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дебелина на свързаната зона при азотиране.  
Резюме: При изследването на азотираната стомана ВН11 е проведен планиран 

експеримент при който, една от изследваните величени е топлоустойчивасття на 
изследваните инструментални стомани. Този параметър е важен за 
експлоатационните качества на подобен обект на изследване. Изведени са 
регресионни уравнения, които с помоща на собствена методика са анализирани. 
Установена е комплесна връзка между топлоустойчивостта и фазовия състав с 
помоща на която се обосновава адекватността на използвания подход. 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Една от основните тенденции в развитието на машиностроенето е използването 

на нови конструкционни материали с високи експлоатационни свойства. Към 
свойствата се причислява и топлоустойчивостта, която обикновенно се свързва с 
основите на легирането и последващото термично обработване. Това свойство е 
задължително за изделията и инструментите, работещи при по-високи температури. 
Основни методи на изпитване, вкл. и за топлоустойчивост са подробно обобщени в [1]. 
Основното при тях е обяснението на разглежданото свойство чрез фазовия състав и 
другите физико-механични свойства. Обикновено в литературата [2,3] се посочват 
химични състави на сплави на желязна, никелова и кобалтова основа, на редица 
труднотопими метали, най-често волфрам, молибден и хром и техните сплави. 
Симулацията на процесите на термично и химико-термично обработване трябва да 
включва развитието на микроструктурните фази. Сложността на задачата се състои в 
прогнозирането на механичното поведение на микроструктура при изменението на 
температурата. В [4] е разгледан метод за оптимизиране, за да извлече пар аметрите на 
кинетиката на трансформацията на фазите на база на експериментални резултати. 

При прилагане на технологичните процеси на материалите, без значение дали 
става въпрос за покрития, слоеве, техен или друг изследван параметър е необходимо да 
се създаде въжможност този процес да се управлява чрез резултата на контролираните 
индикатори. Те са пряко свързани с тъърсеното конкретно приложение. Процесът на 
управление на условия на изменение на технологичните фактори дава възможност 
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едновременно с групата извършени експерименти да се определят различни полезни 
решения. Друго предимство на тази идея е, че чрез нея по всестранно се анализира 
разглеждания процес или технология и чрез това се прави оценка на целия комплекс от 
свойства. Всичко това може да се постигне чрез лабораторни изпитвания или 
симулирани опити с вариране на комбинациите на режимите, и моделиране в опит да се 
създаде ново разбиране за това как могат да бъдат проектирани такива оптимизирани 
процеси или системи. Тези идеи най-подробно са разгледани в [5, 6].  

Резултатите от настоящото изследване се получават от собственно разработен в 
ВТУ софтуер за анализ и оптимизация на технологични процеси. По този начин е 
надградена технологията на йонно азотиране, чрез установяване на три нови 
технологични режими, което е и целта на настоящата статия. 

 

2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
За изследване са избрана инструменталната стомана ВН11 (4Х5МФС) с 

повишена топлоустойчивост и жилавост. Химичният състав на изследваната стомана е 
изследван в уредба за автоматичен анализ "Спектроскоп" и е посоченв табл.1.  

 
Таблица 1 Химичен състав на изследваната стомана ВН11 

Стомана
Химични елементи, тегловни процента 

C Cr Mo V Si Mn Ni Cu S 
4Х5МФС 0,38 4,50 1,20 0,47 0,98 0,22 0,14 0,11 0,006 

 

За установяване влиянието на по-важните технологични параметри на 
предварителната термична обработка на йонното азотиране върху топлоустойчивостта 
на изследваните стомани е проведен и пълен факторен експеримент от типа 24 при 
входящи (управляващи) фактори: температура на азотиране Х1, налягане на амоняка 
Х2, продължителност на процеса Х3, температура на отвръщане Х4 и целеви параметър 
– топлоустойчивост Т. На базата на така избраните фактори и параметър са използвани 
следните интервали на вариране и нулево ниво - табл.2. 

 
Таблица 2. Интервал на вариране и фактори 

Фактори 
Нива 

Х1 Х2 Х3 Х4 
tазот., °С РNH3, Ра τ, h tотвр., °С 

Нулево ниво 530 300 7 650 
Интервал на вариране 20 150 3 50 
Горно ниво 550 450 10 700 
Долно ниво 510 150 4 600 

 
 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛОУСТОЙЧИВОСТ 
Определянето на топлоустойчивостта на термично обработените и йонно 

азотираната стомана е извършена по изменението на твърдостта, която е измерена при 
стайна температура. 

От изследванита стомана са изработени образци с размери: 20x20x10 mm с 
грапавост на повърхнините Ra = 0.63 µm. За нагряването им е използвана камерна пещ. 
Пробните тела се нагряват до различни температури (575°, 600°, 625°, 650°, 675°, 700°, 
725° и 750° С) с продължителност от 4h. Топлоустойчивостта е определена от 
пределната температура на нагряване, за която в течение на 4h се съхранява твърдост 
45HRC за термично обработените образци и 450НV за йонно азотираните. Твърдостта 
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е измерена по метода на Викерс с 9,81N и 49,05 N. Направени са по 5 измервания на 
твърдостта за всеки образец и се взема средната стойност.  

На базата на получените резултати от измерената твърдост на пробните тела в 
зависимост от температурата на изпитване и са изведени следните регресионни модели.  

На основата на получените резултати от планирания експеримент са изведени 
следните значими и адекватни регресионни уравнения за топлоустойчивостта (Т) на 
азотираната стомана: 
(1)    Т = 709 + 19,5 Х1 + 0,9 Х2 – 13,6 Х4 + 0,2 Х1

2 - 0,9 Х1Х2 + 0,9 Х1Х3 + 2,1 Х1Х4 
+ 0,7 Х2

2 - Х2Х3 - 1.5 Х2Х4 + Х3
2 + 2 Х3Х4 - 0,5 Х4

2; 
 
С коефициент на множествена корелация: R = 0,994; 
Уравнение за свързана зона, 

(2)        δс.з = 8,00 + 2,47 X1 + 0,92 X2 + 1,47 X3 - 0,80 X4 - 1,13 X1
2 + 0,44 X1X2 -

 0,06 X1X4 - 0,88 X2
2 + 0,437 X2X3 - 0,19 X2X4 - 0,13 X3

2 + 0,31 Х3Х4 - 0,88 X4
2; 

 
С коефициент на множествена корелация: R = 0,9373; 
Уравнение за фазов състав 

(3)   F(α,γ`,γ`+ε) = 2,01825 + 0,05025 X1 + 0,17525 X2 + 0,37079 X3 - 0,0270649 X1
2 -

 0,0405855 X1 X2 + 0,125 X1X3 + 0,5 X1X4 + 0,0613369 X2
2 - 0,125 X2X4 + 0,0452575 X3

2 
+ 0,125 X3X4 

 
С коефициент на множествена корелация: R = 0.9131 
Уравненията са изведени за кодирани стойности на променливите. 

 
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
С разработен подход и софтуер, подробно описан в [6] са определени 

резултатите от изследванията. 
Еднокритериалната оптимизациа на уравнение (1) дава възможност да се 

определи максималната и минималната прогнозирана топлоустойчивост, както и 
управляващите параметри при които се срещат тези стойности. В Табл. 3 освен 
минималната и максималната стойности на топлоустойчивостта са посочени й 
останалите прогнозни величини, обект на изследването с цел изясняване на 
взаймовръзка с режима на обработване. 
 

Таблица 3. Връзка на топлоустойчивостта, 
дебелината на свързаната зона и фазовия състав с параметрите на режима на обработване. 

Топлоустойчивост, 
[°С] 

Х1 Х2 Х3 Х4 δс.з 
F(α,γ`,γ`+ε) tазот., 

[°С] 
РNH3, 
[Ра]

τ, [h] 
tотвр., 
[°С]

[µm] 

Max 744,8 550 450 4 600 
8.26 

(70.73%) 
γ`+ε 

Min 673 510 300 4 700 
0.13 

(2.47%) 
α 

 

За практически цели при използването на изследваната ВН11 стомана е 
интересно да се определи технологичен режим, който гарантира освен максимална 
топлоустойчивост, максимална свързана зона и фазов състав γ`+ε. Това може да се 
реализира с процедура за многокритериална оптимизация, описана в [6]. Резултатът от 
прилагането на многокритериалната процедура за едновременен максимум на 
уравнения (1)÷(3) е посочен в табл. 4. 
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Таблица.4. Резултат от 
мнококритериална компромисна оптимизация за едновременен максимум на уравнения (1)÷(3) 
Идитификатор на компромисна 

максимална оптимизация 
Х1 Х2 Х3 Х4 

tазот.., [°С] РNH3, [Ра] τ, [h] tотвр., [°С] 
Топлоустойчивост Т=730.3 [°С](79.81%) 550 450 10 650 

max δс.з = 11.59 [µm] (98.74%) 
γ`+ε (съгласно уравнение (3)) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
След йонно азотиране на стомана ВН11 се формират слоеве, както без свързана 

зона, така и с двуфазна γ`+ε, или монофазна γ' свързана зона. Може да се отбележи, че 
благодарение на еднокритериалната оптимизациа между дебелината на свързаната 
зона, както и нейния фазов състав е определена топлоустойчивостта на азотирания слой 
при точно определен режим на йонно азотиране. В азотирания слой, където не е 
формирана свързана зона, топлоустойчивостта е най - ниска. Причината за това може 
да се търси в морфологията на формиране на - фазата (дифузионна зона), която е с по 
– ниска температура на разякчаване от дисоциация от нитридната зона, както и от вида 
на кристалната решетка. При определения режим на азотиране в табл.4 е определена 
топлоустойчивостта на азотирания слой, който съответства и на висока 
износоустойчивост на стоманата. Това се свързва с получената дебелина на свързаната 
зона и нейния двуфазен състав.  

Положителното влияние на йонното азотиране върху топлоустойчивостта се 
свързва със значително количество легиращи елементи (Мо, Сr) в твърдия разтвор, 
повишената устойчивост на разтвора съдържащ азот и бавната коагулация на 
нитридните и карбидните частици съдържащи молибден и хром. Това забавя процесите 
на разякчаване на повърхностния (азотиран) слой и обуславя съхранение на твърдост 
450HV до по- високи температура. 
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Abstract: In the study of nitrided steel ВН11 a planned experiment was carried out, 

one of the studied quantities being the heat resistance of the steel. This parameter is 
important for the performance of such a test object. Regression equations are derived, which 
are analyzed using our own methodology. A complex connection between the heat resistance 
and the phase composition has been established, with the help of which the adequacy of the 
used approach is substantiated. 
 




