 14.5Co – 19.3Ni – 
0.25Al – 0.4V -  rest Fe (wt%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроструктурното състояние на границата между 
наварения материал от мартензитно-старееща сплав с основния 
материал от стомана X40CrMoV5-1 в изходно наварено 
състояние е представено на фиг.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се наблюдават непровар, пукнатини или други дефекти. 
Макроструктурата е като цяло хомогенна, с характерен 
пластичен лом на разрушение за мартензитно-стареещата 
сплав.  

Микроструктурното състояние на мартензитно-стареещата 
сплав и стомана X40CrMoV5-1 е представено на фиг.7.  
Характерната ямкова „вълниста“ повърхност е типична за 
сплав, в която са разположени зародиши на интерметални 
съединения. Това определя възможността за вторично 
уякчаване на добавъния материал при по-високи температури 
на работа на формата. В случая за изработването на детайлите 
се използва цинкова сплав АС41А с температура на заливане 
440-4600С. При леене на алуминиеви или магнезиеви сплави с 
температури на заливане 650-6700С ефекта на вторично 
уякчаване на мартензитно-стареещата сплав ще бъде много по-
ясно изразен.  

Микроструктурното съсояние на основния материал от 
стомана X40CrMoV5-1 е типичен сорбито-троостит на 
отвръщане (фиг.7,б). Това съответства на измерената твърдост 
от 400-420HV. Не се наблюдават коагулирали карбидни 
отделяния.  

4. Заключение 
Чрез представената технология за наваряване с лазерно 

въздействие и добавъчни материали от мартензитно-старееща 
сплав със състав 0.02С – 0.2Si - 0.2Mn -  2Сr – 14.5Co – 19.3Ni – 
0.25Al – 0.4V -  rest Fe (wt%) се постига ефективно 

Фиг.5  Изменение на твърдостта в зависимост от броя 
цикли на заливане на формата: 1 – изходно състояние;  2 – 1000; 3 – 
4000;     4 – 10000;  - стомана X40CrMoV5-1;  - мартензитно-
старееща сплав; 

HV 

        Фиг.7 Микроструктурно състояние на:  а) – мартензитно-
стареещата сплав; б) – стомана X40CrMoV5-1; 

а) 

б) 

Фиг.6  Макроструктурно състояние на  границата на 
онсовния материал от стомана X40CrMoV5-1 с наварения от 
мартензитно-старееща сплав в изходно наварено състояние. 

мартензитно-
старееща сплав 

стомана 
X40CrMoV5-1 
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възстановяване на работните повърхности на матрицата 
изработена от инструментална стомана X40CrMoV5-1. 
Извършеното изменение в начина на подаване на метал 
позволява да се осъществи качествено заливане на формата. В 
новия вариант на леяковата система обективния контрол не 
констатира дефекти в повърхнините на отливаните детайли. 
Това позволява съществено понижение на себестойността на 
възстановителните работи. Продължителната експлоатация на 
пресформата при леене на цинкова сплав АС41А с температура 
на заливане 440-4600С не показва никакви дефекти в местата на 
наваряване на леяковата система. Използваната при наваряване 
мартензитно-старееща сплав определя възможност за вторично 
уякчаване на добавъния материал при по-високи температури 
на работа на формата. Не се наблюдават непровар, пукнатини 
или други дефекти в преходните зони между матрицата и 
наварения слой. Всичко това дава основание да се препоръча 
използваната технология за ефективни ремонтно-
възстановителни работи на инструментална екипировка за 
леене под налягане. 
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