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Abstract: In this study the hardness and microstructure depending on the type of quenching and tempering of the white high chromium wear 
resistance cast iron with a composition of 3.76% C, 0,87% Si, 0,85% Mn, 17.36% Cr, 2,01% Mo and 0,53% Ni investigated. Experiments of 
quenching in air at 950 ºC, 1000 ºC, 1050 ºC and 1100 ºC temperatures and tempering from 200 ºC to 700 ºC of high chromium cast iron are 
done.  

Heat treatment as quenching from 950 ºC and 1000 ºC in air and tempering at 200 ºC provided maximum hardness of HRC 66-67 
units. Quenching from 1050 ºC and 1100 ºC with subsequent high temperature tempering at 550-600 ºC are the conditions realizing hardness 
HRC 62-63 units respectively. The amount of retained austenite in the microstructure after quenching from temperature 950 ºC of the high 
chromium white cast iron is 20-25% and after quenching at 1100 ºC in the microstructure of the blades the retained austenite is 60-65%.  

Primary coarse carbides type M7C3, eutectic colonies consisting of mixture of martensite, M7C3 carbides and retained austenite 
which quantity increase from 20% to 60 % with increase of quenching temperatures as microstructure of the white wear resistance cast iron 
are obtained. After quenching at 1100 ºC and tempering at 500-620 ºC high hardness due to the precipitation of secondary special carbides 
type M3C and M23C7 in retained austenite and the transformation of destabilized austenite into martensite in the blades for shot blasting 
machine obtained.  
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1.  Въведение 
 

Износоустоичивите бели чугуни са изключително 
перспективен материал в условията на абразивно износване и 
работа при високи температури. Тези материали се ползват за 
направата на помпи придвижващи абразивни суспензии, части 
за трошачки на камъни и въглища в кариерите за инертен 
материал, валци за валцуване на метали в металургичните 
производства, дробометни и пясъкоструйни машини и т.н. 
Присъствието на голямо количество на евтектични карбиди от 
типа (Cr, Fe)7C3, като структурносъставляващи в 
микроструктурата на високохромовите износоустойчиви бели 
чугуни предопределя високата твърдост, необходима за 
дробене и смилане на други материали. Металната матрица 
поддържаща карбидите в тези материали също е изключително 
важна, тъй-като се поддава на въздействие, чрез легиране и 
термична обработка за да се получат свойства съчетаващи 
висока абразивна износоустойчивост и жилавост на материала 
готов да поеме ударни натоварвания с висока честота. 

  Процеса на кристализация при подевтектичните бели 
чугуни започва с отделянето на дендрити от аустенитни 
кристали след, което се получава смес от евтектика, 
представляваща клетъчно структурирана и израстваща под 
формата на колонии аустенитни и карбидни (М7С3) кристали. 
Морфологията на карбидите в евтектичната структура зависи 
от типа и количеството на карбидообразуващите легиращи 
елементи, като Cr, Mo, V и количеството на въглерода[1-5]. 
Размерът на евтектичната колония, а също така и на 
самостоятелните карбидни кристали може да се контролира с 
помощта на процеса на охлаждане при кристализация след 
отливане [6]. Допълнителните легиращи елементи, като Mo и V 
и тяхното количество влияят съществено върху твърдостта на 
белите високохромови чугуни, като спомагат за отделянето на 
вторични карбиди с по висока твърдост от тази на първичните 
или евтектични легирани с хром карбиди след провеждането на 
подходяща термична обработка. 

Редица изследователи са съсредоточили усилията си 
върху промяната на вида и количеството на получаваната 
евтектика в белите високохромови чугуни чрез модифициране 
на стопилката преди отливане, контрол на процеса на 
кристализация и легиране с елементи, като Ni и Cu за 
подобряване на прокаляемостта или Мо и V за по висока 
твърдост [6-10]. По този начин по ефективно се моделират 
бъдещите свойства на изделието, в които винаги има 
противоречие между обезпечаване на висока твърдост и 
жилавост. Постигането на оптимални свойства за конкретно 
приложение след приключване на процеса на отливане може да 
се осъществи и с помощта на термична обработка, като 
изследванията в тази насока са по-оскъдни. 

В настоящата работа се цели да се проследи изменението 
на твърдостта и микроструктурата в зависимост от 
температурата на закаляване и отвръщане на високохромов 
износоустойчив бял чугун. 

 
 

2.  Методика на изследването  
За осъщестяване на изследването са използвани отливки от 

износоустойчив бял чугун с химничен състав показан в табл. 1. 
От него се произвеждат конструкционни детайли за машини и 
агрегати работещи в условията на ударно и абразивно 
износване, като топки за топкови мелници, конуси и чукове за 
трошачки за инертни материали, шнекове и помпи за 
абразивни суспензии, лопатки за бластиращи машини и т.н.  
 
Таблица 1. Химичен състав на бял износоустойчив чугун, мас. % 

C Si Mn P S Cu Al 
3.76 0.87 0.85 0,001 0,024 0,1 0,065 

Cr Mo Ni V Ti Fe 
17,36 2,01 0,53 0.04 0,015 74,34 

 
Добрата работа на детайли направени от подобен 

материал зависи до голяма степен от получената 
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микроструктура в процеса на тяхното производство. Важен 
етап в този процес е тяхното термично обработване с помощта 
на, което се обезпечават високи механични и експлоатационни 
свойства за определени условия на работа. 

За осъществяване процеса на термично обработване 
на детайлите е използвана камерна електро съпротивителна 
пещ с работно пространство 300х300х300 мм.   Режимите на 
термично обработване с които е експериментирано върху 
предварително отлетите в прецизни пясъчни форми детайли от 
високохромов бял чугун могат да се видят в табл. 2 и графично 
на фиг. 1. Твърдостта е измерена със стандартизиран 
комбиниран Бринел-Роквел твърдомер, като стойностите са 
усреднени от пет измервания върху десет образеца. 
Количеството на остатъчния аустените в микроструктурата на 
получените детайли е регистрирано с помощта на 
рентгеноструктурен анализ. 

Експериментите са проведени при четири температури на 
закаляване, които обхващат целия практически използван 
интервал за третиране на бели износоустойчиви чугуни. 
Температурите на отвръщане след  всяко закаляване започват 
от 200 ºC и приключват при 700 ºC, като се повишават през 100 
ºC до температури от 500 ºC и през 50 ºC при високите такива. 

 
Таблица 2. Режими на термично обработване на образци отлети от 
износоустойчив бял чугун. 
 

Режим 
No 

Температура/среда 
на закаляване 

Време на 
задържане 

Температура/среда 
на отвръщане 

Време на 
задържане 

1 950 ºC / въздух 60 min В интервала 200 – 
700 ºC / Въздух 

120 min 

2 1000 ºC/въздух 60 min В интервала 200 – 
700 ºC / Въздух 

120 min 

3 1050 ºC/ въздух 60 min В интервала 200 – 
700 ºC / Въздух 

120 min 

4 1100 ºC/ въздух 60 min В интервала 200 – 
700 ºC / Въздух 

120 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Режим на термично обработване при закаляване и отвръщане 
на високохромов износоустойчив бял чугун. 

 
3. Експериментални резултати и 

дискусия 
Микроструктурата на този вид сплави легирани с Cr 17-18 

% и Mo около 2% може да се види на фиг.  2 в състояние след 
отливане в пясъчни форми. Наблюдават се едри първични с 
удължена форма карбиди от типа (Fe, Cr)7C3 отделени от 
стопилката и евтектична структура от карбиди и аустенитно-
мартензитна матрица. Мартензита се получава по периферията 
на аустенитните зърна с по-голям размер и в целия обем на по-
малките по време на охлаждането след отливане. Високата 

твърдост от 54 HRC единици на отлетите детайли се дължи от 
една страна на голямото количество първични комплексни 
карбиди и превърналият се в мартензит аустенит при 
охлаждане на отливката, което се благоприятства от Мо в 
състава. 

 

 (a) (б) 
Фиг. 2. Микроструктура на високохромов бял чугун в лято състояние, 
проявен при (а) - увеличение 800х и (б) - 1200х. 

 
От получените рентгенограми показани на фиг. 3 за 

структурите след отливане и закаляване от различни 
температури се вижда, че се запазва значително количество 
остатъчен аустенит. Неговото количество в отлетите образци е 
45 - 55 % разположен предимно в централните зони на 
евтектичната структурносъставляваща. В образците подложени 
на закаляване от различни температури неговото количество 
нараства с повишаване на температурата на закаляване, като 
достига до 55 – 60 % при закаляване от 1100 ºC. В отлетият в 
прецизни пясъчни форми износоустойчив бял чугун до 
карбидната фаза от комплексен тип (Fe, Cr)7C3 се намира 
матрензита, които е по периферията на зърната остатъчен 
аустенит. Така формираната надевтектична микроструктура 
след отливане има доста възможности за изменение и 
третиране при формиране на крайните свойства на изделието, 
което се вижда от проведените термични обработки и 
получените резултати. 

 

 
 

Фиг. 3. Рентгенограми на износоустойчив бял чугун получени след 
отливане в пясъчни форми и закаляване от 900 ºC, 950 ºC и 1100 ºC от 
горе надолу съответно. 

 
Микроструктурите получени при третиране по 

режими No от 1 до 4 могат да се видят на фиг. 4 - 7. При 
ниските температури на закаляване от 950 ºC и 1000 ºC са 
получени твърдости от HRC 69 и 68 единици съответно, която 
се дължи на превърната в безструктурен легиран с хром 
матрензит сиво черна аустенитна фаза на фиг. 4 (а) и фиг. 5 (а) 
от една страна и на образуваните при кристализацията на 
сплавта легирани с хром карбиди в бяло от друга. Първичните 

Време, [min] 
 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

[°С
] 

T зак. = 950 - 1100 °С,  

τзад. = 40min 

Охлаждане на 
въздух 
 

T отв. = 200 -700°С, 

 τзад. = 120min 
 

Охлаждане на 
въздух 
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едри и груби карбиди са тип М7С3, а евтектичните колонии са 
от матрензит, М7С3 и остатъчен аустенит около 20 – 25 %.  

Изменението на твърдостта на изделията в зависимост 
от температурата на закаляване и отвръщане може да се види 
на фиг. 8. 

В процеса на отвръщане в диапазона на температури от 
200 ºC до 700 ºC се наблюдават промени в легираният 
мартензит и остатъчен аустенит. При ниските температури на 
отвръщане се снема напрегнатостта на тетрагоналният 
мартензит получен след закаляването, като измерената 
твърдост се понижава до температури от 400 ºC. 
Същевременно тази температура е недостатъчна за появата на 
вторични карбиди тип М6С, които са много по твърди от 
хромовите тип М23С7 получавани при обедняването на 
аустенита. 

 

 (а)  (б)  
 
Фиг. 4. Микроструктура получена при третиране по режим No 1 

– закаляване от 950 ºC на въздух, (а) - увеличение 1200х, (б) - след 
отвръщане при 500 ºC, 1200х. 

 
 

 (а)  (б) 
 

Фиг. 5. Микроструктура получена при третиране по режим No 2 – 
закаляване от 1000 ºC на въздух, (а) – при увеличение 1200х, (б) - след 
отвръщане при 500 ºC, 1200х. 

 

   
(а)  (б)  (в) 

 
Фиг. 6. Микроструктура получена при третиране по режим No 

3; (а) – закаляване от 1050 ºC на въздух, при увеличение 1200х, (б) - 

след отвръщане при 500 ºC, 1200х, (в) - след отвръщане при 600 ºC, 
1200х. 

 
 

   
(а)  (б)  (в) 
 

Фиг. 7. Микроструктура получена при третиране по режим No 
4; (а) – закаляване от 1100 ºC на въздух, увеличение 1200х, (б) - след 
отвръщане от 500 ºC, 1200х, (в) – след отвръщане от 600 ºC, 
увеличение 1200х. 

 

 
 
 

Фиг. 8. Изменение на твърдостта в зависимост от 
температурата на закаляване и отвръщане на износоустойчив бял 
чугун. 

 
При повишаване на температурата на отвръщане до 

700 ºC се забелязва повишаване на твърдостта в диапазона 500 
– 550 ºC, което е свързано с превръщане на остатъчният 
аустенит в мартнзит и появата на вторични карбиди от типа 
М6С при обедняването на аустенита в матрицата, като 
количеството на остатъчния аустенит при тези условия е под 5 
– 10 %. 

Микроструктурата получена след отвръщане при 500 
ºC на образците третирани по режим No 1 и 2 е показана на 
фиг. 4 (б) и 5 (б), където бялата фаза са първични карбиди, 
черната в близост до тях е отвърнатия първоначално получен 
мартензит с вторични карбиди в бяло, които от своя страна 
обгражда превърналият се в мартензит остатъчен аустенит бяла 
структура с черни игли в централните зони на зърното. 

Критичната скорост на охлаждане на този материал е 
по висока от 5 ºC/s според [6], като охлаждането на въздух за 
детайли с дебелини на стените до 120 мм се постига и 
предизвиква получаването на мартензит от аустенитната 
матрица в която са разположени карбидите. За детайли с 
дебелина над 150 мм според [11, 12], за постигане на 
идентични твърдости на крайното изделие се ползва масло. 

Закаляването и отвръщането за получаване на вторична 
твърдост в случаите на детайли закалени от 1050 ºC и 1100 ºC 
показват, че стойностите на покачване на твърдостта започват 
от по-ниски температури и завършват при по-високи 
температури, спрямо тези закалени от 950 ºC и 1000 ºC фиг. 8.  
Максималните стойности на твърдостта са 64-65 HRC единици 
след закаляване от 1050 ºC и 61-63 HRC единици след 
закаляване от 1100 ºC при отвръщане в температурният 
интервал 550-600 ºC фиг. 8. При температури на закаляване над 
1050 ºC се запазва сравнително голямото количество остатъчен 
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аустенит 50 – 60 %, в който се извършват основна част от 
процесите при отвръщане и формиране на работната 
микроструктура на детайлите. 

Микроструктурата на детайлите термообработени по 
режим No 3 и 4 от таблица 2 са показани на фиг. 6 (а) и фиг. 7 
(а) след закаляване и фиг. 6 (б), (в) и фиг. 7 (б), (в)  след 
отвръщане от 500 и 600 ºC. След закаляване в 
микроструктурата се наблюдават фазите първични едри 
карбиди тип М7С3 (бяла фаза с ромбична форма и форма на 
трески), евтектични колонии от матрензит, остатъчен аустенит 
около 50-60 % и отделени дисперсни карбиди тип М23С7 в 
остатъчният аустенит черни отделяния, което е потвърдено и в 
[13]. Високата температура на закаляване легира допълнително 
аустенитната фаза и повишава нейната устойчивост при 
преохлаждане в комбинация с 2% Mo и 3,76 % С се понижава и 
температурата на мартензитното превръщане, което запазва 
голямо количество остатъчен аустенит във високохромовите 
бели чугуни. 

При температури на отвръщане в температурният 
интервал 500 - 600 ºC и 120 min изотермично задържане при 
тях на предварително закалените от високи температури 
детайли е съпроводено с повишаване на твърдостта. На фиг. 7 
снимки (б) и (в) се вижда, как голяма част от остатъчният 
легиран с хром аустенит се превръща в мартензит и отделянето 
на допълнителни карбиди от типа М3С в комбинация със 
съществуващите М23С7 карбиди в централните зони на зърната 
са причините за повишаване на твърдостта. Същевременно с 
твърдостта се повишава и абразивната износоустойчивост 
близо 2 пъти според [14-15]. Остатъчния аустенит вследствие 
пластична деформация от около 20 % получена в процес на 
експлоатация на детайлите може да се превърне допълнително 
в мартензит. Превръщането на остатъчния аустенит в 
мартензит при наклепване в следствие ударното действие на 
дробинките върху повърхността на лопатките по време на 
тяхната експлоатация може да достигне 10-30 %, а дебелината 
на уякчаване е 100 и 120 μm [14-17]. 

 
4. Заключение 
От направените изследвания върху високохромов 

износоустойчив бял чугун с надевтектичен състав с 3,76 % С, 
0,87 % Si, 0,85% Mn, 17.36% Cr, 2,01% Mo и 0,53% Ni може да 
се направят следните твърдения:  

1. Получените зависимости на изменение на 
твърдостта в зависимост от температурата на отвръщане и 
закаляване показват висока степен на уякчаване следствие на 
вторична твърдост при закаляване от 1050 ºC и 1100 ºC и 
отвръщане в интервала 200 – 700 ºC, дължащо се от една страна 
на формирането и отделянето на специални карбиди от типа 
М3С и М23С7 в остатъчния аустенит и от друга на 
превръщането на дестабилизираният аустенит в мартензит. 

2. Получени са максимални твърдости от 65 – 67 HRC 
единици след закаляване от 1000 ºC и 950 ºC на въздух и 
отвръщане при 200 ºC. При закаляване от 1050 ºC и 1100 ºC и 
последващо отвръщане в интервала 550 – 600 ºC са 
реализирани високи вторични твърдости от 65 и 63 HRC 
единици респективно. 

3. Получената микроструктура след закаляване на 
износоустойчив високохромов бял чугун е първични едри и 
груби легирани с хром карбиди тип М7С3 и евтектични 
колонии от матрензит, М7С3 и остатъчен аустенит, чието 
количество се увеличава от 20 % до 60 % с повишаване на 
температурите на закаляване. След отвръщане в 
микроструктурата на тези чугуни остатъчният аустенит се 
превръща в мартнзит и се появяват вторични карбиди тип М6С 
и М23С7. 

4. Количеството на остатъчния аустенит след 
закаляване от температура 950 ºC на въздух в 
износоустойчивят бял чугун е 20 – 25 %, докато при закаляване 
от 1100 ºC е 50 – 60 %.  
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