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Дисертационният труд е представен на 125 стандартни страници, съдържа 61 
броя илюстрации (2 фигури, 18 графики, 20 снимки, 21 таблици), като са 
цитирани 112 литературни и информационни източници. Номерата на фигурите, 
графиките, снимките и таблиците в автореферата не съответстват на тези в 
дисертацията. Резултатите са отразени в 4 научни публикации и са докладвани 
на 3 научни сесии. 

 
 
 
Представеният дисертационен труд е обсъден и приет на заседание на разширен 
научен съвет на научното звено на катедра „Металургични технологии, 
електротехника и електроника“ при ХТМУ, състояло се на 07.07.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.12.2021г от 
14.00 часа в зала 439, сграда „А“ на ХТМУ. 
 
Материалите са на разположение на интересуващите се на интернет страницата 
на ХТМУ и в отдел „Научни дейности“, стая 406, сграда „А“ на ХТМУ. 
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Въведение 
Корозията е самопроизволно разрушаване на металите в резултат на 

физикохимическото им взаимодействие със заобикалящата ги среда. Явлението 
корозия по своята същност е хетерогенна химична или електрохимична реакция, 
протичаща на фазовата граница метал − заобикаляща го течна или газова среда, 
в резултат на която металът преминава в окислено (йонно) състояние. 

Корозионна устойчивост е способността на металите да се 
съпротивляват на разрушителното действие на определена корозионна среда. 
Това понятие има относителен характер, тъй като един и същи метал е 
корозионноустойчив при едни условия, а неустойчив при други. 

Скорост на корозия е скоростта, с която даден метал влошава 
качеството си в определена среда и зависи от условията на заобикалящата го 
среда, както и от вида и състоянието на метала.За да се изчисли степента на 
корозия, е необходимо да се отчетат загубата на тегло и плътността на метала, 
както и обща начална повърхност на металната част (площ) и времето на 
престой (контакт) на метала в агресивната среда. 

Един от най-разпространените и опасен вид корозия е корозията под 
напрежение. Той е и най-малко изучен и систематизиран по отношение на 
литературни данни за действието на различни агрресивни среди (вид, 
температура и концентрация), състав и структура на материала, режим на 
термична обработка, начин на получаване и почистване на отливка, методика за 
определяне на корозията под напрежение, както и на апаратура за провеждане 
на подобни изследвания. 

 
I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР) 

В териотичната част е направен литературен обзор на видовете корозия, 
взависимост от механизма на процеса, от условията на протичане и от характера 
на разрушаване. 

Една от най-разпространените и опасни видове корозия на металите и 
сплавите е корозията, усилена от механични (статични и циклични) напрежения. 
Този вид корозия е най-малко изучен и твърде разпространен, доколкото 
огромното мнозинство от детайлите и конструкциите се експлоатират в 
агресивни среди. Подробно са описани процесите на корозия под напрежение, в 
частност корозионно напукване и корозионна умора. 
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Разгледни са методите за защита на металите от корозия под 
напрежение: инхибиране на агресивните среди, електрохимична защита, защита 
чрез галванични и лакови покрития, легиране и химикотермично обработване. 

Хромовите стомани са най-икономични по отношение на легирането и 
се използват широко в различни отрасли на техниката, в качеството им на 
неръждаеми, корозионноустойчиви и огнеупорни материали. Хромовите 
стомани са анализирани по групи (видове), структура, механични показатели и 
режими на термично обработване. 

 

Цел и задачи на дисертацията 
Целта на дисертацията е да се изследва скоростта на електрохимична 

корозия на високолегирани хромови и хромникеловин стомани, като се създаде 
подходяща методика за провеждане на изследванията за корозионно напукване 
и корозионна умора и апарат (устройство), необходим за определяне на 
корозията под напрежение, в частност корозионна умора на отливки от различни 
сплави. 

За изпълнението на целта, бяха поставени следните задачи: 
- да се изследава скоростта на електрохимична корозия на стомана 3Х14Л  

при различни термични режими и работа в различни агресивни среди; 
- да се изследава скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л при различни 

режими на термично обработване и работа в различни химични среди; 
- да се свалят ножове от дробилката в цех за акумулаторни отпадъци в завод 

за рециклиране на акумулатори; 
- да се изследва скоростта на корозия на стомана 1Х17Н2 при работа в сярна 

киселина за определен период от време; 
- да се напластят повърхностно ножовете от дробилката; 
- да се пресметне икономическия ефект от напластяването за сметка на 

необходимостта от подмяната им; 
- да се предвиди ефективната употреба на напластените ножове; 
- да се изработи пробно тяло с подходящи размери и конфигурация; 
- да се подбере подходяща методика за отливане и почистване на пробните 

тела; 
- да се конструира подходящо устройство за изследване на корозията под 

напрежение; 
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- да се определи методика за изпитване на склонността към корозионно 
напукване; 

- да се определи зависимостта деформация/напрежение; 
- да се направи избор на напрежение; 
- да се изберат агресивни среди; 
- да се определи зависимостта напрежение – абсолютна деформация на 

пробните тела; 
- да се определи корозионно-механичната устойчивост на лята стомана 

3Х14Л, в състояния след отливане и след наклеп; 
- изследване на корозионно-механичнат устойчивост на лята високохромова 

стомана 3Х14Л при различно термично обработване на пробните тела; 
- при  необходимост да се реновира съществуващото устройство за 

корозионни изпитвания; 
- да се изследва корозионното напукване на стомана 3Х14Л, при обработване 

на образците с различни термични режими; 
- да се изследват процесите на корозионна умора в отливки от стомана тип 18 

8 (X18Н9 и X18Н9М2 в лято и закалено състояние). 
 

I. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
 

1. Определяне скоростта на електрохимична корозия на стомани 

3Х14Н2Л и 3Х14Л и корозионно-механичните свойства на стомана 

1Х17Н2 от елемент нож от дробилка, работеща в цехове за 

акумулаторни отпадаци в заводи за рециклиране на акумулатори 

 

1.1. Определяне скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л 

Целта на експериментите е изследване скоростта на електрохимична 
корозия на стомана 3Х14Н2Л след различни режими на термична обработка и в 
различни агресивни среди. 

Последователността на работа е, както следва: 
- конструиране и изработване на пресформи, за получаване на стопяеми 

модели; 
- изработване на стопяеми модели; 
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- изработване на керамични форми по стопяеми модели в условията на завод 
“Бусер” АД – гр. София; 

- шихтоване на материалите, необходими за получаване на стомана 
3Х14Н2Л на база 100 kg получена сплав; 

- топене на метала в индукционна високочестотна пещ; 
- заливане на формите, почистване на готовите отливки; 
- термична обработка на детайлите; 
- подготовка на пробните тела за работа – рязане на телата на машина тип 

MINOSEKAR: 
- подготовка на работните разтвори за определяне скоростта на корозия на 

стомана 3Х14Н2Л. 
 

1.1.1. Режим на работа 

Пробните тела след подготовка за анализ се претеглят на аналитична везна 
за намиране на тяхното тегло и се изчислява пълната повърхнина за всяко едно 
от тях. 

В епруветки се поставят пробните тела от стоманите в различно състояние. 
Проби от всеки вид стомана се заливат с всеки един реактив за 48 часа, с 
контрола за загубено тегло на 24 часа. След, което данните се обработват по 
следния начин: 

- намиране на изгубеното тегло за 24 часа: 

m1 = m1 – m2, където (1) 
m1 е масата на пробното тяло преди работа в агресивна среда, g; 
m2 – маса на пробното тяло след 24 часова работа в агресивна среда, g. 

- намиране на изгубеното тегло за 48 часа: 

m2 = m2 – m3, където (2) 
m3 е маса на пробното тяло след 48 часова работа в агресивна среда, g. 

-намиране скоростта на електрохимична корозия по формулата: 

Кi = 
tiSn

mi

..


, g/(cm2.h), където (3) 

Кi – скоростта на електрохимична корозия, g/(cm2.h); 
Sп – пълна повърхнина на пробното тяло, cm2; 
ti – време на престой на пробното тяло в агресивна среда, h. 

Получените резултати се въвеждат в таблици и се  
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намира скоростта на електрохимична корозия. 
 

1.1.2. Опитни резултати и изводи 

Опитните резултати са показани на таблици 1, 2, 3, 4 и графики 1, 2, 3, 4. 

Сравнителни таблици за скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л 

проба реактив Sп m1 m2 Dm1 t1 k1,10
5

m3 Dm2 t2 k2,10
5

№ - cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h)
1 2,5% HCl 3,3818 3,2159 3,2128 0,0031 24 3,8195 3,2097 0,0031 24 3,8195
2 5% HCl 3,476 3,3741 3,3708 0,0033 24 3,9557 3,3665 0,0043 24 5,1544
3 10% H2SO4 3,6267 3,4903 2,864 0,6263 24 719,5476 2,3925 0,4715 24 541,7000

4 10% HNO3 4,2202 4,1899 4,1771 0,0128 24 12,6376 4,1768 0,0003 24 0,2962

5 45% H3PO4 4,597 4,8194 4,8103 0,0091 24 8,2481 4,8095 0,0008 24 0,7251

6 10% (СООН)23,9752 3,9739 3,9737 0,0002 24 0,2096 3,9735 0,0002 24 0,2096

проба реактив Sп m1 m2 Dm1 t1 k1,10
5

m3 Dm2 t2 k2,10
5

№ - cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h)
1 2,5% HCl 2,5999 2,4006 2,393 0,0076 24 12,1800 2,3707 0,0223 24 35,7386
2 5% HCl 5,6896 5,6308 5,6238 0,0070 24 5,1263 5,6127 0,0111 24 8,1289
3 10% H2SO4 4,1542 4,1743 3,222 0,9523 24 955,1578 2,575 0,647 24 648,9416

4 10% HNO3 4,0882 3,9671 3,9477 0,0194 24 19,7724 3,9466 0,0011 24 1,1211

5 45% H3PO4 3,8527 3,6198 3,5176 0,1022 24 110,5285 3,4335 0,0841 24 90,9535
6 10% (СООН)3,6361 3,4339 3,4338 0,0001 24 0,1146 3,4337 0,0001 24 0,1146

проба реактив Sп m1 m2 Dm1 t1 k1,10
5

m3 Dm2 t2 k2,10
5

№ - cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h)
1 2,5% HCl 3,9187 3,5001 3,418 0,0821 24 87,2951 3,3748 0,0432 24 45,9336
2 5% HCl 3,6455 3,2017 3,0736 0,1281 24 146,4134 3,0169 0,0567 24 64,8059
3 10% H2SO4 3,7303 3,4648 3,0159 0,4489 24 501,4119 2,5459 0,47 24 524,9801

4 10% HNO3 3,8622 3,5241 3,5176 0,0065 24 7,0124 3,5166 0,001 24 1,0788

5 45% H3PO4 3,4571 3,1124 2,9776 0,1348 24 162,4676 2,8583 0,1193 24 143,7862
6 10% (СООН)3,9375 3,7224 3,7208 0,0016 24 1,6931 3,717 0,0038 24 4,0212

проба реактив Sп m1 m2 Dm1 t1 k1,10
5

m3 Dm2 t2 k2,10
5

№ - cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h)
1 2,5% HCl 3,8057 3,5304 3,455 0,0754 24 82,5516 3,3536 0,1014 24 111,0177
2 5% HCl 3,8151 3,5445 3,4376 0,1069 24 116,7510 3,3077 0,1299 24 141,8705
3 10% H2SO4 3,6926 3,2479 2,8804 0,3675 24 414,6807 2,3941 0,4863 24 548,7326

4 10% HNO3 3,7209 3,4114 3,4073 0,0041 24 4,5912 3,3983 0,009 24 10,0782

5 45% H3PO4 3,768 3,3298 3,1414 0,1884 24 208,3333 2,9428 0,1986 24 219,6125
6 10% (СООН)3,5984 3,2398 3,2396 0,0002 24 0,2316 3,2356 0,004 24 4,6317

Таблица 4. Стомана 3Х14Н2Л в закалено/нискотемпературно отвърнато структурно състояние 

Таблица 3. Стомана 3Х14Н2Л в закалено/високотемпературно отвърнато структурно  състояние

Таблица 1. Стомана 3Х14Н2Л в лято структурно състояние

Таблица 2. Стомана 3Х14Н2Л в отгрято структурно състояние
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отвърнато, закалено/нискотемпературно отвърнато) най-силно влияе H2SO4, а 
най-слабо влияние оказва (СООН)2. 

- При работа на стомана 3Х14Н2Л, в различни структурни състояния 
(лято, отгрято, закалено/високотемпературно отвърнато, 
закалено/нискотемпературно отвърнато), в агресивна среда оксалова киселина, 
средата не оказва съществено влияние върху скоростта на корозия на тази 
стомана, което от своя страна означава, че детайлите изработени от стомана 
3Х14Н2Л могат да работят изключително добре в условията на тази агресивна 
среда; 

- 45 % фосфорна киселина, използвана като агресивна среда за 
определяне на електрохимичната скорост на корозия на стомана 3Х14Н2Л във 
всички изследвани структурни състояния (лято, отгрято, 
закалено/високотемпературно отвърнато, закалено/нискотемпературно 
отвърнато) влияе неблагоприятно върху скоростта на корозия, като се 
наблюдава нарастване на стойността ѝ във възходящ ред от стомана I до стомана 

IV (лята  отгрята  закалена/високотемпературно отвърната  закалена/ 
нискотемпературно отвърната), което от своя страна означава, че детайли от 
стомана 3Х14Н2Л работещи в условия на агресивна среда фосфорна киселина 
няма да имат висока корозионната устойчивост; 

- При използване на 10 % азотна киселина, като агресивна среда за 
определяне на скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л се наблюдават ниски 
стойности на К1 и К2 при различните структурни състояния на стомана 
3Х14Н2Л, от което следва, че детайлите от стомана 3Х14Н2Л ще работят добре 
в тази агресивна среда. Най-добра корозионната устойчивост ще има при 
стомана 3Х14Н2Л в закалено и високотемпературно отвърнато структурно 
състояние. От графиките направени за условно приетите стомани I, II и III се 
наблюдава пасивност на влиянието на агресивната среда върху скоростта на 
корозия след престоя на пробните тела в агресивна среда за периода от 24 часа 
след първата контрола за тегло; 

- Влиянието на 10 % сярна киселина използвана за определяне 
скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л е най-голямо от използваните 
разтвори на агресивни среди, което означава,че корозионната устойчивост на 
стомана 3Х14Н2Л при условие на работа в агресивна среда от сярна киселина е 
ниска. Най-добра корозионната устойчивост стомана 3Х14Н2Л има при работа в 
агресивна среда сярна киселина в състояние на закаляване и последващо 



 
 

11 
 

нискотемпературно отвръщане при първа контрола за загуба на теглото за 24 
часа; 

- 5 % солна киселина използвана като агресивна среда за определяне 
скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л, влияе почти незначително на 
корозионната устойчивост на стоманата в лято и отгрято структурно състояние, 
но при закаляване с последващо високотемпературно отвръщане солната 
киселина оказва значително по-голямо влияние върху скоростта на 
електрохимична корозия на стомана 3Х14Н2Л, от което следва, че детайлите от 
стомана 3Х14Н2 ще са сравнително издръжливи при работа в тази агресивна 
среда, особенно в лято и отгрято състояние; 

- 2,5 % солна киселина използвана, като агресивна среда за определяне 
скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л не оказва особенно голямо влияние 
върху корозионната устойчивост на стоманата в лято и отгрято структурно 
състояние, при първа контрола за загуба на теглото, след това стойностите на 
скоростта на електрохимична корозия се повишават за останалите структурни 
състояния, но въпреки това детайлите от стомана 3Х14Н2Л ще имат 
задоволителна корозионната устойчивост при работа в тази агресивна среда.  

След като целта на поставената задача е изпълнена, получените скорости за 
електрохимична корозия са удовлетворителни и на база направените изводи 
може да се обобщи, че детайлите от стомана 3Х14Н2Л ще могат да работят в 
агресивни среди при задоволителна корозионната устойчивост. 

 

1.2. Изследване скоростта на електрохимична корозия на стомана 3Х14Л 

Целта на изследването е да се определи скоростта на корозия на стомана 
3Х14Л БДС 6738 – 72 ( С – 0,360 %, Fe – 85.357 %, Cr – 14,00 %, Mn – 0.469 %, P 
– 0.058 %, S – 0.031 %, Ni 0.139 %, спектралния анализ е направен във фирма 
„М+Ц – Хидравлик, гр. Казанлък) след различни режими на термична обработка 
и в различни агресивни среди. 

Методиката, последователността на работа, изработването на стопяеми 
модели, изработването на керамични форми, конструирането и изработването на 
пресформа, шихтоването на материалите, топенето на метала, заливането на 
формте, почистването на готовите отливки, термичните режими за 
допълнителна обработка, подготовката на пробните тела, подготовката на 
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работните среди и режим на работа са същите, както при изследванията за 
скоростта на корозия на стомана 3Х14Н2Л. 

 

1.2.1. Опитни резултати и изводи 

Опитните резултати са показани на таблици 5, 6, 7, 8 и графики 5, 6, 7, 8. 

 

Сравнителни таблици за скоростта на корозия на стомана 3Х14Л 

Таблица 5 Стомана 3Х14Л в лято структурно състояние  

реактив Sп m1 m2 ∆m1 t1 k1,10-3 m3 ∆m2 t2 k2,10-3 

- cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h) 

2,5%HCl 3,5984 3,4583 3,0728 0,3855 24 4,5 2,5456 0,5272 24 6,14 

5%HCl 3,5608 3,5628 3,4052 0,1576 24 1,8 2,9103 0,4949 24 5,81 

10%H2SO4 3,9752 3,7994 2,4946 1,3048 24 17,7 1,7363 0,7583 24 7,92 

10%HNO3 3,7021 3,5184 3,4784 0,04 24 0,5 3,477 0,0014 24 0,16 

45%H3PO4 3,6361 3,4824 3,4201 0,0623 24 0,7 3,3989 0,0212 24 0,21 

10%(COOH)2 3,5984 3,3818 3,3799 0,0019 24 0,02 3,3783 0,0016 24 0,02 

 

Таблица 6 Стомана 3Х14Л в отгрято структурно състояние 

реактив Sп m1 m2 ∆m1 t1 k1,10-3 m3 ∆m2 t2 k2,10-3 

- cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h) 

2,5%HCl 4,2955 4,3119 3,959 0,3529 24 1,72 3,7729 0,1861 24 1,84 

5%HCl 2,8637 2,5896 2,3865 0,2031 24 3,01 2,2343 0,1522 24 2,25 

10%H2SO4 3,8999 3,7686 3,1204 0,6482 24 6,94 2,5673 0,5531 24 5,91 

10%HNO3 4,2578 4,0594 4,0435 0,0159 24 0,163 4,0398 0,0037 24 0,36 

45%H3PO4 4,2202 4,0746 3,8081 0,2665 24 2,61 3,5829 0,2252 24 2,28 

10%(COOH)2 4,3144 4,0899 4,0889 0,001 24 0,01 4,0887 0,0002 24 0,02 
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Таблица 7 Стомана 3Х14Л в закалено/високотемпературно отвърнато структурно  
състояние 

реактив Sп m1 m2 ∆m1 t1 k1,10-3 m3 ∆m2 t2 k2,10-3 

- cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h) 

2,5%HCl 3,8622 3,7423 3,589 0,1533 24 1,72 3,539 0,05 24 0,53 

5%HCl 3,9187 3,7912 3,685 0,1062 24 1,15 3,6098 0,0752 24 0,84 

10%H2SO4 3,7963 3,7576 3,245 0,5126 24 5,64 2,7777 0,4673 24 5,17 

10%HNO3 3,7492 3,7615 3,4595 0,302 24 0,34 3,4533 0,0062 24 0,72 

45%H3PO4 3,5608 3,284 3,1495 0,1345 24 1,65 2,0296 1,1199 24 1,46 

10%(COOH)2 3,7492 3,7765 3,7616 0,0149 24 0,21 3,76 0,0016 24 0,02 

 

Таблица 8 Стомана 3Х14Л в закалено/нискотемпературно отвърнато структурно  
състояние 

реактив Sп m1 m2 ∆m1 t1 k1,10-3 m3 ∆m2 t2 k2,10-3 

- cm2 g g g h g/(cm2.h) g g h g/(cm2.h) 

2,5%HCl 4,0129 3,5561 3,4026 0,1535 24 1,65 3,2857 0,1169 24 1,21 

5%HCl 3,5416 3,0664 2,9164 0,15 24 1,82 2,7936 0,1228 24 1,43 

10%H2SO4 3,6161 3,1521 2,7574 0,3947 24 4,54 2,325 0,4324 24 5,05 

10%HNO3 3,4383 3,0344 3,0282 0,0062 24 0,71 3,0198 0,0084 24 0,18 

45%H3PO4 3,7868 3,3241 3,1811 0,143 24 1,63 3,0249 0,0962 24 1,16 

10%(COOH)2 3,6173 3,1198 3,1182 0,0016 24 0,02 3,1142 0,0047 24 0,05 
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Графика 6 Зависмост на скоростта на корозия на стомана 
3Х14Л в отгрято стр. състояние от различни агресивни 
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Графика 7 Зависмост на скоростта на корозия на стомана 
3Х14Л във вис.температурно отвърнато стр. състояние в 
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Графика 8 Зависмост на скорост на корозия на стомана 
3Х14Л във нискотемп. отвърнато стр. състояние в 

зависимост от различни агресивни среди
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- При стомана 3Х14Л (лята) се наблюдава висока устойчивост на корозия в 
среди 10 %HNO3, 45 % H3PO4 и 10%(COOH)2, докато при 2,5 %HCl, 5 % HCl 
корозионната устойчивост е задоволителна, в сравнения със силната корозия 
(висока скорост на химична корозия) при 10 % H2SO4. 

- При стоманата отгрята при 740°С се наблюдава аналогична картина при 2,5 
%HCl, 5 % HCl и 10 % H2SO4, но стойностите на К1 и К2 намаляват, с изключение 
на К1 при 5 % HCl, най-висока корозионна устойчивост има пак при 10 %HNO3, 45 
% H3PO4 и 10%(COOH)2, но се вижда и повишение на К2 при 10 %HNO3 и 45 % 
H3PO4, както и на К1 при 45 % H3PO4. 

- Стоманата закалена при 1050°С и отвърната на 680°С има най-висока 
устойчивост срещу корозия, но се държи подобно на другите стомани – най-висока 
корозия има при 10 % H2SO4 и най-ниска при 10 %HNO3 и 10%(COOH)2, солната 
киселина също действа по-слабо. 

- Стоманата, която е закалена при 1020°С и отвърната при 250°С показва, най-
добра устойчивост против корозия при агресивни среди 10%(COOH)2  и 10 %HNO3, 
а най-слаба по отношение на 10 % H2SO4,  по отношение на 2,5 %HCl, 5 % HCl и 45 
% H3PO4 проявява висока корозионна устойчивост. 

- Ясно се вижда, че най-лоша корозионна устойчивост (най-висока скорост на 
корозия) има при стомана 3Х14Л работеща в агресивна среда сярна киселина. 

В заключение на изследване на скоростта на електрохимична корозия на 
стомани 3Х14Н2Л и 3Х14Л, може да се каже, че стомана 3Х14Н2Л има по-добра 
корозионна устойчивост в сравнение със стомана 3Х14Л, както в лято състояние, 
така и при последващо термично обработване, като очаквано най-ниска 
устойчивост против корозия се наблюдава при агресивна среда сярна киселина. 
Термичните режими действат благоприятно и при двата вида стомани, като 
повишават корозионната им устойчивост (намалява скоростта корозия), като 
оптимален резултат може да се подбере в зависимост, от това колко време и в каква 
агресивна среда ще работи детайла. 

 

1.3. Изследване корозионно-механичната устойчивост на стомана 1Х17Н2 от 
елемент нож на дробилка работеща в цехове за акумулаторни отпадъци на 
заводи за рециклиране на акумулатори 
 

Целта на поставената задача е да се изследва скоростта на 
електрохимична корозия и механичните свойства на стомана 1Х17Н2, използвана за 
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направа на ножове за дробилки в цеховете за акумулатурни отпадаци в заводите за 
рециклиране на акумулатори (в частност ОЦК – Кърджали). 

 
1.3.1. Начин на работа и изследвания 
 

В цеховете за амортизирани акумулатори се използва ударно-ножова 
дробилка (снимка 1) с ножове от стомана 1Х17Н2Л.  

Периодичен проблем при използването на ножовете на ударно-ножовата 
дробилка е драстичното им износване в зоната на удара след осем месеца, което е 
икономически неизгодно, затова е направено само напластяване със стомана, което 
удължава тяхното използване и предназначение. За разрешаването на проблема и 
доказване на необходимостта от напластяване на износените ножове, с цел 
удължаване на използването им са направни следните проучвания и изследвания: 

- техническая характеристика на ударно-ножовата дробилка и сваляне 
на два ножа (трети и четвърти) от най-износената част за анализ; 
- напластяване на трети и четвърти ножове от ротора в завод „Възход“ – 
гр. Пловдив; 
- монтиране на напластените ножове на дробилката за изпитване; 
- икономическа обосновка; 
- определяне скоростта на електрохимична корозия на стомана 1Х17Н2. 
Дробилката има 32 ножа с общо тегло 176 кг, но след осем месеца и 

износването на ножовете се наблюава намаление на общото тегло с 34 кг. 
Свалени са трети и четвърти нож, защото при тях има най-голямо износване. 
Ножовете са напластени в завод „Възход“ – гр. Пловдив, с електрод FS-CrNiMn, 
марка Prokron 18/8/6 (снимка 2). 
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Снимка 1 Ударно-ножова дробилка 

 

 
Снимка 2 Напластени ножове 

 
 

Напластените ножове са монтирани на дробилката за изпитание. След 
изтичане на пробния период от три месеца, не се наблюдава намаление на 
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твърдостта на ножовете. Трябва да се отбележи, че след износването им от 
едната част, те могат да се свалят и да се обърнат от другата страна, което 
допълнително ще удължи тяхното използване. 

Напластяването на ножовете на ударната дробилка със стомана 
удължава времето на използването и приложението им, при което 
икономическия ефект е значим, т.к.: 

- За работния цикъл на дробилката се влагат 4161€, при цена за един 
нов нож 130€ (ако не се прави напластяване).; 

- Цената за напластяване на един нож е 36€ (1152€ за 32 ножа).; 
- Икономията на завода е 3009€ и удължаване на периода, през който 

ще се използват напластените ножове. 
Тъй като ножовете работят в сярнокисела среда, се приготвя 5%-ен 

рзтвор на H2SO4 и пробно тяло, изрязано от ножовете. 
 Анализът се извършва по следната методика: 

- Претегля се на аналитична везна пробното тяло за намиране на 
изходното му тегло (m1), след което се намира пълната му повърхнина (Sn).; 

- В епруветка се поставя пробното тяло от стомана и се залива 
със сярна киселина за един месец. Прави се контрола за загубено тегло 
последователно четири дни през 24 ч, след това след 72 ч и три контроли през 
168 ч. 
Данните се обработват. 
 
1.3.2. Опитни резултати и изводи 
 

В таблица 9 и графика 9 са показани получените резултати за скоростта 
на електрохимична корозия.  

Време (h) 
 

24 24 24 24 72 168 168 168 

Кi К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

2,
88

56
 

5,
09

19
 

6,
57

35
 

7,
25

94
 

8,
71

29
 

7,
67

25
 

5,
48

57
 

3,
01

69
 

Таблица 9 Сравнителна таблица за стойностите на скоростта на корозия от времето 
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Графика 9 Зависимост на скоростта на електрохимична корозия от времето на престой в 

агресивна среда ( 5 % сярна киселина) 

 

От изследването на корозионно-механичната устойчивост на 
стомана 1Х17Н2 на елемент нож от дробилка работеща в цехове за 
акумулаторни отпадъци на заводи за рециклиране на акумулатори, могат 
да се направят следните изводи: 
- Напрвеният подбор на електрод за напластяване е правилен, тъй като: 

* напластените ножове са с по-дълъг период на експлоатация; 
* могат да се обръщат след определено износване от едната страна; 
* ножовете имат необходимите механични свойства, както при 

напластения слой, така и във вътрешността на детайла; 
* икономически е чуствително по-изгодно да се използват напластени 

ножове, отколкото да се купуват нови; 
* напластяването може да се прави и на ножове на ударно-ножови 

дробилки от подобен тип, работещи в други заводи за рециклиране на 
акумулаторни отпадъци. 

- Стомана 1Х17Н2 в агресивна среда 5%-ен рзтвор на H2SO4, съгласно 
петобалната скала за оценяване на корозионната устойчивост е сравнително 
устойчива. 

- През първите четири дни ( 96 часа = 4 x 24 ч ) Кi нараства. 
- При контролата на 72 часа нарастването на Кi продължава. 
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- При последващите контроли на 168 часа се наблюдава понижаване в 
стойността на Кi, което означава, че действието на сярната киселина върху 
корозионната устойчива (скоростта на корозия намалява) намалява. 

В заключени е на точка 1 (изследване на скоростта на корозия на 
стомани 3Х14Л, 3Х14Н2Л и 1Х17Н2), може да се каже, че: 

1. Високолегираните хромови стомани от мартензитен и 
мартензитно-феритен клас имат сравнително добра (задоволителна) устойчивост 
срещу корозия. 

2. Стоманите от този вид работят добре в различни агресивни 
среди. 

3. При сравнително ниско количество добавен легиращ елемент 
(2% Ni), могат да се подобрят чуствително корозионно устойчивите ѝ 
показатели. 

4. При правилен избор за почистване на отливката, корозионната 
устойчивост на хромовите неръждаеми стомани също може да се повиши. 

5. Термичната обработка (режим), трябва да е подбран и 
съобразен със структурата на стоманата и агресивната срда, в която ще работи, 
за да се постигне по-висока устойчивост против корозия. 

6. В различни агресивни среди, хромовите стомани имат различен 
пик на Кi. 
При подходящ избор на стомана, почистване на отливката, термична обработка, 
структура и агресивна среда, устойчивостта на материала срещу корозия може 
да се повиши. 
 
2. Изследване процесите на корозия под напрежение при статично 
натоварване (напрежение) 
 

Целта на настоящата задача е да бъде разработена методика и 
екипировка за лабораторно изпитване на корозионно-механична устойчивост, 
т.е. на устойчивост против корозия под напрежение при статично натоварване 
на лети стомани, в частност 3Х14Л - БДС 3692-78. 

 
2.1 Методика и екипировка за изпитване на корозионно-механичната 
устойчивост на лети стомани 
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Избрано е U-образно пробно тяло с кръгло сечение с диаметър 
d=7.3mm, радиус на закръглението при върха 11.5mm и рамо 38.5mm (снимка 3). 

 
Снимка 3 Пробно тяло 

Пробното тяло е отлято по метода леене по стопяеми модели. 
Конструирана и изработена е пресформа (снимки 4 и 5) за восъчните модели на 
отливките и за леяковата система. 

        
Снимка 4 Пресформа    Снимка 5 Отворена пресформа 

 
Леякова система е класическата за метода – централно разположена 

цилиндрична колективна мъртва глава с диаметър 25mm и височина на 
активната част 120mm; капацитета на тази леякова система е 12 отливки (снимка 
6). Моделът на леяковата система е изработен от алуминиева сплав. 
Необходимият восъчен слой по повърхността му се нанася чрез неколкократно 
потапяне в стопена моделна композиция. 
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Снимка 6 Леярска форма 

Формите за отливане на пробните тела са изработени в условията на 
завод “Бусер-96” ООД. Процесът включва: 

- изработване на восъчни модели (снимка 7); 
 

 
Снимка 7 Восъчни модели 

- за изработване на моделния блок, моделите на отливките се монтират 
върху модела на леяковата система чрез спояване; 

- формата е изградена от пет технологични слоя, като за фиксиране на 
първия е използван кварцов пясък фракция 010, а за останалите четири – 040. 
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Отстраняването на моделите от готовата форма е извършено чрез стапяне на 
водна баня; 

- за изработване на моделния блок, моделите на отливките се монтират 
върху модела на леяковата система чрез спояване. 

Изпичането на формите е извършено в ХТМУ в лабораторна камерна 
пещ при 800оС в опорна засипка от кварцов пясък.  

Като шихтови материали са използвани възврат (леяци) от стомана 
3Х14Л, нисковъглероден ферохром за корекция на състава и за откисляване - 
FeSi75 и алуминий. 

Топенето е извършено в тиглова високочестотна индукционна 
лабораторна пещ с вместимост на тигела 3kg. Температурата на леене е 1570оС, 
и е контролирана с термодвойка Pt-Rh 30/6 и програмируем контролер RT 384. 
Заливането е извършено непосредствено от пещта. 

Част от отливките за пробните тела, с цел запазване на лятата 
повърхност са почистени от задържаната по повърхността им формовъчна смес 
и от пригара по химичен път с кипящ 30%-ен, воден разтвор на NaOH (снимка 
8). Останалите са подложени на дробеструйно почистване, при което е 
осъществен и повърхностен наклеп (снимка 9). 

 

       
Снимка 8 Отливки почистени по         Снимка 9 Отливки подложени на  

                    химичен път                       дребноструйно почистване 

 
Абсолютната и остатъчната деформация на образеца са отчитани с 

индикаторен микрометър с точност 0.01mm. 
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Използваното напрежение е 530МРа (54 kgf/mm2), възникващо при 
абсолютна деформация на образеца от 1mm, при което остатъчната деформация 
е в рамките на 0.05mm. 

Агресивната среда е кипящ 45%-ен разтвор на MgCl2 (115о - 125о С). 
Предварително подготвените (почистени) по двата варианта пробни 

тела се натоварват до зададената стойност на напрежението непосредствено 
преди изпитването. Натоварването на образците се осъществява с помощта на 
винтово съединение (снимка 10), до постигане на зададената степен на 
деформация, след което пробните тела се потапят в предварително приготвен и 
подгрят до кипене 45%-ен разтвор на MgCl2. 
 

 
Снимка 10 Натоварени пробни тела 

 
2.2. Експериментални резултати и изводи 
 

От първата серия пробни тела – почистени по химичен път, 
последователно през интервали от един час по едно пробно тяло се натоварва до 
разрушаване, като се отчита съответното усилие. Средната, изходна якост на 
образците е 1320МРа (134.50kgf/mm2). 

Резултатите от изследването са отразени в таблица 10 и графично – на 
графика 10. От тях се вижда, че инкубационния период на зараждане на 
пукнатината при тези условия е около 1 час, след което развитието й води до 
монотонно понижаване на разрушаващото натоварване. 
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Графика 10 

Зависимост на разрушаващото напрежение от времето на 
обработка в агресивния разтвор – І серия пробни тела 

 
 

Таблица 10 
Разрушаващо натоварване на образците от І серия при изпитване на корозионно-механичната 

им устойчивост 
Време, h 1 2 3 4 5 6 

Разрушаващо 
натоварване 

kgf 133.22 118.79 117.05 111.37 101.14 92.05 

N 1306.89 1165.33 1148.26 1092.54 992.18 903.01 
Разрушаващо 
напрежение 

kgf/
mm2 

134.56 119.98 118.22 112.48 102.15 92.07 

MPa 1320.03 1177.00 1159.74 1103.43 1002.09 903.21 

 
 

Втората серия пробни тела – почистени с песъкоструен апарат, респ. с 
наклеп по повърхността, още при определяне на изходната якост, показват с 
около 10% по-високи стойности в сравнение с пробните тела от първата серия. 
Поради това, а и поради очакваната, съгласно литературните данни по-висока 
корозионно-механична устойчивост, интервалите между отделните изпитвания 
са увеличени първоначално на 3 часа, след второто определение – на 6 часа, а 
впоследствие на 12 часа. Резултатите от изпитването са показани в таблица 11 и 
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графично – на графика 11. От тях се вижда, че както инкубационния период на 
зараждане на пукнатината, така и процеса на развитието ѝ са по-продължителни 
в сравнение със същите показатели на образците от първата серия, при това са 
по-високи и стойностите на разрушаващото напрежение. 

 
Таблица 19 

Разрушаващо натоварване на образците от ІІ серия при изпитване на корозионно-
механичната им устойчивост 

Време, h 0 3 6 12 24 36 

Разрушаващо 
натоварване 

kgf 152.34 152.27 148.15 144.11 136.51 128.88 

N 1494.44 1493.27 1413.98 1413.98 1339.12 1264.3 
Разрушаващо 
напрежение 

kgf/m
m2 

153.86 153.79 149.63 145.55 137.88 1130.17 

MPa 1509.40 1508.71 1467.88 1427.86 1352.55 1276.95 

 
 

 
Графика 12 

Зависимост на разрушаващото напрежение от времето на 
обработка в агресивния разтвор – ІІ серия пробни тела 

 

2.3. Изследване на корозионно-механичната устойчивост на 
лята, високохромова стомана, при различни термични 
обработки 

Целта на настоящата задача е с разработената вече методика и 
екипировка за лабораторно изпитване на корозионно-механична устойчивост, да 
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се изследва устойчивостта против корозия под напрежение при статично 
натоварване на лети стомани, в частност 3Х14Л, в различни структурни 
състояния. 

Методиката на работа за изпитвания в лабораторни условия на 
корозионната устойчивост на стомани, вида и размера на пробните тела, 
методиката на експеримента, агресивната среда, метода на отливане на пробните 
тела, конструирането и изработването на пресфирмата, изработването на 
пробните тела, подготовката на пробните тела, зависимостта 
деформация/напрежение, избора на напрежение, начина на работа са същите, 
както в предната задача, но серии от пробни тела се подлагат на термична 
обработка. Първата серия е закалена при 1000°С с охлаждане на въздух, втората 
е закалена и отвърната при 300°С с охлаждане на въздух, а трета серия е 
закалена и отвърната при 750°С с охлаждане на въздух. 

 
2.3.1 Опитни резултати иизводи 
През интервали от 24 часа е определяно разрушаващото напрежение на 

пробните тела от всяка група. Резултатите от изследването са отразени в таблица 
12. 

 
 

Таблица 20 
Разрушаващо напрежение на пробните тела сед престой в 

 агресивният разтвор, МРа 

Време,h 
Режим на термично обработване 

закаляване 1000оС отвръщане 300оС отвръщане 750оС 
0 1341.5 1457.5 1510.2 

24 786.7 1592.6 1407.5 
48 600 1514.8 1512.2 
72 180 1410.7 1523.2 
96  1491.2 1490.6 
120  1491.2 1584.1 
144  1431.9 1414.6 

 
 

И при трите серии пробни тела се наблюдава ясна тенденция към 
намаляване на разрушаващото напрежение с увеличаване времето на престой в 
агресивния разтвор. Най-интензивно е понижението при закалените пробни 
тела, което би могло да бъде обяснено с факта, че в това състояние структурата 
се характеризира с големи вътрешни напрежения. На същата логика се 
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подчинява и изменението на разрушаващото напрежение при отвърнатите при 
750оС пробни тела – при тях изменението е най слабо. Сравнителното изменение 
на разрушаващото напрежение на трите серии пробни тела е показано на 
графика 12. 

 
Графика 12 

Сравнителна диаграма за изменението на разрушаващото напрежение на трите 
серии пробни тела 

 
 

Изводите и заключенията, който могат да бъдат направени от така 
създадената методика и от изследването за корозионното напукване на лята 
, високохромова стомана, при различни режими на термично обработване 
са: 
 

Разработена е методика за изпитване на корозионно-механичните 
показатели на лeти стомани.  

Установено е положителното влияние на повърхностния наклеп върху 
корозионно-механичните характеристики на стомана 3Х14Л, изразяващо се в 
удължаване на инкубационния период на зараждане на пукнатината и процеса 
на развитието ѝ. 
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Извършено е сравнително изследване на корозионно-механичната 
устойчивост на отливки от стомана 3Х14 в три структурни състояния – закалено, 
закалено и отвърнато при 300оС, и закалено и отвърнато при 750оС, при 
следните условия: напрежение 500МРа и агресивна среда 45%-ен разтвор на 
MgCl2 при температура 115-125оС. 

Установено е, че най-интензивно е разрушаването при закалените 
пробни тела, а най-устойчива е стоманата след термично обработване, състоящо 
се от закаляване и отвръщане при 750оС. 
 
3. Конструиране и оразмеряване на устройство за циклично натоварване на 
пробни тела за изпитвания на корозионна умора 
 

Целта на поставената задача е да бъде разработена методика и 
екипировка за лабораторно изпитване на корозионо-механична устойчивост, т.е. 
на устойчивост против корозия под напрежение при периодично натоварване на 
лети стомани. Това налага конструирането и оразмеряването на устройство за 
циклично натоварване. 

Образците, които ще се използват за контролни изследванияса са от 
високолегирана  хромова и хромникелова стомана марки 3Х14Л и  10Х18Н9Л, 
направени като ᴜ-образно пробно тяло. 

Усилието, което проектното устройство трябва да придава на пробното 
тяло е минимум 54 kgf, отговарящо на абсолютна деформация – равна на 1 mm. 

Направени са необходимите изчисления, устройството е проектирано и 
сглобено (снимка 11). 
Под хобота е предвиденосвободно пространство, където може да бъде поставен 
съд с корозионнен разтвор, както и нагряващ котлон. 
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Снимка 11 Апарат за изследване на корозионна умора 

 
 

Създаденото устройство, конструирано и изработено в ХТМУ за целите 
на дисертацията, не е в състояние да работи в непрекъснат режим повече от 2 
часа поради прегряване на мотор-редукторната група. Това устройство е 
тествано за функционалност като са използвани пробни тела от стомани 3Х14Л 
и 10Х18Н9 без агресивна среда, при което се оказа, че след два часа 
непрекъсната работа мотор-редукторната група прегрява. Това време е крайно 
недостатъчно за изследване процесите на корозионна умора в отливки от 
високолегирани хромови и хромникелови стомани.  

Поради тази причина се наложи да се подмени задвижващата мотор-
редукторната група. Компонентите на новата мотор - редукторна група са 
електродвигател на фирма „Динамо“ – град Сливен тип PIVT6-25/3A и червячен 
редуктор с предавателно отношение 1:50, който е конструиран и изработен в 
Технически университет – София.  

Направени контролни експерименти с отливки от стомани 3Х14Л и 
10Х18Н9Л. 

Резултатите от тестовите експерименти показват, че с новата мотор-
редукторна група, апарата може да работи в рамките на 6 до 8 часа максимум. 
Липсата на принудително охлаждане на двигателя и тук води до значително 
повишаване на температурата му след посоченото време, но това дава 
възможност за използване на работното време за активни експерименти. 
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4. Изследване процесите на корозионна умора в отливки от стомана Х18Н9 
и Х18Н9М2 в лято и закалено състояние 
 
4.1. Изследване процесите на корозионна умора в отливки от стомана 
Х18Н9 и Х18Н9М2 в лято и закалено състояние 
 

Целта на тези изпитания е да бъде изследвана корозионно-механичната 
устойчивост, т.е. на устойчивост против корозия под напрежение (в частност 
корозионната умора) при циклично натоварване на стомани  Х18Н9 
(X6CrNi 18 9)  и Х18Н9М2 (X6CrNiMo 18 10) в лято и закалено структурни 
състояния.  

При корозионните изпитания образците от дадените стомани са с лята 
структура и след термообработване – закаляване от 1100ºС. Като корозионна 
среда е използвана евтектична сплав Pb-Bi 45/55 при температура 140ºС и 160 
ºС. 

Пробните тела са направени от стомани Х18Н9 (0.065%C, 0.82%Si, 
0.75%Mn, 18.2%Cr, 9.6%Ni) и Х18Н9М2 (0.070%C, 0.86%Si, 0.72%Mn, 18.5%Cr, 
10.3%Ni, 2.4%Mo) по по БДС 6738-72. 

Предвид ограничените възможности на апаратурата (6 - 8 часа 
издръжливост), за съкращаване продължителността на експериментите на върха 
на пробните тела с помощта на универсална фреза бе изработен V – образен 
надрез с дълбочина 0,5 мм и ъгъл при върха 60º. 

Пробните тела са предварително подготвени за работа: 
- лети образци, повърхностно почистени; 
- термообработени образци – закаляване при 1100ºС с охлаждане във 

вода и почистени. 
Пробното тяло се закрепва за апарата и с помощта на винт се задава 

предварителната деформация, след което се подготвя тигел с агресивна среда, 
която е предварително подгрята до определената температура. Образецът се 
потапя  в средата. Включва се задвижващия механизъм (мотор-редуктор), който 
осигурява 60 натоварващи цикъла  в минута. 

След така подготвените пробни тела, апарата се пуска в режим на 
работа и периодично се следи за появата на пукнатини и времето до 
разрушаване на образеца. 
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4.2. Опитни резултати и изводи 
 
Резултатите от изпитването са показани на графика 13 
 

 
Графика 13 Резултати от изпитването на корозионна умора 

 
 

При анализ на получените резултатите могат да се направят следните 
изводи: 

Използваната агресивна среда Pb/Bi 45/55 е силен фактор за появата на 
корозионна умора. 

Анализът на резултатите показва ясно, че легирането на аустенитната 
стомана тип 18/8 с молибден съществено повишава устойчивостта ѝ на 
корозионна умора в среда на Pb-Bi сплви – разрушаването при лятата структура 
настъпва след 85 часа или при около 200000 цикъла, срещу 58 часа (три седмици 
– 5 дни по 6 часа) или около 14000 цикъла (две седмици) при стоманата без 
молибден. 

Също така е очевидно и влиянието на структурата – след закаляване и 
фиксиране на чисто аустенитно състояние устойчивостта на корозионна умора 
се повишава. 

По отношение влиянието на температурата резултатите са очаквани – 
при по-високата температура разрушаването на образците настъпва по-бързо. 
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5. Рновиране конструкцията на устройство за изпитвания на корозионна 
умора и тестване за издръжливост в процес на работа 
 

Целта на поставената задача е да се реновира съществуващия апарат 
(устройство) за изследване на процесите на корозионна умора, както и да се 
тества в процес на работа (експеримент) издръжливостта му и да се оцени 
устойчивостта против корозионна умора на стомана Х18Н9 при работа в 
агресивна среда Pb – Bi. 

Както бе споменатo първоначално е направено устройство (снимка 16), 
конструирано и изработено в ХТМУ, но то не е в състояние да работи в 
непрекъснат режим повече от 2 часа поради прегряване на мотор-редукторната 
група. Това време е крайно недостатъчно при изпитанията на корозионна умора, 
при които е необходима непрекъсната работа в рамките на поне 150 часа. Това 
налага реконструирането и изработването на нов задвижващ натоварващата 
система възел. Реконструирането на устройството е направено също в ХТМУ, но 
при него се налага прекъсване на работа след 6 до 8 часа, за да се охлади 
електродвигателя. За това се налага реновиране конструкцията на устройството 
за изпитвания на корозионна умора (снимка 12).  

От решаващо значение в случая отново е избора на подходящ 
задвижващ механизъм - двигател и редуктор, т.к. използването на задвижващи 
мотор-редукторни групи със сравнително малки постояннотокови двигатели се 
оказа неудачно (създават значителни затруднения). Те трябва да отговарят на 
изисквания, като функционалност, надеждност, безопасност при манипулация, 
компакност и т.н.. С оглед на тези съображения  е избран трифазен асинхронен 
електродвигател тип SW 030, производство на Spaggiari Trahssmisioni Italy. 
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Снимка 12 Реновирано устройство 

 
С това устройство е направен експеримет с пробно тяло от стомана 

Х18Н9, което е без надрез, агресивната среда е Pb – Bi при температура 180ºС. 
Пробното тяло издържа 5.106 цикъла без разрушаване (около 5 месеца 
непрекъсната работа, в рамките на седмицата без събота и неделя). 

Като извод на поставената задача за реновиране на съществуващия вече 
апарат за корозионна умора, може да се каже, че устройството за изпитване на 
корозионна умора е реновирано, така че да издържа дълго време в режим на 
работа, за да се достигнат необходимия брой цикли за образуване и нарастване 
на пукнатина в отливката. Методиката е съобразена с конфигурацията и размера 
на пробното тяло (отливка), натоварването, необходимо за реализиране на 
деформацията му, а методиката може да се използва за определяне на 
корозионно-механичната устойчивост и на други сплави и пробни тела с по-
големи размери. Направеният експеримент показва, че стомана Х18Н9 е 
достаъчно издръжлива и надеждна за работа в условията на термоядрените 
централи френски тип. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
В настоящата работа е разработена обобщена методика за определяне на 

скоростта на електрохимична корозия на стомани при работа в различни 
агресивни среди, съобразени с употребата на изследваните марки стомани, която 
може да се използва за определяне на скоростта на корозия и на други сплави и 
метали. Подбрана е подходяща методика за изработване и получаане на 
отлливки (пробни тела), необходими за изследванията. На база получените 
резултати са направени изводи и заключения, от който е видно, че при подходящ 
избор на стомана и легирането ѝ с подходящи елементи, подбора на агресивна 
среда и подлагането на правилно подбранаи режими на термично обработване 
на пробните тела (детайли) е възможмо да се повиши устойчивостта против 
корозия. 

Предложен е вариант, с цел икономическа изгодност и по-дълъг период 
на работа, за напластяяване на елемент нож от дробилка, работеща в цехове за 
рециклиране на акумулаторни отпадаци и е определена корозионната 
устойчивост на стомана 1Х17Н2, от която е направен ножа. 

Разработена е методика и екипировка за лабораторно изпитване на 
корозионно-механичната устойчивост, т.е на устойчивост против корозия под 
напрежение при статично натоварване на лети стомани , в частност 3Х14Л, при 
агресивна среда MgCl2. За целта е отлято пробно тяло, с необходимата 
конфигурация и размер, по подходящ метод; определен е начина на натоварване 
на пробното тяло; определена е зависимостта деформация/напрежение; направен 
е избор на напрежение и е избрана агресивна среда за работа; конструирани са и 
са изработени необходимите допълнителни принадлежности към апарата за 
механични изпитвания. По тази методика може да се определя корозионно-
механичната устойчивост и на други сплави. Направени са изследвания с 
пробни тела от стомана 3Х14Л , в състояния след отливане и след повърхностен 
наклеп, при което е установено положителното влияние на повърхностния 
наклеп. Извършено е и сравнително изследване на корозионно-механичната 
устойчивост на стомана 3Х14 в три структурни състояния, което показва 
категорично, че при правилни подбори за почистване на отливките и подходящи 
термични режими може да се въздейства върху съпротивлението срещу 
корозионно напукване на високолегирани хромови стомани.  
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Констуирано и оразмерено е устройство за циклично натоварване на 
пробни тела за изпитвания на корозионна умора, като са съобразени 
конфигурацията и размера на пробното тяло, работата му в агресивна среда, 
създаването на напрегнато състояние в отливката, както и изискването за 
компактност и експлоатационна издръжливост. След тестване на първото 
устройство и неиздръжливостта в процес на работа (2 часа), устройството е 
подобрено като е изработен нов задвижващ натоварващата система възел и е 
сменен електродвигателя, който да подсигури непрекъсната работа на 
устройството по-дълго време. Направени са контролни експерименти с отливки 
от стомана 3Х14Л и 10Х18Н9Л, но електродвигателя прегрява преди пробното 
тяло да се счупи, което налага съществуващия лабораторен апарат за изпитване 
на устойчивостта на леярси сплави стрещу корозионна умора, т.е. на 
устойчивост против корозия под напрежение при периодично натоварване да се 
реновира. С оглед на тези съображения електродвигателя е сменен с трифазен 
асинхронен електродвигател. По този начин устройството за изпитване на 
корозионна умора издържа дълго време в режим на работа, за да се достигнат 
необходимия брой цикли за образуване и нарастване на пукнатината в 
отливката. 

Изследвани са процесите на корозиона умора в отливки от стомана 
Х18Н9 и X18Н9М2 в лято и закалено състояние при работа в агресивна среда 
Pb-Bi 45/55 в лабораторни условия с изработения апарат за определяне на 
корозионно-механичната издражливост при циклично натоварване на пробното 
тяло, като е направен и подходящ избор на методика за получаване на отливки и 
провеждане на експериментите. Установено е, че използваната агресивна среда е 
силен фактор за появата на корозионна умора в отливки от стомани Х18Н9 и 
X18Н9М2; легирането на стомана тип 18 8 с молибден, съществено повишава 
устойчивостта ѝ на корозионна умора в агресивна среда Pb-Bi, а също така и 
фиксирането на аустенитна структура след закаляване повишава устойчивостта 
против корозионна умора, а при по-високи температури на корозиионата 
(агресивна) среда, разрушаването настъпва по-бързо. 
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Н А У Ч Н И   П Р И Н О С И 
 
1. На база литературни източници е разработена и уеднаквена методика 

за определяне на скоростта на електрохимична корозия на високолегирани 
хромови стомани, като са подбрани агресивни среди, в зависимост от 
прилижението на тези марки стомани в промишлеността и е предложен времеви 
интервал за отчитане на загубите на тегло (маса) на отливките. Тази методика 
може да се използва освен за високолегирани хромови стомани и за отливки 
(пробни тела) от друг вид сплави, както и при необхосимост могат да се сменят 
или добавят други агресивни среди, работещи при различни температури, а 
също така могат да се сменят и режимите на термична обработка и 
повърхностното състояние на отливките. 

2. Разработена е методика и екипировка за изпитване на корозионно-
механичната устойчивост на лети стомани, при корозия под напрежение при 
статично натоварване. Изработено е подходящо за изследванията по 
конфигурация и размер пробно тяло (ᴜ - образно пробно тяло), получено по 
метода на леене по стопяеми модели, за целта е конструирана и изработена прес 
форма. Определена е зависимостта деформация/напрежение и необходимото 
напрежение за натоварване на образците. Направен е подбор на агресивна среда, 
начина на почистване на отливките с цел запазване на лята повърхност и 
повърхност с наклеп, както и част от от отливките са подложени на 
допълнително термично обработване с цел повишаване на устойчивостта против 
корозионно напукване. Така предложената методика може да се използва за 
други сплави, отливките, от които могат да се подлагат на различни термични 
обработки, размера им да бъде различен от предложения, а също така да бъде 
сменена агресивната среда и температурата ѝ на работа. 

3. Конструирано, оразмерено и сглобено е устройство (лабораторен 
апарат) за циклично натоварване на пробни тела за изпитване на корозионна 
умора, което е тествано за издръжливост и отговаря на изискванията за 
компактност и безопасност на работа. Апаратът е конструиран така, че да може 
да се задава необходимото натоварване на образците за реализиране на 
деформацията му, те да са закрепени по подходящ  начин и едновременно с това 
да са потопени в агресивна среда. Съобразено е при необходимост да се променя 
размера на пробното тяло, както и сплавта, от която е отлято, натоварването му, 
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агресивната среда и температурата ѝ, в която отливката ще работи (престоява в 
режима на работа). 

4. Създадена е компактна методика за определяне на корозионна умора 
в отливки от високолегирани хромови стомани тип 18 8 с и без легиране с 
молибден, в лято и закалено структурни сътояния, при работа на отливките в 
агресивна среда Pb-Bi. Тази методика е съобразена с наличното (създадено) 
устройство за изпитване на корозия под напрежение при циклично натоварване, 
конфигурацията на пробното тяло и потапянето му в агресивен разтвор, при 
определена температура. Тя може да се използва и при отливки от други сплави, 
с различен размер, пробните тела могат да се натоварват с по-големи или по-
малки напрежения. Термичните режими на обработване, агресивната среда и 
температурата ѝ също могат да бъдат различни от направените изследвания. 

 
Н А У Ч Н О   П Р И Л О Ж Н И   П Р И Н О С И 
1. Създадените методики за определяне на корозионната устойчивост, за 

изпитване на корозионно-механичната устойчивост на лети стомани, при 
корозия под напрежение при статично натоварване и за определяне на 
корозионна умора в отливки от високолегирани хромови стомани са включени в 
учебните програми по дисциплината „Металолеене“ в катедра „Металургични 
технологии, електротехника и електроника“ при ХТМУ. 

2. Конструираното и сглобено устройство за изследване на 
корозионната умора при отливки от лети високолегирани хромови и 
хромикелови стомани се използва при провеждане на упражнения по 
дисциплината „Металолеене“ в катедра „Металургични технологии, 
електротехника и електроника“ при ХТМУ.. Особенно ползотворно е това, че 
лабораторния апарат е изработен съобразявайки се с избора на пробното тяло и 
методиката на експериментите, начина му на захващане, потапяне в агресивния 
разтвор, а същевременно е съобразена и възможността за промяна на размера на 
пробното тяло, натоварването му и агресивната среда. 

3. Разработените методики и създадения лабораторен апарат, могат да 
бъдат използвани за други научни разработки по сходни теми, а също така могат 
да се използват при изработване на дипломни работи и научни проекти, като 
могат да се променят някои от параметрите на експериментите (вид сплав, 
размер на пробното тяло, повърхност и термична обработка на отливкита, 
агресивна среда и температурата при която работи). 
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П Р И Л О Ж Н И   П Р И Н О С И 
1. Разработени са действителни методики за определяне на 

корозионната устойчивост (скоростт на корозия), за изпитване на корозионно-
механичната устойчивост на лети стомани, при корозия под напрежение при 
статично натоварване и за определяне на корозионна умора в отливки от 
високолегирани хромови и хромникелови стомани. 

2. Конструиран, оразмерен и сглобен е реално лабораторен апарат за 
измерване на корозионната умора в отливки от лети високолегирани хромови 
стомани и други сплави. 
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