
 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 
 
 
 

INTERNATIONAL JOURNAL 
 

for science, techniques and innovation  
for non-destructive inspection 

and material evaluation for the industries 
 
 

 
 
 

NDT DAYS 
 
 

Volume II / Issue 5 Year 2019
 
 
 

Published by Bulgarian Society for Non-Destructive Testing 
Member of ICNDT and EFNDT 



 

International Journal “NDT Days” 
 

ISSN: 2603-4018, eISSN: 2603-4646 
 

PUBLISHER: Bulgarian Society for NDT (BG S NDT) 
 

FOUNDERS: Bulgarian Society for NDT, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences 
 
The scope of the journal is aimed to all methods and techniques of non-destructive and destructive testing, as well as evaluation of materials 
and structures in all areas of technical activities. It is an opportunity to publish research and development results, together with good practices 
and recommendations for standardization. 
Submitted manuscripts should not have been published previously and should not be currently under consideration for publishing elsewhere. 
They should be prepared in accordance with the Instructions for Authors, published on the journal site.  
The articles appearing in the Journal are indexed in NDT Net. 
 

THEMATIC FIELDS 
 

1. Non-destructive inspection methods  
- Non-destructive testing methods (ultrasonic, penetrant, magnetic, visual, 

infrared thermography, radiography, leek, etc.); 
- Non-destructive and destructive inspection of the integrity, structure and 

physico-mechanical properties of materials; 
- Application of non-destructive and destructive testing methods for 

inspection in energy, transport, engineering, construction, chemical 
industry, etc.; 

- Structural health monitoring of equipment and structures with non-
destructive testing methods (vibration diagnostics, acoustic emission, 
infrared thermography, etc.); 

- Advanced non-destructive testing methods and techniques (phased array, 
TOFD, computer and digital radiography, tomography, automatic 
system for inspection, shearography, etc.); 

- Training, certification, accreditation and standardization in scope of non-
destructive inspection and conformity assessment of materials, 
equipment and structures.  

2. Techniques for material processing and condition monitoring of 
equipment 
- Design and construction; 
- Life cycle condition monitoring; 
- Material sciences; 
- Manufacturing, exploitation, maintenance and repair; 
- Innovation methods and techniques for modernization; 
- Metal casting, welding, soldering bonding, machining, surface 

treatment; 
- Mathematical modeling of technological processes; 
- Load treatment and deformation; 
- Training. 

 
OFFICIAL LANGUAGES: Bulgarian, English and Russian 

 
EDITORIAL BOARD 

EDITOR IN CHIEF 
Mitko MIHOVSKI, President of BG S NDT, Sofia, Bulgaria 
 

DEPUTY EDITOR IN CHIEF 
Peter DJONDJOROV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
 

SCIENTIFIC SECRETARIES 
Yordan MIRCHEV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Krassimira IVANOVA, Institute of Mathematics and Informatics at the 
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
 

MEMBERS 
Victor CHIRIKOV, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria 
Pavel CHUKACHEV, Multitest Ltd., Varna, Bulgaria 
Dimitar DIMOV, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 
Sofia, Bulgaria 
Hristo DRAGANCHEV, Technical University – Varna, Varna, Bulgaria 
Grigorii DYMKIN, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport 
University, Saint-Petersburg, Russia 
Borislav GENOV, Defence Institute “Prof. Tsvetan Lazarov”, Sofia, Bulgaria 
Ivan GEORGIEV, Institute of Information and Communication Technologies 
at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
Eduard GORKUNOV, Institute of Engineering Science, Ural Branch of the 
Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia 
Janez GRUM, University of Ljubljana, Slovenia 
Yonka IVANOVA, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Vasil KAVARDJIKOV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Ivan KOLAROV, Todor Kableshkov University of Transport, Sofia, Bulgaria 
Vladimir KOSTIN, M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of Ural Branch 
of Russian Academy of Sciences; Yekaterinburg, Russia 

Vadim KOVTUN, Gomel Branch of the University of Civil Protection of the 
Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Gomel, Belarus 
Sergey KRIVOSHEEV, Peter the Great Polytechnic University, Saint 
Petersburg, Russia 
Emil MANOAH, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia, Bulgaria 
Svetozar MARGENOV, Institute of Information and Communication 
Technologies at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
Boris MIHAYLOV, SPECTRI Ltd, Sofia, Bulgaria 
Giuseppe NARDONI, International Academy on NDT, Brecia, Italy 
Alexander NAZARYTHEV, Federal State Educational Establishment 
“PEIPK”, Saint Petersburg, Russia 
Amos NOTEA, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel 
Anna POVOLOTSKAYA, Institute of Engineering Science, Ural Branch of the 
Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia 
Vladimir PROHOROVICH, ITMO University, Saint Petersburg, Russia 
Nikolay RAZYGRAEV, State Reseach Center of Russian Federation 
CNIITMASH, Moscow, Russia 
Vladimir SERGIENKO, V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of the 
NAS of Belarus”, Gomel, Belarus 
Yossi SHOEF, Israeli National Society for NDT, Tel Aviv, Israel 
Alexandar SKORDEV, Certification Center for NDT Personnel at the 
Bulgarian Society for NDT, Bulgaria 
Marin STOYCHEV, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies 
with Hydro- and Aerodynamics Centre “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria 
Maciej SULOWSKI, AGH University of Science and Technology, Krakow, 
Poland  
Alexey TADJIBAEV, Federal State EducationalEstablishment “PEIPK”, Saint 
Petersburg, Russia  
Vasiliy TITKOV, Peter the Great Polytechnic University, Saint Petersburg, 
Russia 
Vladimir TROITSKY, E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of 
Ukraine, Kiev, Ukraine 
Valeriy VENGRINOVICH, Institute of Applied Physics of the NAS of Belarus, 
Minsk, Belarus 

 
EDITORIAL OFFICE: International Journal “NDT Days” 

Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences 
Acad. G. Bonchev Str., Block 4, Sofia – 1113, Bulgaria 
phone: +359 2 9797120 
e-mail: ndtdays@abv.bg 
http://www.bg-s-ndt.org/journal.html

Publishing of Volume II (2019) of the 
International Journal “NDT Days” is partially 
financed by TU-Varna under the project 
NF-2/2019 

 



503 

Table of Contents 
 

Validation of Results of Automatic Ultrasonic Inspection of Pipeline Welds by Manual 
Ultrasonic Inspection .............................................................................................................. 505 

Pavel H. CHUKACHEV, Yordan N. MIRCHEV, Mitko M. MIHOVSKI, Vadim A. KOVTUN 

Exploration of Old Technological Objects of Different Chemical Composition and their 
Application ............................................................................................................................. 512 

Diana PETROVA, Yaroslav ARGIROV 
Изследване на старовремски технологични обекти с различен химичен състав и 
тяхното приложение 

Диана ПЕТРОВА, Ярослав АРГИРОВ 

Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum ............... 519 
Nikolay FERDINANDOV, Danail GOSPODINOV, Stoyan DIMITROV 

Електродъгово заваряване с кух катод във вакуум на титан и сплавите му 
Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ, Стоян ДИМИТРОВ 

Possibilities and Limitations of Modern Technologies and Equipment for Welding in a 
Protective Gas Environment ................................................................................................... 528 

Sasho ILIEV, Rusi MINEV, Nikolay FERDINANDOV 
Възможности и ограничения на съвременните технологии и оборудване за 
заваряване в защитна газова среда 

Сашо ИЛИЕВ, Руси МИНЕВ, Николай ФЕРДИНАНДОВ 

Analysis of Extending Strains in the Insulated Conductors of Power Transmission Lines ... 535 
Alexey TADZHIBAEV, Yury SOLOVYOV 

Анализ растягивающих напряжений на изолированные провода линий 
электропередачи 

Алексей И. ТАДЖИБАЕВ, Юрий В. СОЛОВЬЕВ 

The Investigation of Quality Parameters of Porcelain Support-Pin Insulators and Circuit 
Breaker Covers in the Presence of Porosity Due to Soiling ................................................... 539 

Alexey TADZHIBAEV, Viktoria KONOVALOVA, Alexander SHEYKIN 
Исследование показателей качества фарфоровых опорных стержневых изоляторов 
и покрышек выключателей при наличии засорочной пористости 

Алексей И. ТАДЖИБАЕВ, Виктория А. КОНОВАЛОВА, Александер А. ШЕЙКИН 

The Analysis of the Effects of Semi-Spherical Background Illumination in the Process of 
Infra-Red Inspections of Power Facilities .............................................................................. 544 

Alexey TADZHIBAEV 
Анализ влияния полусферической фоновой засветки при дальнем 
термографическом обследовании объектов энергетики 

Алексей И. ТАДЖИБАЕВ 

The Analysis of Influences Caused by Electric Field Irregularities  upon Increased 
Discharge Activity in Generator Insulation ........................................................................... 549 

Alexey TADZHIBAEV 
Анализ влияния неравномерности электрического поля на повышение разрядной 
активности в изоляции генераторов 

Алексей И. ТАДЖИБАЕВ 



504 

Exploitation Fatigue Fraction of Hydraulic Pump Shaft ........................................................ 554 
Boyan YORDANOV, Dimitar KRASTEV, Iliyan MITOV 

Експлоатационно уморно разрушаване на вал от хидравлична помпа 
Боян ЙОРДАНОВ, Димитър КРЪСТЕВ, Илиян МИТОВ 

Methods for Specifying the Hardening and Heat Treatment  by High-frequency Currents 
(HFC) of Gears from Steel C45 ............................................................................................. 562 

Yaroslav ARGIROV, Nikolai ATANASOV 
Методи за уточняване режимите за повърхностно уякчаване на зъбни колела от 
стомана C45 

Ярослав АРГИРОВ, Николай АТАНАСОВ 

Investigation of the Structure and the Properties of 18XГT (1.2162) Steel Gear-Wheel 
Surface Hardened by Vacuum Carburizing ........................................................................... 569 

Daniela SPASOVA 
Изследване структурата и свойствата на зъбни колела от стомана 18ХГТ 
повърхностно уякчени чрез вакуумна цементация 

Даниела СПАСОВА 

Microstructure and Properties of Welded Layers on Tool Steel  with Cr-Mo-Mn Alloy ...... 576 
Stoyan M. TODOROV, Sergei K. KIROV 

Микроструктура и свойства на наварени слоеве върху инструментална стомана с 
Cr-Mo-Mn сплав 

Стоян ТОДОРОВ, Сергей КИРОВ 

Some Aspects of Application of Not-Destructive Methods in Auto Repair Production ....... 582 
Ivan IVANOV 

Относно някои аспекти на приложение на безразрушителния контрол в 
авторемонтното производство 

Иван ИВАНОВ 

Application of Spectral Analysis in the Metrological Verification of Measuring 
Generators and Spectrum Analyzers ...................................................................................... 588 

Marieta MARINOVA, Krasimir BOSILKOV 
Приложение на спектралния анализ при метрологичната проверка на измервателни 
генератори и анализатори на спектър 

Мариета Г. МАРИНОВА, Красимир К. БОСИЛКОВ 

Identification of Bronze Artifacts from the Late Bronze Age from the Necropol of Baley 
Village to Lohbrügge near Hamburg ..................................................................................... 595 

Kamelia KALCHEVSKA 

Guidelines on the Use of the New Standard BDS EN ISO 9606 for the Testing and 
Qualification of Welders ........................................................................................................ 603 

Marina MANILOVA 
Насоки в ползването на новия стандарт БДС EN ISO 9606 при изпитването и 
квалификацията на заварчици 

Марина МАНИЛОВА 
 

 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume II, Issue 5, Year 2019

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

 

505 
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Abstract 
Gas consumption has increased in recent years, which has led to the need for more pipelines. Gas pipeline 
construction in Europe and the world has increased significantly. This led to the need to shorten the gas pipeline 
production, installation and inspection time. Solution of this task is possible using the automation of welding and 
inspection processes at the pipeline installation stage. The European Union finances a number of inspection 
automation projects through Industry 4.0. The implementation of automation in the inspection of welded joints in 
gas pipelines using phased array testing technology is not validated by European or International Standard. With 
this work, a pipe welded joint testing was performed by OLYMPUS automated ultrasonic testing system. The test 
results are compared and analysed with the results of manual ultrasonic testing of the same sample. The influence 
of the automated system on the repeatability of results of the ultrasound testing was studied.  
 
Keywords: automatic ultrasonic inspection, validation of results, scanning systems, welding pipeline. 
 
Introduction 
 
In some of the most responsible industries, such as the military, aviation, power and others, it 
is essential to reduce inspection time, increase inspection efficiency, and ensure result 
reliability[1÷5]. 
The subject of this work is to validate the results of automated ultrasonic inspection by manual 
ultrasonic inspection in the advancing energy industry. As of 2019, construction of gas pipelines 
with a length of over 1000 km is planned in Bulgaria [6, 7]. The deadlines set for construction 
of the gas pipelines require reducing installation and inspection time, which is achieved through 
the use of automated welding and inspection systems. There are many automation systems 
around the world and in Europe for the inspection of gas pipelines developed by leading 
companies manufacturing equipment and inspection service suppliers [8÷11]. In order to be 
competitive and meet the requirements of the developing inspection services market in the 
world and in Europe, part of the Bulgarian inspection companies have implemented commercial 
automated inspection systems applying ultrasonic and radiographic methods. 
One of the leading non-destructive testing companies, Multitest Ltd., has carried out tests of 
welded joints from a gas pipeline using an OLYMPUS automated ultrasonic system. Scientific 
personnel from the Institute of Mechanics at BAS participated in the tests. The automated 
system uses OMNISCAN ultrasonic unit and phased array probes by OLYMPUS. The contact 
medium is water fed under pressure. 
An open test was carried out using the automated system to check the reliability of detecting 
and sizing the imperfections in the welded joints tested. The imperfections detected and sized 
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by the automated system are compared with the results of a manual ultrasound testing. The 
repeatability of results of two consecutive automated scans was also checked. 
The purpose of the tests performed is to verify the reliability of the results of the tests carried 
out on a welded joint of a specimen simulating a pipeline with several imperfections in the 
weld, and to determine the effect of the automated system on result repeatability. 
 
1. Preliminary preparation to perform the open test 
 
1.1. General information of its performance 
 

The testings of the open test were carried out on February 18, 2019 at Multitest premises using 
the automated ultrasonic system of OLYMPUS. The testing was performed on a fabricated 
pipeline specimen with one transverse butt welded joint containing imperfections. 
 
1.2. Information about the inspection object 
 

The specimen is a section of a pipeline with outside diameter of 500 mm and wall thickness of 
9mm made of steel with a single transverse butt weld. The surface roughness is ground to the 
required level less than 6.3 μm. 
 
1.3. Information about the automated system modules 
 

The automated system consists of: an automatic motion mechanism, a head with probe gripping 
devices, an encoder for probe location and a contact medium feeder – water. 
 
1.4. Information for providing the system with valid regulatory documents and standards 
 

The following standards have been used for testing by the automated ultrasonic system for the 
implementation of multi-element phased array technology: 

− EN ISO 13588:2012. Non-destructive test of welded joints. Ultrasound testing. Use 
of automated phase array technology. 

− EN ISO 19285:2018. Non-destructive test of welded joints. Phased Array Ultrasonic 
Testing (PAUT). Acceptance levels. 

− EN ISO 18563-1:2015. Non-destructive testing (inspection). Characterization and 
verification of phased array ultrasonic testing equipment. Part 1: Tools 

− EN ISO 18563-2:2017. Non-destructive testing (inspection). Characterization and 
verification of phased array ultrasonic testing equipment. Part 2: Probes. 

− EN ISO 18563-3:2016. Non-destructive testing (inspection). Characterization and 
verification of phased array ultrasonic testing equipment. Part 3: Combined systems. 

− EN 12732:2013. Gas infrastructure – Welding steel pipework – Functional 
requirements. 

 
1.5. Information of using a scanning plan, specialized probes and checking them in 
accordance with standards. 
 

Phased array technology was used with a sectorial scanning pattern with a front probe position 
20mm from the centreline of the weld to cover the entire volume of the weld. 
To carry out the open test the following were used: multi-element phased array probe 5L64-A2 
with wedge N55S-IHC – 2 pieces; the OMNISCAN SX ultrasonic unit; encoder QUED-12 step 
/ mm. 
The probes are checked according to BDS EN ISO 18563-3: 2017. The contact medium is 
pressurized by a dedicated device. 
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1.6. Information of reference samples used 
 

The following standard reference blocks were used for the test: 
- Reference block for setting time of flight – 1 unit block V1; 
- Reference block with side drilled holes (reflectors), for setting the amplitude of the 

reflected signal – 1 piece. 
 
1.7. Test mode setup information. 
 

The depth gauge is adjusted on the time scale X (velocity and delay in the wedge) with reference 
block V1. The timeline is adjusted so that the entire test volume of the weld is displayed on the 
screen. 
The amplitude of the reflected signal of the ultrasonic system is adjusted by a reference block 
with side drilled holes (reflectors). In using the phased-array technology, the amplitude 
reflected by the same reflector at different angles of transmission is aligned. The amplitude 
obtained from the reflector is set to 80% FSH (full screen height) of the instrument screen. 
 
1.8. Information of the imperfections to be detected. 
 

During welding of the pipes, 5 imperfections were introduced. They are numbered from 1 to 5 
and are located from the index (zero) point of the pipe circumference at a distance as follows: 
No.1 – 0mm, No.2 – 550mm, No.3 – 820mm, No.4 – 1000mm and No.5 – 1360mm. The 
imperfections No.1 to No.4 are in the weld root, and No.5 is in the weld middle. 
Conducting the open test meets the requirements of the IAEA regulatory documents and ENIQ 
materials [12]. 
 
1.9. Scope and procedure for carrying out the open test. 
 

− Functionality check of the probes, ultrasonic flaw detector, mechanical part of the 
system and system for supplying contact medium used. 

− Measurement of roughness of the weld surrounding area and making adjustments if 
necessary. 

− Provision of ultrasonic inspection data for the absence of discontinuity at the ends of 
the welded pipes before welding and in the surrounding area after welding. 

− Setting up ultrasonic systems by reference blocks. 
− Getting familiar with flaws present in weld inspected, before test. 
− Scanning of welded joint. 
− Analysis of scanning data and preparation of initial report. 
− Assessment of the measured characteristics of imperfections detected. 
− Evaluation of the repeatability of results by double scanning. 
− Verification of results by comparing manual (previous inspection) and automated 

inspection data. 
− Preparation of the final report and conclusions. 

 
2. Testing results of the open test 
 
Scheme of the weld and coordinate system for determining the location (X, Y, Z) of the detected 
indications, as well as their conditional dimensions (Lx – in length, Ly – in width and h – height) 
is given in Fig.1. The zero (index) point “O” and the direction of the coordinate axis X are 
marked on the weld of the tube sample. 
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Figure 1. Scheme of weld with coordinate system for determining location and conditional size of detected 
indications. 

2.1. Results of manual ultrasonic inspection of the test object with weld from a gas pipeline 
 

The test was performed with an angled probe and (working) frequency of 4MHz. Machine oil 
contact medium was used. The pulsing scheme is given in Fig.2. The scanning area marked 
with b, when manually moving the probe on the surface of the weld is 60mm. 
 

 
а) 

 
б) 

Fig.2. Sound (pulsing) scheme for manual ultrasonic inspection, side view (a) and top view (b) of the 
weld. 

The test and evaluation results are given in Table. 1. The assessment was made for compliance 
of the weld with the requirements of BDS EN ISO 11666, level 3. 
In the column with serial number the detected indications of imperfections in the weld are given. 
They are marked on the weld by a metal marker. X, Y, and Z indicate the location of the 
maximum amplitude indication in the weld from the index point “0” marked on the test object 
– tube with a butt weld. The conditional dimensions in mm given in the table with Lx, Ly and 
h are determined by 6 dB method. FSH indicates the height of the reflected echo on the 
instrument screen in %. 

Table 1. Results and evaluation of manual ultrasonic test with 70° probe. 

№ X, mm Y, mm Z, mm Lx, mm Ly, mm h, mm Max. ampl. dB Evaluation  
1 0 -1.4 8.2 46 3.2 4 over 80%FSH Non-conforming
2 557 -5.5 7 10 3.9 3.8 over 80%FSH Non-conforming
3 816 -5.1 6 13 3 3.4 over 80%FSH Non-conforming
4 1025 -6.4 7 15 3.2 3.9 over 80%FSH Non-conforming
5 1365 -4.5 4.8 55 4.1 3.2 over 80%FSH Non-conforming
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2.2. Results of automated ultrasound inspection of the test object with weld from a gas 
pipeline 
 

The test was carried out in the following conditions: 
−  Used phased array probes 
−  Inspection plan – sectorial scanning with a constant distance of 20mm, between the 

center of the weld and the of the probe front (see Figure 3a) 
−  Probe travel speed 100mm / sec, on pipe circumference 
−  Contact medium – water 
−  Reporting location of flaws – using a scanner encoder with the recorded images. 
−  Set mode – 35dB gain, 5MHz frequency, scan resolution – 1mm, pulsing at angles 

45° to 70° (1°step ), A, S (sector) and C (top view) scan image recording 
The results are recorded in the memory of the unit and can be evaluated both on the ultrasonic 
device during the test and later by TOMOVIEWER software or other software for reading and 
evaluating the images of the automated scanning.  
 

Figure 3. Scheme of scanning using phased array probes of the automated ultrasonic system, side 
view (left) and top view (right) of the weld. 

 

 
(a) 

 
(b)

 
(c)

Fig.4. Test results using the automated ultrasonic system in the form of: A-scan image (a), S-scan image 
(sectoral, side view of weld) (b) and C-scan image (top view of weld) (c). 



510 

The results of a single scan are given in Figure 4. Numbers 1 to 5 indicate the imperfections 
found in the test. 
The purple color represents the coordinate Z – in the depth of weld (zero is from the surface of 
weld). Green is the coordinate Y – in the width of the weld (zero is at the center of the weld). 
Fig. 4b shows the X coordinate – in the length (circumference of the tube) of weld in dark blue. 
The start of the scan is from zero (index point "0") marked on the weld by a metal marker. 
These coordinates correspond to the scheme in Figure 1. 
Indication No. 5 of the scan is given in A – and S – scan images. 
The numerical values of the test results are taken from the images recorded during the scanning. 
The results and evaluation of the inspection using the automated ultrasonic system are presented 
in Table 2. The indications in Table 2 correspond to those given in Figure 1 and Table 1. 

Table 2. Results and evaluation of the inspection by the automated ultrasonic system 

№ X, mm Y, mm Z, mm Lx,  mm Ly,  mm h, mm max ampl. dB Evaluation 
1 0 -1.3 8.5 42 3 4 over 80%FSH Non-conforming
2 553 -5.3 7 8.5 3.5 3.7 over 80%FSH Non-conforming
3 820 -5.3 6 10 2.5 3 over 80%FSH Non-conforming
4 1023 -6.3 7 12 3 3.6 over 80%FSH Non-conforming
5 1368 -4.3 4.5 50 4 3 over 80%FSH Non-conforming

 
2.3. Analysis and verification of results 
 
There are two types of result validation carried out: 

− comparing the results of one scanning by the automated ultrasound system with those 
of scanning by manual ultrasonic inspection given in Table 3; 

− comparison of the results of two consecutive scannings by the automated system to 
confirm the repeatability of the test result with the system given in Table 4. 

Table 3. Differences in the results of manual and automated ultrasonic testings for the tube sample with 
butt welds 

№ X, mm Y, mm Z, mm Lx,  mm Ly,  mm h, mm 
1 0 -0.1 -0.3 +4 +0.2 0 
2 +4 -0.2 0 +1.5 +0.4 +0.1 
3 -4 +0.2 0 +3 +0.5 +0.4 
4 +2 -0.1 0 +2 +0.2 +0.3 
5 +3 -0.2 +0.3 +5 +0.1 +0.2 

Table 4. Differences in the results of two consecutive scannings using the automated ultrasound system, 
when testing the tube sample with butt weld 

№ X, mm Y, mm Z, mm Lx,  mm Ly,  mm h, mm 
1 0 0 0 2 1 0.5 
2 2 3 0 1 0.5 0.5 
3 3 4 0 1 1 0.3 
4 1 4 0 0 1.5 1.2 
5 3 4 0 1.7 0 0 
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Conclusions 
 

− The results of determining the dimensions of the imperfections of the detected 
indications by the automated test are comparable to those of the manual ultrasonic test. 
The differences in positioning the imperfections on the X-axis in some cases reach up 
to ± 4mm, and in determining the conditional size – up to ± 5mm. 

− The smaller values of the conditional size of the automated ultrasonic system 
compared to the manually determined ones are due to the possibility of presenting a 
huge amount of information collected (32 A-images on an area of 1mmX0.6mm) 
through the additional S -scan and C -scan images. 

− The results for localization and sizing the discontinuities of two consecutive scannings 
by the automated ultrasonic system differ by no more than 4mm for positioning and 
2mm for conditional size. The precision is sufficient for the repeatability of the results 
for the purpose of practical testings of the pipeline welds. 

 
References 
 
1. Genov B., NDT assessment model for Missile Motors. International Journal NDT Days, 

ISSN 2603-4018, 2018, Vol. 1, Issue 4 (2018), pp. 484-493.  
2. Genov B., Criteria for selection of NDT in ammunition life cycle. International Journal 

NDT Days, ISSN 2603-4018, 2018, Vol. 1, Issue 4 (2018), pp. 494-503. 
3. Mirchev Y.N., Chukachev P.H., Mihovski M.M., Yanev P.A., Automatic systems for 

ultrasonic inspection of pipelines. International Journal NDT Days, ISSN 2603-4018, 2018, 
Vol. 1, Issue 1 (2018), pp. 27-37. 

4. Konnov V.V., Integrated Remote Diagnostics of Underground Gas Pipelines., Territory 
NDT, 2013, №2, 42-54,   
link: http://tndt.idspektr.ru/images/stories/archive/02_2013/tndt_02_2013.pdf 

5. Smith R.A., Mukhopadhyay S., Lawrie A., Hallett S. R., Applications of ultrasonic NDT to 
aerospace composites., 5th International Symposium on NDT in Aerospace, 13-15th 
November 2013, Singapore. 

6. Project – Implementation of gas interconnection Greece – Bulgaria;   
http://2020.eufunds.bg/en/5/0/Project/Details?contractId=9zTaIs7KGYc%3D&isHistoric=
False  

7. Gas infrastructure of Bulgaria; https://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/gaz-infra-54.html  
8. Olympus Corporation – Canada; https://www.olympus-ims.com/en/  
9. APPLUS+RTD – Holland; http://applusrtd.com  
10. ECHO+ – Russia; http://www.echoplus.ru/uslugi/38-provedenie-uzk.html  
11. DACON inspection services – Norway; https://www.dacon-inspection.com/  
12. ENIQ report №31 “European Methodology for Qualification of NDT” – third issue. 
 
 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume II, Issue 5, Year 2019

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

 

512 

Exploration of Old Technological Objects 
of Different Chemical Composition and their Application 
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Abstract 
The article explores technological objects from Antiquity – tools and objects of the ancient people's life. They 
have a different mechanical mechanism – some of them castings (with certain mechanical processing 
requirements), others with complex shape and obtained by cold plastic deformation. Is a comparison of the two 
types of production technologies made and there is a link between the production technology and their chemical 
composition. 
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Изследване на старовремски технологични обекти 
с различен химичен състав и тяхното приложение 

 
Диана ПЕТРОВА, Ярослав АРГИРОВ 

 
1. Увод 
 

Интересът към възникването на металообработването у нас не спира да вълнува. 
Това е така, защото изследванията на праисторическите археологически метални 
находки, които по своята същност и уникалност са безценни, не допускат тяхното 
разрушаване. Това налага провеждането на изследвания – металографски, спектрални и 
рентгенофлуоресцентни, свързани с началото на металообработката, технологията за 
изработването им и състава на метала, без да бъдат безвъзвратно повредени и разрушени. 
 
2. Метали и сплави, използвани по време на Античната епоха 
 
2.1. Находища на медна руда в България 
 

Дълги години се е смятало, че през V в. пр. Хр., в Югоизточна Европа не е имало 
рудодобив, а всички предмети от мед, откривани у нас, са идвали от Анатолия. Това 
твърдение се е оборило в края на XX в., когато се е установило, че халколитните медни 
рудници в местността Мечи кладенец край Стара Загора (фигура 1) са най-големите 
рудодобивни мини през халколита и там самостоятелно се е развивала металургия, която 
е предшествала и тази в Егейския свят. 

Друго находище на металургична шлака по същото време е съществувало и в 
местността Сгуриите в Странджа планина. Доказано е, че златото от Варненския 
енеолитен халколит е добивано именно там. 
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Фигура 1. Карта на рудници през Aнтичната епоха 

 
2.2. Време на поява на металите и сплавите 
 

Първите метали, с които се е запознал първобитния човек, били самородно злато, 
мед, сребро и олово (таблица 1). От тези метали е започнало изработването на прости 
украшения и оръдия на труда.  
 

Таблица 1. Време на поява на металите и сплавите 

 
 
2.3. Видове руда от Vв. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. 
 

Най-ранните сведения за топене на мед са открити още през V в. пр. Хр. в Беловоде. 
Отначало за топене на мед са се използвали най-богатите окисни руди (фигура 2), 
съдържащи тенорит CuO, куприт Cu2O, малахит CuCO3. Cu(OH)2, меден лазур, азурит 
2CuCO3.Cu(OH)2, хризокол CuSiO3.nH2O и др. 
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а) 

 
б)

 
в) 

Фигура 2. Видове руда – а) куприт, б) малахит, в) азурит. 

 
3. Цел на изследването 
 

Целта на настоящата работа е запознаване с химичния състав и връзката между 
него и предназначението на старовремските технологични обекти (инструменти от 
Античната епоха – от V в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. – матрици, калъпи, печати и кани), 
разширяване кръга от познания за използваните сплави; систематизиране и анализиране 
на получените резултати. 
 
4. Методика за определяне на химичния състав на старовремски 
технологични обекти, чрез рентгенофлуорисцентен спектрален анализ 
 

Използваният рентгенофлуоресцентен апарат Bruker S1 Sorter (фигура 3) позволява 
измервания при всякакво осветление. Анализаторът използва добре позната операционна 
система Microsoft Windows. Вътрешната памет на анализатора позволява да се 
съхраняват хиляди спектри и милиони резултати. 

Металоанализаторът S1 е калибриран за голям брой сплави, което позволява бързо 
и надеждно да се анализират повечето метали. 

 

Фиг. 3 Металоанализатор Bruker S1 Sorter 

Подходът при измервани на такъв тип обекти, които не позволяват механично 
въздействие върху повърхнината и запазване на тяхната автентичност, е подбиране на 
зона за измерване, която е с отстранена по химичен път патина (почистена повърхност). 
Извършват се минимум три измервания, които се осредняват. Трябва да се има предвид, 
че елементите, които не засича апаратът, се допълват към елементите с най-голям 
химичен състав. 
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5. Старовремски технологични обекти 
 

От фонда на Археологически музей, гр. Варна и Археологически музей, 
гр. Силистра са изследвани матрици, печати, калъпи и кани (фигура 4) с обща датировка 
в Античността. 
 

а) б) в)
 

г) 

Фигура 4. Старовремски технологични обекти –  
а) матрица, б) калъп, в) печат, г) кана. 

 
5.1. Инструменти за торевтика – матрици 

Матриците са инструменти за обработка на метални материали. Технологията за 
работа с тях е следната: тънък пластичен метален лист е поставян върху матрицата, а 
върху нея тънка оловна плоча, по която е чукано внимателно, за да се отпечата 
орнамента. При създаденото налягане протича пластична деформация (изтичане на 
метала), първоначално в зоните с най-малко съпротивление. 

От диаграмата на разпределение на химичните елементи е видно (фигура 5), че 
медта варира в диапазона 31 – 96 %, оловото и калаят присъстват в големи количества 
почти във всички образци (таблица 2). Калаят e компонент, присъствието на който се 
отчита във всички старовремски инструменти изработени от медна сплав. 

 

Фигура 5. Диаграма на разпределение на химичен състав на матрици 
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Таблица 2. Таблица с химичен състав на матрици 

 
 
5.2. Инструменти за торевтика – калъпи 

От диаграмата на разпределение на химичния състав (фигура 6) е видно, че има 
завишени леярски свойства, поради наличие на олово и калай в 4.2.2 и 4.2.3 (таблица 3). 
Това са инструменти, които се използват за получаване на отливки от медни сплави. 
Независимо, че температурата на топене е в границата на нормалното, можем да кажем 
че топлопроводността на медните сплави е тази, която дава възможност да се получат 
отливки с температура на заливане около 600-800ºС, без да се наруши значително 
повърхността им. 

 

Фигура 6. Диаграма на разпределение на химичен състав на калъпи 

Таблица 3. Таблица с химичен състав на калъпи 

Пор. N Cu Pb Sn Fe Zn As Se Ta 
4.2.1 57,5 24 11,2 2,22 3,94 0,05 1,04 
4.2.2 49,7 12,8 26,1 2,88 6,07 2,34 0,03 
4.2.3 60,5 20,1 15,2 1,81 2,33 0,04 
4.2.4 63,5 22,9 6,9 3,73 2,89

 
5.3. Инструменти за торевтика – печати 

Печатът се използва за художествена обработка на металите с ниска твърдост, 
чеканене (вид пластична деформация върху материали с по-ниска твърдост от 
инструмента). Това предполага получаването на сплави за инструменти със завишена 
твърдост. Такива по-пластични материали могат да се обработват с този тип инструменти 
– злато, сребро и мед. Тези инструменти, случайно или не са със завишена твърдост по 
отношение на другите сплави (фигура 6), което се дължи на наличието на калай, който 
води до изграждането на интереметално съединение Cu3Sn. (таблица 4). 
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Фигура 6. Диаграма на разпределение на химичен състав на печати 

Таблица 4. Таблица с химичен състав на печати 

 
 
5.4. Обекти от бита – кани 

На диаграмата (фигура 7) е представено разпределението на легиращите елементи 
при листово формовани технологични обекти свързани с бита на хората. Оказва се, че по 
това време хората са успявали да формообразуват листов материал чрез пластична 
деформация, като му придават сложна форма и релеф.  

 

Фигура 7. Диаграма представяща легирането на кани, използвани в бита на древните хора 
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Интересното е, че използваният материал е с ниско съдържание на легиращи 
инструменти (таблица 4), която води към пластичност на метала и възможност за висока 
степен на деформиране. По принцип, за разлика от златото, медта при пластична 
деформация се наклепва, но има възможността да се направи термообработка, с която да 
възвърне изходните си пластични характеристики. С повишаване на легиращите 
елементи, пластичността на медните сплави, значително намалява. 

Таблица 4. Таблица с химичен състав на кани 

 
 
6. Изводи 
 

− Класифицирани са технологични обекти от Античността, по химичен състав и 
по предназначение; 

− От проведеното проучване са систематизирани рудниците на територията на 
България за добиване на метални сплави по време на Античната епоха, където е 
започнала развитието на металургията; 

− Усвоена е методика за подготовка на исторически обекти за изследвания на 
химичен състав без нарушаване на тяхната автентичност; 

− Сравнени са химичните състави на обектите. 
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Abstract 
Nowadays, the technologies associated with electric arc with hollow cathode in vacuum develop mainly in 
countries such as Russia, USA and Japan leading the field. They are mainly focused on two directions: industrial 
application of discharge in earthly conditions and application to space needs. The report presents results obtained 
in Bulgaria and related to the electric discharge with hollow cathode for welding titanium and titanium alloys. 
 
Keywords: Vacuum Technologies, Hollow Cathode Arc, Titanium Alloy, Welded Joints 
 

Електродъгово заваряване с кух катод във вакуум 
на титан и сплавите му 

 
Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ, Стоян ДИМИТРОВ 

 
1. Увод 
 

Електродъговият разряд с кух катод представлява силнотоков, нисковолтов 
електронен сноп с автогазово фокусиране и по своя характер заема междинно положение 
между електронния лъч и плазмената дъга. Той съществува устойчиво при големини на 
тока I=5÷500А, работно налягане P=(10÷10-2)Ра и количество на плазмообразуващ газ 
GAr=0,3÷3,0mg/s [1].  

За него са характерни сравнително високи технологични характеристики. 
Максималната плътност на топлинния поток в зоната на нагряване е в рамките на 
q2m=5.103÷105 W/cm2, което го поставя на едно от първите места в това отношение, 
отстъпвайки само на лазерния и електронния лъч. Дължината на дъговия промеждутък 
може да бъде в рамките на 2÷150mm, като промяната й дори с няколко милиметра не 
води до промяна в дълбочината на стопяване. 

Разрядът може да се използва като източник за осъществяване на широк кръг 
технологични процеси – заваряване, наваряване, спояване и дори  термично обработване. 
Целесъобразно е обаче неговото приложение основно за обработване на химически 
активни метали и сплави като високолегирани стомани, титанови, медни и алуминиеви 
сплави, както и за получаването на специални покрития.  

Въпреки своите предимства обаче разрядът с кух катод е все още не много добре 
познат и изследван, като в настояще време технологиите, свързани с него, се развиват 
основно в страни като Русия, САЩ и Япония, които са водещи в областта. 

Предимствата на титана и на неговите сплави пред останалите конструкционни 
материали са свързани с високите му механични характеристики, ниска плътност, 
отлична корозионна устойчивост към множество агресивни среди, ниска 
топлопроводност, немагнитност и други. Тези материали намират най-широко 
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приложение в космическата индустрия и автомобилостроенето [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], като 
технически чистият титан (Grade 1, 2, 3, 4) и сплавта Ti-6AI-4V (Grade 5, Grade 5ELI) са 
най-използваните титанови материали в медицината [9]. Сплавта Grade 5 покрива 56% 
от целия пазар на титан и титанови сплави в САЩ [10]. 

Основните трудности по отношение на заваряването на титана и сплавите му са 
свързани с високата им химическа активност, изискваща качествена защита на 
заваръчния шев и на околошевната зона нагрята до температура над 250-300°С, 
образуването на пори и студени пукнатини и склонността към уедряване на зърната в 
околошевната зона.  

Нелегираният титан има средна якост, добра корозионна устойчивост и 
заваропригодност. При алфа-бета сплавите заваряването може значително да промени 
тяхната якост, жилавост и пластичност, вследствие термичния цикъл. Ниската жилавост 
е следствие от фазовите превръщания в шева или зоната на термично влияние. Сплавта 
Grade 5 (Ti-6Al-4V) притежава най-добрата заваропригодност от тази група [11, 12]. При 
по-голямо съдържание на бета стабилизатори, сплавите са с ограничена заваряемост и са 
склонни към образуване на пукнатини. Това изисква прилагането на предварително 
подгряване и отгряване за снемане на напреженията непосредствено след заваряване. 

За заваряването на титан и сплавите му се прилагат основно методите: ВИГ, 
плазмено, електронно-лъчево, електродъгово с кух катод във вакуум, лазерно, заваряване 
чрез триене и дифузионно [13, 14,]. 

В работата  е изследвана възможността за получаване на заварени съединения от 
нелегиран титан (Grade 1) и титанова сплав  Ti-6Al-4V (Grade 5) чрез електродъгов разряд 
във вакуум. Установено е влиянието на параметрите на режима върху геометричните 
размери и механичните свойства на получените шевове и съединения. 
 
2. Методика 
 

Експериментите са осъществени с помощта на инсталация за обработване във 
вакуум с електродъгов разряд с кух катод. Схема на инсталацията е показана на фигура 
1. Тя се състои от вакуумна камера с обем 0,5m3, помпен агрегат, устройства за 
микронатичане и отчитане на количеството на плазмообразуващия газ и заваръчни 
токоизточници. В камерата (поз. 1) е монтирана заваръчната горелка (поз. 2), използваща 
многостепенна схема на възбуждане на дъговия разряд и спомагателно заваръчно 
обзавеждане (поз. 5), гарантиращо постъпателното движение на изделието. Помпеният 
агрегат осигуряващ необходимото подналягане в камерата се състои от три вакуумни 
помпи: ротационна помпа с маслено уплътнение (форвакуумна), ротационна двуроторна 
помпа (Roots) и дифузионна помпа.  

Отчитането на налягането в камерата става чрез магнитен електроразряден 
вакуумметър и съпротивителен вакуумметър. Дълбочината на вакуума, при който са 
проведени експериментите, е ≈ 3Pa. 

Плазмообразуващият газ е Ar (аргон) с чистота 99,999 %, като регулирането му се 
осъществява с помощта на микронатекател (поз. 10), а отчитането на съответното 
количество – чрез датчик и цифров уред.  

Заваръчните токоизточници (основен – поз. 7 и спомагателен – поз. 8) са 
постояннотокови със стръмнопадащи външни характеристики. Основният токоизточник 
позволява използването на максимален заваръчен ток до 300А. 

Използваните кухи катоди (поз. 3) са изработени от танталово фолио и сa с дължина 
– l=30mm и дебелина на стената – δ=0,2mm. 
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Фигура 1. Общ вид на вакуумна инсталация за електродъгово обработване във вакуум: 
1-вакуумна камера; 2-горелка; 3-кух катод;  4-заваряван детайл; 5- манипулатор; 

6-електродвигател; 7-основен токоизточник; 8- спомагателен токоизточник;  
9-кондензаторна батерия; 10-микронатекател; 11- редуцир-вентил;  

12- бутилка с плазмообразуващ газ.  

Заваряването е осъществено без използване на добавъчен материал и без заваръчна 
междина. Режимите, при които са проведени експерименталните изследвания, са 
посочени в таблица 1. 

Таблица 1. Режими на заваряване 

№ на 
режима 

Големина 
на тока 

[А] 

Скорост на 
заваряване 

[mm/s]

Форма и размери 
на катода 

[mm]

Количество газ 
[l/h] 

Grade 5, Grade 1 
1 115 4,2 Кръгла, ∅4 2,3-2,4 
2 130 5,5 Кръгла, ∅4 2,3-2,4 
3 115 5,5 Елипсовидна, 5,6 x 2 2,3-2,4 
4 130 6,5 Елипсовидна, 5,6 x 2 2,3-2,4 

 
Използваните пробни тела са с размери 100х50х2mm (ДхШхВ). За определяне на 

характеристиките на механичните свойства са използвани изпитване на опън и 
измерване на твърдост в характерни зони на завареното съединение. Измерването на 
твърдостта е осъществено по метода на Викерс с натоварване 5kg и време за въздействие 
10s.  

Извършени са макроструктурен и микроструктурен анализ на заварените 
съединения. Проявяването на макроструктурата е осъществено с реактив със състав:    
15ml HNO3, 10ml HF, 75ml H2O. Микроструктурата е наблюдавана след проявяване със 
смес от 30ml млечна киселина, 10ml HF и 10ml HNO3. 
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3. Резултати 
 

В таблица 2 са показани широчините на получените шевове при използваните в 
изследването режими. Анализът на получените резултати показва, че върху тях 
съществено влияние оказват както големината на тока, така и скоростта на заваряване. 

Таблица 2. Широчини на получените шевове 

№ на 
режима Широчина на шева, mm 

 Grade 5 Grade 1
1 10,0 9,0
2 9 8,5
3 7 7,0
4 8 8,0

 
Промяната на напречното сечение на катода във формата на елипса, геометрично 

ориентирана с широката си страна по оста на заваряване, води до намаляване на 
широчината на шева. 

В таблица 3 са показани резултатите получени при предварително изпитване на 
използваните в изследването материали. Те са сравнени с литературните данни за 
механичните свойства на нелегиран титан марка Grade 1 и титанова сплав Grade 5.  

Таблица 3. Характеристики на механичните свойства на Grade 5 и Grade 1 

 
Граница на 

провлачване Якост на опън Относително 
удължение Твърдост 

Rp0,2, MPa Rm, MPa A, % HV5
 Grade 5

по справочни данни 965-1100 1035-1170 8-10 376-396
преди заваряване 1002 1089 10 390

 Grade 1
по справочни данни 220 345 37 115

преди заваряване 250 346 40 125
 

В таблица 4 са представени характеристиките на механичните свойства на 
съединенията след заваряване, а на фигура 2 общ вид на разрушени пробни тела след 
изпитване на опън.  

Резултатите за Grade 5 показват, че след заваряване получените якостни и 
деформационни характеристики са по-ниски от тези, поместени в таблица 3. Това се 
дължи на промените в структурата, протичащи основно в зоните намиращи се при 
температури по-високи от тази на фазова трансформация (за Ti-6Al-4V – по-високи от 
995 ± 15 °С). 

Трябва да се отбележи и фактът, че при всички режими разрушаването на пробните 
тела става на границата на разтопената зона и зоната на термично влияние (фигура 2, а). 
Подобно поведение са наблюдавали и други автори [15, 16]. 

Резултатите за Grade 1 показват, че якостните и деформационните характеристики 
на заварените съединения при изпитване на опън са съизмерими с тези на материала в 
състояние на доставка. 
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а) б)

Фигура 2. Общ вид на разрушените пробни тела след изпитване на опън:  
а) за Grade 5; б) за Grade 1 

 
Тук при три от четирите режима разрушаването на пробните тела става извън мястото на 
заваряване (фиг. 2, б). Това се дължи на повишените якостни характеристики, установени 
при измерване на твърдостта в зоните, при които температурата по време на заваряване 
надвишава тази на фазово превръщане. При режим три разрушаването настъпва в зоната 
на шева поради липсата на пълно проваряване. 

Таблица 4. Характеристики на механичните свойства на съединенията след заваряване 

№ на режима 

Граница на 
провлачване 

Якост на
опън

Относително
удължение Твърдост 

Забележка 
Rp0,2, MPa Rm, MPa A, % 

Заваръчен
шев 

Зона на 
термично 
влияние 

HV5 
Grade 5

1 780 975 5 369 356 Ο
2 840 930 4,5 364 353 Ο
3 843 957 5 366 355 Ο
4 850 955 6 365 350 Ο

Grade 1
1 243 345 40 138 120 Δ
2 236 342 35 140 125 Δ
3 235 334 14 142 124 Ο
4 240 343 40 136 123 Δ

Δ – разрушени извън мястото на заваряване; 
Ο – разрушени в мястото на заваряване. 
 

Преминаването от основния метал към зоните нагрети до температури в интервала 
между температурата на фазово превръщане и температурата на топене при Grade 1  води 
до несъществено намаляване на твърдостта (в рамките на 3÷5 HV5). При преминаване 
над температурата на топене и навлизане в зоната на шева твърдостта нараства в рамките 
на 10÷20 HV5 спрямо тази на материала при доставка. Подобно разпределение на 
твърдостта не може да бъде свързано с големината на зърната, тъй като от фигура 3а и б 
ясно се вижда, че те са най-големи в разтопената зона. Вероятната причина за така 
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регистрираните твърдости е свързана с различните скорости на охлаждане и 
дисперсността на отделената при полиморфното превръщане α фаза. Прави впечатление, 
че измерените след заваряване по четирите режима твърдости в зоната на термично 
влияние и разтопената зона са много близки.  Това показва, че подбраните параметри на 
режимите в случая оказват несъществено влияние върху формираните структури, а оттам 
и върху механичните характеристики. Регистрираното изменение на твърдостта се 
доказва и от изпитването на опън.  От фигура 2, б се вижда, че деформацията се 
съсредоточава в зоните извън шева, като най-малки напречни сечения се наблюдават в 
основния метал, където настъпва и разрушаването. 

 
След проявяване на макроструктурата на заварените пробни тела (фиг. 3) в зоната 

на разтопяване се наблюдават големи (2-3 mm) кристални зърна. Ориентацията им в 
зоната на шева се различава от тази в зоната на термично влияние, което може би се 
дължи на разлика в условията на топлообмен в обема на изследваните заварени 
съединения. При прехода към зоната на термично влияние размерът на тези зърна 
намалява постепенно. Рязко е очертана границата между ЗТВ и основния метал. 
 

а) б)

Фигура 3. Макроструктура на завареното съединение:  
a – заваръчен шев + зона на термично влияние;  

б – зона на термично влияние + основен материал. 

 
На фигура 4 е показана микроструктурата на Grade 1 в състояние на доставка. 

Структурата на основния метал (фиг. 4, а) е съставена от равноосни  α- зърна, което е 
типично за титана и сплавите му подложени на рекристализационно отгряване [17].  

На границата основен материал – зона на термично влияние (фиг. 4, б) се наблюдава 
рязка промяна в размера и формата на кристалните зърна. Зоната на термично влияние 
(ЗТВ) се характеризира с уедрени и издължени успоредно на повърхността бивши β- 
кристали. При по-голямо увеличение в ЗТВ (фиг. 4, в) се наблюдават сравнително груби 
α-зърна с иглеста и видманщетенова морфология.  

Микроструктурата в зоната на шева (фиг. 4, г) се състои от едри, издължени бивши 
β-зърна перпендикулярни на повърхността. В тях са нараснали по-фини α-зърна с иглеста 
и видманщетенова морфология. 

 
Структурата на основния метал при Grade 5 е влакнеста, резултат от валцоване – 

(фиг. 5, а). Състои се от колонии (α + остатъчна β) и малко количество остатъчна β-фаза 
(черна). α-фазата в колониите (α + остатъчна β) е силнодребнозърнеста (типично за α, 
получена след стареене) и не може да се наблюдава с оптичен микроскоп. При по-малко 
увеличение, поради големия брой граници в колониите, разсейващи светлината, 
колониите изглеждат черни [18]. 
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а) б)

в) г)

Фигура 4. Микроструктура на Grade 1: a) основен материал; б) граница между основния 
материал и зоната на термично влияние; в) зона на термично влияние; г) заваръчен шев 

 
Границата между основния метал и зоната на термично влияние (фиг. 5, б) е рязка, 

поради ниската топлопроводимост на титана. С приближаване към шева структурата се 
уедрява, а влакнеста структура в ЗТВ не се наблюдава. Равноосната микроструктура в 
зоната на термично влияние показва, че там се е извършила прекристализация α→β, в 
резултат на която са се получили равноосни β-кристали. При следващото им охлаждане 
в тях са се формирали равноосни колонии от иглести кристали α и затворена между тях 
остатъчна β-фаза. Тези колонии са с различни размери и с различна ориентация. В 
близост до шева размерът на бившите β-зърна нараства, а мрежата от α по границите им 
започва да се разкъсва (фиг. 5, в). Така в шева колониите (α + остатъчна β) са най-едри, 
а по границите им липсва α (фиг. 6, г). 

Мрежата от α, наблюдавана в ЗТВ, е резултат от сравнително ниската скорост на 
охлаждане на β. По-голямото прегряване в зоната на разтопяване води до по-големи 
скорости на охлаждане, така че образуването на α по границите на β-зърната е 
възпрепятствано, а полиморфното превръщане β→α започва в обема на зърната, където 
се появяват зародиши на α. При едновременното си нарастване те се срещат и блокират 
следващия си растеж. По този начин, колониите (α + остатъчна β), образувани в зоната 
на разтопяване, са с по-фин иглест строеж от същите в ЗТВ. Тази по-дребноиглеста 
структура на α обяснява по-високите измерени твърдости в разтопената зона от тези в 
ЗТВ. 
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а) б)

в) г)

Фигура 5. Микроструктура на Grade 5: a) основен материал; б) граница между основния 
материал и зоната на термично влияние; в) зона на термично влияние; г) заваръчен шев 

 
Разположението на алотриоморфната α по границите на бившите β-зърна изяснява 

защо при изпитването на опън разрушението се извършва в ЗТВ. Известно е, че α-фазата 
е с кристална решетка hcp, която има ниска склонност към пластично деформиране (има 
само 3 системи на плъзгане спрямо 12 за bcc). Така, при изпитването на опън, решаваща 
за мястото на скъсване се явява алотриоморфната α-фаза. Тя, разположена по границите 
на предишните β-кристали, благоприятства „междукристално“ крехко разрушение (в 
действителност разрушението е по границите между отделните колонии от иглеста α и 
остатъчна β). 
 
Изводи 
 

1. Чрез промяна на основните параметри на режима на работа и формата на 
използвания катод, при заваряване на нелегиран титан (Grade 1) и титанова сплав Ti-6Al-
4V (Grade 5) чрез електродъгов разряд във вакуум, могат да се получават заваръчни 
шевове с различни размери. 

2. Използваните режими на работа при Grade 1 не оказват съществено влияние 
върху изследваните механични свойства на получените заварени съединения, което се 
доказва и с тяхната равноякост. Получените след заваряване структури при Grade 5 са с 
по-ниски механични свойства, както по отношение на якостта, така и по отношение на 
пластичността. Повишаване на механичните им свойства може да се очаква при 
реализиране на режими осигуряващи по-големи скорости на охлаждане. 
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3. Макроструктурата на получените заварени съединения е типична за титана и 
сплавите му след заваряване, характеризираща се с едри зърна в зоната на шева, които 
издребняват към рязко очертаната граница между основния материал и зоната на 
термично влияние.   

4. Формираните структури след заваряване на Grade 1 и Grade 5 са определящи за 
получените твърдости в зоната на термично влияние и в зоната на шева, както и за 
мястото на разрушаване. 
 

Статията отразява резултати от работата по проект № 2019 – МТФ – 1, финансиран 
от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет. 
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Welding in a Protective Gas Environment 
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Abstract 
The contemporary production of welded structures undergoes continuous development, which makes final 
products more and more complex and the requirements for them higher. This also leads to changes in the welding 
technique. At this stage, the most rapidly developing method is the MIG/MAG welding.  
In recent years, extensive demand and application have been found in the Impulse Welding with Inverter 
Multiprocessor Machines. The devices are compatible with the modern communications technologies typical for 
the Industry 4.0 generation. They have embedded welding procedures (WPS) according to ISO 151612, which 
meet the requirements of EN 1090-1. They also have Spatter Reduction Systems (SRS) that can regulate the 
additional heat transfer to the material (for carbon and stainless steel up to 3 mm thick). Thus, additional operations 
are reduced. 
The presentation is focused on all of the above features and some other examples of innovations in the latest 
generation welding equipment. It describes the machines capabilities, application areas and their specific 
characteristics. 
 
Keywords: Welding Equipment, Modern Technologies, Welding in a Protective Gas Environment 
 

Възможности и ограничения на съвременните технологии и 
оборудване за заваряване в защитна газова среда 

 
Сашо ИЛИЕВ, Руси МИНЕВ, Николай ФЕРДИНАНДОВ 

 
1. Увод 
 

Основно място в производствения процес на съставни продукти намират 
технологиите и процесите на съединяване чрез заваряване, спояване и лепене. 
Заваряването е един от най-широко използваните технологични процеси в 
промишлеността за получаването на монолитни неразглобяеми съединения. 

Заваръчната индустрия е изправена пред сложно предизвикателство свързано с 
нарастващата липса на квалифицирани заварчици. Макар че това не е нов проблем много 
фирми произвеждащи заварени конструкции се борят всеки ден, за да запазят 
конкурентоспособността си. 

Според Американското дружество по заваряване, индустрията ще се сблъска с 
недостиг на около 400 000 заварчици до 2024 година [1]. Това се дължи както на липсата 
на квалифицирани работници, така и на застаряващото население по света. В 
Съединените щати средната възраст на заварчиците е 57 години. 

В отговор на това предизвикателство за индустрията, производителите на 
заваръчно оборудване разработват иновативни технологии, за да направят по-лесно и по-
рентабилно набирането и обучението на заварчици. Някои от тези технологични 
подобрения могат да се използват и за преквалифициране на съществуващите служители 
и за подобряване на техните умения. 
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На този етап най-бързо развиващият се и производителен метод е този за заваряване 
в защитна газова среда МИГ/МАГ [2]. 

В работата са представени, някои възможности на съвременните технологии и 
оборудване за заваряване на материалите по метод (МИГ/МАГ). 
 
2. Изложение 
 

Понастоящем има сериозен интерес, включително в международен план към 
съвременните методи за заваряване в защитна газова среда, като обаче е налице и 
недостатъчно познаване на технологичните им възможности и зрялост. 

Съвременното производство на заварени конструкции търпи непрекъснато 
развитие, поради което крайните продукти стават все по-сложни, а изискванията към тях 
– все по-високи, което е свързано и с развитието на заваръчната техника [3]. 

Новите усъвършенствани заваръчни процеси предлагат повишена 
производителност, лесен контрол, повишено качество на шевовете. 

В таблица 1 е направена съпоставка на възможностите на съвременно заваръчно 
оборудване от водещи и популярни в България производители за МИГ/МАГ заваряване 
[4]. 

Таблица 1. Възможности на съвремeнно заваръчно оборудване 

Марка Cebora Lorch Fronius ESAB

 

 

Модел/ 
Функция 

KING STAR 400 
TS Pulse 

Micor MIG Pulse 
400 ВP BW TPS 400i Pulse ESAB Aristo Mig 

4004i Pulse U8
Надстройване на 

софтуера Х Х Х Х 

Мултипроце-
сорна работа X X X X 

Импулсно 
заваряване Х Х Х Х 

Touch screen Х О Х O 
WPS X Х X X 

Защита на 
програмите Х Х Х Х 

Високопроизво-
дително 

заваряване 
HI Deposit Pulse Speed Pulse 

PMC 
(Pulse Multi 

Control)
SuperPulse 
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Последните години широко търсене и приложение намират инверторните 
мултипроцесорни импулсни заваръчни машини [5, 6]. Наличието в тях на синергични 
(предварително зададени) програми улеснява управлението на режима, като се настройва 
само един желан параметър, а всички останали се коригират автоматично в съответствие 
с предварително зададените от производителя програми. 

Технологичните подобрения са довели до създаване на токоизточници с опростени 
интерфейси, което улеснява заваряването дори и при кадри с ниска квалификация. 
Примери за такива подобрения са: предварително зададени програми за заваряване, 
които могат да бъдат установени с натискане на бутон (синергични линии); бърза смяна 
на процеса и други. Предварително зададените параметри се основават на вида на 
процеса, диаметъра на електродния тел и вида защитен газ. 

Новият хардуер позволява внедряването на уеб сървър, който чрез LAN връзка и 
Wi-Fi връзки в допълнение с USB порт, осигурява полезни функции за отдалечено 
обслужване, диагностика, информационна система, архивиране и възстановяване на 
данни и т.н., с което позволява събиране и обработка на данни.  

Потребителският интерфейс може да се управлява дистанционно чрез персонален 
компютър, таблет и интелигентен телефон, без да е необходимо да инсталирате друг 
специализиран софтуер. 

По-долу са описани и представени (снимките са от каталожните материали на 
фирмите производители на оборудването) някои възможности на предлаганото 
заваръчно оборудване представляващи съвременни достижения на техниката в тази 
област: 

− Функция HI DEPOSIT PULSE/CEBORA – важно предимство на модела, 
позволяващо до 28% увеличение скоростта на телоподаване, при същите условия на 
работа /напрежение и ток/, което дава предимството на пулс режима – липсата на пръски 
и високата скорост на заваряване при режимите на работа с непрекъснато късо 
съединение. Прекият резултат от тази технология е увеличаване на производителността 
и намаляване себестойността на крайния продукт. На фиг.1 са представени шевове, които 
са положени за едно и също време при конвенционален режим и с използване на 
функцията HI DEPOSIT PULSE. Освен по-голямата дължина на шева се наблюдава и по-
равномерни геометрични размери на шева.  

 

Фигура 1. Заваръчни шевове изпълнени с и без помощта на функцията HI DEPOSIT PULSE 

− Функция MIG ROOT/CEBORA – тази опция наречена още „корен“ позволява 
качествено изпълнение на коренен шев при разстояние между детайлите до 5mm, 
поддържайки стабилност на дъгата. Постигната е и възможност за работа с дълъг 
електроден излаз, което е изключително удобно в случаите на заваряване във „V“ или 
дълбок канал (фиг. 2). 

− Функция T – LINK/CEBORA – тази опция позволява безжична връзка между 
заваръчния токоизточник и предпазния шлем. Това позволява да се елиминират 
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закъсненията при затъмняване на стъклото на защитната маска, което гарантира 
максимална защита на очите на заварчика и намалява умората им. 

− Функция SRS/CEBORA – тази опция позволява значително намаляване на 
пръските (SRS). С нея може да се регулира вкарването на допълнителна топлина в 
материала (за нисковъглеродна и неръждаема стомана до 3mm дебелина). 
 

а) б) 

Фигура 2. Заваръчни шевове изпълнени с помощта на функцията MIG ROOT:  
а) заваряване с голяма заваръчна междина;  

б) заваряване с голям излаз на електродния тел. 

 
− Функция DOUBLE LEVEL/CEBORA – тази опция позволява програмиране за 

работа на две нива на заваръчния ток DOUBLE PULSE. Използва се основно при МИГ 
спояване, заваряване на алуминий и високояки стомани, като целта е ограничаване на 
топловлагането и съответно на деформациите. Сравнението между заваръчните шевове 
положени при двете нива на заваръчния ток, представено на фиг.3 показва по-слабо 
влияние на отделената топлина върху прилежащите зони за сметка на по-неравномерна 
височина на заваръчния шев. Очевидно операторът има възможност да избира 
съответната опция в зависимост от вида на звареното съединение, изискванията 
предявявани към него и използвания материал.  
 

а) б) 

Фигура 3. Заваръчен шев изпълнен с помощта на функцията Double Level: 
а) заваряване с единичен пулс; б) заваряване с двоен пулс.  

 
− Функция PMC (PULSE MULTI CONTROL) /FRONIUS – импулсен режим за 

заваряване с висока скорост на обработка и обмен на данни, който води до по – бърза 
скорост на заваряване, намаляване на деформациите и еднакъв провар в целия диапазон 
на заваръчния шев, което е илюстрирано на снимките от фиг. 4. 
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Фигура 4. Заваръчен шев изпълнен с помощта на функциите PULSE и PULSE MULTI CONTROL 

 
− Функция SPEED PULSE/LORCH – специален синергичен режим, при който чрез 

фокусиране на дъгата се постига оптимален провар при до 48% по-висока скорост на 
заваряване, редуциран е и шумът [7]. Този процес обединява характеристиките на 
класическата къса дъга с тези на спрей дъгата. На фиг. 5 се вижда по-голямата дължина 
на заваръчния шев положен за едно и също време, както и по-дълбокият провар 
(демонстриран чрез металографски шлиф), получен при този режим в сравнение с 
конвенционалния (Pulsen). 
 

  

Фигура 5. Заваръчен шев, изпълнен с помощта на функцията SPEED PULSE 
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Кратко описание на някои функции, осигуряващи висока производителност, е 

представено в таблица 2.  
 

Таблица 2. Функции осигуряващи висока производителност 

Търговско 
наименование на 

функцията 
Предимства и приложение Производител 

на оборудване 

HI Deposit Pulse 

Увеличава скоростта на телоподаване с до 
28%, намалява пръските, висока скорост на 
заваряване при режимите на работа с 
непрекъснато късо съединение

CEBORA 

Speed Pulse 

До 48% по-висока скорост на заваряване. 
Приложим при въглеродни, ниско легирани и 
неръждясващи стомани. 
Висока степен на надеждност на процеса и 
интуитивно променяне на дължината на 
дъгата. 

LORCH 

SuperPulse 

Съчетава предимствата на импулсното 
заваряване с тези на късата дъга, струйната 
дъга или импулс с друга честота. По този 
начин се балансират по най-добрият начин 
скоростта на заваряване, влагането на 
топлина, провара и коефициента на 
стопяване. Позволява заваряване с ниска 
топлинна мощност и равномерен провар [8].

ESAB 

Pulse Multi Control 

Позволява импулсно заваряване с ниска 
топлинна мощност, водещо до занижени 
деформации. Много малко пръски и работа с 
къса дъга. Осигурява постоянен провар. 
Концентрираната дъга дава възможност за 
едностранно заваряване. 
Подходящ за всички видове заварени 
съединения от алуминий, неръждаеми и 
обикновени стомани [9].

FRONIUS 

 
Изводи 
 

Понастоящем най-бурно развиващият се и най-често използван метод на 
заваряване в практиката е МИГ/МАГ заваряването. 

Заварените конструкции са все по-сложни, като изискванията към тях са завишени, 
което е свързано и с развитието и на заваръчната техника. 

Съвременните токоизточници са по-компактни, по-леки но същевременно с 
включени все повече функции, както и възможност за мултипроцесорна работа. Най-
важни иновативни възможности на заваръчните апарати са:  

− увеличена скоростта на телоподаване; възможност за работа с дълъг електроден 
излаз; безжична връзка между заваръчния токоизточник и предпазния шлем за 
елиминиране закъсненията при затъмняване на стъклото;  

− ограничаване вкарването на допълнителна топлина в материала за намаляване 
на пръските;  
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− програмиране за работа на две нива на заваръчния ток с цел е ограничаване на 
топловлагането и деформациите;  

− импулсен режим за заваряване с висока скорост на обработка и обмен на данни, 
който води до увеличаване скоростта на заваряване, намаляване на 
деформациите и еднакъв провар в заваръчния шев;  

− синергични режими с цел фокусиране на дъгата и постигане на оптимален 
провар при по-висока скорост на заваряване. 

Високопроизводителното импулсно заваряване при различните модели оборудване 
за МИГ/МАГ заваряване, осигурява увеличена производителност, ограничава 
количеството внесена енергия, значително намалява пръскоотделянето, ограничава 
заваръчните деформации и като цяло намалява себестойността на крайния продукт. 
 

Статията отразява резултати от работата по проект № 2019 – МТФ – 1, финансиран 
от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет. 
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Analysis of Extending Strains in the Insulated Conductors of Power 
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Abstract 
An analysis was carried out concerning the changes of the technical status of insulated power transmission line 
conductors affected by extending strain factors. Dependences were obtained which allow to determine the values 
of maximum forces acting upon conductor insulation. Approaches were substantiated which allow to reduce the 
probability of flaws emergence in insulated conductors caused by icing and  wind loads. 
 
Keywords: overhead power transmission lines, insulated conductors, extending strain in insulation. 
 

Анализ растягивающих напряжений на изолированные провода линий 
электропередачи 

 
Алексей И. ТАДЖИБАЕВ, Юрий В. СОЛОВЬЕВ 

 
Исследования показывают, что перенос моделей, описывающих поведение 

неизолированных проводов, на линии с изолированными проводами приводят к 
неточностям определения нагрузок, приводящих к разрушению [1]. Опыт эксплуатации 
выявил существенную деформацию вследствие изгиба в области крепления защищенных 
проводов и большие по сравнению с традиционными моделями напряжения. Поэтому 
необходимы исследования, которые бы более корректно учитывали особенности 
изолированных проводов при оценке технического состояния линий электропередачи. 
Одной из составляющих воздействий на техническое состояние являются 
растягивающие напряжения, анализу которых и посвящена работа.  

Существенные погрешности расчетных значений коэффициента лобового 
сопротивления защищенного провода по отношению к экспериментальным привели к 
необходимости проведения дополнительного исследования. В частности, анализ 
результатов численного и натурного экспериментов позволил определить причину 
возникновения столь существенных расхождений: установка элементов линейной 
арматуры на провода меняет аэродинамические показатели исследуемых проводов, что 
затруднительно учесть в модели. С одной стороны, это приводит к невозможности 
создания универсальной совершенной модели изменения состояния проводов, которая 
бы точно учитывала все существующие на сегодняшний день конструкции элементов 
линейной арматуры. С другой стороны, не представляется возможным сформулировать 
критерий предельной устойчивости элементов линейной арматуры к износу при 
ветровых нагрузках, так как необходимо учитывать их инерционные характеристики. 
Установка элементов линейной арматуры на защищенные провода приводит к 
существенному изменению их аэродинамических показателей вследствие изменения как 
условий обтекания проводов ветровым потоком, так и характера их вибрации из-за 
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изменения массы и жесткости системы, а также коэффициента аэродинамического 
сопротивления проводов, что и отражено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Результаты экспериментов по определению коэффициента лобового сопротивления:  
1 – результаты натурного эксперимента;  

2 – результаты численного эксперимента на модели 

Коэффициент лобового сопротивления защищенного провода при натурных 
испытаниях определялся из условия равновесия моментов от аэродинамической и 
весовой нагрузок относительно точки крепления провода по измеренному углу наклона. 
При изгибе провода с учетом реальных тяжений провода и веса присоединяемой 
арматуры нормальная составляющая скорости набегающего ветрового потока меняется 
вдоль длины вследствие изменения угла α. В результате этого в каждой точке провода с 
координатой l соответствующее значение числа Струхаля определяется согласно 
соотношению 𝑆ℎ(𝑙) = 𝑆ℎ1 + (𝑐𝑡𝑔(𝛼) + 𝑙 ∙ 𝐷) , 𝐷 = (𝑐ф + 𝑐 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑇 ∙ 𝐺 , 𝐺 = (𝑐ф𝑐т + 1) ∙ (𝑐ф𝑐т + 1sin(𝛼 )) , 
где cф и cT – соответственно коэффициенты сопротивления формы и трения 
защищенного провода при обтекании ветром, что зависит от шероховатости его 
поверхности, которую невозможно учесть в расчетной модели, так как она будет 
отличаться для защищенных проводов одного типа и одной партии. Для испытуемого 
защищенного провода сечением 70 мм2 принято cT = 0,055, cф = 1,84. Изменение числа 
Sh(l) по длине защищенного провода означает, что в условиях вибрации происходит 
некоторое возрастание кажущегося диаметра, а значит, амплитуды колебаний провода. 
Результаты натурных исследований позволили получить соотношение для определения 
коэффициента лобового сопротивления вибрирующего защищенного провода при 
резонансных колебаниях: 
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𝑐 в = 𝑐 ∙ 1 + 𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝜇 + 𝜌 , 
где сх0 = 1,2 – коэффициент аэродинамического сопротивления защищенного провода 
при отсутствии колебаний, a = 28, β = 1,2.  

Из полученных результатов следует вывод о том, что в реальных условиях сам 
процесс вибраций защищенного провода будет вносить соответствующие изменения в 
условия обтекания провода воздушным потоком. Эту сложную связь невозможно 
отразить в расчетной модели. Полученные экспериментальные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что в условиях опасных вибраций защищенных проводов, когда 
амплитуда колебаний достигает максимально возможных значений, при расчетах 
нагрузок некорректно применять значение сх0 = 1,2 [2]. 

В результате проведенного натурного эксперимента определен характер пульсации 
тяжения защищенного провода при различных скоростях ветрового потока в условиях 
вибрации. В частности, для защищенного провода сечением 70 мм2 получена связь 
между изменением тяжения и коэффициента аэродинамического сопротивления при 
различных скоростях ветра: одновременное возрастание коэффициента 𝑐 в и силы 
натяжения объясняется ростом пульсаций натяжения, когда удлинение провода 
происходит за счет роста амплитуд вибраций. При этом следует отметить, что 
возрастание силы натяжения с ростом амплитуд вибрации является признаком 
целостности защитной оболочки провода при испытаниях, отсутствия нарушения 
адгезии защитной оболочки провода. Однако следует учитывать, что воздействие 
гололедно-ветровых нагрузок в условиях эксплуатации с учетом срока службы 
защищенных проводов будет приводить к накоплению усталостных изгибных 
напряжений в материале защитной оболочки провода, снижению его прочностных 
характеристик, которые являются показателями для оценки остаточного ресурса 
провода. Усталостные изгибные напряжения в узлах крепления провода будут приводить 
к износу и нарушению целостности защитной оболочки при возникновении 
напряженных очагов, трещин разрушения и т.д. Рост трещины разрушения, в свою 
очередь, будет сопровождаться нарушением адгезии защитной оболочки к жиле провода 
и последующему ее отрыву с поверхности жилы. 

Переменные напряжения, вызываемые вибрацией защищенных проводов в потоке, 
связаны не только с их изгибом, но и с удлинением при колебаниях. Натурные 
эксперименты позволили учесть как свойства материалов провода, так и механические 
свойства используемой при испытаниях арматуры для крепления провода: 
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где E – модуль упругости материала токопроводящей несущей жилы (для испытуемого 
провода E = 6,3 104 Н/мм2); I – момент инерции площади сечения; E* – приведенный 
модуль упругости, не совпадающий с модулем упругости материала жилы, а 
учитывающий механические свойства адгезионного соединения на границе 
«металлическая жила – полимерная защитная оболочка»; E*I – изгибная жесткость 
защищенного провода, зависящая от силы трения между отдельными проволоками, 
температуры на границе раздела «металлическая жила – полимерная защитная 
оболочка» и возрастающая с ростом тяжений и амплитуд вибраций; χ – коэффициент, 
учитывающий механические свойства линейной арматуры; Аn – амплитуда вибрации; λn 
– длина полуволны n-й формы колебаний, L – длина пролета. 
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Выводы 
 

Исследования показали, что максимальные пульсационные растягивающие 
напряжения возникают в проводах при их поперечной вибрации за счет растяжения. 
Анализ на модели позволил приближенно оценить величину максимальных 
растягивающих усилий: 

2
2

8 n
n

pр AE ⋅⋅≈
λ

πσ
. 

Таким образом, растягивающие усилия будут пропорциональны квадрату 
амплитуды вибрации или диаметру защищенного провода в четвертой степени.  

 
Полученные соотношения подтверждают тот факт, что защищенные провода будут 

испытывать большие растягивающие напряжения по сравнению с неизолированными 
проводами, что требует учета при эксплуатации.  
 
Литература  
 
1. Tadzhibaev A., Solovyev Y. The influence of power network performance and service 

conditions on insulation ageing, Proceedings of the 5th International scientific symposium 
Elektroenergetika-2009, Stara Lesna, Slovakia, September 23–25, 2009. 

2. Соловьев Ю.В., Таджибаев А.И. Метод учета аэродинамических свойств проводов 
при оценке технического состояния линий электропередачи // Методические вопросы 
исследования надежности больших систем энергетики: Вып. 61: Проблемы 
исследования и обеспечения надежности либерализованных систем энергетики/Отв. 
ред. Н.И. Воропай, А.Д. Тевяшев. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. – 31–35 с. 

 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume II, Issue 5, Year 2019

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

 

539 

The Investigation of Quality Parameters of Porcelain Support-Pin 
Insulators and Circuit Breaker Covers in the Presence of Porosity 

Due to Soiling 
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Abstract 
An analysis was carried out concerning the activation of destructive energy in porcelain insulation structures 
depending upon their static and dynamic porosity parameters which emerge at the stage of their production. 
Approaches were substantiated to determine the technical status of support-pin insulators and that of the bodies of 
oil and air circuit breakers, by applying ultrasonic techniques. Specific inspection features were discovered when 
porosity reaches end plane surfaces. 
 
Keywords: support-pin insulators, porcelain insulation structures, porosity die to soiling, ultrasonic inspection. 
 

Исследование показателей качества фарфоровых опорных стержневых 
изоляторов и покрышек выключателей при наличии засорочной 

пористости 
 

Алексей И. ТАДЖИБАЕВ, Виктория А. КОНОВАЛОВА, Александер А. ШЕЙКИН 
 

Дефект в виде засорочной пористости носит объемный характер и выявляется по 
затуханию ультразвука и связанным с ним параметрам. В фарфоровых образцах, 
скорость распространения ультразвука заметно снижается лишь при достаточно высоких 
уровнях засорения, превышающих уровень, эквивалентный засорению 0,01% SiC. В то 
же время затухание ультразвука (в дБ) на тех же образцах вплоть до весьма высоких 
уровней засорочной макроскопической пористости, практически невозможных в 
реальном производстве (0,1% SiC), оказалось пропорционально уровню засоренности 
(см. рис.1.). 
На рис.1. приняты следующие обозначения: α — коэффициент затухания ультразвука на 
частоте 2,5 МГц; С – скорость распространения ультразвука на частоте 2,5 МГц; 1 – 
коэффициент затухания ультразвука в образцах, дБ/см; 2 – скорость распространения 
ультразвука в образцах, м/с; 3 – коэффициент затухания ультразвука и соответствующий 
ему уровень засоренности по SiC, (0,7 дБ/см; 0,026% SiC). 

При сопоставлении параметров засорочной макроскопической пористости с 
функциональными показателями качества оказалось, что засорочная макроскопическая 
пористость особенно сильно влияет на прочность опорных стержневых изоляторов при 
ударных нагрузках, снижая ее в 2–3 раза по сравнению с изделиями, имеющими 
засорение на фоновом уровне. 
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Рис.1. Зависимость параметров ультразвука от засорочной пористости 
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Рис. 2. Зависимость прочности опорных стержневых изоляторов  
от параметров ультразвукового контроля 
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На рис.2. показана связь между прочностью изолятора «на удар» и его обобщенным 
показателем затухания ультразвука. Показатель сформирован как сумма первых пяти 
донных импульсов за вычетом усредненной величины шумов структурной 
реверберации. Приведены следующие обозначения: Н – высота сброса груза; Н0 – 
норматив для изоляторов данного типа; Σ – обобщенный показатель затухания 
ультразвука при аксиальном прозвучивании изолятора, дБ; 1 – фарфоровое тело 
изолятора; 2 – фланец; 3 – цементная связка; 4 – установочная плита; 5 – свободно 
падающий груз (масса 14 кг). Видно, что изоляторы с фоновым засорением (темные 
точки на рис.2.) имеют ударную прочность, в 1,5–2 раза превышающую нормативную, 
тогда как изделия с повышенным уровнем засорочной макроскопической пористости 
(светлые точки) имеют ударную прочность 0,6–1,3 от нормативной. 

Засорочная макроскопическая пористость влияет не только на ударную 
(механическую), но и на электрическую прочность фарфора. Соответствующую 
экспериментальную зависимость удалось получить на фарфоровых покрышках с 
различной степенью засорения, оценивавшейся по результатам ультразвукового 
неразрушающего контроля (УЗНК), испытывая их «на пробой» погруженными в 
трансформаторное масло (рис.3.). На рис.3. введены следующие обозначения: Unp — 
фактическое пробивное напряжение; Uo — нормативное пробивное напряжение; α —
коэффициент затухания ультразвука; SiСэ — эквивалентный уровень засоренности 
карбидом кремния. 
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Рис. 3. Зависимость электрической прочности от параметров ультразвукового контроля 

В качестве параметра УЗНК взято затухание ультразвука при аксиальном 
прозвучивании изделия (в дБ/см), причем затухание в покрышке с фоновым засорением 
было принято за 0 дБ. Видно, что изделие с фоновым засорением имеет серьезный запас 
электрической прочности по сравнению с нормативом. Для изоляторов с засорочной 
макроскопической пористостью он заметно снижается, а для изделия с грубой объемной 
макропористостью электрическая прочность оказалась ниже нормативной. 

Наиболее опасным местным дефектом является тонкая трещина, ориентированная 
перпендикулярно направлению главных напряжений, возникающих при изгибе 
изолятора. Вопрос о возможности выявления и оценки опасности подобных дефектов 
был рассмотрен, исходя из условий прочности опорных стержневых изоляторов, 
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определяемых экспериментально полученными значениями предельно допустимых 
коэффициентов интенсивности механических напряжений, для идеализированного 
дефекта в виде плоской дискообразной трещины, ориентированной параллельно 
торцевым поверхностям изолятора. Были рассчитаны так называемые ОДР-диаграммы 
(«опасность-дальность-радиальная координата дефекта»), связывающие максимальную 
допустимую величину сигнала от дефекта при УЗНК с координатами дефекта и схемой 
нагружения изолятора. 

Вышеуказанный подход к проблеме УЗНК местного дефекта лежит в русле 
«классической» ультразвуковой дефектометрии, основанной на расчете акустических 
трактов и АДР-диаграмм («амплитуда-дальность-размер»).  

Как показывает опыт эксплуатации, наиболее важным дефектом является открытая  
микроскопическая пористость. Для покрышек с металлическим фланцем иногда 
наблюдается «выход» глубинной открытой микроскопической пористости на боковую 
поверхность концевой части изделия, не подвергавшейся механической обработке. 
Анализ опыта эксплуатации показал, что выход на боковую поверхность способствовал 
значительному ускорению разрушению. Одно из наблюдаемых в эксплуатации изделий 
из фарфора с таким дефектом отказал после года ввода в эксплуатацию. 

Возможна околоповерхностная открытая микроскопическая пористость, которая 
сопровождается, как правило, утратой глазурью ее гидроизоляционных свойств, 
сохраняющихся даже при сильнейшей глубинной открытой микроскопической 
пористости. 

В то же время в эксплуатации торцевые поверхности и оголовки покрышек 
защищены от атмосферной влаги значительно хуже, чем торцевые поверхности опорных 
стержневых изоляторов. Небольшая толщина стенок, коль скоро открытая 
микроскопическая пористость в них все же имеется, приводит к относительно более 
быстрой, чем для опорных стержневых изоляторов, утрате механической прочности. 

В эксплуатации покрышки длительное время могут находиться под избыточным 
внутренним давлением. Для маломасляных выключателей это давление, пусть 
небольшое по сравнению с номинальным для годного изделия данного типа, может 
вызвать подрастание небольших трещин, появившихся в зимний сезон из-за замерзания 
влаги, впитанной зоной открытой микроскопической пористости перед этим. Так, 
покрышка с «выходом» глубинной открытой микроскопической пористости на боковую 
поверхность, установленная в маломасляном выключателе ВМТ-110, разрушилась в 
нижнем «опасном» сечении через год. Последним толчком к разрушению послужило 
короткое замыкание на соседней фазе (ток короткого замыкания 2000 А при номинале 
для данного типа выключателей 20000 А). Осмотр излома свидетельствовал о 
постепенном развитии кольцевой трещины. «Выход» зоны открытой микроскопической 
пористости на торцевые поверхности покрышек маломасляного выключателя может 
привести к вытеканию масла даже без образования трещин, через микропористый слой 
фарфора под уплотнением. 

Воздушные выключатели, находящиеся под продувкой, защищены как от 
попадания влаги «через микропористый торец под уплотнением», так, по-видимому, в 
известной мере и от впитывания влаги боковой поверхностью оголовка. Об этом 
косвенно свидетельствует факт относительно редкого разрушения фарфора 
выключателей ВВ-33ОБ, ВВ-500Б, при том, что для этих аппаратов доля покрышек с 
грубой открытой микроскопической пористостью весьма велика. 

Ультразвуковой контроль открытой микроскопической пористости покрышек при 
прозвучивании с торцов похож на результаты УЗНК опорных стержневых изоляторов. В 
то же время имеются две специфические особенности: 
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1) для покрышек, используемых без металлического фланца, то есть с утолщенным 
оголовком, крайне желательно измерение скорости распространения ультразвука на 
оголовках, особенно для крупногабаритных покрышек. 
2) на покрышках целесообразно производить контроль на выявление поверхностной 
открытой микроскопической пористости в «опасных» сечениях, а также «выходы» 
глубинной открытой микроскопической пористости на торцевые поверхности покрышки 
после шлифовки (по скорости распространения поверхностных ультразвуковых волн).  
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The Analysis of the Effects of Semi-Spherical Background Illumination 
in the Process of Infra-Red Inspections of Power Facilities 

 
Alexey TADZHIBAEV 
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e-mail: iec@peipk.spb.ru 
 
Abstract 
An analysis was carried out concerning the density of energy brightness and background illumination during 
remote infra-red inspections of power facilities. Dependencies were obtained which allow to determine the density 
of semi-spherical brightness in the spectra of infra-red equipment. Approaches were substantiated in order to 
determine full spectrum density, while inspecting vertical surfaces. 
 
Keywords: infra-red thermographic inspection, background illumination, energy brightness density. 
 

Анализ влияния полусферической фоновой засветки при дальнем 
термографическом обследовании объектов энергетики 

 
Алексей И. ТАДЖИБАЕВ 

 
Характерной особенностью мобильного тепловизионного обследования линий 

электропередачи, съемки объектов энергетики с использованием средств авиации, в том 
числе бесплатных летательных аппаратов, является наличие на трассе наблюдения 
источников излучения, существенно влияющих на точность измерения и на 
достоверность получаемых результатов. Поэтому в настоящей статье приводится анализ 
плотности энергетической яркости и фоновой засветки. 

В зависимости от конкретных условий на трассе наблюдения атмосфера может 
иметь однородные либо неоднородные свойства. Для энергетической яркости 
однородного участка атмосферы спектральная плотность равна: 

( ) ( ) ( )),(1)(,1)(, ZZTRZTB aaa λτ−⋅λ
π

=λ , 

где Ta (Z) – температура воздуха на высоте Z;  
),(1)( Za λτ−=λε – коэффициент излучения столба атмосферы. 

 
Анализ спектральной плотности энергетической яркости на трассе, имеющей слои 

с различным содержанием влаги на вертикальных и наклонных трассах, проводится в 
соответствии с выражением: 

( )
Θλτ⋅λ

π
=Θλ

1

2

),,()(,1),(
Z

Z

a
a Zd

Zd
ZdZTRB , 

где Z1 и Z2 — высота оператора и контролируемого объекта над уровнем моря; 
dZZd a ),,( Θλτ  — производная изменения коэффициента пропускания.  
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Фоновая освещенность находящегося на земной поверхности объекта формируется 
излучением верхней полусферы.  
В работах [4] приведены результаты моделирования нисходящего излучения на основе 
данных о погодных показателях Европы. Описание погодных комплексов, принятых для 
анализа, приведено в табл. 1. В таблице принято обозначение МДВ – метрологическая 
дальность видимости. 

Таблица 1. Погодные комплексы средних широт Европы 

Месяц, час 

Параметры

Облака, 
баллы 

Высота 
облаков, км

МДВ, 
км 

Температ. 
воздуха 
Ta, °К

Относит. 
влажность 

hr, % 

Частота 
повтора,

% 
Январь, 3часа 0–3 1 15 261,4 73 28
Январь, 3часа 10 1,5 15 261,4 73 69
Январь, 15часов 0–3 1 30 262,7 73 36
Январь, 15часов 10 1,5 30 262,7 73 51
Апрель, 3часа 0–3 1 15 274,5 63 57
Апрель, 3часа 10 1,5 15 274,5 63 39
Апрель, 15часов 0–3 1 30 280,5 46 42
Апрель, 15часов 10 1,5 30 280,5 46 31
Июль, 3часа 0–3 1 30 286,7 64 77
Июль, 3часа 10 1,5 30 286,7 64 11
Июль, 15часов 0–3 1 35 293,1 45 43
Июль, 15часов 10 1,5 35 293,1 45 15
Октябрь, 3часа 0–3 1 15 278,8 67 43
Октябрь, 3часа 10 1,5 15 278,8 67 67
Октябрь,15часов 0–3 1 30 282,2 55 34
Октябрь,15часов 10 1,5 30 282,2 55 46

 
На основе данных исследований были получены вертикальные профили 

распределения атмосферных параметров, необходимых для анализов прозрачности и 
излучения атмосферы. Примеры высотных распределений приведены на графиках на 
рис. 1 и рис. 2. за январь, апрель, июль, октябрь. 

Расчет распределения спектральной плотности яркости нисходящего излучения в 
функции зенитного угла Θ проводился по формуле: 

( )
∞

⋅Θλτ⋅λ
π

=Θλ
0 ),,()(,1),( Zd

Zd
ZdZTRB a

a , 

где ( ))(, ZTR aλ  – функция Планка; Ta(Z) и ZdZd a ),,( Θλτ  – температура на 
высоте Z и производная пропускания атмосферы. 

Полусферическая яркость зависит от ориентации освещаемой площадки. 
Спектральная плотность фоновой засветки для горизонтальной поверхности может быть 
определена по формуле: 


−

=
+ Θ−Θ⋅Θλ=λ

1

1
1 )(),()(

N

j
jj

h
hs fBB ,                                (1) 
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где B(λ, Θ) — спектральная плотность яркости нисходящего излучения атмосферы при 

зенитном угле 2)( 1 jj Θ+Θ=Θ + ;  jjjjf Θ−Θ=Θ−Θ ++
2

1
2

1 sinsin)(  – 

весовая функция. 
На основе этих данных спектральная плотность освещенности горизонтальной 

поверхности на уровне поверхности Земли равна: 

)()( λ⋅π=λ h
hs

h
hs BE . 
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Рис. 1. Профили атмосферного давления в диапазоне высот 0–30 км 

 

Рис. 2. Профили температуры в диапазоне высот 0–30 км 

На рис. 3 приведены данные по спектральной плотности полусферической яркости 
для зимних и осенних условий (1 – осень, облачно; 2 – осень, ясно; 3 – зима, облачно; 4 
– зима, ясно), а на рис. 4 для весны и лета (1 – весна, облачно; 2 – весна, ясно; 3 – лето, 
облачно; 4 – лето, ясно) в области 7,5–14 мкм.  
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Рис. 3. Спектральная плотность полусферической яркости осенью и зимой 
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Рис. 4. Спектральная плотность полусферической яркости весной и летом 

Для вертикальной поверхности спектральная плотность полусферической яркости 

)(λh
hsB  определяется  по формуле (1), но с весовой функцией: 

πΘ−Θ⋅Θ+Θ=Θ−Θ +++ )cos(cos)sin(sin)( 111 JjjJjjf .          (2) 

Освещенность нижней полусферы для объектов над поверхностью земли 
определяется излучением поверхности земли с температурой Tg и излучением нижнего 
слоя атмосферы, находящегося ниже обследуемой поверхности. Освещенность 
горизонтальной поверхности от нижней полусферы можно принять равной:  

),()( g
h
es TRE λ≅λ , 

где Тg= Тa – температура воздуха принимается равной температуре поверхности земли. 
Вертикальные поверхности освещаются половиной верхней полусферы и 

половиной нижней полусферы, и поскольку основной вес в освещенности имеют 
пригоризонтные слои атмосферы и участки земной поверхности, то:  

),(5,0)( a
V
es TRE λ⋅≅λ . 
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Полная спектральная плотность освещенности вертикальной поверхности 
определяется формулой: 

)()()( λ+λ⋅π=λ v
es

v
hs

v EBE . 
Полученные спектральные плотности полусферической яркости для основных 

областей спектра наблюдения тепловизионной аппаратуры могут использоваться для 
оценки фоновой засветки от небосвода при работе терморадиометрической аппаратуры 
в принятых условиях атмосферы. 
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The Analysis of Influences Caused by Electric Field Irregularities  
upon Increased Discharge Activity in Generator Insulation 
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Abstract 
Issues concerning the influence of electric field upon the development of flaws and insulation aging in synchronous 
generators were examined. The dependence of discharge effects from field irregularities in the slot and end plane 
winding sections was shown. Resulting dependences were obtained which allow to evaluate the level of destruction 
effects which lead to insulation aging. 
 
Keywords: synchronous generator, partial discharge, electric field intensity, insulation aging. 
 

Анализ влияния неравномерности электрического поля на повышение 
разрядной активности в изоляции генераторов 

 
Алексей И. ТАДЖИБАЕВ 

 
Существующие технологии изготовления изоляции электрических машин 

высокого напряжения приводят к образованию в изоляции полостей, в которые 
постепенно проникает атмосферный воздух. Относительно слабые частичные разряды, 
возникающие в таких включениях, не оказывают существенного влияния на 
долговечность конструкции. Однако при значительных отклонениях технологических 
процессов, вызываемых, например, изменениями свойств материалов или режима сушки 
и термопрессования, могут образоваться более грубые дефекты, не только ускоряющие 
электрическое старение самой изоляции, но и влияющие на другие характеристики, от 
которых зависит износ изоляции и от внешних воздействий в эксплуатационных 
условиях. Базовым аспектом, влияющим на старение и возникновение локального 
дефекта, является неравномерность электрического поля. 

Конструкция обмотки и электрические нагрузки вращающихся машин высокого 
напряжения таковы, что при рабочем напряжении могут происходить поверхностные 
частичные разряды (ч.р.) в пазовой части и в месте выхода обмотки из паза. Такие 
разряды приводят к ускоренному старению изоляции, а также затрудняют 
высоковольтные испытания обмотки в процессе изготовления и эксплуатации машины, 
поэтому для устранения внешних ч.р. применяют специальные защитные меры: наносят 
полупроводящие покрытия (ПП) с определенным сопротивлением (ρ3). 

Краевые разряды в месте выхода обмотки из паза вызываются резкой 
неравномерностью электрического поля на поверхности изоляции, аналогичного полю 
проходного изолятора (рис. 1). Для этого случая характерно, что в зоне выхода обмотки 
из паза статора уже при низком напряжении возникает краевой коронный разряд, 
интенсивность которого быстро увеличивается с ростом напряжения, а в дальнейшем 
развиваются стриммерные скользящие разряды. Для электрических машин высокого 
напряжения краем электрода, обычно, является конец пазового покрытия, выходящего 
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за пределы сердечника на 30-100 мм. Расчет поля в такой конструкции может быть 
произведен путем решения электростатической задачи, иллюстрируемой рис. 1.  

 

Рис. 1. Силовые линии электрического поля в любых частях обмотки 

 
Выравнивание поля, повышение начального напряжения краевых разрядов 

производятся с помощью лобовых полупроводящих покрытий, наносимых на 
поверхность изоляции от места выхода из паза. В качестве исходных параметров для 
анализа поля используются следующие параметры: 

d
C 10

1
εε= – емкость единицы 

поверхности изоляции относительно внутреннего электрода меди; С2 – взаимная емкость 
соседних единиц поверхности изоляции относительно друг друга (продольная емкость); 
d – толщина изоляции; ρ1 – сопротивление изоляции толщиной d с единичной площадью; 
ρ2 =ρ3 – удельное поверхностное сопротивление изоляции. 

Продольная емкость может быть представлена как доля емкости на единицу длины 
равной С2=Кε2ε2d, где К<1. Если к электродам приложено напряжение U, то 
распределение напряжения по длине поверхности Ux=f(x) в рассматриваемой 
конструкции может быть представлен в виде: 

)(
)]([

lch
xlchUU x γ

−γ= , (1)

где  

22

11
/1
/1

jwc
jwc

+ρ
+ρ

=γ . (2)

Оценим начальное напряжение короны на краю электрода (в месте выхода обмотки 
из паза). 

Напряженность поля вдоль поверхности изоляции: 
( )[ ].

)( lch
xlshU

dx
dUEx γ

−γγ=−=  (3)

Наибольшая напряженность достигаемая на краю электрода 1 при x=0: 

).( lthUEx γ⋅γ=  (4)

Коронный разряд возникает при достижении у края электрода напряженности, 
равной напряженности ионизации воздуха Eи. Поэтому начальное напряжение короны 
Uн можно найти из выражения (4), подставляя в него Ex=Eи, т.е. 

),(н
н γ

γ
= lcth

E
U  (5)
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где Eи =3200 кВ/м. 
Найдем напряжение возникновения краевых разрядов для различных 

конструктивных условий. 
Начальное напряжение разрядов при отсутствии полупроводящего покрытия. В этом 
случае величина 2ρ  определяется поверхностным сопротивлением изоляции и имеет 
большое значение ( 2ρ >1012 Ом). Поэтому величиной 1/ 2ρ  можно пренебречь по 
сравнению с 2Cω , кроме того, для сдюдяной изоляции статорных обмоток обычно 1/ 1ρ
<< 1Cω . Тогда параметр γ оказывается вещественным и равным согласно (2): 

.1

2

1

KdC
C

==γ  (6)

Для исследуемых в работе образцов можно принять м103 3−⋅=d ; 2,0≤K ; м10 2−=l  
Отсюда получаем ,0.5lγ  1≅γlCth  и 

KdE
E

U u
u =

γ
=н  (7)

 
Разряды при наличии полупроводящего покрытия. На поверхность изоляции от 

края электрода 2 (рис. 1.3, а) нанесено покрытие с сопротивлением 2ρ . В зависимости от 
сопротивления и длины покрытия при достаточном напряжении разряды могут 
возникнуть либо на краю электрода (соответствующее напряжение обозначим Uно), либо 
на конце покрытия (Uнl). 

В первом случае, очевидно, в расчете должна учитываться относительно высокая 
поверхностная проводимость покрытия ( 2ρ =10-5 – 10-3Ом) в этом случае имеет место 
соотношение 1/ 2ρ << 2Cω . Тогда: 

 
(8)

Подставляя (8) в (5), можно найти зависимость Uно от 2ρ . 
Второй случай аналогичен рассмотренному выше с той разницей, что величина 

напряжения на конце покрытия Ul связана с приложенным напряжением U, получаемым 
из (1), соотношением 

)( lch
UU l γ

= ; (9)

где γ находится из (8). 
Таким образом, у конца покрытия возникает при напряжении в точке x=l, равном 

согласно (7), при этом условии по формуле (9) находим: 

),(н lchKdEU ul γ⋅⋅=  (10)

где Uнl – напряжение на образце, соответствующее началу короны в точке x=l. 
Максимально возможное напряжение возникновения разрядов при заданных d, ε, l 

определяется точкой пересечения, построенных согласно этих кривых – ρопт. При любом 
другом сопротивлении покрытия ρ2  разряды будут начинаться раньше либо у края 
электрода ρ2>ρопт, либо у конца покрытия ρ2<ρопт. Нанесение покрытия с точно заданной 
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величиной ρ2  весьма затруднительно по технологическим причинам, например из-за 
разброса толщины покрытия, степени сушки, влияния наполнителя и др. Поэтому в 
практике применяются более совершенные так называемые "нелинейные" покрытия, в 
которых сопротивление понижается с увеличением напряженности поля, т.е. ρ2  =f(Е). 

Из рассмотренных зависимостей можно заключить, что понижение ρ2  в зоне 
пониженной Е около электрода увеличивает напряжение появления короны у края 
электрода Uно, а повышение ρ2 остальной части покрытия увеличивает Uнl. 

Пазовая часть секции (катушки или стержня) должна устанавливаться в паз 
сердечника свободно, и это условие, а также неровность и разброс в размерах паза 
сердечника и секции определяют существование некоторого зазора (не более 1 мм) 
между поверхностью изоляции и сердечником. Образуется двухслойная система 
изоляция – воздух, и легко показать, что в такой системе пробой воздушной компоненты 
(промежуток изоляция – сердечник) произойдет при напряжении, меньшем рабочего. 
Возникающие при этом интенсивные ч.р. и создаваемые ими продукты-окислители 
(озон, окислы азота) воздействуют на поверхность изоляции и элементы крепления 
обмотки, что ослабляет крепление секции, способствует образованию и усилению ее 
вибрации в пазу. Поэтому для устранения этих явлений на пазовую часть обмоток 
электрических машин на напряжение 6кВ и выше накладывают полупроводящий слой 
низкого сопротивления ρп. 

Однако в этом случае при недостаточно хорошем контакте или малом числе точек 
контакта ПП со стенками паза создаются условия для возникновения так называемого 
пазового разряда. Это особенно вероятно для жесткой термореактивной изоляции, не 
разбухающей в процессе эксплуатации. 

"Пазовый разряд", возникающий при нарушении контакта между сердечником и 
пазовым покрытием, представляет собой микродугу (ток  10-4 – 10-2 А), через которую 
замыкается емкостной ток iпп, протекающий через участок пазового покрытия, не 
контактирующий со стенками паза.  

Очевидно, для предотвращения каких-либо разрядов необходимо, чтобы 
напряжение между сердечником и ПП покрытием не превышало минимальное 
напряжение пробоя газа (минимум кривой Пашена), равное для воздуха Umin=350 В 
(амплитудное значение). Для расчета наибольшего напряжения U между сердечником и 
покрытием (в середине расстояния l между точками контакта) используют формулу (1), 

в которой в соответствии с граничным условием i=0 при lx
2
1=  аргумент числителя 

равен 0. Учитывая далее, что для пазового покрытия 2Cω <<
2

1
ρ

  получим 

γ′+=ρω=γ )1(21 jCj , где 2102
1 ρεωε=γ′
d

. Тогда для рассматриваемого случая d=3-6 

мм, 4
2 10≤ρ Ом, ω=314; отсюда получим: 

.
8

)11(
2

210
2/2/1 d

l
U

ch
UUUU l

ρεωε
=

γ
−=−=Δ

 
Формула используется для оценки максимальной величины ρ2 пазового покрытия 

или для расчета напряжения (ΔU) при известных параметрах изоляции. 
Таким образом, приведенные зависимости позволяют найти с одной стороны 

параметры пазового покрытия и покрытия в лобовых частях обмотки, с другой стороны 
позволяют оценить минимальное воздействие по напряжению в эксплуатационных 
условиях, при которых энергия активации приводит к увеличению скорости старения. 
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Exploitation Fatigue Fraction of Hydraulic Pump Shaft 
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e-mail: biyordanov@uctm.edu  

 
Abstract 
The conducted study clarifies the reasons for preliminary exploitation fracturing of a hydraulic pump shaft made 
from 16CrMnS5 steel using metallographic and fractographic examinations of different parts of the destroyed 
shaft. For the used pattern case hardening and heat treatment are applied. The effective depth of cementation is 0.4 
mm. The process of failure take place on a rough cutted out groove where cracks initiation started especially after 
applied head treatment. Morphologically on the damaged surface can be seen mixed features, crystalline and 
fibrous-scaly portions. Mixed-mode fracture is determinate by two main reasons, chemical and structural 
inhomogeneity of treated material and changing of its tension condition. Fatigue fraction of the shaft has some 
regions whit brittle fracture failure. Having an oxidized surfaces and intercrystalline corrosion in the grain 
boundaries of the shaft are the additional reasons facilitating origin of the cracks and fracture propagation. 
 
Keywords: Fatigue fraction, pump shaft, metallographic, fractographic, crack 
 

Експлоатационно уморно разрушаване на вал от хидравлична помпа 
 

Боян ЙОРДАНОВ, Димитър КРЪСТЕВ, Илиян МИТОВ 
 
1. Увод 
 

Повърхностно уякчени стомани се ползват за изработване на детайли, от които се 
изисква повишено съпротивление на износване и достатъчно висока якост на удар. В 
реалните експлоатационни условия натоварването е динамично, а допълнително върху 
част от повърхността на детайла са приложени и сили на триене. При такова натоварване 
свойствата на използваната стомана по цялото сечение на детайла не трябва да бъдат 
еднакви. За да се осигури висока износоустойчивост при усилия на триене, а от там и 
продължителен период на експлоатация, повърхността на детайлите трябва да има 
висока твърдост. Наред с това гъвкавото предаване на динамично или статично 
прилаганите сили е възможно само когато стоманата има висока якост на удар и граница 
на провлачване, т. е. централните зони имат ниска твърдост. При достатъчно висока 
граница на провлачване се редуцира възможността за пластично деформиране и 
получаване на пукнатини в преходната област между твърдата но крехка повърхност и 
еластичната и жилава сърцевина. Към този клас материали спадат стомани 
предназначени за навъглеродяване легирани с допълнително с Cr и Mn, което повишава 
прокаляемостта и механичните показатели на изработваните от тях втулки, валове, зъбни 
колела и др. Допълнителното легиране на тези стомани с олово ги класифицират и в 
принципно ново направление, притежаващо облекчена обработваемост със 
стружкоотнемане на металорежещи машини – автомати със съдържание на Pb до 0.35%. 
Типичен представител на този клас машиностроителени материали е автоматна стомана 
16MnCrS5 предназначена за изработването на големи количества малогабаритни детайли 
на разумна цена. 
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2. Методика на изследването  
 

За провеждане на обследването бяха използвани разрушен при експлоатация и 
неизползван вал от хидравлична помпа за двигатели с вътрешно горене, както е показано 
на фиг. 1. На сегменти 3 и 4 от разрушения вал е подготвен микрошлиф за изследване на 
микроструктурата в двете зони на разрушаване – фиг. 1. 

 

Фигура 1. Проби за анализ на разрушен вал (проби 1, 2, 3, 4) и цял вал проба 5 

Разрушаването на вала е протекло в жлеб разположен след конусната част на 
детайла обозначен със стрелка на фиг. 1 на вал проба 5, които е с размери Ф12 mm и L 
121 mm. 

 
Валът е динамично натоварен детайл от легирана с олово автоматна стомана 

16MnCrS5, чийто химичен състав е показан в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химичен състав на стомана 16MnCrS5 по стандарт. 

Елемент С Si Mn P S Cr Pb
Масови % 0.14-0.19 <0.4 1.0-1.3 <0.035 0.02-0.04 0.8-1.1 0.15-0.3

 
Детайлът е повърхностно уякчен на базата на цементация и последваща термична 

обработка. Ефективната дълбочина на навъглеродяване е 0.4 мм. Изработването на вала 
е съгласно следната технологична последователност състояща се в: Химоко-термично 
обработване на заготовката (навъглеродяване) – изработване геометрията на изделието 
на металорежещи машини – закаляване и следващо отвръщане – шлифоване – 
почистване – омасляване. 

За изясняване на причините за преждевременно излизане от строя на вал от 
хидравлична помпа са проведени металографски и фрактогрографски изследвания на 
различни части от разрушения вал [1]. За изследване качеството на материала и 
установяване на причините за излизане от строя на вала са изследвани проби 3 и 4 от 
фиг. 1 по металографска методика [2], а на проба 2, която е едната част на разрушения 
детайл е направен фрактографски анализ [3, 4]. 
 
  

1 2 3 4

5 

Място на разрушаване 
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2.1 Експериментални данни и дискусия 
 
2.1.1 Изпитване на твърдост 
 

Определянето на средната твърдостта по Роквел (HRC) на проби 1, 3 и 4 на 
дефектирал вал и проба 5 на здрав вал от фиг. 1 по тяхната повърхност са показани на 
табл. 2. 

Таблица 2. Данни за твърдостта на повърхността на изделиено 

Твърдост HRC
Проба, No 1 2 4 5 
Счупен вал 57 55 57.5  
Здрав вал  57 

 
Тези данни не могат да дадат конкретна информация за точната повърхностна 

твърдост на изделието поради малката дълбочина на слоя, но на базата на сравнение с 
твърдостта в обема на изделието, която се движи в диапазона 36 – 45 HRC, става ясно, 
че валът е повърхностно уякчен. 
 
2.2 Фрактографски анализ. Оценка на причините и характера на разрушаване. 
 

Макростроежа на лома запазва и отразява характера на действащите напрежения, 
степента на претоварване, разположение и характер на началото (огнище) на 
разрушаването и наличието на дефекти и други белези от протеклите процеси на 
зараждане и развитие на пукнатини в обекта, предизвикващи неговото разрушаване. На 
проба 2 от фиг. 1 е изследвана повърхността на лома и се наблюдава съвпадение на 
огнището на разрушаване и основен концентратор на напрежения, а именно грубо 
изработен канал на повърхността на вала между две шлифовани повърхности – фиг. 2 и 
3. 

Фигура 2. Място на лом, 20х Фигура 3. Място на лом, увеличение 40х, 
бразди на грубо изработен канал на 

повърхността на вала, действащ като 
концентратор на напрежения. Стрелката 
показва, пукнатина тръгваща от жлеба на 

повърхността и развиваща се аксиално към 
центъра с наличие на ръжда в нея 
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Допълнително по цялата повърхност на лома се наблюдават множество огнища на 
зараждане на пукнатини в заоблената част на канала. Плоскостта на развитие на 
разрушаването показва, че в детайла са действали тангенциални и нормални (насочени 
по остта на вала) напрежения. Фронтът на развитие на магистралната пукнатина в 
близост до посърхността на образеца е признак за действие предимно на тангенциални 
напрежения (фиг. 3). 

За определяне на вида на лома при силово въздействие на усукване са използвани 
основните класификационни фрактографски признаци: 

− По състояние на повърхността – наличие на конструктивно изработен 
концентратор на напрежение (грубо изработен канал) с допълнително 
въздействие от термичните обработки; 

− По морфология на повърхността – смесени кристалитни и влакнесто-люспести 
участъци. Нееднородността в строежа на лома може да бъде обусловена от две 
основни причини – химична и структурна нееднородност на материала, и 
особеностите на разрушаването, свързани с изменение на напрегнатото 
състояние. Нееднородността на лома е признак за крехко разрушаване; 

− По макрогеометрия – нееднороден макрорелеф, показващ нестабилно 
нарастване на пукнатината; 

− По характер на силовото въздействие – усукване с динамично или уморно 
разрушаване. 

В зоната на огнищата, наред с обичайния уморен релеф, се наблюдават и гладки 
участъци (плата) с разположени върху тях терасовидни стъпала на крехко разрушаване 
със значителни размери и разположени перпендикулярно на фронта на разпространение 
на магистралната пукнатина. При това на разрушената повърхност остават уморни 
бразди, които са основен фрактографски признак за идентифициране на уморно 
разрушаване.  
На фиг. 4 са обозначени отделните зони на лома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Идентифициране на лома по зони в процес на развитие на пукнатините при 
екслоатация, предизвикващи разрушаване 

Зона на ускорено 
развитие на 
пукнатина 

Огнища на 
разрушаван

Зона на ускорено 
разрушаване 

Отпечатъци от 
измерване на 

твърдост 

Стъпала и ръбове 
на развитие на 
пукнатината с 

притрити върхове 

Зона на окончателно 
разрушаване 
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Уморни пукнатини могат да се зародят и на гладка повърхност, но процесът 
значително се облекчава от „надрана” повърхност, каквато е тази на канала – фиг. 5. 

а) б) 

Фигура 5. Място на лом, увеличение 40х а) и 70х б), грубо изработен канал на повърхността на 
вала, действащ като концентратор на напрежения откъдето се зараждат и развиват 

пукнатините 

 
2.3 Микроструктурен анализ 
2.3.1 Микроструктура в непроявено състояние 

 
Микроструктурата в непроявено състояние на дефектиралия вал е показана на фиг. 

6 и 7. наблюдават се оловни и неметални включвания. Стоманата е сравнително „чиста” 
от неметални включвания (бал 1), но се наблюдава определена нееднородност по 
отношение на разпределението на оловото. По периферията то почти отсъства и 
количеството на оловните включвания нараства към центъра на образеца, което е 
определена неравномерност по отношение на оловото. 

 

Фигура 6. Неметални включвания в близост до 
повърхността и в централните зони, 

увеличение 110 х непроявен шлиф на проба 4 

Фигура 7. Оловни включвания в централните 
зони, увеличение 300 х непроявен шлиф на 

проба 4 
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2.3.1 Микроструктура в проявено състояние 
 
На фиг. 8 е показана микроструктурата на същия вал проба 4 (шлифованата 

повърхност), като в близост до повърхността се наблюдава мартензит, характерена за 
повишеното съдържание на въглерод и остатъчен аустенит (лява снимка), докато в 
централните зони в микроструктурата се съдържа пакетен мартензит и остатъчен 
аустенит (дясна снимка). 

 

а) 

 

б)

Фигура 8. Микроструктура в близост до повърхността а) и в централните зони б), 700 х, проявен 
шлиф на проба 4 

 
На фиг. 9 е показана микроструктурата на разрушения вал в мястото на 

разрушаване – проба 3 от фиг. 1. Прави впечатление, че на повърхността на образеца се 
наблюдава оксиден слой, а също така окисляване по границите на зърната от 
повърхността навътре. Това окисление е по повърхността на направения дискутиран вече 
канал между двете шлифовани повърхности на вала, което в съчетание с грубата 
механична обработка е място с голям брой предварително заложени дефекти към които 
се прибавя и нов фактор за пукнатинообразуване – окислена повърхност с навлизане на 
окислителния процес навътре по границата на зърната. 

Фигура 9. Микроструктура на повърхността в мястото на счупване. Увеличение 700 х проявен 
шлиф на проба 3. Наличие на оксиден слой по повърхността и границите на зърната 
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Микроструктурата на вала в този участък е показан на фиг. 10 и е аналогичен на 
показаните по горе снимки от образец 4. Мартензит с високо въглеродно съдържание и 
остатъчен аустенит в ляво и пакетен мартензит и остатъчен аустенит в дясно [6]. 
Наблюдават се и оловните включвания, изглеждащи като черни точки в равнината на 
шлифа. 

а) б) 

Фигура 10. Микроструктура на повърхността в мястото на счупване а) и в централните зони б). 
Увеличение 700 х, проявен шлиф на проба 3 

 
2.4 Измерване на микротвърдост 

 
Микротвърдостта беше измерена за да се определи дълбочината на слоя и дали има 

разлика в тази дълбочина за образци 3 и 4. Измерването на микротвърдостта е направено 
на проба 3 и 4, т.е. в мястото на лома и на разстояние 5-6 мм от него, радиално от 
повърхността на образците навътре. Микротвърдостта е определена по метода на 
Hanneman, като резултатите са посочени на графиката на фиг. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 11. Изменение на микротвърдостта на образци 3 и 4 
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Микроструктурата корелира с измерените микротвърдости показани на фиг. 11, 

като лесно може да се определи ефективната дълбочина на навъглеродяване. Това е 
разстоянието от повърхността към центъра на вала където твърдостта става 550HV [5]. 
Ефективната дълбочина на навъглеродяване за проба 3 (място на лом) е 0.39 mm, а тази 
на проба 4 (отдалечена от лома) в шлифован участък на повърхността е 0.35 mm. Тези 
снойности на микротвърдостта и ефективната дълбочина на навъглеродяване, заедно с 
характеристиките на микроструктурата, ни дават основание да предположим с известна 
доза условност, че каналът е изработен преди процеса на навъглеродяване. Окислението 
и обезвъглеродяването на повърхността е доста често срещан дефект при 
навъглеродяване. Шлифоването на останалата повърхност е премахнало този дефект. 
Окисляване може да се получи и при закаляването, но то не би трябвало да е толкова 
съществено. 
 
3. Заключение 
 

В резултат на проведеното обследване могат да се направят следните заключения 
по отношение на факторите довели до разрушаване на детайла: 

− Стоманата, от която е изработен валът не е най-доброто решение за такъв тип 
детайли; 

− Изработването на каналите е грубо и набраздената повърхност от 
металообтаботващия нож е предпоставка за зараждане на пукнатини при 
динамичното натоварване на вала; 

− Наличието на окислена повърхност и интеркристална корозия в дълбочина по 
границата на зърната е допълнителен фактор, улесняващ пукнатино-
образуването. 
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Methods for Specifying the Hardening and Heat Treatment  
by High-frequency Currents (HFC) of Gears from Steel C45 
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Abstract 
The surface layer of a forging gear can be effectively heated by EFD induction hardening, method also gives the 
high mechanical friction and abrasion resistance. Understanding and prediction the structural change during 
induction hardening is very important. The structure of the induction hardening layer as well as in a depth were 
tested by microstructural analysis. Also, the microhardness in a depth of the hardened layer was measured. 
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Методи за уточняване режимите за повърхностно уякчаване на зъбни 
колела от стомана C45 

 
Ярослав АРГИРОВ, Николай АТАНАСОВ 

 
1. Увод 
 

Зъбните колела са сред най-разпространените машинни елементи в 
машиностроенето. Основните съставни части на зъбните механизми като редуктори, 
моторредуктори и мултипликатори, предавателни кутии, открити зъбни предавки са 
зъбните колела. От работоспособността на тези машинни елементи до голяма степен 
зависят надеждността и експлоатационните качества на машинните и съоръженията в 
които предаването на въртящ момент е свързано с предаване по валове. Зъбното колело 
се зацепва с другите зъбни колела посредством зъби притежаващи профил, който дава 
възможност за предаване на въртящия момент, без приплъзване.  

Контактът между зъбите има голямо значение за зъбните предавки при 
подемнотранспортни машини, работещи с големи натоварвания и ниски честоти на 
въртене. 

Контактната зона, при която в сравнително малка площ се наблюдават големи 
напрежения, е определяща, както за равномерната работа на зъбната двойка, така за 
нейната дълговечност, които са определящи ресурса на работа на машинните елементи. 
Не от по малко значение са механичните характеристики на сърцевината при зъба. За 
добрите експлотационни характеристики на зъбното колело в зависимост от типа на 
натоварване и периферната му скорост, определящи са подбора на материал, метода и 
технологията на формообразуване, предварителната термообработка и метода на 
уякчаване на контактната повърхност на зъба.  
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2. Разглеждан проблем 
 

В статията е разгледан проблема свързан с предварителната термична обработка на 
изковка на зъбно колело от стомана C40 БДС EN 10083-2. Средновъглеродните стомани 
от този клас подлежат на повърхностна термична обработка.  

Предварителната термична обработка на заготовката е от голямо значение, както 
по отношение на хомогенното последващо уякчаване, посредством скоростно нагряване 
с топлинен източник (ток с висока честота-ТВЧ), така и по отношение механичните 
свойствата на сърцевината на зъба. 
 
3. Цел, изследователски методики и резултати 
 

Целта на настоящата статия е чрез контрол на структурните и механични 
изменения при различни режими на термична обработка на изковка на зъбно колело от 
стомана C40 да се оптимизира технология за получаване на подходящи експлотационни 
характеристики. 
 
3.1 Методика на провеждания експеримент 

 
Методиката на експеримента включва предварителна термична обработка на 

изковка от стомана С40, последваща механична обработка и нарязване на зъби, 
повърхностно уякчаване (ТВЧ) със зададени време на нагряване и честота на тока. 
Методичната последователност при провеждане на изследването е представена на 
(фиг.1). В схемата е показан и обектът на изследване.  

  

Фигура 1 Блок схема на провеждания експеримент 
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От обекта (зъбното колело) са изрязани проби, на които се извършва 
макрострутурен анализ с помощта на стерео микроскоп тип “EUROMEX”и 
микроструктурен анализ посредством микроскоп „NEOPHOT 32”.Измерена е микро-
твърдост в контактната зона и основата на зъба посредством приставка „Haneman”.  

Подготовката на образците изисква зацепване на зъб от зъбното колело в 
междузъбие, като предварително зъбите се притискат до формиране на плътен контакт в 
зоната на контакта и заливане на пробата със запечатваща маса. 

 
3.2 Резултати от проведените експерименти 

 
Резултатите могат да се разгледат, като резултати от предварителната подготовка 

на основния материал под формата на изковка, която има определящо значение за 
жилавостта на зъбите, качеството на механично обработените повърхнини и 
структурната хомогенност в зоната закаляване (зона на контакта на зъба) и резултати от 
уякчаването на зъбите в зоната на контакта, посредством бързо нагряващ източник ТВЧ. 
 
3.2.1 Предварителна термообработка на изследвания технологичен обект 

Предварителната термообработка е проведена в електро-съпротивителна пещ. 
Използвани са два варианта на предварителна термообработка, нормализация и 
подобряване, като се взема в предвид състава на стоманата (фиг.2). 

 

 

Фигура 2 Циклограма показваща възможноста за промяна на структурата на изследвания 
материала чрез термично въздействие 

Проведени са микроструктурни изследвания на основния материал (С40) на 
изковката (фиг.3а) от горещо валцован прокат. Наблюдава се характерната ферито-
перлитна структура. Много често прокатите в доставно състояние са с груба 
едрозърнеста структура при размер на зърната 50-60μm. Структури от този тип са със 
силно занижени механични характеристики (фиг.3б). 
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а б

Фигура 3 Микроструктура на изследвания материал от изковката:  
а/ основен материал с увеличение х 400;  

б/ прокат в доставно състояние, подбран по случаен принцип с увеличение х 800. 

 
При провеждане предварителната термообработка по циклограмата на (фиг.2), 

настъпват значителни промени в структурно отношение на изследваната стомана. 

  
а б

Фигура 4 Микроструктура на изследвания материал от изковката:  
а/увеличение х 500 след нормализация;  

б/увеличение х 500 след подобряване 

На (фиг 4) са представени микроструктурите на стоманата след нормализация и 
подобряване. От проведения режим нормализация (фиг.4, а), се наблюдава силно 
занижаване количеството на ферит и нарастването на квазиевтектоида под формата на 
перлит и сорбит. Тези структури са по хомогенни и с по добри механични 
характеристики. При режим на подобряване (фиг.4, б)се изгражда зърнест перлит, който 
представлява хомогенен квазиевтектоид (C=0,4%).Структурата е с много добри 
механични показатели, повишена жилавост, твърдост и хомогенност. Тези 
характеристики са особено добри за машинни детайли, които подлежат на механична 
обработка посредством отнемане на стружка. Режещия ръб на ножа не получава 
наслойка и се получава повърхнина с ниска грапавост. При повърхностно уякчаване чрез 
термична обработка посредством бързо нагряващи източници, предварително 
получената хомогенната структура,води формиране на еднороден мартензит.  

25𝛍m 15𝛍m
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3.2.2 Повърхностно уякчаване контактната зона на зъбите посредством високо 
честотен ток (ТВЧ)  

Методите на термообработка (ТО) за стомани със средновъглеродно съдържание 
могат да бъдат: конвенционални (обемно закаляване) или с енергийни източници от 
типа: пламъчно, ТВЧ (ток с висока честота) и ВЕИ (високо енергийни източници). 
Основно изискване за експлоатацията на зъбните колела е жилава сърцевина и твърда 
контактна повърхност, за да се съпротивляват на износване. 

Приоритет при малък модул на зъба е използването на ТВЧ закалка. При голям 
модул е възможно за тази стомана, която е с ниска прокаляемост да се използва пламъчно 
или обемно закаляване.  

В конкретния случай при модул на зъбите m=1,5 се предпочита ТВЧ закаляване. 
Изследвани са три режима с промяна времето на нагряване и честотата на тока, които са 
показани таблица 1. Трите проби са подложени на предварителна термообработка 
подобряване, с цел получаване на хомогенна структура от зърнест перлит.  

Следва повърхностно закаляване на зъбното колело с ТВЧ. В контактната 
повърхност на зъба настъпват структурни изменения, като на повърхността се формира 
бейнит- сорбитна структура, а в сърцевината зърнестия перлит не се променя. 

На (фиг. 5), са представени макроструктурните изследвания при отделните режими 
представени на табл.1, с обозначени зоните на изследване. От макростуктурите са видни 
уякчените зони. С най добре изразена зона на уякчаване е проба 2 представена на (фиг.5, 
б) 

Таблица 1. Режими на термooбработка с ТВЧ 

обект № 𝛕, сек f, kHz охлаждане Тотвр.,℃ 

1 5,5 66 вода 350
2 4 450 вода 350
3 5,5 450 вода 350

 

  

a б в 

Фигура 5 Макро структура на зъбни колела с отделни режими на ТВЧ:  
а/ №1 от табл. 1; б/ №2 от табл. 1; в/ №3 от табл. 1 
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На (фиг.6), са представени микроструктурите на контактните зони. При режим 1 
(фиг. 6, а), както е видно и от макроструктурното изследване (фиг. 5, а), закаляването е 
протекло по цялото сечение на зъба и след отвръщане, се формира зърнест троостит в 
целия обем на зъба. От подбраните режими с най добра структура и механични свойства, 
отговарящи на необходимите изисквания, е зъбно колело с режим 2 (фиг. 6, б) 

 
a б в 

Фигура 6 Mикроструктура на зъбно колело след режим на ТВЧ, увеличение х500:  
а) №1 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3;  
б) №2 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3;  
в) №3 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3. 

 
На фиг.7, са представени измененията на микротвърдостите, от контактната зона, 

към сърцевинатана зъба. С най добре изразен градиент, по отношение изменението на 
твърдостта е проба 2. Тя с изискуемата твърдост на повърхността, до 0,3 mm и плавен 
спад до 0,7 mm. Сърцевината на тази проба е зърнест перлит с твърдост (230HV0,05), 
създаваща висока жилавост. Уякчената повърхност е с повишена износоустойчивост за 
този вид зъбни колела.  

 

Фигура 7 Изменение на микротвърдостта в зоната на контакта на зъба:  
а/№1 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3;  
б/№2 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3;  
в/ №3 с обозначени зонa на фиг.6 зона на контакта Z.3 
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Изводи 
 

− Определен е оптимален режим за предварителна термообработка на зъбни 
колела подложени на ТВЧ закаляване; 

− Определен е режим за ТВЧ повърхностно уякчаване на зъбни колела с малък 
модул.  

− Изследвана е и е оптимизирана структурата в зоната на основата на зъба. 
− Определена и анализирана е градиентната твърдост в зоната на контакта и 

основата на зъба. 
− Прогнозиран е оптимален режим за термообработка на зъбни колела от средно 

въглеродна стомана работещи в кранови редуктори 
− Получен е оптимален резултат за при проба 2. 
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Investigation of the Structure and the Properties of 18XГT (1.2162) Steel 
Gear-Wheel Surface Hardened by Vacuum Carburizing 

 
Daniela SPASOVA 

 
Technical University of Varna, Varna, Bulgaria, 

e-mail: danielats@abv.bg  
 
Abstract 
The carburizing is widespread in practice process for surface hardening of details with different dimensions and 
function. In this paper is investigated the structure of a 18XГT (1.2162) steel gear- wheel surface hardened by 
vacuum carburizing in industrial conditions. Vacuum carburizing technology allows the obtaining of a non-oxide 
surface and homogeneous distribution of the saturation phase. The structure of the carburizing surface layer as 
well as in a depth were tested by microstructural analysis and X-ray analysis. Also, the microhardness in a depth 
of the hardened layer was measured. 
 
Keywords: 18XГT steel, gear- wheel, vacuum carburizing, X-ray analysis, microstructural analysis 
 

Изследване структурата и свойствата на зъбни колела от стомана 
18ХГТ повърхностно уякчени чрез вакуумна цементация 

 
Даниела СПАСОВА 

 
1. Увод 
 

Зъбните колела са основните съставни части на зъбните механизми като редуктори, 
моторредуктори и мултипликатори, предавателни кутии, открити зъбни предавки [1, 2]. 
Термообработката (брой, вид и продължителност) определя до 30% от себестойността на 
изработените зъбни колела [3]. Поради това е много важно да се анализират разликите в 
технологиите, използваното оборудване и особеностите на процесите при 
термообработване на различните марки стомани. 

Цементацията е широко разпространен в практиката процес за повърхностно 
уякчаване на детайли с различни габарити и предназначение. Конвенционалната 
технология за цементация на детайли изисква висока консумация на енергия, 
съпроводена е от деформации в детайлите, възникват проблеми с пари при охлаждане в 
масло, както и опасността от експлозия и пожар, замърсяване на околната среда с емисии 
на CO2. Тези недостатъци могат да бъдат премахнати чрез използване на вакуумна 
цементация и закаляване с газ под високо налягане [2, 3, 4]. 

В сравнение с цементацията в атмосферни условия, вакуумната цементация има 
много предимства. Във вакуумните съоръжения цементацията може да протече при по-
висока температура, което намалява времето на процеса, по-специално за по-голяма 
дълбочина на навъглеродения слой [5, 6]. Поради липсата на кислород качествата на 
повърхността на детайла са значително по-добри. Разходът на газ е незначителен спрямо 
конвенционалната технология за цементация [7, 8]. 
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2. Изложение 
 

Целта на настоящото изследване е да се уточняване технологичните особености 
при вакуумна цементация на зъбни колела от стомана 18ХГТ (1.2162), като се изследват 
структурата и свойствата им. 

Обекта на изследване – зъбно колело от стомана 18ХГТ, както и областта от която 
е изработено пробно тяло за анализиране на структурата и свойствата, са показани на 
фигура 1. 

 

Фиг.1. Обект на изследване- зъбно колело от стомана 18ХГТ 

2.1 Технологичен режим на вакуумна цементация 
Изследваните зъбни колела от стомана 18ХГТ се подлагат на вакуумна цементация 

в промишлени условия, при следния режим: 
− зареждане в студена пещ в един ред на 12 бр. зъбни колела  
− насищаща среда C2H2 (ацетилен) 
− температура на насищане – 910℃ 
− време на насищане – 30 min. 
− количество натечнен газ – 3700ml 
− вакуум – 07 μbar 
− охлаждаща среда – 25 min в масло при t = 60℃ 
След цементацията зъбните колела се подлагат на нискотемпературно отвръщане 

при t = 180℃ [1, 2, 6]. На фигура 2 е показана циклограмата на технологичния процес на 
вакуумна цементация. 

 

Фиг.2. Циклограма на вакумна цементация стомана 18ХГТ 
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2.2. Изследване структурата и свойствата на зъбни колела от стомана 18ХГТ 
след цементация 

От изследваните обекти (зъбни колелa), са изработени пробни тела за макро и 
микрострукторен анализ. Микроструктурният анализ се проведе на металографски 
микроскоп NEOPHOT 2. 

Също така е проведен количествен рентгеноструктурен фазов анализ на пробните 
образци след вакуумна циментация, чрез рентгенов дифрактометър ДРОН 4 [8]. 
Измерена е микротвърдостта по Викерс (HV0,05) на пробните тела на повърхността и в 
дълбочина на обработените слоеве след вакуумната циментация. Измерването на 
микротвърдостта на образците, се осъществява на металографски микроскоп NEOPHOT 
2 с помощта на приставка Hanemann 100 [9]. 
 
3. Резултати и анализи 
 

Разглежданата стомана 18ХГТ е цементуем клас стомана, основно се използва за 
цементация чрез конвекционални методи на термообработка. Наличието на Mn и Ti води 
до издребняване на зърното, като титанът формира титаново-карбидни фази, които се 
формират по границите на зърната и блокират техния растеж. Предварителната 
термообработка преди цементация на такъв вид стомани е нормализация [2]. Както вече 
споменахме, цементацията във вакуум, води до интензивност на процеса(за кратко време 
на силно развитие на слоя и получаване на чиста неокислена повърхнина). 
 
3.1. Резултати и анализи от макро и микроструктурния анализ 

На фигура 3 а) е представена снимка от макроструктурен анализ, където може да 
се види дебелината на цементования (ограден с пунктирана червена линия). На фигурата 
се вижда развитият цементован слой на разглежданата стомана. От показаната 
неразядена микроструктура на разглежданата стомана (фиг. 3 б), се наблюдават микро, 
макро и мезо-неметални включвания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                                                            б) 

Фиг.3. а) – макроструктура на зъбно колело след цементация в зоната на зъба х50;  
б – микроструктура зъбно колело след цементация в зоната на зъба (неразяден шлиф) х125 
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а)                                                                                                                                        в) 
 
 

б)                                                                                                                      г) 
 

Фиг.4. Микроструктури на цементования слой на зъба а) на повърхността х100; б) в сърцевината 
х100; в) на цементования слой на върха на зъба х 200 и г) х1000 

На фигура 4 е представена структурата на повърхнината на цементования слой на 
зъба и в основния материал, като в повърхностния слой е мартензит и остатъчен аустение 
(фиг.4. а), а в сърцевината (фиг.4 б) е бейнитна структура. С цел прецизно анализиране, 
са разгледани локални зони цементования слой с увеличение х500 (фиг.4.г) и х1000 (фиг. 
4. в). Наблюдава се добре изразена мартензитна структура с определено количество 
остатъчен аустенит. 
 
3.2. Резултати и анализи от проведения рентгеноструктурен количествен фазов 
анализ 

На фиг.5 и фиг. 6 са показани дифрактограми от проведения количествен фазов 
анализ на образците подложени на вакумна циментация по описания режим.  

 

Фиг. 5. Рентгенова дифрактограма показваща фазовия състав на повърхността  
на цементования слой 
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Фиг.6. Рентгенова дифрактограма показваща фазовия състав на цементования слой на дълбочина 
0,1 mm 

 
От разчитането на получените рентгенови дифрактограми (фигурите 5 и 6) може да 

се уточни, че количеството на остатъчният аустенит на повърхността на цементования 
слой е 43%, а в дълбочина 0.1 mm от цементования слой се наблюдава значително 
снижаване на остатъчния аустенит до 35 %.  
 
3.3. Резултати от измерените макро и микротвърдости на изработените пробни 
тела 

В таблица 1 са дадени измерените единици макротвърдост по Роквел (HRC) на 
зъбно колело от стомана 18ХНМ, както на челната повърхност на зъба (цементования 
слой), така и в основния материал.  
 

Таблица 1. Измерена твърдост по Роквел, на върха на зъба и в основния материал 

 
Измерените микротвърдости, в зоната на цементования слой на зъбно колело от 

стомана 18ХНМ, са представени на фигура 7. Наблюдава се снижаване на твърдостта в 
повърхността, което се обяснява с наличието на остатъчен аустенит в структурата на 
стоманата. Вероятно въглеродния потенциал и подаването на въглерод в камерата в 
процеса на насищането е със значително по-завишени параметри от необходимите.  
 

№ на измерване 1 2 3 4 5 
Измерено 

(средна 
стойност):

Връх на зъба- HRC 56 59 59 60 59 59 
Основен материал- 

HRC 29 28 31 29 35 30 
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Фиг. 7. Разпределение на микротвърдостта в зоната на изградения цементован слой 

 
4. Заключение 
 

От проведените изследвания може да се направят следните изводи относно 
технологичния режим на вакуумна цементация: 

1. Използвания режим на цементация и разгледаните структури ни дават основание 
да смятаме, че може да се занижи температурата на цементация с 10 градуса. 

2. Използваните междинни времена на нагряване са завишени особено при по-
високите температури, тъй като скоростта на нагряване е изключително малка. 

3. Възможно е снижаване на въглеродния потенциал, с цел намаляване 
количеството на остатъчният аустенит в повърхностния слой, като се снижи 
броя на впръскванията на ацетилен (С2Н2), 

4. Избраният режим на вакуумната цементация позволява получаването на 
безокислителна повърхност, което се доказва от проведеният макроструктурен 
анализ, при който не се наблюдава окисляване на повърхността. 

5. Процеса на впръскване на вакуум в насищащата среда води до хомогенното му 
разпределение по повърхността на изделието. 

6. На- общо може да се заключи, че избраната методика за вакуумна циментация 
ускорява технологичния процес, в сравнение с конвенционалните методи за 
цементация. 
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Abstract 
The study presents results from an investigation of welded tool steels. Special grades of Cr-Mo-Mn electrodes are 
used to recover moulds, dies, etc. Welding is performed by TIG method, micro-hardness is measured and macro 
and microstructural analysis of the layers is performed. Spectral analysis was carried out and the chemical 
composition of the welded material was determined. A heat treatment was performed and the hardness and 
microstructure of the additive material was investigated. The data obtained from the work will be used to compare 
and rate a real recovered detail of this type. 
 
Keywords: welded layers, hardness, microstructure. 
 

Микроструктура и свойства на наварени слоеве върху 
инструментална стомана с Cr-Mo-Mn сплав 

 
Стоян ТОДОРОВ, Сергей КИРОВ 

 
1. Увод 
 

Технологичните процеси за производство на детайли от рода на матрици, шприц 
форми, леярски форми и др. са сложни и с висока стойност от икономическа гледна 
точка. Това води до нуждата от създаване и изследване на технологии за техният ремонт 
и възстановяване. В процеса на работа работните повърхнини се износват и трябва да 
бъдат възстановени, което води до редица фактори като еднородност на материала, 
физико-механични свойства и добра обработваемост за точното възстановяване на 
формата на детайла.[1]. 

Съществуват различни методи за наваряване и нанасяне на покрития на износени 
работни повърхнини, което дава възможност за тяхното модифициране.[4] Една от най-
широко разпространените технологии е ВИГ наваряването, то е сравнително по евтин 
процес от останалите и намира широко приложение в ремонтните технологии. Метода 
може да бъде подобряван в зависимост от добавъчните материали, параметри на процеса, 
също така и автоматизиран. С този метод на наваряване имаме възможност да постигнем 
много добра хомогенност на наварените слоеве, малки зони на термично влияние, което 
е от особено значение за работните характеристики на инструментите. От голямо 
значение е изследването на микроструктурата на навареният метал за може да се 
изследват дефекти, зони на термично влияние, микротвърдост и др. определянето на тези 
фактори позволява да се подобряват технологиите за възстановяване чрез наваряване.[2] 

Методите за определяне на микротвърдост се модифицират непрекъснато, което ни 
дава възможност да изследваме подробно нанесените слоеве и да определяме 
хомогенността на разпределението на микротвърдостта. Отчитането на микротвърдост 
заедно с изследване на структурата дава възможност да бъдат отчетени фактори като 
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пукнатинообразуване, неравномерно разпределение на карбиди в обема на материала и 
други. При нанасяне на повърхностни слоеве подходящ стандартен метод по Викерс с 
диамантена пирамида и натоварване от 50 до 200гр. [3][5] 
 
2. Методика на проведените изследвания 
 
2.1 Изполвани са стандартни методи за анализ в лабораторни условия 
 

− Подготовка на образци от стомаха Х12 
− Наваряване по ВИГ метод с Cr-Mo-Mn сплав 
− Механична подготовка на шлифове 
− Имерване на микротвърдост по Викерс с натоварване 200гр. 
− Изследване на макро и микроструктурата на наварените слоеве 
− Рентгенофлоурисцентен спектрален анализ на наварените слоеве за определяне 

на легиращи елементи 
− Графично представяне на получените резултати 

 
2.2 Режими и метод за наваряване. 
 

− Наваряването е осъществено по ВИГ метод с марка електроди JOKE FILL W22 
− Сила на тока 60А 
− Последователно нанасяне на няколко слоя без прекъсване 
− Слоевете са нанесени без подгряване на основният материал 

 
2.3 Химичен състав на основен материал и наварен слой 
 

За провеждане на експеримента е използвана инструментална стомана Х12 
наварена с Cr-Mo-Mn сплав (табл.1.) за ремонт на шприц форми и ударни инструменти 
от ниско и средно-легирани стомани с висока корозионна и топлинна устойчивост.  
 

Таблица 1. Химичен състав на основен материал и наварен слой 

Материал C% Cr% Mn% Si% Ni% Mo% Fe%
Х12 2,00-2,20 11,50-13,00 0,15-0,40 0,15-0,35  
JOKE W22 8,71 0,31 0,37 90,6

 
Поради липса на данни от производителя е извършен рентгенофлоурисцентен 

спектрален анализ за установяване на легиращите елементи в добавъчния материал. 
 
 
2. Анализ на резултатите 
 

Макроструктурата в зоната на основният метал представлява текстура от перлит с 
хромови карбиди типична за стомана Х12. В преходната зона от основният материал към 
повърхността се наблюдава формиране на ферито-перлитна структура с образуване на 
иглест мартензит и иглести кристали по посока зоната на стопяване, където има и 
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значително нарастване на твърдостта. Формираните иглести дентритни структури са 
типични при наличието на стопилка и високи скорости на охлаждане. 
 

 

Фигура1. Макроструктура на наварени слоеве във преходната зона (а); микроструктура на 
основен материал, преходна зона и наварен метал (b) 

 

 

Фигура 2. Измерена твърдост по Викерс HV 0.2 по дълбочина на навареният слой 

 
Микротвърдостта, измерена по дълбочина на слоя, отчита високи стойности от 700-

800 HV. Не се отчитат изменения в големи граници, с изключение на някой завишени 
стойности, които най-вероятно се дължат на наличието на карбидни образувания, от 
което се предполага и добра хомогенност на структурата.  
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Фигура 3. Mикроструктура на наварени слоеве  (a;b;c) граници на зърна в дендритни образувания; 
(d)  микропукнатина в навареният метал 

 
В микроструктурата на навареният метал се формират типични иглести 

(дендритни) структури с ясно очертани граници на зърна, в които се наблюдават 
множество карбиди. Поради високата измерена твърдост по дълбочина на слоевете е 
нужно да бъде направен рентгеноструктурен анализ на изследваните проби за да се 
установи количеството на въглерод в отделните фази на структурата. В отделни зони от 
структурата се наблюдават микропукнатини с размери от 50 до 150 микрона които се 
образуват между границите на зърната при прехода между двата нанесени слоя. Най-
вероятно причината е горещо пукнатинообразуване и неметални включвания. 
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Фигура 4. Микроструктура на: (a) текстура на добавъчен тел; (b) иглести (видманщетни) 
образувания на закален добавъчен тел; (c) и (d) наварен добачъвен тел 

Микроструктурата на добавъчният материал в сурово състояние представлява 
текструра с измерена твърдост от порядъка на 220 HV съответстваща на твърдост на 
стомана в отгрято състояние. След проведена термична обработка закаляване и след 
наваряване получените структури са иглести (видманщетови) с висока твърдост от 
порядъка на 800 HV съответстваща с твърдостта дадена от производителя. 



581 

 

Фигура 5. Измерена твърдост по Викерс с натоварване 200 грама на добавъчен материал W22 в 
сурово, закалено и наварено състояние. 

4. Заключения 
− При проведения рентгенофлуорисцентен спектрален анализ не е установено 

наличието на манган в състава на добавъчния тел. 
−  Измерената микротвърдост по дълбочина на слоя е сравнително висока и 

съизмерима със твърдостта след закаляване като се отчитат значително високи 
стойности към повърхността на слоевете, което се дължи на образуването на 
хромови карбиди. 

−  Установено е наличието на микропукнатини в зоната между слоевете. 
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Abstract 
In this paper are presents some aspect of application of non-destructive methods in auto repair production. The 
presented results are on cylinder heads, cylinder blocks and crankshafts. An option to improve the repair 
technology is proposed performing several control options on the details studied. 
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Относно някои аспекти на приложение на безразрушителния контрол 
в авторемонтното производство 

 
Иван ИВАНОВ 

 
1. Увод 
 

Ефективното и дълготрайно използване на съвременния автомобилен и 
транспортен парк изисква висококачествено поддържане, както при текущите, така и при 
периодичните и основни ремонти. Това качество е невъзможно да се постигне без 
използване на методите на безразрушителния контрол за установяване на евентуални 
дефекти в детайлите, подлежащи на ремонт. Съвременното авторемонтно производство 
изисква голямо количество познания по възможните видове откази по детайлите, 
изграждащи автомобила, а това е неизбежно без задълбочено и професионално 
използване на безразрушителния контрол. 

Настоящата работа има за цел да обобщи прилаганите методи за контрол на 
детайлите при ремонт и да предложи технологичен подход при възстановяването им. 
 
2. Изложение 
 

Безразрушителните методи за контрол, прилагани в авторемонтното производство, 
могат да бъдат обобщени схематично на фиг. 1. 

Визуалният контрол в авторемонтното производство се свързва основно с оглед на 
детайлите за характерни дефекти свързани с тяхната работа – задирания по спирачни 
дискове и барабани, нарушения по уплътняващите повърхнини на цилиндрови глави, 
блокове, колектори, корозия по отвори и повърхнини в охладителната система, наличие 
на замърсявания в системите за охлаждане и мазане на двигателя, горивните и 
спирачните системи и други. Въз основа на резултатите от визуалния контрол се 
преминава към следващата стъпка от ремонта на автомобила. 
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Фигура 1. Методи за диагностика на автомобилни детайли авторемонтното производство 

Измерителният контрол на детайлите в авторемонтното производство е свързан 
основно с определяне на размерите на работните им повърхнини, грапавостта и 
относителното им местоположение при съвместна работа на отделните елементи. При 
възстановяване на колянови валове от двигатели с вътрешно горене се извършва 
измерване на диаметрите на шийките на основните и мотовилковите лагери, дължината 
на шийките с аксиални или радиално-аксиални лагери, радиалното биене на вала. 
Получените резултати се сравняват с каталожните за съответния автомобил. При 
съществуваща възможност за възстановяване на валовете се извършва дефектоскопски 
контрол на скрити дефекти – капилярен или магнитно-прахов. 

Възстановяването на цилиндровите блокове е свързано с редица измервания на 
диаметрите на цилиндрите, определяне на тяхното износване, измерване на грапавостта 
им, измерване на равнинността на присъединителните повърхнини към цилиндровата 
глава и маслената вана, определяне на съосността на лагерните шийки на коляновия вал 
и други. Характерно за цилиндровите блокове е, че се изпитват на теч с налягане 0,1 МPa, 
подавано в охладителната система. 

Установяването на скрити дефекти при авторемонтното производство е свързано 
се редица трудности. Преди всичко изпитваните детайли трябва да бъдат демонтирани 
от своето място и почистени от всички замърсявания. В зависимост от типа на детайла и 
очаквания дефект се прилагат различни методи за контрол: 

− Изпитване на теч – метода се прилага за установяване на проходни пукнатини в 
детайли, осигуряващи независимото движение на флуиди – цилиндрови глави, 
цилиндрови блокове, охладители на масло, радиатори на охладителната система 
и други[1]. 

− Капилярен контрол – цветен или луминесцентен контрол се прилага при 
изпитване на цилиндрови глави, колянови валове и други, при търсене на 
повърхностни уморни пукнатини или проходни пукнатини[1,3-8,15] 

− Магнитно-прахов контрол – приложим при изпитване на детайли от желязо-
въглеродни сплави за установяване най-често на уморни пукнатини – колянови 
и разпределителни валове, елементи от спирачната система и други [7,9]. 

Приложението на други методи за контрол, напр. ултразвуков, е ограничено в 
авторемонтното производство основно до изпитване на цистерни и заваръчни 

Диагностика на автомобилни детайли 
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съединения [7,13,14,16-18,20]. Прилагането му в други случаи е икономически 
нецелесъобразно, поради големите разходи за контрол в сравнение с цените на новите 
детайли. 

 

  

Фигура 2. Цилиндрова глава на Audi A8 след възстановяване, монтаж и последващ капилярен 
контрол 

 
Неправилното приложение на технологиите за безразрушителен контрол или 

пълният отказ от прилагането им по време на ремонтно-възстановителния процес в 
авторемонтното производство може и довежда до значителни разходи на резервни части, 
труд и време.  

Например, на фиг. 2 е представена цилиндрова глава на Audi A8, при която е 
проведен капилярен безразрушителен контрол след пълно механично обработване и 
възстановяване на работните повърхнини. Резултатът от контрола показва наличие на 
пукнатина, свързваща охладителната система с горивното пространство на двигателя. 
Отказът от предварителен контрол в този случай при известни резултати от 
диагностиката на двигателя довежда до монтиране на повредена цилиндрова глава на 
двигателя с вътрешно горене и невъзможност за нормалната му експлоатация. 
Илюстрирането на този случай показва, че независимо от проведените мероприятия на 
визуален контрол и възстановяване, технологичните въздействия не довеждат до 
подобряване на работата на агрегата. Тук отказът от приложението на някой от методите 
за контрол на скрити дефекти е определящ за влошеното качество на работа.  

Подобен е случаят с възстановяването на колянови валове и цилиндрови блокове. 
Визуалният и измерителният контрол се провеждат преди процеса на възстановяване 
чрез механично обработване, но контролът на скрити дефекти в много случаи се 
пропуска, а върху колянови валове се провежда изключително рядко. Визуалният и 
измерителният контрол в тези случаи на възстановяване дават достатъчна информация 
за техническото състояние на възстановяваните детайли [2, 8, 10, 11], но провеждането 
на капилярен, магнитно-прахов или друг контрол може да даде по-категоричен отговор 
на въпроса за годността и възможността за удължаване на ресурса на детайлите. 
Неприлагането на контрол на скрити дефекти може да доведе до случаи, като 
илюстрираните на фиг. 3. Моментът на разрушаването на показания вал е след основен 
ремонт на двигателя с подмяна на основните и мотовилковите лагери, без да се извърши 
контрол за наличие на уморни пукнатини. 
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Фигура 3. Уморно разрушаване на колянов вал след ремонт с подмяна на основните и 
мотовилковите лагери 

 
 

Един от лесно достъпните методи е капилярният контрол. Фиг. 4 илюстрира цветна 
дефектоскопия на колянов вал преди да се извърши ремонтното възстановяване на 
шийките му. Приложението му може да установи евентуална уморна пукнатина на 
повърхността на вала и да се избегне възстановяването му, а оттам и значителни загуби 
на средства, време, труд материали и резервни части.  
 
 

 
 

 

Фигура 4. Капилярен контрол на колянов вал 
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3. Заключение 
 

От изложеното по-горе може да се направят следните основни изводи, обобщения 
и заключения: 

− Приложението на методите на безразрушителния контрол в авторемонтното 
производство е от изключително значение за диагностицирането на 
техническото състояние на обектите на контрол. 

− Използването на един метод за контрол в авторемонтното производство не дава 
достатъчна информация за годността на детайлите. 

− Прилагането на методите за контрол на скрити дефекти дава възможност за по-
пълно разкриване на реалното състояние на дефектираните детайли. 

− Правилният технологичен подход при възстановяването изисква пълна 
информация за възникналия отказ, която може да се получи само чрез 
последователно провеждане на визуален, измерителен контрол и контрол на 
скрити дефекти. Липсата на някой от компонентите за изследване на годността 
на детайлите е причина за повторни ремонти и силно завишени разходи при 
възстановяването на детайлите в авторемонтното производство. 
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Abstract 
The article examines the application of the spectral analysis in the methods of metrological verification of 
measuring generators and spectrum analyzers – the method, the technical means and the way of processing the 
results of the verification of this radio equipment owned by Kozloduy NPP. 
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Приложение на спектралния анализ при метрологичната проверка на 
измервателни генератори и анализатори на спектър 

 
Мариета Г. МАРИНОВА, Красимир К. БОСИЛКОВ 

 
1. Увод 
 

Измервателните генератори се използват за формиране на сигнал с необходимата 
амплитуда и честота. Спектралният анализ, който е част от метрологичната проверка, се 
реализира с анализатор на спектър Аnritsu MS2717A. 

Методиката се отнася за измервателни генератори, които: 
− формират сигнал в честотен диапазон 1 µHz ÷ 350 МHz с точност 1 ppm; 
− имат обхват на измерваната амплитуда 0 ÷ 20 Vpp, допустима абсолютна грешка 

при измерване на амплитуда ≥ ± 0,15 %; 
− честота на кварцовия генератор: 1, 5, 10 МHz с допустима грешка 1 ppm; 
− имат изкривяване на хармониците ≤ (- 70 dBc ÷ – 40 dBc); 

 
Спектралните анализатори се използват за анализ на честотния спектър на 

радиочестоти и аудиосигнали, за измерване на честота и честотни разлики, абсолютна и 
относителна мощност, различни видове модулации, нелинейни изкривявания, шум.  

С цел осигуряване на проследимост на резултатите от измерванията и 
извършването на тяхната периодична метрологична проверка се наложи разработването 
на настоящата методика. Като еталон, който ще обезпечи проверката на анализаторите 
на спектър, е избран високочестотен опорен генератор R&S SMA 100A-B103. 
Характеристиките на SMA 100A-B103: честотен диапазон от 9 kHz до 3 GHz с точност 
Тime Base Error ± 1.10-8 и амплитуда от минус 145 dBm до 30 dBm, и разделителна 
способност 0,01 dB, обезпечават метрологичното осигуряване на радиотехническите ни 
измервания. Чрез използването на този еталон, проверката ще се извършва без да са 
необходими допълнителни измерител на мощност, адаптер, два сигнал генератора и 
смесител.  
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Проверяваните анализатори Anritsu: 
− са предназначени за измерване на честота в честотен диапазон 100 kHz ÷ 4 GHz 

с допустима абсолютна грешка ± 1ppm/10 г. 
− имат лента на честотния обзор (Span) 10 Hz ÷ 4 GHz; 
− измерват ниво на мощност в диапазон от (-) 135 dBm ÷ 20 dBm с допустима 

относителна грешка по ниво ± 0,9 dB за честота 100 kHz ÷ 3 GHz и ± 1,25 dB за 
честота 3 GHz ÷ 4 GHz. 

При проверката се използва метод на пряко измерване на честотата и амплитудата, 
зададени от SMA 100A-B103, стабилизиран със стандарт на честота. 

 

Фиг. 1 Анализатор на спектър 

 
2. Основни положения 
 

Измервателните генератори осигуряват сигнали с различна честота, амплитуда и 
форма за нуждите на радиотехническите измервания. Намират приложение при работата 
на честотомери, измервателни уреди и други електронни устройства. 

Генераторите се състоят от активен елемент, свързан с избирателна система, в 
която се възбуждат и поддържат трептения с различна форма и честота. Амплитудата и 
честотата на установените трептения в генератора се определят от режима на работа на 
активния елемент, параметрите на избирателната система, обратната връзка и товара. 

Част от метрологичната проверка на измервателните генератори включва 
определяне на неравномерността Flatness; 

− изкривяването на хармониците при синусоидален сигнал; 
− коефициента на изкривяване THD при синусоидален сигнал; 
− остатъчния коефициент на нелинейни изкривявания (Spurious); 

 
Анализаторите на спектър осигуряват бързи и точни измервания на 

радиотехническите величини чрез използване на инструменталните им функции: 
честота, лента на честотния обзор (Span), амплитуда и широчина на честотната лента.  
Mетрологичната проверка на анализаторите на спектър включва: 

− определяне на точността на остатъчния коефициент на нелинейни изкривявания 
Spurious Response с включен и изключен предусилвател; 

− определяне на точността на отчетеното средноаритметичното ниво на шума 
Displayed Average Noise Level (DANL) с включен и изключен предусилвател; 

− определяне на точността на измерваната амплитуда на измерителя на входно 
ниво за обхват на Fc от 10 MHz до 4 GHz в режим на Attenuator Оff; 

− определяне на точността на измерваната амплитуда на атенюатора за обхват на 
Fc от 10 MHz до 4 GHz в режим на Attenuator Оn; 
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− Определяне грешката при измерване на фазовия шум SSB Phase Noise. 
 
2.1. Използвани еталони 
 

Еталоните, използвани при проверката, трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

− Цифров честотомер Agilent 53220A, честотен диапазон от 1 Hz до 350 MHz, 
неопределеност ± 1*10-10. 

− Рубидиев стандарт на честота Symmetricom 8040 с годишна стабилност по 
честота 1*10-11; 

− Цифров мултимер Wavetek 1281, обхват по амплитуда: 0.1 ÷ 1000 V, 
неопределеност ± 500 ppm 

− Измерител на мощност power sensor NRP честотен диапазон oт 10 Hz до 3 GHz; 
точност ≤ 0,05 dB; 

− Генератор R&S SMA 100A- B103 с честотен диапазон от 9 kHz до 3 GHz и 
точност по честота Тime Base Error 1.10-8; амплитуда от – 145 dBm до + 30 dBm 
и точност 0,5 dB. 

− Анализатор на спектър Аnritsu MS2717A, 100 kHz ÷ 7 GHz, с допустима 
абсолютна грешка ± 1ppm/10 г., ниво на мощност в диапазон от (-) 135 dBm ÷ 
20 dBm с допустима относителна грешка по ниво ± 0,9 dB за честота 100 kHz ÷ 
3 GHz и ± 1,25 dB за честота 3 GHz ÷ 4 GHz. 

− термовлагомер. 

 

Фиг.2 Генератор R&S SMA 100A- B103 

 
2.2. Извършване на метрологичната проверка 
 

Преди да се започне метрологичното изследване, се извършва административно и 
техническо проучване на проверявания уред. При измервателните генератори 
спектралния анализ намира приложение в следните части от метрологичното изследване: 

− Определяне на нелинейните изкривявания THD. Задава се синусоидален сигнал 
от генератора с амплитуда 1 Vpp и честота 20 kHz. Използваният еталон, 
анализатор на спектър, се настройва с амплитуда 8 dBm, централна честота 100 
kHz, Span 200 kHz и RBW 1 kHz. Изчислява се мощността на основния сигнал в 
dBc и коефициента THD, след което се сравнява със стойността му по 
спецификация. 

− Определяне на остатъчния коефициент на нелинейни изкривявания (Spurious). 
Изходният сигнал на генератора се задава като синусоидален сигнал с амплитуда 
1 Vpp и честота 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz и 30 МHz. Анализаторът на спектър се 
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настройва според изискванията на производителя, съгласно таблица. Отчита се 
амплитудата на основния сигнал (I хармоник) в dBm, честотата и амплитудата 
на Spurious. Изчислява се в dBc амплитудата на Spurious и се сравняват тези 
стойности с тези, определени от производителя по спецификация. 

− Определяне на спектралната честота (Spectral purity) на хармониците. При 
синусоидален сигнал на проверявания генератор се установява синусоидален 
сигнал с амплитуда 1Vpp и честота последователно 20 kHz, 100 kHz и 1 МHz; 
използваният еталон, анализатор на спектър, се установява с амплитуда 8 dBm и 
честотни настройки: централна честота Fc съответно 100 kHz, Span 200 kHz и 
RBW 1 kHz; Fc 500 kHz, Span 1 МHz и RBW 2 kHz; Fc 5 МHz, Span 10 МHz и 
RBW 20 kHz. 

 
При метрологичното изследване на анализаторите на спектър се изпълнява 

следните проверки: 
− При определяне на грешката по честота в диапазона от 100 kHz до 4 GHz от 

еталона се задава изходен сигнал със синусоидална форма, амплитуда -10 dBm 
и 6 различни честоти. От менюто на анализатора се избират стойности на 
централната честота Fc, честотния обзор Span и амплитуда на входния за 
анализатора сигнал. Оптимална стойност за Span e cFSpan %.02,0= . За всяка 

стойност на зададената Fc се правят 5 измервания, като се нанася jизмFc  
(средноаритметичната стойност) в протокола от измерването. 

− определяне на остатъчния коефициент на нелинейни изкривявания Spurious 
Response, с включен и изключен атенюатор и ниво – 40 dBm. Съответно при 5 и 
7 различни централни честоти и зададена амплитуда – 40 dBm с избор от менюто 
последователно на Start Freq, Stop Freq, RBW и VBW, се измерва амплитудата 
на входния сигнал и се определя дали отговаря на условията, зададени от 
производителя. 

− определяне на отчетеното средноаритметичното ниво на шума Displayed 
Average Noise Level (DANL) в режим Pre Amp On и Pre Amp Off. През товар 50 
Ω се задава входен сигнал с амплитуда – 50 dBm и в зависимост от софтуера на 
проверявания анализатор, чрез последователен избор на команди Start Freq, Stop 
Freq, RBW и VBW и задаване на съответните стойности на тези величини, се 
извършват измервания и се изчислява средноаритметичното ниво на шума 
Displayed Average Noise Level (DANL). Извършва се сравнение със стойността 
на DANL, определена от производителя по спецификация. 

− определяне на абсолютната грешка при измерване на амплитуда с изключен 
атенюатор. В обхват от 0 dBm до – 50 dBm се извършва проверка на точността 
по амплитуда за 3 различни централни честоти, съответно в обхвата на kHz, MHz 
и GHz. В зависимост от софтуера на проверявания анализатор избираме 
подходящия обхват и отчитаме стойностите на амплитудата. 

− определяне на абсолютната грешка при измерване на амплитуда с включен 
атенюатор и Fc 100 MHz. В диапазона от – 50 dBm до 0 dBm и при зададена 
стойност от атенюатора през 10 dB от 0 до 50 dB, се измерва амплитудата на 
входния сигнал и се определя дали абсолютната грешка отговаря на стойността, 
определена от производителя по спецификация. 

− определяне на грешката при проверка на фазовия шум SSB Phase Noise 
Verification. На анализатора се подава сигнал с амплитуда 13 dBm и честота 4 
GHz. Чрез последователно подаване на команди се задава на RBW 1kHz и VBW 
3 Hz. Избират се последователно команди Shift, Trace, Trace A Operations, # 
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Average, въвежда се стойността 4, след това се подава команда Enter. След 
появата на монитора Trace Count 4/4, следва последователно подаване на 
командите Marker, Peak Search, Delta On/Off, 10 kHz. В същия ред се извършва 
проверката за 20 kHz, 30 kHz и 100 kHz. 

 

Фиг.3 Проверка на анализатор на спектър 

 
3. Резултати и дискусия 
 
3.1.Измервателни генератори 
 

Измерените стойности на амплитудата, dBm, получени при измерванията, от I-ия 
до V-ия хармоник, се използват за изчисляване на амплитудата в dBc като 

1измизмj UUB
j
−=  (1) 

където: 
jB - изчислената стойност на амплитудата в [dBc] от II-ия до V-ия хармоник; 

jизмU  – стойността на амплитудата в [dBm], измерена с анализатора на спектър; 

1измU - стойността на амплитудата на I-ия хармоник в [dBm], измерена с анализатора на 
спектър. 

2010
jB

jC =  
(2) 

където: 
j

C  е изчислената стойност на амплитудата в [dBc] за всеки хармоник. 
Измерените резултати и изчислените стойности се използват за пресмятане на 

пълния коефициент на изкривяване Total Harmonic Distortion (THD): 

c
c

j
j

THD

1

7

2

2
==  (3) 

 
Сравнява се изчислената стойност на THD с тази, определена по спецификация. 

 
При определяне на остатъчния коефициент на нелинейни изкривявания (Spurious) 

се използват резултатите от предишните измервания. 
Измерва се с анализатора на спектър амплитудата Cj на I-ия хармоник, амплитудата и 
честота на шума (Spurious). 
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dBc    , 10 20
LjisL

jC
−

=  (4) 

където 
isU  e i-тата стойност на амплитудата на шума (Spurious); 

jU e стойността на j-тата амплитуда на I-ия хармоник. 
 
3.2.Анализатори на спектър 
 
При проверката по честота за всяка стойност на централната честота се изчислява jизмFc  
– средноаритметичната стойност на честотата за j-тата зададена стойност на централната 
честота по формулата: 

5

5

1


== i
изм

изм

i

j

Fc
Fc (5) 

Определя се абсолютната грешка jΔ , където: 

jj действизмj FcFc −=Δ  (6) 
Сравняват се jΔ  и допΔ  по формулата: 

допj Δ≤Δ  (7) 
където допΔ  абсолютната допустима грешка съгласно ТОИЕ. 

Измерените стойности за амплитудата, dBm, получени при измерванията, чрез 
които се отчита остатъчният коефициент на нелинейни изкривявания Spurious Response 
с включен предусилвател (съответно в режим Pre Amp On и Pre Amp Off), се проверява 
дали отговарят на условието: 

допj LL  (8) 
където: 

jL  е измерената стойност на амплитудата от спектралния анализатор; 
допL  е стойността на амплитудата съгласно ТОИЕ. 

Определянето на точността на отчетеното средноаритметичното ниво на шума 
Displayed Average Noise Level (DANL) в режим Pre Amp On и Pre Amp Off, с ниво – 50 
dBm, се извършва при 4 честоти и се изчислява 10j HzDANL  за 10 Hz RBW по следната 
формула: 

[ ]40100
10

100log10100

−=

=













−

kHzRBWDANL
Hz
kHzkHzRBWDANL

j

j  
(9) 

Ако стойността, изчислена по (6), отговаря на условието: 
допj DANLDANL ≤ (10) 

където допDANL  е определен по спецификация, анализаторът отговаря на изискванията 
на производителя. 

При определяне на точността на измерителя по ниво в режим на Attenuator off от 
Fluke 9640 се задава амплитуда, действ jL , от 0,0 dBm до –50,0 dBm при 3 различни 
централни честоти Fc (10, 20 и 50 MHz), и със спектралния анализатор се отчита 
амплитудата на сигнала, jL , dBm (т.6.3.7.). 

Грешката, dB, се определя в логаритмични единици dB по следната формула: 
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j

действ
j L

L
jlg.10=δ (11) 

За получените резултати за jδ , dB, се проверява дали отговарят на условието: 

допj δδ ≤ (12) 
където допδ  е грешката от спецификацията на производителя. 

Проверяваният спектрален анализатор съответства на изискванията за точност на 
измерването, ако за всички точки на проверка и при различни стойности на входния 
атенюатор в dB е изпълнено условието (8). 

Измерената стойност се преобразува в Hz
dBc  чрез следната формула: 



















−−=

Hz
RBWdBcизмерениHz

dBc
1

log10  (13) 

Съответно за 1 kHz RBW: 

30
1

lg10 =







Hz
RBW  (14) 

Така, че  
30. −−= dBcизмHz

dBc  (15) 
 

В случай на несъответствие с изискванията на която и да е проверявана 
метрологична характеристика на анализатора, в т. 5 от протокола се отбелязва „не 
съответства на изискванията“, а в заключението проверявания анализатор се обявява за 
негоден. 
 
4. Заключение  
 

Данните от извършената проверка на измервателния генератор и анализатора на 
спектър, се оформят в протокол от метрологична проверка. 

На уредите, които отговарят на изискванията на настоящата методика, се издава 
свидетелство за метрологична проверка съгласно изискванията и се маркират със знак за 
годност. 

На генераторите и анализаторите на спектър, които не отговарят на изискванията 
на настоящата методика, се издава известие за негодност и се маркират със знак за 
забрана. 
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Abstract 
One of the great periods in human development after the Stone, New Stone and Copper Age was the Bronze Age. 
The name is associated with the discovery of the bronze alloy and the production of various objects from it. This 
period spans nearly two millennia (from the end of the 4th millennium BC to the 12th century BC) and is the time 
when, in addition to the making of the first bronze objects, the first major civilizations of the south and southeast 
– the Sumerian, Egyptian, Hittite, Minoan, Mycenaean and more. The territory of present-day Bulgaria does not 
remain isolated from the process of production and use of bronze objects, the apogee of this being the last period 
– the Late Bronze Age (the second half of the 2nd millennium BC). The article describes the applied non-
destructive methods of element analysis of the artifacts through X-ray fluorescence analysis (XRF) and X-ray 
diffraction (XRD). 
 
Keywords: radiography, defectoscopy, corrosion, Late Bronze Age, X-ray image 
 
1. Introduction 
 
The ancient metal products preserved to this day are those made of gold, silver, copper, bronze 
and iron. While precious metal objects arouse particular interest because of their exceptional 
jewelry and technological value, bronze objects prove to be a mystery that has greatly 
influenced the development of corrosion resistant technologies in the everyday life of mankind 
[1]. Only slight differences in the chemical composition of the alloy, composed of the two 
metals copper and tin, can change both the color of the object (from yellow-gold, at 6 to 18 
wt.% Tin, to shiny silver at contents, above 18 wt.% Tin) and a number its mechanical 
properties such as malleability, hardness, etc. [2]. 
One of the great periods in human development after the Stone, New Stone and Copper Age 
was the Bronze Age. The name is associated with the discovery of the bronze alloy and the 
production of various objects from it. This period spans nearly two millennia (from the end of 
the 4th millennium BC to the 12th century BC) and is the time when, in addition to the making 
of the first bronze objects, the first major civilizations of the south and southeast – the Sumerian, 
Egyptian, Hittite, Minoan, Mycenaean and more. The territory of present-day Bulgaria does not 
remain isolated from the process of production and use of bronze objects, the apogee of this 
being the last period – the Late Bronze Age (the second half of the 2nd millennium BC). 
One of the phenomena characterizing the Late Bronze Age in the Lower Danube basin is the 
distribution, production and deposition of bronze objects. The tradition of treading metal 
objects in the northern half of the Balkan Peninsula appears as early as the Early Bronze Age 
and continues into the Middle. In the second half of the 2nd millennium BC. Оn both sides of 
the Lower Danube, there is a change in this tradition, which is associated with a significant 
increase in both the number of collective finds and their volume and the nature of the objects 
they include in their composition. The deposition of dozens or hundreds of metal objects in one 
place, in some cases found in a ceramic vessel, has been widespread since the end of the 
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fourteenth century BC. The majority of these complexes include the tools of labor, mainly 
sickles and hollow bronze axes (Celts). 
The geographical distribution of the collective findings shows that the majority of them are 
concentrated in the eastern part of the Lower Danube, the most numerous being in the territory 
of Central North, Northeastern Bulgaria, Eastern Muntenia and Dobrudja. 
One of the intriguing topics in recent years in archeometric research is closely related to the 
origin of tin in ancient bronze artifacts in Europe [2, 3]. The tin has a lower melting point and 
retains the liquid state of the copper alloy longer, allowing controlled melting. The main source 
of tin was the cassiterite – tin oxide (SnO2) ore, with oxygen released during the smelting 
processes [3, 4]. Unlike copper, whose deposits are ubiquitous, with tin this is not the case. 
Even the scientific literature talks about a problem – the so-called “Tin Enigma”. For Central 
European objects during the Bronze Age, tin was most likely extracted from the deposits in 
Erzgebirge (between Germany and the Czech Republic). Another source for Western Europe is 
the Cornell, England region [2, 4, 5]. Recently, tin deposits were discovered in Serbia, 
Ploničnik, which may be associated with the production of bronze objects in the Balkans since 
ancient times [6]. Tin-rich ores have also been found in areas around Turkey and Cyprus [2]. 
 
2. Location and Objects 
 
Compared to some of the discoveries in larger collections, bronze objects found in settlements 
and necropolises are significantly smaller not only in Bulgaria but also in Europe. The Baley 
site, representing a settlement and a necropolis, provides a good basis for analyzing the 
character of these findings, originating from a clear archeological context and going beyond the 
widespread tradition of depositing metal objects over time. Precisely they can be associated 
with a specific object, including the population that used them and probably produced them. 
On the other hand, the localization of the site in northwestern Bulgaria provides a good basis 
for comparing these objects with those of the collective finds from central north and northeast 
Bulgaria, as well as with the lands north and west. 
 
The Baley site is located on the eastern bank of the Timok River, about 2 km from its confluence 
with the Danube. It consists of a settlement and a necropolis. The village is situated at a low 
elevation – about 300 m from the river. The archaeological studies were carried out in the period 
1970÷1989 under the guidance of R. Katincharov [7] and A. Yotsova [8]. Nearly twenty years 
of archaeological research have allowed the team to identify four major stages in the life of the 
settlement. In recent years, material analysis has allowed a team of archaeologists to subdivide 
the earliest stage into two separate sub-stages, as well as the latest stage. The dwellings 
surveyed show that they were constructed in the standard epoch with stakes driven into the 
ground, interwoven with rods and clay-coated. They have a rectangular, trapezoidal or apse 
shape, with one or two parts internally. In only one case is there an entrance hall. Many furnaces 
and dug-in structures were also studied – pits. With its several stages of habitation, the Baley 
settlement became one of the largest in the culture of inlaid ceramics, spread in the second half 
of the 2nd millennium BC in the western part of the Lower Danube basin [8]. 
In 2009, the necropolis was discovered. It is located at an elevation of about 450 m southeast 
of the village and is located in the eastern part of the modern village, as part of it falls within 
the limits of modern residential properties. So far, a total of 57 burial complexes and 4 
structures, probably related to them, have been discovered. 
Bronze objects are mostly found in the graves of the most recent stage. In only one case, several 
bronze objects emerge from the earliest stage, one of which is a preserved form. It is a 12 cm 
wide bronze pendant, which finds very good parallels among Halbmondförmige Blechanhänger 
crescent shaped pendants from Slovakia, Hungary and Northern Romania. The Baley instance 
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refers to the group of the unregistered. In the graves of the later group, especially those with 
rich inventory, other bronze objects were found – jewelry, parts of clothing and tools. Some of 
them were at the balefire, as a result of which they were deformed. Whole and well-preserved 
are a needle with the needle with ear, knife, knob and bracelet. 
The graves and bronze objects studied provide information on the multifaceted cultural 
connections that are reflected in the archaeological materials from this necropolis. The latter 
are directly related to the interpretation and cultural affiliation of the individual structures. The 
ceramic materials of the earliest objects – those of the Middle Bronze Age, refer them to the 
cultural circle of Verbichoara-Vatina, which covers the territory of present-day Northwestern 
Bulgaria, Oltenia, Northern Serbia, Banat and reaches Hungary. 
The graves, which are chronologically linked to the different stages of the life of the village, 
can culturally be associated with the arts of inlaid ceramics. Various variants of it are spread 
over a vast territory along the two banks of the Danube, which covers lands from Central Europe 
to the mouths of the Olt and Iskar rivers. At the same time, new cultural phenomena are reflected 
in the late graves, which lead to changes in the forms of vessels, the style of decoration and the 
funeral ritual itself. These influences are again linked to the lands of the north and northwest. 
All discovered bronze objects from the necropolis and the settlement confirm these 
interconnections between the north and the northwest. 

 

Fig. 1. Baley, Bregovo municipality 

The present project involves the study of seven Baley necropolis objects (Fig. 1), which can be 
conditionally divided according to their purpose: 

− jewelry and decorative items (button, bracelet, applique and pendant); 
− tools and cutting tools (knife and needle); 
− Shaped, scorched objects. 

The purpose of the study is to determine the content of copper and tin elements and their 
distribution in the volume and surface of the artifacts. To this end, complementary analytical 
methods have been applied. 
 
3. Research methodology 
 
The methodology for the study of bronze products is based on three stages: determining the 
elemental composition, specifying the phase composition of the patina and clarifying the 
method of metal processing. The methods of element analysis include: X-ray fluorescence 
analysis (XRF), X-ray diffraction (XRD), laser-induced spectroscopy (LIBS), photoelectron 
spectroscopy (XPS), energy-dispersive electron microscopy (EDX) and X-ray diffraction 
(EDX) methods. All of these methods are selected in such a way that information from different 
depths of the object can be obtained in a non-destructive manner (Figs. 2÷4).  
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Fig. 2. Рart of an artifact of unknown purpose [10] 

 

Fig. 3. Needle with ear 

 

Fig. 4. Bracelet 

It should be noted that the classical approach is by making a cross-section along the entire 
height of the object, but this implies its destruction. Therefore, in this project, we propose the 
original use of a combination of analytical and non-destructive methods so that the artifacts 
provided do not undergo any modification. Of all the analytical techniques, the most superficial 
is the XPS method, which provides information on the content of elements in a layer up to 5÷8 
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nanometers thick. In comparison, the XRF and XRD methods allow the material to be analyzed 
below the surface within a few tens to hundreds of micrometers (i.e. more than 15,000 times 
greater depth). Intermediate in depth of the analyzed layer is the EDX method, which covers an 
area a few micrometers below the surface of the object, i.e. about 1000 times deeper. Unlike 
the above-mentioned methods, the LIBS method allows a controlled study both directly on the 
surface and in depth, depending on the number of laser pulses applied at one point on the 
surface. In this case, the analysis was performed at a depth of about 120 micrometers. 
All examinations with the X-ray diffraction method excluded (which is much more 
comprehensive and could not be limited to just a point of the subject) were performed in 
sections of the above-described objects cleaned by the millennium patina (Fig. 5). The patina 
is a corrosive product that forms on the surface of bronze articles and is of particular interest to 
archeometry scientists [5, 9]. The composition of the patina, as well as its thickness, are 
essential for determining the origin and migration of bronze articles, and this issue will be 
addressed in some way in this study. In the project, we used X-ray diffraction, which allows us 
to analyze objects where the patina cannot (or should not) be removed. The treatment of metals 
was monitored by radiographic testing. 

Fig. 5. Chisel, knife and fibula Fig. 6. Pendant 

Last but not least, it is noted that the present project has attempted to create a protocol (a set of 
methods and their consistent use) to determine the composition of objects in a non-destructive 
manner. The obtained data allow the next stage to be compared with the results of similar groups 
of sites from other geographical places of Thracian heritage on the territory of Bulgaria and the 
region. 
Radiographic analysis shows that Baley objects were obtained through the casting process.  
Fig. 6 shows a radiograph of a crescent-shaped bronze pendant and an outgrowth in the middle, 
found in a tomb from the earliest stage. Black circular sections (up to 2 mm in size) of the image 
result from corrosion processes. The gray circular sections (they are spheres in volume) 
represent the pores / voids obtained during the casting process. They are drawn, often rounded, 
smooth-walled sheds located directly below the foundry bark perpendicular to the surface of 
the casting. Separate sheds can also come to the surface. The sheds are found individually or in 
groups. They are formed by the release of gases from the melt or the suction of gases upon 
spillage. 
The ornaments of the later graves were also made by casting and forging (Fig. 7). The needle 
clearly distinguishes three stages of ear shaping after casting the original workpiece (wire): 
forging by drawing and folding to shape the ear. 
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Fig. 7. Needle with ear (X-ray image) 

Baley bronze products are subject to significant corrosion processes. To analyze the 
composition of corrosion products, we used the advantages of X-ray diffraction. The 
methodology used is of great practical importance in cases where the surface layer of corrosive 
products cannot or should not be removed. The corrosive product has a modified chemical 
composition (most often copper depleted) and if not cleaned, this circumstance would affect 
the final data from traditional chemical analyzes. However, the altered chemical composition 
of the surface does not affect the location of the diffraction peaks obtained from the crystal 
structure of the bronze alloy. Thus, although the location of the diffraction peak is a secondary 
marker, it is possible to determine the chemical composition if the elements present are known 
in advance. The same principle is used to analyze the carbon present in steel.  
Fig. 8 [10] shows how the experimental analysis of a crescent-shaped application is performed. 
The results show that the corrosion products have the same origin for all tested bronze articles. 
They contain the phases of cassiterite SnO2, biotite K (Mg, Fe) 3AlSi3O10 (OH)2, spangolite 
Cu6Al (SO4) (OH) 12Cl (H2O)3, malachite Cu2CO3(OH)2, tenorite CuO, cuprite Cu2O and 
calcium stann CaSnO3. 

 

Fig. 8. Crescent shaped application in X-ray diffractometer chamber 
(Inv. № Baley 27-4 [10]) 
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Fig. 9. Needle with an ear [11] 

 

Fig. 10. Hair bun fibula in Hamburg Archaelogical Museum, found in Lohbrügge near Hamburg [11] 

 
4. Conclusion 
 
The interdisciplinary study sheds new light on the technological abilities of ancient masters 
from the second half of the second millennium BC in the western part of the Lower Danube 
basin. Despite the great distance from the Baley area near Vidin to Hamburg Germany (more 
than 2500 km), we find identical artifacts, which speaks of cultural and commercial ties during 
the Bronze Age. The needle with an ear (on the showcase at the bottom first) [11] of Fig. 9 is 
identical in size and shape of the ear to that of Baley of Fig. 7. 
Рart of an artifact of unknown purpose [10] on Figure 2 is a part of the exhibit from Hamburg 
Object hair bun fibula Fig.10 (A, B), dated around 1200 BC (Bronze Age) [11]. 
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Abstract 
The purpose of writing this article is to clarify the differences and novelties between both standards EN 287 and 
EN 9606. The differences between the two standards are presented in the list, object of this publication. It will 
save time for users of the EN 9606 standard in the qualification of welders. 
 
Keywords: Qualification, welders, welding processes, welded compound. 
 

Насоки в ползването на новия стандарт БДС EN ISO 9606 
при изпитването и квалификацията на заварчици 

 
Марина МАНИЛОВА 

 
1. Увод 
 

„Стандарт” означава – официален документ с технически изисквания за суровини, 
материали, готови изделия или практически изисквания за постигане на високо качество 
и надежност в определени, особоно важни дейности. 

Стандартите в областта, свързана с подготовката на заваръчни кадри, включват 
система от изисквания за осигуряване на предпоставки за високо качество на заварените 
конструкции. 

Стандартите в заваряването са установени и утвърдени единни норми, които следва 
да се спазват в процеса на обучение и изпитване на зарачици, за да гарантират 
изработването на здрави и качествени заварени съединения. 

Стандартите имат за цел да се постигне уеднаквяване на процедурите и свеждане 
на процеса обучение и изпитване да точно определени методи, похвати и начини на 
действие, чрез конкретно изпитване на направените от обучаваните, заварени 
съединения. 
 
2. Особености 
 

Използването и прилагането на един стандарт винаги е свързано и координира с 
редица други стандарти.  

Така новият БДС EN ISO 9606-1. Изпит за квалификация на заварчици – Заваряване 
чрез стопяване – Част 1: Стомани, има допълнителни референции към: 

− ISO 9017 – Механични изпитвания на заварени съединения от метални 
материали. Изпитване на разрушаване (ISO 9017:2001); 
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− ISO 17636 (всички части), Изпитване без разрушаване на заварени съединения – 
Радиографично изпитване. 

 
Има описани 18 термина, от които в сравнение с БДС ЕN ISO 287-1:2011 нови са 

следните: 
− Обратна защита на корена с газ; 
− Обратна защита на корена с флюс; 
− Вложен добавъчен материал. 

 
Отпадат дефинициите за добавъчен материал и челно заварено съединение. 
Заваръчните процеси, за които се отнася стандартът, са: 
− 111 Ръчно електродъгово заваряване; 
− 114 Заваряване със самозащитен тръбнофлюсов тел; 
− 121 Подфлюсово заваряване с плътен електроден тел (частично механизирано); 
− 125 Подфлюсово заваряване с тръбнофлюсов тел (частично механизирано); 
− 131 MIG заваряване с плътен електроден тел; 
− 135 MAG заваряване с плътен електроден тел; 
− 136 MAG заваряване с тръбнофлюсов тел; 
− 138 MAG заваряване с тръбен тел с пълнеж от метален прах; 
− 141 TIG заваряне с плътен добавъчен материал (тел/пръчка); 
− 142 Автогенно TIG заваряване (без добавъчен материал); 
− 143 TIG заваряне с тръбнофлюсов добавъчен материал (тел/пръчка); 
− 145 TIG заваряване с редуциращ газ и плътен добавъчен материал (тел/пръчка); 
− 15 Плазмено заваряване; 
− 311 Газокислородно заваряване. 

 
Символи и съкращения, използвани в стандарта, отнасящи се до описанието на 

завареното съединение (ЗС) са: 
− a – проектна височина на шева (ъглов шев); 
− BW – челно заварено съединение; 
− D – външен диаметър на тръба; 
− FW – ъглово заварено съединение; 
− l1 – дължина на изпитния образец; 
− l2 – половин дължина на изпитния образец; 
− lf – изпитвана дължина; 
− P – планка (листов материал); 
− s – дебелина на наварения метал или дебелина на разтопения метал при челно 

ЗС; 
− t – дебелина на материала на изпитния образец; 
− s1 – дебелина на наварения метал за заваръчен процес 1; 
− s2 – дебелина на наварения метал за заваръчен процес 2; 
− T – тръба (тръба или кух профил); 
− z – размер на катет на ъглов шев; 
− fb – обратна защита на корена с флюс; 
− bs – двустранно заваряване; 
− ci – вложка от добавъчен материал; 
− lw – ляво заваряване; 
− mb – осигуряване на корена; 
− gb – обратна защита на корена с газ; 
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− ml – многослойно; 
− nb – заваряване без осигуряване на корена; 
− rw – дясно заваряване; 
− sl – еднослойно; 
− ss – едностранно заваряване. 

 
3. Обхват на квалификация 
 

При изпитването на заварчици за квалификация се изпълнява заварено съединение 
с определени размери, по определен заваръчен процес, а обхвата на квалификация дава 
право да се изпълняват съединения с размери в посока + или – от размера на образеца и 
заварчика може да изпълнява заварени съединения в по-широк диапазон размери на 
заваряваните съединения и по други заваръчни процеси. 
 
3.1. Заваръчни процеси 

Всеки изпит квалифицира само процеса, използван по време на изпита. За 
използване на друг заваръчен процес се полага нов изпит. 

Изключения: 
− Промяната от заваряване с плътен електроден тел – процес 135 към тел с метален 

пълнеж – процес 138, или обратното, не се нуждае от реквалификация; 
− Промяната от заваряване с плътен електроден тел – процес 121 към 

тръбнофлюсов тел – процес 125, или обратното, не се нуждае от 
реквалификация; 

− Заваряване с процеси 141 или 143 или 145 квалифицира заваряване с 141, 142, 
143 и 145. Но 142 квалифицира само 142; 

− Квалифицирането на заварчик за заваряване с къса дъга (процеси 131, 135 и 138) 
го квалифицира и за другите начини на трансфер (дълга дъга, струйно), но не и 
обратното. 

Заварчикът може да бъде квалифициран за повече заваръчни процеси, като завари 
образец, използвайки няколко процеса, или пък няколко образци с различни процеси. 
 
3.2. Според типа на продукта 

− Изпитни образци на тръби с диаметър D > 25 mm покриват листов материал; 
− Изпитни образци на листов материал квалифицират фиксирани тръби с външен 

диаметър D ≥ 500 mm; 
− Изпитни образци на листов материал квалифицират ЗС на тръби с въртене с 

външен диаметър D ≥ 75 mm за позиции PA, PB, PC, и PD. 
 
3.3. Според вида на завареното съединение 

Квалификационните изпити трябва да се провеждат като изпити на челни или на 
ъглови заварени съединения. Приложими са следните критерии: 

− Челните ЗС покриват челни заварени съединения на всеки тип съединение с 
изключение на тръбните разклонения; 

− Челните ЗС не квалифицират ъглови и обратното. Въпреки това се допуска да се 
квалифицира ъглово ЗС в комбинация с челно, например съединение с 
едностранно скосяване и оставаща подложка (трябва да се използва минимална 
дебелина на образеца 10 mm). За този комбиниран изпит трябва да се изпълнят 
всички изисквания за изпитвания, дадени в стандарта, като съответните обхвати 
на квалификация ще съответстват на заварения образец; 
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− Челни ЗС на тръби квалифицират тръбни разклонения с ъгъл ≥ 60° със същия 
обхват на квалификация. За тръбно разклонение обхватът на квалификация е 
базиран на външния диаметър на разклонението; 

− За приложения, при които заварчикът не може да бъде квалифициран с челно и 
ъглово ЗС или за тръбни разклонения с ъгъл под 60°, трябва да се използва 
специфичен образец, когато това се изисква от продуктовия стандарт; 

− Челни ЗС могат квалифицират ъглово ЗС, ако се завари допълнителен образец с 
всеки процес, група добавъчен материал (FM) и тип електродна обмазка/пълнеж, 
в съответствие с таблици 1, 2 и 3, използван за челния образец. Образецът трябва 
да е с дебелина поне 10 mm, или с дебелината на челния образец, ако тя е по-
голяма и да бъде изпълнен еднослойно в позиция PВ. С този допълнителен ъглов 
образец заварчикът ще бъде квалифициран за всички ъглови ЗС в обхвата на 
челния образец (съгласно таблици 4, 5, 6, 7 и 8). С този изпит се квалифицират 
ъглови позиции PA и PB. 

 
3.4. Според групата добавъчни материали 

Таблица 1. Групи, според вида на добавъчния материал 

Група Добавъчни материали  
за заваряване на: Примерни приложими стандарти

FM1 Нелегирани и дребнозърнести стомани

ISO 2560,  
ISO 14241,  
ISO 636,  

ISO 14171,  
ISO 17632 

FM2 Високояки стомани 

ISO 18275,  
ISO 16834,  
ISO 26304,  
ISO 18276 

FM3 Стомани, устойчиви на пълзене,  
Cr < 3,75 % 

ISO 3580,  
ISO 21952,  
ISO 24598,  
ISO 17634 

FM4 Стомани, устойчиви на пълзене,  
3,75 ≤ Cr ≤ 12% 

ISO 3580,  
ISO 21952,  
ISO 24598,  
ISO 17634 

FM5 Корозионноустойчиви и огнеупорни 
ISO 3581,  
ISO 14343,  
ISO 17633 

FM6 Никел и никелови сплави ISO 14172,  
ISO 18274 

 
Заваряване с добавъчен материал от една група квалифицира заварчика за 

заваряване с всички други материали в същата група. 
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3.5. Обхват на квалификация по дебелина и диаметър на завареното съединение: 

 
− По дебелина на челно ЗС: 

Таблица 2. Обхват на квалификация, според дебелината на ЗС 

Дебелина на наварен метал, mm Обхват на квалификация a, b 
s < 3 s до 3c или s до 2sc, 

което е по-голямо 
3 ≤ s < 12 3 to 2sd 
s ≥ 12e, f ≥ 3f

a За един процес и един и същ тип добавъчен материал, s е равна на дебелината на 
основния материал t. 
b За тръбни разклонения обхватът на квалификация за дебелина на наварен метал е: 

− за поставено върху основната тръба разклонение, дебелината на наварения 
метал на разклонението; 

− за проникващи и преминаващи разклонения, наварения метал на основната 
тръба (планка). 

c За газокислородно заваряване (311): s до 1,5s. 
d За газокислородно заваряване (311): 3 до1,5s. 
e Пробният образец трябва да бъде заварен с поне три слоя. 
f За многопроцесна техника, s е наварения метал за всеки отделен процес. 

 
− По диаметър на тръбата на ЗС: 

Таблица 3. Обхват на квалификация, според диаметъра на ЗС 

Външен диаметър на тръбата на 
изпитния образец a D, mm 

Обхват на квалификация 

D ≤ 25 D до 2D 
D > 25 ≥ 0,5D (25 mm min.) 

a за кухи профили със сечение различно от кръгло, е размерът на по-малката страна. 

 
− По дебелина на материала за ъглов образец: 

Таблица 4. Обхват на квалификация, според дебелината на ЗС 

Дебелина на пробния образец, mm Обхват на квалификация 
t < 3 t до 2t, или 3, което е по-голямо
t ≥ 3 ≥ 3
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3.6. Обхват на квалификация по позиции на заваряване 
 

− на челни заварени съединения; 

Таблица 5. Обхват на квалификация по позиции на заваряване на челни ЗС 

 
 

− По позиции на заваряване на ъглови заварени съединения; 

Таблица 6. Обхват на квалификация по позиции на заваряване на ъглови ЗС 

 
 
 
3.7. Oбхват на квалификация – осигуряване на корена и вложки от добавъчни 
материали 

Таблица 7. Обхват на квалификация според осигуряване на корена и вложки от добавъчни 
материали 

Изпитно условие Обхват на квалификация 

ss, nb ss, mb bs ss, gb ci ss, fb 
ss, nb X X X X - X 
ss, mb - X X - - - 

bs - X X - - - 
ss, gb - X X X - - 

ci - X X - X - 
ss, fb - X X - - X 
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3.8. Oбхват на квалификация – брой на слоеве при ъглови ЗС 

Таблица 8. Обхват на квалификация според брой на слоеве при ъглови ЗС 

Изпитен образец 
Обхват на квалификация b

Еднослойно (sl) Многослойно (ml) 
Еднослойно (sl) Х - 

Многослойно а (ml) Х Х 
a По време на заваряването на първия слой, изпитващият трябва да направи визуален контрол на първия 
слой; 
b Когато заварчик е квалифициран с челно ЗС и е направил допълнителен ъглов изпитен образец, той е 
квалифициран както за еднослойни, така и за многослойни шевове.

 
4. Провеждане на изпита 
 
4.1. Процедура 
 

Изпитът за квалификация на заварчик трябва да се проведе съгласно предварителна 
заваръчна процедура (pWPS) или WPS, съставена съгласно изискванията на ISO 15609-1 
или ISO 15609-2. Изискваната височина на шева при ъглово ЗС трябва да бъде указана в 
pWPS или WPS използвана за изпита. 

При провеждането на изпита трябва да се приложат следните условия:  
− При заваряването на изпитния образец трябва да се прави поне едно спиране и 

стартиране в кореновия слой и в декоративния слой. Когато се използва повече 
от един процес, то поне едно спиране и рестарт трябва да се направи за всеки 
процес включително за кореновия слой и декорацията. Местата на спиране и 
рестарт трябва да се маркират. 

− На заварчика може да се позволи да отстранява малки несъвършенства с 
шлайфане, с изключение на декоративния слой, при който може да се шлайфа 
само мястото на спиране и рестарт. 

− Термообработка след заваряване, която се полага съгласно pWPS или WPS може 
да бъде пропусната по преценка на производителя. 

 
4.2. Методи на изпитване на заварения образец 

Таблица 9. Необходими методи на изпитвания при различните ЗС 

Метод на изпитване Челно ЗС (на тръба или 
планка) 

Ъглово ЗС или тръбно 
разклонение 

Визуален контрол съгласно ISO 17637  задължително задължително  
Радиографичен контрол съгласно ISO 
17636  

Задължително a, b, c  не е задължително  

Изпитване на огъване съгласно ISO 
5173  

Задължително a, b, d  NA  

Изпитване на разрушаване ISO 9017  Задължително a, b, d задължително e, f  
a Трябва да се използва или радиографичен контрол, или изпитване на огъване, или изпитване на разрушаване  
b В случай, че се използва радиографичен контрол, за процеси 131, 135, 138 и 311 задължително трябва да се 
проведат изпитвания на огъване или разрушаване.  
с Радиографичният контрол може да бъде заменен с ултразвуково изпитване съгласно ISO 17640 за дебелини ≥8 
mm само на феритни стомани. В този случай допълнителните изпитвания, споменати в забележка b не се изискват. 
d За диаметри на тръби D ≤ 25 mm, изпитванията на огъване или разрушаване може да бъдат заменени с изпитване 
на опън с надрез на целия изпитен образец.  
e Изпитването на разрушаване може да бъде заменено с макроскопско изследване, направено съгласно ISO 17639, 
на поне две сечения, от които поне едно е взето от мястото на спиране и рестарт.  
f Изпитването на разрушаване на тръби може да бъде заменено с радиографично изпитване.  
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4.3. Критерии за приемане  
 

Преди провеждането на изпитванията трябва да се провери за следното:  
− шлаката и пръските трябва да бъдат отстранени; 
− не трябва да се шлайфат корена и декорацията; 
− местата на спиране и рестартиране на дъгата в корена и декорацията трябва да 

бъдат идентифицирани; 
Изискванията за нива на приемане на несъвършенствата, установени с някой от 

използваните методи на изпитване, трябва, освен ако няма други изисквания, да бъдат 
определени съгласно ISO 5817. Заварчикът е заварил успешен образец ако постигнатото 
ниво на качество на несъвършенствата е в рамките на ISO 5817, ниво на качество В, с 
изключение на следващите несъвършенства, за които се изисква ниво C: 

− прекомерно удебеление на шева (502); 
− прекомерна изпъкналост (503); 
− прекомерна височина на шеваs (5214); 
− провисване на корена (504) и подрез (501). 
При изпитване на огъване не трябва да се наблюдават несъвършенства ≥ 3 mm в 

което и да е направление, с изключение на такива по краищата на образеца. Сумата на 
най-големите несъвършенства, по-големи от 1 mm, но по-малки от 3 mm във всеки 
образец на огъване не трябва да превишава 10 mm. 
 
5. Период на валидност 
 

Квалификацията на заварчика започва от датата на заваряване на изпитната 
проба(и), при условие, че изискваните изпитвания са проведени и получените резултати 
са приемливи. Сертификатът трябва да бъде потвърждаван на всеки 6 месеца, в противен 
случай става невалиден. 
 
5.1. Потвърждаване на валидността  

Квалификацията на заварчик за процес трябва да бъде потвърждавана на всеки 6 
месеца от лицето, отговорно за заваръчните дейности или проверяващ / изпитващ орган. 
Това потвърждава, че заварчикът е работил в рамките на квалификацията и удължава 
срока на валидност на квалификацията за допълнителен период от 6 месеца.  
 
5.2. Продължение на квалификацията 
А) Заварчикът трябва да бъде изпитван отново на всеки три години; 
Б) На всеки две години, две ЗС, направени през последните шест месеца от периода на 
валидност, трябва да бъдат изпитани с радиографичен/ултразвуков или разрушителен 
контрол и от изпитването да се правят записи. Изпитваното ЗС трябва да възпроизвежда 
условията при първоначалния изпит с изключение на дебелина и външен диаметър. Тези 
изпитвания продължават валидността за още две години. 
В) Квалификацията на заварчика е валидна докато е потвърждавана в съответствие с Б) 
и при условие, че са изпълнени следните условия: 

− Заварчикът работи за същия производител при който е получил квалификацията 
си; 

− Програмата по качество съгласно ISO 3834-2 или -3 на производителя трябва да 
бъде доказа посредством верификация; 
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− Производителят документира, че заварчикът изпълнява ЗС с приемливо 
качество за съответния продуктов стандарт. За проверените ЗС трябва да са 
записани следните условия; позиция(и) на заваряване, тип на ЗС (FW, BW), с 
осигуряване или без осигуряване на корена. 

Тази подточка не е приета като хармонизирана към директива 97/23/ЕС, поради 
отсъствието на призната трета независима организация, която да проверява за 
изпълнението на критериите при продължаването на валидността на сертификата. 
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