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Резюме: Направен е преглед на промяната на свойствата и механизмите на
уякчаване на заваръчния шев, чрез въвеждането на нанодисперсни частици в
заваръчната вана при електродъгово заваряване и наваряване. Отчетено е значително
намаляване размера на зърната на метала шева, увеличаване на якостта на опъп,
твърдостта и пластичността. Разгледани са различните начини на въвеждане на
наночастиците в заваръчната вана и различни начини на повърхностна обрабортка на
наночастиците с цел по-доброто им усвояване от течния метал. Предложена е
оригинална технология за ефективно усвояване на нанопраха в допълнителния
материал при заваряване и наваряване на деформируеми алуминиеви сплави. Показани
са чрез металографско изследване и изследване с електронно сканироащ микроскоп
разположението на ноаночастиците в насечките от АМг5.
1.Въведение
Алуминият и алуминиевите сплави се явяват важен конструкционен материал в
съвременната техника, благодарение на относително ниската му плътност и
устойчивостта му на корозия, дължаща се на пасивирането чрез образуване на плътен
повърхностен слой от оксиди. Алуминиевите сплави, получени по традиционните
методи на легиране са достигналиграницата на конструктивната си якост. Освен това
при изработването на конструкции от алуминиеви сплави не винаги може да се
постигне еднаква якост между основния метал и заваръчния шев. При конструкции
изработени от АМг6 и използване на добавъчен тел със същия състав, якоста на шева е
около 10% по ниска. Причина за това е факта, че метала на шева се отличава от
основният метал с по-едрите зърна на -твърдия разтвор и по едрите -фази (Al3Mg2),
отделени по границити им.
Известно е, че физико-механичните и експлоатационни характеристики на
изделията, изработени от различни материали, зависят не само от химическия състав на
сплавите, от които са изработени, но и от степента на издребняване на структурните
съставляващи. Колкото по дребна е структурата, толкова по-високи са механичните
свойства.
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2. Преглед на механизмът на уякчаване и въвеждане на нанопраховете в
заваръчната вана
Издребняването на структурата на шева при заваряване и наваряване може да се
постигне чрез модифициране на течната фаза с трудно топими наноразмерни прахове.
Наноразмерни са частиците, на които геометричните размери в едно направление не
надвишават 100 nm. Частици с такива размери се получават по различни технологии,
например чрез саморазпостраняващ се високотемпературен синтез, чрез
плазмохимичен метод [1] или чрез взривна технология (диамантени наночастици) [2].
Особен интерес при алуминиевите сплави представляват трудно топимите химически
съединения с нано размери като TiN, TiCN, TiC, BN и LаВ6[3], тъй като те притежават
уникални физико-химични и механични свойства, различаващи се от свойствата на
обемни материали със същия химичен състав. Разликата в свойствата се обяснява с
това, че в нано мащабите възникват качествено нови ефекти, свойства и процеси,
определени със законите на квантовата механика в малки структури. От съществено
значение е отношението повърхност - обем.
Нано
частиците
повишават
якоста,
пластичноста,
твърдоста
и
износоустойчивоста [4]. Смята се, че универсалността на модифициращите ефекти на
нано праховете на различни метали и сплави е свързано с качествата на нанопраховете.
На първо място, те имат висока температура на топене, а от друга страна имат висока
стабилност на утаяване в течности. Затова оказват двойно модифициращо въздействие:
първо, те служат като кристализационни центрове и второ, блокират дифузията на
съответните атоми към нововъзникващите и нарастващите кристали, като в крайна
сметка спомагат за образуването на финна структура.
Въведени в заваръчната вана, те се разпределят в обема на метала и служат като
хетерогенни зародиши за образуване на кристалната фаза. При това е установено, че
намаляването на размера на въвежданите частици повишава ефективността
нананопраховете и степента на усвояването им от течната фаза. Нанопраховете
променят процеса на зародишообразуването, който протичана границата на контакт
(наночастица-зародиш-течната фаза) и рязко променят нарастването и размера
(морфологията и дисперсноста) на нарастващите зърна. Структурата на шева вместо
иглено-дендритна, става квазистационарна и малко дисперсна. Намалява се размерът на
неметалните включвания, съответно се повишават механичните характеристики (якост
и пластичност) на метала на шева, нараства няколко пъти относителното удължение,
границата на якост и границата на провлачване [5]. Уякчаващото действие на
наночастиците се обяснява и с това, че те изкривяват матрицата на алуминия и
възпрепятстват движението на дислокациите.
Нанопраховете могат да бъдат въведени в заваръчната вана по няколко начина в
зависимост от метода на заваряване и наваряване: чрез заваръчния тел, чрез обмазката
на електрода, чрез директно впръскване или обмазване на заваряваните или
наваряваните повърхнини [6].
В публикация [7] се представя нов подход за модифициране на повърхностни
слоеве с наночастици от прахове на карбиди, нитриди, оксиди и др. Добавянето на
частиците се осъществява при ВИГ и импулсно ВИГ наваряване чрез впръскване в
нискотемперетурната област на заваръчната вана, което предотвратява тяхното
прегряване. Проведени са изследвания на структурата, микротвърдостта и
износоустойчивостта на модифицирани с нанопрахове от Аl2О3 и TiCN повърхностни
слоеве, наварени по методи ВИГ и ИВИГ върху стомана S235. Максимална
износоустойчивост показва образец, чиято повърхност е модифицирана с TiCN по
метод ВИГ. Износоустойчивостта му се е повишила с 27.5% спрямо еталонния образец.
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Регистррирано е издребняван
и
не на микрроструктурата и пови
ишаване наа микротвъ
ърдостта
на нанеесения слой
й.
П
Представен
н е метод
д на внассяне на наночастиц
н
ци волфрам
мов карби
ид чрез
обмазкаата на елекктроди за ръ
ъчно електтродъгово заваряване
з
УОНИ 13//55[8] и на внасяне
на нан
норазмерен титанов нитрид прри електро
оди за нав
варяване [99]. В процеса на
заварявване наноч
частиците, чрез завааръчната дъга,
д
попадат в завааръчната вана. В
резултаат се полуучава моди
ифициране на наварения метал
л, повишааване на якоста и
твърдосста на метаала на шеваа.
В публикаация [10] е предсттавен мето
од на елеектрошлакоово заваряяване с
въвежддането на нанострукт
н
туриранитее компонен
нти в завааръчната ввана с пом
моща на
тръбен електродеен тел вътр
решноста, на който е запълнен
н с нано пррахове от титанов
карбони
итрид TiCN
N. В резул
лтат се поолучава изд
дребняванее на струкктурата на шева и
повишааване на мееханичнитее показателли.
В следващаата публик
кация [11] е представеен метод на механизиирано завар
ряване с
топящ ссе електрод
д в защитна газова срреда с нанассяне на нан
но структуррирани часстици на
повърхн
носта на сттандартен заваръчен
з
тел G4Si1. Обработкаата на повъърхноста на
н тела е
проведеена в елекктролит с ултрау
и ннаночастици. Използв
вани са меедни наноп
прахове.
Създаден е тел с микропозиц
м
ционно поккритие от ултрау
и нааноструктуррирани праахове от
ни в меднаа матрица. В резултатт се подобр
рява заваръ
ъчната дъгаа, формираането на
халоген
шева и повишаван
не на произзводителноостта.
Н
Наноразмеерните труд
днотопимии частици не
н се омокр
рят (или тррудно се омокрят)
о
от течн
ните метали
и. Това въззпрепятстваа равномер
рното им въ
ъвеждане в стопения метал и
увеличаава склонооста им към
м образуваане на клъсстери, като
о по този нначин се намалява
ефекта от въвежд
дането им. Един от наачините заа получаван
не на активвни нанопр
рахове е
плакираането им по
п електрох
химичен меетод с подх
ходящо меттално покрритие. Възм
можно е
покриването на наночастиц
н
ите по мехханичен наачин чрез обработкат
о
та им с плаакиращи
метали в центробеежни планеетарни меллници [12].
33. Механич
чна обрабо
отка на нааноразмерн
ните прахо
ове
И
Избираме имено такъ
ъв подход за обработтка на нан
нопрах от T
TiCN. При
иготвяме
смес отт насечки (0,5-1
(
mm)) от стандаартна тел АМг5
А
за ВИ
ИГ заварявване и нан
нопрах с
различн
но проценттно съдърж
жание на TiC
CN.
С
Смесваме така
т
приго
отвените съъстави в пл
ланетарна топкова меелница фиг.1 [13].
Тя се съ
ъстои от 3 цилиндрич
чни чаши, разположеени върху планетарен
п
н диск и зап
пълнени
с опредделен брой
й стоманен
ни сфери. Ч
Чашите се въртят око
оло своитее собствени
и оси, а
планетаарният дисск се върти
и в противооположна посока.
п
Сместа от нанноразмерен
н прах и
насечки
и от АМг55 протекто
ор си взаим
модействатт в резулттат на висооко-енергетичните
удари н
на сферите и в резултаат на триеннето между
у сферите и стените нна чашите.

а)
б)
Фиг.1. Планетарна
П
мелница: а)) общ вид и б)
б схема на принципа
п
наа работа
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П
По време на
н работа на
н мелницаата ускорен
нието на сф
ферите досттига 100 пъ
ъти g. В
определлена точка по-високата центтробежна сила
с
на планетарни
п
ия диск води
в
до
откъсваане на обрааботванитее материалии и сферитее от вътреш
шната повъърхност на чашата.
Сферитте се движат с гол
ляма скоррост през пространсството на чашата и удрят
обработтвания нан
нопрах към
м насечкитте и противоположн
ната стена на чашатта. Това
позволяява ефекти
ивно впивване на нааночастици
ите в метаала и доббро плакир
ране на
нанораззмерните частици.
ч
С
Сместа е подложен
на на мехханична обработка
о
в планеттарна мел
лница в
продължение на 20
2 min до пълно усввояване на наночасти
иците. На ф
фиг.2 са показани
п
насечки
и преди и след
с
обрабо
отката с TiC
CN.

б)
б)
Фи
иг.2 Насечки
и от АМг5: a)) преди обрааботка; b) сл
лед обработка с наномоди
ификатор TiiCN

Н
На фиг.3. са показан
ни резултаттите от мееталографския анализз на обраб
ботените
насечки
и. Анализът е провведен по стандартн
на процеду
ура, като металографските
шлифовве най-нап
пред се обр
работват с шкурки заа мокро шл
лифоване с номера 280, 400,
600 и 1200 и след
д това се по
олиратмехаанично. Пр
роявени са с реактив на Keller /2ml
/
HF,
3ml HC
Cl, 5 ml HNO
H 3, 190 ml H2O/. Наблюден
нията са извършени
и
с металогграфски
микросскоп PolyvaarMet при увеличения
у
я до 200х.

Фигг.3.Микросттруктура на насечка от AlMg5
A
сплавв

Н
Направена е електрон
нна микросскопия на повърхносстта на нассечките с помощта
п
на скан
ниращ елекктронен микроскоп с ррентгенов микроанал
лизатор (СЕ
ЕМ – РМА
А), JCXA
733 на фирмата JEOL.
J
Набл
людениятаа са извърш
шени в реж
жим на втоорични елеектрони,
м
из. При нааблюдениятта със СЕ
ЕМ и РМА
А върху
проведеен е и реентгенов микроанали
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наблюддаваната поовърхност се
с установяяват частиц
ци, в които
о се регистррира налич
чието на
Ti. (фигг.4).

x33000, СЕМ

x3000,Разпределение понабллюдаванатап
площ на
CN
характерно рентгеново лъчение TiC

Фиг. 4. Реезултати от С
СЕМ и РМА
А от повърно
остта на насеечките

Т
Така подгоотвените материали
м
ссе уплътняяват в тънк
костенна каапсула от АМг5
А
и
впоследдствие се екструдират
е
т във вид нна тел сдиам
метър 3,2 mm.
m
44. Изводи
С
Създадена е технологгия за мехаанично поккриване на наночастицците с алум
миниева
сплав и екструдирране във ви
ид на тел зза ВИГ завваряване. По
П този наччин се посттига подобро ссмесване и усвояванее на наноччастиците в заваръчн
ната вана и издребняяване на
структуурата на завваръчният шев.
Л
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Abstract: A review has been performed of the change in the properties and
mechanisms of strengthening of the welding seam by introducing nano-dispersed particles
into the welding pool during arc welding and overlay welding. Considered significantly
reduce the grain size of the metal seam, increases in tensile strength, hardness and ductility.
Various ways of introducing nanoparticles into the welding pool and various ways of
nanoparticles surface treatment are reviewed and tested. An original technology for effective
absorption of nano-powder from the complimentary material during welding and overlay
welding of deformable aluminum alloys is proposed. The location of the nanoparticles in the
AMG incisions is shown by using a metalograph study and a research with scanning electron
microscope.
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