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Abstract: Results from a metallographic study on the microstructure of rapid solidification powder steel M390 after various applied 
heat treatments are investigated. Distribution of the phases (alloyed martensite, complex carbides type Ме7С3, Ме23С6, Ме3С and 
special dispersed carbides as VC and Cr2VC2) and hardness in samples from M390 steel after different heat treatment have been 
observed. Hardness of 60 HRC after quenching in oil from 1070 оС and 59 HRC after first tempering at 450 оС and 58.5 HRC after 
second tempering at the same temperature and 60 min holding are obtained. After quenching in oil from 1150 оС and holding 30 min 
the obtained hardness is 60 HRC and after second tempering at 500 оС the hardness decreased to 57.5 HRC. When the second 
tempering temperature increased to 550 оС of quenched from 1150 оС patterns the achieved hardness is 61 HRC and special 
carbides are precipitated.     
Keywords: Rapid solidificated powder steel M390, metallographic microstructure, heat treatment, carbides. 
 
1. Теоретична постановка 

Нуждата от инструментални сплави и стомани с 
високи експлоатационни способности в индустрията расте 
непрекъснато, защото пазара се стреми постоянно към 
намаляване на цената на инструмента и направата на повече 
изделия с него.  Това може да се случи единствено чрез 
използването на инструменти, направени по прахово-
металургичен път. Технологията за получаване на 
инструментални стомани е същата както тази при 
конвенционалните такива с тази разлика, че предварително 
получените блокове са с по-малки размери. 

Класическата технология е следната: след 
отливането на стоманите в блокове те се подлагат на 
пластична деформация като коване и валцуване, за да се 
получат заготовки под формата на пръти, които от своя 
страна се термообработват за постигане на желаните 
свойства на изделието. По време на процеса на 
кристализация при отливане на блоковете се създават 
условия за протичане на процеси на сегрегация на 
легиращите елементи, особено при високо легираните 
инструментални стомани, и образуването на карбидни 
мрежи в микроструктурата им. Тези карбидни мрежи в 
последващите процеси на гореща пластична деформация се 
редуцират до получаване на карбидни струпвания и редици 
в посока на деформацията и са изключително вредни за 
механичните свойства на изделията, особено в напречно 
направление [1]. За да се предотврати негативния ефект на 
карбидните мрежи и редици, както и сегрегацията на 
легиращи елементи върху експлоатационните и уморни 
свойства на инструменталните стомани се използват 
предимствата на праховата металургия. Прахово-
металургичният път за производство на инструментални 
сплави и стомани с високи експлоатационни свойства 
елиминира проблема с макросегрегацията в структурата на 
блоковете. Технологията е следната: предварително 
стопена инструментална стомана се разпрашава от 
стопилката на фини бързо кристализирали частички под 
формата на прах, който се пресува при високо налягане на 

горещо до получаването на блокове. Така получените 
блокове се подлагат на гореща пластична деформация като 
коване пресуване или валцуване до получаването на пръти, 
в които макро сегрегацията на легиращи елементи се 
избягва. Прахово-металургичната технология дава 
възможност да се получават изделия от инструментални 
стомани в по-висока степен на легиране. Получените 
карбиди с изключителна твърдост и много малък размер от 
една страна и тяхното равномерно разпределение в 
микроструктурата на инструментите от друга повишават 
тяхната износоустойчивост, реализирана от висока 
твърдост и уморна устойчивост, продиктувана от висока 
жилавост.  В много случаи по прахово металургичен път  
могат да се постигнат уникални и недостижими от 
класическите технологии свойства за изделията, към  които 
се предявяват все по-високи технологични и 
експлоатационни свойства [2, 3].  

Целта на настоящата работа е да се представят някои 
резултати относно металогравското изследване на 
микроструктурата на прахова стомана М 390 след различни 
видове термично обработване.  

 
2. Методика на изследването 

Инструментални стомани от типа Х210Cr12, 
Х165GrMoV12 (D2) и хром мартензитни неръждаеми 
Х47Cr14 по EN се използват най-вече за изработването на 
инструменти предназначени за рязане, смилане и 
щамповане, притежаващи висока износоустойчивост, 
твърдост, жилавост и корозионна устойчивост. 
Изискванията към инструменталните стомани са доста 
високи и трябва добре да са познати както на металурзите, 
който разработват и произвеждат такива материали, а също 
така и на машиностроителя, за да се подбере най-
подходящата по състав, свойства и микроструктура стомана 
за изработването на инструмент с конкретно 
предназначение. 

Праховата стомана M390 (CPM 20CV) фирмена 
разработка на “Bohler” е такъв пример за синтезиран 
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материал, съчетаващ изключително висока 
износоустичивост и корозионна резистентност спрямо по-
горе споменатите стомани. Основно тази стомана се 
използва за матрици в производството на CD и DVD 
дискове и чипове за електронната индустрия, матрици за 
щамповане на химически агресивните пластмаси, 
съдържащи високо абразивни съставки, в производството 
на накладки и клапани за по - специфични сфери на 
индустрията, за машинни компоненти в хранителната 
промишленост и не на  последно място за изработката на 
ножове [4 - 6]. Формирането на крайните свойства на 
инструментите е след окончателната им термична 
обработка. Тя формира структура в стоманеното изделие, 
която е предназначена да издържи предварително зададено 
натоварване на детайла, изисквано от условията му на 
експлоатация. 

За изслeдване на третираните образци са 
използвани светлинен металографски микроскопи “Neophot 
2” снабден с приставка “Hanneman” за измерване на 
микротвърдост, Reichart MeF2, МИМ 8, дигитална камери 
Canon 1000 EOS, Sony Cyber-shot DSC-W12, KRÜSS DCM 
500 и рентгеноструктурен анализ. 
Материалът за извършване на експериментите е прахова 
стомана М390, като нейният химичен състав по данни на 
производителя е показан в табл. 1. 
 
Таблица 1. Химичен състав на стомана М390 (средно в 
тегловни %) 
C Si Mn Cr Mo V W 
1.90 0.70 0.30 20 1.00 4.00 0.60 
Образците за извършване на изследванията са подготвени 
по класическа  технология за пробоотделяне и подготовка 
на металографски шлифове, като изходният материал е 
лента с номинални размери 15/40/1000 mm (H/B/L), 
предназначена за производство на ловджийски ножове. От 
лентата, получена по праховометалургичен път, са нарязани 
15 пробни образци с форма и размери показани на фиг. 1. 

 
Фиг. 1 - Форма и размери на 
образците изрязани от 
материал М390. 

 
 
 

 
На така подготвените проби са извършени 

различни видове термични обработки, както следва: 
- закаляване за първична твърдост (режим 1); 
- закаляване за вторична твърдост и 

износоустойчивост (режим 2 и 3).  
Закаляването на първична твърдост включва 

нагряване до температури 1070 оС, охлаждане в масло и 
следващо среднотемпературно отвръщане при 430 ÷ 450 оС. 
Поради ниската топлопроводност на стоманите от този клас 
се препоръчва предварително подгряване при 650 ÷ 700 оС, 
но поради простата форма и малък размер на пробните 
тела, такова не е правено. Този режим на термична 
обработка обезпечава висока якост и твърдост (59 ÷ 63 
HRC), но по-ниска топлоустойчивост и износоустойчивост. 

Закаляването за вторична твърдост (режими 2 и 3) 
се използва за повишаване на топлоустойчивостта и 
износоустойчивостта, като включва нагряване до високи 
температури 1100 ÷ 1170 оС с последващо двукратно 
високотемпературно отвръщане. Вследствие на това се 
получава високолегиран аустенит, койти след закаляване 
обуславя и по-голямо количество на остатъчен аустенит в 
микроструктурата, в резултат на което твърдостта се 
понижава до около 58-59 HRC. Следва дву- или трикратно 
отвръщане при    500 ÷ 550 оС и се постига твърдост 57 ÷ 61 

HRC вследствие на отделяне на дисперсни комплексни и 
самостоятелни карбиди и образуване на вторичен 
мартензит от остатъчния аустенит [7, 8].  

За провеждане на експериментите са използвани 
15 броя образци, като във всеки режим на термична 
обработка са използвани по 5 от тях и получените 
стойности за измерваните параметри са усреднени. 
Режимите на термична обработка на изследваните образци 
са посочени в табл. 2, и са визуализирани графично на фиг. 
2. 
 
Таблица 2. Режими на термично обработване на прахова 
стомана М390 
Серия образци по режим 
№ 

1 2 3 

Температура на 
закаляване [°С], среда  

1070, 
масло 

1150, 
масло 

1150, 
масло 

Време на задържане за 
закаляване, [min] 

30 30 30 

Температура на 
отвръщане[°С], среда 

450, 
вода 

500, 
вода 

550, 
вода 

Време на задържане при 
отвръщане, [min] 

60 60 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 2 - Режими на термично обработване на материал 
М390. 
 
 
3. Получени резултати и дискусия  

На изходните образците е измерена твърдостта в 
отгрято състояние (на доставка) на праховометалургичната 
сплав М390, която е 32 HRC, а микроструктурата й е 
показана на фиг. 3. Наблюдават се карбидни фази с 
глобуларна форма с високо съдържание на легиращи 
елементи от типа Cr7C3 и (Cr, Fe)7C3, които са светли в 
микроструктурата. Около тях се намира матрицата от 
високолегирана перлито-сорбито смес (по-тъмните 
участъци) получена при отгряване на стоманата. 
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Фиг. 3 - Микроструктура на сплав М390 в състояние на 
доставка, при 1200х и 1500х (долу), проявено състояние. 

 
 
При реализирането на нискотемпературното 

термично обработване по режим закаляване от 1070 оС и 
последващо отвръщане при температури 450 оС, известно в 
литературата още, като обработване за първична твърдост 
има следните особености [8]: Получените високи твърдости 
се дължат на обогатяването на твърдият разтвор с легиращи 
елементи (Cr и V), от които по-късно при отвръщането се 
формират комплексни карбидни фази с висока твърдост, а 
също така и на получения легиран мартензит с висока 
напрегнатост. Микроструктурата на стомана М390 след 
закаляване в масло от 1070 оС може да се види на фиг. 4.  В 
микроструктурата на образците се наблюдават карбидни 
фази от типа Cr7C3 и (Cr, Fe)7C3 със заоблена форма (по-
светли кристали) и легирана мартензитна матрица (по-
тъмна), в която има глобуларни карбиди с малък размер.   
При закаляване от ниска температура стабилността на 
аустенита е намалена и по-голяма част от него се превръща 
в мартензит. Намаленото количество остатъчен аустенит 
след закаляване намалява количеството на мартензита 
получаван при отвръщането, а и появата на комплексни 
вторични карбиди при двустепенното отвръщане спомага 
получената твърдост да се запази висока. Получени са 
стойности на твърдостта от 60 HRC след  закаляване и 59 
HRC след първо отвръщане при 450 оС и 58.5 HRC след 
второ отвръщане при 450 оС. Твърдостта се понижава 
незначително след първото отвръщане вследствие 
понижаване напрегнатостта на мартензита в 
микроструктурата и частично отделяне на легирана 
карбидна фаза. Тази термична обработка е подходяща за 
детайли от които се изисква висока твърдост и остър режещ 
ръб но топлинната устойчивост и износоустойчивост не е 
много високи [9-12]. Микроструктурата на образците, 
закалени от 1070 оС в масло и отвърнати двукратно при 450 
оС може да се види на фиг. 5. Наблюдава се допълнително 
заобляне на ръбовете на комплексните карбидни фази 
(светли кристали на снимката), както и появата на 
допълнителни вторични карбиди с висока дисперсност в 
матрицата от отвърнат мартнзит (тъмна фаза). Нараства и 
размерът на специалните карбиди от типа VC, които имат 
розов оттенък и са отделени в първичната комплексна 
карбидна фаза приоритетно, а част от тях и в отвърнатата 
мартензитна матрица но са с по-малък размер. Двукратното 
отвръщане при 450 оС предоставя условия за отделянето на 
тези карбиди, тъй като закалената матрицата непрекъснато 
понижава напрегнатостта си и повишава концентрацията на 
отделените легиращи елементи следствие намалената им 
разтворимост при тези температурни условия. 
 

 
 

 
Фиг. 4 - Микроструктура на сплав М390 закалена от 1070 

оС, проявено състояние при увеличения 1200х и 1870x 
(дясно). 
 

 
 

 
Фиг. 5 - Микроструктура на сплав М390 закалена от 1070 оС 
и отвърната при 450 оС, проявено състояние, при 
увеличения 1200х и 1870х (дясно). 

 
Вторият начин на термично обработване, наречен 

още закаляване за вторична твърдост намира приложение за 
по слабо натоварени изделия, но експлоатирани при 
повишени температури и високо абразивно износване. 
Съответно тези свойства се постигат с повишаване на 
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температурата на закаляване, с което се обезпечава висока 
легираност на твърдият разтвор преди закаляване, от където 
и високо количество на поява на вторични карбиди от 
легиран тип в мартензита след неколкократно отвръщане. 
От друга страна се запазва по-голямо количество остатъчен 
аустенит, тъй-като устойчивостта му нараства с нарастване 
на степента на легиране. Получената твърдост след 
закаляване от 1150 оС е в диапазона от 58-60 HRC единици, 
а след провеждане на отвръщане при 500 оС двукратно тя 
става 57.5 HRC. Повишаването на температурата на 
отвръщане до 550 оС предизвиква повишаване на 
твърдостта до 60 HRC, което е свързано с процеси на 
отделяне на високохромова комплексна карбидна фаза, а 
също така и на специални карбиди, като VC и Cr2VC2 в 
мартензитните игли. Превръщането на остатъчният 
аустенит в мартензит е другият механизсъм за повишаване 
на твърдостта на образците макр в по-малка степен при 
неколкократното повтаряне на отвръщането. Подобна 
структура притежава повишена жилавост, 
износоустойчивост и висока топлоустойчивост 
едновременно със запазване на относително висока 
твърдост. Процесите на термично обработване са 
значително улеснени от факта, че в праховта стомана 
карбидната фаза е изключително финодисперсна и 
равномерно разпределена в структурата на изделията. От 
там идват и по-високите свойства в сранение със стомана с 
идентичен хим. състав, получена по класическа 
технологична схема. 
 На фиг. 6 и 7 са показани микроструктурите на 
прахова стомана М390 закалена от 1150 оС и закалена от 
1150 оС с двукратно отвръщане при 550 оС съответно. 
  

 
 

 
Фиг. 6 - Микроструктура на сплав М390 закалена от 1150 

оС, проявено състояние при 1200х и 1870 х. 
 

Високата температура на закаляване обогатява 
максимално твърдия разтвор с легиращи елементи като Cr и 
V, дори част от тях се разтварят напълно [10-12]. Размерът 
и количеството на карбидната фаза се увеличава наред със 
заобляне на нейните ръбове - фиг. 6 (светли кристали) след 
закаляване от 1150 оС. След двукратно отвръщане при 550 

оС на закалените проби се наблюдава намаляване на 
размера на първичните карбиди наред увеличаване на 
тяхната дисперсност, а също така отделянето на много 
фини вторични карбиди от комплексен Cr7C3 и (Cr, Fe)7C3 и 
специален тип VC, Cr2VC2 (фиг. 8). 
 

 
 

 
 
Фиг. 7 - Микроструктура на сплав М390 закалена от 1150 оС 
и отвърната двукратно при 550 оС, проявено състояние при 
1200х и 1500х. 

Промяната на фазовия състав и карбидните фази в 
зависимост от вида на термично обработване, а също така и 
в състояние на доставка, може да се види на 
рентгенограмите показани на фиг. 8. 

a) 

(b) 
Фиг. 8 - Рентгенограми показващи изменението на 
фазовият състав на пробите от прахова стомана М390 след: 
а) в състояние на доставка – отгрято състояние; б) закалена 
от 1150 оС. 
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 След закаляване от 1150 оС в масло в структурата 
на пробите се наблюдават комплексни карбиди на желязо, 
хром и ванадий и мартензитна матрица, легирана с по-
горните елементи, напрягащи допълнително кристална 
решетка, както се вижда и на фиг. 6 и 7. В състояние на 
доставка (след отграване) приоритет има легираната 
перлито-сорбитна матрица, като количеството на 
карбидната фаза е слабо изразено (фиг. 8а). След охлаждане 
в масло от 1150 оС наред с легираната мартензитна матрица 
(α-твърд разтвор) се наблюдават както комплексни карбиди 
от типа Ме7С3, Ме23С6 и Ме3С, така и специални от вида VC 
и Cr2VC2 (фиг. 8б). След закаляване от 1150 оС и двукратно 
отвръщане при 500 оС и 550 оС, както е показано на фиг. 9а 
и 9б съответно, се наблюдава повишаване на количеството 
на специалните карбиди на хрома и ванадия, което се 
изразява и в повишаване на твърдостта на сплавта на макро 
ниво. Промяната на твърдостта в зависимост от режимите 
на термично обработване може да се види на фиг. 10. 
 

 
(а) 

 
(б) 

Фиг. 9 - Рентгенограми показващи изменението на 
фазовият състав на пробите от прахова стомана М390 след: 
а) закалена от 1150 оС и двукратно отвърната при 500 оС;  б) 
след закаляване от 1150 оС и двукратно отвърната при 550 
оС. 
 

 
При закаляване от 1070 оС и 1150 оС в масло 

постигнатата твърдост е идентична - около 60 HRC 
единици. При охлаждане от 1070 оС и последващо 
двукратно отвръщане при 450 оС и 60 min изотермично 
задържане, твърдостта се понижава до 59 HRC след първо и 
58 HRC след второто съответно нагряване. С повишаване 
на температурата на закаляване и отвръщане твърдостта на 
образците нараства (фиг. 9), като твърдост от 61 HRC 
единици е постигната след охлаждане в масло от 1150 оС, 
30 min на задържане с последващо двукратно отвръщане 
при температура от 550 оС и 60 min на задържане при тях. 

 

 
 
Фиг. 10 - Изменение на твърдостта на стомана М390 след 
закаляване и отвръщане при различни температури. 
 

Наличието на легиращи елементи, акто V и Mo в 
състава на сплавта предотвратяват появата на крехкост при 
отвръщане в температурният интервал 300-400 оС [11, 12], 
но въпреки това е добре този интервал да се избягва в 
предвид сериозните експлоатационни маханични и 
термични натоварвания на сплавта. 
 
 
4. Изводи  

От направените изследвания могат да се направят 
следните изводи: 

1. За третираната прахова стомана М390 са 
получени стойности на твърдостта от 60 HRC след  
закаляване от 1070 оС, 59 HRC след първо отвръщане при 
450 оС и 58.5 HRC след второ отвръщане при 450 оС. 

2. Получената твърдост след закаляване от 1150 оС 
е 58-60 HRC единици на третираните образци, а след 
провеждане на двукратно отвръщане при 500 оС и време на 
изотермично задържане от 60 min, тя става 57.5 HRC. 

3. Повишаването на температурата на отвръщане 
до 550 оС предизвиква повишаване на твърдостта до 60 
HRC, което е свързано с процеси на отделяне на 
високохромова комплексна карбидна фаза, а също така и на 
специални карбиди, като VC и Cr2VC2 в мартензитните 
игли. Превръщането на остатъчният аустенит в мартензит е 
другият механизсъм за повишаване на твърдостта на 
образците макр и в по-малка степен при неколкократното 
повтаряне на отвръщането.   

4. Получени са микроструктури, показващи вида и 
разпределението на присъстващите фази в прахова стомана 
М390 след различни видове термично обработване на 
опитните образци. 
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