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Abstract: High hardness and wear resistance of high-chromium cast irons determine their application as casting parts of devices which work 
in intensive wear conditions. High-chromium cast irons are wide range of chemical composition white cast irons containing 10 – 30 % Cr, 
1.8 – 3.6 % C additionally alloyed with Mo, Ti, Nb, Mn, Ni, etc and having hypoeutectic, eutectic and hypereutectic structure. They are 
modern generation wear resistant materials working under extreme conditions and having excellent performance under all types of wear. A 
major influence on the properties of these alloys has the type of microstructure and presence in it a large amount of special carbides such as 
Me7C3, Me23C6 and Me3C in different types of metal matrix. This study is an evaluation on the main characteristics of the microstructure of 
such alloys. 
 
 
 

 
1.  Въведение 
Високохромовите чугуни са сплави на желязото, 

съдържащи 10 – 30 % хром, 1.8 – 3.6 % въглерод, допълнително 
легирани с молибден, ванадий, манган, ниобий, титан, никел и 
други. Те представляват съвременна генерация 
износоустойчиви материали за детайли, работещи при 
екстремни условия в петролната, минната, въгледобивната и 
циментовата индустрии, поради техните отлични 
експлоатационни свойства в условия на абразивно износване. 
Това се дължи основно на присъствието в микроструктурата на 
голямо количество специални карбиди от вида Me7C3, Me23C6 и 
Me3C, разположени в различни видове метални матрици. 
Естествено, основно влияние върху свойствата на този вид 
сплави има видът на тяхната микроструктура. В повечето 
научни изследвания се подкрепя схващането, че по-голямото 
количество евтектични кристали в микроструктурата на 
детайлите повишава тяхната издръжливост при абразивни 
натоварвания. Високото количество на легирани карбиди от 
евтектичен и надевтектичен тип от друга страна влошава 
жилавостта на материала и е причина за неговото разрушаване 
в случите, когато е подложен на ударни натоварвания. Поради 
това, тяхното количество се лимитира в определени граници от 
една страна и се избягва използването на надевтектични 
структури с груби първични карбидни кристали от друга, което 
повишава значително жилавостта на изделието. Това е и 
причината голяма част от използваните високохромови бели 
чугуни да са с подевтектичен състав. По този начин върху 
тяхната структура може да се влияе в широки граници на 
базата на съответните фазови преходи, особено на металната 
матрица, с помощта на термично обработване и създаване на 
желани свойства за конкретно приложение. В последните 
години са проведени задълбочени изследвания на факторите, 
влияещи върху структурата, а от там и на крайните свойства на 
получаваните изделия. Установено е, че много успешно се 
експлоатират евтектични и надевтектични състави на 
високохромови чугуни, легирани с Mo и V.  Допълнителните 
легиращи елементи и тяхното съдържание влияят съществено 
върху твърдостта на белите високохромови чугуни като 
спомагат при съответните фазови преходи след провеждането 
на подходящо термично обработване за отделяне на вторични 
карбиди с по-висока твърдост от тази на първичните или 
евтектични карбиди. 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. По този начин по-ефективно се моделират бъдещите 

свойства на изделието, в които винаги има противоречие 
между обезпечаване на висока твърдост и жилавост. Постигане 
на оптимални свойства за конкретно приложение след 
приключване на процеса на отливане може да се осъществи с 
помощта на термично обработване, като изследванията в тази 
насока са по-оскъдни, а от изключителна важност са 
характеристиките както на изходните микроструктури, така и 
на получените такива след различните видове термично 
обработване.  
 
 

2.  Методика на изследването  
Микроструктурните изследвания са проведени за отливки 

от високохромови износоустойчиви бели чугуни, използвани за 
облицовка на топкови мелници, ударно отражателни трошачки 
и дробометни машини за почистване на отливки. Химничният 
състав на изследваните чугуни е показан в таблици 1-3. 

 
Таблица 1. Химичен състав на износоустойчив бял чугун от облицовка 
на топкова мелница 

Химичен елемент Тегловни % 
C 2.52 
Si 0.76 

Mn 0.98 
Cr 14.60 
Ni 0.10 
Мо 3,13 
Cu 0.04 
Р 0.021 
S 0.012 

 
Таблица 2. Химичен състав на износоустойчив бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка 

Химичен елемент Тегловни % 
C 2.8 
Si 0.34 

Mn 0.76 
Cr 23.65 
Ni 0.23 
Мо 0.18 
Cu 0.11 
Р 0.031 
S 0.016 
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Таблица 3. Химичен състав на износоустойчив бял чугун за лопатки на 
дробометна машина 

Химичен елемент Тегловни % 
C 3.76 
Si 0.87 

Mn 0.85 
Cr 17,36 
Ni 0,53 
Мо 2.01 
Cu 0.1 
Р 0,001 
S 0,024 
V 0.04 
Ti 0.015 

 
Върху микроструктурата на тези чугуни съществено 

влияние оказва съдържанието на въглерод и хром като основни 
легиращи елементи. Останалите легиращи елементи, които се 
използват (Mo, V, Nb, Ti), са силни карбидообразуващи 
елементи и внасят в микроструктурата допълнителни 
специални карбиди. 

За изследване на микроструктурата на посочените по-горе 
високохромови износоустойчиви чугуни са използвани 
светлинна микроскопия, рентгеноструктурен анализ и 
измерване на твърдост и микротвърдост. 

 
 
3. Експериментални резултати и 

дискусия 
 
Микроструктурата на използвания за облицовка на 

топкови мелници високохромов износоустойчив бял чугун е 
показана на фигури 1 и 2. Тя е типична структура за 
подевтектичен бял чугун и се състои от перлит, видоизменен 
ледебурит и карбиди. Отсъствието на карбиди от евтектичен и 
надевтектичен тип прави тази микроструктура подходяща за 
изработването на детайли, подложени на ударно-абразивно 
износване, каквато е облицовката на топкови мелници. 
 

 
 

Фиг. 1. Микроструктура на високохромов износоустойчив чугун от 
облицовка на топкови мелници, 150х 

 

 
 

Фиг. 2. Микроструктура на високохромов износоустойчив чугун от 
облицовка на топкови мелници, 650х 

На различните елементи от тази микроструктура е 
измерена микротвърдостта с приставка Hanneman на 
металографски микроскоп Neophot 2. Микротвърдостта на 
карбидните кристали е в диапазона 11000 – 14000 МРа, която 
отговаря на микротвърдостта на комплексните хромови 
карбиди. Микротвърдостта на ферито-карбидната смес е около 
3000 МРа. 

 
Микроструктурата на износоустойчив бял чугун от чукове 

на ударно-отражателна трошачка е показана на фиг.3. Тя е 
близка до евтектичната структура на високохромовият бял 
чугун и се състои основно от видоизменен ледебурит с 
известно количество разположен в него перлит с типичния 
дендритен характер. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 3. Микроструктура на високохромов бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка 

 
За повишаване на твърдостта и износоустойчивостта на 

такива детайли те се подлагат на закаляване и 
нискотемпературно отвръщане, при което структурата се 
превръща в метална матрица от отвърнат мартензит в 
комбинация със значително количество хромови карбиди от 
типа Me7C3 и Me23C6 - фиг.4 и 5. 
 

 
 

Фиг. 4. Микроструктура на високохромов бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка след закаляване и 
нискотемпературно отвръщане, 1000х 
 

 
 

Фиг. 5. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 
на чукове за ударно-отражателна трошачка 
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Микротвърдостта на карбидите е в диапазона 15000 – 
18000 МРа, а на отвърнатия мартензит 6000 - 8000 МРа. 

 
Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини е показана на фиг.6. Тя е 
типична надевтектична структура за този тип чугуни и се 
състои от ледебуритна евтектика с разположени в нея 
първични карбиди, които в случая са от типа Me7C3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Фиг. 6. Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини, 250х 
 
След закаляване и нискотемпературно отвръщане се 

получава микроструктура от отвърнат мартензит с евтектични 
и първични карбиди (фиг.7), които придават на изделието 
много висока твърдост, от порядъка на 68 – 69 HRC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 7. Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини след закаляване и нискотемпературно 
отвръщане, 500х 

 
Фазовият състав на такъв чугун е показан на фиг.8. 

 

 
 
Фиг. 8. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 

на лопатки за дробометни машини 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Заключение 
Високохромовите износоустойчиви бели чугуни са 

широко използван конструкционен материал за производството 
на детайли за машини и агрегати, работещи в условията на 
абразивно и ударно-абразивно износване. В зависимост от вида 
на натоварването на конструкционните елементи и на база на 
съчетаването на различно съдържание на хром и въглерод в 
практиката намират приложение подевтектични, евтектични и 
надевтектични структури на тези чугуни. Управлението на 
структурите, получени след отливане, чрез прилагане на 
различни режими на термично обработване, дава широки 
възможности за повишаване на експлоатационните 
характеристики на детайлите от високохромови 
износоустойчиви бели чугуни. 
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