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The RBF-Metamodel Development of Surface Eddy-Current Probe for the 
Surrogate Optimal Synthesis Problem 

 
Volodymyr Ya. HALCHENKO, Ruslana V. TREMBOVETSKA, Volodymyr V. TYCHKOV 
 

Department Instrumentation, Mechatronics and Computerized Technologies,  
Cherkassy State Technological University; Cherkassy, Ukraine 

e-mail: halchvl@gmail.com, r.trembovetska@chdtu.edu.ua, tvvpanda@ukr.net  
 
Abstract 
The eddy-current probe (EC-probe) RBF-metamodel is constructed, which can be used to eddy-current density 
calculate at control points of the space located in the control zone object surface, in the tasks of the EC-probe 
synthesis. As a coil of excitation of the EC-probe surface, an alternating current actuator, located above the control 
object with a constant specific electrical conductivity and magnetic penetration, was used in the work. The 
informatively model's verification was carried out by calculating the correlation coefficient multiplicity and 
verifying its statistical significance. When planning a multifactorial experiment, for the obtaining regression 
models purpose, LPτ-sequences were used, which proved to be promising for the surrogate optimization problems 
solution. The proposed computing technology has allowed developing an informative and adequate metamodel of 
the overhead EC-probe, which can be effectively used in optimal surrogate synthesis problems. 
 
Keywords: eddy-current probe, eddy-current density distributions, metamodel, LP-sequence, MLP neural 
network 
 
1. Introduction 
 
For all types of eddy-current probe (EC-probe), a heterogeneous eddy-current distribution 
(ECD) is characteristic in an array of conductive material of the control object (CO). DEC is 
maximal in the superficial layer of the CO and decreases with distances from the coils of the 
EC-probe excitation along the surface, as well as in deeper layers of the CO. 
The EC-probe signal essentially depends on the distribution of the ECD in the CO volume. 
Ideal for eddy-current control is the ECD homogeneous distribution in the EC-probe control 
zone, which completely minimizes the probe sensitivity dependence to the angle defect of its 
CO orientation. 
It is technically impossible to realize such ECD distribution in classical EC-probe structures. 
At the same time, the coils developing EC-probe excitation in the certain structure system coils 
form with their concerted or counter-inclusion in the field allows the closest possible 
approximation to the ideal ECD distribution resulting [1]. 
Theoretically, the ideal ECD distribution-creating problem solution in the zone control is 
possible within the optimal synthesis problem framework. Such a task involves a multiple 
solution of the analysis EC-probe excitation structure problem, providing the ECD calculation 
in the set of points control zone located, both on the surface, and in deeper CO layers. The 
situation complexity involves the significant computing costs need and time resources for these 
calculations. Even for the analytic dependencies that simplest control cases exist, it is necessary 
to special functions and improper integrals calculate which greatly complicates the synthesis 
problem solution. For more complex control cases, for example, taking into account the EC-
probe CO motion relative, analytic ECD expressions include multiple non-proper integrals. In 
sum, the synthesis problem solution is problematic as a resource constraints result. 
The surrogate optimization problem can be solved, the use of which involves the surrogate 
model (metamodel) EC-probe developing. Under the metamodel understand the simple in the 
computer sense of the formal model to a more complex model, built on physical laws. This 
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approach allows us to solve optimal synthesis problems using the EC-probe metamodels, which 
are used when goal function formulating. 
Purpose: the EC-probe RBF-metamodel developing, which can be used to ECD calculate at 
control space points located on the surface control zone object's, in the tasks of the EC-probe 
synthesis. 
 
2. Specific instructions 
 
As an excitation coil of the EC-probe overhead, an actuator with an alternating current I and a 
frequency  that is located at a height z0 over the control thickness object d with a constant 
specific electrical conductivity  and a magnetic permeability μr (Fig. 1 a) was used in the work. 
The medium was considered linear, isotropic. The coil relative movement velocity to the object 
control is constant. The probe interaction with the control object is determined by the ratios 
obtained from the Maxwell equations. The current density components in coordinates x, y are 
respectively determined by the formulas: 
 

.
1

;
1

0

0








































x

B

z

B
J

z

B

y

B
J

zx

r
y

yz

r
x




                                           (1) 

 
In this case, formulas [2] were used to induction components calculate with pre-defined partial 

derivatives - 
x

B

z

B

z

B

y

B zxyz














,,, : 

 

   

     













ddeaSeee

eee
e

I
B

yxjzzd

zdd
d

r
x






 






 






































  

,,1

1
18

22
0

22

22

00

0
2

022
0

, 

 

   

     










ddeaSeee

eee
e

I
B

yxjzzd

zdd
d

r
y






 






 






































  

,,1

1
1

1

8

22
0

22

22

00

0
2

022
0

, 

 

   

     













ddeaSeee

eee
e

I
jB

yxjzzd

zdd
d

r
z






 






 









































  

,,1

1
18

22
0

22

22

00

0
2

02

22

2
0

, 

 

  ryxr jj   00
22 , 

 



427 

    
    d

rr

d
r

e

e



















2
2

22
2

22

22222

0

1
, 

 

    d
rr

d

r

e

e








 















2
2

22
2

22

22

0

22

4
, 

 

where    22
122

2
,, 



 



 aJ

a
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The metamodel development was carried out data using given in Table 1. Obtained target ECD 
function has the form shown in Fig.1 b. 
 

Table 1. Output data for the ECD target function calculation 

Conductive material thickness d =5 mm 
Leak location over the object control height z0 =2 mm 

Frequency f = 100 Hz 
Radius turn r0 = 10 mm 

Physical and technical material parameters  = 2,5106 S/m, µr = 1 
Current strength I = 1 A 

Along x, y coordinates velocity, respectively x = 0 m/s, y = 0 m/s 
 

 

 
а) b) 

Figure 1. Eddy-current probe, represented by a rotating coil of excitation coil: 
a) geometric model; b) the exact target function in the form of the ECD distribution 

 
The metamodel developing involves the solving three interrelated tasks: the computational 
experiment plan definition, the approximation model developing and the resulting metamodel 
adequacy and informatively verification. 
Sequentially considered the each these separate tasks solution for the EC-probe metamodel 
developing task. Because of the potential response hypersurface topology complexity in this 
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study, it is advisable to use non-classical experiment planning methods, and computer methods 
to fill the multidimensional search space, which provide with a high probability homogeneous 
filling it with reference points, in which the resource-intensive target function values are 
subsequently calculated. 
When experiment plan choosing among the possible options variety, the point generators that 
fill the search space and in the process of implementation of which the Sobol’s LPτ-sequences 
are used should prevail. The following properties of this decision are the following properties 
of these sequences, noted in [3, 4]: the probability entering high of the probing sequence point 
in the search space in the vicinity of extremums points and bends of the target function response 
surface; main effects and factors interaction effects weakly correlated. 
Therefore, the use of LPT-sequences in multifactorial experiment planning to obtain models 
regression is also solving surrogate optimization problems promising. Thus, to obtain the 
experimental plan points, LPτ-sequences (1, 2) were used for N = 255. In the received probing 
points with corresponding coordinates (Fig. 2 b) the target function by the formula (1) values 
were calculated. 
 

 
а) b) 

Figure 2. Graphic representation of the goal function: a) line level target function; 
b) experiment plan N = 255, applied on the target function level line 

 
The obtained ECD values at the plan points are used as the initial data for the second stage 
implementation - the metamodel developing. When problem solving, a heuristic method of 
meta-model developing based on neural networks, namely, a neural network on radial-basis 
functions is used. 
To develop RBF-metamodels, an automated and user-defined strategy of random sampling 
developing with the sample is used in the following ratio: 70 % - educational, 15 % - control, 
15 % - test. If necessary to improve the received metamodels parameters, these ratios changed 
by 80 %, 10 %, 10 %, respectively. 
At the neural networks training stage, the best selection was carried out according to indicators: 
determination coefficient R2, standard forecast error deviations ratio and data training S.D.ratio, 
average relative model error magnitude MAPE,%, residual average square error MSR, histogram 
residue, diagram scatter. 348 neural networks were created for the N = 255 plan with the hidden 
neurons from 100 to 195 number, of which the best ones were selected (Table 2). 
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Table 2. RBF-metamodels 

№ 
п/п 

Metamodel 
2R  for educational, 

control, test sample 
S.D.ratio MAPE,% MSR 

1 RBF-2-150-1(327) 0.999; 0,997; 0,992 0,0445 4 0,0001882 
2 RBF-2-155-1(341) 0.999; 0,998; 0,992 0,03880 3,9 0,0001435 
3 RBF-2-155-1(343) 0.999; 0,996; 0,992 0,04671 2,94 0,0002074 
4 RBF-2-160-1(348) 0.999; 0,997; 0,993 0,03916 3,0 0,0001439 
5 RBF-2-170-1(73) 0.999; 0,996; 0,995 0,0510 3,4 0,0002905 
6 RBF-2-172-1(149) 0,999;0,996; 0,996 0,04252 5,9 0,000231 

 
For the network with numbers 3, 6, respectively, in Fig. 3, 4 are indicators of the metamodel 
developing effectiveness and their parameters. 
 

а) b) 

 
c) d) 

Figure 3. Neuronal network RBF-2-155-1 (343) (sample N = 255): a) residues histogram; b) 
diagram scattering of the target and approximation functions values; c) level line of the 

response surface reproduced at the training sample points; d) parameters value and weight 
created RBF-metamodel coefficients 
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a) b) 

  
c) d) 

Figure 4. Neuronal network RBF-2-172-1 (149) (sample N = 255): a) residues histogram;  
b) diagram scattering of the target and approximation functions values o;  

c) level line of the response surface reproduced at the training sample points;  
d) parameters value and weight created RBF-metamodel coefficients 

 
An important stage in meta-model developing is to check its adequacy. In the process of 
metamodel creating, multi-step validation is performed, the purpose of which is to control many 
numerical values obtained during its developing, including the neural network quality and the 
recovery assessment with its response surface using. Adequacy is usually established by 
checking the hypothesis F-criterion about the statistical adequacy dispersion insignificance 2

R 
and the reproducibility dispersion 2

D of the experiments results obtained by the mathematical 
model coefficients [3]. 
The model's informatively verification was carried out by correlation coefficient R multiplicity 
calculating and checking its statistical significance. The model is considered informatively 
R2  0,95 and meaningful at the level p  0,05 of F-criterion (reliability  0,95) significance. 
The evaluation of the response surface recovery is made using the formula that describes the 
neural network output and is formed as a linear combination of the hidden layer neurons outputs 
with the obtained source neuron coefficients with the k-th neuron of the hidden layer wk, the 
coordinates of the center k-th neuron Cx1k, Cx1k,…Cxlk, width k-th neuron [5]. Some values of the 
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weight coefficients are shown in Fig. 3, 4. Fig. 5, 6 shows the response surface restoration result 
obtained using the RBF-2-155-1 (343) and 2-172-1 (149) meta-models, which was performed 
in the whole range of variable x  [0; 25], y  [0; 25], with a step of 0.04, that is 625 points. 
At the response surface reproduction stage, the received metamodel adequacy was evaluated 
according to the indicators: squares regression sum SSD, remnants SSR, total SST respectively; 
middle squares MSD, MSR, MST respectively; reproducibility dispersion 2

D, adequacy 
dispersion 2

R, general 2
T; reproducibility estimation standard error sD, adequacy estimation 

standard error sR, general sT; determination coefficient R2; standard deviations ratio S.D.ratio; 
average relative model error magnitude (or average error of approximation) MAPE,%. For the 
created metamodels, these indicators are estimated and the results are summarized in Tables 
3, 4.  
 

 
a) b) 

 
c) d) 

Figure 5. Reproduction of the response surface using the RBF-2-155-1 (343) metamodel:  
a) residues histogram; b) diagram target and restored function values dispersion;  

c) restored response surface level line; d) recovered response surface 3D-graph 
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Table 3. Checking RBF-2-155-1 (343) meta-model of the adequacy and informatively 

N=625 Squares sum Square average Dispersion 
Estimation 

standard error 
Regression SSD = 45,6625 MSD = 22,8477 2

D = 0,07317 sD = 0,27051 
Remnants SSR = 0,2933 MSR = 0,000471 2

R = 0,000471 sR = 0,02171 
Total SST = 47,2325 MST = 0,07569 2

T = 0,07569 sT = 0,27512 
Criterion 
Fexp

vD; vR 
Fcrit; vD; vR 

Fexp
2; 622 = 48508; Fcrit

0,05; 2; 622 = 2,99873 

Determination 
coefficient 

R2 = 0,994342; Fexp
2; 622= 54655 

Average error 
approximation 

MAPE = 7,31 % 

Standard ratio 
deviations 

S.D.ratio = 0,0765 

 

  
а) b) 

 

 
c) d) 

Figure 6. Reproduction of the response surface by the metamodel RBF-2-172-1 (149): 
a) residues histogram; b) diagram target and restored function values dispersion; 

c) restored response surface level line; d) restored response surface 3D-graph 
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Table 4. Checking RBF-2-172-1 (149) meta-model of the adequacy and informatively 

N=625 Squares sum Square average Dispersion 
Estimation 

standard error 
Regression SSD = 45,6954 MSD = 22,8477 2

D = 0,07323 sD = 0,27061 
Remnants SSR = 0,1921 MSR = 0,000308 2

R = 0,000308 sR = 0,017543 
Total SST = 47,2325 MST = 0,07569 2

T = 0,07569 sT = 0,275124 
Criterion 

Fexp
vD; vR   

Fcrit; vD; vR 
Fexp

2; 622 = 74180; Fcrit
0,05; 2; 622 = 2,99873 

Determination 
coefficient 

R2 = 0,99807; Fexp
2; 622 = 160787 

Average error 
approximation 

MAPE = 7,47 % 

Standard ratio 
deviations 

S.D.ratio = 0,052 

 
Thus, the proposed computational technology allowed developing an informative and adequate 
metamodel of the overhead eddy-current probe, which can be effectively used in optimal 
surrogate synthesis problems. 
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Method of Control by Measurement of Electrokinetic Potentials 
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Abstract: 
The timely detection of filtration plots and defects in dams is of paramount importance for the safe operation of 
these critical and potentially hazardous facilities for the country's economy. The electrokinetic method for 
detecting the filtration sections and defects of the submerged parts of the dam walls and in particular of their 
elements, such as screens, injecting curtains during operation, was developed in the 70s of the last century by 
engineer Ivan Kolev. This method used for solving several problems related to the detection of filtration plots of: 
the dam walls and lakes of the Beli Lom, Kula and Valchovets, the anti-filtration curtain of the Topolnitsa dam, 
the bulk wall of the Poletkovtsi dam; the dam wall and the lake of Mihailovgrad dam; and in many other places in 
Bulgaria. The method can also be used to detect corrosive areas or leakage from underground reservoirs, pipelines, 
and to control the filtration properties of lined and non-lined channels, which is particularly important in landslides 
that are vulnerable to landslides. 
 
Keywords: control, electrokinetic potentials, filtration, barrages, dams, gas pipeline, pipeline 
 

Метод за контрол чрез измерване на електрокинетични потенциали 
 

Иван КОЛЕВ, Георги КОЛЕВ 
 
1. Въведение 
 

Електрокинетичният метод за откриване на филтрационни участъци и дефекти на 
потопените части на язовирните стени и по конкретно на техните елементи, като екрани, 
понури, инжекционни завеси по време на експлоатация е разработен през 70-те години 
на миналия век от инж. Иван Колев [1]. 

Своевременното откриване на филтрационните участъци и дефекти в язовирните 
стени е от изключително голямо значение за безопасната експлоатация на тези 
изключително важни за икономиката на страната и в същото време отговорни и 
потенциално опасни съоръжения. 

С този метод са решавани проблеми свързани с откриване на филтрационни 
участъци на:  

- язовирните стени и езера на язовирите Бели Лом, Кула и Вълчовец, подробно 
описани в доклад публикуван в Мексико 1976 г. на международен конгрес за 
големите язовири [2]; 

- противофилтрационната завеса на яз. Тополница, като резултатите от 
измерванията са показали дълбочината и мощността на филтрационните 
участъци; 

- насипната язовирна стена на язовир Полетковци - Видинско; 
- язовирната стена и езерото на язовир Михайловград; 

и на редица други места в България. 
Методът също така може да се използва за откриване на корозирали зони или 

изтичания от подземни резервоари, газопроводи, тръбопроводи и за контролиране на 
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филтрационните качества на облицовани и необлицовани канали, което е особено важно 
в опасните от свлачища райони.  
 
2. Физична основа на метода.  
 

При движение на водата през пореста среда протичат процесите филтрация и 
инфилтрация, при което се създават кинетични електрични потенциали.  

Създаването на кинетични електрични потенциали и съответното електрично поле 
може да се обяснят за идеална капиляра при ламинарно течение, като се има предвид, че 
подземните води и водите в реките и язовирите са с различни по вид и концентрация 
разтворени вещества и представляват слаб електролит по следния начин: при 
движението на водата през капиляра, вследствие на адсорбционните сили на стените се 
задържат йоните от единия знак (обикновенно анионите, които имат по-голям радиус) и 
на границата на водата и твърдото вещество се образува двоен електрически слой: 
външен, неподвижен „обвивка“, която се състои от адсорбиращи отрицателни йони и 
вътрешен, подвижен от положителни йони. В резултат на това при движението на водата, 
от капилярата се изнасят повече положителни йони отколкото отрицателни, при което 
на изхода на капилярата се натрупват положителни заряди, а на входа отрицателни. При 
движението на водата в капилярата между началото и т. А и края т. В (фиг. 1), се създава 
потенциална разлика, пропорционална на хидростатичното налягане и зависеща от 
електричната константа, специфичното съпротивление и визкозитета на водата. 
 

 
фиг. 1 

 
Стойността на кинетичната потенциална разлика може да се изчисли по формулата:  

4

p
U

 


   

където: 
  - потенциалната разлика между обвивките, слоевете 
  - диелектрична константа на водата 
p  - разликата в налягането между краищата на капилярата (между т.А и т.B), т. е. между 

началото и края на пътя на филтрацията. 
  - специфично съпротивление на водата 
  - визкозитет на водата 
 

В реални условия пътищата на движещата се вода – филтрацията представляват 
сложно съчетание на капиляри – празнини, образувани както от неуплътнени фуги около 
масивните съоръжения, така и от изнасянето на разтворимите и трудноразтворими 
частици от язовирните стени и техните съоръжения, при преминаването на вода през тях.  

Филтрацията е пропорционална на изменението на напора й. Стойността на 
кинетичната електродвижеща сила зависи от скоростта и напора на филтрацията. 
Колкото са по-големи скоростта и напора, толкова е по-голяма стойността на 
възникващата електродвижеща сила. 
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Тази зависимост се изразява с формулата: 

 
където: 

Е  - електродвижещата сила на филтрацията 
m  - коефициент зависещ от вида на материалите и скалите 
  - специфично електрично съпротивление на водата 
 - визкозитет на водата 

H  - хидравличен напор 
 
 Методът се основава на базата на самосъздаващото се кинематично електрично 
поле при движението на водата през пореста среда – процесът филтрация. 
Същността на този метод е измерването на самосъздаващото се кинематично електрично 
поле, което е отражение на филтрационните свойства на обекта на измерване (язовирна 
стена с противофилтрационните й съоръжения, канали, подземни резервоари, 
газопроводи или водопроводи).  
 
3. Измерване на кинетичните електрични потенциали 
 
3.1. При язовирни стени и противофилтрационни съоръжения 
 

Измерването на създаващите се кинетични електрични потенциали от движението 
на водата през, под и в обхода на язовирните стени и противофилтрационните им 
съоръжения се извършва чрез неполяризиращи се метални и неметални електроди и 
стандартен апарат за геофизични електрични проучвания. 

Измерванията могат да се извършват или по метода на потенциала (с един 
неподвижен електрод поставен в определена точка в електричното поле и втори 
подвижен) или по метода на градиента (чрез преместване на двата електрода през 
предварително определени равни разстояния със застъпване). 
 

 
фиг. 2 

1 - апарат за геофизични електрични проучвания; 2 - неполяризиращи се неметални 
електроди; 3- стоманизирани кабели; 

 

H
E m
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При контролиране за наличие на филтрационни процеси в завесите и скатовете на 
язовирните стени измерванията се извършват в пиезометричните наблюдателни сондажи 
и по дъното на язовирното езеро. За разлика от традиционни методи като метод на 
граничните точки, радиомертичен метод или метод на скоростите на дотичане за контрол 
на язовирните стени, методът за контрол чрез измерване на електрокинетичните 
потенциали позволява точно определяне на филтрационните полета (участъци) както 
по хоризонтално, така и по вертикално направление на язовирната стена.  

 
фиг. 3: 1 - противофилтрационна завеса; 2 – дренажни (пиезометрични) сондажи;  

3 – хоризонтален дренаж; 4 – сондажи на заздравителна циментация;  
5 – площна циментация; 6 - апарат за геофизични електрични проучвания;  

7 - неполяризиращи се метални електроди; 

 
фиг. 4: 1 - апарат за геофизични електрични проучвания;  

2 и 3 – неполяризиращи се метални електроди;  
4 – лодка; 5 – катюшка с проводник;  

6 – пясъчна глина; 7 - пясък; 8 - варовик; 9 - глинен насип;  
10 и 11 - филтрационни огнища; 12 - графика на измерените потенциали; 13 – понур 
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На фиг. 4 е показана принципна схема за измерване на кинетичните електрични 
потенциали в язовирните езера с графика на измерените потенциали. 

При извършване на измервания на електричното поле по десния скат на яз. Огоста 
измерихме положителна аномалия, която разкри участък на инфилтрация (изход на 
филтрация), показан на графиката на фиг. 5. 

 
фиг. 5 

Основно предимство на метода при контролирането за наличието на филтрационни 
процеси в завесите и скатовете на язовирните стени е точно определяне на 
филтрационните полета (участъци) както по хоризонтално, така и по вертикално 
направление на язовирната стена. Друго важно предимство е сравнително ниската 
себестойност за реализирането на измерванията и липсата на каквото и да било влияние 
върху околната среда.  
 
3.2. При подземни резервоари, газопроводи, тръбопроводи 
 

При контролиране за наличие на корозирали участъци или наличие на изтичания 
при подземни резервоари, газопроводи или тръбопроводи измерванията се извършват 
чрез неполяризиращи се неметални електроди и стандартен апарат за геофизични 
електрични проучвания по наземен профил с необходимият брой точки покриващи 
площта на резервоара или в достатъчен брой точки по дължината на наземното трасе над 
контролирания газопровод или тръбопровод.  

 
фиг. 6: 1-точки за измерване; 2- апарат за геофизични електрични проучвания;  

3 - обект на контрол; 4 - неполяризиращи се неметални електроди 
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За наличието на корозия или изтичане се съди по измерените стойности на 
потенциалите, като наличието на аномалия в стойностите на електричното поле е 
индикация за наличие на корозия или изтичане, а характеризацията се извършва в 
зависимост от размера на измерената аномалия.  

При извършване на измервания над стоманен тръбопровод в близост до 
яз. Монтана, измерихме силни положителни аномалии над корозирали участъци, 
показани на графиката на фиг.7.  

 
фиг. 7 

 
3.3. При канализационни съоръжения 
 

При контролиране за наличие на филтрационни процеси в облицовани или 
необлицовани канали измерванията се извършват чрез неполяризиращи се метални 
електроди и стандартен апарат за геофизични електрични проучвания в достатъчен брой 
точки по дължината и дъното на контролирания канал. За наличието на филтрационни 
процеси се съди по измерените стойности на потенциалите, като наличието на аномалия 
в стойностите на електричното поле е индикация за наличие на филтрационни процеси, 
а за точното определяне на местоположението на филтриращият участък се извършват 
измервания в по-голям брой точки в зоната на измерената аномалия.  

 

 
фиг. 8: 1-точки за измерване; 2- апарат за геофизични електрични проучвания;  

3 - обект на контрол; 4 - неполяризиращи се метални електроди 
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Заключение 
 

В заключение можем да кажем, че методът е икономически съобразен за широко 
използване при търсенето на филтрационни участъци. Чрез този метод единият от 
авторите е извършвал проучвания на десетки места по искане на експлоатацията, като 
решенията на база извършените измервания са спестили милиони левове и е осигурена 
безопасната експлоатация на контролираните съоръжения.  

Методът е особено актуален за контролиране на подземни резервоари, като газови 
хъбове, резервоари за нефтопродукти или напоителни нужди и за контрол на подземни 
газопроводи и тръбопроводи в експлоатация. 
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Non-Destructive Testing of Steel Seamless Cylinder for Transport of Class 2 
Compressed Gases in Accordance with ADR / RID / ADN 
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Abstract 
Battery vehicles are high-risk equipment used for transport ADR, RID and ADN class 2 substances. They consist 
of cylinders (sewing or seamless) joined in frames made of welded profiles, a pipe system that connects them in a 
common collector for filling and emptying, shut-off valves, pressure gauges and safety valves. 
The major deviations from integrity, such as thinning of the parent metal, inconsistencies in the welded joints and 
the parent metal, and the overall functional suitability of the plant are checked with the non-destructive tests 
methods. 
This report discusses a rare case of detecting a passive incompleteness of the bottom of a seamless compressed 
natural gas cylinder when performing an initial inspection of a battery vehicle. 
 
Keywords: Non-destructive testing, visual testing, leak testing, Battery-vehicle, cylinders, valves, ADR, RID, 
ADN, substances of class 2.  
 

Безразрушителен контрол на стоманена безшевна бутилка за 
транспортиране на сгъстени газове от клас 2 на ADR/RID/ADN 

 
Георги И. КОЛЕВ, Венелин Т. ФИЛИПОВ 

 
1. Въведение 
 

Целта на настоящия доклад е да представи един рядък случай на откриване на 
проходна нецялостност на дъното на безшевна стоманена бутилка за транспортиране на 
сгъстени газове от клас 2, проявила производствен дефект по време на първоначален 
преглед в състава на транспортируемо оборудване под налягане от вида батерийно 
превозно средство (БПС). 
 
2. Приложими методи  
 

За първоначален преглед и изпитвания на батерийни превозни средства за 
транспортиране на вещества от клас 2 по ADR, RID и ADN, съгласно процедурата са 
приложими методите „Контрол на херметичност“ и „Визуален контрол на стоманени 
безшевни бутилки“. 
 
2.1. Процедура за контрол при първоначален преглед и изпитвания на батерийни 
превозни средства /БПС/ за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR, RID и 
ADN – приложими методи. 
 

Процедурата за първоначален преглед и изпитвания на батерийни превозни 
средства за превоз на вещества от клас 2 по ADR, RID и AND [1], определя методите за 
контрол, чрез прилагането на които се гарантира, че транспортируемото оборудване под 
налягане съответства на разпоредбите на „Наредбата за съществените изисквания и 
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оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане“, приета с ПМС 
№ 271 от 29.09.2011 г. обн. ДВ. бр. 78 от 7 октомври 2011г. [2], ADR/RID/ADN и БДС 
EN 13807 [3]. 

Съгласно съществените изисквания на ADR/RID/ADN и приложимите стандарти, 
първоначалният преглед и изпитвания на батерийни превозни средства включва: 

- проверка на съответствието с одобрения тип; 
- проверка на проектните характеристики; 
- оглед за съответствието на конструкцията, елементите и експлоатационното 

оборудване; 
- контрол чрез хидравлично изпитване на якост с указаното на табелата на 

производителя и в техническата документация налягане; 
- изпитване чрез контрол на херметичност/плътност при максималното работно 

налягане на напълно сглобеното съоръжение; 
- проверка на правилното функциониране на оборудването; 
- проверка за наличие на преходно съпротивление между елементите на 

батерийното превозно средство и извода за заземяване;  
Процедурата завършва с издаване на сертификат, показващ резултатите от 

контрола, дори в случай на отрицателни резултати.  
 
2.2. Изпълнение на процедурата за контрол при първоначален преглед и 
изпитвания на батерийно превозно средство за транспортиране на вещества от 
клас 2 по ADR, RID и ADN – приложени методи. Контрол на херметичност. 
Визуален контрол на стоманени безшевни бутилки. 
 

 

 
Фиг. 1. Батерийнo превознo средствo за транспортиране на компресиран природен газ, 

тип BS 20 P200 – 5588 EKC, технологична схема. 
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При извършване на първоначален контрол на батерийнo превознo средствo за 
транспортиране на компресиран природен газ, тип BS 20 P200 – 5588 EKC, след успешно 
преминал контрол на съответствието с одобрения тип, проверка на проектните 
характеристики, оглед за съответствието на конструкцията, елементите и 
експлоатационното оборудване, контрол чрез изпитване на якост с хидравлично 
налягане на колектора и елементите му с указаното на табелата на производителя и в 
техническата документация налягане и проверка за наличие на преходно съпротивление 
между елементите на батерийното превозно средство и извода за заземяване, се 
пристъпва към заключителното изпитване на херметичност на напълно сглобеното 
съоръжение.  
 
2.3. Метод за контрол на херметичност (LT). 
 

Процедурата се прилага за контрол чрез пневматично вътрешно налягане на 
елементите на батерийното превозно средство, колектора и на всички газови връзки и 
компоненти при работно налягане, както и визуална инспекция, посредством директен 
метод за контрол.  

Контролът на херметичност трябва да гарантира, че няма изтичане/пропуск на 
изпитващ флуид, аварийните устройства и клапани функционират и че затварящите 
устройства (спирателните вентили) функционират правилно. 

За целите на процедурата използваме работен газ, в случая природен газ с налягане 
равно на работното за контролираното съоръжение (200 bar), a за откриване на пропуски 
(изтичания) използваме калибриран газсигнализатор и метода с образуването на мехури 
при достатъчна разлика в наляганията от двете страни на стената на контролираното 
съоръжение с нанасяне на пенообразуващ разтвор от страната с по-ниското налягане, 
съгласно БДС EN 1593:2004. 

По време на извършване на контрола с газсигнализатора на втората секция 
(батерия) от бутилки, получихме много слаба индикация от страната на колектора, от 
порядъка на 20-30 ppm. При обстойно търсене на източника на индикацията, използвайки 
калибрирания газсигнализатор и метода с образуването на мехури чрез нанасяне на 
пенообразуващ разтвор, открихме мястото на изтичане – дъното на една от безшевните 
стоманени бутилки за компресиран газ.  

Мястото на изтичане е интересно с това, че това е първи случай за 10 годишния ни 
опит в контрола на батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC или батерии от 
бутилки за транспортиране на компресиран природен газ. За този период сме извършили 
контрол на над 300 бр. батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC или батерии 
от бутилки за компресиран природен газ, състоящи се от безшевни стоманени бутилки. 

За пълното документиране на резултатите от извършения контрол пристъпихме 
към външен и вътрешен визуален контрол на безшевната стоманена бутилка с откритата 
проходна нецялостност в областта на дъното, съгласно изискванията на продуктовия 
стандарт БДС EN ISO 9809-1:2010 [4]. 
 
2.4. Визуален контрол на стоманени безшевни бутилки. 
 

Процедурата се прилага за вътрешен и външен контрол чрез директен и индиректен 
метод. Целта е вътрешните и външни повърхнини на бутилките да се подложат на 
визуален контрол за наличие на нецялостности, които могат да повлияят неблагоприятно 
на безопасността на работата им. 

По време на производството могат да се появят различни видове несъвършенства, 
породени от механични или структурни промени на материала. Причините може да са от 
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характеристиките на материала, използван за производство, начина на обработката му, 
последващите термообработка и манипулации по време на самото изработване. 

Необходимо е инспекторът да притежава добър опит, добра преценка и 
независимост от производството за да може да открива и да е в състояние да оцени и 
прецени вида на несъвършенството по време на визуалната проверка. 
Условия за наблюдение – важно е условията за провеждане на вътрешния и външен 
контрол да са добри: 

- Повърхнините на метала, особено вътрешните стени трябва да са напълно чисти, 
сухи и без продукти на оксидиране, корозия и корички, които могат да скрият 
други по-сериозни дефекти. Ако е необходимо да се извърши почистване на 
повърхнините внимателно с подходящи методи преди следващи инспекции. 

- Трябва да се използват подходящи източници за осветяване. 
- След като бутилката се формова и се изработи резбата, вътрешността на 

гърловината трябва да се обследва с подходящ ендоскоп, зъболекарско 
огледалце или други подходящи приспособления. 

- Малки несъвършенства могат да се отстранят с локално шлайфане или друг 
подходящ механичен способ, като се избягва въвеждането на нови 
несъвършенства. След поправката на бутилката се извършва нов визуален 
контрол и ако има намаляване на дебелината на стената след ремонта, тя трябва 
да се провери. 

  
Фиг. 2. Снимки на откритата проходна нецялостност – отвън и отвътре 

  
Фиг. 3. Снимки на дъно без производствен дефект и дъното с производствен дефект. 
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Най-често срещаните несъвършенства са дефинирани и показани в Табл. А.1. от 

БДС EN ISO 9809-1:2010. Ограниченията за приемане на бутилката или определянето 
дали да се ремонтира или бракува са дефинирани там. Границите за приемане са 
определени на база значителен опит в областта на визуалния контрол на бутилки. Те са 
приложими за всички размери, типове и експлоатационни условия на бутилки. Въпреки 
това според спецификации на производителя, някои типове бутилки и някои специфични 
условия на експлоатация, може да изискват по строги изисквания. 

За целите на процедурата използвахме дигитален луксметър – тип Testo 540 за 
определяне на осветеността по време на контрола, комплект лупи с увеличение х 2 и х 10 
за външния визуален контрол, светлинен източник Endolux 5, ендоскопска камера REMS 
Cam Scope S за вътрешния визуален контрол и фотоапарат Sony 20,4 MP за 
документиране (заснемане) на контрола. 

Характеризацията на откритата проходна нецялостност е съгласно изискванията на 
продуктовия стандарт БДС EN ISO 9809-1:2010, Анекс А, таблица А.1 – Производствени 
несъвършенства, а именно "internal cracks in base"- вътрешни пукнатини в основата, но с 
уточнението, че са с излаз на повърхността, тоест проходни. 
 
3. Използвани технически средства (ТС)  
 

Използваните технически средства са с валиден калибрационен статус или 
функционална годност, с валидни сертификати, съгласно Програмите за калибриране и 
функционална годност на ТС на „КЕЙ ДИФУЖЪН“. Сертификатите им са издадени от 
акредитирани лаборатории за калибриране.  
 

Използвани ТС за нуждите на контрола: 
- Дигитален манометър Vika, 0…600bar;  
- Светлинен източник Endolux 5, 150W;  
- Дигитален лукс метър – тип Testo 540; 
- Пенообразуващ разтвор; 
- Газсигнализатор/детектор;  
- Комплект лупи с увеличение х 2 и х10; 
- Ендоскопска камера REMS Cam Scope S; 
- Фотоапарат Sony 20,4 M. 

 
4. Заключение. 
 

Правилно подбрани и изпълнени с необходимото внимание и отговорност методите 
за безразрушителен контрол са мощно средство за осигуряване на безопасната 
експлоатация на съоръженията с повишена опасност. Те дават възможността 
своевременно да бъдат открити потенциални опасности, които могат да причинят 
значителни материални щети и човешки жертви.  

С отговорното им прилагане компетентните органи изпълняват основната си 
мисия, а именно осигуряването на безопасно въвеждане и експлоатация на потенциално 
опасни съоръжения и оборудване. 
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Abstract 
We present a device and methodology for measuring based on the effect of Barkhausen – magnetic noise and 
magneto-acoustic emission in ferromagnetic materials. The applicability of their information parameters – the 
noise voltage ENB and the magnetoacous emission EMAE for non-destructive study of the structure of samples 
of cathode materials for lithium-ion batteries and sintered materials are researched. An exploration has been made 
of the possibilities of determining the structural characteristics of new cathode nanomaterials for lithium-ion 
batteries with ENB and the possibilities of complex application of ENB and EMAE for non-destructive 
classification of samples of powder metallurgical sintered materials of different porosity. 
 
Keywords: magnetic noise (NB), magneto-acoustic emission (MAE), ferromagnetic sintered materials, active 
electrode materials (АЕМ), teflonised acetylene carbon black (ТАВ2). 
 

Изследване на феромагнитни материали с методите на 
магнитоакустичната емисия и магнитния шум 

 
Борис ВЕЛЕВ, Иван ИВАНОВ, Крум БАНОВ 

 
1. Увод. 
 

Методите на магнитния шум (NB) и магнитоакустичната емисия (MAE), основани 
на ефекта на Баркхаузен, все по широко се използват за неразрушаващи изследвания на 
структурата и физико-механичните свойства на феромагнитни материали. Техните 
характеристики се регистрират при въздействието на променливо магнитно поле с ниска 
честота върху изследвания феромагнитен материал, при което се получава обективна, 
повтаряща се информация [1,2,3]. За изследване и приложение в магнитната 
структуроскопия на тези характеристики е разработен уред „MULTITEST МС10“ [1]. 
Той е предназначен за комплексен магнитошумов и магнитоакустичен безразрушителен 
контрол на структурата и механичните свойства на феромагнитни материали. Уредът 
може да работи самостоятелно за безразрушителен контрол на феромагнитни материали, 
както и да се включи в автоматизирана система за сериен контрол на детайли [2]. 
 
2. Цел на работата. 
 

Цел на настоящата работа е да се изследва приложимостта на характеристиките на 
магнитния шум и магнитоакустичната емисия – шумово напрежение ENB и напрежение 
на магнитоакустичната емисия EMAE за неразрушаващо изследване на структурата на 
образци на синтеровани, както и на катодни материали за литиево-йонни батерии 
съдържащи феромагнитни компоненти, като желязо, никел, кобалт и манган в различни 
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отношения. Показани са възможностите за определяне на структурните характеристики 
на нови катодни материали за литиево-йонни батерии с магнитнитно шумово 
напрежение ENB и възможносттите за комплексно приложение на ENB и EMAE за 
неразрушаваща класификация на образци от праховометалургични материали с различна 
пористост. 
 
3. Апаратура, материали и методика за изследване. 
 
3.1. Алгоритъм на комплексния неразрушаващ контрол. 
 

Основен принцип на комплексния неразрушаващ контрол е, че практическата 
целесъобразност от увеличаването на неразрушаващите информационни параметри се 
определя от вероятността от правилна оценка на свойствата на контролируемите образци 
или материали, класифицирани чрез един информационен параметър и сравнена с 
вероятността от правилната оценка на материалите, класифицирани чрез два или повече 
информационни неразрушаващи параметри. Логично е, че при получаването на 
недостатъчна информация за контролируемия материал или изделие при прилагане само 
на един метод, използването на подходящо подбран втори метод ще увеличи 
вероятността за правилна оценка на свойствата на материала. За да се оцени тази 
вероятност, данните от неразрушаващия контрол се подлагат на статистическа 
обработка.Тя обхваща следните етапи: 

 
3.1.1. Пресмятане на средните значения и интервални оценки на сериите измервания. 

Изпълняват се по един, два или повече неразрушаващи информационни параметри.  
- Еднопараметрова интервална оценка. 
- Многопараметрова интервална оценка.  

 
3.1.2. Формиране на характеристични области. 

В зависимост от поставената задача, се определят средните стойности на единия 
или двата информационни параметъра  и , горната и долна гранична стойност 

 и  на групите стандартни образци, съгласно следния 

алгоритъм: 

Ако имаме измервания , където: ; ; ;  – брой на 

параметрите;  – брой на измерванията върху -ти образец;  – брой образци. 
Точковата оценка в случая е:  

, (1) 

а интервалната оценка ще бъде:  

          ,  (2) 

където  - коригиращ коефициент: 

 (3) 
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В интервалната оценка (2) стандартното отклонение е означено с  и се определя 
с израза: 

, (4) 

Например, ако имаме два параметъра j = 1,2, то 3 - интервал за j-ти параметър на 
ê-та група образци се определя от израза: 

; ;     k=1, 2, (5) 

където  – горна гранична стойност;  – долна гранична стойност. 

Характеристичната област, формирана от доверителните интервали  и  от (5), 
представлява правоъгълник със страни, ограничени от долната и горната граница за 
всеки информационен параметър. Всяка от групите стандартни образци има такава 
характеристична област, която се записва в паметта на уреда. След определянето на 
критерия за класификация и характеристичните области от групите стандартни образци, 
се пристъпва към измерването на реални детайли.  
 
3.1.3. Критерии за класифициране. 

Система с предварително обучаване чрез сравнителни образци. Образците 
формират характеристични области чрез доверителни интервали с определена степен на 
вероятност. Такава система представлява многопараметровия дисперсионен анализ или 
еднопараметровите и многопараметровите интервални оценки, представени по-горе. 
След пресмятане на доверителните интервали, се пристъпва към класифициране на 
непознати образци или детайли към съответните групи на сравнителните образци. Като 
критерий се използва средната стойност от няколко независими измервания. 
Практически при тази система се провеждат 2-5 независими измервания на всеки 
информационен безразрушителен параметър върху контролируемия материал, пресмята 
се средната стойност от измерванията и ако тя е в границите на доверителния интервал 

, то материала (детайла) принадлежи към съответната група [2]. 
 
3.1.4. Програмно осигуряване на автоматизираната обработка на данни за 
класифициране на образци и детайли по групи с еднакви свойства. 

Разработена е софтуерна програма за събиране, анализ и оценка на 
експериментални данни, получени от измерването на неразрушаващите информационни 
параметри – магнитошумово напрежение ENB и магнитоакустично напрежение EMAE 
върху образци и изделия от феромагнитен материал. Програмата е направена на MatLab 
7, с помощта на вградения графичен редактор guide. В бъдеще се предвижда и 
възможност за онлайн събиране на данни чрез сериен порт на компютъра. Изходните 
данни могат да бъдат записани във файл в табличен вид. 
 
3.2. Апаратура за измерване. 

Принципът на действие и методиката за калибровка и работа на използвания уред 
за измерване „MULTITEST-МС010“, са представени в [1]. Уредът е предназначен да 
измерва едновременно неразрушаващите информационни параметри – магнитно шумово 
напрежение ENB и магнитоакустично напрежение EMAE, чрез изпитвателните клещи 
DК100. Външният им вид е показан на фиг.1. За обработка и оценка на данните от 
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измерването е разработена конкретна методика за неразрушаващ контрол на структурата 
на образци от синтеровани материали. 
 

  

Фиг. 1. Външен вид на изпитвателни клещи DK100 и уред “MULTITEST-МС010“ 

 
3.3. Материали за изпитване. 

За реализиране на изпитването на синтеровани материали, от всеки контролируем 
материал са подготвени стандартни (еталонни) образци, класифицирани в групи с 
еднаква структура и механични свойства, съгласно методиката – система с 
предварително обучаване чрез сравнителни образци. 
 

Таблица 1. Технологични характеристики на синтеровани образци 

Група 
№ 

Температура 
на спичане 

T 0C 

Време на 
спичане 

t, min 

Пористост, 
Р % 

Състав 
Твърдост 

HB 

1 - - - Стомана 3 87 
2 650 60 25 W100-25 67 
3 1150 60 25 W100-25 65 
4 650 60 15 W100-25 65 
5 1150 60 15 W100-25 60 

 
В Табл.1 са дадени структурните особености на материалите. Групите сравнителни 

образци от синтеровани материали са пресовани (еднократно и двустранно с 
ограничител) от метални прахове. Спечени са в продължение на 60 min при различни 
температури и имат различна степен на пористост (Табл. 1). Принадлежността на 
стандартните образци към съответната група с еднакви механични свойства е потвърдена 
чрез химически и металографски анализ, изпитване на твърдост и според технологията 
на изготвяне [3].  

Интерес представлява прилагането на магнитношумовите методи за оценка на 
качествата на активни електродни материали (АЕМ) за литиево йонни клетки на базата 
на смесени железни, никелови, кобалтови и манган съдържащи активни електродни 
материали от вида NMC и NCA [4]. Последните представляват все по-голям интерес, 
като перспективни АЕМ за литиево йонни батерии за електрически и хибридни 
автомобили. Тяхното основно предимство се дължи на високото им разрядно 
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напрежение, стабилни разрядно зарядни характеристики и приемлива цена, особено при 
съставите с намалено съдържание на кобалт и никел за сметка на повишаване на 
количеството на мангана. Подходът е лесно обясним като се има предвид цената на 
отделните компоненти, а именно – 27$/кг за кобалт, 17$/кг за никел и едва 1.5$/кг за 
манган. За целта са синтезирани определени образци от АЕМ, които са оценени като 
перспективни и са проведени предварителни изпитвания, които имат за цел да 
съпоставят данните от електрохимичните (зарядни и разрядни цикли с постоянен ток, 
циклична волтамперометрия) и физикохимични изследвания (XRD, BET, TGA/DTA, 
разпределение на порите) с данните от проведените магнитошумови (NB) изследвания. 
Провеждането на електрохимични тестове е бавна и отнемаща много време работа. 
Данните за един цикъл се получават в зависимост от условията на циклиране за 10(20) 
часа до 4(8) часа, което означава, че за един ден (24 часа) могат да се направят не повече 
от 2 (при 10(20) часа) или 3 (при 4(8) часа) цикъла. За определяне на качествата на АЕМ 
при продължително използване за 200 цикъла (една средна стойност) ще са необходими 
167 дни или 67 дни. А за 500 или 1000 цъкъла данните трябва да се умножат по 2.5 или 
по 5, което прави съответно 420 и 835 дни и 167 и 335 дни. Ето защо търсенето на нови 
методи за бърз и адекватен неразрушаващ контрол на поведението на подобни материали 
е от съществено значение. Прилагането на магнитошумови (NB) изследвания ще съкрати 
драстично времето за получаване на адекватни отговори за отделните състави и тяхната 
работоспособност и приложимост на АЕМ за перспективни литиево-йонни батерии. 
Изследването е проведено върху следните АЕМ, специално подбрани и синтезирани за 
целта, показани в Табл. 2. 
 

Таблица 2. Обобщени данни на синтезираните и избрани АЕМ материали. 

N Материал, формула Тип 
NMC 

Молекулно 
тегло 

Специфичен  
капацитет mAh/g 

Съдържание  
на метал общо 

1 LiNi0.2Mn0.7Co0.1O2 271 140.3 192 56.089 
2 LiNi0.1Mn0.7Co0.2O2 172 147.0 183 56.113 
3 LiNi0.3Mn0.6Co0.1O2 361 143.5 187 56.464 
4 LiNi0.2Mn0.6Co0.2O2 262 150.3 179 56.488 
5 LiNi0.1Mn0.6Co0.3O2 163 157.2 171 56.512 

 
От така синтезираните материали са изготвени тестови електроди, които са 

подложени на магнитошумови (NB) изследвания, съгласно описаната методика. 
Тестовите електроди представляват дискове с диаметър на реален работен електрод за 
тестова дву или три електродна клетка тип CR2032. Последните се различават по 
съотношението на АЕМ към свързващото вещество (в дадения случай тефлонизирани 
ацетиленови сажди ТАВ2) които опроводяват и държат структурата на прахообразния 
АЕМ компактна. Двата вида тестови електроди се отличават само по отношението на 
АЕМ към ТАВ2. При магнитошумовите (NB) изследвания са използвани електроди с 
тегло 1g и отношение на АЕМ:ТАВ2 8:2, т.е. осем тегловни части АЕМ са смесени 
(хомогенизирани) с две части от ТАВ2. На Фиг. 2 е показан видът и размерите на 
тестовите образци – дискове с диаметър 15mm и дебелина на така получената таблетка  
около 0.5mm. Количеството на АЕМ (генериращ сигнал) е 0.8g. При положителен 
резултат на провежданото изследване, и намиране на корелация между 
електрохимичните и магнитошумови параметри, получени по разработената методика, 
ще бъдат проведени допълнителни изследвания. 
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Фиг. 2. Тестови електроди от АЕМ тип NMC подготвени за измерване на магнитното 

шумово напрежение ENB 

 
За електрохимични тестове се използват електроди, които са изградени от 1:1 АЕМ 

ТАВ2 и общото тегло на електрода е само 50mg, а дебелината около 0.1mm, но те 
допълнително съдържат никелова мрежа, която при микромагнитните измервания би 
внесла грешка, поради това количеството на АЕМ е повишено до 0.8g. Всички 
подложени на изследването материали са предварително подложени на 
рентгеноструктурен анализ, определена е специфичната им повърхност по ВЕТ и 
разпределението на порите с живачна порометрия. За конкретния случай сме използвали 
само един информационен параметър – магнитното шумово напрежение ENB. 
Методиката за измерване е подобна на тази за синтерованите материали. За всеки 
конкретен случай на феромагнитен материал или изделие се прави подобна методика. 
Изследваните катодни материали имат много малък процент магнитна фаза и могат да се 
изследват само с магнитошумовото напрежение. По долу е представена подробно само 
методиката за изпитване на синтеровани материали на основата на желязо с висок 
процент магнитна фаза, защото при нея е възможно да се измерват комплексно двата 
неразрушаващи параметъра – средно-квадратични напрежения на магнитния и 
акустичния шум ENB и EMAE. 
 
3.4. Методика за изпитване. 
 

Методиката за комплексен неразрушаващ контрол контрол на структурата и 
механичните свойства на образци от синтеровани материали с висок процент магнитна 
фаза, включва следните етапи: 
 
3.4.1. Обект на неразрушаващ контрол. 

Обект на контрол са образци с размери 2х10 х 80mm.  
 
3.4.2. Апаратура и приспособления. 

- Уред “MULTITEST MC 010” и измерителни клещи DK100 ( фиг.1); 
- Персонален компютър (лаптоп); 
- Допирен магнитошумов преобразовател и пиезопреобразовател; 
- Серия еталонни (сравнителни) групи образци с различна структура и свойства 

(табл.1). 
 
3.4.3. Подготовка на еталонните образци. 

Във всяка група са подбрани по 5 образци с еднакви свойства (табл. 1). 
Подготовката включва последователно следните операции: 
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- Пресоване, спичане, надписване, предварителна настройка и подбор на 
сравнителни образци. Подбраните образци се подлагат на механично почистване 
и химически анализ на всеки образец на квантометър; 

- Проверка за контролопригодност на образците, установяване на оптимални 
параметри и измерване на неразрушаващите информационни параметри, 
съгласно методиката за работа и калибровка на уреда „MULTITEST MC010“ и 
програмата за комплексен безразрушителен контрол и формиране на 
характеристични области; 

- Определяне на критерии за класифициране; 
- Запаметяване на резултатите в уреда. 

 
3.4.4. Подготовка за комплексен неразрушаващ контрол на реални(непознати) образци. 

След определянето на критерии за класификация и характеристичните области от 
групите стандартни образци, се пристъпва към измерването на реални образци. 
Подготовката за измерване включва:  

- Определяне съответствието на партидата и типа на образците от 
производството, подлежащи на контрол и съответствието им с типа на 
еталонните образци; 

- Почистване на образците. 
 
3.4.5. Начин на измерване. 

- Контролируемият образец, чрез приспособлението показано на Фиг.1, се 
притиска към магнитошумовия преобразовател и пиезопреобразователя с 
постоянна сила Р; 

- Стойностите на двата неразрушаващи информационни параметри се определят 
въз основата на 3 до 5 независими измервания на всеки контролируем образец; 

- Контролируемите образци автоматично се класифицират по групи с еднакви 
механични свойства и структура, съгласно предварителни определен критерий с 
определена степен на вероятност. 

Контролируемите детайли принадлежат към определена група, ако средната 
стойност от показанията на двата информационни параметъра влизат в границите на 
съответната характеристична област. 
 
3.4.6. Представяне на резултатите. 

Отпечатване или графична визуализация на резултатите. 
 
4. Експериментални резултати. 
 

На Фигури 3 и 4 графично е представена процедурата за определяне на 
контролопригодността и характеристичните области на еталонните групи синтеровани 
образци по структура, пористост и температура на спичане, съгласно т. 3.4.6. от 
гореписаната методика.  

На Фиг.3. са визуализирани фамилиите криви ENB (IB) и EMAE (IB), като от тях 
автоматично е определен оптималния намагнитващ ток Iопт, при който ще се измерват 
неразрушаващите информационни параметри ENB и EMAE на образците. 

На Фиг. 4. са представени характеристичните области от доверителните интервали 
на групите образци. Доверителните интервали и характеристичните области също се 
записват в паметта на уреда и се пристъпва към класификация на реални образци. 
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а)                                                                                     б) 

Фиг.3. Криви ENB (IB) и EMAE(IB) в сериите групи сравнителни образци от Табл. 1. 
а) Зависимости ENB (IB); б) Зависимости  EMAE(IB). 

 

 
Фиг.4. Доверителни интервали и характеристични области  

на групите сравнителни образци. 

 
На Фиг. 5а. са представени фамилиите криви на групите образци от Табл. 2. Вижда 

се, че поради ниския процент на магнитна фаза, при стандартното пренамагнитване с ток 
със стъпка от 10mA, групите образци трудно се различават, следователно се налага 
настройка на уреда чрез изменение на стъпката на пренамагнитване с ток със стъпка от 
2mA, съгласно процедурата за настройка. Резултатите от проведеното измерване са 
представени на Фиг.5б.  
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Фиг. 5. Криви ENB (IB) в сериите групи сравнителни образци от табл. 2. 
а) Зависимости ENB (IB) при стъпка на IB – 10mA; б) ENB (IB)при стъпка на IB – 2mA 

 
5. Анализ на експерименталните резултати. 
 

На Фиг.3 са показани кривите ENB(IВ) и EMAE(IВ) за синтерованите сравнителни 
образци. Ясно различими са недобре синтерованите образци, спечени при по-ниска 
температура – 6500С. При нормална за добро синтероване температура на спичане – 
11500С пористостта по-силно влияе върху EMAE (Фиг.3б) и по-слабо върху ENB (Фиг.3а) 
поради влиянието на размагнитващия фактор на порите. Стойностите за ENB са най-
високи за плътна стомана 3 (група 1 от табл.1), като намаляват с увеличаването на 
пористостта при синтероването. Избира се автоматично оптималния намагнитващ ток 
Iопт на който ще се измерват стойностите на ENB и EMAE за определяне на доверителните 
интервали и характеристичните области. В случая Iопт = 50 mA. и на него се провеждат 
всички следващи измервания, съгласно методиката. 

На Фиг.4 се вижда, че при използването само на един информационния  параметър 
ENB, доверителните интервали на групи образци 3-2 и групи 4-5 ще се застъпват, 
следователно са трудно различими. Подобен извод може да се направи и при 
използването само на информационния параметър EMAE. При комплексното използване 
на двата информационни параметъра, характеристичните области не се застъпват, 
следователно се увеличава вероятността за правилно класифициране на контролируемия 
материал по структура или механични свойства. В зависимост от избраните 
характеристични области, формирани от еталонните образци, се пристъпва към 
класификация на реални образци или материали.  

На Фиг. 5 са представени средните стойности на доверителните интервали на ENB  

съгласно т. 3.1.1. Стойностите на ENB са най-високи за група 1 от Табл. 2, средни за групи 
2, 3 и 4(серия 3), които не се различават и най-ниски за група 5 (серия 2) на Фиг. 5б, 
които са с най-ниско съдържание на кобалт и с по-високо съдържание на манган. За 
определяне на оптималния намагнитващ ток се налага смяна на стъпката на 
пренамагнитващия ток IB от 10mA на 2mA. От Фиг. 5 се вижда че оптималния 
намагнитващ ток е 160mA. В групи 4 и 5 се забелязват нестабилни показания при 
първоначалното пренамагнитване, които вероятно се дължат на структурните 
особености на тези групи. Те могат да се докажат чрез подобрена контролопригодност 
на сравнителните образци и спектрален анализ на отделните скокове на магнитния шум.  
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6. Изводи. 
 

Показана е възможността за комплексен магнитошумов и магнитоакустичен 
неразрушаващ контрол на механичните свойства и структурата на образци от 
синтеровани феромагнитни материали.  

Направени са първоначални измервания на активни електродни материали за 
литиеви елементи съдържащи феромагнитни компоненти и е потърсена корелация 
между физикохомични, електрохимични и магнитни параметри с цел ускоряване и 
предвиждане на електрическите характеристики на база измерване на микромагнитните 
параметри на магнитния шум след кратковременно или продължително циклиране. 
Необходимо е повишаване на контролопригодността на сравнителните образци от тези 
материали с цел уверена повторяемост на резултатите. Направените предварителни 
измервания показват, че идеята е интересна, но изисква допълнителна работа и 
съпоставка на много експериментални данни.  

Класифицирането на образци и изделия от праховометалургични материали по 
групи с еднаква степен на термообработка (твърдост) или структура в много случаи е 
целесъобразно да се осъществява с използване на двупараметров неразрушаващ контрол. 

Разработеният уред „MULTITEST MC010“ за комплексно измерване на 
информационните неразрушаващи параметри – магнитно шумово напрежение ENB и 
магнитоакустично напрежение EMAE, може да се използва при неразрушаващ контрол на 
термообработката и структурата на образци и изделия от феромагнитни синтеровани 
материали и ENB за оценка на структурните особености на активни катодни материали за 
литиево-йонни батерии. 
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Abstract 
The paper considers detection of laser-induced ultrasound for measurement of the elastic waves velocities and 
determination of the elastic modulii of the metalic composites. The specimen of semi-cylindrical form is used. The 
array of electromagnetic acoustic transducers is employed for detection of the elastic pulses at the perimeter of the 
semi-cylinder.  
 
Keywords: Laser-induced ultrasound, time of flight (TOF), EMAT, metallic composites, velocity, moduli. 
 
1. Introduction 
 
Excitation of laser-induced ultrasound showed their indisputable benefits for the solution of the 
tasks of non-destructive testing and evaluation demonstrating considerable advantages for 
frequency bandwidth and as result better spatial resolution in comparison with traditional 
methods [1]. The detection technique is determinative for ultrasonic pulses registration. All-
optical schemes allow to carry out measurements with curved surfaces and under high 
temperature but require mechanical treatment of the surface. Undoubtedly optical methods 
possess high potential and are well promising for the industrial applications of non-destructive 
testing and evaluation. Meantime there are known successive combinations of laser excitation 
with non-contact detection of ultrasound by means of electromagnetic acoustic transducers. The 
achieved bandwidth is comparable with optical methods of registrations. The aim of present 
paper is demonstration of possibilities of multichannel detection of ultrasound, which is induced 
by focused laser pulse. As a development of composite materials requires methods for 
measurement velocities and elastic moduli. The direct measurement of the longitudinal and 
shear pulses in the specimens is well promising for properties evaluation. The elastic moduli of 
isotropic media can be described by the following expressions: 

 
(1) 

here ,  M G  are the longitudinal and shear waves moduli, respectively,   – density of material, 
,  L Sv v  are velocities of longitudinal and shear waves. The measured moduli can be used for 

expression of the Young’s moduli and Poisson’s ratio.  
 
2. Electromagnetic acoustic transducers 
 
The basic idea of EMAT operation is well described in the literature [2]. The transducers are 
used in nondestructive testing both for the excitation of the probe pulses as for detection of the 
scattered ultrasound via switch between operational regimes. The simplest transducer 
comprises of coil and permanent magnet which magnetizes the specimen. The cylindrical 
magnet with the outer radius of 25 mm and inner radius of 13 mm was used in our experiments. 
The magnetic field is about 0.25 T. The combination of EMAT with laser-induced ultrasound 
allows to separate the excitation regime, which can be carried out by laser radiation, and 
concentrating on the detection of the ultrasound. Experimental scheme of measurement is rather 

M =ρv L
2 ,  G=ρv S

2
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simple where the excitation of the ultrasound is carried out from one side of the plate while the 
detection of ultrasound is from the opposite side by EMAT [3]. In general case laser pulse 
induces longitudinal, shear and bulk acoustic waves. The directivity of the pulses’ intensity 
depends on the power density and the laser spot on the metallic surface. The feature of the shear 
pulses directivity is their declined propagation into the bulk of the medium. Thus the direction 
of shear pulses propagation is not normal to the surface that makes some difficulties for the 
velocity measurements in the plate via echo measurement. 
The specimen form of semi-cylinder can be used for the simple solution for measurements of 
the shear wave velocity. The sources of ultrasound can be induced by focusing of the laser 
radiation in short interval by means of cylindrical lens. Thus the bulk waves with cylindrical 
wavefront are launched in the specimen. The measurement of velocity can be carried out by the 
array of transducers, which are located at the cylindrical surface of the specimen. The geometry 
of the samples is constituted by radius and thickness and therefore the traveling distance is fixed 
and the goal is measurement of arriving time of the pulse. 
 
3. Experimental setup 
 
The laser pulses of about 10 ns duration are under focus of our experiments. The absorption of 
the laser radiation by thin layer near metallic surface induces heat sources, which diffuse in the 
bulk of the material. The heat penetration depth is about one micrometer for 10 ns pulses. The 
heating of the material induces elastic pulses, which spread in to the bulk. The focusing of the 
laser radiation changes the efficiency of the excitation of surface and bulk waves. The efficiency 
of excitation of the shear pulses increases while the directivity of the longitudinal waves 
changes and their maxima are inclined from the normal to the surface. The detection system 
consists of five electromagnetic acoustic transducers which are located at the cylindrical surface 
of the specimen. The single transducer consists of induction coil and preamplifier based on the 
single operational amplifier. The permanent NdFeB magnet placed on the top of the specimen 
for magnetization of the sample. The transducers are placed on the two layer printed circuit 
board. The location of transducers allows detection of bulk and surface pulses. The adjustment 
of the sample position carried out by criterion of equal time delay for similar pulses that proves 
the source of ultrasound is near the axis of cylindrical surface.  

 
Fig.1. Image of the printed circuit board of transducers array and specimen. 

The image of the printed circuit board is presented in the Fig. 1. The detection coils are 
commercially available inductiveness of copper wires with ferrite core. The resonance 
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frequency of inductiveness is 26 MHz, and inductance is about 10 uH. The linear size of the 
coils is constrained by the volume 2,8x2,8x2 mm3. The coils are set to the side surface. 
The pulses of LotisTii laser were focused by cylindrical lens with focus of 60 mm. The pulse 
energy was about 5 mJ and repetition rate was 10 Hz. The signal of PIN photodiode triggered 
the oscilloscope with 200 MHz bandwidth and 1 GSample/s. The averaging procedure over 64 
signals was used to reduce the noise of electronics.  
 

 
Fig.2. Signals measured in polycrystalline duraluminium and bronze.  
Letters ‘L’ and ‘S’ denote longitudinal and shear pulses respectively. 

 
The examples of signals measured in polycrystalline duraluminium and bronze are presented in 
Fig. 2. Due to the higher value of velocity the first arriving pulse is longitudinal and the second 
pulse is shear. The scattering of ultrasound masks the primary pulses that shows some 
difficulties for distinguishing of the shear pulses. The obtained values of the velocities were 
used for the calculation of the elastic moduli. The density of the samples was measured by 
hydrostatic weighting. The resulting moduli of duraluminium and bronze are in the Table 1. 
The estimated error for velocity is around 2% and for the moduli not more than 4%. 
 

Table 1. Measured elastic moduli 

Material  M, GPa G, GPa 

Duraluminium D16 [Russian notation] 105 28 

Bronze BrA5 [Russian notation] 196 48 

 
 
4. Conclusions 
 
The suggested scheme demonstrated possibilities of laser excitation of bulk waves and their 
detection by array of EMATs that shows the way of velocity measurement and elastic moduli 
evaluation by means of combination of laser-induced ultrasound. The considered technique is 
cost-effective and attractive for evaluation of metallic composites. 
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Abstract 
The purpose of this paper has been to obtain and analyze analytical expressions of the standard uncertainty of the 
measurement the decrement and the oscillations frequency of the eddy current transducer signal in pulse mode 
excitation. Analysis of obtained expressions made possible to determinate and justify the conditions for choosing 
a time interval for analyzing the eddy current transducer signals in order to minimize these uncertainties. The 
results of the conducted experiments are given. Taking into the condition of obtaining the minimum error for 
evaluating the trends of the signal characteristics, the accuracy of measuring the transducer signal decrement and 
natural oscillation frequency increases to two times. 
 
Keywords: eddy current, transducer pulsed excitation mode, signal characteristics, amplitude value, signal 
decrement, frequency 
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1. Введение 
 

Вихретоковый неразрушающий контроль (ВТНК) широко применяется в 
различных областях науки и техники для решения задач дефектоскопии, контроля 
качества материалов и изделий, мониторинга характеристик объектов контроля (ОК) 
различного назначения. Его популярность обусловлена высокой эффективностью и 
надежностью результатов. Современное развитие ВТНК сосредоточено на решении 
задач совершенствования вихретоковых преобразователей (ВТП), способов 
возбуждения вихревых токов в ОК, разработки новых методов обработки 
информационных сигналов и т.п. [1, 2]. 

С целью реализации многопараметрового контроля и расширения его 
функциональных возможностей все чаще предпринимаются попытки исследований и 
совместного использования различных методов ВТНК, в частности методов, основанных 
на импульсном возбуждении вихревых токов. В подавляющем большинстве 
исследований импульсного ВТНК используемые информативные параметры сигналов 
связаны с его характерными точками. К таким параметрам относятся положение на 
временной оси моментов пересечения сигналом определенного уровня, временные 
интервалы между узловыми точками, максимальное значение амплитуды сигнала и т.п. 
[3-5]. Формирование результатов контроля по отдельным значениям сигнала ВТП 
свидетельствует о неполном использовании информационных возможностей сигнала и 
является одой из причин низкой достоверности контроля. В связи с этим актуальными 
вопросами являются повышение информативности и достоверности ВТНК на основе 
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дальнейшего исследования импульсного ВТНК, поиска новых информативных 
параметров и характеристик сигналов ВТП, а также совершенствования методов и 
средств их анализа и оценки показателей точности [6]. 

Концепция неопределенности измерений активно используется в метрологической 
практике для количественного оценивания точности результатов измерений физических 
величин [7]. На сегодня ее применение в ряде технических приложений еще не получило 
должного распространения. Это касается и области ВТНК материалов и изделий. Одной 
из причин этого, на наш взгляд, является недостаточное количество методик и примеров 
расчета неопределенностей для различных практических задач. 

Точность измерения параметров сигналов ВТП оказывает существенное влияние 
на результаты контроля [8]. В случае импульсного возбуждения сигналы ВТП, при 
определенных условиях, представляются синусоидальным затухающим колебанием с 
характерными для него параметрами  частотой собственных колебаний и 
коэффициентом затухания. Методы цифровой обработки сигналов позволяют проводить 
определение таких параметров сигналов ВТП на основе оценок амплитудной и фазовой 
характеристик этих сигналов (АХС и ФХС), полученных с помощью дискретного 
преобразования Гильберта (ДПГ). Процесс оценивания информативных параметров 
сигналов ВТП сопровождается возникновением как случайной составляющей 
погрешности, обусловленной действием шумов и помех различной природы, так и 
методической составляющей, которая определяется особенностями применяемых 
цифровых методов анализа сигналов и режимов получения экспериментальных данных 
[9]. 

Целью данной работы является получение и анализ аналитических выражений 
стандартной неопределенности результатов определения декремента и частоты 
колебаний сигнала ВТП в импульсном режиме в задачах контроля электропроводящих 
материалов и изделий из них. 
 
2. Методика проведения эксперимента 
 
2.1 Структура экспериментального макета 

 
На рис. 1 приведена структура разработанной системы ВТНК, которая состоит из 

ВТП, генератора (Г), цифрового осциллографа (ЦО), цифрового интерфейса (ЦИ), 
персонального компьютера (ПК) с оригинальным программно-алгоритмическим 
обеспечением (ПО).  

Алгоритмом работы системы предусмотрено выделение сигналов ВТП, 
определение дискретных АХС и ФХС и их последующий анализ [8]. Применение ДПГ 
позволяет сформировать выборку данных значительного объема в небольшом 
временном интервале. 

 
Рис. 1  Структура экспериментального макета системы 
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Полученные таким образом характеристики сигналов необходимы для 
экспериментального определения таких информативных признаков, как декремент и 
частота собственных колебаний. 

Исследования проводились для двух типов накладных ВТП  параметрического и 
трансформаторного мультидифференциального. От генератора на ВТП поступал 
возбуждающий импульсный сигнал (амплитудой 5 В, периодом повторения мкс 5T , 
длительностью импульса мкс 2 ). Преобразователь включался в измерительную цепь, 
на выходе которого формировался информационный сигнал в виде напряжения. Этот 
сигнал рассматривался как реакция ВТП на фронт возбуждающего импульса, что 
позволяло устранять влияние этого фронта на информационный сигнал. Фрагмент 
сигнала ВТП имеет вид затухающих гармонических колебаний (рис. 2). 
 

 
Рис. 2  Фрагмент сигнала ВТП 

 
2.2 Описание объекта контроля 

 
В качестве ОК для проведения экспериментальных исследований использованы 

две пластины толщиной 5 мм, длиной 100 мм, шириной 30 мм (рис. 3). 
 

 
Рис. 3  Объект контроля 

 
Образец S-1 изготовлен из стали марки Ст.20 (μ> 1), а S-2 из алюминиевого сплава 

Д16 (μ = 1). На одной из поверхностей обоих образцов с одинаковым интервалом 
расположены три искусственных дефекта, имитирующие поверхностные трещины, 
шириной 0.2 мм и глубиной δ = {0.2, 0.5, 1.0} мм. Шероховатость рабочей поверхности 
не превышала 1,6 мкм. 
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2.3 Алгоритм обработки сигналов 
 
Модель сигнала ВТП (рис. 2) в общем виде представлялась аддитивной смесью 

затухающих гармонических колебаний и гауссового шума: 

         tutfeAtu ш
t   2cos,втп ,  21 , ttt   (1) 

где A   амплитудное значение сигнала ВТП,     декремент сигнала,  f   частота 

собственных колебаний сигнала, t   текущее время,  21 , tt   интервал времени анализа 

сигнала ВТП,  tu ш   шумовая составляющая сигнала, которая рассматривалась как 
реализация гауссового случайного процесса с нулевым математическим ожиданием и 
дисперсией 2 . 

Порядок обработки и анализа характеристик информационных сигналов ВТП с 
импульсным возбуждением включал такие этапы: 

- получение выборки  ,втп ju ; 

- определение гильберт-образа выборки  ,втп ju  

      ,, втп jujuH H  (2) 

где j   номер отсчета сигнала ВТП в цифровом представлении, Η   оператор 
преобразования Гильберта; 

- определение дискретных ФХС и АХС ВТП: 

       ,,,ˆ 22
втп jujujU H , (3) 
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arctgj H

H L
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где L  оператор развертывания ФХС за пределы интервала однозначности функции 
arctg; 

- экспоненциальная аппроксимация функции (3) для повышения точности 
определения коэффициента затухания сигнала ВТП (учитывался участок АХС, 
соответствующий первым периодам информационного сигнала ВТП, т.е. периодам с 
наибольшей крутизной АХС, рис. 2); 

- определение коэффициента затухания сигналов ВТП по формуле: 
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где     ,'ˆ ,,'ˆ
21 tUtU   значения аппроксимированных кривых в моменты времени '

2t  и  
'
1t , '

1
'
2 ttT  ; 

- сглаживание функции (4) по методу определения линейной регрессии Бартлетта-
Кенуя [8]. 

- определение частоты сигналов ВТП по линейному тренду функции (4): 

     TTf πΔ2,ФΔ  


, (6) 
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где  ,ФΔ T


  накопленная за время 12 ttT   фаза сигнала ВТП, определенная по 
функции линейной регрессии; 

- анализ полученных результатов. 
 
2.4 Анализ стандартной неопределенности измерения характеристик сигналов 
ВСП 

 
Для реальных условий эксперимента, когда погрешность временного интервала T  

определяется, в основном, стабильностью генератора тактовых импульсов и может быть 
сведена к пренебрежимо малой величине, а грубая погрешность определения фазовой 
характеристики сигнала отсутствует (ступенчатая функция  L  определяется без 
погрешности), получены стандартные неопределенности результатов измерения частоты 
собственных колебаний и затухания сигнала ВТП: 
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где u – стандартная неопределенность оценок значений сигналов ВСП. При выводе 
формул (7), (8) учтено, что сигнал и его гильберт-образ в совпадающие моменты времени 
некоррелированы.  

Анализ полученных трансцендентных уравнений (7), (8) показал, что функции 
 Tu f   и  Tu   имеют минимумы для значения 10889,1 T . С учетом этого 

получены выражения для минимальных значений стандартных неопределенностей: 
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Таким образом, проведенный анализ погрешностей определения частоты 
собственных колебаний и коэффициента затухания сигнала ВТП позволил оценить 
оптимальное время анализа сигнала вида (1), что может существенно повлиять на 
достоверность результатов контроля в условиях действия помех и шумов. 
 
3. Обсуждение экспериментальных результатов 
 
3.1 Исследование работы мультидифференциального ВТП 

 
Результаты анализа изменения затухания и частоты сигнала ВТП для двух образцов 

приведены, соответственно, на рис. 4а и 4б. Анализ этих графиков показывает, что для 
ОК из различных материалов наблюдается различная зависимость коэффициента 
затухания от глубины трещины, что может быть использовано для оценивания физико-
механических параметров материала ОК. Зависимость f(δ) близка к линейной и имеет 
тенденцию к уменьшению частоты с увеличением глубины трещины δ. 
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В процессе анализа экспериментальных результатов использовано условие 
получения минимальной погрешности определения информативных параметров сигнала 
ВТП. 
 

 
а)                                                    б) 

Рис. 4 – Зависимость затухания (а) и частоты (б) сигнала мультидифференциального 
ВТП для образца S-1 (кривая 1) и S-2 (кривая 2) и границы их доверительных 

интервалов (кривые 3 и 4, соответственно) 

 
3.2 Исследование работы параметрического ВТП 

 
Результаты анализа затухания сигнала параметрического ВТП при его импульсном 

возбуждении для двух образцов приведены на рис. 5а (кривая 1 - для образца S-1, кривая 
2 – для образца S-2). Из графиков видно, что характер зависимости затухания сигнала 
ВТП от глубины трещины ОК близок к линейному и имеет отличные значения в 
зависимости от физико-механических характеристик материала ОК (в частности 
электропроводности и магнитной проницаемости). 

Анализ графиков на рис. 5а показывает, что затухание как информативный 
параметр может быть использован для контроля и оценки глубины трещины в ОК. В 
проведенных экспериментах относительная погрешность определения глубины 
трещины не превышала ± 0.5%, а средняя чувствительность к глубине трещин для 
образцов S-1 и S-2 оценена соответственно как Sα_S1 = 0.2 мкс-1/мм и Sα_S2 = 0.1 мкс-

1/мм, то есть выше для немагнитного материала. 
На рис. 5б приведены результаты определения изменения частоты собственных 

колебаний сигнала ВСП с импульсным возбуждением как функции от глубины трещины 
в образце S-1 (кривая 1) и S-2 (кривая 2). Графики зависимости f(δ) имеют линейный 
характер, а значение частоты собственных колебаний ВТП уменьшаются с увеличением 
глубины трещины в обоих образцах. 
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а)                                             б) 

Рис. 5 – Зависимость затухания (а) и частоты (б) сигнала параметрического ВТП для 
образца S-1 (кривая 1) и S-2 (кривая 2) и границы их доверительных интервалов 

(кривые 3 и 4 соответственно) 

 
4. Заключение  
 

В работе получены аналитические выражения для стандартных неопределенностей 
результатов измерения частоты собственных колебаний и затухания сигнала ВТП, 
работающего в режиме с импульсным возбуждением. Анализ этих выражений позволил 
получить и обосновать условия выбора временного интервала анализа сигналов ВТП для 
минимизации этих неопределенностей. Установлено, что для получения минимальной 
погрешности определения коэффициента затухания α и частоты собственных колебаний 
f сигнала, необходимо время анализа этого сигнала составляет 1.1089T . 

Результаты проведенных экспериментов показали, что точность определения 
коэффициента затухания и собственных колебаний сигнала ВСП с учетом условия 
получения минимальной погрешности при определении трендов характеристик сигнала 
повышается в полтора – два раза. 
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Abstract 
A set of devices for the heat insulating materials thermal conductivity and thermal resistance measuring using a 
probe express method for monitoring their quality in full-scale verification tests and a stationary plate method for 
certification tests is presented. The results of studies the most common types of modern heat-insulating materials 
of the world's leading manufacturers in a wide temperature range are analyzed. 
 
Keywords: thermophysical properties, heat insulating materials, thermal conductivity, heat flow meter, stationary 
mode, probe express-method 
 
1. Introduction 
 
The problems of energy saving and resources economy are especially acute in the housing and 
communal services of Ukraine. At the same time, priority social tasks are the creation of optimal 
microclimatic conditions in the premises of buildings and structures by applying in the 
construction of modern heat insulating materials and thermo-modernization of the old housing 
stock. To address these challenges regulatory documents and requirements for mandatory 
energy certification of buildings have been developed in Ukraine. This led to the need for 
energy audit of the exploited residential, public and administrative buildings in order to 
accurately assess the state of the heat-protective qualities of fencing structures to decide on their 
further thermo-modernization. 
In order to carry out the thermo-modernization and energy-saving technologies it is necessary 
to use high quality modern heat insulating materials first of all. The main efficiency indicator 
of materials or products, the main purpose of which is to reduce heat losses and increase energy 
efficiency of envelope building and structures, are their thermophysical characteristics: thermal 
resistance and effective thermal conductivity. 
The heat insulators market in Ukraine is constantly expanding at the expense of both imported 
and domestic producers offering a wide range of products. It should be noted that materials with 
a thermal conductivity of 0,02 to 0,2 W/(m∙K) are considered to be heat insulating. 
 
2. Analysis of publications 
 
There are many international normative documents regulating methods for determining the 
thermal conductivity of various building materials and heat insulators [1 – 3]. To assess the 
quality and certification of heat-insulating building materials and products according to their 
thermophysical characteristics, the leading experts consider it necessary to apply methods for 
measuring thermal conductivity in a stationary thermal mode [4, 5]. Using of dynamic (impulse) 
methods is not recommended since building materials and, in particular, effective heat 
insulation materials are not isotropic in their thermal properties and the determination the 
thermal conductivity of such materials by impulse methods is characterized by a significant 
systematic error, namely, the values obtained are overestimated. However, impulse methods 
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have an advantage in the express obtaining final result and can be applied for a preliminary 
evaluation of the heat insulator quality. 
 
3. Purpose of the study 
 
The aim of the work is the development, metrological certification and implementation a set of 
specialized devices for quantitative evaluation the heat insulating building materials quality by 
calorimetric methods in laboratory and in-situ conditions including non-destructive technique. 
 
4. Apparatus and methods of research 
 
4.1 Stationary plate method and device for the thermal conductivity research 
 
For certification tests the IT-7 type measuring devices [6] were developed in Institute of 
Engineering Thermophysics National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine to measure the 
effective thermal conductivity and thermal resistance of a wide range of building and insulating 
materials in accordance with the applicable standards [2, 3]. In these devices a symmetrical 
scheme of the plate thermometric method is implemented [7] using two identical primary heat 
flow sensors [8]. A schematic chart of the method is shown in Figure 1. 
 

 

1 – heater 
2– test sample 
3 – chiller 
4 – heat flow meter (sensor) 

Figure 1. The heat flow meter apparatus symmetric scheme with one sample [2, 3]. 
 
The essence of this calorimetric method is to create a stationary heat flow through a flat sample 
directed perpendicular to its facial (largest) surfaces. A heat flow generated by heater 1 and 
chiller 3 is one directed and pierces simultaneously the central zone of test sample 2 and the 
sensitive zone of two identical heat flow meters 4. The thermal conductivity coefficient is 
determined from the results of measurements the sample thickness, the temperature difference 
between its working surfaces and the heat flow density through the sample provided that it is 
unidirectional and uniform.  
The appearance of the IT-7 device is shown in Figure 2.  
 

 

1 – thermal unit 
2 – electronic unit 

3 – stabilisation thermostat 

 
Figure 2. The IT-7 device for certification tests building and insulating materials 
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It consists of a thermal unit 1 in which a sample of the experimental material is placed and 
provides the necessary temperature and thermal conditions, functionally connected to the 
electronic unit 2, which contains regulators of thermal conditions and means for receiving and 
processing primary measurement information and transferring it to a personal computer for 
further processing, and a thermostat 3 to stabilize the reference junctions of the thermocouples. 
When conducting studies at a temperature below room temperature unit is placed in a climatic 
chamber. 
Basic technical characteristics of the IT-7 device are: 

- thermal conductivity coefficient measurements range is from 0,02 to 3,0 W/(m∙K); 
- main relative error is ± 3%; 
- operating temperature from range is from – 40 to +180 ºC; 
- sample size is 300×300×(10…120) mm. 

The indirect method of metrological certification based on metrological guarantied quantities 
[6] allows certificating the produced devices without application of thermal conductivity 
reference materials with a permissible relative error ± 3% according to requirements of 
functional standards. It is advantageous to distinguish the created device from analogues. 
Samples should be prepared for examination in accordance with recommendations [2, 3]: solid 
samples are ground to ensure that the working surfaces are plane-parallel and for soft and 
fibrous make additional dividers or a bounding box. Before placing into the measuring cell of 
a thermal unit, the samples are measured and weighed to calculate their density. The test sample 
is placed in a measuring cell between two identical heat flow sensors as it shown in Figure 3. 
In the case of testing solid samples with non-polished surfaces two thin elastic gaskets with 
built-in thermocouples are positioned between the sensors and the sample, orienting their 
junctions to the surface of the sample (Fig. 3, b, c). 
 

 
а) b) c) 

Figure 3. The process of placing the sample into the devices measuring cell:  
a) the measuring cell is opened;  

b) a lower elastic gasket and a sample are installed;  
c) the upper elastic gasket is installed 

 
Measurements should be made on a minimum of three samples of the same material in a dry 
state at an average temperature of +10ºC and +25ºC or throughout the operating temperature 
range depending on the purpose of the experiment. The design formula for the thermal 
conductivity is: 

  1 KRqTh ,     (1) 
where h is the sample thickness; 

LH ТTT   – the temperature difference between the upper and lower working surfaces of 
the sample; 

 LH qq,q  50  – the average value of the heat flow density passing through the upper and 
the lower working surfaces of the sample; 
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RK – the correction for the total contact thermal resistance of the measuring cell determined 
during device calibrating. 
The thermal conductivity of the material may be calculated as the average value for the 
investigated samples, taking into account the measurement error δ = ± 3% by the formula: 





N

i
TT iN 1

1
,     (2) 

where T  is the thermal conductivity average value at a temperature T; 

iT  – the thermal conductivity value of the i-th sample at a temperature T; 

N – the number of samples. 
In table 1 the results of research the most common types of modern insulation materials on the 
IT-7 device are presented. 
 

Table 1. The thermal conductivity value of effective heat insulators 

 
Material name Density,  

kg/m3 
Thermal conductivity,  

W/(m∙K) (Т = 10…25 ºС) 
Isophenic IPN-nano 32 … 35 0,019… 0,021 
Foam polyurethane 40 … 45 0,024…0,026 
Mineral wool 10 … 13 0,035…0,040 
Expanded polystyrene 35 … 38 0,043…0,046 

 
The IT-7 device wide temperature range allows for the examination materials throughout the 
range of operating temperature values with normalized accuracy. Research results of modern 
heat insulators are shown in Figure 4. 

  
Figure 4. The temperature dependences of modern insulators thermal conductivity value 

 
Analyzing the results obtained at the IT-7 device (Table 1, Figure 4) it is possible to select the 
material that best suits the requirements for the buildings or structures exploitation and also to 
predict the change of its heat protection qualities at significant temperature gradients. 
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4.2 Probe express-method and device for the on-site thermal conductivity research  
 
In addition to calorimetric testing of building materials samples in steady-state laboratory 
conditions it is necessary to make express measurements of thermal conductivity in the 
production process in order to control the quality of the product before sending it to the facility 
or directly to the installation site for discarding non-standard elements that do not correspond 
to the established ones normative requirements to their thermophysical characteristics. In this 
purpose the compact portable probe type devices for the building and heat-insulating materials 
thermal conductivity express-measurements were developed in Institute of Engineering 
Thermophysics NAS of Ukraine [9, 11]. 
These devices are based on the method of local heat influence on a limited area of a controlled 
material flat surface with a differential measuring the difference in heat flow densities and 
temperatures in the heating zone and the unperturbed zone [10, 11]. The principle of the method 
consists in bringing a constant density heat flow to the research material sample through a 
limited area of its surface that contacts the probe. In this case the thermal conductivity value is 
determined in the steady state from the measurements results of thermal flow density and the 
difference in temperature values at the center of the thermal action section and at the peripheral 
point of the surface where the thermal effect may be taken as zero. Schematic diagram of the 
method is shown in Figure 5. 
 

 

A – local heat influence zone 
B – unperturbed zone 
 
1 – heater 
2 – heat flow sensor 
3 – temperature sensor 
4 – sample 

 
Figure 5. The differential method of local thermal impact  

 
To implement the method a probe device is placed on a flat body surface 4, the temperature of 
which is equal to the ambient temperature. The heater 1 is such small dimensions so that the 
body can be considered a semi-infinite array. At zone A through the contact area to the surface 
of the body a constant density thermal flow generated by heater 1 and measured by sensors 2 
and 3  AA T,q  acts. The body temperature field undergoes distortions and ceases to be uniform. 
At the same time thermal losses occur from the body surface outside the contact site due to 
convective radiation heat transfer. The temperature field at zone B that occurs as a result of 
thermal action is fixed by equal sensors 2, 3  BB T,q  and algebraically added to the initial one 
[9]. The thermal conductivity is calculated by formula: 













BA

BA

TT

qq
,     (3) 

where   is a piecewise polynomial approximation function determined during device 
calibrating. 
The advantage of this method is the possibility of thermal conductivity determining on samples 
of irregular shape (including on finished products) having one flat surface.  
The developed probe express-method is implemented in the IT-8 device shown in Figure 6. 
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а) 

1 – box;  
2 – working probe;  
3 – the probe-referent;  
4 – temperature probe;  
5 – limiter  

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figure 6. The IT-8M device (a) and sample mounting options (b, c, d) 

 
The IT-8 device (Fig. 6, a) is designed to operation with the computer which facilitates the 
automation of sensors measurement, processing and documentation processes, and differs 
according to the design. In this model the heat block and the elements of the electronic unit are 
combined in the general box 1 and the measurement information from the sensors embedded in 
the working probe 2, the probe-referent 3 and the temperature probe 4 is transmitted via the 
USB interface to the laptop where the thermal conductivity is calculated. The horizontal surface 
of the case 1 is equipped with limiters 5. 
The test material sample or finished product may be of an arbitrary shape, but must have one 
flat surface or allow it to be prepared. The dimensions of this surface must be at least 200×200 
mm, and the thickness of the sample is not less than 100 mm. The IT-8 device can work in two 
positions: "Sample below" (Fig. 6, b) – used for research of porous and homogeneous materials, 
and "Sample above" (Fig. 6, c, d) – for research of samples of friable, porous and homogeneous 
materials. In addition such a device can be installed directly on the insulation layer of industrial 
equipment, creating the necessary conditions for the correct conduct of the experiment and to 
assess the quality of its thermal insulation in a non-destructive way. 
Basic technical characteristics of the IT-8 device: 

- thermal conductivity range is from 0,02 to 1,5 W/(m∙K); 
- main relative error is ± 8%; 
- operating temperature range is from 10 to 40 ºС; 
- time to reach the stationary mode is about 25 minutes; 
- measuring time is 5 minutes; 
- diameter of contact spot with sample surface is 20 mm; 
- overall dimensions 250×250×85 mm; 
- weight is 3,5 kg. 

For a qualitative evaluation of the probe express-method the results of expanded polystyrene 
samples thermal conductivity measurements on the devices IT-7 and IT-8 were compared. The 
maximum deviation of the results obtained on the IT-8 device does not exceed 2% of those 
obtained on IT-7 as shown in Figure 7. 
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Figure 7. The thermal conductivity temperature dependences of expanded polystyrene 

samples obtained experimentally on IT-7 and IT-8 devices 
 
5. Conclusion 
 
Certification tests of modern insulating materials with a standardized error should be carried 
out on device IT-7 type in a steady-state laboratory conditions. However, in order to quickly 
obtain the final result it is worthwhile using a probe-type mini-device such as IT-8 which makes 
it possible to investigate the thermal conductivity on arbitrary shape samples with sufficient 
accuracy.  
The set of calorimetric devices created by the Institute of Engineering Thermophysics NAS of 
Ukraine specialists is implemented in the leading certification laboratories as the State 
Enterprises "Ukrmetrteststandard" and "State Research Institute of Building Structures", in the 
building enterprises and municipal power engineering research and testing laboratories of 
Ukraine as non-standardized metrological certified instruments for thermophysical quantities 
measuring. 
 
References 
 
1. Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the 

Heat Flow Meter Apparatus: Active Standard ASTM C518-10. Developed by 
Subcommittee: C16.30. Annual Book of ASTM Standards Vol 04.06. doi:10.1520/C0518-
10. 

2. Thermal insulation. Determination of steady-state thermal resistance and related properties. 
Heat flow meter apparatus (ІSO 8301:1991, ІDT): DSTU ISO 8301:2007. 

3. Building materials and products. Method of determination of steady-state thermal 
conductivity and thermal resistance: DSTU BV.2.7-105-2000 (GOST 7076-99).  

4. Zarr R.R. A History of Testing Heat Insulators at the National Institute of Standards and 
Technology. ASHRAE Transactions, 2001, Vol 107, Pt 2, pp.661-671.  

5. Hulstrom L.C., R.P. Туе, S.E. Smith. Round robin testing of thermal conductivity reference 
materials. Proc. XIX Thermal Conductivity Conference, 1986, pp 17-29. 

6. Burova Z., L. Vorobyov, L. Dekusha, O. Dekusha. Complex IT-7C for building materials 
thermal conductivity measurements. Metrology and Devices, Kharkov, 2009, Vol. 6, pp.9-
15. 



476 

7. Burova Z. Methods and Devices for Insulation Materials Heat-Conducting Determination. 
SWorld Journal, 2016, Vol.4, Issue 11, pp.26-28. 

8. Teplometry: theory, metrology, practice. Book 1. Methods and resources of heat flow 
measuring. Ed. T Grischehko, NAS of Ukraine, 2017, 440 p., ISBN 978-966-02-8199-8 

9. Hardware-software for monitoring the generation, transportation and consumption of 
thermal energy: Monograph. Ed. V. Babak, NASU, 2016, 298 p., ISBN 978-966-02-7967-
4 

10. Hotra O., O. Dekusha. A device for thermal conductivity measurement based on the 
method of local heat influence. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88 NR 
5a/2012, pp 223-226, ISSN 0033-2097 

11. Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of 
energy objects : Monograph. Ed. A Zaporozhets, T Bilan, NASU, 2017, 312 p., ISBN 978-
966-02-8331-2  

 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume 1, Issue 4, Year 2018 ISSN: 2603-4018 

 

477 

Method and Apparatus for Detecting Surface Cracks 
 

Vitalii BABAK1, Ihor BOHACHEV1, 
Leonid SCHERBAK2, Roman HAMOTA2 

 
1 Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine 
Phone: +38 044 4566282, Fax: +38 044 4566091; e-mail: biv_vdoe@ukr.net 

2 National Aviation University, Kiev, Ukraine, e-mail: h.big@ukr.net 
 
Abstract 
The work is devoted to the analysis of the possibility of using low-aperture magnetostrictive transducers as sensors 
and oscillators in ultrasonic inspection devices for detecting surface cracks. The following advantages can be 
distinguished; small area of the contact surface, a wide range of operating temperatures; simple manufacturing; 
the possibility of working with a "dry" acoustic contact. The following problems were posed and investigated: 
determine the features of the electroacoustic tract; to obtain more complete information about the structure of the 
acoustic field being formed; formulate requirements for the hardware of ultrasonic inspection systems. 
 
Keywords: ultrasonic testing; Small aperture magnetostrictive transducers; surface cracks; acoustic field. 
 

Метод и аппаратура для обнаружения поверхностных трещин 
 

Виталий БАБАК, Игорь БОГАЧЕВ, Леонид ЩЕРБАК, Роман ГАМОТА 
 
1. Анализ существующих методов и постановка проблемы 

 
Известно, что выбор того или иного метода обнаружения поверхностных трещин 

зависит от формы объекта контроля, материала, из которого он изготовлен и возможного 
типа дефекта. 

На практике используются следующие методы: магнитный; флуоресцентный; 
травления детали кислотой; смачивания поверхности детали керосином с последующей 
меловой обмазкой; гидравлический; пневматический; нагрева детали; проверки 
электрической прочности детали и ультразвуковой.  

Магнитный метод применяется для контроля деталей любой конфигурации и 
размеров, изготовленных из ферромагнитных сплавов (сталь, чугун). Он отличается 
достаточно высокой точностью, быстротой выполнения операций, простотой устройства 
аппаратуры. При намагничивании детали в местах, где имеется дефект, магнитные 
силовые линии образуют видимую картинку потока рассеивания. На границах дефекта 
возникают магнитные полюса, и картина магнитного потока изменяется. После 
кратковременного погружения детали в суспензию из ферромагнитного порошка и масла 
легко обнаружить места расположения дефекта по осевшим частицам порошка. Дефект 
в детали можно выявить также при помощи сенсорных катушек и измерительных 
приборов. 

Флуоресцентный метод применяют для контроля деталей из сплавов цветных 
металлов и инструмента с пластинками из твердого сплава. Используют его и для 
контроля деталей из черных металлов, но в этом случае он более сложен и требует 
значительных затрат времени. При контроле очищенную и обезжиренную деталь 
погружают на 10—15 мин в ванну с флуоресцентной жидкостью. Эта жидкость 
представляет собой смесь 0,25 л трансформаторного масла, 0,5 л керосина, 0,25 л бензина 



478 

и 0,25 г порошка дефектоля. Если флуоресцентную жидкость наносят на поверхность 
детали кистью, то деталь также выдерживают, прежде чем приступить к следующей 
операции. Затем струей холодной воды под давлением примерно 0,2 МПа удаляют с 
поверхности флуоресцентный раствор и просушивают деталь. На контролируемую 
поверхность наносят мелкий сухой порошок силикагеля (Si02), выдерживают деталь на 
воздухе в течение 5…30 мин и затем удаляют излишки порошка. Облучают проверяемую 
поверхность детали ртутно-кварцевой лампой через светофильтр. Дефекты 
обнаруживают по яркому зелено-желтому свечению порошка силикагеля, пропитанного 
флуоресцентным раствором, который располагается по трещине. 

Метод выявления трещин травлением заключается в том, что предварительно 
очищенную и обезжиренную деталь в течение 3…5 мин протравливают в 10…20%-ном 
растворе серной кислоты. При помощи лупы 10…20 кратного увеличения или 
микроскопа обнаруживают трещину по следам коррозии на краях трещины.  

Метод выявления трещин при помощи керосина и меловой обмазки включает 
следующие операции. Очищенную поверхность контролируемой детали слегка 
смачивают керосином и после 5…10 мин выдержки протирают ветошью. На 
проверяемую поверхность наносят меловую обмазку (мел, разведенный в воде до 
кашицеобразного состояния) и сушат. Ударами деревянного молотка по смежным 
участкам детали выдавливают остатки керосина из трещины и по желтому пятну на 
меловой обмазке обнаруживают скрытый дефект. 

Пневматический метод используют для определения повреждений в 
автомобильных радиаторах, шинах и топливных баках. Воздух под давлением 0,05—0,1 
МПа подают внутрь радиатора, погруженного в ванну с водой. По пузырькам 
выходящего воздуха обнаруживают дефекты. 

Метод нагрева детали используют для обнаружения трещин в тонкостенных 
герметически закрытых деталях (например, латунных поплавков карбюраторов). При 
этом деталь помещают в горячую (80-90°С) воду. По выходящим пузырькам нагретого 
воздуха устанавливают месторасположение трещин. 

Ультразвуковой метод контроля, основан на способности ультразвуковых 
колебаний распространяться в металле на большие расстояния в виде направленных 
пучков и отражаться от дефектного участка детали вследствие резкого изменения 
плотности среды, а следовательно, и акустического сопротивления (произведение 
плотности материала на скорость распространения продольной ультразвуковой волны в 
контролируемом образце). 

Рассмотрим метод ультразвукового контроля лопаток турбин с использованием 
пьезоэлектрических преобразователей (рис. 1). 

Чтобы произвести контроль лопатки турбины, нужно исседовать каждый участок 
поверхности пера лопатки (особенно входной и выходной кромки). Для этого на разных 
участках применяют пьезоэлектрические преобразователи с разной формой контактной 
поверхности. Для проведения контроля необходимо обязательно использовать 
контактную жидкость для обеспечения хорошего акустического контакта. 

Для возбуждения поверхностой волны в области пера лопатки турбины 
преобразователи должны иметь различный угол ввода ультразвуковой волны для 
входной и выходной кромки. 

Работа посвящена изучению и применению малоапертурных 
магнитострикционных преобразователей в качестве сенсоров и излучателей в приборах 
ультразвукового контроля, для обнаружения поверхностных трещин. Необходимо 
решить следующие задачи: определить особенности электроакустического тракта; 
получить более полную информацию о структуре формируемого акустического поля; 
сформулировать требования для аппаратных средств систем ультразвукового контроля. 
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Рисунок 1. Контроль лопатки турбины с помощью пьезоэлектрических 

преобразователей 

 
 
2. Ход исследования 
 

Возбуждение и приём ультразвуковых волн можно производить с помощью 
магнитострикционных преобразователей [1,2]  

Можно выделить следующие преимущества малоапертурных 
магнитострикционных преобразователей [3,4]. Магнитострикционные сенсоры имеют 
площадь излучающей поверхности (0,07…0,8 мм2), что в десятки раз меньше, чем 
пьезоэлектрические, это позволяет увеличить разрешение сенсоров и систем УЗ 
контроля в целом. Акустический контакт магнитострикционных преобразователей с 
объектом контроля может обеспечиваться без применения контактных жидкостей (так 
называемой «сухой» контакт). Лучшие параметры и характеристики 
магнитострикционных преобразователей достигаются при использовании однослойных 
катушек возбуждения с малым количеством витков. Для повышения эффективности 
сенсоров целесообразно использовать многосекционные катушки возбуждения. Точка 
Кюри для большинства магнитострикционных материалов находится в пределах 
600…1200 ºC, что значительно превышает температуру Кюри для пьезоэлектрических 
преобразователей. Эта особенность позволяет использовать малоапертурные 
магнитострикционные преобразователи для контроля теплоэнергетического 
оборудования, работающего при повышенных температурах. 

Основываясь на преимуществах магнитострикционных преобразователей можно 
выделить важные объекты, для контроля которых можно использовать малоапертурные 
сенсоры: рабочие лопатки газотурбинных двигателей; лонжероны лопастей летательных 
аппаратов; тонкостенные элементы несущих конструкций; ультразвуковые 
преобразователи диагностических систем, в том числе фазированные антенные решетки; 
нагретые объекты сложной формы; клепаные соединения несущих конструкций 
летательных аппаратов и другие.  

Задачей исследования работы является изучение использования метода и 
аппаратуры для исследования поверхностных трещин. 
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Магнитострикционные малоапертурные сенсоры возбуждают поверхностные 
волны (волны Релея) в контролируемом образце в отличие от пьезопреобразователей, 
которым для этого необходимы специальные призмы для ввода ультразвукового 
колебания под определённым углом. С увеличением глубины проникновения, 
интенсивность волны Релея резко уменьшается [5]. Это обстоятельство позволяет 
использовать волны Релея для поиска поверхностных дефектов. Затухание волны Релея 
вдоль свободной поверхности определяется затуханием объемных волн, поэтому волны 
Релея могут распространятся на большие расстояния, в частности, и вдоль кривых 
поверхностей, если радиус кривизны значительно превышает длинну волны, иначе 
происходит её отрражение. По времени прохождения поверхностной волной расстояния 
между излучающим и принимающим преобразователями можно определить значение 
скорости распространения поверхностной волны в контролируемом образце. 

Если при контроле используется одиночный малоапертурный сенсор, возможно 
определить лишь факт наличия или отсутствия дефекта, но нельзя определить его 
положение в пространстве. Если использовать n сенсоров одновременно, можно 
вычислить местонахождение дефекта и его размеры [6]. 

При анализе и расчете акустического тракта в данной работе определены 
требования к аппаратной части прибора для генерации радиоимпульсного сигнала 
возбуждения и приёма сигнала с использованием малоапертурного 
магнитострикционного сенсора. 

Так, частота заполнения радиоимпульса 0,1…10 МГц, длительность импульса 1…8 
периодов заполняющего колебания, амплитудное значение напряжения на излучателе 
должно быть больше 5 B, при нагрузке меньше 1 Ом, входное сопротивление приёмного 
усилителя должно быть больше 2 кОм, коэффициент усиления больше 2500 раз. 

На основании требований были разработаны схемы и изготовлен электронный 
блок. Внешний вид электронного блока приведен на рис. 2. 
 

     
а)                                                                        б) 

Рисунок 2. а) электронный блок с подключенными малоапертурными 
магнитострикционными сенсорами; б) контроль лопатки турбины 

 
Указанные технические характеристики электронного блока приведены в 

таблице 1. 



481 

Таблица 1 

 
 
На рисунке 3 приведенно фото образца заклёпочного соеденения деталей с 

поверхностной трещиной.  
 

 
Рисунок 3. Фото части образца соединения деталей  

при помощи заклёпок с видимой трещиной 

 
Трещина была выращена искусственно путем многократных переменных изгибных 

нагрузок деталей. Трещина возникает в районе заклёпок, так как здесь механическое 
напряжение в 3-4 раза превышает напряжение на других участках образца. 

С помощью описанного выше оборудования был произведен ультразвуковой 
контроль этой детали на различных участках в районе заклёпок. Расположение 
преобразователей на образце и осциллограммы принятых сигналов изображены на 
рис. 4. 
 

Частота заполнения радиоимпульса, 
МГц 

менше 0,1 … 10,0 

Длительность импульса 
1 … 8  периодов заполняющего 

колебания 

Амплитудное значение напряжения на 
излучателе, В 

0 … 10  при нагрузке 0,5 Ом 

Входное сопротивление усилителя, кОм больше 3,0 

Максимальное выходное напряжение, В 10 

Коэффициент усиления 5000 



482 

   
а)                                                            б) 

    
в)                                                              г) 

Рисунок 4. Фото расположения преобразователей на контролируемом образце и 
принятых сигналов сенсоров: а) с трещиной, б-г) без трещины  

 
Как видно из осциллограмм принятых сигналов сенсоров при прохождении 

ультразвуковой волны через трещину сигнал уменьшается более чем в 10 раз (рис. 4.а). 
Следовательно, большая часть энергии волны отражается от трещины. 
 
3. Выводы 
 

Таким образом, малоапертурные магнитострикционные преобразователи имеют 
малую площадь излучающей поверхности, что позволяет получить диаграмму 
направленности практически круговой формы для поверхностных волн. 
Поверхностные волны имеют малую глубину проникновения, что удобно для 
обнаружения поверхностных трещин. 

Акустический контакт магнитострикционных преобразователей с объектом 
контроля может обеспечиваться без применения специальных контактных жидкостей. 
При использовании контактной жидкости амплитуда принятого сигнала увеличивается 
в 2…3 раза, что полезно при контроле больших деталей. 

При известном расстоянии между излучателем и приемником ультразвуковых 
колебаний (при расположении двух преобразователей в одном корпусе) можно 
определить скорость распространения ультразвуковой волны в контролируемом 
образце, что в дальнейшем можно использовать для вычисления размеров трещины и ее 
местоположения. 
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Дальнейшие исследования представляется целесообразным направить на 
углубленное исследование трансформации и интерференции различных типов волн в 
ультразвуковых трактах и разработке методик контроля различных объектов. 
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Abstract 
The unguided missiles probably are one of the most spread ammunitions in our stockpile. Produced in late 80th, 
they are with questionable safety and ballistic performance and reliability. The results from the last ballistic tests 
showed highly unreliability and mixed results. 
Due to their age, the standardized test will be not effective alone and new ones should be added to obtain additional 
information regarding technical conditions. 
The recent author researches had shown that the non-destructive methods give significant perspective mainly in 
production of ammunition elements, but also as qualification tool during ammunition service life, when the aging 
of their components exists. 
Unfortunately, due to significant differences between industry requirements and ammunition qualification area the 
research in this area is not significant and standardization of these tests is not on the agenda. 
In this article the step in this direction is proposed – to provide the criteria giving the prior perspective of selection 
of non-destructive methods as powerful tool in ammunition qualification processes. 
 
Keywords: missile motor, ammunition life cycle, ageing, non-destructive testing 
 

Модел за оценка на техническото състояние на двигатели на 
реактивни снаряди, базиран на резултатите от контрол без 

разрушаване  
 

Борислав ГЕНОВ 
 
1. Въведение 
 

Периодът на безопасно съхранение боеприпасите (safe (storage) life/chemical shelf 
life) е съизмерим с периода, в който пиротехническите състави и взривните вещества 
остават химически стабилни и е лимитиран от скоростта на химичните реакции на 
деградация. 

Другата основна компонента на периода на експлоатация е тази, в който боеприпас 
може да се използва по предназначение ефективно и безопасно (взривното вещество е 
безопасно за използване и функционалните характеристики отговарят на изискванията). 
По този начин, основните фактори които лимитират горната граница на този период са: 
химично остаряване на взривните вещества (намаляването на енергийните 
характеристики на взривното вещество) или технологичните добавки (промени в 
механичните качества от типа на деградиране или намаляване на пластичността), както 
и процесите с физичен характер във взривното вещество (дифузия или фазови промени). 

Реакциите, дължащи се на несъвместимостта между взривните вещества, 
пиротехнически състави и продуктите на деградацията им също могат значително да 
намалят срока на годност на взривните вещества, а оттам и на целия боеприпас. 

Химическата несъвместимост може или да ускори „нормалните“ реакции на 
стареене или дори да стане причина за нови, допълнителни механизми за стареене. 
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„Химичната несъвместимост“ оказва влияние едновременно върху периода на безопасно 
съхранение и периода в който боеприпасът запазва ефективността си [7]. Физичната 
несъвместимост се причинява от процеси с дифузионен характер между взривното 
вещество и другите компоненти на системата. Обикновено тя повлиява единствено върху 
периода в който боеприпасът запазва ефективността си [18]. 
 

 
Фиг.1. Компоненти и фактори, влияещи на срока на годност на боеприпасите 

(адаптирано по [10]) 

 
Урбански в [13] посочва, че трябва да се разглеждат три типа стабилност: 

химическа, механична и балистична, като по подобие на Екхарт в [9], приема, че 
механичната и балистичната стабилност зависят от химичната.  

Независимо че повечето разработки, свързани с проблематиката „срок на годност 
на боеприпаси“, са фокусирани върху химичното стареене и реакции вследствие на 
несъвместимостта, трябва да се отбележи, че физичното стареене и процесите от 
несъвместимостта понякога са с по-голямо влияние върху срока на годност на 
боеприпасите [13]. Това според мен се дължи на факта, че ефектите от несъвместимостта 
трудно се оценяват в пълна степен в ранните етапи на жизнения цикъл. 

Независимо от многобройните типове известни взривни вещества със съответните 
многобройни механизми за стареене, могат да се дефинират няколко общи 
закономерности. 

Химичното стареене на чистите органични взривни вещества най-често стартира с 
хомолитично разпадане при най-слабата връзка, последвано паралелни реакции със 
производните от разлагането вещества; 

Взривните вещества, които са неорганични съединения (напр. азидите и 
фулминатите на оловото, среброто и живака) покриват целия спектър – от много 
стабилни (оловен азид) до много нестабилни (живачен фулминат, който дори реагира с 
метали при наличие на определени нива на атмосферната влажност). 

За разлика от единични случаи (напр. използването на тринитротолуена), в 
повечето случаи взривните вещества се използват като елементи на смеси с други 
взривни вещества и/или свързващи вещества (т.нар. пълнители или от англ. binders). 
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Доказано е, че ефектите на стареене на взривната смес се определя основно от 
доминиращото взривно вещество. 

Енергията на разкъсване на най-слабата връзка при хомолитична декомпозиция 
представлява добър индикатор за термоустойчивостта на съответното взривно вещество. 
Като неоспорима теза е прието, че взривни вещества с енергия на разлагане над 170 
kJ/mol са стабилни (за хиляди години) при нормални температури, докато за стойности 
под 155 kJ/mol, химичната стабилност е ограничена и следва да се оценява по надежден 
и достоверен способ. 

На базата на наличната информация се налага изводът, че основните взривни 
вещества, елементи на бойните части и взривателите на боеприпасите, попадат в 
класовете на ароматните нитросъединения и алифатичните нитроамини, които се 
отличават с висока стабилност.  

Не така стои въпросът с метателните заряди и ракетни горива, базирани на 
нитроцелуозни нитрати (с между 12,2 и 13,4% азотно съдържание). Особено критичен е 
проблемът с ракетните горива на двигателите. 
 
2. Анализ на състоянието 
 
2.1 Негативни тенденции 
 

В [20] са анализирани някои от негативните тенденции, като е отбелязан и фактът, 
че е налице определена неопределеност на резултатите от изпитанията, като дори се 
получават сериозни разлики в поведението на отделни групи в съответната партида. 
Визуализация на тази констатация е направена на фиг. 2.  

Това според мен се дължи на различния профил на климатико-механични 
натоварвания при служебното обръщение. 

 
 

Фиг.2. Различни очаквани реални срокове на годност за отделни групи от една 
партида на базата на резултати от изпитанията (вариант) 

 
2.2. Съществуващи подходи за освидетелстване 
 

Фундаментално, в основата на освидетелстването на боеприпасите, независимо от 
типа им и сложността им, стои получаването на два основни отговора [1]: 

- Техническото състояние, позволяващо да се оценят бойната ефективност и 
безопасността на служебно обръщение; 

- Остатъчният период на експлоатация (на системно ниво). 
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В този аспект, целта на освидетелстването е да се получи [4]: 
- информирана оценка за вероятността боеприпасът от дадената партида, 

независимо от датата на производство, че е безопасен за служебно обръщение; 
- доказателство за надеждността на боеприпаса; 
- по-висока достоверност на прогнозата за продължителността на периода на 

експлоатация; 
- повишаване на ефективността на системата за поддръжка и ремонт; 
- минимизиране на вероятността от инциденти при освобождаване на излишните 

боеприпаси. 
Анализът на специализираната литература показва наличието на няколко нива на 

системата за освидетелстване в зависимост от целите, които се преследват, а именно: 
- безопасност при съхранение – ограничава се до проверка на запаса на химическа 

стабилност и само при противоречива информация и други тестове; 
- безопасност в служебно обръщение – ограничава се до проверка на запаса на 

химическа стабилност и други изпитвания за доказване на допустимостта от 
ударни и вибрационни натоварвания; 

- надеждност и функционалност при използването по предназначение – 
балистични и функционални изпитвания (в т.ч. и с контролно-проверовъчна 
апаратура там където е приложимо); извършване на статистическа оценка; 

- планиране за поддръжка и/или ремонт; 
- повишена безопасност или надеждност в служебно обръщение – добавят се и 

климатични въздействия. 
Има различни възприети практики в областта в различните страни – вариращи от 

първоначален заложен кратък период на експлоатация с последващо продължаване, до 
заложен продължителен със задължително освобождаване на боеприпасите като 
излишни в края му. 

Независимо от приетия подход, системата за освидетелстване може да се приеме за 
унифицирана и обхваща няколко процеса: 

- мониторинг на техническото състояние и анализ на резултатите; 
- получаване, обработка и анализ на резултати от бойното използване; 
- изпитания за определяне на остатъчния/окончателния период на експлоатация и 

анализ на резултатите. 
По този начин имаме гаранция, че всяко увеличаване на срока на годност след 

прогнозирания ще бъде базирано на достоверна информация за техническото състояние. 
При неуправляемите реактивни снаряди най-критичният елемент наред с 

пиротехническите състави, се явяват маршевите твърдотопливни двигатели [18], чийто 
срок на годност на практика определя и срока на годност на целия продукт. 

По отношение на нитроцелуозните горива за неуправляеми реактивни снаряди са 
възприети различни подходи за освидетелстване, като наред с тези свързани с 
балистичните и механичните характеристики [18] (вж. табл. 1), задължително се търси 
оценка на химическата стабилност. 

За съжаление химическата стабилност не е достатъчна, още повече че съвсем 
реален сценарий се оказва да съществуват химически стабилни барути, но да бъдат 
налични дефекти в структурата или микропукнатини, които могат да окажат негативно 
влияние в процеса на работа на двигателя. На фиг. 5. са поместени реални резултати от 
електронна сканираща микроскопия, при която е изследван барутен заряд, който е 
химически и термично стабилен, но при който ясно са различими микро и макро 
пукнатини.  

Този факт е предпоставка в моделите за освидетелстване да бъдат включени и 
други източници на информация. 
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Фиг.3. Фактори, влияещи за периода на експлоатация на барутните двигатели. 

 
Фиг. 4. Различни очаквани реални срокове на годност за отделни групи от една 

партида на базата на резултати от изпитанията (вариант) 

 
 

Фиг. 5. Микро (вляво) и макропукнатини (вдясно), получени при изкуствено 
състаряване на барутна шашка 
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Таблица 1. Класификация на механизмите за стареене, ефектите и прилаганите методи за 
оценка на техническото състояние на барутни двигатели 

Механизъм на 
деградация 

Вероятни ефекти Изпитване Стандарт 

Стандартизирани тестове 

Разкъсване на CO-
NO2 връзка на 
нитратния естер 

Генерирана топлина Калориметрия STANAG 4582 

Отделяне на NOx газове  

Тест на Абел 1 AOP-7 

80° тест1 AOP-7 

Метил виолетов тест 120°C2 AOP-7 

65,5° Fume Test2 AOP-7 

B&J тест (115°C)  

Намаляване на 
количеството на 
стабилизатора 

Високоскоростна течна 
хроматография 

AOP-48 

Разкъсване на 
нитроцелуозната 
връзка 

Намаляване на 
молекулярната маса 

Гел-пропусклива 
хроматография 

Разработва се 

Крехкост и влошаване на 
механичните качества 

Скорост на изгаряне 
(нишка) 

STANAG 4507 

Промяна на балистичните 
качества 

Скорост на изгаряне 
(нишка) 

AOP-7 

Балистична бомба STANAG 4115 

Дифузия на 
пластификатора 
и/или други елементи 

Промяна в механичните и 
вискоеластичните 
качества 

Изпитване на опън, 
Динамичен механичен 
анализ 

STANAG 4507 

Промяна на балистичните 
качества 

Скорост на изгаряне 
(нишка) 

AOP-7 

Несъвместимост с 
контактния материал 

Калориметрия, 
Термогравиметричен 
анализ, Диференциална 
сканираща калориметрия 

STANAG 4147 

Миграция на нитро-
глицерин в инхибитора 

Високоскоростна течна 
хроматография 

 

Поглъщане на влага Хидролиза 
Газова хроматография (вода 
и остатъчен разтворител) Национален 

стандарт САЩ 
Титруване на Карл-Фишер 

Верифицирани и валидирани методи 

Други 
Промени в цвета 

Визуален контрол  Крехкост или 
разпрашаване 

 
 

                                                 
1 Използва се от Великобритания 
2 Използва се от САЩ 
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3. Предложен модел 
 

Различните нации имат различни подходи, като най-често това става на базата на 
оценка на остатъчното количество на стабилизатора (с или без изкуствено състаряване) 
(фиг. 6). 

 
Фиг. 6. Алгоритъм при различни подходи при оценката на химическата стабилност 

 
Удачен подход е да се включат по възможност методи за контрол без разрушаване, 

за които са налице достатъчно данни за приложимост. 
Предвид големия период на експлоатация, задължително трябва да се търсят 

възможно най-много източници на информация, което на практика означава 
инкорпориране на всички стандартизирани методи за доказване на химическа и 
термична стабилност. 

Включването на методи за КБР в случая от една страна би допринесло за 
намаляване на броя на разрушаваните образци, защото предвид направените прогнози 
(вж. фиг. 2) ще бъде необходимо увеличаване на броя на тестовите образци. От друга 
страна ще бъде получена информация, която не може да бъде получена по никакъв 
алтернативен начин. 
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Фиг. 7. Алгоритъм на предложения модел 

 
Такива методи за КБР, които едновременно може да се използват и за контрол на 

съвместимостта и за откриване на дефекти и промени в структурата (радиационен 
контрол), както и за индиректна индикация за намаляване на съдържанието на 
стабилизатора (ултразвуков контрол) са предложени в [17, 18, 22], като експериментално 
е доказана приложимостта им. А радиационните методи от своя страна могат да се 
използват и за окончателен метод на контрол на асемблирането на изделията като цяло. 

Радиационният контрол е удачно да предшества всички останали, предвид факта, 
че е по-високопроизводителен. 
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4. Резултати и дискусия 
 

Предложеният модел за оценка дава възможност да бъдат обединени и добавени 
няколко източника на информация, което би допринесло за повишаване на 
достоверността на оценката на техническото състояние.  

Инкорпорирането на методите за КБР води до следните ползи: 
- повишаване на информираността на оценката; 
- намаляване на броя на изпитваните по деструктивен път образци; 
- възможност за избягване на скъпоструващи и деструктивни методи. 

 
Независимо, че поотделно резултатите от радиационния и ултразвуковия КБР са 

верифицирани в [17, 18, 19, 20], в следваща разработка ще бъдат демонстрирани 
резултатите, подчинени на алгоритъма на фиг. 6. посредством дефиниран казус – реален 
боеприпас. 
 
5. Заключение 
 

Предложеният подход е перспективен, защото носи едновременно ползи с 
икономически характер (намаляване на себестойността на изпитанията) и с технически 
характер (повишаване на достоверността на оценката на техническото състояние).  

Извършеното верифициране на резултатите от КБР поотделно на радиационния и 
ултразвуковия КБР в [17, 18, 19, 20] е достатъчно за прилагането им. 

Независимо от този факт, в следваща разработка ще бъдат демонстрирани 
резултатите посредством дефиниран казус – реален боеприпас. 
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Abstract 
Nowadays, the emphasis in military understanding is on the provision of military capability, to which armament 
systems and equipment contribute the materiel function. The ammunitions probably are the most significant add 
of the materiel directly referred to the military issues. And from the logistics prospective, this is related with 
establishment of huge amounts of ammunitions in military depots to ensure current and future operational or 
training activities. 
Being one-shot device, the most important issue during the ammunitions life cycle is to ensure their safety and of 
course their ballistic performance. Starting in very early phase (in design and development stages) and continues 
during service, safety and ballistic performance lie on the munitions system reliability, recognising as a vital area 
that justifiably requires immediate attention and resources. 
Funding for research and development for ammunition qualification is chronically inadequate, and as a result there 
is no program in place to develop new affordable and highly reliable techniques that ensure their safety and 
performance instead of classical destructive concept existed, based on chemical assessment and destructive 
laboratory and field tests. 
The non-destructive methods give significant perspective mainly in production of ammunition elements, but also 
as qualification tool during ammunition service life, when the aging of their components exists. 
Unfortunately, due to significant differences between industry requirements and ammunition qualification area the 
research in this area is not significant. 
In this article the first step is proposed – to provide the criteria giving the prior perspective of selection of non-
destructive methods as powerful tool in ammunition qualification processes. 
 
Keywords: ammunition life cycle, non-destructive testing, selection criteria, correlation coefficients 
 

Критерии за избор на методи за контрол без разрушаване в жизнения 
цикъл на боеприпасите 

 
Борислав ГЕНОВ 

 
1. Въведение 

Боеприпасите са отбранителен продукт с характерна специфика, обусловена от 
факта, че използването им по предназначение е с пренебрежима малка продължителност 
(известни са като „one-shot devices”) в сравнение с целия им жизнен цикъл, като 
същевременно от оперативна гл.т. е необходимо да бъдат създавани големи запаси [12]. 
Създаването на запаси от боеприпаси може да се оприличи на сключването на един вид 
застраховка – на практика националните запаси от боеприпаси нe се използват преди 
изтичането на срока им на годност [12]. Тази особеност налага да бъде изградена 
надеждна система за планиране на запасите от боеприпаси, гарантираща същевременно 
и тяхното техническо състояние. 

Известен факт е, че методите за контрол без разрушаване (КБР) са предпочитан 
избор за изпитване и оценка на материали, продукти, съоръжения и др. В широкия си 
смисъл методите за безразрушителен контрол, може да се представят като методология, 
която се използва да се оцени състоянието на даден обект [1]. Основното предимство на 
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тези методи е, че изпитвания или контролирания обект не се разрушава при изпитването. 
Това прави тези методи особено подходящи, когато изпитвания обект е с висока стойност 
и/или е с висока степен на сложност. В [10, 11, 15] е доказана възможността за използване 
на методите за контрол без разрушаване при оценката на техническото състояние на 
елементи от боеприпасите.  

Въпреки, че такива изследвания не са рядкост в международен мащаб, категорично 
липсват такива, които да систематизират методите за контрол без разрушаване, които да 
се използват или най-малкото поне да въведат критерии за използването им в тази 
специфична област на науката и техниката. 

Важно е да се контролират ключовите параметри, като същевременно с това са 
необходими изследвания за установяване на връзката между получената стойност на 
параметрите вследствие на прилагането на методите на КБР с конкретния функционален 
параметър на продукта. 

Независимо коя фаза от жизнения цикъл на продукта имаме предвид, изискваното 
качество обикновено е движещ фактор за прилагането на методите за КБР. Разбира се 
фазата на производството е етапът в който се очаква ролята на методите за КБР е най-
голяма. 

Предвид факта, че обикновено прилагането на конкретен метод е свързано с висока 
стойност са ни необходими точни критерии за решение какъв метод или методи да се 
прилага и въобще дали да пристъпим към използване на методите за КБР. При всички 
случаи, изборът за прилагане или не на методите за КБР, кой или какви методи е удачно 
да се използват следва да бъде подчинен на сериозен анализ и е удачно да бъдат изведени 
критерии на базата на които да бъде взето решение. 
 
2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема 
 

От гледна точка на направеното по-горе допускане прилагането на методите за 
контрол би целяло основно установяване на съществуващите отклонения от нормалното 
състояние или повреди (фиг. 1). 
 

 
Фиг. 1. Област на прилагане на методите за контрол без разрушаване в 

потребителските фази на жизнения цикъл 
адаптирано по [11] 

Като следствие, основна задача в случая се явява т.нар. освидетелстване на 
боеприпасите за експлоатация след изтичането на техническия ресурс, предписан от 
производителя. Досегашният прилаган подход за преосвидетелстване на боеприпасите в 
РБългария е свързан основно с подлагане на периодични лабораторни и полигонни 
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изпитвания, като се отчитат и отказите при бойното използване. Към днешна дата, наред 
с намаленото разходване на боеприпаси при тренировки и учения, са налице и 
прекъснати системни връзки между организационните структури, като към всичко това 
трябва да се добавят и снижените възможности на оборудването за изпитване. 

Известен факт е, че вложените елементи, възли и агрегати променят своите 
характеристики [3, 4, 5], като за боеприпасите, производителите обвързват 
прогнозируемите срокове на отделните с предписания срок на експлоатация.  

Използвайки наличните данни в специализираната литература, в [12] са 
систематизирани очакваните продължителности на сроковете на годност на различни 
елементи, възли и агрегати от боеприпаси. В резултат, като основен проблем в случая се 
очертава да бъдат взривните вещества3, които могат да променят свойствата си до степен 
до която не са в състояние да изпълняват предназначението си или дори да станат опасни 
и за служебно обръщение и съхранение [15].  

Натрупването на всички тези фактори внася известна неопределеност и несъмнено 
прилагането на методите за контрол без разрушаване в процеса на освидетелстване на 
боеприпасите би било адекватно решение, допринасящо за формирането на 
информирана оценка за текущото техническо състояние. Несъмнено прилагането им не 
трябва да става самоцелно, а след детайлни техническа и икономическа оценка, като за 
целта може да се използват някои от подходите, детайлно в [16]. Акцентът трябва да бъде 
насочен задължително към тези елементи на боеприпасите, влияещи на безопасността. 
 
3. Критерии с технически характер за избор на метод за КБР 
 

Всеки продукт има някакви характеристики, които са постигнати в процеса на 
неговото производство. Тези характеристики деградират в процеса на служебно 
обръщение. Характеристиките могат да бъдат контролирани посредством: 

- класически деструктивен – в случая лабораторни или полигонни изпитвания; 
- деструктивен съществуващ метод с ниска ефективност, който е в корелационна 

зависимост с характеристиката с корелационен коефициент К12; 
- с иновативен метод на контрол без разрушаване с корелационен коефициент 

К13. 
Основна задача в случая е да се открие корелационния коефициент К23 между 

неефективния или неосигуряващия достатъчна информация метод и иновативния метод 
на контрол без разрушаване. 

От чисто физична и математическа гледна точка такава процедура не е коректна. 
Добре известен факт е, че в сила е неравенството: 

К13 > К12 × К23 (1) 

 
От икономическа гледна точка, обаче, се явява желана, предвид по-ниските 

разходи, което е и предпоставка да се търсят начини за повишаване на достоверността. 
Детекцията на дефекти, обикновено се разглежда като най-важния аспект за 

прилагане на методите за КБР. Съществуват много подходи за избор и прилагане на 
конкретен метод за КБР, като обикновено съображенията са както следва: 

- преследвана цел от прилагането на конкретния метод; 
- тип(ове), размери, ориентация на дефекта(ите), които се очакват; 
- критерии за отхвърляне на продукта, подчинен на критичността на открития 

дефект – размери, форма, ориентация, местоположение и др.; 
- характеристики на материала, който ще се оценява. 

                                                 
3 В случая взривни вещества се използва като събирателно понятие, включващо взривни вещества, барути и пиротехнически състави 
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Веднъж определени размерите и ориентацията на дефекта, е необходимо да се 
определят кои дефекти са критични. Най-общо имаме два основни типа дефекти – 
обемни и равнинни. Обемните дефекти се характеризират с това, че са триизмерни или с 
други думи притежават обем. Таблица 1 систематизира различните типове обемни 
дефекти, заедно с използваните за откриването и характеризирането им методи за КБР.  

 
Фиг. 2. Корелационни зависимости между различни методи, предназначени за контрол 

на дадена физическа характеристика 
адаптирано по [6] 

 
Равнинните дефекти на практика също са триизмерни, но предвид по-малкия 

размер в едното измерение, условно се приемат за двуизмерни. Таблица 2 систематизира 
най-разпространените обемни дефекти, заедно с възможните използвани методи за КБР. 
 

Таблица 1. Класификация на обемните дефекти и използваните методи за КБР 

Вид на дефекта Метод за КБР 
Порьозност 
Включвания 
Всмукнатини 
Разслоения 
Шупли 
Кухини 
Корозия 

Визуален (повърхност) 
Реплика (повърхност) 
Контрол с проникващи течности (повърхност) 
Магнито-прахов (повърхност)  
Ултразвуков 
Радиографски 
Компютърна томография 
Неутронна радиография 
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Термография 
Оптична холография 
Визуален с допълнителна обработка на цифровото 
изображение (повърхност) 

Таблица 2. Класификация на равнинните дефекти и използваните методи за КБР 

Вид на дефекта Метод за КБР 
Дефекти на повърхността 
Пукнатини 
Ламинация 
Равнинни дефекти при коване и 
щамповане 
Равнинни дефекти на отливките 
Пукнатини от термообработка 
Несплавяване 
Неспояване 

Визуален 
Реплика микроскопия 
Магнито-прахов 
Магнитен 
Метод на вихрови токове 
КБР на херметичност/плътност 
Ултразвуков 
Акустична емисия 
Термография 

 
Таблица 3 систематизира методите на КБР, използвани в зависимост от разположението 
на дефекта – повърхностен или вътрешен. 

Таблица 3. Използвани методи за КБР в зависимост от разположението на дефекта 

Повърхностен Вътрешен 
Визуален 
Реплика 
Контрол с проникващи течности 
Магнито-прахов 
Магнитен 
Метод на вихрови токове 
КБР на херметичност/плътност 
Ултразвуков 
Акустична емисия 
Термография 
Оптична холография 
Спекъл метрология 
Акустична холография 
Обработка на цифровото избражение 
(повърхност) 
Акустична микроскопия 

Визуален 
Реплика 
Контрол с проникващи течности 
Магнито-прахов (ограничено използване) 
Магнитен 
Метод на вихрови токове 
Микровълнов 
КБР на херметичност/плътност 
Ултразвуков 
Акустична емисия 
Термография (ограничено използване) 
Оптична холография (ограничено 
използване) 
Акустична холография 

 
Другите два фактора, които влияят върху избора на конкретен метод за КБР са 

формата и размерите на изпитвания обект (фиг. 3). 
Физичните характеристики на материала на контролирания/изпитвания обект също 

влияят на избора на метод за КБР. В таблица 4 са систематизирани характеристиките, 
определящи за използването на конкретния метод. 

Така, точно определения метод за КБР може да се избере на базата на досегашните 
разсъждения. Тъй като всеки метод за КБР е силно специфичен, често се прибягва до 
избор на няколко метода, имащи допълващи се качества. Например ултразвуковия и 
радиографския метод могат да се използват съвместно както за повечето типове 
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планарни или равнинни дефекти, така и за обемни дефекти (като порьозност и 
нееднородност). 
 
 

Повърхност 
Визуален 
Реплика 
Контрол с проникващи течности 
Визуален с допълнителна обработка на 
изображението 
Много тънък обект (с дебелина под 1 mm) 
Магнито-прахов 
Магнитен 
Метод на вихрови токове 
Контрол на херметичност 
Тънък обект (дебелина под 3 mm) 
Акустична емисия 
Оптична холография 
Спекъл метрология 
Акустична холография 
Акустична микроскопия 
Microwave 
Обект с дебелина под 100 mm 
Радиографска томография 
Обект с дебелина под 250 mm 
Неутронна радиография 
Радиография 
Обект с дебелина под 10 m 
Ултразвуков 

 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Използвани методи за КБР в зависимост от размерите (вляво) и формата 
(вдясно) на изпитвания/контролирания обект 

 
След като доводите за този или онзи метод на КБР са разгледани, трябва да се 

специфицира кои типове дефекти са критични на базата на вид, разположение в детайла, 
размери, ориентация и др. 
 

Оптична холография 

Акустична холография 

Акустична микроскопия 

Термография 

Микровълнов 

Метод на вихрови токове 

Магнито-прахов 

Магнитен 

Магабсорбция 

Неутронна радиография 

Радиография 

Ултразвуков 

Контрол с проникващи 
течности 

Обработка на цифровото 
избражение  

Реплика 

Визуален 

Компютърна томография 
Забележки: 
1. Всички методи за КБР, използвани за по-дебелите 
обекти могат да се използват и за по-тънките, с 
изключение на неутронната радиография. 
2. Приетите в таблицата размери могат да варират в 
зависимост от физичните качества на 
изпитвания/контролирания обект. 

Обекти със сложна форма 

Обекти с опростена форма 
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Таблица 4. Методи на КБР и характеристики на материала 

Метод за КБР Характеристика 
Метод с проникващи течности Дефектът трябва да има излаз на повърхността 

Магнито-прахов Материалът трябва да е феромагнитен 

Метод на вихрови токове Материалът трябва да е феромагнитен или 
електропроводим 

Mикровълнов Материалът да позволява преминаването на 
микровълни 

Радиография и радиографска 
томография 

Промени в дебелината, плътността и/или състава 

Неутронна радиография Промени в дебелината, плътността и/или състава 

Оптична холография Повърхностни оптични свойства 

 
 
4. Анализ на адекватността на популярни критерии с икономически 
характер за обосновка на необходимостта от прилагане на методите за 
КБР 
 

Докато определянето на критериите за критичност (тип, размери, местоположение, 
ориентация и др.) на дефекта обикновено се диктува от стандарт, нормала или друг 
регламентиращ документ, икономически аспект на необходимостта от прилагането или 
не на методите за КБР, често е труден за формулировка. 

В специализираната литература са разпространени три основни метода за 
обосновка на необходимостта от прилагане на методите за КБР с чисто икономически 
критерии. 

Добрата новина е, че тези методи са достатъчно елементарни и позволяват 
еднозначен отговор „да“ или „не“. 

Лошата новина е, че използването на печалбата като критерий невинаги е 
приложимо като критерий при продуктите и системи. Вместо печалбата като критерии 
могат да се използват логистичните разходи за използването на системата, времето за 
готовност и др., най-общо обединени под термина ползи. 

Ключът в тези критерии е да се определи кой ефект е по-полезен – тази от 
прилагането или неприлагането на конкретен(и) метод(и) за КБР. 
 
4.1. Критерий на Деминг 

Този метод използва за критерии стойността на методите за КБР, стойността на 
щетите, които биха се получили ако единица продукт неотговаряща на изискванията 
продължи експлоатацията си или премине в следваща технологична операция и частта 
от продуктите, които не отговарят на изискванията. 

Уравнението за критерия на Деминг има вида: 

 (2) 

където: 
DIC – критерий на Деминг (от англ. Deming inspection criterion); 

1k  – стойност за инспекция на една единица; 

pk
kDIC .

1

2 
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2k – нанесените щети, ако един продукт (елемент, възел, агрегат и др. от него) не 

отговарят на изискванията; 
p – делът, който не отговаря на изискванията. 

Този метод е приложим като критерий основно за фазата на производство, при 
следните ограничителни условия: 

- Покупката и внедряването на екипировката за КБР е в рамките на една бюджетна 
година; 

- Променливите разходи са по-големи. 
Пристъпваме към (продължаваме) КБР ако имаме стойност за 1, 0DIC  , а 

прекратяваме или не пристъпваме към КБР ако 1, 0DIC  . 
Използването на критерия на Деминг трябва да бъде или за процеси, които са под 

контрол или за такива, които никога не са били под контрол, което го прави неприложим 
за тази специфична област. 
 
4.2. Метод „Коригирана по време доходност“ или „Възвращаемост“ 

Методът може да се използва във всички фази на жизнения цикъл за всяка нова 
инвестиция, напр. ако заменим някакъв процес на изпитване с разрушаване с апаратура 
за КБР. Принципът, който се спазва е: ако досегашната практика продължи, то ползите 
от използването ще се натрупват през годините, а ако се въведе нова практика, то тя ще 
внесе промени. Този метод първоначално е предложен от Papadakis и др. в [6]. Два 
варианта на такива графики (с изпитвания и без изпитвания) са показани на фиг. 4. 
 

  
а) б) 
Легенда: A – Стойност на първоначалната инвестиция;  

B –Стойност на функционирането на оборудването; C – Стойност на логистичната поддръжка;  
D –Амортизация; E – Остатъчна стойност на оборудването за КБР;  

F –Загуби от неработещото съоръжение; G – Косвени загуби. 

Фиг.4. Сравнение на ползите при неизпитване и изпитване с метод на КБР  
с използване на TARR или IRR методи 

 
Този метод може да се използва, когато инвестициите в оборудване за КБР не са 

само в една фискална година. Този метод е удачно да се използва в областта на 
освидетелстването на боеприпаси. 
 
4.3. Метод „Производителност, рентабилност, приходи“ 

Този метод сравнява получените ползи спрямо направените за това разходи за 
всеки процес от гледна точка на производителността. Важно е да се отбележи, че всички 
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ползи трябва да се превърнат в едни и същи единици, като за това им се дадат различни 
коефициенти на тежест. Удобен метод за това е методът на експертните оценки. 
Аналогично използване на този метод е дадено в [13]. Ако даден продукт (агрегат, възли, 
елементи или др. от него) е (са) излязъл(и) извън строя, то той не може да ни носи повече 
ползи за известно време. т.е. намалява се общата производителност. 

Методът е представен в [9], а уравненията са: 

 (3a) 

 (3б) 

 (3в) 

 (3г) 

където: 
A – стойност на ползите; 
B – стойност на нанесените вреди; 
P – производителност; 
E – рентабилност на процесите; 
M – стойност, реализирана като печалба;  
C – стойност на процеса; 
G – обща печалба. 

КБР увеличава разходите, но пък може да намали времената, в които даден продукт 
(агрегат, възли, елементи или др. от него) не носи ползи. Този метод би могъл да има 
сравнително ограничено разпространение за нашите цели, предвид силната му 
обвързаност с икономически показатели. Затрудненията основно биха били свързани с 
невъзможността за уеднаквяване на всички показатели. 
 
5. Заключение 
 

Оценката на техническото състояние е с основна роля в процеса на освидетелстване 
на боеприпасите. В предишни изследвания беше доказана възможността за използвате 
на КБР като мощен инструмент, който е в състояние да повиши информираността и/или 
да бъде алтернатива на някой от деструктивните методи. Въпреки несъмнените ползи от 
прилагането им, които имат икономически и технически измерения, до момента не е 
правен опит да се дефинират критерии с технически и още по-малко с икономически 
характер. 

Тук е направен един опит да бъдат легитимирани критерии за избора на един или 
друг метод в зависимост от характеристиките на параметъра, който ще контролираме, 
както и да се прогнозират очакваните разходи от въвеждането им. За целта в тази статия 
са разгледани техническите и икономическите аспекти за обосновка на необходимостта 
от прилагането на тези методи за откриване на дефекти в тези специфични продукти. 
Предвид факта, че потенциален анализ „разходи-ползи“ би бил съществено различен от 
експертна гледна точка с такъв от други области на науката и технологиите, в следващо 
изследване ще бъде направен такъв многокритериален анализ. 
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Abstract 
In this work, an experimental circuit for the use of vacuum is used to fill the cavity of the casting mold under the 
conditions of high pressure casting. The resulting castings have a good replica surface and a higher density. A 
mathematical model of Stephen-Schwartz's task to assess the temperature field of a solidification droplet on metal 
substratum. 
 
Keywords: vacuum, feelin, high pressure, experimental schema, solidification of droplet on metal substratum 
 
1. Introduction 
 
Basic definitions of A. Balevski in [1]: 

Metal science is a science of the relationship between structure and properties, as 
well as the influence that thermal, mechanical and other impacts have on the 
structure and properties of metals and alloys. 

(A, MS) 

Such a combination of mechanical and technological (and in some cases, physical 
and chemical) properties, which no pure metal possesses, whatever mechanical 
and thermal treatment it is subjected to; 

(А, 1) 

Such a combination of mechanical and technological (and in some cases physical 
and chemical) properties, which does not have any cast of pure metal, regardless 
of the mechanical and thermal treatments it undergoes. 

(A, 2) 

The structure of metals and alloys is: an ideal crystal lattice, but defects are 
polycrystalline (grains – diameter, orientation) and carry the working properties 
(A, 1, 2). 

(A, 3) 

The processes of elastic and plastic deformation influence on the polycrystalline structure of 
metals and alloys. S. Vodenicharov makes an extended definition of toughness [4]: 

Toughness – the ability of the metal structure (construction) to resist dynamic impact 
loads with one or several overcutя generating stresses; Measure – the amount of 
energy needed to destroy a sample body at a given temperature; Two types of 
toughness: with cut and toughness against destruction of a monolithic body. 

(A, 4) 

 
The structure is obtained in the fundamentals processes the phase transitions [10]: The phase 
transition is passing from one phase to another, respectively from one physical state to another. 
Description of the phase transition under of singularities is introduced of Ehrenfest [11]. 
Singularities [12] is a term in science that is generally described as a state of unification of 
certain features of the object under investigation to the extent that the character of the object is 
radically changed. Types of singularity [12]: Gravitational singularity – a point of zero volume 
and of infinite density; Mathematical singularity – a state in which a mathematical object is not 
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defined; Mechanical singularity – position or configuration of a mechanism or machine, from 
where the subsequent behavior cannot be predicted. 
Each physical state is related to any of the four main types of forces in nature: 1. Gravitational 
interaction is the weakest, it connects individual parts of the planet, planets and stars in a system, 
stars in galaxies; large-scale events in the universe; 2. Electromagnetic interaction holds 
electrons in atoms, connects atoms to molecules and crystals; 3. The strong interaction, connects 
nucleons, unites protons and neutrons in the nuclei of all chemical elements, acts at very small 
distances, i.e. the predominant kind of interaction in nuclear physics and high energies; 4. Low 
interaction, acts between light particles and does not create a steady state. 
The physical state of matter is determined by the structure that carries the working properties 
of the substance. The most common aggregate states are: solid, liquid, gas and plasma. Other 
aggregate states are known: 1. Quark-gluon plasma, exists at extremely high temperature and/or 
density; 2. Bose-Einstein Condensation: occurs at very low temperatures; the particles have the 
same: zero velocity, the same mass, energy and charge all other parameters - so the particles 
are indistinguishable. This is the fifth state of matter – the state of a single super atom. 
The phase transitions between physics states are: 

 
 

Fig.1 Physic states and phase transitions. 
 
In the casting has solid and liquid state. Ehrenfest’s classification is of thermodynamics point 
of view [1012]: 1. The first-order phase transition is one in which the first derivatives of 
thermodynamic potential change in jump; 2. The second-order phase transition is one in which 
the second derivatives of the thermodynamic potential change jump. 
Casting and heat treatment are the economically most advantageous physical processes for 
producing articles with a particular microstructure, working properties and complex geometry. 

In the casting phase transition of first order is the transition transitionSolid Liquid  (Fig. 

1); the phase transition of second order is transitionSolid Solid  [5] (heat treatment). For 
economics of Bulgaria the materials science, machine building and electronics are very 
important branches. 
In Bulgarian academy of sciences at Academician Angel Balevski Institute of Metal Science, 
Equipment and Technologies with Center for Hydro and Aerodynamics, Sofia is developed [3]: 
fundamental machine casting branch on the base the invention of Balevski-Dimov: METHOD 
FOR CASTING UNDER PRESSURE, author's certificate №187/26.01.1961. An example is the 
[14]; with this method are cast thick plates [3]. 
The most common casting method is pneumatic piston machine [6] and have important 
development of the work [8]. 
Aim of this work is the use of vacuum mold at filling. 
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2.  Vacuum use at filling – material science. 
 
The science fundament of the material science are metal science [1] and solid state physics [2]. 
The general subject is: the materials work properties are consequence of the structure formation 
processes [1, 2 and 6]. For this reason the fundamental physicals and technological processes 
of the material science are: phase transition of firs order (casting) and phase transition of second 
order. 
In the specific casting conditions of standard pneumatic piston machine [8] used of vacuum is 
at the filling process for reducing and removing the gases from the mold cavity. Vacuuming 
achieves: reduction of gas porosity especially in thick casting places; improved copy of the 
surface of the parts and dimensional accuracy without chip breaking; production of aluminum 
alloys with a thickness of 0,6 to 1 mm. The use of vacuum prolongs the process and is used for 
aluminum castings requiring: thinner walls; high quality casting surface and polishing; need for 
additional heat treatment; welding of aluminum castings. 
The vacuum technology is on the basis of vacuum physics [13]; and in SI unite is [13]: 1 torr = 
133 Pa (= 133 Nm-2) and 760 torr = 101,325 Pa = a standard atmosphere pressure. 

Table 1. Vacuum types distributed at intervals [13]. 

VACUUM PRESSURE [mbar] 
Low (rough) Atmospheric pressure to 1 mbar 

Medium 1 to 10-3 mbar 
High (HV) 10-3 10-8 mbar 

Ultrahigh (UHV) 10-8 10-10 mbar 
Extreme high (EHV) Less than 10-10 mbar 

 
In [8] was used low (rough) vacuum 0,20,3 mbar. This is a general force P that is represented 
by Zhukovsky's formula:P = Cρ f .V 2-  2 1

. 2L Mech maxP C f V  , where C – geometric 

coefficient equal to 1/3 of the gas bubble; L – metal melt density; fMech. – the cross-sectional 
area of the bubble in the ejection plane; Vmax is maximum speed the cross section of the flow 
[8]. The experimental schema is [8] on Fig.2: 
 

a)    b)  
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C) 1       2       3  
 

Fig.2 Experimental schema Vacuum in filling of MB-250 and view of cast and surface details 
[8 and 15]: a) The scheme is executed on a machine MB 250 - the receiver and control valves 

are mounted on the fixed plate, allowing the shortest distance between the mold and the 
receiver. For connection is used a special vacuum hose; b) Ripple plate type casting with 
surface details for pressing abrasive discs standard casting under high pressure [15]; c) 

Different feeling velocity [8]: 1 – min; 2 – middle; 3 – turbulent. 
 
The facility (Fig. 2a) [8] provided a necessary and controlled vacuum; the vacuum reduces the 
filling speed, improve appearance and quality of castings; improves appearance and quality of 
castings; quality castings may be of less thickness, mechanical properties have been improved, 
the stabilization of the mechanical properties in small limits significantly improves the overall 
structural strength of the parts. The comparative analysis between the castings (Figures 2b and 
2c) presents the influence of the vacuum factor on the high pressure casting process. 
 
3. Material science – theory of phase transitionof macro-level and casting 
methodology. 
 
The casting methodology on the base of work [6] and influence on the phase transition of first 
order of macro-level solidification. The base inters is the quality (A, MS, 14) polycrystalline 
structure which develop of classical Taman’s criterion К in the view of [1] and the law of the 
square root Х: 

К = 𝑓(КР КЦ⁄ ) and Х = К√𝜏, (К, Х) 

where К is the crystal size; КЦ is the rate of formation of crystallization centers; КР is the rate 
of crystal growth with increasing degree of overcooling; Х, К and  are solidification size, 
coefficient of solidification and time. The scheme of the grains formation in freezing metal is 
the classical crystallization theory introduced on (p. 25, Fig. 25 [1]). 
Schema of Flemings [6] heat balans (heat out = heat to, (HB)) movable elementary volume vel 
in the flow of liquid metal with heat capacitance cL, density L and coefficient  of heat to 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑣𝑒𝑙
𝐿 = ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑙

𝐿  𝑐𝐿𝜌𝐿𝑣
𝑒𝑙
𝐿 �̇� = −𝛼(𝑇 − 𝑇𝑚)𝑠𝑒𝑙

𝐿 , (HB) 

where T is temperature; �̇� is time derivative of temperature; Tm is temperature of melting 
(melting point). Some notes – we present important parameters and formulas about (К, Х), we 
present important formulas, grouped by the labels as follows: for the processes (К, Х) we have 
thermodynamic driving force (TDF) like (К, Х, LTS); (К, Х, Move 𝑣𝑒𝑙

𝐿 ) is moving of liquid 
volume with processes (K, X); Base parameters: dimensionless overcooling U, local time of 
solidification tf , the time tr to pass the liquid volume 𝑣𝑒𝑙

𝐿  of road with velocity v, measure for 
the flow of liquid metal Lf, tl – swirl distraction time, the criteria of Graskov (Gr), Prandtl (Pr) 
and Hartmann (M); Formulas are in a methodological order: U, tf, tr,, tl, Gr, Pr, M and Dates: 

∆𝑈 =  (𝑐 ∆𝑇) 𝑄⁄ , (К, Х, TDF) 

𝑡 = ∆𝑇 𝐺𝑅⁄ , (К, Х, LTS) 
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𝑡 = 𝑙 𝑣⁄ , (К, Х, Move 𝑣𝑒𝑙
𝐿 ) 

𝑡𝑓|𝑣𝑜𝑙 = (𝜌 𝑄 𝑆) [2𝛼(𝑇 − 𝑇 )]⁄ , (К, Х, 𝑣𝑒𝑙
𝐿 ) 

𝐿 = 𝜌 𝑆 𝑄 + 𝑄 [2𝛼(𝑇 − 𝑇 )]⁄ , (К, Х, Lf) 

𝐺𝑟 = 𝑔𝛽∆𝑇𝐿 𝑣 , 𝑃𝑟 = 𝜇𝑐  = 𝑎 Pr = μc - = a- , (К, Х, Gr, Pr) 

𝑀 = 𝐵𝐿 𝜎 𝜇⁄ , (К, Х, M) 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟, 𝑅𝑎 ≤ 108, 𝑅𝑎 > 108, 𝑀 𝑖𝑠 ≫ 1, (Х, К, Dates) 

where melt
suphQ  is melt superheated; Qm is latent heat of melting; cS is coefficient of heat 

capacitance of solid phase; S is density of solid phase; T is undercooling; TS – temperature 
interval of non-equilibrium solidification; G is temperature gradient; R is growth velocity; (GR) 
is velocity of cooling; l is distance of displacement with velocity v; S is cross section; L is 
characteristic length; g is acceleration of gravity;  is thermal coefficient of volume changes; 
cp – relative heat capacity at constant pressure;  – coefficient of kinematic viscosity; B – 
magnitude of the magnetic field;  – dynamic viscosity;  – electrical conductivity. ∂gL ∂CL⁄ =

- (1-β) (1-k)⁄ [1 + (v∇T) ε⁄ ] gL CL⁄ First technology interest is keeping of max part of melt
suphQ  

after feeling like ideal case or the based case feeling before the start of solidification. The 
mathematical model of Stefan-Schwartz of work [15] is shown the feeling of ripple plate with 
max size (see Fig. 2). On Fig. 3a are shown numerical results temperature field of solidification 
of Ripple plate (see Fig. 2) with sizemax and sizemin to compare; and on Fig. 3b is shown 
temperature field of solidification droplet on the substratum: 
 

  
 

a) solidification (size MAX ;size MIN) in the moment of time t = 0,8 s; date: 0
castT  = 640o C, 

0
MoldT  = 220o C; C|M =2800 w/m2 K; M =25 w/m2 K; cast: S =209,275 w/m K, L =104,675 

w/m K; cS =1130,085 J/kg K, cL =1088,23 J/kg K; S =2540 kg/m3, S =2380 kg/m3, Qm = 
401819 J/kg, TS =577o C, TL =610o C; mold: M =54,28 w/m K; cM =486 J/kg K; M = 7900 

kg/m3; date: 0
castT  = 760,1o C, 0

MoldT  = 50o C; Sub|Drop =56000 w/m3 K; S =209,275 w/m K, L = 

104,675; cS =1130,085 J/kg K, cL =1088,23 J/kg K; S =2540 kg/m3, L = 2380 kg/m3, Qm = 
401819.J/kg K, Tm=660,1 o C, M =385 w/m K; cM = 1090 J/kg K; M = 8930 kg/m3; 
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b) Temperature field – solidification of droplet from pure Al on the substratum from pure 
Cu at different scales for convention; 

 
Fig.3 Numerical results of solidification ripple plates with max and min size and droplet. 

 
The results on Fig. 3 introduce the possibility of the mathematical model for mathematical 
experiments. We use not commercial products develop in our institute. Computational 
mathematics and physics is develop and covered all fundamental science fields. In our institute 
is work also with MAGMA soft which has been perfected in recent years 1996-2017 [24]. 
Perfection is most often a complicated process than creating a new computing product. 
Improvement is: Development of mathematics and computational mathematics; Development 
of mathematical physics and theoretical physics; Estimates for the use of new fundamental 
results: for fundamental research or for applied research. For example, work [19] presents the 
precise development and application of the method of mathematical experimentation in various 
fields: metallurgy, laser physics, ecology and finance. 
It is well known, that the polycrystalline structure is carrying the working properties of the 
castings (see Fig.2). The local solidification (crystallization) time LCT with the DAS analysis 
by the formula: LCT[s] = (DAS[m]/10)3; and acceptable deviation work properties (WP):  
 (Rp02 [MPa]; Rm [MPa]; A5 [%]; HB [MPa]); and local scale lscale [m]  number pixels 
 1 pixel [m] are experimental technological data (ETD) 

LCT[s],  and lscale. (К, Х, ETD) 

The scheme in Fig. 2a provides vacuum and pressure in high pressure casting [8]. The 
coefficient of heat transfer at the surface mold/cast decreases significantly in the conditions of 
low vacuum. At the contact melt/mold it is  = 1100 w/m2 K but the same coefficient of 
atmospheric pressure is  = 3000 w/m2.K [15]. The solidification interval is [577o610o.C] but 
in that moment temperature is smaller in the max and min size of cast (see Fig. 3a). The result 
of Fig. 3b is very important because it represents the capabilities of the mathematical model – 
solidification of a droplet of X=0,02m, Y=0,01m, Z=0,000015m on a substratum of X=0,02m, 
Y=0,01m, Z=0,1m thickness. (К, Х, ETD) give the scale with which is prepared to use a 
numerical network for the Stefan-Schwarz problem in 3D space. Thus, we can use developed 
interaction of: non-commercial software in our institute [15, 16] and commercial products 
MAGMASOFT [27] and the new knowledge [11, 13, 17, 20, 21, 22, 23]. 
 
4. Industry 4.0 – material science and knowledge 
 
The Industry 4.0 [28] is technological revolution without asking; or like change of paradigm 
(Kuhn); revolution is connect with substantially new knowledge in relation to: problem 
(staging), idea, approach (method), principle, object, result [25]. Paradigm: generally means a 
pattern (model) of thinking – specifically in a scientific discipline or in another epistemological 
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context; Epistemology: origin scope and peculiarities of knowledge; Ontology: research and 
understanding of the being, reality, and being in general. Heuristics is understood both as 
approach and as teaching [24]. We adopt for [8] a detailed and critical scientific approach to 
developing a new theoretical or mathematical model based on [11, 24 and 25] on Fig.4: I) 

Paradigm com plex
complex

⎯⎯⎯⎯ Epistemology com plex
complex

⎯⎯⎯⎯ Ontology; 
II) HeuristicsMulti-scaleMathematical LogicalMathematics Physics; III) Defining 
the open physical system (OPS)New theoretical or mathematical model, where com plex
complex

⎯⎯⎯⎯  means complex interaction (singularity, probability, and stochastics);  means complex 
interaction (with evaluation of singularity, probability, and stochastics). 
 

 
 

Fig. 4 Bloc diagram of complex methodology – Detailed and critical scientific approach to 
developing a new theoretical or mathematical mode based on [11, 24, 25, 26], where complex  

is complex interactions (singularity, probability and stochastics);  is complex interaction 
(with evaluations of singularity, probability and stochastic): I. Model of thinking 

(Paradigm); Origin scope and peculiarities of knowledge (Epistemology); Research and 
understanding of the whole reality (Ontology); II. Heuristics is understood both as approach 

and as teaching; Multy-scales is description at different scales: macro-scale km  l  1m, 
nano-scale 1m > l  1nm, Å-scale 1 nm > l  Å; mathematical logical: axioms, prove of 

lemmas and theorems; Pure mathematics, interaction mathematics and physics and 
mathematical and theoretical physics; III. Definitions of Open physical system: parameters, 

functions, equations and mathematical fields; New theoretical or mathematical model; 
Evaluation of the new theory or mathematical theory or model of revolutionary new 

knowledge, which is necessary of the Industry 4.0. 
 
The first-order phase transition is represented by the Taman criteria and the task of Stephen-
Schwarz and interacts with the methodology of [6] for the filling processes of the casting mold 
cavity which is represented only by the indications of the corresponding equations with the 
following scheme: 
It is well known, that vacuum decrease the coefficient of heat transfer  at the work surface of 
the mold [16]. The result of Fig. 3 b is complement of the works [15 and 16]. The general 
description of phase transition of first order is Stefan-Schwartz’s tasks (see Fig. 2): 1. For the 
full volume of the cast and mold; 2. For the minimal volume of the cast according of concrete 
scale. 
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Fig. 5 Bloc diagrams of local (in volume of droplet v) solution by the micro- Stefan-Schwartz 
problem (see Fig. 3 b) in the feeling with vacuum before applied of high Pressure: 1 – base 

equations (see & 3); 2 type conditions of hydrodynamics; 3 – thermodynamics driving force 
for local time of phase transition of 1-st order; 4 – solidification and crystallization; 5 – 
deviation of local micro-structure and scale (work properties); 6 – change the control 

parameters; 7 – finished analyze (or product (cast)). Here the volume of droplet L
elv  is our 

open physical system. 
 
In [10] is discuss Ehrenfest classification according singularity [12] of the phase transitions 
from modern point of view. The historically analyze show, that the classification and 
description of the phase transitions is need from great part of modern knowledge. The study 
metals and alloys properties in the metals physics is reason to creating of quantum mechanics 
for description the connection structure – properties. Today the physics of metals is obligatory 
subject in the university [9]. The metal science [1] and the solid state physics [2] are 
complement one another methodologically for example the alloys (solution of inculcate and 
replacement) are described atomic point of view with quantum mechanics. In [7] the theoretical 
model of structure formation in the casting process is on the base of classical theory of 
crystallization and Stefan-Schwartz’s task. The modern theory of quantum solids matter [17] is 
applied like general theory of phase transition, electrons in metals, strong electron correlation 
and many other interesting science areas. In work [21] the condense matter physics is 
introduced like a theoretical laboratory for investigation of the quantum physics and the 
statistical physics. The author sees the physics of condensed matter as an infinite playground 
for physicists to explore strange quantum and statistical effects. At work [22], the author views 
solid state physics as the condensed matter physics and as the greatest achievement since the 
discovery of quantum mechanics. The properties of materials and, more generally, systems with 
multilevel freedom from fundamental to technological applications are determinants of solid 
state physics as the largest physics. The solid state physics (or condense matter physics) has 
contributed most to the technological development of the industrialized countries. 
Contemporary metallurgy expands with a related subject Material Science and Engineering 
[23]; quantum theory is introduced in a classical approach with modern results and knowledge. 
Understanding [17, 21, 22] that the condensed substance (solids) consists of atomic nuclei 
(ions) located in a regular (elastic) lattice and electrons is the reason to introduce Hamiltonians 
describing nuclei and electrons. We combine the ideas from [17, 18, 19, 20] with the ideas from 
[17, 21, 22, 23] we accept the methodologically schema: 

3D Stefan-Schwartz task – Modern numerical methods – Quantum theory – Theory quantum solids. 

In the above methodologically schemes it is important for our institute to be used in parallel 
with MAGMASOFT a commercial software product for the quantum theory of solid state for 
example CASTEP. CASTEP is also interesting in computing replica of materials in non-
destructive control. 
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Regardless of the use of commercial software, knowledge is developed through mathematics, 
mathematical physics, computational mathematics and physics. This determines the enormous 
variety of computing products created on the basis of the commercial software needed for the 
new Revolution Industry 4.0 (28). 
 
Conclusions 
 
An experimental scheme was developed for the use of low vacuum for high pressure casting. 
The resulting castings have a very good surface impression and higher density. 
3D Mathematical model of phase transition of first order by combine Stefan-Schwartz problem 
with different max- and min-scales (droplet). 
The modern scientific investigation require to work with full knowledge, which complicate the 
methodology of the scientific research.  
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Abstract 
A research on corrosion resistance by passive samples on steel DD11 is presented in the article. Applying 
decorative passivation on the galvanized coating with two types of solutions is observed. A microstructural 
analysis is performed on the passive coating layer. It is presented a macrostructure analysis of samples, which are 
subject to corrosion on a standard methodology. The corrosion characteristics of passive-plated samples by 
weighing method are defined. An analysis has been made over time on corrosion fatigue by the samples for results 
obtained under different modes of operation. Also it is obtained the dependence of the corrosion rate of the tested 
samples. 
 
Keywords: corrosion, zinc-plating, resistance, galvanized, weighting method, passive samples, decorative cover 
 

Изследване на корозионната устойчивост на пасивирани листови 
материали от стомана DD11 

 
Гергана РУСЕВА 

 
1. Въведение 
 

Корозионния процес е световен проблем. При проучване от 2017г. е установено, че 
корозионните загуби на САЩ възлизат над 270 милиарда долара годишно. Това включва: 
загуби поради критични повреди, разходи за ремонт, възстановяване на машини и 
съоръжения, загуба на време и дори загуби на животи. 

Околната среда е един от най-сериозните фактури за поява на корозия. Проблемът, 
е че при занижаване на контрола и експлоатацията при изделията, се допуска завишено 
износване на метала. В повечето случаи на механична обработка най-често срещаният 
проблем е загубата на метал в резултат на корозионни процеси. [2] 

Едно от решенията е нанасянето на повърхностни покрития с цел пасивиране на 
материала в процес на работата му в корозионна среда. Различни видове покрития се 
използват за създаване и поддържане на корозионната защитна бариера на повърхността 
на материалите. Покритията служат както за пасивация на металите, така и за 
подобряване на естетичния вид на повърхностите с декоративна цел. [1,3] 
 
2. Цел и задачи на изследването 
 

Предвид значимостта на проблема, свързан с защитата от корозия, се налага по-
обстойно изследване на корозионната устойчивост на декоративно пасивирани елементи 
от стомана DD11, които са предварително пoцинковани по стандартна методика. [4,5] 
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Поставят се следните задачи: 
- Нанасяне на декоративна пасивация върху поцинкованото покритие с разтвор 

№1 (Р1). Използван е стандартен разтвор “FREEBLUE 3500”; 
- Нанасяне на декоративна пасивация върху поцинкованото покритие с разтвор 

№2 (Р2). Използван е стандартен разтвор “FREEPASS 3500”; 
- Провеждане корозионната устойчивост на получените проби по тегловен метод; 
- Определяне скоростта на корозия на изследваните проби; 
- Провеждане на макростуктурни и микростуктурни изследвания на пробите. 

 
3. Методика и провеждане на експеримента 
 

Изследването е извършено върху пробни тела от стомана DD11 с размери 
30х18х1mm в стъклена вана. Изследването е продължение на статия [4]. В стъклена вана 
10 от образците са покрити предварително с два вида декоративни покрития, които са 
нанесени върху цинкова основа (ISSN1310-3946). 

Поцинкованите образци се пасивират (потапят) в предварително подготвени 
разтвори Р1 и Р2: 

Режим на пасивация в Р1: 
- Време на пасивация – 45 сек. 
- Температура на разтвора – 25 ℃ 
Режим на пасивция в Р2: 
- Време на пасивация – 45 сек. 
- Температура на разтвора – 50 ℃ 
Поддържането на температурата се следи и отчита в лабораторен електрически 

термос.  
Подложените на пасивиране в разтворите, образци са: 10 поцинковани, 1 стоманен 

(DD11) и 1 брой (DD11 поцинкован в доставно състояние).  
На фиг.1. са приложени снимки на първите 10 поцинковани и пасивирани проби с 

разтворите. 
 

  
а б 

Фиг.1. Пасивирани образци: а) Р1; б) Р2 

 
За оценяване съпротивлението срещу корозия на повърхностно поцинковани и 

пасивирани след поцинковане слоеве са изпълнени съгласно стандарти: БДС 4975:1981, 
БДС EN 60068-2-52:2003 и БДС ISO 9227:1995. 

Образците се поставят в стъклен съд, който предварително е запълнен с 
технологичен разтвор (5% разтвор на NaCl, при температура 50°С). Пробите се 
дистанцират от дъното на съда, за да се обмокрят равномерно всички повърхнини. 
Стъкленият съд се поставя в сухата камера на термостата. Камерата е изработена от чиста 
мед. 

С помощта на прецизна везна се определя масата на изследваните проби преди и 
след корозионните изпитания (с точност до третият знак) по формулата: 

∆m=m0-m1/S, g/mm2 
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4. Експериментална част 
 
4.1. Микроструктурен анализ 

Преди провеждане на изследванията за корозионна устойчивост е извършен 
мокроструктурен анализ на поцинкованите проби. Изследването на микроструктурата се 
извършва на металографски микроскоп “NEOFOT 2”. На микроструктурите, показани на 
фиг.2. се наблюдава насищане с цинков слой с дебелина от 10 до 15 микрона, поради 
различните времена на насищане от 4 до 8 мин. при предварително установена сила на 
тока и напрежение. 

 
а) б) 

Фиг.2. Микроструктура на поцинковани и пасивиране проби увеличени Х500:  
а) пасивиране в Р1; б) пасивиране в Р2 

 
4.2 Макроструктурен анализ 

Макроскопическото изследване на образците се явява необходим стадий при 
фрактографското изследване. То дава особено ценна информация за корозионното 
износване на металната повърхност. 

Анализът на повърхностите на изследваните проби се установява с външен оглед, 
наблюдение и заснемане със стерео микроскоп „Stemi DV4- Zeiss“ (увеличение 20÷60 
пъти). На фиг.3. са показани снимки от макроструктурен анализ на проби при изпитания 
24 ч. и 72 ч. 
 

 
Фиг.3. Макроструктура на проби след корозионни изпитания:  

а) поцинкован и пасивиран в Р1 (24ч.); б) поцинкован и пасивиран в Р2 (24ч.);  
в) поцинкован и пасивиран в Р1 (72ч.); г) поцинкован и пасивиран в Р2 (72ч.). 

 
От началото на 24-ят час най-малко износване се наблюдава при проби 

поцинкована и пасивирана в Р2, от 11-та до 15-та на фиг.3.г).  
С най-добро корозионно съпротивление се отчита при образците №1, №2, №3, №4 

и №5. 
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4.3. Тегловен метод 

На таблица 1 са показани резултатите от изменение на масата при провеждане на 
корозионните изпитания в солен разтвор. 

Таблица 1. Резултати от корозионните изследвания на пробите пасивира в Р1 И Р2 

№  
Проби Време на експеримента (t,h) 

Изходни 24 42 72 96 120 144 
1. 

Р
аз

тв
ор

 1
 3,379 3,379 3,378 3,378 3,374 3,373 3,368 

2. 3,432 3,432 3,430 3,428 3,424 3,420 3,417 
3. 3,613 3,613 3,613 3,612 3,608 3,605 3,599 
4. 3,253 3,252 3,250 3,249 3,347 3,245 3,243 
5. 3,578 3,578 3,577 3,576 3,575 3,384 3,383 
6. 

Р
аз

тв
ор

 2
 3,395 3,394 3,392 3,391 3,387 3,384 3,383 

7. 3,511 3,511 3,511 3,511 3,509 3,505 3,499 
8. 3,588 3,588 3,587 3,586 3,587 3,584 3,581 
9. 3,197 3,197 3,196 3,195 3,194 3,191 3,187 
10. 3,497 3,497 3,497 3,496 3,494 3,494 3,490 
11. И 3,619 3,619 3,617 3,615 3,611 3,609 3,606 
12. Д 1,859 1,859 1,857 1,856 1,852 1,846 1,842 

 

Таблица 2.Обобщени резултати от промяната на теглата  
от проведените корозионни изпитания 

№ 24 42 72 96 120 144 
1. 0,000 0,001 0,000 0.004 0.001 0.005 
2. 0,000 0,002 0.002 0.002 0.004 0.003 
3. 0,000 0,000 0.001 0.006 0.003 0.006 
4. 0.001 0,002 0.001 0.002 0.002 0.002 
5. 0,000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
6. 0.001 0.003 0.001 0.004 0.003 0.001 
7. 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,006 
8. 0,000 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 
9. 0,000 0,001 0,001 0,001 0,003 0,004 
10. 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,004 
11. 0,000 0,002 0,002 0,004 0,003 0,003 
12. 0,000 0,002 0,001 0,004 0,006 0,004 

 
На фиг.8. е показан обобщено резултата от корозионното износване на 

изследваните проби. От графиката става ясно, че изходният и доставният образци са с 
по-ниска корозионна устойчивост, което потвърждава защитните свойства на цинковото 
покритие върху другите детайли.  

От графиката се вижда, че скоростта на корозия рязко намалява за всички проби в 
интервала 96÷120 часа. 
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Фиг.4. Скорост на корозия на пасивиран образец с Р1 

 

 
Фиг.5. Корозионно износване на пасивирани образци с Р1 

 

 
Фиг.6. Скорост на корозия при пасивирани образци с Р2 
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Фиг.7. Корозионно износване на пасивирани образци с Р2 

 
Фиг.8. Обобщени резултати на корозионно износените проби 

 
5. Изводи и заключения 
 

От направените микроструктури на изследваните поцинковани проби са отчетени 
дебелините на получения слой при различна продължителност на процеса на 
поцинковане (max - 15 µm). 

След проведените експерименти чрез макроструктурно изследване са посочени 
корозионните повреди в отделните проби. 

От анализа на корозионното износване на образците с цинково покритие се 
установи, че най-уязвими са тези с минимално време на галванизация (4 мин.). 

Получените графични зависимости за скоростта на корозия показват, че 
корозионната устойчивост на разглежданите проби рязко нараства след 96 часа престой, 
поради пасивиране на повърхността. 
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Abstract 
The fatigue life of the duplex stainless steel 2507 is investigated. The vibration fatigue test at constant amplitude 
is carried out. Specimens are clamped on a shaker and excited at a near resonance frequency. Specimen length is 
chosen as to fit resonance frequency in the range 50-60Hz. A computer simulation of the fatigue loading is carried 
out. Two series of specimens are tested. First set is row material and second set are from specimens welded in the 
stress concentrator area. From the results obtained, Woeller's curve is built. Raw samples show fatigue limit about 
460MPa at 106 cycles. Contrary, welded specimens continue to fail beyond 106 cycles and the fatigue limit 254MPa 
is obtained at 107 cycles.  Structural tests were carried out in the broken area and the development of the crack was 
investigated.  
 
Keywords: duplex steel, stainless steel, vibration fatigue. 
 

Изследване уморната якост и развитието на пукнатини 
на дуплексна стомана 2507 

 
Георги ГЕОРГИЕВ, Ярослав АРГИРОВ, Диян ДИМИТРОВ 

 
1. Въведение 
 

Дефицитността на никела ограничава производството на аустенитни стомани. В 
аустенитно феритните корозионноустойчиви стомани (т. нар. дуплексни или двуфазови), 
хромът е от 17 до 22 %, а никелът е ограничен до 5÷10 %. Допълнителни легиращи 
елементи са титанът и молибденът, а също азотът, волфрамът, медта и др. Аустенитно-
феритните стомани в сравнение с аустенитните имат по-високи механични свойства 
(Rm=600÷700 MPa; RP0,2=450÷550 MРa; А=30 % и Z=50 %); те са по-евтини, тъй като 
съдържат по-малко никел, имат 1,5-2 пъти по-висока якост и по-слабо изразена 
склонност към междукристална корозия [1].  

Препоръчва се изделия от аустенитно-феритни стомани да се експлоатират при 
температури не по-високи от 350°С за предпазване от окрехкостяване в резултат на 
структурни промени. Тези стомани се използват широко в различни отрасли на 
техниката, особено в химическото машиностроене, хранително-вкусовата и 
металургичната промишленост, в корабостроенето, авиацията и др. [2]. 
 
2. Разглеждан проблем 
 

В статията основно се разглежда проблемът, свързан с уморната якост на дуплексна 
стомана 2507, както на основния материал, така и в зоната на заваряване на същата 
стомана. Тази стомана намира широко приложение в химическата промишленост, а също 
така при морски съоръжения и различни конструкции, контактуващи с морска среда.  
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Ясно може да бъде разграничено поведението при циклична умора на материалите 
с обемно центрирана кубична (ОЦК) решетка и материалите със стенно центрирана 
кубична (СЦК) решетка. В конкретния случай ситуацията е по-сложна и не напълно 
изследвана, в случая имаме в наличност двуфазен материал с две коренно различни 
кристални решетки. Аустенитна – СЦК кристална решетка и феритна – ОЦК решетка. 
Структурата се оказва нехомогенна. 
 
3. Цел изследователски методики и резултати 
 

Целта на изследването е определяне на уморната якост на стомана 2507 в основния 
материал и в зоната на заваряване. 
 
3.1 Методика на провеждания експеримент 
 

Експериментът на вибрационна умора (огъване по симетричен цикъл R=-1) e 
проведен в лаборатория „Съпротивление на материалите“ нa ТУ-Варна. За целта се 
подготвят образци  тип греда с хемисферичен концентратор в единия край.  Образеца се 
закрепва на електродинамичен актуатор като конзолна греда така че, концентратора да 
остане близо до фиксирания край на образеца. За проследяване процесите при теста и 
регистриране брой на циклите се използват акселерометри (1) монтирани в свободния 
край на образеца и на масата на електродинамичния актуатор, фиг.1. За да се постигнат 
високи амплитудни напрежения се възбуждат хармонични трептения с честота близка до 
честотата на фундаменталната форма на трептене. Дължината на образеца е подбрана 
така че, фундаменталната собствена честота да е в диапазона 50-60Hz (съобразена с 
възможностите на електродинамичния актуатор) [3]. Амплитудата на натоварването се 
подбира в зависимост от избраната стъпка от експерименталния план  
 

   
Фиг.1. Схема на установката за определяне уморната якост на материала 

 
Заварените и незаварените образци са изрязани от листова стомана SAF2507 с 

дебелина 3mm и размери 350mm на 200mm. Изрязани са две заготовки по подобен начин, 
като едната от тях се разделя допълнително на две равни части и се заварява 
електродъгово двустранно с електроди ESAB OK 68.82. Целта е получаване на проби, 
заварени в зоната на разрушаване. При заварените проби двете плочи са притиснати в 
четирите ъгъла за да се избегне деформирането им. Заваръчният шев е допълнително 
шлифован. В краен вид пробите се получават чрез изрязване с лазер, с цел да се избегне 
термичния ефект по окрайчените стени (фиг. 2 а, б).  
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3.2 Симулационен анализ на провеждания експеримент 
 

На умора бяха подложени 18 незаварени и 10 заварени образеца от стомана 
SAF2507. За незаварените образци, проведените уморните изпитания бяха в диапазона 
240Mpa – 715Mpa, а заварените проведените изпитания бяха в интервала 240Mpa – 
370Mpa. Изследвана е границата на умора в рамките, 104 – 107 цикъла. Предварително е 
проведено симулационно изпитание на програмният продукт Solidworks. Пресметната 
резонансната честота е 54Hz. Избрано е натоварване от 520MPa, с което е проведена 
симулацията фиг.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2. Изрязани на плазма: (а) незаварени (б) заварени образци.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Фиг.5. Центрове на зараждане на 

пукнатина 
Фиг.6 Уморна якост на материал 

при 520Mpa ~ 880 000 цикъла. 

Заваръчен шев 

а б 

3.225 
2.956 
2.688 
2.419 
2.150 
1.881 
1.613 
1.344 
1.075 
0.806 
0.538 
0.269 
0.000 

URES(mm) 

SplitLine 1 

520 
477 
434 
390 
347 
304 
260 
217 
173 
130 
87 
43 
0 

R, MPa 

Фиг.3. Амплитуда на 
напреженията в образеца  

Фиг.4. Амплитуда на 
вертикалното преместване на 

образеца  
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При така зададената стойност на натоварване на (фиг.4, 5 и 6) са показани 
съответно максималната амплитуда и максимална дълговечност на образеца в 
центровете на зараждане на пукнатината  
 
3.3 Резултати от проведените експерименти 
 

Резултатите от изпитване на умора на незаварени и заварени образци са 
представени в таблица 1 и 2 съответно. Неразрушените образци са отбелязани с зелен 
цвят. 

При незаварените образци в диапазона от 240 до 485MPa всички образци успешно 
преминаха границата от 107 цикъла. Изключение прави образец номер 15, който 
впоследствие е изследван по-подробно. Особеното тук е, че няма плавен преход между 
106 и 107 цикъла като натоварвания над 495Mpa разрушават образеца в диапазона до 106, 
а натоварвания само с 10Mpa по-малко (485) удължават живота на образците до минимум 
107 цикъла. Докато при заварените образци имаме плавен преход от 104 до 107. При тях 
в диапазона до 240MPa няма образуване на уморни фрактури, образецът успешно 
премина заложената граница от 107 цикъла. 

 

Табл.1. Незаварени образци, 
подложени на умора. 

Табл.2. Заварени образци, 
подложени на умора. 

 

Незаварени образци 
№ Натоварване(Mpa) Брой цикли(N) 
1 715 110000 
2 640 247474 
3 572 200000 
4 562 250000 
5 560 326000 
6 557 300887 
7 555 300000 
8 550 339933 
9 520 998770 
10 495 491350 
11 485 10000000 
12 480 10000000 
13 470 12911614 
14 390 10720780 
15 370 1295716 
16 320 10000000 
17 290 10000000 
18 240 10000000 

Заварени образци 

№ Натоварване(Mpa) Брой цикли(N) 

1 370 70000 

2 325 209358 

3 315 493000 

4 305 924012 

5 295 937817 

6 283 1197318 

7 280 2101326 

8 275 3296488 

9 260 5567643 

10 240 10753446 
 

 
Показани са кривите на Вьолер на заварените и незаварени образци (фиг.6 и 7). 

Hеразрушените орбазци по време на уморните изпитания са представени графиката с 
допълнителни стрелки. При незаварените образци може да се отчете граница на умора 
при 106 цикъла около 460МРа. Заварените образци продължават да се разрушават и след 
106 цикъла и границата на умора определена при 107 цикъла е 245МРа. 
 



524 

 
Фиг.6. Крива на Вьолер за незаварени образци. 

   
Фиг.7. Крива на Вьолер за заварени образци 

 
3.4 Макроструктурни изследвания 
 

Целта на макроструктурните изследвания е да се фиксира съотношението между 
лома и долома, както и да се определи фокусът на зараждащата се пукнатина. На фиг. 8 
са показани 2 незаварени образеца в различни диапазони на натоварване. При 
разгледаните проби ясно е разграничим моделът на образуване на пукнатината, като 
винаги се забелязва втори фокус. Двата фокуса са отбелязани с червени фигури (кръг и 
триъгълник) . На фиг. 9 са показани 2 заварени образеца.  
 
3.5 Дискусия 
 

Преобладаващо пукнатините се зараждат в зоните с ясно изразени линии на 
приплъзване в аустенитните зърна. При феритните фазови граници на повърхността 
много рядко се наблюдава зараждане на повърхностни пукнатини. Тези наблюдения са 
само частично в съгласие с работатa на Chai [4] с няколко дуплексни стомани. 
Пукнатините се зараждат изключително под повърхността. Якостта на двете фази 
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аустенит и ферит в дуплексни корозионноустойчиви стомани силно се изменя в 
зависимост от разтворения азот във стенно центрираната кубична решетка на 
аустенитната фаза. Следователно, структурата на дуплексните стомани може силно да 
променя механичната реакция на двете фази. Още по-неясен е проблемът, свързан с 
развитието на пукнатината в зоната на заваряване на този тип стомани. 
 

Фиг.8. Ломове на незаварени 
образци 

Фиг.9. Ломове на заварени образци 

 
 
Заключение 
 
- Установена е методика за подготовка и проби от дуплексна за провеждане на 

циклично натоварване, чрез лазерно изрязване, избягвайки повърхностните зони на 
термично влияние; 

- Установена е методика за подготовка и проби от заварена дуплексна стомана за 
провеждане на циклично натоварване; 

- Установени са и анализирани резултатите от проведените циклични натоварвания 
и построени кривите на Вьолер за изследвания материал; 

- От проведените фрактографски изследвания са установени два фокуса на 
пукнатината, които се развиват паралелно; 

- Проведен е симулационен анализ и е сравнен с получените експериментални 
резултати. 
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Investigation of the Structural Improvements after Heat Treatment 
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Abstract 
In this paper investigates the structural defects determine the mechanical properties of AlSi7Mg alloy wheels 
obtained by low pressure die casting. Also, the improvements in the structure, respectively the properties after heat 
treatment (T5) of the obtained details is compared. The structural investigates were determined by macrostructural 
and microstructural analysis. 
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Изследване на структурните промени след термично уякчаване на 
ляти алуминиеви джанти АlSi7Mg 

 
Даниела СПАСОВА 

 
1. Въведение 
 

Основните технологии за изработване на алуминиеви джанти са: леене (леене под 
ниско налягане, леене с противоналягане и леене в кокили) и горещо коване 
(щамповане). Леене с противоналягане и гравитационно леене се използват много рядко. 
Леенето под ниско налягане е един от основните методи използван в наши дни за 
получаване на алуминиеви джанти. Тези методи осигуряват повишени якостни 
характеристики при производството на части с тънки стени. Технологията за леене под 
ниско налягане носи повече разходи, но осигурява безкомпромисна надеждност и 
отговаря на най-високите изисквания за качество [1].  

От метода на леене зависи качеството на отливката – както външният им вид, така 
и структурата на отливката (например наличието на пори). Известно е, че тези детайли 
трябва да притежават ниско тегло, оптимална якост, пластичност и еластичност (при 
умерени натоварвания)[4]. За целта трябва да се избере и подходящ режим на термична 
обработка на детайлите от конкретната алуминиева сплав AlSi7Mg. 

Сплавите от системата Al-Si не се подлагат на уякчаваща термична обработка и са 
предназначени за отливане на малко натоварени детайли. Ако към системата Al-Si се 
прибави Mg (под 1%, сплав AlSi7Mg), уякчаването след закаляване и стареене е 
възможно, тъй като се отделя уякчаваща вторична фаза – Mg2Si. [1,3,5]. Това прави сплав 
АlSi7Mg една от най-използваните сплави за изработване на ляти джанти. 
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2. Изложение 
 
2.1. Същност на проблема 
 

При леене на джанти под ниско налягане се използва налягане около 2 bar, за да се 
получи бързо запълване на леярската форма и плътна микороструктура, следователно и 
по-високи механични свойства в сравнение с другите методи на леене[2,5]. Както беше 
споменато по-горе, изследваните джанти са от сплав AlSi7Mg. Тази сплав притежава 
много добри леярски свойства, особено по отношение на запълване на леярската форма 
и минималното свиване. Другото преимущество е, че тази сплав е термически уякчаема, 
което позволява да се увеличи допълнително якостта на детайла. Най-често използваната 
термична обработка е стандартизираната като „Т6“ – закаляване при температура от 515 
до 540 ºС и следващо изкуствено стареене 170 ºС с време на задържане 8 часа. 

Целта на настоящата работата е да се изследват структурните промени на ляти 
алуминиеви джанти от сплав AlSi7Mg, преди и след допълнителна термична обработка 
„Т6“ [5]. За да бъдат установени промените в структурата са проведени макроструктурен 
и микроструктурен анализ. Снимки на изследвания обект са показани на фиг.1. 
 

  
Фиг. 1.Снимки на лята алуминиева джанта от сплав AlSi7Mg 

 

От посочените отливки са изработени пробни тела за макро- и микроструктурен 
анализ. Макроструктурният анализ е проведен с помощта на бинокулярен микроскоп 
„Еuromex“, върху образци които предварително са изпитани на опън. 
Микроструктурното изследване е проведено с оптически металографски микроскоп 
„Neophot32“, а материалът за изработване на металографските шлифове е взет от 
различни зони на детайла. 
 
2.2. Резултати и анализи 
 
2.2.1 Резултати от проведеният макроструктурен анализ 

 
На фиг. 2.1. са показани снимки на ломове на образци след изпитване на опън – 

преди и след термична обработка. От фиг. 2.б). се вижда, че термообработената проба е 
по-дребнозърнеста и с транскристално разрушаване, съответно при изпитването е дала 
по-високи стойности на якост на опън. При необработената термично проба (фиг. 2.а) се 
наблюдава едрозърнест лом с наличие на едър неразтворен силиций, който се явява 
допълнителен концентратор при разрушаване, понижаващ значително механичните 
свойства на пробата.  
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а) б) 

Фиг.2. Ломове на образци след изпитване на опън:  
а) преди термична обработка; б) след термична обработка 

 
Макроструктурният анализ на образци след полиране показва наличието на 

мезопори по повърхността на всички образци (фиг. 3). Големината и разпределението 
порите в отделните зони е идентична, т.е. не се наблюдава увеличаване обема на порите 
след термична обработка. 

 

  
а) б) 

Фиг. 3. Макроструктури на полирани образци: 
а) преди термична обработка; б) след термична обработка 

 
2.2.2 Резултати от проведения микроструктурен анализ 

 
От направения микроструктурен анализ при пробите преди термична обработка се 

наблюдава класическа дендритна структура с изразен евтектикум Ев(α+Si) около α 
твърдия разтвор. Структурата е сравнително равномерна и еднородна в отделните зони 
(фиг. 4.а), фиг. 5.а). При термообработените (фиг. 4.б) проби част от Si от евтектиката се 
разтваря в α твърдия разтвор, т.к. при повторно нагряване на α преситения разтвор се 
отделят дисперсни зони които са кохерентно свързани с матрицата. Този класически 

10м
м 

10м
м 
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механизъм довежда до уякчаване на матрицата. Неразтворения Si е коагулирал и довежда 
до уедряване на силициевите кристали, но значително е намалял като количество. 
Евтектиката се разпада и коагулиралите силициеви кристали се подреждат по границите 
на α твърдия разтвор (фиг. 5.б). 
 

  
а) б) 

Фиг. 4. Микроструктури на изследваните образци (сплав AlSi7Mg) с увеличение х125: 
а) преди термична обработка;  

б) след термична обработка 

 
а) б) 

Фиг. 5. Микроструктури на изследваните образци (сплав AlSi7Mg) с увеличение х500: 
а) преди термична обработка;  

б) след термична обработка 

 
На фиг. 6 са показани микроструктури с разположенията на порите по отношение 

на дендритните кристали. Измерена е големината на самите дефекти. От фигурата се 
вижда, че при термично обработените проби отделните пори са с незначително по-малък 
обем. Този резултат доказва, че термичната обработка „Т6“ на алуминиеви джанти от 
сплав AlSi7Mg, проведена с цел повишаване на механичните свойства, не води до 
нарастване обема на дефектите (порите) и съответно се получава единствено подобрение 
на структурата. 
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а) б) 

Фиг. 6. Микроструктури на изследваните образци (сплав AlSi7Mg), показващи 
разположенията на порите по отношение на дендритните кристали, с увеличение х63:  

а) преди термична обработка;  
б) след термична обработка 

 
3. Заключение 
 

От проведените структурни изследвания на ляти алуминиеви джанти от сплав 
AlSi7Mg могат да се направят следните по-важни заключения: 

 
1. След направеният макроструктурен анализ се установи, че при 

термообработената проба структурата както се очаква е по дребнозърнеста в 
сравнение с изходната и с транскристално разрушаване, съответно и по-добри 
механични свойства. 

2. Големината и разпределението порите в отделните зони е идентична, т.е. не се 
наблюдава увеличаване обема на порите след термична обработка. 

3. От проведеният микроструктурен анализ се вижда, че при термично 
обработените проби част от Si от евтектиката Ев(α+Si) се разтваря в α твърдия 
разтвор, т.к. при повторно нагряване на α преситения разтвор се отделят 
дисперсни зони които са кохерентно свързани с матрицата. Евтектиката се 
разпада и коагулиралите силициеви кристали се подреждат по границите на α 
твърдия разтвор. Този класически механизъм довежда до уякчаване на 
материала. 

4. Избраният режим на термичната обработка „Т6“ на алуминиеви джанти от сплав 
AlSi7Mg, проведена с цел повишаване на механичните свойства, не води до 
нарастване обема на дефектите (порите), а се получава единствено подобрение 
на структурата, съответно и на механичните свойства. 
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Laboratory Tests for Abrasive Wear of Metallic Materials 
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Abstract 
A laboratory bench is used to test the wear of flat metal surfaces in abrasive environments. Standing tests of 
traditional structural and tool steels were performed after heat treatment, welded layers and real details. Through 
wear parameters: road, mass and intensity is defined wear resistance. The comparative studies carried out analyze 
the relationship between chemical composition, microstructure, surface hardness and abrasion resistance. 
 
Keywords: welded layers, heat treatment, microstructure, wear resistance. 
 

Лабораторни изследвания при абразивно износване на метални 
материали 

 
Сергей К. КИРОВ, Стоян М. ТОДОРОВ 

 
1. Въведение 
 

Изследването на износоустойчивостта [1] в лабораторни условия дава възможност 
да се изберат подходящи методи и материали за възстанояване на износени детайли. В 
ремонтната практика съществува широка номенклатура от методи за възстановяване на 
износени детайли, които постоянно се развиват и увеличават. За избирането на 
рационален метод за възстановяване чрез наваряване [4] е необходимо добро познаване 
на възможностите на всеки един от тях, техните предимства и недостатъци.  

Изучаването на макро и микроструктурата след термична обработка [5] а, също и 
изменението на твърдостта по дълбочина и ширина дават възможност да се определят 
основните характеристики на материала без да се използват за това лабораторни или 
изследвания в реални условия. При възстановяване на износени детайли този начин на 
определяне на характеристиките намира още по голямо приложение, тъй като чрез него 
могат да се определят редица процеси настъпили в основния и допълнителния материал 
след наваряване в комбинация с термична обработка. Например, посоката на растеж на 
кристалите, растежа на дендритите, смесването на кристали от основния и 
допълнителния материал, превръщането от една фаза в друга, дават достатъчно сведения 
относно свойствата и характеристиките на възстановените повърхности [6]. 
 
2. Методика на експеримента и изследванията 
 

Използва се стандартна методика, включваща изработване на пробни образци и 
провеждане на експериментални изследвания в следната последователност:  

1. ръчно електродъгово наваряване на образци по определени технологични 
параметри; 

2. измерване на твърдост по метод на Викерс с 10 кг натоварване;  
3. лабораторни изпитвания на износване в абразивна среда;  
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4. определяне параметрите на износване – път на износване, масово износване, 
интензивност на износване; износоустойчивост;  

5. микро и макроструктурен анализ на износените образци;  
6. сравняване и анализиране на резултатите. 

 
Изработените образци са с размери и маса до 100 гр., подходящи за изпитване на 

износоустойчивост по тегловен метод. Изполвани са конструкционни и инструментални 
стомани 40Х, ШХ15, Х12 и реален детайл от земеделска техника [6]. 
 

За изследване на износоустойчивостта на наварени слоеве е извършено 
многослойно ръчно електродъгово наваряване [2], [3] на образци с електроди с 
високосъдържание на въглерод и хром (табл.1) като е измерена тяхната твърдост след 
наваряване, направени са микроструктурни изследвания и е отчетен коефицентът на 
износоустойчивост. 

Таблица.1. Химичен състав на използвани електроди  

Електрод C% Cr% Si% Mn% 

ЕН550 0.5% 9.0% 2.4% 0.45 

ОК Weartrode 60T 4.5% 33.0% 0.8% 1.6% 

OK 84.78 4.5% 33.0% 0.8% 1.6% 

 
 Определяне на параметрите на износоустойчивост: [1] 

Големината на износване се определя по тегловния метод, за всеки от материалите 
с помощта на аналитична везна с точност 0,001 g., като всички образци се почистват, 
подсушават и претеглят, в началото и края на всяка серия изпитване. Изменението на 
масата на образците след всяка серия изпитване, дава възможност да се получи 
динамиката на изменение на износването.  
 
 Изпитването на износване в абразивна се провежда при следните условия: 

- контратяло от текстолит;  
- абразив от 2С-120-F-120 50% и 50 машинно масло; 
- натоварването върху образеца F= 10N; 

 
 Време на изпитване t= 25 min;  
 
 Изминат път S=1075 m;  
 
 Определяне параметрите на износване  

- масово износване: Δm = m н - mк, g  
- интензивност на износване; V = Δm/S, g/m  
- износоустойчивост; Е = 1/V  

 
Използвани са три абразива: силициев карбид, кварцов пясък и глина. От 

проведените изпитвания се установи, че най-голяма интензивност се получава в среда от 
50% силициев карбид /2С-120-F-120 / и 50% машинно масло. 
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Фиг.1 За сравнение са изпитани образци от различни стомани, бял чугун както и 

реален детайл от земеделска техника. 

 

 
Фиг.2 Принципна схема: 

1. Двигател редуктор; 2. Абразив; 3. Сменяемо контратяло; 4. Пробен образец; 
5. Честотен преобраувател; 6. Лостов механизъм; 7. Тежести 
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Фиг.3. Износена маса спрямо времето на инструментални, конструкционни стомани и 

реален детайл в абразивна среда от силициев карбид 

 

 
Фиг.4. Изчислена износоустойчивост на конструкционни и инструментални стомани в 

сурово състояние и след термична обработка 

 

 
Фиг.5 Измерена твърдост по дълбочина след наваряване 
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Измерената твърдост по дълбочина на слоевете е сравнително висока и няма 
значително изменение на стойностите 480-720HV10 (Фиг. 5), от което произлиза, че 
основен фактор за високата твърдост е мартензитът и голямото количество хромови 
карбиди в структурата и добра хомогенност.  
 

 
Фиг.6. Изчислена износоустойчивост на наварени слоеве от три типа електроди 

 
Този тип структури при проведеното изследване на износоустойчивост на 

материала дават сравнително добри резултати на износване в абразивна среда (Фиг.6), 
което се дължи на високата твърдост след наваряване. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.7. Микроструктура на наварени слоеве:  
1 електрод ЕН550; 2 електрод OK Weartrode 

 
При наваряване с електроди ЕН550 (фиг.7.1) се формира структура, която 

представлява дендритни кристали с двойникуван мартензит образуван по техните 
граници, което се дължи най-вероятно на неравномерното разпределение на въглерода и 
хрома в тях. 

1 2 
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Микроструктурата на наварени слоеве с електроди ОК Weartrode и OK 84.78 

(фиг.7.2) е изградена от аустенито-мартензитна матрица с първични хромови карбидни 
кристали. Те се формират в големи количества поради високото съдържание на хром 33% 
и въглерод 4,5%. Те са дисперсни и с иглеста форма, като разположението им се определя 
от посоката на топлоотвеждане при процеса на кристализация при наваряване, като 
размерите им достигат до няколко десетки микрометра. 
 
3. Изводи  
 

От проведените изследвания на износоустойчивост се установи: 
- Най-висока стойност има стомана Х12 след закаляване; 
- Наварените с Weartrode образци и реалният детайл имат съпоставими стойности. 
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Abstract 
A common approach for optimization of casting technologies is presented. The approach is illustrated on an 
example of the technological solution for the formation of automotive wheel using gas counter pressure casting 
method (CPC method) but it could be applied with success in die-casting too. For this purpose the latest version 
of the world-famous software package MAGMA5.3.1 of MAGMA GmbH based in Aachen, Germany is used. The 
method consists of a series of purposeful changes in the geometry of the casting or moulds, as well as the cooling 
channels that leads to the reduction of the defects registered with the tools of the software. The process starts with 
a heuristic solution of technology and after a series of iterations leads to a technological solution with minimal 
defects according to the criteria functions of the software. It consists of series of computer simulations of filling 
and crystallization of the casting, which is accompanied with targeted changes in technology based on the analysis 
and evaluation of the results. A concept of “natural” simulation is introduced. The influence of main technological 
factors and parameters are studied and analysed. As a result, a technology forming free of defect casting is 
obtained. 
 
Keywords: optimization, casting formation, computer simulation 
 

Интерактивен подход за оптимизация на технология за формиране  
на автомобилна джанта с инструментариума на компютърното 

симулиране 
 

Георги Евт. ГЕОРГИЕВ, Ленко СТАНЕВ, Ана МАНЕВА, 
Михаил ГЕОРГИЕВ, Сергей СТАНЕВ 

 
1. Увод 
 

Математическото моделиране и неговата алгоритмизация във вид на компютърно 
симулиране на сложните процеси, протичащи при формиране на отливки посредством 
различни леярски методи, бележи вече над тридесет годишна история [1,2,3,4]. Освен 
основните процеси на запълване на кухината на формата с течен метал [5] и фазовият 
преход от течно в твърдо състояние [6], компютърното моделиране напоследък все по-
често се използва за разработване и получаване на нови материали и сплави [7,8]. 

В статията, на базата на разработен авторски подход за оптимизация на леярските 
технологии [9], е представено изследване на възможностите за редуциране на дефектите 
на една евристично създадена технология за формиране на автомобилна джанта по 
метода за леене с газово противоналягане. За целта е използвана последната версия на 
софтуерния пакет MAGMAsoft, който е един от световно известните софтуерни пакети 
за компютърна симулация и оптимизация на широк кръг от леярски технологии. Той 
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отдавна се е превърнал в неразделна част от научно-изследователската, проектантската 
и развойната дейност, свързана с прецизирането и оптимизирането на леярските 
технологии, създаването на отливки с високи експлоатационни качества, снижаване на 
разхода на метал, реализирането на енергетични икономии, рязко съкращаване на 
времето за цикъла проектиране-реализация, бърза и точна, качествена и количествена 
диагностика на широка гама от евентуални дефекти [1]. 

Създаден от фирмата MAGMA GmbH със седалище гр. Ахен, Германия [2]. 
Пакетът се развива и обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата, посредством 
разработката на множество научни проекти с различни звена на водещи немски 
институти като Института по леярство в гр. Ахен, Макс Планк институт и др. 
Математическите модели, заложени в програмата, се обновяват непрекъснато като в тях 
биват отразявани повечето от най-съществените научни разработки в областта на 
материалознанието, били те обект на докторски дисертации или научни публикации. 
Разширяват се и се усъвършенстват както математическите модели, обхващайки все по-
широк кръг от явления и процеси, така и базата данни, която позволява третирането на 
все по-широк кръг от материали и сплави, а също така и методите на леене. Общопризнат 
факт е, че MAGMAsoft няма конкуренция по отношение на вградената база от данни в 
пакета. По такъв начин, тя успешно се конкурира с най-известните и мощни програми от 
бранша, като ABBACUS, PROCAST, ANYCASTING, NOVACAST, 3D-FLOW, LM- 
FLOW, PATRAN и др. 
 
2. Натурална симулация 
 

Под „натурална“ симулация [9] ще разбираме симулация на формирането на 
отливката във форма с проста геометрия. При нея най-често формата се предполага куб, 
паралелепипед или прав цилиндър. В последната версия на MAGMAsoft – MAGMA5.3.1 
тя се генерира с инструмента “Automatic mold”. Резултатите от такъв тип симулация 
дават представа за характера на запълването на кухината на леярската форма с течен 
метал и вида на кристализацията, произтичаща главно от геометрията на отливката. Те 
очертават и основните евентуални дефекти, дължащи се на геометричните особености и 
свързаното с тях разпределение на масите в отливката. На базата на анализа на тези 
резултати се предприемат и първите промени в технологията с цел елиминиране на 
дефектите. В разглеждания случай вече разполагаме с евристично конструирани форми. 
Ето защо натуралната симулация е реализирана с тях без използването на допълнителни 
средства, като например охлаждания.  
 

  

Фиг.1. Евристична леярска 
екипировка 

Фиг.2. Критерий “Porosity” при 
натурална симулация 
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На Фиг.1 е представена отливката и леярската екипировка в 3D. Тя включва 
плочата на леярската машина, четири странични вложки, долно и горни сърца от стомана 
X40CrMoV5_1. Процесът на запълване и кристализация на отливката е симулиран с 
MAGMA5.3.1 в един цикъл при начални температури 715оС за сплавта на отливката и 
350оС за формообразуващите.  

Полученият резултат за критерия “Porosity” е представен на Фиг.2. Добре се вижда, 
че главните проблеми са съсредоточени в термични възли там, където спиците срещат 
рима и сериозна разпределена пористост в самия рим. Първите са обусловени от 
разпределението на масите в отливката, а вторите от липсата на монотонно нарастващо 
сечение на рима от периферията към спиците, което да осигури насочена кристализация 
в същата посока. Последното добре се вижда на Фиг.3, където е показано сечение на 
отливката по оста на ротационна симетрия.  

Евристично предвидените от технолозите охлаждания, показани на Фиг.4 имат 
зони на въздействие напълно различни от проблемните, очертани от Фиг2. Ето защо при 
следващ вариант на екипировката бяха въведени допълнителни охлаждания, атакуващи 
зоните на термични възли, изобразени на Фиг.5. 
 

 

 

Фиг.3. Сечение на отливката Фиг.4. Евристично проектирани 
охлаждания 

  

Фиг.5. Допълнителни водни 
охлаждания 

Фиг.6. Критерий “Porosity” при 
вариант с допълнителни 

охлаждания 
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3. Вариант с нови охлаждания 
 

Симулацията с MAGMA5.3.1 на този вариант показа, че допълнителните 
охлаждания преместват термичните възли в желаната посока (към центъра), въздействат 
в правилна посока, така че те издребняват, но не са преодолени – Фиг.6. Тъй като 
използваните охлаждания са с максимален интензитет, то търсенето на ефикасно 
решение продължи в друго направление. 
 
4. Вариант с диференцирано разпределение на обмазката 
 

При този вариант, новите охлаждания бяха запазени, но бе използван друг ефикасен 
инструментариум за въздействие върху посоката на кристализацията. Той се състои в 
нанасянето на различни по топлопроводност и дебелина обмазки по различни части на 
формообразуващите. Бе осъществен вариант, при който формообразуващите, 
контактуващи с рима са обмазани с тънка топлопроводна обмазка (например графит), а 
тези в контакт със спиците и главината на дгантат с по-дебела, топлоизолационна 
обмазка. Частите на отливката, взаимодействащи с формообразуващите с различна 
обмазка са представени на Фиг.7.  
 

  

Фиг.7. Диференцирано обмазване 
на формообразуващите 

Фиг.8. “Porosity” при 
диференцирано обмазване на 

формообразуващите 
 

Разпределението на пористостта в този случай, е показан на Фиг.8 чрез критерия 
“Porosity”. Добре се вижда, че термичните възли са елиминирани. 
 
5. Вариант с корекция на рима 
 

За да се реши проблемът с пористостта в рима бе направена корекция на неговото 
сечение с добавка, показана на Фиг.9. На Фиг.10 е представен резултатът за критерия 
“Porosity”, получен с MAGMA5.3.1 за този случай. Добре се вижда, че пористостта в 
рима е редуцирана почти на 100%. 
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Фиг.9. Корекция на рима Фиг.10. “Porosity” в резултат от 
корекцията на рима 

 
Все пак прави впечатление, малките зони на пористост в горния край на рима нямат 

ротационна симетрия. Това обстоятелство навежда на мисълта, че липсва ротационна 
симетрия на охлаждането към формообразуващите в тази зона. Единствените елементи 
на системата отливка-форма, които нямат такава симетрия са страничните вложки. Ще 
напомним, че те са представени на Фиг.1 по-горе. Така естествено възниква идеята да се 
провери какъв би бил ефектът, ако страничните вложки имат ротационна симетрия. 
 
6. Вариант със странични вложки с ротационна симетрия. 
 

Видът на вложките при този вариант са показани на Фиг.11 и Фиг.12.  

  

Фиг.11. Ротационни странични 
вложки. Поглед 1 

Фиг.12. Ротационни странични 
вложки. Поглед 2 

 
Фиг.13. Критерий „Porosity“ след влагане на странични вложки с ротационна 

симетрия 
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При конкретното технологично решение те биха могли да бъдат реализирани 
посредством две половини или четири четвъртини. Както се вижда от Фиг.11 големите 
маси са разпределени срещу зоните, които се нуждаят от по-интензивно охлаждане, а по 
височината на рима е осъществено възходящо нарастване на масата по височина, което 
благоприятства насочената кристализация от горе надолу.  

Резултатът за критерия “Porosity” в този случай е представен на Фиг.13. Добре се 
вижда, че с тези промени са елиминирани последните дефекти в отливката.  
 
7. Заключение 
 

Авторите се надяват, че с изложеният по-горе подход са илюстрирали достатъчно 
убедително силата и ефективността на математическото моделиране и компютърното 
симулиране при усъвършенстването и оптимизацията на леярските технологии. При това 
оптималното решене е намерено само с цената на няколко виртуални варианта и с разход 
на не повече от 10-15 часа процесорно време. Разходите за всичко това са на порядъци 
по-малки в сравнение със случая, когато тези същите варианти биха били разиграни на 
принципа проба-грешка с конкретни конструкторски решения и реални леярски 
експерименти. 
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Abstract 
Bonding of plant facilities involves the use of pipelines that are not always in a straight line, and the use of 
deviations that are performed with the so-called fingers (elbows, tees, etc.). This also applies to pipelines operating 
under pressure and at high temperatures. Fittings used in these cases need to be made of quality alloy steel and 
have specific strength properties. With superheated steam and 40 bar pressure, 16Mo3 steels are used, which 
according to the specification have the required chemical composition and mechanical characteristics. There are 
different tee-making methods: casting, stamping and welding, which are used according to the preferences and 
capabilities of the manufacturer's plants. The purpose of this article is modeling and simulation of a hot stamping 
process of a steel 16Mo3 
 
Keywords: hot tee forging, computer simulation  
 

Компютърна симулация на процес горещо щамповане 
на тройник от стомана 16Mо3 

 
Татяна МЕЧКАРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Георги АНТОНОВ, Анелия СТОЯНОВА 

 
1. Въведение. 
 

Известни са следните три метода за производството на тройници: студено, горещо 
пластично деформиране и заваряване. Те се характеризират със следните различия във 
формата на детайла (фиг.1). 

 

 

 
 

Фиг.1. Геометрична форма на тройник при щамповане-а) и заваряване-б) [1] 
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Размерите на тройника са регламентирани от стандарт EN10253-4 (DIN2615), 
затова е необходимо при изработването му те да бъдат спазени, за да се гарантира 
пасването с останалите елементи при конструиране на тръбната обвръзка. 

Тройниците които се използват при работа с прегрята пара с температура над 400о 
и налягане 40bar освен, че трябва да отговарят на размерите по стандарт е необходимо 
да притежават химическа и якостна издръжливост. Затова се изработват от стомани 
подходящи за такива среди, като стомана 16Мо3. Според стандарт EN10028-
2 стомана16Мо3 (1.5415) се характеризира със следните химичен състав (табл.1) и 
механични свойства (табл.2 и табл.3). Стандарт EN 10028-2 пък определя техническите 
условия за работа при повишени температури и налягания на тази стомана.[2] 

Таблица 1. Химичен състав на стомана 16Мо3 

С Si Mn P S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti V 

% max, 
% 

% max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

min, 
% 

max,  
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

0,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,025 0,010 0,012 0,30 0,30 0,25-0,35 - 0,30 - - 

Таблица 2. Механични свойства на стомана 16Мо3 

Граница на провлачване 
Yield point 

Якост на опън 
Тensile strength 

Относително 
удължение 

Breaking elongation 

Ударна жилавост 
Notched bar impact strength 

J/cm2, (KCV) 

Re (МPа) Rm (МPа) σ (%) Температура (°C) 

-20 0 +20 

275 440-590 22 - - 31 

Таблица 3. Граница на провлачване при повишени температури 

 
Методът, по който ще се изработят тройниците, също оказва съществено значение 

за тяхното удачно приложение. По справочни данни [3] се препоръчва използването на 
методите горещо и студено щамповане или леене при тръбни обвръзки под високо 
налягане, а метод заваряване при тръбни обвръзки с ниско налягане и температури. При 
тръбни обвръзки с високо налягане и температури се препоръчва горещо щамповане.  

Затова целта на настоящата работа е изследване якостните и деформационни 
свойства на тройник, изработен по метод горещо щамповане чрез използване 
възможностите на софтуер за симулации Q-Form. 

Дебелина, 
mm 

Граница на провлачване 0,2 % Rp0,2 МРа при различни температури °C 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

< 16 273 264 250 233 213 194 175 159 147 141 

16 < t < 40 268 259 245 228 209 190 172 156 145 139 

40 < t < 60 258 250 236 220 202 183 165 150 139 134 

60 < t < 100 238 230 218 203 186 169 153 139 129 123 

100 < t < 150 218 211 200 186 171 155 140 127 118 113 

150 < t < 250 208 202 191 178 163 148 134 121 113 108 
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Задачaта която решава това изследване е създаване на реалистичен симулационен 
анализ на процес горещо щамповане на тройник с номинален диаметър DN500 при 
зададени реални работни параметри (температури, деформационно усилие и др.). 
 
2. Технология за горещо щамповане на тройници в производствени 
условия. 
 

Технологичната последователност на горещото щамповане на тройници се състои 
в нагряване на отрязани на размер тръбни заготовки от стомана 16Мо3. Нагряване в пещ 
до температура над фазови промени за стоманата, като времето на нагряване зависи от 
площта на заготовката (фиг.2). Охлаждане от едната страна във вана с подходяща 
охлаждаща среда (фиг.3). Поставяне върху долната матрична плоча на хидравлична 
преса, в която има направена вдлъбнатина, която ще оформи формата на тройника 
(фиг.4.). Пресоване за окончателно формообразуване на тройника. (фиг.4.) Охлаждане 
във вана. Премахване на излишния метал и оформяне ръбовете на отворите с 
металорежеща машина (фиг.5).  

  

Фиг.2. Нагряване в пещ. Фиг.3. Охлаждане. 

 

 

 

Фиг.4. Горещо щамповане 
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Фиг.5. Охлаждане и премахване на излишния метал 

 
 
3. Компютърно симулационен анализ 
 

За извършване на компютърно симулативния анализ се използваха възможностите 
на програмни продукти: АutoCAD и Q-Form за симулиране процес горещо щамповане. 
В програма АutoCAD предварително са моделирани формата на тройника и матриците в 
реални размери. 

В програма Q-Form е зададен типа на материала на тройника 16Мо3 с неговите 
механични характеристики, избран е материал на матриците и режими на работа 
(температури и налягания) необходими за симулиране процес горещо щамповане(фиг.6).  

 
Фиг.7.Въвеждане на входни данни за вид материал, температура, сили на 

деформиране. 
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Програма Q-Form дава в табличен и графичен вид резултатите от симулативния 
анализ на сили, деформации, скорости на анализирания модел, както и на инструментите 
с които се деформира. 

 
Етапи на извършване на симулацията: 
Първа стъпка: моделиране на формата и геометрията на тройника и щамповите 

плочи в програма AutoCAD, фиг.7; 

 

 

Фиг.7.Триизмерен модел на долната матрична плоча и на заготовка, изчертани в 
AutoCAD 

 
Втора стъпка: избор на материал за тройника и матричните плочи, както и на 

работни температури и сили на деформиране фиг.8; 
За постигане на зададените цел и задача е избран следният работен режим:  
- материал на заготовката: 16Мо3;  
- температура на нагряване: 800оС; 
- материал на матриците: L6; 
- температура, до която може да се нагреят: 900оС; 
- долната матрица е зададена да е неподвижна; 
- избрана е хидравлична преса: 120MN; 
- смазващ флуид за матриците: графит и вода. 
 

 

 

а) б) 

Фиг.8. Въвеждане на входни параметри в програма QForm  
на заготовката (а) и матриците (б). 
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Трета стъпка: стартиране на симулацията и получаване на резултати за 
напрежения (фиг.9), деформации (фиг.10), скорости (фиг.11) и др. 

След извършения симулационен анализ са установени следните данни за получени 
напрежения и деформации в деформираната заготовка: 

- максимални напрежения: 58МРа; 
- максимални пластични деформации:45mm; 
- максимални скорости: 150mm/s. 
 

 
Фиг.9. Резултати за получени напрежения в заготовката 

 
 

 
Фиг.10. Резултати за получени деформации в заготовката 
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Фиг.11. Резултати за получени скорости в заготовката 

 
 
4. Заключения и изводи 
 

- използването на симулационни 3D програми като QForm позволява получаване 
на неограничен брой прогнозни резултати за реален процес на горещо 
щамповане, което е икономически изгодно, тъй като пести изразходване на 
допълнителни финанси от реални изпитания; 

- получените резултати за напрежения, деформации и скорости от симулационния 
анализ са адекватни и позволяват тяхното приложение при реални процеси на 
гореща пластична деформация; 
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Abstract 
In this paper information about the product BK Connect is presented. How it enables to increase performance and 
many benefits which help people to work smarter and more efficiently. Full overview of BK Connect applications 
and functions.  
 
Keywords: software, sound, vibration, application, testing, analysis 
 
1. Introduction 
 

BK Connect is a sound and vibration software that helps to simplify testing and analysis 
complexity. That software is provided by the leading supplier of sound and vibration software 
Brüel & Kjær. Today Brüel & Kjær have more than 11,000 installed software solutions 
worldwide. This is because these solutions are popular in a wide range of industries. Brüel & 
Kjær strive to meet the market needs by continuously developing software for the future.  
 
2. Advantages of the BK Connect software 
 

With BK Connect, you get software that: 
- Adds a new dimension of user friendliness to sound and vibration testing and analysis; 
- Is designed around your needs and tasks, and in particular, your workflow; 
- Enables you to work with a high degree of flexibility and efficiency; 
- Gives you the benefit of complete accuracy, and reduces risk of errors; 
- Offers all the features you would expect from a modern testing and analysis software 

platform. 
 
User – friendly software with the following advantages: 
- Configurable – A flexible setup that can be configured to fit your workflow and no more 

need for customer specific developments; 
- Intuitive – A clean and simple user interface and easy to use and learn; 
- Integrated – Eliminates tedious data transfers between multiple systems; 
- Reliable – Rely on data to be accurate, ordered and well – annotated. Exceptional data 

management for confident decision – making; 
- Open – Compatible with data from leading and vibration systems and provides an open 

programming API. 
 
3. Professionals that work on BK connect software 
 

At Brüel & Kjær, every sound and vibration professional works a little differently. That’s why 
BK Connect is designed around unique user workflows and tasks.  
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Test operators and engineers  
Test engineers and operators run efficiently repetitive tests, analyses and reports which calls for 
hassle – free operations. Smooth, hassle – free testing and analysis can be done by the software 
by using: 
- Pre – defined templates optimized to show only the information needed for the current 

task; 
- Flexible analysis setup with adjustable analysis parameters and pre – defined favorites 

designed to suit your needs; 
- User – defined easy navigation between tasks with the new Done management button; 
- Integrated quick reporting is one click away for fast and easy data sharing; 
- New innovative accelerometer mounting check to minimize measurement uncertainty. 

 
Sound and vibration specialists 
Sound and vibration specialists perform troubleshooting task, as well as developing S&V 
competences and processes which requires great software.  
The benefits of a dynamic test setup: 
- Get access to the data and analyses you need when performing troubleshooting; 
- Solve the most difficult and complex tests and analyses with confidence; 
- A software platform that can help the user evolve and learn by enabling you to make 

changes to analyses as you go; 
- Configure analysis setup and develop templates to be utilized by the organization; 
- Easily adjust the analysis process setup with a graphical process chain; 
- Assess your data quickly and intuitively in the result matrix. 

 
Test managers 
Test managers prime priority is to maximize performance and minimize errors. That is achieved 
with high productivity while maintaining accuracy and delivery deadlines. The test 
performance a user can expect: 
- Access a global calibration database for data quality tracking; 
- Benefit from the Data viewer application that includes tasks for finding, sorting and 

comparing data; 
- Avoid costly downtime with a software that is truly reliable; 
- Minimize errors with the possibility of real – time data monitoring. 

 
Test requesters 
Test requesters are responsible for the data that the software is working with. It’s important to 
work with accurate data and data you can trust. This is why the BK connect software offers: 
- Access fully to documented metadata for finding, sorting and comparing data; 
- Get the input and data you need in the right format and delivered on time; 
- Have valid data to enable confident decisions about your product’s design, quality, 

durability and more; 
- Benefit from reduced time to market by receiving faster and valid test results. 

 
4. Modular software for testing and analysis needs 
 

BK connect applications are user – centric and modular. Each core application can function as 
a stand – alone tool, or can be combined with other applications. 
 
General purpose analysis software: 
- Measurement setup and data recording; 
- Data processing and signal analysis. 
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Structural dynamics software: 
- Modal measurements and analysis; 
- Shock response spectrum analysis; 
- Correlation; 
- Operating Deflection Shapes. 

 
Acoustics: 
- Array analysis; 
- Sound quality metrics. 

 
5. General purpose analysis software applications and options 
 
BK Connect software provides you with the tools to fit the phases of a sound and vibration 
project scenario – from standard tests to complex troubleshooting, and from data management 
through to reporting. [1] 
 
Measurement setup and data recording: 
- Get the ability to record time data as it is the most fundamental part of data acquisition; 
- Review historical data to prepare for your test; 
- The hardware setups has the option to configure the transducers using physical or virtual 

hardware. 
 
Data processing and signal analysis: 
- At the heart of any data processing system are the types of signal analysis, allowing you 

to solve simple or complex problems; 
- BK Connect has the analysis calculations you need. Whether performing 20 FFT analyses 

on stationary signals or generating 3D waterfall analyses for non-stationary signals.  
 
6. Structural dynamics software applications and options 
 
BK Connect allows you to observe, analyze and document the dynamic behavior of structures 
using a single software platform covering set-up, measurement, analysis, and test-FEA 
integration. 
 
Shock response and spectrum analysis 
- A transient (shock) event, has the potential to damage components in a structural system; 
- With any motion input to a system, the response can be amplified by structural 

resonances, increasing the risk of damage; 
- All five SRS models mentioned in ISO 18431-4:2007 are implemented. 

Correlation 
- Correlation Analysis is an easy to use post processing application; 
- Analysis and Structural Measurements constitutes an integrated system for modal 

measurements, modal analysis and model correlation. 
Modal measurements and analysis  
- Set up perform single or multi-reference hammer and shaker measurements; 
- Accurate and reliable results even in the most demanding situations; 
- Targeted set of mode indicator functions, curve – fitters and analysis validation tools. 
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7. Acoustics software applications and options 
 
BK Connect acoustic signature has the ability to visualize the sound field using noise source 
identification to understand not only the acoustic level, but if the end user will like how the 
product sounds.  
 
Acoustics software applications and options: 
 
Array analysis: 
- Acoustic camera is a complete troubleshooting system for real – time noise source 

identification (NSI); 
- Used for both stationary and non – stationary measurements; 
- The array post – processing suite includes beamforming and holography. 

 
Sound quality metrics:  
- The sound quality of a product is of ever – increasing importance when assessing the total 

quality of the product; 
- Traditional objective measuring and analysis methods are not enough for analyzing 

product sound; 
- In the end, only the human ear can tell the designer whether he is producing the right 

sound. 
 
8. BK Connect applications 
 
BK Connect applications are the following: 
- Type 8400 Data viewer 
 

 
Figure 1. 8400 Data viewer application block scheme 

 
Data viewer includes the necessary tasks to search the database, review data, and generate 
report. Data analysis and review is where S&V engineers typically spend a majority of their 
time. This can be done before, during or after the data processing.  
Reporting and data management is very important when solving a problem and then 
documenting it. BK Connect software supports this critical piece of the workflow by: 
- Documenting tests with metadata; 
- Has integrated report to Word or PowerPoint; 
- Customizable export to Excel; 
- Builds the report as you go, develop report templates that can be populated automatically 

through the process chain or use the advanced reporting through the data table viewer.  
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Figure 2. Data viewer application type 8400 

 
- Type 8402 – Time Data Recorder  
Time Data Recorder is a dedicated recorder inside BK Connect. The Recorder Task, when 
coupled with the Hardware Matrix and the Real Time Monitor, gives a unique recording 
experience. The Time Review task gives some additional validation and trimming tools.  
 

 
Figure 3. Time Data Recorder application  

 
The Recorder task, when coupled with the Hardware Matrix and the Real Time Monitor, gives 
a unique recording experience. The advanced version includes a Time Review task for listening 
to recorded data and making simple edits such as trimming to a specific range of interest. 
 

 
Figure 4. Time data recorder type 8402 application 
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- Type 8401 Hardware  
Hardware setup application minimizes both the time with the physical hardware and the 
software licenses required to prepare for your tests. Allows the user to prepare the set-up either 
physical or virtual configuration, including the monitors and the simple recorder. This 
application also includes the transducer manager and verification.  
 

 
Figure 5. Hardware setup application block scheme 

 

 
Figure 6. Hardware Setup application  

 
This application allows the user to not only set up their test but is also the basic recording 
application.  
 
Hardware Setup, 8401 has the following characteristics: 
- Up to two LAN – XI modules; 
- Transducer Manager for transducer setup; 
- Hardware browser for channel setup; 
- Transducer calibration/verification; 
- Real Time Monitor including the Simple Recorder. 

 
Hardware Setup, 8401- A has the following characteristics: 
- Prerequisites: 8401; 
- Multiple modules; 
- System validation tasks (analogue/digital diagnostics); 
- Advanced system verification tasks (SIM-X) utilizing unique Brüel & Kjær measurement 

chain technology. 
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Figure 7. Basic Recording Application  

 
- Data processing application type 8403 and 8404 
Data processing application can include any of the task included in the other BK Connect core 
applications. The analysis can be defined using the specialist mode executed using the operator 
mode. It includes the fundamental analysis capabilities including FFT Spectrogram, Overall 
levels profile, pre-processing elements such as acoustics weighting, FIR filters and integration.  
 

 
Figure 8. Data processing application block scheme 

 
Data processing brings together a comprehensive set of signal analysis tools for post – 
processing sound and vibration data. It can include any task from the other core applications.  
Central to data processing is the process chain which is a graphical tool for setting up the 
analysis process using individual, separately configurable elements for filtering, analysis, 
display and storage of results. On its own, the Data Processing application is only for post – 
processing time or function data. With the addition of hardware setup and time recorded 
licenses, the application expands to include real – time monitoring, spectral measurements and 
recording. Using the built – in automation tools, the workflow that can be achieved matches the 
ease of use and flexibility that our customers expect.  
The Data Processing application is designed as a completely integrated solution for teams 
providing targeted usability for each standard profile.  
Data Processing type 8404 Specialist license is the needed to create the process chain for 
analysis and template. 
Data Processing type 8403 Operator license is needed to execute the Specialist created template.  
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The main goal of this is to simplify the user interface using favorites. For example in a template 
you can define which tasks should be available and you can define which analysis parameters 
are available.   
 

 
Figure 9. Product structure for BK Connect 2018 

 
9. Conclusions  
 
BK Connect is a new and highly innovative software that is a part of the products’ range of 
Brüel & Kjær. Developed by a group of specialists to facilitate noise and vibration activities. 
The wide range of options and applications that the software offers extends the scope of work 
in this area. Full of innovative features and functions, this user-friendly platform reduces overall 
testing complexity. It helps work smarter and with a high degree of flexibility, while reducing 
the risk of errors. 
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NDT Events in Bulgaria and Abroad 

NDT събития у нас и по света 
 
 
Нов „доктор“ в областта на безразрушителния контрол - Жан Стефанов Иванов. 
 

На 14.09.2018 г. в Института по механика при 
Българска академия на науките научно жури в състав 
проф. дтн. Васил Кавърджиков, проф. дтн. Митко 
Миховски, доц. д-р Александър Попов, проф. дн Иван 
Вучков, доц. д-р Манол Манчев единодушно присъди 
образователна и научна степен „доктор“ в научна 
специалност „Приложна механика“ на Жан Стефанов 
Иванов. 

Жан Иванов завършва ВХТИ – София, като 
инженер-металург, специалност „Металургия на 
желязото“, а по-късно и втора специалност „Управление 
на качеството“. Работи последователно като технолог в 
Хидро и пневмо техника ООД, гр. Казанлък, а по-късно в „М+С Хидравлик” АД, 
гр.Казанлък като металограф, ръководител на звено за входящ контрол, ръководител на 
физико-химична лаборатория и звено за входящ контрол, ръководител на физична 
лаборатория. Работата му е свързана с общо ръководство на дейността на лабораторията 
за определяне на физико-химичните свойства на суровините и материалите, влагани в 
производството и на готовата продукция; организиране на извършването на входящ и 
текущ контрол, сортирането на материали и заготовки. Личният му принос в работата е 
свързан и с въвеждане и използване на статистически методи за обработка на резултатите 
от контрола и изработване на програма за дейността, свързана със статистическото 
осигуряване на производствените процеси. 

 
Темата на дисертацията му е „Развитие и валидиране на метода на вихровотоково 

изпитване при контрол на качеството на навъглеродени детайли“. Сред основните 
резултати от работата са: 

- получаване на нови статистически зависимости между показателите на 
качеството на дифузионни слоеве и измерваните параметри на вихровотоковия 
контрол, 

- въвеждане в практиката на контрола на навъглеродени слоеве на нов показател 
на качеството – „степен на отвръщане“, 

- разработване на метод за контролиране на повърхностното уякчаване на 
навъглеродени детайли с помощта на вихрови токове, 

- създаване на механизъм за повишаване точността на практиките от 
традиционния лабораторен контрол на база на резултатите от регресионния 
анализ. 

 
Поздравяваме колегата д-р Жан Иванов и му желаем много здраве и творчески 

успехи! 
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Успешна защита на д-р Борислав Генов за получаване на научната степен „доктор 
на науките“ в областта на безразрушителния контрол. 
 
 

На 18.09.2018 г. на полковник доц. д-р Борислав 
Генов е присъдена научна степен доктор на науките по 
специалност „Динамика, балистика и управление на 
полета на летателни апарати“.  

Темата на дисертацията е „Оптимизиране на 
системата за освидетелстване на боеприпаси“. Сред 
основните резултати са валидирани използването на 
радиационен и ултразвуков контрол без разрушаване на 
елементи от боеприпасите. Изведени са и редица 
корелационни зависимости между параметрите на 
елементите на боеприпасите и акустичните 
характеристики. 

Полковник доц. д-р Борислав Генов има магистърски степени по „Технология на 
машиностроенето“ от 1998 г. от ВВУАПВО „П. Волов“, гр. Шумен и „Логистика“ от ВА 
„Г. С. Раковски“ от 2008 г. Той е първенец на випуските и на двете висши военни 
академични организации. Притежава образователна и научна степен „доктор“ от 2002 г. 
по научна специалност „Методи за контрол и изпитвание на материали, изделия и 
апаратура“. Избран е за доцент в Института по отбрана през 2013 г., а от 2017 г. е 
директор на дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и 
материали“. 

 
Поздравяваме новия доктор на науките Борислав Генов и му желаем много нови 

творчески успехи! 

 


