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Abstract: An opportunity for quenched layers obtaining by hollow cathode arc in low-pressure condition was discussed in this paper. 
The considered method is alternative of the traditional laser and plasma methods. The influence of the regime parameters and subsequent 
tempering upon the dimension, microstructure and hardness was investigated. 
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1. Въведение 
Термичното уякчаване на повърхностните слоеве на 

изделията създава високи физико-механични свойства у тях 
при запазване на изходните качества на сърцевината. 
Практическо приложение са намерили закаляването с токове с 
висока честота (Т.В.Ч.), газопламъчното, плазменото и лазерно 
[1,2,3], като последните две се използват широко при 
закаляване на работни повърхнини на инструменти. В този 
случай уякчаването трябва да се провежда без разтопяване, за 
да се запазят геометричните им размери. 

При съсредоточаване на енергия с висока концентрация в 
тънкия повърхностен слой на изделието, последният може да 
се нагрее до такива температури, че напълно да премине в 
течно състояние. След прекратяване на нагряването слоят 
затвърдява с много голяма скорост на охлаждане поради 
бързото отвеждане на въведената топлина навътре в студения 
обем на изделието. При такова самозакаляване на тънкия 
разтопен слой в него може да се формира структура, която да 
осигурява подобряване на експлоатационните му свойства. 

Възможна алтернатива на по-горе описаните енергийни 
източници използвани за повърхностно уякчаване е 
електродъговия разряд с кух катод във вакуум (Hollow Cathode 
Arc). Той представлява силнотоков, нисковолтов електронен 
сноп с автогазово фокусиране и по своя характер заема 
междинно положение между електронния лъч и плазмената 
дъга [4,5]. Разрядът съществува устойчиво при големини на 
тока Iр=5÷500А, работно налягане Pраб=(1÷10-2)Ра и количество 
на подавания плазмообразуващ газ GAr=0,3÷3,0mg/s [4].  

За него са характерни сравнително високи технологични 
характеристики. Максималната плътност на топлинния поток в 
зоната на нагряване е в рамките на q2m=5.103÷105 W/cm2, което 
го поставя на едно от първите места в това отношение, 
отстъпвайки само на лазерния и електронен лъч. По подобен 
начин стоят нещата и при ефективният коефициент на полезно 
действие, който е от порядъка на ηр=0,8÷0,92. 

Този разряд съществува в две форми: дифузионна и 
концентрирана. Първата е налице, когато токът е сравнително 
малък Iр=5÷45А, като стълбът на разряда е трудно забележим 
напомняйки много на тлеещ разряд. При големини на тока 
Iр≥50÷60А се наблюдава концентрирана форма на разряда във 
вид на цилиндричен шнур с диаметър равен на този на кухия 
катод. В този случай дължината на дъговия промеждутък може 
да бъде 2÷150mm, като промяната й дори с няколко милиметра 
не води до промяна в дълбочината на стопяване. 

Разряда с кух катод намира основно приложение за 
осъществяване на процесите на заваряване, наваряване и 
спояване. Липсва обаче информация в литературата за 
използването му с цел термично обработване, както и 
възможните резултати от него. 

Целта на работата е да се изследва възможността за 
повърхностно термично обработване на инструментални 
стомани чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум и да 

се установи влиянието на параметрите на режима върху някои 
от характеристиките на получените зони. 

2. Методика на изследването 
Експериментите са осъществени в лабораторията 

„Технологични процеси за обработване във вакуум чрез 
електродъгов разряд с кух катод” на РУ „А. Кънчев” с помощта 
на полупромишлена инсталация, състояща се от вакуумна 
камера, помпен агрегат, устройства за микронатичане и 
отчитане на количеството на плазмообразуващия газ и 
заваръчни токоизточници. Схема и общ вид са показани на 
фигура 1. Като плазмообразуващ газ е използван Ar (аргон) с 
чистота 99,999 %. 

 

 

Фиг. 1 Схема и общ вид на полупромишлената инсталация. 

Кухият катод е във вид на тръбичка, което улеснява 
подаването на газа през него. Той е изработен от танталово 
фолио и е с размери: дължина – 30mm; диаметър – 3,5mm; 
дебелина на стената – 0,2mm. 

При провеждане на експериментите е използвана стомана 
марка ХВГ. Тя спада към инструменталните нисколегирани 
стомани, използвани за изработване на измервателни и режещи 
инструменти, за които повишеното деформиране при 
закаляване е недопустимо – резбови калибри, протяжки, дълги 
метчици, матрици, поансони и др. Типичен режим за 
термообработването на тези стомани е закаляване от 840°С и 
последващо отвръщане в температурния интервал 180...280°С. 
Твърдостта след закаляване е в рамките на 63...64HRC, а след 
отвръщане 57…61HRC [6,7].  

От избраната за изследване марка стомана са подготвени 
пробни тела с размери 50х20х10mm. 

Използвани са следните режими на работа: големина на 
тока – 60, 70, 80, 90 и 100А; скорост на движение - 11 mm/s 
количество на плазмообразуващия газ – 2,5l/h; диаметър на 
кухия катод - 3,5mm, като формата му в изходния край е кръгла 
или елипсовидна; дълбочина на вакуума – 3.100Ра. 

След проведеното повърхностно уякчаване част от 
пробните тела са отвръщани при 180°С, а другата част при 
280°С. 
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Измерването на твърдостта е направено с помощта на 
твърдомер Wolpert Wilson по метода на Викерс с натоварване 
1kg. 

3. Резултати 
Получените резултати представят геометричните размери, 

твърдостта и микроструктурата на уякчените зони след 
въздействие с електродъгов разряд с кух катод във вакуум и 
след последващо отвръщане.  

След  проявяване на структурата се наблюдават няколко 
зони (фиг.2): зона на разтопяване със съответната й широчина 
и дълбочина (поз. 1), полуразтопена зона със съответната й 
дебелина (поз. 2) и зона на термично влияние със съответната й 
широчина и дълбочина (поз. 3). 

 
Фиг. 2  Макрошлиф (х20) за измерване на размерите и твърдостта на 
получените зони в напречно направление: 1-разтопена зона; 2- 
полуразтопена зона; 3- зона на закаляване от твърдо състояние 

Резултатите показващи влиянието на големината на тока 
върху размерите на получените зони са дадени в таблица 1 и на 
фигура 3.  

Табл. 2: Геометрични размери на получените зони 
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60 
к* 1.3 0.14 1.05 0.55 0.17 
е* 1.35 0.04 1.08 0.65 0.2 

70 
к* 1.4 0.15 1.15 0.6 0.3 
е* 1.45 0.12 1.3 0.65 0.3 

80 
к* 1.65 0.2 1.2 0.65 0.3 
е* 1.8 0.17 1.2 0.63 0.3 

90 
к* 1.8 0.4 1.3 0.60 0.2 
е* 2.0 0.35 1.3 0.52 0.2 

100 
к* 2.2 0.6 1.3 0.55 0.21 
е* 2.3 0.51 1.4 0.53 0.22 

*к – кръгла форма на катода; 
*е – елипсовидна форма на катода. 

Те показват най-общо, че чрез промяна на режимите на 
работа могат да се получават зони с различни размери.  

От използваните параметри на режима основно влияние 
върху размерите на зоните на стопяване оказва големината на 
тока. Промяната му от 100А до 60А е свързано с намаляване на 
широчината около 2 пъти (от 2,2mm до 1,3mm), докато 
дълбочината намалява почти 5 пъти (от 0,6mm до 0,14mm). 

 
Фиг. 3 Влияние на големината на тока върху размерите на 
получаваната разтопена зона: 1- широчина на разтопената зона при 
катод с елипсовидна форма; 2- широчина на разтопената зона при 
катод с кръгла форма;3- дълбочина на разтопената зона при катод с 
елипсовидна форма; 2- дълбочина на разтопената зона при катод с 
кръгла форма; 

Използването на кухи катоди с различна форма дава 
възможност допълнително да се влияе върху размерите на 
получените зони (най-вече на стопените). При катоди с кръгла 
форма в сравнение с тези с елипсовидна широчината на 
разтопената зона е по-малка, а дълбочината по-голяма (табл.1). 

Резултатите в същата таблица показват, че размерите на 
останалите две зони (зона на закаляване от твърдо състояние и 
полуразтопена зона) са сравнително постоянни при различните 
режими на работа и почти не зависят от тях.  

Графиките показващи влиянието на големината на тока 
върху твърдостта на уякчените зони при двете форми на кухия 
катод са дадени по-долу. 

 

Фиг. 4 Влияние на големината на тока и формата на катода върху 
твърдостта на получените след уякчаване зони: 1- разтопена зона при 
катод с кръгла форма; 2- полуразтопена зона при катод с кръгла 
форма 3- зона на закаляване от твърдо състояние при катод с кръгла 
форма. 

Изразените графично на фиг. 4 и 5 резултати най-общо 
показват, че с нарастване на тока е налице тенденция за 
намаляване на твърдостта в отделните зони независимо от 
формата на катода, като най-висока тя е в зоната на стопяване, 
а най-ниска в зоната на термично влияние. Графиките показват 
също, че освен тока влияние оказва и формата на кухия катод. 
При такъв с елипсовидна форма е налице малко по-висока 
твърдост в сравнение с тази получена при използването на кух 
катод с кръгла форма. Причината най-вероятно е свързана с 
разлика във внесеното количество топлина в двата случая. 
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Фиг. 5 Влияние на големината на тока и формата на катода върху 
твърдостта на получените след уякчаване зони: 1- разтопена зона при 
катод с елипсовидна форма; 2- полуразтопена зона при катод с 
елипсовидна форма 3- зона на закаляване от твърдо състояние при 
катод с елипсовидна форма. 

От резултатите по отношение на твърдостта на зоните на 
стопяване измерена след отвръщане при различните 
температури се вижда, че при температури 180°С твърдостта 
варира в рамките на 696÷826HV1, докато при 280°С – между      
660HV1÷ 720HV1 (фиг. 6,7,8 и 9).  

 

Фиг. 6 Влияние на температурата на отвръщане и големината на 
тока върху средната твърдост на зоните на стопяване при кух катод 
с кръгла форма – Тотвр.=180ºС. 

По – съществено е влиянието на температурата на 
отвръщане върху твърдостта в зоната на закаляване от твърдо 
състояние. При температури 180°С твърдостта в тази зона се 
изменя от 679HV1 до 705HV1, докато при 280°С – от 604HV1 
до 656HV1. 

 

Фиг. 7 Влияние на температурата на отвръщане и големината на 
тока върху средната твърдост на зоните на стопяване при кух катод 
с елипсовидна форма – Тотвр.=180ºС. 

 

Фиг. 8 Влияние на температурата на отвръщане и големината на 
тока върху средната твърдост на зоните на стопяване при кух катод 
с кръгла форма – Тотвр.=280ºС. 

 

Фиг. 9 Влияние на температурата на отвръщане и големината на 
тока върху средната твърдост на зоните на стопяване при кух катод 
с елипсовидна форма – Тотвр.=280ºС. 

На фигура 10 е показана микроструктурата в разтопената 
зона на стомана ХВГ, след повърхностно термично 
обработване, при увеличение х500. От нея се вижда, че 
получената след охлаждане структура е едроиглест мартензит и 
остатъчен аустенит. В структурата не се наблюдава карбидна 
фаза, но не е изключено нейното съществуване. 

Получените разлики в твърдостта на тази зона при 
различни големини на тока са в рамките на 150 до 180 HV1, 
като сe наблюдава тенденция за намаляване на твърдостта при 
нарастване на големината на тока.  

 
Фиг. 10 Микроструктура на разтопената зона х500 

Тези разлики най-вероятно се дължат на изменение на 
количеството на Аост и евентуално на наличието или липсата 
на карбидна фаза. Получената структура кореспондира с 
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данните в литературата, които сочат като недостатък на тази 
стомана наличието на Аост след закаляване и уедряване на 
аустенитното зърно при закаляване от по-високи температури, 
което естествено ще рефлектира върху големината на 
мартензитните пластини.   

Причините за намаляването на твърдостта в тази зона при 
нарастване на тока би следвало да се търсят в количеството 
въведена чрез електродъговия разряд топлина. При по-голям 
ток размерите на ваната от течен метал нарастват, поради което 
металът престоява по-дълго време в разтопено състояние. Това 
дава възможност за по-пълно протичане на процесите на 
хомогенизаця. При следващо охлаждане полученият аустенит е 
по-хомогенен и по-трудно ще отделя карбиди. Поради по-
голямата преситеност на същия при по-голям ток Мs ще се 
премести към по-ниски температури, което означава по-голямо 
количество Аост. 

Както се вижда от фигура 11 структурата на 
полуразтопената зона се различава от тази на стопената, като в 
нея се наблюдават остатъчен аустенит и дребноиглест 
мартензит. Сравняването на получените в двете зони твърдости 
показва, че твърдостта на полуразтопената зона е равна или по-
ниска с 50 до 80 HV1 спрямо измерената в разтопената зона. 

 
Фиг. 11 Микроструктура на полуразтопената зона х500 

Микроструктурата в зоната на закаляване от твърдо 
състояние е показана на фигура 12. Прави впечатление нейната 
дисперсност в сравнение с тази наблюдавана в разтопената 
зона. Твърдостта измерена в тази зона не се отличава 
съществено от тази в полуразтопената зона. 

 
Фиг. 12 Микроструктура на зоната на закаляване от твърдо 
състояние х500 

От получените резултати за твърдостта (фиг.6, 7, 8 и 9) в 
зоната на разтопяване, след провеждане на отвръщане, може да 
се заключи, че процеса на промяна на структурата не се 
различава по същество от същия протичащ при закаляване и 
отвръщане от оптимални за марката температури (Тзак = 
840°С). Тези промени се изразяват в отделяне на фини 
карбидни включения от мартезнитната фаза и незначително 
(около 2-3 %) намаляване на количеството на Аост. Твърдостта 

при тази температура на отвръщане намалява с около 30-
40HV1 и напълно кореспондира с данните в [6, 7]. 

Нарастването на температурата на отвръщане до 280ºС е 
свързано с продължаване на процесите на отделяне на 
карбидна фаза от мартензита и с разпадане на цялото 
количество Аост. Според [7] при температури по-големи или 
равни на 240°С остатъчния аустенит се разпада напълно. 

При тази температура се наблюдава намаляване на 
твърдостта, като резултатите за зоната на термично влияние 
съвпадат с тези посочени в литературата. Разтопената зона 
запазва с 100-140HV1 по-висока твърдост спрямо зоната на 
закаляване от твърдо състояние поради по-голямата й 
преситеност с въглерод и легиращи елементи. 

4. Изводи (Заключение) 
1.  Използването на електродъгов разряд с кух катод във 

вакуум е възможна и подходяща алтернатива на традиционно 
използваните лазерни и плазмени източници на енергия при 
повърхностно уякчаване на инструментални стомани. 

2. Чрез използването на различни режими на работа могат 
да бъдат получени уякчени зони с различни геометрични 
размери, като с нарастване на големината на тока основно се 
променят размерите на зоните на стопяване, докато тези на 
полуразтопените зони и на зоните на закаляване от твърдо 
състояние остават сравнително постоянни.  

3. Твърдостта на получената разтопена зона за стомана ХВГ 
след уякчаване с електродъгов разряд с кух катод във вакуум е 
достатъчно висока (713...843HV1). Провеждането на 
последващо отвръщане при температури 180°С е свързано с 
намаляване на твърдостта с 30…60HV1, а при 280°С с 
90…120HV1. 

4. Получените след закаляване структури са близки до тези 
получавани при конвенционални условия и оптимална 
температура. Характерна разлика се наблюдава в разтопената 
зона, където структурата е едроиглест мартензит. Това би 
рефлектирало в намаляване на ударната жилавост и вероятност 
от откъртване на повърхностните слоеве при динамично 
натоварване. 
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