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ВЪВЕДЕНИЕ
Магнетизмът на веществото е известен на човечеството отдавна. Преди
повече от 3000 години магнитни показатели се използват в Китай, за да се
укаже посоката юг.
Магнитните свойства са сравнително универсални. Експресността на
тяхното измерване позволява магнитните и електромагнитните характеристики да се използват както при физични изследвания, така и в техниката и
индустрията. Едно от приложенията на магнитните явления в промишлеността е създаването на магнитни и електромагнитни методи за безразрушителен контрол на цялостността, структурата и фазовия състав на
феромагнитните материали.
Идеята за използване на магнитните методи за откриване на
нецялостности е стара. В 1868 г. С.Х. Сексби използва магнитната стрелка на
компаса за откриване на нецялостности в отливки (в цеви на оръдия).
В 1878 г. този метод е патентован от А. Херинг. В 1922 г. У.Е. Хок получава
патент за метод на регистриране на пукнатини чрез привличане на малки
метални стружки. Този метод получава развитие и в работите на Бейли през
1923 г. Той за първи път в опитите си предварително намагнитва изделията с
нецялостности, а след това обработва повърхностите със сухи малки по
размер частици от стомана или желязо, получени чрез шлифоване. По-късно
Бенсон използва ситно диспергиран прах, получен чрез редукция на железен
окис. Той предлага вместо сухи прахове да се използват суспенсии на праха в
газ за горене и прилага този метод при контрол на лопатки на парни турбини
и зъбни колела. През 1929 г. А.В. Де-Форест прави опит да използва този
метод за откриване на надлъжни нецялостности в сондажни тръби, които той
намагнитва циркулярно чрез пропускане на постоянен ток. Използването на
недобър прах (стоманени стружки) не му позволява да получи добри
резултати.
През 1930 г. Т.Р. Уотс публикува за първи път резултати от прилагане
на метода за изпитване на качеството на заварени съединения. През тази
година са направени и опити за прилагане на методите в авиационната
промишленост.
Независимо от получените добри резултати от контрола до 1934 г.,
методът рядко се използва в лабораторната практика поради отсъствие на
подходяща техника за намагнитване и подходящи средства за регистриране
на нецялостностите. По-късно разработката на подходящи магнитни
дефектоскопи осигурява широко използване на метода в различни области на
промишлеността.
Първо съобщение за използване на магнитен метод за определяне на
съдържанието на въглерод в стомана чрез измерване на магнитната
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проницаемост на материала е свързано с изследванията на Рейдер, който през
1886 г. получава и патент за използването на този метод. През 1989 г. Хюз
използва електромагнитен метод за сортиране на часовникови елементи по
твърдост.
В Русия за първи път магнитни методи се използват за оценка на
структурата на материали и оценка на якостните им характеристики в края на
XIX век при производство на снарядни елементи на оръдия. В Тулския
императорски военен завод и в Златоуския металургичен завод за контрол е
използвана апаратура за магнитен контрол по метода на електромагнитния
баланс. Използваният контрол позволява да бъдат регистрирани до 65% от
бракуваните стволове на оръдията. През 1902 г. на Конгреса на металурзите
от Урал се обсъжда опита от положителното използване на магнитните
методи за контрол на структурата и свойствата на метала. През 30 години
Н.С. Акулов, Р.И. Янус, М.Н. Михеев създават ново научно направление –
магнитен структурен и фазов анализ на стомани и сплави.
През 1937 г. в Москва се организира първата конференция по магнитен
структурен анализ. До 1934 г. Н.С. Акулов създава серия от уреди за контрол
на структурата и фазовия състав на стомани. Особено внимание се отделя на
метода за оценка на структурата чрез измерване на коерцитивната сила.
М.Н. Михеев създава „Универсален преносим коерцитивометър“ за контрол
на структурата и твърдостта на прокат и изделия от стомана.
През 1934 г. Н.С. Акулов разработва първия магнитен дефектоскоп за
регистриране на нецялостности посредством магнитни частици. През 1935 г.
във Военно-въздушната академия в Москва се внедрява първият магнитен
дефектоскоп (работещ с променлив ток), който се използва за контрол на
елементи на авиационни двигатели. Водещи в областта на магнитния контрол
са лабораториите в ЦНИИТМАШ – Москва и в МДУ „М.В. Ломоносов“.
През 1934 г. Л.Э. Певзнер, А.В. Жигадло и А.А. Киселёв активно
внедряват метода при производство и ремонт на самолети от гражданската
авиация.
През 1936 г. изследванията на Ф.М. Карпов позволяват да се създаде
специализирана вагонна станция за магнитен контрол на железопътни релси.
Намагнитването се реализира с използване на магнит, а регистрацията се
основава на използване на пондемоторен метод, разработен от Р.И. Янус. Покъсно П.А. Халилеев и В.В. Власов разработват индукционни чувствителни
елементи, които позволяват значително да се увеличи скоростта на контрола.
В 1936 г. В.К. Аркадев публикува статия „За развитие на теоретичните
основи на магнитната дефектоскопия“. Той за първи път показва, че
нецялостността действа като еквивалентен дипол, който има момент,
аналогичен на момента на нецялостността и е разположен в центъра ѝ.
В статията той формулира и основните задачи на магнитната дефектоскопия.
В периода 1937-1941 г. Н.И. Еремин, на основата на проведени
теоретични и експериментални изследвания, разработва конкретни методики
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за контрол на военни летателни апарати и създава серия от универсални и
комбинирани магнитни дефектоскопи.
През 1938 г. С.В. Вонсовский формулира теоретичните основи на
метода в статията „Простейшие расчёты теоретических основ магнитной
дефектоскопии“.
През периода 1939-1941 г. на железопътните участъци в СССР са
внедрени дефектоскопични подвижни станции за контрол на релси в процеса
на експлоатацията им. Намагнитването се реализира с използването на
постоянно магнитно поле.
През 1941 г. С.В. Вонсовский и Я.С. Шур разработват и внедряват
магнитно-праховия метод при контрол на артилерийски снаряди. Методът
ефективно се използва до края на войната през 1945 г.
През 1946 г. Р.И. Янус публикува монографията „Магнитная
дефектоскопия“. Тя обобщава многогодишния опит на руските изследователи
в областта на структуроскопията и на магнитните методи за контрол на
нецялостности. Янус установява, че дефектът (нецялостността) е подобен на
магнита, ефективната дължина на който в слабо магнитно поле значително
превъзхожда истинската дължина на дефекта в посока на полето, докато
напречно размерът е значително по-малък. Той показва, че откриваемостта на
вътрешни дефекти (нецялостности) силно зависи от приложеното поле, като
при намагнитване до насищане магнитното поле на нецялостността силно
нараства. В монографията си Янус представя теорията и практиката на
метода, обобщава най-важните въпроси, свързани с физиката на магнитните
измервания, приложими към безразрушителния контрол, прави анализ на
приложимостта на магнитните характеристики на материала, както и на
методите за тяхното определяне. Представени са и основните принципи за
конструиране на различни типове дефектоскопи и структуроскопи.
През Втората световна война в завода в Сопот и на летище Враждебна
има магнитни дефектоскопи. В Сопот Брадваров прави дефектоскопия на
снаряди и на цеви. През 1964 г. има вече 23 магнитни дефектоскопи (НП 1100
и RIM). През 1966 г. Хр. Христов публикува първа българска работа
„Магнитно-прахова дефектоскопия и метод за получаване на магнитна
суспензия“. През 1968 г. Д. Боев чете първия редовен курс за
дефектоскописти в Школата по дефектоскопия към Централната лаборатория
по ядрена дефектоскопия (ЦЛЯД). Същата година влиза в действие БДС 7156
„Магнитно-прахов метод за контрол без разрушаване“. През 1969 г. Д. Боев,
Цв. Манолов и Ал. Скордев разработват универсалния стационарен
дефектоскоп МД 1800, който по-късно е защитен с авторско свидетелство за
едновременно използване на 2 вида магнитна суспензия и през 1980 г. е
узаконен за редовно производство в заводите на Централния
машиностроителен институт (ЦМИ) като МДУ 1. От този дефектоскоп са
произведени повече от 160 бройки за страната и за износ. Той се явява базов
модел на фамилията магнитни дефектоскопи, включваща още МДС 1000 и
размагнитващото устройсто РУ 800. На основата на тази база конструкторите
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на ЦМИ Д. Боев, Л. Николов, Л. Караджов създават новата серия МДА, а
научните сътрудници П. Петров, Вл. Боев и К. Тончев разработват и
внедряват повече от 10 специализирани дефектоскопа за военната и
автомобилната промишленост. През 1975 г. Д. Боев разработва типови
технологии за магнитно-прахова дефектоскопия на прокат, оси, валове и
зъбни колела, издадени в книжка и узаконени за приложение в българското
машиностроене. През 1985 г.е издадена книгата „Безразрушителен контрол“,
като частта за магнитно-праховия контрол е написана от К. Маринов.През
1985 г.в НИИ Чермет Ж. Николов създава и внедрява компютризирания
коерцитиметър. През 1970-1972 г. М. Миховски от БАН и ръководен от него
колектив извършва изследвания за приложението на шумовете на Баркхаузен.
Първата публикация е през 1972 г. Създаден е уред УКБМ, който през 2008 г.
е усъвършенстван от Г. Велев. В началото на 21 век фирма ОМЕЛ започва
производство на магнитни дефектоскопи тип котва
От магнитните методи най-широко в практиката на контрола се
използват магнитно-праховите методи поради високата чувствителност към
нецялостностите, универсалността, лекота при реализиране и надеждност на
получаваните резултати. При магнитно-праховите методи се постига висока
надеждност при откриване на повърхностни и подповърхностни
нецялостности в изделия с различна форма и размери, ако контролираният
участък е възможно да се намагнити в съответствие с изискванията на
контрола. Методът позволява да се регистрират индикации, които са
свързани с наличие на повърхностни и подповърхностни нецялостности,
пукнатини, разслоения, несплавяния, флокени, завалцувания и др.
Заключение за резултати от магнитно-прахов контрол за отсъствие на
нецялостности във вътрешността на контролираното изделие трябва да се
прави много внимателно, като се отчитат особеностите за приложимост на
метода. Препоръчителната грапавост на повърхността на контролираното
изделие е Rа ≤ 10 μm. Магнитно-праховият метод е приложим при контрол на
изделия с немагнитни покрития (хром, кадмий, бои и др.). Изделия, отляти по
методите на точното леене, могат да се контролират без допълнителна
механична обработка. Методът се използва за откриване на нецялостности
при изработване, ремонт и експлоатация на изделията. В определени
производства методът се използва за контрол до 80% от продукцията от
феромагнитни материали.
Магнитните свойства, както е известно, са особено чувствителни към
промени във фазовия и химичния състав, структурното и механично
напрегнато състояние на стомани и сплави. Тази висока чувствителност е
основа за създаване на ново научно и приложно направление – „магнитноструктурен и фазов анализ“.
Настоящата книга е посветена на магнитно-праховия метод на
феромагнитни материали, както и на методите за магнитно-структурен и
фазов анализ. За първи път се подготвя и учебник за дефектоскописти по
магнитно-структурен и фазов анализ.
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ГЛАВА I. ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА МАГНИТНИТЕ
МЕТОДИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ
1.1. Феноменологично описание на магнитните явления
В значителна степен хората са запознати с магнетизма чрез проявите му
на въздействие на магнитното поле върху феромагнитни предмети.
Съществуването на магнитното поле се проявява посредством действието на
механични сили на границата на постоянни магнити, които притеглят
гвоздеи, кламери и железни частици към полюсите. Магнитната стрелка на
компаса се ориентира в определена посока. Най-големият естествен магнит е
Земята. Компасът се ориентира в посока север-юг по отношение на
магнитното поле на Земята.
Отдавна е забелязано, че ако имаме прът от феромагнитен материал,
който е свободно окачен на нишка, която минава през центъра на тежестта
му, то прътът се ориентира в определена посока относно повърхността на
Земята в зададеното място. Ако наблизо до магнитния прът няма други
магнитни или железни предмети, то магнитът винаги се ориентира в посока
север-юг (фиг. 1.1). Краят на магнитната стрелка който сочи на север се
нарича северен полюс (означава се със знак (+) или N), а краят, който е
ориентиран на юг, се нарича южен полюс (означава се с (–) или S).

Фиг. 1.1. Ориентация на магнитната стрелка спрямо географските
меридиани в места с източно (а) и западно (б) магнитно отклонение
(ϕ − ъгъл на отклонението).
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Възникващите механични сили не са единствена проява на магнитното
поле. Съществуват голямо количество други физични явления, по които може
да се съди за действието на магнитното поле. Магнитното поле може да влияе
върху електрическото съпротивление в редица метали (магниторезистивен
ефект, който се използва за измерване на магнитни полета) и върху
промяната на линейните размери на феромагнитни материали
(магнитострикционен ефект).
Ние не сме в състояние да наблюдаваме магнитното поле, но сме в
състояние да го визуализираме. На фиг. 1.2 са показани силовите линии на
магнитното поле на подковообразен магнит, върху който е поставен лист
хартия или стъкло. Линиите, които се наблюдават, се образуват от
феромагнитните частици, посипани върху хартията (стъклото).
Прието е да се счита, че началото на силовите линии е на северния
полюс N на магнита, а краят е на южния полюс S. Броят на силовите линии
през единица площ е пропорционален на интензитета Н на магнитното поле.
Известно е, че ако два магнита се доближат един до друг, то те се
привличат или отблъскват (както е показано на фиг. 1.3). Взаимодействието
се наблюдава и когато магнитите са в непосредствен контакт.

Фиг. 1.2. Изображение на
разпределението на силовите
линии на магнитното поле
около полюсите на подковообразен магнит с помощта на
феромагнитен прах.

Фиг. 1.3. Топография на
магнитното поле между два
едноименни
магнитни
полюса.

На фиг. 1.4 е показано действието на постоянен магнит върху предмет с
феромагнитни свойства. Феромагнитният материал, който не се проявява
като магнит, в присъствието на постоянен магнит (даже при отсъствие на
механичен контакт) се проявява като магнит. В страната, ориентирана към
магнита, възниква състояние, при което материалът винаги се привлича към
полюсите.

12

Фиг. 1.4. Магнитно-индукционен ефект.

Посоката на магнитното поле във всяка точка на пространството може
да се определи в съответствие с ориентацията на северния полюс на компаса.
Фиг. 1.5, а илюстрира посоката на магнитното поле по една от силовите
линии на плосък магнит. Понятието магнитни криви за силовите линии на
магнитното поле е въведено от Фарадей. Той пише, че под магнитни криви
разбира линиите на магнитните сили, независимо от изкривяването им от
съседството на магнитните полюси. Те могат да се визуализират посредством
железни частици, а по допирателните към тези линии са ориентирани и
стрелките на малки магнити.

Фиг. 1.5, а. Магнитни стрелки,
разположени в полето на плосък
магнит.

Фиг. 1.5, б. Векторен
характер на магнитното поле.

Силовите линии са въображаеми, но те помагат да си представим
топографията на магнитното поле. Допирателната към силовите линии
представя посоката на действие на силата в дадената точка, т.е. магнитното
поле има векторен характер (фиг. 1.5, б). Ако действащата сила във всяка
точка е една и съща, то полето се нарича еднородно (фиг. 1.6, а), а ако
действащата сила е различна, то полето е нееднородно (фиг. 1.6, б). Ако в
нееднородно магнитно поле М се внесе магнит М, то върху него ще действа
сила, която е насочена в посока на по-големия интензитет на полето (там,
където плътността на силовите линии е по-голяма).
Върху ориентацията на стрелката на компаса влияят не само
магнитното поле на Земята или наличието на постоянни магнити, а и
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електрически токове, тъй като около проводниците, в които протича ток,
съществува магнитно поле. Този ефект е открит от Г.Х. Оерстед през 1820 г.
Постановката на опита е показана на фиг. 1.7, а. Той ориентира проводника
по посока на географския меридиан N – S. Магнитната стрелка се разполага
успоредно на проводника и на географския меридиан (ако не се отчита
магнитното отклонение). При пропускане на ток по проводника магнитната
стрелка се пренасочва. Този опит показва, че в пространството около
проводника, по който тече ток, възниква магнитно поле, което може да се
визуализира.

Фиг. 1.6. Разпределяне на силовите линии в еднородно (а) и в
нееднородно (б) магнитни полета. М − внесен в нееднородно магнитно
поле магнит.

На фиг. 1.7, б е показана визуализация
посредством използване на феромагнитни частици.

Фиг. 1.7, а. Ориентация на
магнитна стрелка около
проводник,
по
който
протича ток.
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на

създаденото

Фиг. 1.7, б. Визуализация на
разпределянето на силовите
линии на магнитното поле в
равнина, перпендикулярна
на проводник, по който тече
ток.

поле

Откритието на Оерстед поставя начало на изследването на
идентичността на магнитното действие на тока и на постоянните магнити. На
фиг. 1.8, а и фиг. 1.8, б са представени топографиите на линиите на индукция
на плосък магнит и на соленоид. Вижда се, че силовите линии в соленоида, в
отличие от тези в плосък магнит, нямат начало и край.

Фиг. 1.8, а. Силови линии
на плосък магнит, получени
с използване на магнитен
прах.

Фиг. 1.8, б. Силови линии
на соленоид, получени с
използване на магнитен
прах.

Тези изследвания са продължени от Кулон. С помощта на специални
везни Кулон, подобно на електростатичните заряди, изследва силите на
взаимодействие на полюсите на дълги магнити, подобни на тънки пръти.
Кулон установява, че ако всеки магнитен полюс се характеризира с
определено „количество магнетизъм“ или „магнитна маса“, то законът на
взаимодействие на магнитните полюси е аналогичен на закона на
взаимодействие на точкови електрически заряди. Ако в известния закон на
Кулон се подставят стойностите за магнитните маси (фиктивни „магнитни
заряди“) m1 и m2, то получаваме аналог – „Магнитния закон на Кулон“:

m ⋅m
F =k 1 2 ,
r2

(1.1)

където k е коефициент на пропорционалност, който зависи от избора на
системата мерни единици, F – сила на магнитното взаимодействие, r –
разстояние между магнитните маси.
За съжаление описаната аналогия е формална. Кулон обръща внимание
на това, че електрическите заряди, преди всичко, могат да бъдат реализирани
самостоятелно и да се получи тяло с допълнително положително или
отрицателно електричество. При магнетизма такава реализация е
невъзможна, тъй като магнит с един полюс не съществува. На основата на
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тези разсъждения Кулон счита, че двата вида магнитни заряда са свързани
един с друг в елементарния обем на намагнитеното вещество.
Кулон формулира хипотезата за съществуване на елементарни магнити
със свързани полюси. Процесът на намагнитване протича по описания подолу начин. Хаотично разположените елементарни магнити (фиг. 1.9, а), под
действието на магнитното поле, се ориентират по посока на положителното
магнитно поле и тялото се намагнитва (фиг. 1.9, б). Процесът на
намагнитване представлява преориентация и подреждане на елементарните
магнити под действие на външното магнитно поле.

Фиг. 1.9. Процес на намагнитване (чрез използване на елементарни
магнити):
а) хаотично разпределяне на магнитите в ненамагнитен образец от
желязо;
б) ориентирани елементарни магнити в намагнитен образец от желязо,
разположен в магнитно поле Н.

Ако предположим, че в полюсите на елементарния магнит са
съсредоточени магнитни заряди +m и –m, действащата сила при прилагане на
магнитното поле се представя със зависимостта
Mc = – m l H sin α, (Н⋅m),

(1.2)

където α е ъгълът между посоката на полето Н и оста на елементарния магнит
(представен от съсредоточените заряди от –m до +m), l − разстоянието между
полюсите. Знакът минус се появява заради това, че моментът Mc е
положителен при нарастване на ъгъла α.

Фиг. 1.10. Двойка сили,
която ориентира елементарния магнит в еднородно
поле.
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Фиг. 1.11. Силата, която
ориентира
елементарния
магнит.

Еднородното магнитно поле ориентира елементарния магнит, но не го
премества. За да се премества елементарният магнит е необходимо
интензитетът на магнитното поле да се променя в зависимост от
местоположението на магнита (фиг. 1.6, б). Ако интензитетът на магнитното
поле нараства (фиг. 1.11) в посока х, то върху елементарния магнит ще
действа сила

Fx = ml

ΔH
.
Δx

(1.3)

Величината ml се нарича магнитен момент и се измерва в Wb⋅m.
pm=ml.

(1.4)

Когато магнит, който има магнитен момент pm, се намира в магнитно
поле Н, съгласно (1.2) моментът на действащата двойка сили се определя по
(1.2) от съотношението
Mc = – pm Н sin α.

(1.5)

От изложеното по-горе следва, че основна характеристика на магнитите
(както и при електрическите диполи) е магнитният момент pm, а не
фиктивният заряд m, който има спомагателен характер при решаване на
някои задачи. Но само с хипотезата за елементарните постоянни магнити, без
отчитане на хипотезата на Ампер, ние трудно ще си представим физическата
същност на понятието магнитен момент и ще се наложи да използваме само
електростатична аналогия.
Ампер се отказва от представата за съществуване на магнитни заряди.
На основата на вече установена еквивалентност на магнитното действие на
магнитите и съответно подбрани токове предлага хипотезата, че
елементарният магнит представлява ток, който се разпространява в неголям
обем от веществото (амперни или молекулярни токове). При отсъствие на
външни насочени полета топлинното хаотично движение непрекъснато ще
променя ориентацията на молекулярния ток, което води до нулево сумарно
поле (фиг. 1.12, а). При намагнитване на веществото, с нарастване на полето,
все по-голяма част от молекулярните токове, които имат около себе си
магнитно поле, ще се ориентират успоредно един на друг, както е показано на
фиг. 1.12, б. Съгласно хипотезата на Ампер, става ясно защо полюсите са
неразделни един от друг. Те се създават от кръговия ток, като едната страна
на тока съответства на северния, а другата – на южния полюс на магнита.
Хипотезата на Ампер за наличието на молекулярни токове е била
гениално предположение, тъй като по това време все още нищо не се е знаело
за атомите и молекулите, както и за вътрешната електронна структура на
веществото. Независимо от това, хипотезата на Ампер спомага за развитието
на учението за магнитните свойства на веществото и е основа на
съвременната микроскопична теория на магнетизма. Едва в края на XIX и
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началото на XX век, след откриването на електрона, хипотезата на Ампер
получава своето експериментално и теоретично потвърждение.

Фиг. 1.12. Микроскопически (молекулярни) циркулиращи токове в
постоянен магнит:
а) при хаотично разпределение (хипотеза на Ампер);
б) при прилагане на външни полета.

След откритията на Оерстед и Ампер възниква желание за оптимизация
на магнитния момент чрез токовете, т.е. свързване на магнитния момент с
тока и с геометричната форма и размери на контура, по който протича
електрическият ток. Магнитен момент има не само в постоянния магнит, но и
в затворена електрическа верига, по която протича ток. Ампер в знаменитата
си теорема за еквивалентност на токовете и магнитите намира физическо
„копие“ на елементарния магнитен дипол при описването му само с
прилагането на електрически ток, без привличане на понятието фиктивен
магнитен заряд.

Фиг. 1.13. Силови линии на
магнитното поле, формирано
при протичане на ток в
затворена верига.

Фиг. 1.14. Магнитен момент
при протичане на ток по
затворена верига.

Разглеждайки фиг. 1.13 с ориентирани магнитни частици при
пропускане на ток в затворена токова верига, може да се съобрази, че такъв
аналог ще бъде токът по кръга, или произволен ток, който се разпространява
по затворената верига. По правилото на свитите пръсти на дясната ръка
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магнитният момент на тока ще бъде по посоката на пръстите на дясната ръка,
перпендикулярно на плоскостта на веригата, по която тече ток (фиг. 1.14).
Поведението на кръговия ток във външно магнитно поле с интетзитет H
ще бъде еквивалентно на електрически дипол в електрическо поле, ако
вместо електрическия момент р на дипола използваме неговия магнитен
момент ра. Той се изразява не чрез фиктивните магнитни заряди, а е свързан с
тока I, който протича по верига с площ S. В този случай затвореният кръгов
контур с ток е с магнитен момент
ра= μ0IS, (Wb⋅m).

(1.6)

1.2. Магнити в магнитно поле
1.2.1. Основни видове магнити
Всички вещества в природата взаимодействат с магнитните полета, тъй
като всички са магнити, т.е. са способни да се намагнитват в магнитно поле и
да създават собствено магнитно поле. При наличие на външно поле
веществото изпитва магнитно-поляризационно намагнитване, като
елементарният магнитен момент се ориентира по посока на магнитното поле.
Мярка за степента на поляризация служи намагнитеността, която се
представя чрез магнитния момент за единица обем на веществото:

r 1 n r
M = ∑ ра ,
V i =1

(1.7)

където V е единичен обем от веществото, в което е протекла преориентация
r
на елементарните магнитни моменти ра, M – векторна сума на магнитните
моменти на елементарните магнити в единица обем, или магнитния момент,
отнесен към единица обем на веществото. Магнитният момент, отнесен към
единица маса на веществото, се нарича масова, или специфична
намагнитеност, а към грам-атом от веществото – молярна намагнитеност.
Различават се следните видове намагнитености:
− изотермична – мигновена при постоянна температура,
− идеална – в непроменящо се постоянно поле при въздействие на
променливо поле с намаляваща до нула амплитуда,
− термостатична – в постоянно поле при намаляване на температурата от точката на Кюри на веществото до температура Т,
− химична – в постоянно поле в процеса на протичане на химични
реакции при прекристализация,
− вискозна – в постоянно поле при продължително наблюдение и др.
Различните вещества по различен начин взаимодействат с магнитното
поле. Материалите се разделят на три групи: диамагнити, парамагнити и
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феромагнитни, които се характеризират с различна способност да се
намагнитват. Тази способност се характеризира с величините на магнитната
възприемчивост χ или магнитната проницаемост μ (таблица 1.1). Тези
величини са свързани помежду си със зависимостта χ = μ–1. Обикновено в
системата СИ се използва не абсолютната μа, а относителната магнитна
проницаемост μ=μа/μ0, където μ0 =4π.10-7 H/m е относителната магнитна
проницаемост на вакуума.
Външното магнитно поле оказва влияние на орбиталните и спинови
магнитни моменти. При всички вещества възниква диамагнитен ефект,
вследствие действието на закона за електромагнитната индукция на Фарадей.
Появява се индукционен ток, съгласно правилото на Ленц, който създава
магнитно поле, насочено противоположно на външното индукцирано поле.
Действието на това поле намалява орбиталния магнитен момент и обуславя
явлението диамагнетизъм.
Таблица 1.1 Средни стойности на относителната магнитна
проницаемост на материали
Парамагнитни

μ

Въздух (газ)
Азот (газ)
Кислород (газ)

1,00000036 Бисмут
1,00000013 Стъкло
1,00000017 Графит

Кислород (течен) 1,0034
Алуминий
Платина
Калай
Манган
Паладий

1,000023
1,000364
1,000001
1,0037
1,00069

Диаμ
магнитни

Феромагнитни

0,999825 Стомана
0,999987 Чисто желязо
0,999895 Пермалой
Електротехническа
Антимон 0,999937
стомана
Сребро
0,999981 Аморфни сплави
Цинк
0,999991 Никел
Вода
0,999991 Чугун
Мед
0,999992 Кобалт
Живак
0,999975 Магнетит (Fe3O4)

μ
7000
10000
75000
14400
200000
1120
620
174
20

Диамагнетизмът (χ<0, (μ<1) е характерен за всички вещества,
независимо от тяхното агрегатно състояние (газове, течности, твърди тела).
В еднородно магнитно поле диамагнетизмът се стреми да отклони
силовите линии от себе си (фиг. 1.15, а). При наличие на нееднородно
магнитно външно поле той се стреми да го напусне (фиг. 1.16). От горното
следва извода, че при поместване в магнитното поле намагнитеността на
диамагнетика по модул нараства, но той се намагнитва в обратна посока на
приложеното магнитно поле (фиг. 1.17).
Парамагнетизмът (χ>0, μ >1) е характерен за вещества в газообразно,
течно и твърдо състояние, които имат некомпенсиран магнитен момент на
атомите. При отсъствие на външно магнитно поле, вследствие на топлинното
движение на атомите, магнитните моменти са хаотично ориентирани (М=0).
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При прилагане на външно поле те се ориентират по посока на полето и
парамагнетикът се намагнитва (фиг. 1.17). Както се вижда от фиг. 1.15, б,
част от силовите линии видимо се привличат от парамагнетика. В
нееднородно магнитно поле парамагнетикът се привлича в областта на
магнитното поле (фиг. 1.16). При стайна температура парамагнетикът не
може да се намагнити до степента на насищане, тъй като топлинното
движение на атомите нарушава ориентацията на магнитните моменти в
посока на полето.

Фиг. 1.15. Силови линии на магнитно поле в диамагнетик (а),
парамагнетик (б) и феромагнетик (в).

Феромагнитите (χ>>0, μ>>1), за разлика от диамагнитните и
парамагнитните вещества, могат да се намагнитват до състояние на насищане
в относително слаби магнитни полета. Силовите линии интензивно се
привличат от феромагнита (фиг. 1.15, в). Тази способност във
феромагнетиците се запазва до определена температура – температура на
Кюри (Θ). За кобалт Θ е 1120ºС, за желязо – 768ºС, за никел – 358ºС, а за
гадолиний – 17ºС.

Фиг. 1.16. Поведение на диамагнетик и парамагнетик в нееднородно
магнитно поле.

Силното намагнитване (фиг 1.17) на феромагнитите в относително
слаби полета дълго време не можеше да бъде обяснено. Вайс изказва
хипотезата за съществуване във феромагнитите на области със спонтанна
(самопроизволна) намагнитеност, магнитните моменти на които са
ориентирани произволно в размагнитено състояние при М=0. При прилагане
на магнитно поле, магнитните моменти на тези области се ориентират в
посока на приложеното поле, а феромагнитът получава намагнитеност
различна от нула. Като изхожда от хипотезата на молекулярните токове на
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Ампер, Вайс свързва магнитния момент на феромагнитните области със
самопроизволно намагнитване със съществуването на фиктивно вътрешно
магнитно поле. В 30-те години на ХХ век бе установено, че природата на това
поле е свързана с особен вид електростатична енергия, наречена обменна.

Фиг. 1.17. Криви на намагнитване на диамагнетик, парамагнетик и
феромагнетик.

От таблица 1.1 се вижда, че стойностите на относителната магнитна
проницаемост на диамагнетиците и на парамагнетиците слабо се отличават от
единица. Диамагнитните и парамагнитните материали не се контролират с
използване на магнитни методи. Изключение има за специални случаи на
анализ на свойствата им по отношение на магнитната им проницаемост. За
феромагнитни материали широко се използват магнитни методи за оценка на
структурата и фазовия състав, а също и за провеждане на магнитно-прахов
контрол за откриване на нецялостности. Необходимо условие за ефективно
прилагане на магнитната дефектоскопия е относителната магнитна
проницаемост на феромагнетиците μ ≥ 40 (съгласно спецификациите за
контрола).
1.2.2. За природата на феромагнетизма
Обменна енергия
Едно от основните свойства на феромагнетиците е да имат висока
степен намагнитване, даже в малки намагнитващи полета. На основата на
хипотезата на Вайс този ефект се обяснява по следния начин. Във
феромагнита съществуват области, които са намагнитени и имат определен
магнитен момент. Те са ориентирани произволно една спрямо друга и
сумарният им момент, при отсъствие на външно поле Не, е равен на нула. Ако
се приложи външно поле Не, тези области се ориентират по него и
феромагнетикът придобива високо намагнитване. Тези области със
самопроизволна (спонтанна) намагнитеност се наричат домени. Наличието на
определен момент в домена означава, че магнитните моменти на атомите са
ориентирани успоредно.
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Това състояние трябва да бъде устойчиво (енергетически изгодно) и
системата да има минимална енергия. При редица вещества този минимум е
възможен, но енергията (за която се говори по-горе) може да бъде обяснена
само от позицията на квантовата механика.
Качествената представа за тази енергия е свързана със следните
разсъждения. Нека имаме система от два атома. Когато те са разположени
далеч един от друг, енергията на тази система е равна на сумата от енергиите
на всеки от атомите
E = 2E0.

(1.8)

При сближаването им се получава допълнителна енергия ЕB, свързана с
тяхното взаимодействие
E = 2E0 ± EB,

(1.9)

която има две части:
EB = C ± A,

(1.10)

където С е енергията на взаимодействие на атомите (съгласно закона на
Кулон), А – обменната енергия, без аналог в класическата физика. В
квантовата механика се предполага, че електронът на един атом може да се
окаже близко до ядрото на друг атом и обратно – електрон на съседен атом да
се окаже близко до първия. Като че ли протича обмен на електрони между
атомите, което води и до появяване на добавката А в зависимостта 1.10. На
тази величина съществено влияние оказва разстоянието между атомите.
Френкел и Хайзенберг доказват, че при малки разстояния между атомите
феромагнетизмът не е възможен, а при големи разстояния обменянето на
енергия силно намалява.

Фиг. 1.18. Зависимост на обменната енергия от а/r (зависимост на
Бет-Слейтър).

Съществува диапазон от разстояния между атомите а, определен основно от
размерите на кристалната решетка (фиг. 1.18). Такова разстояние,
обикновено, се отнася към радиуса на 3d обвивката на преходните метали r,
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когато обменната енергия играе съществена роля. Минимумът ѝ съответства
на успоредно подреждане на елементарните магнитни моменти. На фиг. 1.18
е показана зависимостта на обменната енергия от а/r за желязо, кобалт, никел
и гадолиний и др. материали.
Някои вещества в чист вид нямат феромагнитни свойства, но сплави с
тяхно участие могат да се проявяват като феромагнитни. Например Мn в
сплав с Сu и Аl има феромагнитни свойства, вследствие на нарастване на
параметъра а.
Други видове енергия във феромагнитите
По-долу са представени някои видове енергия, които действат във
феромагнитите, тъй като обменната енергия стимулира само успоредната
ориентация на елементарните магнитни моменти в домена.
Магнитна еластична енергия
При намагнитване на феромагнетици се наблюдава изменение на
техните обемни или линейни размери. Това явление се нарича
магнитострикция. Понякога това относително изменение на размерите Δl/l
може да достигне значителни стойности (от порядъка на 10-5 ÷10-3).
Магнитната еластична енергия възниква при въздействието на
механични напрежения и е пропорционална на тяхното нарастване и на
магнитострикцията.
Енергия, свързана с кристалографска магнитна анизотропия
Във феромагнитните кристали съществуват оси на „лесно“ и „трудно“
намагнитване. На фиг. 1.19 са показани криви на намагнитване за различни
кристалографски оси на желязо (Fе) с обемноцентрирана решетка, на никел
(Ni) със стенноцентрирана решетка и на кобалт (Со) с хексагонална решетка.

а

б

в

Фиг. 1.19. Кристални решетки на Fe (а), Ni (б), Co (в). Криви на
намагнитване в посоката на кристалографските оси.

Спонтанното (самопроизволно) намагнитване във всеки домен се
ориентира по посока на най-лесното намагнитване. За да се намагнитва
материалът в „трудното“ направление е необходимо да се приложи
определена енергия, равна на площта между тези криви. Тази енергия е мярка
за енергията на естествената кристалографска магнитна анизотропия. В някои
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случаи такава анизотропия може да отсъства, както е при сплавта пермалой
(Fe и 70% Ni).
Може да се счита, че съществува някакво поле На на анизотропия,
което не позволява отклонение на магнитните моменти на феромагнетика от
посоката на „лесното“ намагнитване
Ha=Kl/Ms,

(1.11)

където Kl е константа на анизотропията.
Магнитна статична енергия
Феромагнетикът, поставен в еднородно магнитно поле има енергия
Em = −μ0MH cosφ.

(1.12)

В състояние на остатъчна намагнитеност Мr феромагнитният материал
с крайни размери има полюси, които създават размагнитващо поле Hp.
Следователно той ще има статична магнитна енергия, която е и основна
причина за разделянето му на домени.
Магнитни домени
На фиг. 1.20, а е показан феромагнетик с еднодоменна структура, който
има значителна магнитна статична енергия (полюси N и S). При разделянето
на домена на два домена (фиг. 1.20, б) магнитна статичната енергия намалява.
Тази енергия може да изчезне, ако имаме доменна структура (показана на
фиг. 1.20, в) с 90° свързващи домени. Следователно, възникването на доменна
структура се получава вследствие на ефект на саморазмагнитване на
феромагнитния кристал.

а

б

в

Фиг. 1.20. Намаляване на магнитната остатъчна енергия при формиране
на доменни структури във феромагнита.

При образуване на доменна структура се повишава значително
енергията в магнитната структура. Но противоположно ориентираните
области на спонтанно намагнитване, показани на фиг. 1.20, б, не могат
непосредствено да контактуват помежду си, тъй като в този случай
стойността на обменната енергия на тяхната граница ще е значителна. Ето
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защо тази критична 180° граница между домените има определена дебелина,
която зависи от обменната енергия и от кристалографската анизотропия.
Дебелината на границата между домените на фиг. 1.20, б се представя
със зависимостта

δ =a A K

,

(1.13)

където а е постоянна.
Съгласно хипотезата на Вайс, при отсъствие на външно магнитно поле,
феромагнетикът е разделен на определени области (домени), всяка от които е
намагнитена до насищане. При размагнитване на материала, независимо от
намагнитеността на всеки домен до насищане, в резултат на хаотичното
разпределение на отделните домени в структурата, сумарният магнитен
момент на материала е равен на нула.
По-късно Ландау и Лившиц теоретично пресмятат проста доменна
структура, образувана във феромагнитен кристал. На фиг. 1.21 е представена
доменна структура, изследвана от тях – феромагнетик с една ос на лесно
намагнитване (например кобалт). Наличието на триъгълни домени спомага да
се затвори магнитният поток, което води до намаляване на магнитната
статична енергия. В размагнитено състояние намагнитеността (сумарният
магнитен момент) е равен на нула.

Фиг. 1.21. Структура на успоредно разположени домени в магнитно
еднороден кристал (по модела на Ландау-Лифшиц).

Отделните домени са разделени помежду си с граници (фиг. 1.22), в
които се реализира плавен преход на векторите на спонтанна намагнитеност
от една посока на намагнитване в домена към посоката на намагнитване в
другия домен. Дебелината на тази граница е различна за различните
материали. За желязото е от порядъка на 10-7 m (1000 Å).
Експериментално съществуването на домените е доказано от
Баркхаузен, който регистрира, че намагнитването (размагнитването) на
феромагнетик не е плавно, а на малки стъпки, които впоследствие са
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наречени скокове на Баркхаузен. По-късно Акулов и Битер, с помощта на
фини феромагнитни прахове, наблюдавали доменна структура. Прахът се
натрупвал на доменните граници.

Фиг. 1.22. Схематична картина на промяната на ориентацията на
магнитни моменти в 180º доменна граница (преходен слой между
домените).

1.2.3. Феромагнетици в магнитно поле
Магнитното поле е силово поле, което може да се появи, например при
протичане на електрически ток по проводник. Основни характеристики на
магнитното поле са: магнитна индукция, магнитен поток и интензитет на
полето.
Магнитната индукция В е основна силова характеристика на
магнитното поле. В е векторна величина. Във всяка точка В се характеризира
с числена стойност и с посока в пространството. Посоката на вектора В във
всяка точка на магнитното поле съвпада с допирателната към магнитната
линия (линия на магнитната индукция), която преминава през тази точка
(фиг. 1.5, б).
Стойността на магнитната индукция В на еднородно магнитно поле
може да се определи по механичното действие (ΔF) на магнитното поле на
проводник, по който протича ток. В съответствие със закона на Ампер
ΔF= I Δl B sin α,

(1.14)

където Δl е участък от праволинеен проводник, по който тече ток със сила I,
В е стойността на вектора на магнитната индукция в мястото, където е
разположен проводника, α – ъгъла между посоката на оста на проводника и
посоката на вектора В.
За случая, когато α = 90º, sin α = 1 и

B=

ΔF
.
I Δl

(1.15)
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При ΔF = 1N, I = 1А и Δl = 1m – В = 1. Тази единица в системата СИ се
нарича Тесла (T).
Н
кг
1H
=1
=1
1 Тл =
.
2
1A 1м
Ам
с А
В системата СГСМ индукцията се измерва в Гауси (G). При това
1T = 104G; 1G = 10-4T.
При магнитен контрол се използват полета от порядъка 10÷20 mT. При
използване на соленоиди В е от порядъка на 100÷150 mT. При магнитнопрахов контрол на изделия с покрития и изследване на микроструктурни
отклонения В е от порядъка на 200 mT. Магнитната индукция във
феромагнитни материали може да достигне 2÷2,2 Т.
Магнитният поток Ф се дефинира като общото количество силови
магнитни линии, които преминават през разглежданата плоскост. В
еднородно поле магнитният поток Ф се представя със зависимостта
Ф = В⋅S сos α,

(1.16)

където S е площта, през която преминават силовите линии, разположена под
ъгъл α. В случая, когато α = 90°, Ф = В.S. Магнитният поток се измерва във
Вебери (1Wb = 1T . 1m2).
Линиите на магнитната индукция не се прекъсват на границата на две
среди. Магнитният поток преминава от едната във втората среда. Всяка
магнитна линия е непрекъсната, независимо от материалите, през които
преминава.
Ако разположим в магнитно поле соленоид, който има няколко
навивки, то всяка навивка ще се пронизва от магнитния поток. Сумарният
магнитен поток Ψ, който се формира при пресичане на всички навивки, се
представя със зависимостта

Ψ = Ф ⋅ W,

(1.17)

където Ф е потокът през една навивка, W – броят навивки.
По-горе бе показано, че магнитното поле по стойност и посока се
характеризира с вектора на магнитната индукция В. Но В зависи и от
свойствата на средата. Този факт прави по-сложна задачата при технически
пресмятания на магнитни вериги. За да се преодолее тази трудност е въведена
спомагателна величина, която не зависи от магнитните свойства на средата, а
отчита само влиянието на стойността на полето, стойността на токовете,
разположението на магнитите и проводниците с ток. Тази спомагателна
величина, която подлежи на пресмятане, се нарича интензитет на
магнитното поле и се означава с Н.
Н е векторна величина и при еднородно магнитно поле посоката ѝ
съвпада с посоката на вектора В.
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Числената стойност на Н се определя чрез зависимостта
Н=

В

μμ0 .

(1.18)

T .m
е
H
интензитетът на магнитното поле, индукцията на което във вакуум е
4π.10-7 Т. В системата СГСМ интензитетът се измерва в Оерстеди (Oe), като
1 Ое = 0,0796 kA/m.
По-долу са дадени няколко стойности на интензитета на някои
магнитни полета. Интензитетът на магнитното поле на Земята е от порядъка
на 0,3÷0,4 A/cm. Интензитетът на полето за намагнитване на изделия от
стомани е от порядъка на 100÷200 A/cm. На полюсите на постоянен магнит Н
е 1000÷2000 A/cm.
Интензитетът на полето в соленоиди и в други намагнитващи
устройства за магнитно-прахов контрол се пресмята по формули, а
експериментално може да се определи с помощта на подходящи уреди.
Интензитетът на полето е задължително да се посочи в спецификации при
организиране на контрола.
В процеса на намагнитване (при магнитно-прахов контрол) магнитният
поток обикновено се разпространява в няколко различни среди (метал и
въздух). Магнитното поле около нецялостността се разпространява в няколко
среди (метал, покрития, въздух, шлакови включвания и др.) За да се оцени
истинската стойност на действащото или разсеяно поле, възниква
необходимостта от разлагане на вектора на индукцията В и на вектора на
интензитета Н на полето на две съставящи:
– нормални към повърхността на изделието съставящи Вn, Нn,,
– тангенциални към повърхността на изделието съставящи Вt, Нt,.
При преминаване на линиите на индукцията от среда с магнитна
проницаемост μ1 в среда с проницаемост μ2 ≠ μ1 нормалната съставяща на
вектора на индукцията не се променя (фиг. 1.23)
В системата СИ Н се измерва в А/m, където 1 (А/m) =

Вn,1= В1соs α1 = В2соs α2 = Вn,2.

(1.19)

Ако отсъстват токове, които се разпространяват по граничната
повърхност, то на граничната повърхност имаме
Нt,1 = Ht,2 ,

(1.20)

докато

Bt ,1
Bt ,2

=

B1 sin α1
μ1
B2 sin α 2 = μ 2

(1.21)
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На граничната повърхност е изпълнено условието
tgα1 μ1
.
=
tgα 2 μ2

(1.22)

Фиг. 1.23. Промяна на посоката на вектора на магнитна индукция В при
преминаване на магнитния поток от една среда в друга.

На фиг. 1.24 е представено разпределението на силовите линии на
магнитната индукция във феромагнитен образец и във въздуха. Вижда се, че
силовите линии излизат от феромагнитния образец практически под ъгъл 90°.

Фиг. 1.24. Разпределение на силовите линии на магнитната индукция
във феромагнетик (μ=1000) и във въздуха (μ=1).
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1.2.4. Крива на намагнитване
Под действие на магнитното поле във феромагнетика се наблюдава
нарастване на магнитните домени, които се намагнитват в посока, близка до
посоката на приложеното магнитно поле. Променя се стойността на
проекцията на магнитните моменти върху посоката, на която феромагнетикът
практически има сумарен магнитен момент, различен от нула (фиг. 1.25).

Фиг. 1.25. Схематичен ход на кривата на намагнитване и съответна
промяна на доменната структура на различни етапи и процеси на
намагнитване.

Колкото по-силно е магнитното поле, толкова по-голяма е
намагнитеността на феромагнетика, толкова по-голяма е и проекцията на
магнитните моменти върху посоката на магнитното поле. В достатъчно силни
магнитни домени всички магнитни моменти се ориентират по посока на
магнитното поле. Този процес е представен на фиг. 1.26.

Фиг. 1.26. Промяна на доменната структура на феромагнетик в магнитното поле в различни участъци от кривата на намагнитване.
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Зависимостта на намагнитеността М от величината на приложеното
магнитно поле Н се нарича крива на намагнитване. Под действието на
намагнитващото поле възниква магнитно поле в обема на феромагнетика и
тези полета се сумират. Интензитетът на сумарното магнитно поле се нарича
магнитна индукция. Топографията на силовите линии на магнитната
индукция е представена на фиг. 1.27.

Фиг. 1.27. Линии на магнитната индукция в образец с елипсовидна
форма и около него.

Намагнитеността (индукцията) не е линейна функция на полето и е
свързана с него чрез зависимостта М =χН (В=μаН =μμ0Н), където μа е
абсолютна магнитна проницаемост.
Индукцията се определя по зависимостта
В = μ0(Н+М),

(1.23)

където М е намагнитеността, създадена от елементарните (молекулярни)
токове, Н − интензитетът на вътрешното поле. Индукцията в образеца
представлява сума от две съставящи: H, която се определя от полето в
образеца, и М − намагнитеността, която също зависи от H.
Ако изходното магнитно състояние на феромагнетика съответства на
размагнитено, то кривата на намагнитване носи названието основна или
първоначална. Естествено, размагнитено състояние на феромагнетика се
постига посредством нагряване на материала до температура, по-висока от
температурата на Кюри и последващо охлаждане. Състояние, близко до
естественото размагнитване, може да се получи и чрез циклично
пренамагнитване с плавно изменение от максималната стойност до нула на
амплитудата на магнитното поле.
Кривата на намагнитване (фиг. 1.28, а) условно може да бъде разделена
на 5 участъка.
I участък се характеризира с постоянна възприемчивост
(проницаемост) χнач=М/Н=const (μнач=В/μ0.Н=const). Величините χнач(μнач) се
наричат начална възприемчивост (начална проницаемост). Намагнитването
на феромагнетика се осъществява чрез обратимо преместване на доменните
граници.
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а

б

Фиг. 1.28. Крива на намагнитване (а) и зависимост на относителната μ,
диференциалната μдиф и обратимата μобр магнитни проницаемости (б) от
интензитета на магнитното поле.

II участък (област на Релей). Намагнитването на този участък се
осигурява за сметка на преместване на доменните граници. Намагнитеността
в областта на Релей се представя със зависимостта
М= χначН+bH2,

(1.24)
2

където b е коефициент на Релей. Вторият член bH в уравнението (1.24)
отчита необратимите процеси на пренамагнитване.
III участък. Характеризира се със значими стойности на χ и μ. В тази
област намагнитеността се променя с големите скокове на Баркхаузен, които
са предизвикани от необратимото преместване на доменните граници. За
многоосни магнитотвърди материали, освен процесите на преместване, са
характерни и процеси на скокообразно въртене на векторите на
намагнитеност.
IV участък. Възприемчивостта постоянно намалява. Процесът на
намагнитване се осъществява за сметка на въртене на вектора на спонтанно
намагнитване по посока на външното магнитно поле. Работата по въртене на
векторите на спонтанно намагнитване по направление на действащо поле се
използва за компенсиране на енергията на кристалографската анизотропия,
която се стреми да задържи векторите на спонтанно намагнитване в посока на
лекото намагнитване. За този участък е в сила зависимостта
М = Мs (1-

А B C
-...) + χпН,
н н 2 н3

(1.25)

където: Мs е намагнитеността при насищане; χп – възприемчивост на
парапроцеса; А, В, С – постоянни коефициенти, които определят дела на
различни структурни фактори, влияещи на процеса на пренамагнитване.
Зависимостта (1.25) е вярна за достатъчно големи полета, при които
феромагнетикът е намагнитен до състояние на техническо насищане.
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V участък. Тук процесите на преместване и въртене са завършени.
Незначителното нарастване на намагнитването е свързано с допълнителна
ориентация на спиновите магнитни моменти в посока на приложеното
магнитно поле.
За да се построи зависимостта на магнитната индукция В от
интензитета на външното поле е необходимо да се сумира вътрешното и
външно действащи полета, тоест μ0Н и μ0М. За разлика от М магнитната
индукция В нараства дотогава, докато нараства Н. При прекъсване на
нарастването на намагнитеността М, величината μ0Н продължава да се
увеличава, пропорционално на Н. Максималната стойност на индукцията в
материала е ВS.
Наред с основните криви на намагнитване, особеностите на процесите
на намагнитване се описват със зависимостите на μ и χ от Н (фиг. 1.28, б).
Разглеждат се няколко вида μ и χ. При описване на магнитните свойства на
феромагнетик обикновено се използва μнач (начална магнитна проницаемост),
която се пресмята по зависимостта

μнач =

1

е
μ0 ΔH → 0 н
lim

.

(1.26)

Определянето на μнач е особено трудна задача, тъй като е необходимо
измерванията да се провеждат в много слаби магнитни полета и последваща
екстраполация на полето към Н = 0.
При увеличение на магнитното поле Н магнитната проницаемост
нараства и при неговата стойност, наричана поле на максималната магнитна
проницаемост (Нmax), достига максималната стойност (μmax), а впоследствие
намалява (фиг. 1.28, б).
Ако феромагнитен материал се намира в определено състояние на
намагнитване, което съответства на точка от кривата на индукцията, то при
нарастване на интензитета на полето +ΔН, индукцията нараства с +ΔВ.
Границата на +ΔВ/+ΔН при ΔН → 0 се нарича диференциална магнитна
проницаемост на нарастване или диференциална проницаемост
μ+диф = 1 lim Δе .

μ0 Δн→0 Δн

(1.27)

В случая на намаляне на интензитета на магнитното поле (ΔH')
намалява стойността на индукцията (ΔB'), като полученото магнитно
състояние не съответства на основните криви на индукция и се определя от
низходящата част на частния цикъл на магнитния хистерезис (фиг. 1.28, а).
Величината се нарича намаляваща диференциална магнитна проницаемост
при намагнитване на полето и се представя със зависимостта

1 lim Δе′

μ-диф = μ0 Δн′→0 Δн′
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(1.28)

По начина на определяне и по числена стойност стойността съответства
на обратимата магнитна проницаемост μобр и най-често се употребява този
термин.
При слаби магнитни полета, когато отсъства магнитен хистерезис в
зависимостта B = F(H), μнач=μдиф=μ. μдиф най-силно се променя в полета, които
съответстват на III участък на кривата на намагнитване, като в полета от 0 до
H μmax μдиф>μ, а в точката, която съответства на поле H μmax , стойността на
μдиф=μнач.
Понятията проницаемост и възприемчивост за кривите на индукция В и
намагнитеност М могат да се използват и за кривата на магнитния
хистерезис.
1.2.5. Хистерезисна крива
Намаляването на полето на
намагнитване след достигане от
феромагнитния
материал
до
състояние на техническо насищане
е свързано с намаляване на
стойностите на намагнитеността и
индукцията.
Намаляването
на
индукцията се извършва не по
кривата на намагнитване, а по нова
зависимост с известно закъснение.
При поле на намагнитване равно на
нула, индукцията има определена
стойност, която нарича остатъчно
намагнитване Мr (индукция Вr).
Фиг. 1.29. Хистерезисни криви
Ако се приложи поле с обратна
на намагнитеността (1),
посока, то остатъчната намагнина индукцията (2),
теност започва да намалява и при
на остатъчната индукция (3)
някаква стойност на полето намаги на частния цикъл на
магнитен хистерезис (4).
нитеността (индукцията) е равна на
нула. Тази стойност на полето се
нарича коерцитивна сила (Нс). В зависимост от начина на определяне се
различава коерцитивна сила по намагнитване МНс (фиг. 1.29, крива 1) и
коерцитивна сила по индукция ВНс (фиг. 1.29, крива 2).
Във феромагнити, при които се наблюдава стръмен участък на
зависимостта, при намаляване на полето и малка стойност на Нс, разликите
между МНс и ВНс са незначителни, но при материали със значителна стойност
на Нс и с плавно намаляване на зависимостта, при намаляване на
приложеното магнитно поле, разликите между МНс и ВНс са значителни. Този
факт следва да се отчита при контрол на магнитотвърди материали.
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При по-нататъшно увеличаване на полето в обратна посока магнитната
индукция (намагнитеността) нараства с обратен знак. При поле -Нmax
феромагнитният материал отново достига до състояние на техническо
насищане -Мs (-Вs). Ако намалим стойността на полето и след това сменим
посоката му М(В) ще се променя по възходяща част на зависимостта М(Н)
или (В(Н)). В резултат на плавно циклично пренамагнитване М(В) се променя
по затворена линия, която носи името статична хистерезисна крива.
Ако след първия цикъл на пренамагнитване цикълът се повтори, като
полето се променя от +Нmax до -Нmax, то получените стойности за +Вmax и -Вmax
могат да не съвпадат с тези, получени при първоначалното намагнитване. В
продължение на няколко цикъла на пренамагнитване хистерезисната крива
ще бъде нестабилна. Едва след 10÷12 цикъла на пренамагнитване тя остава
постоянна. За да се постигне постоянство на хистерезисната крива се
провежда многократно пренамагнитване в границите от +Нmax до -Нmax и едва
след това се пристъпва към измерване на магнитните характеристики по
хистерезисната крива. За случая на стомана съществуват експериментално
получени зависимости, които свързват основната крива на намагнитване и
хистерезисната крива. Тези зависимости могат да бъдат използвани при
провеждане на приблизителни пресмятания в практиката на дефектоскописта
и при провеждане на магнитен структурен анализ. Максималната магнитна
проницаемост се пресмята по зависимостта
μmax = а(Вr /Hc),

(1.29)

където а е коефициент, зависещ от Hc на материала, а = 0,476 + 0,00568 Hc.
Полето H μmax , при което се достига максималната магнитна
проницаемост се пресмята по зависимостта

H μmax = (1,2÷1,4)Hc

(1.30)

Индукцията В при μmax се пресмята по зависимостта

Bμmax = 1,3аВr

(1.31)

Площта, обхваната от хистерезисната крива, е равна на работата Рг,
която трябва да се извърши при пренамагнитване на единичен обем от
феромагнетика.
Рг= ∫ HdB .

(1.32)

В практиката често се използва понятието норма за специфични
загуби – загубите на енергия за пренамагнитване за единица маса на
материала за единица време
Рг= sf
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γ

,

(1.33)

където s е площта на хистерезисната крива при квазистатично измерване в
Т.А/m; f – честотата на пренамагнитване на материала в Hz; γ – плътност на
материала в kg/m3.
Освен хистерезисни криви от вида М(Н) и В(Н), могат да се построят и
зависимости по остатъчна индукция Вr(H) или по остатъчна намагнитеност
Мr(H). Характеристиките на хистерезисните криви имат практическо
приложение в безразрушителния контрол и в редица технически приложения
на магнетизма (например при звукозапис с използване на магнитни
носители). Хистерезисната крива по остатъчна индукция (фиг. 1.29, крива 3)
се характеризира с коерцитивната сила по остатъчна индукция Нr.
Наред с описаните по-горе хистерезисни криви могат да се получат и
частни зависимости, всяка от които се характеризира с коерцитивна сила hc,
остатъчна индукция br и хистерезиси загуби на енергия при пренамагнитване
по частния цикъл рг (фиг. 1.29, крива 4). Ако се съединят краищата на
частните хистерезисни криви, то се получава комутационата крива на
намагнитване. На фиг. 1.30 са представени серия от хистерезисни криви.

Фиг. 1.30. Семейство от хистерезисни криви.

1.2.6. Намагнитване на феромагнетик
Всички
представени
по-горе
магнитни
характеристики
са
характеристики на веществото. Те са получени в условията на действие на
еднородно магнитно поле със затворена магнитна верига. В практиката на
контрола реалните обекти имат феромагнитна структура и крайни размери.
При поместването им във външно магнитно поле Не се реализира отворена
магнитна верига и на краищата на обекта се образуват магнитни полюси
(магнитни заряди). На фиг. 1.31 е представена появата вътре в изделието на
вътрешно размагнитващо поле Нр, насочено против външното поле, в което
е поместен обектът.
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Фиг 1.31. Поле на разсейване, създавано от фиктивни магнитни заряди
на намагнитваното феромагнитно тяло.

Стойността на вътрешното размагнитващо поле се определя по
зависимостта:
Нр= – NM,

(1.34)

където N е коефициент на размагнитване (размагнитващ фактор), зависещ от
геометричните размери на изделието, а не от неговите истински магнитни
свойства.

Фиг. 1.32. Намагнитен елипсоид в еднородно външно поле.

За тела с елипсовидна форма, които са намагнитени в еднородно
магнитно поле Не, коефициентът на размагнитване не зависи от координатите
на точките, за които той е определен. На фиг. 1.32 е показано
разпределението на силовите линии на магнитното поле в намагнитен
елипсоид с отчитане на действащото размагнитващо поле. Различават се
коефициенти на размагнитване на централното сечение Nн и среден
коефициент за целия обем на образеца.
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При магнитно-прахов контрол и при магнитен структурен анализ често
се използват къси изделия (образци) и се налага да бъдат определени
истинските характеристики на кривата на намагнитване и на хистерезисната
крива. Като се има предвид, че вътрешното поле в материала се определя по
зависимостта
Нi = Не - NM,

(1.35)

то, като се извади от стойността на външното действащо поле стойността на
размагнитващото поле Нр, се намира истинската стойност на вътрешното
поле Нi (фиг. 1.31). На фиг. 1.33 е показан един графичен подход на
преместване на кривата на намагнитване или на хистерезисната крива във
всяка точка с намагнитеност М наляво на разстояние NM. Като се отчита, че
Нр = М.tgϕ, tgϕ = N и се построи зависимостта ON под ъгъл ϕ, може да се
реализира преместване на точките от кривата на намагнитване
непосредствено със стойността на отсечката М.tgϕ между ординатната ос и
линията ON.

Фиг. 1.33. Криви на намагнитване и хистерезисна крива на закалена
въглеродна стомана: 1 − за материала; 2 − за елипсоид с N = 0,0095.

Стойностите на намагнитеността на насищане и Нс за материала и за
контролираното тяло практически са еднакви. Остатъчната намагнитеност
M r′ е значително по-малка от намагнитеността на материала, тъй като при

Не = 0 получаваме, че Mr′ = Нi/N.
По аналогия с магнитната проницаемост (възприемчивост) по
основната крива на намагнитване се въвеждат термините проницаемост на
образеца μт и възприемчивост χт μт=В/μоНе χт =М/Не.
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Магнитната проницаемост (магнитната възприемчивост) на еднородно
намагнитен елипсоид може да се свърже с магнитната проницаемост
(магнитната възприемчивост) на материала чрез зависимостите

μт =

μ
,
1 + N ( μ −1)

χт =

χ
1 + Nχ

.

(1.36)

При N(μ-1)>>1 (χN>>1) проницаемостта практически слабо зависи от
свойствата на материала, от който е изработен образеца. μт и χт, практически,
зависят от геометричните размери и формата на образеца
μт ∼ m = 1/N.

(1.37)

Фиг. 1.34. Коефициенти на размагнитване на цилиндрични и
призматични образци с отношение на страните 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 10:1 и
елипсоиди.

На фиг. 1.34 и в табл. 1.2 са приведени стойности на коефициенти на
размагнитване N за различни форми и отношения Λ = l/d, където l е
дължината, d – диаметър на тялото, при цилиндрични образци. За
правоъгълни пръти Λ/= l
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S

, където S е напречното сечение на пръта.

Таблица 1.2. Размагнитващи коефициенти N, получени при
балистични измервания
Отношение
дължина към
диаметъра
l
Δ=
d
10
20
25
30
40
50
60
80
100
200
500
1000
10000
100000

Елипсоид

Цилиндър при μ→∞
(пермалой, желязо,
електротехническа
стомана)

Цилиндър μ→1
(сплави за постоянни магнити с
Нс=400-4000 А/cm)

0,0202843
0,00674818
0,00467121
0,00343776
0,00211677
0,00144035
0,00105042
0,00063662
0,00043131
0,00012732
0,00001178
0,0000065970
0,00000008912
0,00000001122

0,01550173
0,00539297
0,00438671
0,00266633
0,00172286
0,00118173
0.00086581
0,00132099
0,00035571
0,00010305
0,00001401
0,00000556
0,0000000756
0,00000000095

0,00499748
0,00124937
0,00081169
0,00055545
0,00031194
0,00019974
0,00013847
0,00007807
0,00004997
0,00001249
0,000001997
0,0000004997
0,00000000499
0,00000000005

На фиг. 1.35 е представено влиянието на размагнитващия коефициент
N върху формата и характеристиките на хистерезисната крива.

Фиг. 1.35. Схематично представяне на хистерезисната крива за изделия
с различни коефициенти на размагнитване (от N=0 до N=1/3).
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Да разгледаме процеса на намагнитване на цилиндър от желязо,
поместен в еднородно поле, ориентирано по дължината на цилиндъра.
Опитно е известно, че разстоянието между магнитните маси +m и –m в
цилиндъра в слаби и силни полета е около 0,85÷0,95 от дължината му, като
намалява до 0,74 близо до H μmax , когато се наблюдава максимум на
магнитната проницаемост. От горното следва, че магнитните полюси на
цилиндъра са разположени около краищата му на неголеми, но променящи се
разстояния, които зависят от степента на намагнитването му.
Размагнитващото действие на магнитните маси е по-силно в краищата
на цилиндъра и по-слабо в централната част. Вътрешното поле в цилиндъра
Нi е нееднакво и се променя при промяна на намагнитването в различните
части на цилиндъра. Едновременно с него се променя и магнитната
проницаемост и намагнитеността М, което при промяната на външното поле
Не води към ново нееднородно по дължината на цилиндъра преразпределяне
на намагнитеността, т.е. всяка точка в образеца има своя стойност за полето и
размагнитващия фактор N.

Фиг. 1.36. Хистерезисни криви в реални части на цилиндър при
намагнитване.

Нека да означим размагнитващия фактор с Nц за точка, която се намира
в централно сечение на цилиндъра. За всяка точка на цилиндъра ще имаме
местни стойности на μц. Кривите на размагнитване ОN в различните точки на
цилиндъра не са еднакви (фиг. 1.36), независимо от това, че външното поле
Hе е постоянно. Следователно намагнитеността на нееднородно намагнитено
тяло не може да бъде представена само с една точка или една хистерезисна
крива, както това се наблюдава при еднородно намагнитено тяло (фиг. 1.28).
За различни части на цилиндъра ние имаме различни криви ONц, ON2 и ON3
(фиг. 1.36). Разпределенията при размагнитване и намагнитване не съвпадат,
откъдето следва, че N се характеризира с хистерезис.
Стойностите и характера на промяна на намагнитеността при прехода
от централната част към границата на цилиндъра зависи не само от N, но и от
магнитните свойства на материала на цилиндъра. На фиг. 1.37 е представена
промяната на намагнитеността в различни сечения на цилиндри, които имат
еднаква форма, но са изработени от материали с различна μ и с различна
магнитна възприемчивост χ.
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Фиг. 1.37. Разпределение на намагнитеността по дължина на
цилиндрични пръти, намагнитени в еднородно магнитно поле. Мц −
намагнитеност в централното сечение на цилиндъра, Мx −
намагнитеност в сечение, на разстояние x от центъра, l − дължина на
пръта.

Магнитните измервания на кривата на намагнитване или на
хистерезисната крива в образци с нееднородно намагнитване зависят от
начина на измерване на намагнитеността – с магнитно метрични или с
балистични методи.
При магнитно метричния метод се измерва магнитния момент в целия
образец. Коефициентът на размагнитване се отнася за целия образец и се
нарича магнитно метричен. При балистични измервания N зависи от
мястото, в което е разположена измерителната бобина върху образеца. Ако тя
не е къса и е разположена в централната част на образеца, то коефициентът
на размагнитване е балистичен. Ако се използва широка бобина и се обхваща
значителен обем от цилиндъра, полученият N се нарича дроселен. Магнитно
метричният и дроселният N са усреднени. При балистичните измервания с
къса бобина се получава по-достоверна информация за намагнитването на
образеца в определена точка, намираща се в магнитното поле.
При магнитно-прахов контрол е необходимо в контролираното изделие
да се достигне до определена степен на намагнитване. Ако изделието е късо и
има голям коефициент на размагнитване, за да се получи необходимата
магнитна индукция, е необходимо да се прилагат по-силни магнитни полета,
което понякога е невъзможно с използване на намагнитващата техника.
Стойността на намагнитващото поле може да бъде намалявана, ако изделията
са подготвени за контрол чрез подреждане във верига, както е показано на
фиг. 1.38.
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Фиг 1.38. Изменение на N за едно (а), две (б) и четири съставни (в)
изделия.

Нека допуснем, че изделието има призматична форма с Λ/= l

S

=3 и

отношение на страните 2:1. В съответствие с фиг. 1.34 N = 0,078. Ако е
необходимо за намагнитване на материала да се достигне намагнитеност
М = 10000 А/cm, то размагнитващото поле Нр = –NM = –0,078⋅10000
= -780 А/cm (фиг. 1.38). При едновременно намагнитване на две изделия
размагнитващото поле намалява 2 пъти, а при четири изделия едновременно
и повече от 6 пъти.

1.3. Създаване на магнитни полета
Магнитни полета се създават по различни начини. При магнитнопраховите методи магнитни полета се използват за намагнитване и
размагнитване на контролираните изделия. Изборът на метод за създаване на
магнитно поле зависи от задачите при контрола и се определя от изискваната
степен на намагнитване, еднородността и обема на работното пространство, в
което се поставя изделието. Обикновено магнитните полета се създават
посредством постоянни магнити или чрез използване на електрически ток.
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1.3.1 Магнитно поле на проводник, по който тече електрически ток
За намагнитване на изделията се използват проводници с форма на
пръти или гъвкави кабели с различно сечение. На фиг. 1.7, б е показано
разпределението на силовите линии около проводник, получени с използване
на магнитен прах. Магнитните силови линии на това поле представляват
концентрични окръжности с центрове на оста на проводника. Посоката на
полето около проводника или полето, създавано от навивките на кабел
(соленоид), се определя по правилото на свитите пръсти на дясната ръка
(фиг. 1.39).

Фиг. 1.39. Определяне на посоката на полето по правилото на свитите
пръсти на дясната ръка.

Промяната на интензитета на полето Н вътре и извън проводника (при
преминаване на постоянен ток по него) в зависимост от разстоянието от
точката на измерване до оста на проводника с радиус r0 е показано на
фиг. 1.40.

Фиг. 1.40. Изменение на интензитета на полето Н вътре (1) и вън (2) от
немагнитен проводник (3), по който тече ток I. r0 е радиусът на
проводника, r е разстоянието от центъра на проводника до точката на
измерване.

Полето по оста на проводника е равно на нула. Вътре в проводника
(при r < r0) непрекъснатостта на полето се изменя по линеен закон
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Н=

Ir

2π r02

.

(1.38)

Извън проводника Н (при r>r0) се е променила по хиперболичен закон
Н=

I
2π r

=

I
, (A/m),
πD

(1.39)

където r е разстоянието от оста на проводника до точката на измерване; I –
токът в проводника; D – диаметърът на проводника.
Ако е зададена стойността на интензитета на полето Н, което трябва да
се достигне в точка, на разстояние r от оста на проводника, то за
получаването на този интензитет по проводника трябва да протича ток
I = H⋅2πr, (A)

(1.40)

H
D , (A)
4

(1.41)

I=

Фиг. 1.41. Разпределяне на
В при намагнитване на
изделието 7 с използване на
разположен в средата централен проводник 8.

Фиг. 1.42. Разпределяне на
полето Н вътре и вън от
изделието 4, намагнитвано
чрез пропускане на ток през
него със сила I.

На фиг. 1.41 е показано разпределянето на индукцията B при
намагнитване на феромагнитно изделие 7 с използване на разположен в
средата на изделието проводник, по който тече ток I.
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Магнитната индукция В се изменя в участъка 0–1 по закона

B=

Ir
I
μ , на участъка 1–2 и 5–6 по закона B =
μ0 . Скоковете в
2 0
2πro
2πr

индукцията на участъци 2–3 и 4–5 са свързани с наличието на феромагнитен
образец 7. Тук r0 е радиусът на проводника, r – разстоянието от центъра до
проводника.
В случаите на намагнитване на изделието (чрез пропускане на ток по
него) разпределението на магнитното поле вътре и вън от изделието е
показано на фиг. 1.42. Полето в участъка 1-2 (вътре в материала на
изделието) се променя по зависимостта:
H=

I ( r 2 − R12 )

2π ( R22 − R12 )

а на участък 2-3 – по закона Н =

I
2π r

,

(1.42)

. По тази зависимост се определя и

интензитетът на полето на външната повърхност на изделието или на
разстояние от него.
При контрол на кухи цилиндрични изделия с тороидална форма
(например гривни на лагери), с цел да се усили еднородността и се повиши
интензитетът на магнитното поле, при намагнитването се използва не един
централен проводник, а голямо количество навивки, които са разпределени
равномерно по цялата дължина на изделие с тороидална форма. В този
случай интензитетът Н се пресмята по зависимостта
Н=

IW
IW
=
, (А/m),
lср 2π Rср

(1.43)

където lср е дължина на средната линия на изделието с тороидална форма; W е
броят навивки.
Горната формула е приложима и при намагнитване на изделия с
неголяма дебелина. Ако отношението на външния R към вътрешния r радиус
е 3/2, то интензитетът на магнитното поле на вътрешната повърхнина на
тороида ще е с 50% по-голяма в сравнение този на външната повърхнина.
Ако е необходимо да знаем точната стойност на магнитното поле, то
средният радиус се пресмята по формулата
Rср =

R−r
,
R
ln
r

(1.44)

където lср (m) е дължината на средната линия на тороида; W е броят на
навивките.
47

1.3.2. Магнитно поле на соленоид
При магнитно-праховия контрол значителен обем от изделията се
намагнитват с използване на соленоиди. На фиг. 1.7, б са показани линии на
индукцията на магнитното поле вън и вътре в соленоида. Вътре силовите
линии са по посока на надлъжната му ос. Посоката на полето Н в соленоида
се определя по правилото на свитите пръсти на дясната ръка. Магнитното
поле Н вътре в соленоида без сърцевина възниква вследствие на протичане на
електрическия ток по бобината.
Н = k I (А/m),

(1.45)

където k е постоянна на соленоида. За случая на безкрайно дълъг соленоид
W
k=n= , където n е броят на навивките W на единица дължина.
l
Като източник на еднородно магнитно поле се използва бобина на
Хелмхолц, която представлява двойка еднакви кръгови бобини, съединени
последователно. Те са с радиус R и W навивки, които са разположени на една
ос на разстояние R една от друга (фиг. 1.40). Най-еднородно е полето в
средата между бобините, а тяхната постоянна k се представя с формулата
k=

0,716
8W
=
W (m-1).
R
5 5R

(1.46)

В практиката бобините на Хелмхолц представляват 2 паралелни бобини
от по няколко навивки всяка, като дебелината е много по-малка от
радиуса им.
Обикновено се спазва условието за
отношението на дължината на бобината a
към дебелината b да е

Фиг. 1.43. Бобини
на Хелмхолц.

a
=
b

31
. На раз36

стояние R/4 по оста на бобината от центъра,
интензитетът на полето се отличава от
интензитета в центъра до 0,5%. На същото
разстояние от центъра в посока по радиуса
на бобината разликата е от порядъка на
0,75%. Бобините на Хелмхолц се използват
за получаване на полета в голям обем, но
полетата са сравнително слаби. Например,
такава бобина се използва за компенсиране

на магнитното поле на Земята.
В общия случай, за соленоид с крайна дължина постоянната му k в
някоя точка Р, разположена по централната му ос се представя с формулата
(фиг. 1.44, а):
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k=

⎤
n ⎡⎢
l/2+ z
l/2− z
⎥ , (m-1),
+
⎢
2
2
2
2
2 R + (l / 2 + z )
R + (l / 2 − z ) ⎥⎦
⎣

(1.47)

където l е дължината на соленоида, z – разстоянието от центъра на соленоида
до точка Р, R – радиус, n – брой навивки на 1 дължина. За дебел многослоен
соленоид с външен R2 и вътрешен R1 радиуси (фиг. 1.44, б), постоянната
k=

⎡
R + R22 + (l / 2 + z ) 2
2 ⎢
(l / 2 + z ) ln 2
+
2
2
R2 − R1 ⎢
R
R
l
z
+
+
(
/
2
+
)
1
1
⎣
R + R22 + (l / 2 − z ) 2 ⎤⎥ .
+ (l / 2 − z ) ln 2
R1 + R12 + (l / 2 − z ) 2 ⎦⎥

(1.48)

Максималният интензитет на магнитното поле, което се реализира при
този вид соленоид, се определя от постоянния ток, който може да се
пропусне, което пък зависи от начина на охлаждане на соленоида. При
многослойни соленоиди се използват медни проводници с изолация, а
допустимата плътност на тока при продължителна работа е около 1 А/mm2.

а

б

Фиг. 1.44. Еднослоен (а) и многослоен (б) соленоиди.

Нека да оценим разпределението на магнитната индукция по
дължината на соленоида. Да допуснем, че дължината му l е четири пъти поголяма от диаметъра D (фиг. 1.45).
По ординатата е показано отношението на стойността на полето Нz към
W
I , който има едно и също
величина на полето в безкраен соленоид Н =
l
число навивки на единица дължина и пропуска един и същи ток във всяка
навивка. Вижда се, че в централната част Hz е близо до 1 и полето е
достатъчно еднородно, докато не се приближи към единия край.
49

Фиг. 1.45. Интензитет на магнитно поле на оста на соленоида. z е
разстоянието по оста, представено като радиуси на соленоида.

Формула (1.47) може да се представи в следния вид:
H=

IW cosα1 − cos α 2 , (А/m),
⋅
l
2

(1.49)

където l е дължината на соленоида в метри.
Като се използва (1.47) може да се пресметне стойността на магнитното
поле на соленоида в различни точки по оста му. При z=0 в централната част
на соленоида
H=

IW
2

l + 4R

2

=

IW
2

l +D

2

, (А/m).

(1.50)

На края на соленоида (при z=l/2) интензитетът на магнитното поле се
представя със зависимостта

H=

1 IW
1
IW
=
, (А/m).
2 l 2 + R2 2 l 2 + ( D / 4)2

(1.51)

От формули (1.50) и (1.51) следва, че за достатъчно дълъг соленоид
(l>R) полето на края му е 2 пъти по-малко от полето в централната част.
1.3.3. Магнитно поле на постоянен магнит
Пример за намагнитване с използване на постоянен магнит е
магнитната верига, представена на фиг. 1.46, където контролираното изделие
се помества във въздушната междина между полюсите на магнита.
Преимущество на постоянните магнити като източници на магнитни полета е
фактът, че не са необходими източници на електроенергия, което е особено
важно в полеви условия. Постоянното магнитно поле е практически стабилно
във времето.
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Аналог на магнитна верига с постоянен магнит е верига с
магнитопровод и намагнитваща бобина или електромагнит.

Фиг. 1.46. Магнитна верига, съдържаща постоянен магнит.

1.3.4. Магнитни вериги, магнитодвижеща сила, магнитно
съпротивление
Под магнитна верига се разбира съвкупност от тела и среди, по които
се затваря магнитния поток, който се създава от постоянен магнит или от
бобина, по която протича ток. Въздухът не е препятствие за магнитния поток.
При контрола потокът се разпространява по феромагнитния материал и във
въздуха.
Основна задача при проектиране на намагнитващи устройства е
определяне на размерите на електромагнита (магнита), който осигурява
зададените експлоатационни характеристики за намагнитване като се знаят
следните данни:
− размерите на материала на магнитопровода,
− интензитетът на магнитното поле,
− индукцията на полюсите на електромагнита (магнита).
Основен закон на магнитната верига
Задачата по пресмятане на магнитните вериги се свежда до намиране на
числените съотношения между магнитния поток, магнитодвижещата сила,
магнитната проницаемост и геометричните размери на телата, които
образуват магнитната верига.
Закон на пълния ток
Той представя зависимостта на намаляване на магнитното напрежение
в магнитната верига или на участък от нея от величината на пълния ток.
Пълен ток се нарича алгебричната сума на всички токове, свързани с
магнитната верига. При наличие на бобина с W навивки, по които протича
ток I, пълният ток е WI. Това произведение се нарича пълна магнитодвижеща
сила (МДС) Fo и се измерва в ампернавивки.
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В общ вид законът за пълния ток се представя със зависимостта
=∑ .

∮

(1.52)

При пресмятане магнитната верига се разделя на участъци, за които
стойността на интензитета на полето е постоянна. Тогава законът за пълния
ток се записва във вида

∑ H k Δlk = ∑ I = IW = Fo

(1.53)

Произведението НkΔlk се нарича пад на магнитодвижеща сила на
дадения участък. Ако интензитетът за всички точки на дадена верига е
еднаква, а сумата Δlk по контура е равна на дължината на тази верига l,
законът за пълния ток се записва във вида:
Нl =

∑ I = IW = Fo .

(1.54)

Като използваме закона за пълния ток може да се определи
интензитетът на полето вътре в тороидалния магнит (фиг. 1.47).

Фиг. 1.47. Магнитна система на тороид
1 – намагнитваща бобина с W;
2 – rср = D + d – среден радиус на тороида, D и d – външен и вътрешен
4

диаметър на тороида.

Тороидът представлява проста магнитна система, в която магнитната
верига се състои само от едно тяло – метален цилиндър. Контурният ток е
окръжност с радиус rср = D + d , а дължината му l = 2πr. Полето на тороида се
4

пресмята по зависимостта H =
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IW
2π r

.

За практически цели магнитни системи от типа на тороид не се
използват. В реалните магнитни системи само отделни участъци, при
определено допускане, могат да имат еднакъв интензитет на полето. За
системите, представени на фиг. 1.48, с достатъчно грубо приближение може
да се приеме, че интензитетът на полето не се променя в следните участъци
1–2, 2–3, 3–4 и 5–6, 4–5, 6 – 1. Законът на пълния ток за системата с
намагнитваща бобина (фиг. 1.48, а) се определя по зависимостта
Н1l1-2 + Н2l2-3 + H3δ + H4l4-5 + H3δ + H2l6-1 = Fк

(1.55)

Н1l1-2 + 2Н2l2-3 + 2H3δ + H4l4-5 = Fк.

(1.56)

или

Фиг. 1.48. П-образна електромагнитна система (а) и система с
постоянен магнит (б) и еквивалентните им схеми.
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Магнитодвижещата сила на всеки участък от магнитната верига се
пресмята по формулата
U1-2 = H1l1-2; U2-3 = U6-1 = H2l2-3; Uδ = 2H3δ; Uи = H4l4-5,

(1.57)

където Н1, H2, H3 и H4 – са интензитетите на магнитното поле в различните
участъци – в бобината, в магнитопровода, във въздушната междина, и в
изделието, lи и δ – средна дължина на силовите линии за съответните
участъци, Uи – магнитодвижещата сила на всеки участък, Fк – пълната
електродвижеща сила, създавана от бобината.
В системи, където източникът на магнитна енергия е постоянен магнит
(фиг. 1.48, б) магнитодвижещата сила се пресмята по зависимостта
Fм = Hмlм = Н2l2-3 +2 H3δ + H4l4-5 + H2l6-1,

(1.58)

където Hм е интензитетът на полето на магнита в дадената система; lм –
дължина на магнита.
Закон на Ом за магнитна верига
Магнитната индукция в тороид (фиг. 1.47) се пресмята по зависимостта
IW
.
В = μН = μ
l
Ако площта на напречното сечение на тороида по цялата дължина е
еднаква и е равна на S, то магнитният поток в тороида се записва във вида
Ф = ВS = μНS = μ

IWS IW
F
=
= o ,
l
l
R“
μo S

(1.59)

където Rм е магнитното съпротивление
Rм =

l
.
μS

(1.60)

Магнитното съпротивление е правопропорционално на дължината на
магнитопровода и обратно пропорционално на площта и на магнитната
проницаемост. Зависимостта (1.59) представлява основния закон за магнитна
верига. Потокът в магнитната верига е пропорционален на
магнитодвижещата сила и обратно пропорционален на магнитното
съпротивление. Обратната величина на магнитното съпротивление
характеризира магнитната проницаемост и се използва като характеристика
на въздушните участъци на магнитната верига:
G=
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1

Rм

=

1

l
μS

=μ

S
.
l

(1.61)

Следователно Законът на Ом за участък от магнитната верига се
записва със зависимостта
Ф = GU =U/R.

(1.62)

Първи закон на Кирхов
За случая на магнитна верига той гласи: алгебричната сума от
магнитните потоци, които се събират в един възел на веригата е равна на
Ф = 0. За намагнитващо устройство тип електромагнит, в
нула, т.е.

∑

съответствие със заместващата схема, първият закон на Кирхов се записва
във вида: Фя – Фв – Фδ = 0
Този закон позволява да се пресмятат сложни магнитни вериги с
разклонения, като се отчитат и разсеяните потоци.
Втори закон на Кирхов
Пълната магнитодвижеща сила Fо, действаща в затворен кръг на
магнитната верига, е равна на сумата от произведенията на магнитните
потоци и магнитните съпротивления за всичките участъци на магнитната
верига:
k =n

Fо =

∑Ф R
k =1

k

мк

.

(1.63)

Тази зависимост позволява провеждане на сложни пресмятания на
разклонени магнитни вериги. За схемата, представена на фиг. 1.48, б,
Fм = Fc + Fя + Фδ,
където Фδ + Фи – Фв = 0.
Приведените по-горе закони за магнитните вериги позволяват да се
направят следните изводи:
− колкото по-къса е магнитната верига на устройството, толкова помалка е необходимата магнитодвижеща сила на бобината или на
постоянния магнит (1.53),
− колкото по-малко е магнитното съпротивление на участъка на
веригата, толкова по-силен е потокът при една и съща
магнитодвижеща сила (1.59).
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Контролни въпроси и примери
Пример 1.1. В еднородно магнитно поле с индукция В = 0,2 Т е
поместен кабел с дължина 0,3 m, по който тече ток 1000 А под прав ъгъл към
линиите на магнитната индукция. Да се определи механическата сила, която
действа върху кабела.
Решение: F = BlI =0,2.1000.0,3 = 60 N.
Пример 1.2. Линиите на магнитната индукция падат на равнина с площ
0,01 m2 под ъгъл 30°. Да се определи потока Ф през равнината ако полето е
еднородно, В = 2000 G.
Решение: Ф= BScosα = 0,2.0,01.0,87 = 1,74-10-3 Wb.
Пример 1.3. Да се определи броя навивки в соленоид, ако индукция В =
0,2 Т. Броят навивки на соленоида е W = 6, а сечението на соленоида по
вътрешен диаметър S = 1 dm2.
Решение: ψ =ФW= ВSW = 0,2.0,01.6 = 0,012 Wb.
Пример 1.4. Векторът на магнитната индукция е насочен към
проверяваната повърхност под ъгъл 35°, В = 20 mТ. Да се определи
нормалната Bn и тангенциална Вt съставящи на полето и тяхното отношение

B
Θ= n .
Bt
Решение: Вn = В sin 35° = 20.0,57 = 11,4 mТ, Вt = В соs 35° = 20.0,82 =
16,3 mТ, Θ= 11,4/16,3 = 0,69.
Пример 1.5. Токът, който тече по проводник е 1000 А. Да се определи
интензитетът на полето в точка на разстояние от оста на разстояние 100 mm.
Решение: Интензитетът на полето
I
1000
Н=
=
= 1592 А/m;
2π r 2π 0,1
Пример 1.6. Да се определи силата на тока, който протича в кабел, за да
се получи интензитет 50 А/cm (62,8 Oe) в точка на разстояние от оста на
проводника на 50 mm.
Решение: Токът се определя по зависимостта
I = H⋅2πr = 5000.6,28.0,05 = 1570 A.
Пример 1.7. Цилиндрична тръба се намагнитва с използване на
централен проводник. Какъв ток е необходим да се пропусне по проводника,
за да се получи индукция В = 12,56 mТ на вътрешната повърхност на изделие
с диаметър 80 mm.
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Решение: Силата на тока в проводника се определя по зависимостта:
I=

B ⋅ 2π r

μ0

=

12,56 ⋅ 10 −3 ⋅ 3,14 ⋅ 0, 08
4π ⋅ 10 −7

= 2512 А

Пример 1.8. По цилиндрично изделие с диаметър 50 mm се пропуска
ток със сила 2000 А. Да се определи интензитетът на полето в точки,
намиращи се на разстояние 100 mm от повърхността и непосредствено на
повърхността.
Решение: На 100 mm от повърхността на изделието интензитетът на
полето се определя по зависимостта
I
2000
H=
=
= 2547 A/m.
2π r 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,125
На повърхността на изделието
2000
I
=
= 12740 A/m.
H=
2π r 3,14 ⋅ 0,05
Пример 1.9. Да се определи интензитетът на полето в центъра на
соленоид ако токът в навивката е 2000 А. Характеристиките на соленоида са:
брой навивки W = 6, дължина 210 mm, диаметър 100 mm.
Решение: Интензитетът на полето се определя по формулата
IW
2000 ⋅ 6
=
= 516 A/cm.
H=
2
2
2
2
l +D
21 + 10
Пример 1.10. Използваме соленоид, по който тече ток 2000 А.
Характеристиките на соленоида са: дължина 400 mm, диаметър 100 mm, брой
навивки 8, α1 = 10°, α2 = 115° (фиг. 1.41). Да се определи интензитетът на
полето:
1) По оста му − Н1;
2) В точка Р, разположена на оста на соленоида на разстояние 100 mm
до края − Н2.
3) В края на соленоида − H3.
Решение:
IW
2000 ⋅ 8
=
= 388 A/cm;
H1 =
2
2
2
2
l +D
40 + 10
IW cos α1 − cos α 2 2000 ⋅ 8 0,98 + 0,9
⋅
=
⋅
= 376 A/cm;
H2 =
l
2
40
2
1
1 6000
IW
H3 =
=
= 198 A/cm.
2 2 D 2 2 402 + 52
l +( )
2
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Пример 1.11. Да се определи интензитетът на полето, ако разполагаме с
една навивка с диаметър 160 mm, по която протича ток 1800 А.
Решение: Интензитетът на полето е
I 1800
H= =
= 22500 A/m.
R 0,08
Пример 1.12. Да се определи силата на тока в тороидална бобина с 5
навивки която се използва за контрола на лагери. Необходимата индукция
при контрола, която трябва да се постигне е 1 Т. Сечението на тороида е
5 cm2. Външният диаметър е 200 mm. Вътрешният диаметър е 170 mm.
μа = 4π10-5 H/m.
F
Решение: За целта се използва формулата Ф =
.
RМ
Ф = B.S = 1.5.10-4 = 5.10-4 Wb;
170 + 200
⋅ π = 0,58 m;
lcр=
2
0,58
= 4617 ;
F = Ф.Rm = 5.10-4.
4π 10−5 ⋅ 5 ⋅10−4
F 4617
I= =
= 923 А
п
5
За намагнитване на тороида до индукция 1 Т е необходим ток 923 А,
при брой на навивките 5.
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Глава II. МАГНИТНО-ПРАХОВА ДЕФЕКТОСКОПИЯ
2.1. Типични видове нецялостности
С използване на магнитно-праховите методи могат да се регистрират,
преди всичко, повърхностни нецялостности (пукнатини), (фиг. 2.1, а).
Подповърхностни нецялостности (фиг. 2.1, б), които са разположени на
дълбочина до 2 mm под контролираната повърхност, могат да се регистрират
при подходящи условия за контрол, като чувствителността към тях е
значително по-малка.
Повърхностни нецялостности, ориентирани под ъгъл по-малък от 20°
към повърхността на контролирания обект (фиг. 2.1, в), и подповърхностни
нецялостности (фиг. 2.1, г), разположени успоредно на контролираната
повърхност (разслоение, завалцуване и др.) не се регистрират при магнитнопраховия метод.

Фиг. 2.1. Разположение на нецялостностите спрямо контролираната
повърхност А.

2.1.1. Еднородно и нееднородно намагнитване

Еднородно поле може да се създаде само във вътрешността на
безкрайно дълъг соленоид или в тороид. Ако се намагнитва тороид
посредством бобина с неравномерно разположени навивки, то линиите на
магнитната индукция не се разполагат само в тороида, но и около него, в
местата, където отсъстват навивки, намагнитеността ще бъде по-малка
(фиг. 2.2, а).
Въздушната междина в тороид от желязо (фиг. 2.2, б), вследствие на
повишено магнитно съпротивление, предизвиква възникването на поле на
разсейване, което нараства с увеличаване на ширината на междината.
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Фиг. 2.2. Разсейване на магнитния поток.

Аналогично поле на разсейване предизвиква и непроходна пукнатина,
както и вътрешна нецялостност с дължина l (фиг. 2.3). Потокът на разсейване
под повърхността на изделието (фиг. 2.3) се определя от потока Ф2, където
Φ 2 = BS 2 = Bl cos θ

От горното следва, че, за да се получи най-голям поток на разсейване
над нецялостността (а той определя откриваемостта на нецялостността), е
необходимо изделието да се намагнитва така, че силовите линии да пресичат
голямото сечение на нецялостността.

Фиг. 2.3. Нецялостност в магнитно поле.

В зависимост от ориентацията на очакваните нецялостности се
използват различни начини на намагнитване.

2.2. Модел на повърхностна нецялостност
Най-често срещаната повърхностна нецялостност е пукнатина с изход
на повърхността. Формата на пукнатините е достатъчно сложна, но за
пресмятане те могат да се сведат до три модификации (фиг. 2.4). Но даже и за
тези сравнително прости геометрични форми пресмятанията принципно не
могат да бъдат проведени с достатъчна точност поради значителната
сложност на граничните условия.
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Фиг. 2.4. Модели на повърхностни нецялостности.

За пресмятане на магнитно поле на повърхностни нецялостности се
използва следният подход. Стените на нецялостностите (фиг. 2.4, а) се
разглеждат като краища на намагнитеното изделие, на което се образуват
магнитни полюси. Магнитният полюс може да се опише чрез система от
магнитни обемни и повърхностни разпределени заряди с плътности ρ и σ,
които зависят от координатите.
Ако е известно разпределението на зарядите, то може да се определи
полето, което се образува в пространството около нецялостността. Така
например, точковидният магнитен заряд създава поле
Hq =

Hx =

Hy =

m

1

4πμ0 r 2

m
4πμ0
m
4πμ0

(x
(x

x
2

+y
y

2

+y

;

(2.1)

)

;

)

,

2 32

2 32

(2.2')

(2.2'')

където Нх и Ну са съставящите на полето по координати x и y като се
предполага, че зарядът е разположен в центъра (при х = 0, у = 0).

2.2.1. Поле на пукнатина
Полето на пукнатина, представено на фиг. 2.5 и фиг. 2.6 може да се
разглежда като поле, което се създава от две системи заряди, разположени на
границите на пукнатината. Те имат, съответно, плътност +σ(ξ) и −σ(ξ).
Елементарният заряд на единица дължина се записва във вида

dq = σ (ξ ) dSn = σ (ξ ) dξ .
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Фиг. 2.5. Полюси, разположени по стените на
нецялостността.

Фиг. 2.6. Пресмятане на
магнитно поле на пукнатина.

Интензитетът на полето в точка М от действието на елементарните
заряди dq (област с ширина dξ и безкрайна дължина по оста z) е

dH1 =

σ (ξ ) dξ r1
.
2πμ0 r2

Като се отчита, че
cos α1 =

x+b
,
r1

sin α1 =

y +ξ
,
r1

2

2

r12 = ( x + b ) + ( y + ξ ) ,

окончателно получаваме
dH1x =

σ (ξ ) dξ
(b + x)
.
2πμ0 ( x + b )2 + ( y + ξ )2

Аналогично се записват зависимостите за dH2x, dH1y, dH2y. След
интегриране по ξ, при условие, че σ(ξ)=σП=const, се получават следните
зависимости за Hx и Hy
Hx =
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⎤
h ( x + b)
h ( x − b)
σП ⎡
⎢ arctg
⎥
− arctg
2πμ0 ⎢
( x + b )2 + y ( y + h )
( x − b )2 + y ( y + h ) ⎥
⎣

⎦

(2.3)

⎡

2⎤ ⎡

2

2

2⎤

x + b) + ( y + h) ⋅ ( x − b) + y
σ
⎢(
⎥⎦ ⎢⎣
⎥⎦
H y = П ln ⎣
4πμ0 ⎡( x + b )2 + y 2 ⎤ ⋅ ⎡( x − b )2 + ( y + h )2 ⎤
⎢⎣

⎥⎦ ⎢⎣

(2.4)

⎥⎦

Фиг. 2.7. Съставящи Hx и Hy
на магнитното поле на
пукнатина.

Фиг. 2.8. Магнитно поле на
разсейване на пукнатина.

На фиг. 2.7 и 2.8 са представени графично зависимостите (2.3) и (2.4).
Съставящата Нх има екстремум при х = 0.
Ако х = 0, у = 0, то

σП
h
arctg .
b
πμ0

(2.5)

σП
hb
arctg
.
2
πμ0
b + y ( y + h)

(2.6)

( H x )екстр =
Ако y ≠ 0, то

( Hx )max =

където σП е повърхностната плътност на равномерно разпределените частици
по стените на нецялостността.
Ако x = 0, y = 0 и h →∞, то

( H x )max =

σП
.
2 μ0
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Съставящата Нх преминава през 0 в точки с координати
x1,2 = ± y 2 + b 2 + y ⋅ h .

(2.7)

Съставящата Ну преминава през 0 при х = 0 и има екстремуми при
1

x1,2 = ±

1 ⎛
⎞ 2
2
⎜ − p1 + p1 + 12 p2 ⎟ ,
⎠
6⎝

(2.8)

където p1 = y2 + (y+h)2 − 2b2; p2 = y2b2 +(y2+b2)(y+h)2+b4.

2.3. Частица в магнитното поле
Като индикатор за наличието на магнитно поле в магнитната
дефектоскопия служат феромагнитни частици. Размерът им е от 0,5 до 50 μm.
Магнитният прах се нанася на повърхността на контролираното изделие
посредством посипване само на сух прах или чрез нанасяне на магнитна
суспензия.
Магнитно-праховият метод е един от най-чувствителните методи за
магнитна дефектоскопия. Той позволява регистриране върху повърхността на
нецялостности с дълбочина до 0,01 mm и ширина 1 μm (и повече).
Откриването на вътрешни (подповърхностни) нецялостности е
затруднено. Откриват се нецялостности на дълбочина до 2÷3 mm и то при
специално намагнитване.
За наличието на нецялостности се съди по натрупването на прах над
нецялостността.
2.3.1. Магнитно тяло в нееднородно магнитно поле

В глава I е разгледано действието на магнитното поле на постоянен
магнит. В съответствие с (1.5) моментът на силата Мс, която действа на
цилиндричен постоянен магнит с дължина l в магнитно поле H, насочено под
ъгъл α към неговата ос (фиг. 2.9) се представя със зависимостта

Mc = μ0HPm sinα

(2.9)

Тук магнитният момент pm (по аналогия с електрическия дипол) може
да се запише във вида
pm = ml,

(2.10)

По този начин се въвежда съществуването на фиктивни заряди на
краищата на магнита.
Магнитният момент Мс (фиг. 2.9) може да се представи като момент на
двойка сили f, които действат на елемент с рамо lsinα
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μ0Hmlsinα = flsinα,

(2.11)

От (2.11) следва, че действащата сила f се представя във вида
f = μ0Hm,

(2.12)

което показва, че на магнитния заряд m в магнитното поле H действа сила,
равна на произведението им.

Фиг. 2.9. Двете сили, които действат на магнита.

На магнитно тяло в еднородно поле действа двойка сили, която се
стреми да завърти неговата ос по посоката на полето. Наблюдава се движение
на магнита в магнитното поле, което е възможно само при наличие на
нееднородно поле. Нека на фиг. 2.10 интензитетът на полето е H и се променя
в посока х. Ако в точка А интензитетът е равен на H, то в точка В

HB = H +

ΔH
AC .
Δx

(2.13)

Фиг. 2.10. Пресмятането на силите, действащи в нееднородно поле.
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Силите, които действат на магнита в точки А и В се пресмятат по
зависимостите
fA = μ0mH,

f B = μ0mH + μ0m

H
AC .
Δx

(2.14)

Ако fB > fA, то върху магнита действа двойка сили с момент Мс и сила
Δf, насочена в посока на нарастване на градиента (по оста). Те се пресмятат
по зависимостите

Δf = f B − f A = μ0 pm

H
cos α и Mc = f Al sinα = μ0 pmH sinα
Δx

(2.15)

Под действието на тази сила магнитът се движи. Чрез нея се обяснява и
притеглянето на желязото, което се намагнитва в магнитно поле и се
премества, тъй като полето е нееднородно.
В общия случай

Fд = μ0 pm gradH

.

(2.16)

2.3.2. Движение на феромагнитна частица в магнитно поле

Ненамагнитена феромагнитна частица, поставена в магнитно поле, се
поляризира. Степента на поляризация се определя от намагнитеността М по
зависимостта (2.9). Сумарният магнитен момент се представя със
зависимостта

pm =VM =V χТ H ,

(2.17)

където V е обемът на частицата, а χт – възприемчивостта на частицата.
Ако частицата е с форма на елипсоид, то тя се поляризира така, че
зарядите +m и -m ще лежат на линия по посока на полето. От (2.16) и (2.17)
следва, че

Fд = μ0V χТ H gradH .

(2.18)

На фиг. 2.11 са показани магнитните силови линии над нецялостността
и поляризацията на праховите частици. Със стрелки е показана посоката на
нарастване на градиента, който е ориентиран към нецялостността. Това води
до образуване над нецялостността на натрупване на частици. Размерът на
следата е многократно по-голям от ширината на нецялостността.
Допълнително видимостта на натрупванията на прах се повишава чрез
използване на подходящо оцветени частици или при използване на
флуоресциращи в ултравиолетова светлина прахове.
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В случаите, когато сумарното поле Н се състои от полето на
намагнитване Н0 и полето на нецялостността (дефекта) НД

(

)

(

)

Fд = μ0V χТ H0 + H Д grad H0 + H Д .

(2.19)

Вижда се, че Н0 има значително участие във формирането на Fд.
За двумерни случаи (фиг. 2.11) и при H0= 0 може да се пресметне Fх и
Fу. Тъй като Fд = μ0Vχт, то

Hy
dH y ⎛
dH y ⎞
Hx
dH x
dH x
dH
=
+
= ⎜ Hx
+ Hy
⎟
dx
dx
dx ⎠
H x2 + H y2 dx
H x2 + H y2 dx ⎝
и следователно
dH y ⎞
⎛
dH x
+ Hy
Fx = μ 0V χТ ⎜ H x
⎟.
dx
dx ⎠
⎝

(2.20)

Аналогично
dH y ⎞
⎛
dH x
+ Hy
Fy = μ 0V χТ ⎜ H x
⎟.
dy
dy ⎠
⎝

(2.21)

Формули (2.20) и (2.21) позволяват да се определят модулът и посоката
на силите, които действат на магнитната частица.

Фиг. 2.11.
Частици
на
магнитен прах в магнитното
поле на нецялостността.

Фиг. 2.12.
Поле
над
нецялостност
и
действащите сили върху частиците в разсеяното поле от
пукнатината: 1 – обект, 2 –
пукнатина, 3 – верига от
частици,
4 – прах
над
пукнатината.
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Фиг. 2.12 илюстрира всички сили, които действат на частица в
суспензията. Наред с пондеромоторна сила Fд на частицата действат: силата
на тежестта Fт, архимедовата сила FA, силата на триене Fтр, силите на
електростатично Fэ и магнитно Fм взаимодействие, които възникват между
частиците.
2.3.3. Прахова частица, разположена в полето над нецялостността.
Коагулация

В част I е показано, че възприемчивостта на тялото, съгласно (1.36), се
представя със зависимостта

χТ =

χ
1+ N χ

,

(2.22)

където χ е възприемчивостта на материала, а N е размагнитващия коефициент
за сфера. Ако частиците са сферични N = 1/3. За този случай зависимост
(2.22) има вида

χТ =

3χ
.
3+ χ

(2.23)

Промените на χ в големи граници, при използване на различни
магнитни материали, практически не променят χт на сферичните частици и
значително нарастване на Fд не е възможно да се постигне.
Тези разсъждения са верни за всяка отделно взета частица. При
условията на магнитно-прахов контрол често се наблюдава явлението
коагулация (обединяване на частиците на праха във верига), когато χт може
съществено да се промени (фиг. 2.13).

Фиг. 2.13. Частици в магнитно поле.

Да разгледаме няколко частици в еднородно магнитно поле H0
(фиг. 2.13). Те са поляризирани така, че магнитните им полюси са
разположени по Н0. Всяка отделно взета частица в еднородно поле не се
измества, но тъй като частиците са разположени така, че полюсите им са
близки един до друг и са с противоположни знаци, то те ще се привличат
една към друга със сила, която се описва със закона на Кулон (1.1).
В идеалния случай има условия да се образува верига от частици или да
се образува система от успоредно ориентирани вериги. Ако частиците са във
въздуха, то на тях действа силата на тежестта Fт. Ако са на повърхност –
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действа и силата на триене Fтр. Ако частиците са в течност, във вид на
суспензия, ще действат сили Fт, Fтр и FА. Към тези действащи сили е
необходимо да се отнесат и такива фактори като количество частици в
единица обем, размерите на частиците, действащото поле H0 и
продължителността на неговото действие.

Фиг. 2.14. Верига от магнитни частици над пукнатина и повърхностна
пора: 1 – пукнатина; 2 – повърхностна пора; 3 – верига от частици; 4 –
част от веригата частици, разположена в магнитно поле над
пукнатината; 5 – част от веригата частици в различни части извън
полето над нецялостността; Fp – резултантна сила, F1 и F2 – съставящи
на силата F, която действа в края на веригата, ρп.р. – радиус на действие
на разсеяно магнитно поле.

На фиг. 2.14 е представена схема на полето на разсейване над
пукнатина и повърхностна пора. Ако в суспензията се образуват вериги от
частици, дължината на които е по-голяма от ефективния радиус на действие
на разсеяното поле ρп.р., то интензитетът действа само на част от веригата (4),
а другата част (5) практически е извън действието на разсеяното поле на
нецялостността. Тук ρп.р. е разстоянието от мястото на изхода на пукнатината
на повърхността до точка над нея, в която силата на магнитното привличане е
равно на силата на противопоставяне на движението на частицата. Веригата
(5), под действие на силата Fт, създава върху контролираната повърхност
значителен фон, който е нежелан фактор при контрола. Вериги със
значителна дължина интензивно се натрупват над повърхностната пора, тъй
като силата в разсеяното поле е значителна. Вериги с голяма дължина (0,01–
0,1 mm) позволяват да се получат ясни отчетливи натрупвания над
нецялостностите, когато има голям градиент на промяна на разсеяното поле
(уморни и шлифовани пукнатини и др.). Вериги от незначителни натрупвания
на прах се наблюдават върху нецялостности с малък градиент на полето
(шлакови включвания, карбидни нееднородности и др.).
На фиг. 2.15 е показана зависимостта на дължината на вериги от частици в магнитна суспензия на основата на керосин (концентрация 10 g/l), от
продължителността на действие на магнитното поле. Вижда се, че при включване на намагнитващо поле, веригите нарастват по дължина, а след това
средната им дължина намалява. Това се обяснява с факта, че част от дългите
вериги се утаяват и следователно се намалява концентрацията на суспен69

зията, която формира, преди всичко, вериги с неголяма дължина. Найдългите вериги от магнитни частици влошават чувствителността към
локализиране на полето над нецялостността. За да се преодолее този нежелан
ефект, магнитният прах в суспензията се смесва с повърхностно активни
вещества, които образуват електростатично поле на повърхността на
частиците. Това поле, за разлика от магнитното, способства частиците да се
отблъскват помежду си. По този начин ефектът от притегляне на частиците
една към друга намалява. Допълнително времето на утаяване на частиците в
суспензията може да бъде намалявано от 20 до 100 пъти.

Фиг. 2.15. Зависимост на
дължината на веригите от
магнитни частици от продължителността на въздействие
на магнитното поле: 1 – 900,
2 – 1900, 3 – 2900, 4 – 4000,
5 – 8000 А/м.

2.4. Основни технологични операции при магнитнопрахово изпитване
Технологичната реализация на метода включва следните операции:
− подготовка на обекта за контрол,
− получаване на информация за начините на изработване на
изделието,
− получаване на информация за магнитните характеристики на
материала на изделието,
− проверка на работоспособността на дефектоскопа, на средствата за
осветление, за измерване на магнитните полета, за оценка на
качеството на суспензията, на оптическите средства за наблюдение,
за подготовка на сравнителни образци,
− избор на магнитен прах и метод за нанасянето му – сух прах,
суспензия,
− проверка на качеството на магнитните прахове с използване на
сравнителни образци,
− избор на необходимото ниво на чувствителност,
− избор на методи за намагнитване и размагнитване, на вида и на
устройствата за намагнитване и размагнитване на изделията,
− намагнитване на обекта за контрол,
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− нанасяне на магнитни прахове върху обекта за контрол,
− оглед на повърхността на обекта и регистриране на индикациите
(натрупванията на магнитния прах),
− анализ на индикациите, определяне на характеристиките им и
оформяне на протокол,
− размагнитване на изделието, ако е необходимо.
Несъблюдаването на последователността от операции води до
пропуски при провеждането на изпитването.
2.4.1. Подготовка на изделието за контрол

Подготовката за контрола включва разглобяване на изделието до
състояние, което осигурява достъп до контролирания участък, осигуряване на
възможност за намагнитване, нанасяне на магнитен прах и оглед на участъка.
Контролираните и контактните повърхности на изделието се почистват от
корозия, масла, бои и др. За целта се използват традиционните методи, които
се използват в предприятието. При по-специални замърсявания е необходимо
да се избере подходящ метод.
Ако на повърхността на изделието има значителни нецялостности
(канали, повърхностни пори и др.) е необходимо да се има предвид че тези
нецялостности водят до силно намаляване на чувствителността на контрола.
Повърхността трябва да бъде почистена до метален блясък с използване на
механични инструменти (струговане, шлифоване, фрезоване) и задължително
обезмаслена. При използване на пясъкоструйно или дребноструйно
почистване, задължително изделията се почистват и чрез продухване с въздух
под налягане. На повърхността на заварените съединения не се допускат
резки промени в шева, подрези, шлакови включвания, пръски метал и др.
Откритите при визуален контрол нецялостности и замърсявания трябва да
бъдат отстранени преди магнитно-праховия контрол. Размерите на
контролираните зони от основния метал около шева (ширината на
контролираната зона) се определя в спецификации. За случая на челни
заварени съединения се прилагат следните изисквания при електродъгово
заваряване:
− ширина 5 mm при дебелина на метала до 5 mm,
− ширина равна на дебелината на шева при дебелини на метала от 5 до
20 mm,
− ширина 20 mm при дебелина по-голяма от 20 mm.
При електрошлакови заварени съединения зоната е 50 mm, независимо
от дебелината на метала.
При подготовка на завареното съединение за контрол не се допуска
използването на метални четки и шкурки, които биха влошили качеството на
повърхността и биха повишили грапавостта ѝ.
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Изсушаването на изделието се реализира посредством обдухване със
сгъстен въздух. Възможно е и използване на салфетки от памучна тъкан,
които не оставят влакна на повърхността.
Преди провеждане на циркулярно намагнитване (чрез пропускане на
ток през изделието) е задължително отстраняването на изолиращи покрития в
местата на електрическия контакт.
При контрол на изделия с тъмна (черна) или сива повърхност, за
по-отчетливо наблюдаване на индикациите, обикновено, повърхността на
изделието се покрива с тънък слой бяла боя (около 20 μm). При дебелина на
покритията, по-големи от 30 μm, чувствителността на контрола намалява.
Използването на цветни метални прахове, както и на флуоресциращи прахове
в ултравиолетова светлина, се препоръчва с цел подобряване на видимостта.
2.4.2. Чувствителност на контрола

Чувствителността на контрола зависи от: магнитните характеристики
на материала на обекта [магнитна индукция (при метода на приложено
полето), остатъчна магнитна индукция (при метода в остатъчно поле),
коерцитивна сила на материала], грапавостта на контролираната повърхност,
интензитета на магнитното поле, дебелината на покритието върху обекта,
размерите, местоположението и ориентацията на нецялостността спрямо
приложеното поле и осветеността при наблюдението.
Чувствителността се характеризира с минималните размери на
регистрираните нецялостности (тип пукнатини) в полето на разсейване, на
които може да се сформира индикаторна следа от натрупване на магнитни
частици, които се наблюдават при оглеждане. Нецялостностите уверено се
регистрират, ако ширината на индикаторната следа е ≥ 0,15 mm. По
ГОСТ 21105 са стандартизирани три нива на чувствителност (таблица 2.1.)
Таблица 2.1. Условни нива на чувствителност
Условно ниво
Минимална дълбочина Минимална дължина
на дефекта, μm
на чувствителност
на дефекта1, μm
А
2,0
500
Б
10,0
500
В
25,0
500
Условно ниво на чувствителност на ниво А се постига при грапавост
Rа ≤ 2,5 μm, а за нива Б и В – при Rа ≤ 10 μm.
При откриване на подповърхностни нецялостности не се регламентират
нива на чувствителност. При контрол за откриване на подповърхностни
1

В терминологията на ГОСТ дефект е нецялостност съгласно терминологита,
използвана в тази книга
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нецялостности при грапавост на повърхността Ra > 10 m чувствителността на
метода намалява.
При контрол на обект с немагнитни покрития с нарастване на
дебелината на покритието чувствителността се понижава.
Разделянето на откриваните нецялостности на три групи е условно. В
действителност нецялостностите могат да бъдат по-широки или да се
различават по дължина и дълбочина. Този избор на размерите на условни
нецялостности има произволен характер, но в значителна степен спомага да
се създаде единен подход при анализа на чувствителността на метода и
подготовка на стандартизационните документи.
Магнитно-праховият метод е най-често използван за откриване на
повърхностни пукнатини, с размери от порядъка както следва: разкритие –
10 μm, дълбочина – 100 μm, дължина – 0,5 mm. Тези размери съответстват на
ниво Б.
Максимална чувствителност се постига когато плоскостта, в която е
разположена нецялостността, е ориентирана нормално на намагнитващото
поле. При ъгъл от порядъка на 30° няма условия за откриване на
нецялостностите.
Необходимо условие за откриване на нецялостностите на зададено ниво
на чувствителност е създаване в контролираната зона на магнитна индукция
не по-малка от 0,8 Т за магнитномеки и не по-малко от 0,5 Т за
магнитнотвърди феромагнитни материали. Най-голяма стойност на
интензитета на полето Нс е необходима за осигуряване на чувствителност на
ниво А. При това Н0А> Н0Б> Н0В.
2.4.3. Методи за контрол

Използват се два метода за магнитно-прахов контрол:
− в приложено поле,
− в остатъчно поле (при наличие на остатъчна намагнитеност).
При избора на метод се отчитат: магнитните свойства на материала на
изделието; необходимата чувствителност; формата и размерите на изделията.
Магнитно-праховият метод се прилага за феромагнитни материали с
относителна магнитна проницаемост не по-малка от 40.
Метод на приложеното поле (МПП)
Прилага се при контрол на изделия с коерцитивна сила Нс ≥ 10 А/cm.
Такива материали са феромагнитни стомани, доставени от завода
производител (без термична обработка), със съдържание на въглерод ≤ 0,8%
и незначително количество легиращи елементи. При известни магнитни
свойства на изделието (коерцитивна сила и остатъчна индукция), приложимостта на МПП може да се определи по зависимостите, представени на
фиг. 2.16. Ако стойностите на тези характеристики определят точка, която е
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под зависимости, означени с А, Б и В, то задължително се използва методът
за контрол в приложено поле.
При контрол по метода на приложено поле операциите на намагнитване
на обекта и нанасянето на магнитния прах се изпълняват едновременно. В
процеса на изпитването намагнитващото поле продължава да влияе и след
прекратяване на нанасянето на праха до изтичане от контролираната зона на
суспензията. Огледът се извършва,
както в процеса на нанасяне на
суспензията, така и при прекъсване
на процеса на намагнитване.
За намаляване на нагряването
на контролираното изделие се
препоръчва намагнитване, при което
електрическият ток в дефектоскопа
се включва за 0,1÷3 sec с
последващо прекъсване до 5 sec.
Ако
не
са
известни
магнитните
характеристики
на
Фиг. 2.16.
Криви
за
определяне на възможностите
материала, то той се контролира
за контрол в остатъчно поле.
само по метода на приложеното
поле. Методът на приложеното поле
позволява практически контрол на всички феромагнитни марки стомани при
ниво на чувствителност А.
Контролът в приложено поле се прилага:
− ако изделието има сложна форма и големи размери,
− ако изделието се контролира на части,
− ако изделието се намагнитва по метода на комбинирано намагнитване,
− ако изделието е с проста форма, при което отношението на дължината му към еквивалентния диаметър е не по-малко от 5.
Метод на остатъчното намагнитване (МОН)
При МОН нанасянето на магнитния прах (суспензия) се извършва след
намагнитване на изделието. Формирането на индикация чрез натрупване на
прах се реализира от действието на остатъчното поле на разсейване върху
нецялостността. При МОН изделието предварително се намагнитва и след
прекратяване на този процес се нанася магнитен прах или суспензия.
Магнитните прахове се нанасят не по-късно от 60 min след прекратяване на
намагнитването.
Огледът се извършва след стичане на основната маса от суспензията,
когато индикацията е достатъчно добре оформена.
Методът на остатъчното намагнитване се прилага за изделия с
коерцитивна сила на материала Нс ≥ 10 А/cm, и остатъчна индукция
Вr > 0,5 Т.
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Контролът със зададена
чувствителност се провежда, ако
точката с координати Нс и Вr на
фиг. 2.16 лежи по-високо от крива
В0. На фиг. 2.17, по данните за Нс и
Вr на материала, може да се
определи чувствителността на
МОН, където b е минималната
ширина на разкритие на пукнатината.
Контролът по метода на
остатъчното поле е целесъобразно
да се прилага при изделия с проста
форма и с голямо отношение на
Фиг. 2.17. Криви за определяне
дължината към еквивалентния
на ниво на чувствителност при
диаметър:
контрол по метода с остатъчна
− ако намагнитването се
намагнитеност за изделия с
различна коерцитивна сила.
реализира с импулсен
ток,
− ако е необходима висока производителност на контрола,
− ако има специални изисквания по отношение на нагряване на
изделието.
Пример: Необходимо е да се контролира по метода на остатъчното поле
изделие от стомана ШХ15, термично обработена както следва: закалка 840°С,
отвръщане при 160°C. От Приложение 1 намираме, че Нс = 41 А/cm и
Вr = 0,79 Т. По зависимостите на фиг. 2.16 се вижда, че контролът е възможен
при всяко ниво на чувствителност.

2.4.4. Начини и режими на намагнитване
За създаване на разсеяно магнитно поле в областта на нецялостността е
необходимо изделието да се намагнитва така, че равнината на
предполагаемата нецялостност да е перпендикулярна на посоката на полето.
В общия случай ориентацията на нецялостностите по отношение на
надлъжната ос на изделието може да бъде различна. Ето защо се налага
използването на различни начини за намагнитване, за да се регистрират
нецялостности с различна ориентация.
Използват се четири начина на намагнитване: циркулярно, надлъжно
(полюсно), комбинирано и във въртящо се магнитно поле. Най-често се
използват циркулярно, надлъжно и комбинирано намагнитване (табл. 2.2.).
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Таблица 2.2. Най-често използвани схеми на намагнитване
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При контрол на изделие с проста форма (цилиндър или цилиндър с
произволен отвор) тези начини на намагнитване могат да бъдат представени,
както е показано по-долу:
− Циркулярно. Магнитното поле е в обема на изделието, като на
краищата на обекта възникват магнитни полюси (табл. 6.1, а–д),
− Надлъжно. Магнитното поле е насочено по оста на изделието, като
на краищата се създават магнитни полюси (табл. 6.1, е–л),
− Комбинирано. В изделието се създават две или повече магнитни
полета с различна насоченост (табл. 6.1, м–о),
− Във въртящо поле. Изделието се помества във въртящо се магнитно
поле и то се намагнитва в две или три взаимно перпендикулярни
посоки.
Всеки от указаните начини на намагнитване се осъществява с различни
средства.

Циркулярно намагнитване
При циркулярното намагнитване се откриват нецялостности, които са
ориентирани перпендикулярно на приложеното поле или са под ъгъл поголям от 30о спрямо силовите линии на полето. Нецялостности, ориентирани
успоредно на посоката на магнитното поле (перпендикулярни на посоката на
тока на намагнитване), практически не се откриват. Циркулярно
намагнитване се реализира по следните начини:
− чрез пропускане на ток през изделието или част от него (табл. 2.2
ц. 1, ц. 4),
Намагнитването чрез пропускане на ток по изделието се реализира или
чрез пропускане на ток през цялото изделие (табл. 2.2 ц.4 и фиг. 2.18), или
ако изделието е с значими размери – по части от изделието (табл. 2.2 ц.4, и
фиг. 2.19). Практически, цялото изделие или част от него са проводници на
електрически ток.

Фиг. 2.18. Циркулярно намагнитване чрез пропускане на ток по
изделието.
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Фиг. 2.19. Циркулярно намагнитване на участък от заваръчно съединение: 1 – контролируема пластина със заваръчен шев; 2 – силови линии
на магнитното поле; 3 – ток на намагнитване; 4 – заваръчен шев.

− чрез пропускане на ток през проводник, разположен в отвора на
изделието или с проводник, с който са направени няколко навивки
около изделието.
Намагнитването чрез пропускане на ток по прът, разположен в отвора
на изделието, се използва при контрол на изделия тип втулки и фланци.
Използва се прът от неферомагнетичен материал и магнитното поле е
контролируемо в контролираното изделие (фиг. 2.20). Регистрират се
надлъжни нецялостности на вътрешната и външна повърхности на втулки,
както и радиални нецялостности на краищата на втулки и фланци.

Фиг. 2.20. Циркулярно намагнитване на изделия с отвори.

Този начин е удобен за регистриране на нецялостности в близост до
отвори или топлообменни апарати (фиг. 2.21). Ако се контролира тръбна
решетка намагнитващия прът може да се приложи върху конструкцията, така
както е показано на фиг. 2.21. Това намагнитване е ефективно при контрол на
Т-образни, ъглови и друг вид заварени съединения, а също така при контрол
на основния метал на изделието.
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Фиг. 2.21. Регистрация на радиални нецялостности в отвори в стената на
топлообменни апарати.

Оригинално приложение на циркулярно намагнитване на заваръчен
шев е показано на фиг. 2.22.

Фиг. 2.22. Намагнитване на заваръчно съединение с използване на два
проводника с протичащ успоредно ток.

Изделие с отвор може да се намагнитва циркулярно и чрез индуктиране
на ток (табл. 2.2, ц. 5). Намагнитването с индуктиран ток в изделие с отвор се
реализира чрез монтиране в изделието на затварящата част на
магнитопровода на електромагнита.
Изделието представлява дадена накъсо навивка, в което се индуцира
електрически ток. Магнитните силови линии се затварят в напречното
сечение на изделието и са перпендикулярни на посоката на тока (фиг. 2.23).
Могат да бъдат регистрирани нецялостности по вътрешната и външна
странични повърхности на изделието.
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Начини за надлъжно (полюсно) намагнитване
При прилагане на надлъжно
(полюсно) намагнитване на изделие
намагнитването е надлъжно и се
реализира в еднородно магнитно
поле. Откриват се нецялостности,
които
са
с
плоскост,
перпендикулярна или под ъгъл >30о
по отношение на силовите линии на
полето на намагнитване (соленоид,
електромагнит, постоянен магнит и
др.). Нецялостности, които са
успоредни на силовите линии на
полето не се регистрират.
Примери
за
полюсно
Фиг. 2.23. Намагнитване на
намагнитване са дадени в табл. 2.2,
изделие с отвор чрез
п1–п6.
индукция на ток.
То се регистрира по следните
начини:
− поставяне на изделието в соленоид, бобина или навивки около
изделието, реализирани с проводник (табл. 2.2, п1, п2 и фиг. 2.24, а),
− разполагане на изделието между полюсите на стационарни,
преносими електромагнити или постоянни магнити (табл. 2.2, п3–п6
и фиг. 2.24, б, в).

Фиг. 2.24. Надлъжно (полюсно) намагнитване на изделие.
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Намагнитването с използване на соленоид основно се използва за
намагнитване на осиметрични изделия (валове). Контролираният участък
включва зоната, която е заета от соленоида с прилягащи участъци по
краищата му (до 150 mm).
Преносимите електромагнити се използват при намагнитване на
изделие със значими размери, както и за отделни участъци от сборни
елементи на конструкции.
Авторите на книгата са разработили оригинално магнитно устройство –
ПМУ, с помощта на което може да се реализира надлъжно полюсно
намагнитване на изделието. Стойностите на намагнитващото поле в зоната на
контрол се реализира посредством завъртане на мощни постоянни магнити,
изработени от материали (постоянни магнити) с висока коерцитивна сила и
енергия.
За създаване на магнитно поле над нецялостността е необходимо
изделието да бъде намагнитено. При ремонтна дейност за локално
намагнитване на части от изделието или елементи на съоръжение се
използват електромагнити или постоянни магнити. Постоянните магнити се
предпочитат в случаите, когато се работи в пожароопасни и взривоопасни
производства и се провежда контрол в труднодостъпни места. Удобно е и
използването им в полеви условия, като отпада необходимостта от
използването на електрически ток.

Фиг. 2.25. Конструктивна схема на намагнитващото устройство: а) – с
плоски накрайници; б) – с ъглови накрайници.

Конструкцията на котвата на магнитното устройство (фиг. 2.25) се
състои от планки, две стойки, два подвижни магнитни възела и двойка
сменяеми полюсни накрайници, изработени от магнитно мек материал
(армко-желязо или стомана 3). Една от стойките може да се премества като
по този начин се намалява областта в междуполюсното пространство, но
нараства стойността на полето на намагнитване в контролирания участък.
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Всички елементи на П-образния магнитопровод са направени от плътен
метал, което намалява магнитното съпротивление. Възможността за промяна
на разстоянието между стойките и наличието на сменяеми магнитни полюсни
накрайници позволява да се разшири областта на използване на устройството
за контрол на изделия с различна форма, като се осигурява намаляване на
магнитното съпротивление чрез минимимизиране на междината между
намагнитващото устройство и изделията с различна кривина на
повърхността.
Намагнитващите възли са реализирани на основата на постоянни
магнити, които са разположени в цилиндрични отвори на стойките на
магнитопровода и позволяват реализиране на свободно завъртане на
магнитите. Конструкцията на намагнитващото устройство е опростена и се
повишава ефективността на използване на постоянните магнити.
Постоянните магнити са изпълнени от материал с висока коерцитивна
сила с форма на пластини. Те, заедно с контактуващите с тях вставки от
стомана с неголяма коерцитивна сила, създават автономен магнитен възел в
магнитопровода. Възелът има възможност да се върти около оста си. Към
магнитните възли, представляващи сегменти от цилиндър, са закрепени и
ръкохватки за въртене на възлите. Така конструираните магнитни възли
(постоянен магнит и вставка) позволяват магнитите да се поместят в котвата
на магнитопровод с минимални размери. Това гарантира намаляване на
съпротивлението при протичане на магнитния поток и осигурява автономно
задействане на възлите, а също така и смяната им (при необходимост).
Намагнитващото устройство (фиг. 2.26) се състои от котва 1, като в
цилиндрични отвори на стойките са разположени магнитните възли 2 и 2',
които могат автономно да се задвижат. Възлите 2 включват постоянни
магнити 3 и 3' с форма на пластини, от материал с висока коерцитивна сила и
вставки 4 и 4' от армко-желязо или стомана 3. На челата им са монтирани
превключватели 5 и 5' (фиг. 2.26), които гарантират автономно завъртване на
магнитни възли 2 и 2'. При нулево положение (α=0), полюсите на магнитите
3 и 3' във възли 2 и 2', са разположени перпендикулярно на
разпространението на магнитния поток в котвата. В изделието се създава
минимален магнитен поток. Завъртането на възлите се реализира по
часовниковата стрелка като нараства ъгълът α.
Намагнитващото устройство със сменяеми полюсни накрайници 6 и 6'
се поставя върху контролираното изделие 7. Полюсните накрайници 6 и 6' са
сменяеми в зависимост от формата на изделието. При контрол на еднотипни
изделия те се изработват по формата на контролираните изделия.
Преди започване на работа положението на магнитите 3 и 3'
съответства на нулевото положение (показано на фиг. 2.26). При провеждане
на контрола намагнитващото устройство се премества по контролираната
повърхност. Един от магнитните възли (2) с помощта на превключвателя 5 се
поставя в положение „ВКЛ“. След това с, помощта на превключателя 5',
вторият възел 2' се поставя в положение „ВКЛ'“. При завършване на
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магнитно-праховия контрол магнитните възли 2 и 2' се поставят в положение
„0“. Използването на фиксатор във вид на пружинни сфери надеждно
задържа магнитите в положение „ВКЛ“ и „0“.
Завъртването на магнитни възли 2 и 2' от „0“ до „ВКЛ“ позволява да се
реализира предварително намагнитване на изделието и да се подготви
провеждането на контрола.
При завъртане на превключватели 5 и 5' от „0“ до положение а и а'
(фиг. 2.25) изделието се намагнитва чрез протичане на магнитен поток,
създаден от магнитни възли 2 и 2'. При това се нарушава изходящото
магнитно състояние на изделието. Допълнителното завъртане на 5 и 5' до
положение b и b' довежда до намаляване на магнитния поток до минимална
стойност. При последващото превключване в положение „ВКЛ“ изделието се
намагнитва в противоположна посока на оста (при работа на
превключвателите в положение а и а)׳. По този начин се осъществява един
цикъл на магнитната подготовка. Магнитно-праховият контрол се
осъществява в приложено магнитно поле чрез надлъжно полюсно
намагнитване.

Фиг. 2.26. Устройство за намагнитване: 1 – котва, 2 и 2' – магнитни
възли, 3 и 3' – постоянни магнити, 4 и 4' – вставки от магнитно мек
материал, 5 и 5' – превключватели, 6 и 6' – сменяеми накрайници, 7 –
изделие.
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В реалната конструкция се реализира обемно разпределение на
магнитния поток, но за качествена оценка на ориентацията на силовите линии
в намагнитващия образец (като се изхожда от напречна симетрия на
намагнитващото устройство) е достатъчно да се разглежда като централно
сечение.
При изследването се реализират следните случаи на превключване:
− „0“ - „0'“;
− „ВКЛ“ - „0'“;
− „ВКЛ“ - „а'“;
− „ВКЛ“ - „b'“;
− „ВКЛ“ - „ВКЛ'“
Числените значения на магнитната индукция (получени чрез измерване
на тангенциалните и нормалните съставляващи) в съответните точки на оста
на междуполюсното пространство са показани на фиг. 2.26. Резултатите от
измерването са показани на фиг. 2.27 ÷ 2.29.

Фиг. 2.27. Разпределение тангенциалната Bt (1) и нормалната Bn (2)
съставящи в междуполюсното пространство на намагнитващото
устройство: разстояние 1 – 60 mm, 1' – 40 mm, 1'' – 30 mm.
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Фиг. 2.28. Разпределение на Bt (1) и Bn (2) в междуполюсното
пространство на магнитното устройство над изделието, при разстояние
1 – 60 mm, 1' – 40 mm, 1'' – 30 mm.

Фиг. 2.29. Топография на разпределението на магнитната индукция в
различни положения на превключвания: а – „0“ – „0′“; б – „ВКЛ“ –
„ВКЛ′“; в – „ВКЛ“ – „0′“; г – „ВКЛ“ – „а′“.
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Разгледани са два случая на магнитния поток 1 – във въздушното
пространство между полюсите; 2 – на повърхността на контролиран лист
стомана 40Х с коерцитивна сила 32 А/cm. Изследвани са тангенциалните и
нормални съставки на магнитната индукция В.
При пренасочване на превключвателите по часовниковата стрелка в
положение „ВКЛ“ – „ВКЛ'“ (фиг. 2.26), магнитното поле е ориентирано в
една посока. Зависимостта на Bt и Bn от разстоянието между накрайниците е
показано на фиг. 2.27, а. Векторът на тангенциалната магнитна индукция до
магнитните полюси е максимален и достига стойност от 60 mT.
На фиг. 2.27, б са представени измерванията за случая „ВКЛ“–„0'“. При
това включване се намалява магнитния поток в дясната стойка и това води до
преразпределение на потока. Допълнителното задвижване на превключвателя
в положение а' до 900 се съпътства с изменение на магнитния поток в
междуполюсното пространство. Магнитният възел 2' създава магнитен поток,
който намалява участието му в общия магнитен поток (фиг. 2.27, в). При
включване в положение „b'“ се повтаря ситуацията, която съответства на
режима на работа „ВКЛ“–„0'“ (фиг. 2.27, г) и практически е идентична на
фиг. 2.27, б.
Сближаването на полюсите (съкращаване на разстоянието между тях)
води към нарастване по модул на нормалната и тангенциалната съставящи на
магнитната индукция (зависимости 1' и 1'') в междуполюсното пространство
(фиг. 2.27, а).
На фиг. 2.28 са представени резултатите от изследване на
разпределянето на Bt и Bn за втория случай – на повърхността на
контролираното изделие, което представлява закалена пластина от стомана
40Х. Тангенциалната съставяща Bt се измерва на разстояние 2 mm, а
нормалната Bn – 0,6 mm.
Във вертикално положение на превключватели „0“ и „0'“ (двата блока
на магнитите са изключени) в образеца (в областта на предполагаемото място
за провеждане на магнитно-прахов контрол) се създава слаб магнитен поток,
поради формирането на противоположен по посока магнитен поток
(фиг. 2.29, а).
При положение на превключвателя „ВКЛ“–„ВКЛ'“ се формира
максимален магнитен поток насочен в една посока (фиг. 2.29, б). Пълната
магнитна индукция на полето достига 30 mT. Зависимостта на нормалната и
тангенциалната величини от разстоянието между накрайниците са показани
на фиг. 2.28, а.
В случая „ВКЛ“–„0'“ е включен само един възел на постоянните
магнити (фиг. 2.29, в). Характерът на разпределение на величините на
тангенциалната магнитна индукция е показан на фиг. 2.28, а, както и при
включване на възела, но стойностите са по-малки. Отсъствието на магнитен
поток в една от стойките в значителна степен влияе на поведението на
нормалната съставяща на индукцията (фиг. 2.28, б).
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На фиг. 2.29 е показано разпределението на магнитната индукция в
образеца за случая „ВКЛ“–„а'“. Векторите на магнитната индукция в
магнитните възли са насочени в противоположна посока и в зоната на
контрола се формира неголям по стойност магнитен поток.
Както в случая за магнитния поток във въздушното междуполюсно
пространство, при положение на превключвателя „ВКЛ“–„b'“ (фиг. 2.28, б и
2.28, г), разпределението на тангенциалните съставящи съвпада. Различия
има за нормалните съставящи.
Намаляването на разстоянието между полюсите води до нарастване по
модул на нормалната и тангенциална съставящи в близост до обекта в
междуполюсното пространство (фиг. 2.28, а).
Анализът на резултатите показва, че при различните комбинации на
положението на подвижната стойка и превключвателите е възможно
реализиране не само изключване на магнитния поток, но и плавно регулиране
на стойността на магнитната индукция в зоната на контрол, а също така и
осигуряване на необходимото ниво на намагнитване.
В сравнение със съществуващите разработки намагнитващото
устройство осигурява възможност за плавно регулиране на магнитното поле,
при незначителни усилия за регулиране чрез завъртане на магнитите.
Изключването на намагнитващото устройство се осигурява при смяна на
посоките на магнитния поток в стойките на устройството.
Начини на комбинирано намагнитване
При комбинираното намагнитване контролираното изделие или част от
него едновременно се намират под въздействието на две или повече
ортогонални променливи или постоянни магнитни полета. Формира се вектор
на намагнитване, който обхожда зоната на контрол, като по този начин се
реализира уверено регистриране на нецялостности с различна насоченост.
Комбинираното намагнитване може да се реализира само при работа в
условията на приложено поле.
При циркулярно и надлъжно намагнитване се регистрират
нецялостности, чието разположение е перпендикулярно на магнитния поток
или под ъгъл. Разбира се, чувствителността на контрола се намалява с
намаляването на посоката на магнитната индукция спрямо плоскостта на
нецялостността. Но в действителност значителна част от нецялостностите са
със сложна форма (зигзагообразна) и това спомага да се регистрират тези
части на нецялостността, които са ориентирани нормално на магнитния поток
и по този начин да се регистрира (при понижена чувствителност) и самата
нецялостност.
В някои изделия могат да присъстват различно ориентирани
нецялостности. За тяхното откриване е необходимо последователно да се
използват двата вида намагнитване или да се използва комбинирано
намагнитване, което се осъществява в следната последователност:
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− чрез пропускане на ток по изделието и с използване на
електромагнит (табл. 2.2, к1 и фиг. 2.30, а);
− чрез пропускане на ток по изделието и с помощта на соленоид (табл.
2.2, к2 и фиг. 2.30, б);
− чрез пропускане по изделието на два тока (или повече), които не
съвпадат по посока на разпространение (табл. 2.2, к3).
Електрическите токове в намагнитващите устройства се включват
едновременно и в изделието, което се контролира, се образува сумарно
магнитно поле (векторите на индукцията на отделните магнитни полета се
сумират по правилото на успоредника).

Фиг 2.30. Начини на комбинирано намагнитване.

Намагнитване чрез въртящото се магнитно поле
Използването на въртящо се магнитно поле е достъпен метод за
внедряване във всеки завод. Този начин на намагнитване има съществени
разлики в сравнение с по-горе представените.
Известно е, че когато две магнитни полета с различна посока се
прилагат едновременно на образец, то в резултата се получава векторно поле,
чиято стойност и посока се получава чрез сумиране на полетата. Ако едната
или двете съставящи на полето са променливи, то векторното поле ще се
променя по ъгъл, по стойност и по посока. При известно съотношение на
фазите може да се образува векторно поле, което се нарича въртящо поле.
Въртящото магнитно поле на статора представлява наслагване на две еднакви
променливи полета, които са дефазирани на 90о в пространството и във
времето. Поради нееднородно разпределение на компонентите на
резултантното поле се получава характерно за този начин намагнитване.
Нецялостностите, разположени в различните части на изделието, ще бъдат
регистрирани при различни условия, тъй като компонентите на полето в
различните участъци са различни. Нееднаквостта на регистриране на
нецялостности ограничава използването на този начин за намагнитване, но в
редица случаи (например при контрол на образци с неголеми размери с
форма на пластини) и при отсъствие на подходящи апарати – този начин е
полезен в практиката.
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2.4.5. Устройства за намагнитване при магнитно-прахов контрол
2.4.5.1. Избор на намагнитващото поле (ток)
Изборът на намагнитване включва определяне на:
− интензитета на намагнитващото поле (в А/cm),
− силата на намагнитващия ток (в А),
− вида на тока.
Основната характеристика на режима на намагнитване е стойността на
интензитета на магнитното поле, която се определя от необходимата
чувствителност на контрола и зависи от магнитните свойства на материала,
от който е изработено изделието.
За да се осигури откриваемостта на нецялостностите, при зададено
ниво на чувствителност, в контролираната зона на изделието трябва да се
създаде определен интензитет на полето. Тъй като почти всички
намагнитващи устройства на магнитно-праховите дефектоскопи (освен
постоянните магнити) се захранват с електрически ток, за създаване на
необходимия интензитет на полето е необходимо да знаем силата на тока,
която се измерва с подходящо поставени измервателни уреди.
Необходимият интензитет на полето може да бъде определен:
− при известни магнитни характеристики на материала на изделието
по формули 2.25÷2.27, графиките на фиг. 2.31 и по кривите на
намагнитване,
− при неизвестни магнитни характеристики на материала се използват
възможностите за използваното устройство да създава по-високи
намагнитващи полета.
По-точни резултати могат да се получат чрез пресмятане с използване
на стойностите на магнитните характеристики на материала.
В намагнитващите устройства на дефектоскопите се използват
постоянен, променлив или импулсен ток. Изборът на тока зависи от
техническите характеристики на дефектоскопа, а също и от особеностите на
контрола. Тези условия могат да се представят както е показано по-долу:
− необходимост от откриване на повърхностни или подповърхностни
нецялостности,
− необходимост от контрол на изделия с променливо сечение,
− опасности от прегрявания на изделия в местата на контрол с
дефектоскопа,
− ограничена стойност на електрическата мощност на източника.
Както е известно, плътността на тока е еднаква във всяка точка на
напречното сечение на изделието, по което се пропуска постоянен ток и е
нееднаква при протичане на електрически променлив ток. Това е свързано с
възникването на вихрови токове в повърхностния слой (скин-ефект).
Вихровите токове създават свой магнитен поток, насочен във всеки момент
противоположно на намагнитващото поле. Това води до неравномерно
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разпределение на магнитната индукция по сечението на изделието, която
намалява с увеличаване на разстоянието от повърхността.
При надлъжно намагнитване на изделия с постоянен ток магнитният
поток Ф = ВS = μ0μHS е равномерно разпределен по сечението на изделието
S. Стойността на интензитета на постоянното магнитно поле на повърхността
на изделието с променливо сечение се променя пропорционално на
промяната на напречното сечение. Следователно Н~1/S или H ~ 1/d2~1/a2,
където d е диаметърът на изделието с кръгло сечение, а а е дължината на
стената на изделие с квадратно сечение.
При надлъжно намагнитване на изделие с променлив ток магнитният
поток е съсредоточен в повърхностния слой на изделието и може да се
приеме, че интензитетът на магнитното поле на повърхността в изделието е
пропорционален на d или a → Н ~ 1/d ~ 1/a. Следователно, стойността на
интензитета на магнитното поле на повърхността на изделието с променливо
сечение (намагнитeно с променлив ток) се променя значително по-слабо при
преминаване от един към друг диаметър, в сравнение с аналогичната промяна
при намагнитване с постоянен ток. От това следва, че при надлъжно
намагнитване на изделието с променливо сечение с постоянен ток, за да се
реализира постоянна стойност на интензитета на магнитното поле по цялата
повърхност при преход на контрола от едно сечение към друго е необходимо
да се регулира стойността на намагнитващия ток.
При намагнитване с променлив ток магнитният поток е концентриран в
повърхностния слой и се създават по-благоприятни условия за откриване на
повърхностни нецялостности и се затруднява откриването на
подповърхностни. При прилагане на променлив ток най-голяма е
ефективността при намагнитване на сложни изделия с променливо сечение.
При контрол на изделия с постоянен ток се откриват и
подповърхностни нецялостности, които са на дълбочина до 2 mm. Често в
дефектоскопията се използва за намагнитване и изправен пулсиращ ток,
който съдържа както променлива, така и постоянна съставяща. В този случай
има известна нееднородност на разпределение на магнитния поток по
сечение на изделието. Като резултат се намалява чувствителността към
откриване на подповърхностни нецялостности.
В редица случаи е целесъобразно изделието да се намагнити с
импулсен ток. Основните предимства са следните:
− възможност за намагнитване на изделието с голям ток,
− практически отсъстват изгаряния при прилагане на полюсните
накрайници,
− намалява се температурата на изделието при контрола.
Импулсно намагнитване се използва, както при контрол в приложено
поле, така и при контрол в остатъчно поле. При контрол в остатъчно поле
пропускането на импулс на тока с голяма амплитуда позволява в изделието
да се реализира достатъчна степен на остатъчно намагнитване при
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незначителна енергия за намагнитване. Амплитудата на токовите импулси
практически не се ограничава, тъй като те са кратковременни и не водят до
нагряване на изделието. Индикаторните следи, по които се откривате
нецялостности, са по-добре изразени и видими.

2.4.5.2. Определяне на тока при циркулярно намагнитване
Изделия с кръгло сечение
Амплитудната стойност на силата
намагнитване се пресмята по зависимостта

на

тока

при

циркулярно

I = πHd ≈ 3Hd, А

(2.24)

където Н е интензитетът на магнитното поле на повърхността на изделието в
А/cm; d – диаметър на изделието в cm.
Интензитетът на магнитното поле, необходим да осигури необходимата
чувствителност, се определя по зависимостите, представени на фиг. 2.31 или
по формули (2.25 ÷ 2.27), ако е известна стойността на Hc.

− за чувствителност клас А:

H = 41,3 + 1,3Hc,

(2.25)

− за чувствителност клас Б:

H = 19,3 + 1,1Hc,

(2.26)

− за чувствителност клас В:

H = 15,2 + 1,1Hc,

(2.27)

Фиг. 2.31. Определяне на интензитета на магнитно поле за контрол на
материали с различна коерцитивна сила при нива на чувствителност А,
Б и В.

Пример №1: Да се определи стойността на тока при циркулярно
намагнитване за цилиндрично изделие от стомана ШХ15 с диаметър 200 mm,
закалено при температура 850°С и отвръщане при 160°С. Съгласно таблицата
в Приложение 1, изделието се контролира по метода на остатъчното поле.
Полето на намагнитване е 160 А/cm. Тогава стойността на тока по формула
(2.24), ще е: I =3.160.20 =960 А.
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Пример №2: Да се определи стойността на тока на циркулярно
намагнитване за цилиндрично изделие с диаметър 50 mm от стомана 45 в
изходно състояние. Съгласно Приложение 1, изделието се контролира в
приложно поле, тъй като Нс = 6,4 А/cm. За контрол на чувствителност ниво Б,
по фиг. 2.31 или зависимост (2.26) се получава:
Нm=19,3+1,1Hc=19,3+1,1.6,4=26,3 A/cm;

I = 3.H.d =3.26,3.5 =395,1 A.

Изделия с правоъгълно сечение
Необходимият ток се пресмята по зависимостта:

I = 2Ha

при a/b ≥ 10

(2.28)

или
I = 2H(a+b)

при a/b < 10,

(2.29)

където а и b са ширината и височината на правоъгълната пластина в cm.
Пример №1: Да се определи стойността на тока при циркулярно
намагнитване на изделие от стомана ШХ15 със страни а = 200 mm,
b = 300 mm, закалена при 850оС и отвръщане при 160оС. Съгласно
Приложение 1, изделието се контролира в остатъчно поле с интензитет
160 А/cm. Тогава необходимият ток
I =2.160.(20+30) =1600 А.
Пример №2: Да се определи стойността на тока при циркулярно
намагнитване на изделие с правоъгълно сечение а=10 mm и b =150 mm от
стомана 45 в изходно състояние. Съгласно Приложение 1, изделието се
контролира в приложено поле, тъй като Нс = 6,4 А/cm. За ниво на
чувствителност Б, по фиг. 2.31 и зависимост (2.26) ще получим:
Нm=19,3+1,1Hc=19,3+1,1.6,4=26,3 A/cm;

I = 2.H.а = 2.26,3.1 = 52,6 A.

Изделия със сложна форма
За изчисляване на тока при циркулярно намагнитване на изделия със
сложна форма се определят периметъра Р на сечението на изделието и
диаметъра d на кръга, който съответства на дадения периметър: d=Р/π, cm.
След това токът се определя по зависимост (2.24).
Пример №1: Да се определи тока на намагнитване на изделие с
двустранно Т-образно сечение от стомана 45 в изходно състояние, фиг. 2.32.
Съгласно Приложение 1, изделието се контролира в приложено поле тъй като
Нс = 6,4 А/cm.
Периметърът Р=32 cm. Еквивалентният диаметър d=10,19 cm. При
ниво на чувствителност Б, по фиг. 2.31 и зависимости (2.26) получаваме:

Нm= 19,3+1,1Hc =19,3+1,1.6,4=26,3 A/cm;
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I=3.H.d =3.26,3.10,19 =804 A.

Фиг. 2.32.
Скица
на
контролиран елемент с
двустранно
Т-образно
сечение.

2.4.5.3 Определяне на тока при циркулярно намагнитване на части
от изделие с помощта на електроди
Стойността на тока между електродите се пресмята по зависимостта
I = 1,5Н√

+

,

(2.30)

където l е разстоянието между електродите в cm, с е ширината на
контролираната зона в cm, Н – необходимият интензитет на магнитното поле,
А/cm.
Пример №1: Проверява се участък от тръба от неизвестна марка
стомана. Предполага се, че Hc ~ 8÷20 А/cm). Разстоянието между контактните
електроди приемаме да бъде 15 cm, ширината на контролираната зона 5 cm.
Интензитетът на полето при контрол в приложено поле е от порядъка на 60 –
70 А/ cm. Тогава токът пресмятаме по зависимостта
I = 1,5.60 √15 + 5 = 1423, A.

2.4.5.4. Определяне на интензитета на полето при използване на
соленоиди
За случая на дълъг соленоид интензитетът на полето се пресмята по
зависимостта
Н =WI/l,

(2.31)

където W е броят на навивките в соленоида; I – токът в соленоида; l –
дължината му.
За осигуряване на нивото на намагнитване се предполага, че изделието
е с достатъчна дължина, като отношението на дължината на изделието l към
диаметъра d е от порядъка на ≥ 25. Изделия с l/d ≤ 5 е необходимо да се
наредят във верига, за да се повиши отношението l/d и да се намали
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влиянието на размагнитващия фактор (1.6.3). За тази цел може да се
използват удължители от феромагнитен материал, които плътно са в контакт
с изделието и имат напречно сечение, равно на напречното сечение на
контролирания обект. Материалът на удължителя трябва да бъде от
материала на изделието или от материал, който е по-магнитномек от
контролирания.
Пример №1: Да се определи интензитетът на полето в устройство за
надлъжно намагнитване (соленоид с постоянен ток). Контролира се
цилиндрично изделие с централен отвор. Размерите са както следва:
l = 220 mm, dн = 35 mm, dв = 30 mm. Материалът на изделието е стомана ЭИ643 след закалка при 900°С и охлаждане при 250°С с продължителност 3 h.
Грапавостта на повърхността е Rа = 1,6 μm. Контролът се провежда при ниво
Б. Пресмятаме площта на напречното сечение на изделие S= π/4(dвънш. -dвътр.)
= 256 mm2 и еквивалентния диаметър dекв =

4S
≅ 18 mm, както и l/dекв ≈ 12,2.
π

За ефективен контрол е целесъобразно при контрола да се проверяват
едновременно две изделия.
Магнитните характеристики на стомана ЭИ-643 са както следва:
Вr=1,2 Т; Нс = 26,4 А/cm. (Приложение 1). Стоманата се контролира в
остатъчно поле, а интензитетът трябва да е Н=120 А/cm, което се установява
чрез подходящи измерителни уреди.
Ако не разполагаме с измерителни уреди магнитното поле се пресмята
с използване на зависимостите:
− при детайли с l/d >4

WI =

, ампер-навивки;

(2.32)

− при детайли 2< l/d <4

WI =

, ампер-навивки.

(2.33)

2.4.6. Избор на ток за комбинирано намагнитване

Обикновено при комбинирано намагнитване се използват две
намагнитващи полета, ориентирани под ъгъл 900. Ако намагнитващите
устройства за надлъжно и циркулярно намагнитване се захранват с постоянен
ток с една и съща стойност (фиг. 2.33), то сумарният магнитен вектор на
магнитното поле (аналогично и вектора на магнитната индукция) Нк = Нц+
Нпр ще бъде насочен под ъгъл 450 спрямо надлъжната ос на изделието.
Уверено ще се регистрират нецялостности, които са ориентирани
перпендикулярно на вектора Нк (фиг. 2.33). Следователно комбинираният
начин на намагнитване, който се провежда с цел регистриране на различно
ориентирани нецялостности, не е целесъобразно да се реализира при
намагнитване с използване на постоянен ток.
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Фиг. 2.33. Сумиране на векторите на полето на постоянен ток:
Нц – вектор на циркулярното поле; Нпр – вектор на надлъжното поле;
Нк – вектор на комбинираното поле.

Частичен или пълен ефект на комбинирано намагнитване може да се
постигне при използване на захранване на устройствата за намагнитване с
комбинация от променлив и постоянен ток.
Ако устройство за циркулярно намагнитване се захранва с променлив
синусоидален ток (фиг. 2.34, а), а устройството за надлъжно намагнитване – с
постоянен ток (фиг. 2.34, б), ще получим сумарен вектор на намагнитване,
който във всеки момент ще променя своята посока и величина (фиг. 2.34, в).
Ако силата на променливия и постоянен ток са равни, векторът Нк ще
променя своята посока спрямо оста на изделието (в диапазон от +450 до -450)
за всеки период на промяна на честотата на променливия ток (фиг. 2.34, в).
За увеличаване на вероятността за откриване на надлъжни
нецялостности е необходимо да се разшири диапазона на трептения на
вектора Нк като се увеличи ъгълът α1 (фиг. 2.34, д). Това може да се постигне,
ако се увеличи силата на тока на циркулярното намагниване. На фиг. 2.34, е е
показано как нарастването на амплитудата на вектора Нц 3 пъти води до
увеличаване на ъгъла α1, например с 15° (ъгъл α2). Следователно, при
комбинирано намагнитване на изделието е необходимо да се подбере
отношението на стойности на интензитетите на намагнитващите полета, а
следователно и на силата на намагнитващите токове.
Както се вижда, при захранване на устройството за циркулярно
намагнитване с променлив ток, а устройството на надлъжно намагнитване – с
постоянен ток, се достига само частичен ефект на комбинирано
намагнитване. Пълен ефект на комбинирано намагнитване се постига със
захранване на намагнитващите устройства само с променлив ток с фазова
разлика 90° (фиг. 2.35). При равенство на силата на токовете, векторът Нк ще
променя своята посока без да се променя амплитудата (фиг. 2.35). За един
период на промяна на тока, векторът Нк се завърта на 360°. При тези условия
могат да бъдат открити нецялостности, които са различно ориентирани.
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Фиг. 2.34. Промяна на векторите на магнитния поток на постоянен и
променлив ток при комбинирано намагнитване.

Този начин на захранване с използване на 900 дефазирани токове има
следните преимущества:
− не е необходимо промяна на силата на единия ток в сравнение с
другия ток,
− при контрол на изделия с променливо сечение се постига
по-равномерно намагнитване по дължината им,
− облегчено е размагнитването на изделията.
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Фиг. 2.35. Промяна на векторите на магнитния поток на постоянен и
променлив ток при комбинирано намагнитване.

В някои случаи, при контрол на изделия със големи размери, е
целесъобразно използването на комбинирано намагнитване в комбинация от
постоянен и импулсен ток. Една възможност е използването на импулсен ток
за циркулярно намагнитване и постоянен ток – за надлъжно (фиг. 2.36). За
времето на действие на импулса на тока Нк се завърта на ъгъл α (фиг. 2.36),
величината на който зависи от съотношението на векторите Нпp и Нц. Ако
α > 60о, могат да се откриват нецялостности с различна ориентация.
Ако веригата за циркулярно намагнитване се захранва с променлив или
постоянен ток, а веригата за надлъжно намагнитване с постоянен ток, то
отначало е целесъобразно да се подбере силата на тока за надлъжно
намагнитване. Стойността на интензитета на променливото поле трябва да
бъде 3÷6 пъти по-голяма от стойността на интензитета на постоянното поле.
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Фиг. 2.36.
Промяна
на
вектора
на магнитните
полета при импулсно и
постояннотоково
комбинирано намагнитване: Нц –
вектор на циркулярното
поле, Нпр – вектор на
надлъжното поле, Нк –
вектор на комбинирано
поле.

Фиг. 2.37.
Промяна
на
векторите на магнитните
полета на импулсен ток с
променяща се полярност и
на постоянния ток при
комбинирано намагнитване.

Фиг. 2.38.
Промяна
на
векторите на импулсен
еднополярен и на постоянен
комутиращ
ток
при
комбинирано намагнитване.
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За реализиране на ефекта на пълно комбинирано намагнитване е
необходимо да следват една след друга различни полярности на импулсния
ток за циркулярно намагнитване или периодично комутиране с постоянен
ток. В този случай векторът Нк се завъртва около вектора Нпр под ъгъл α
(фиг. 2.37). Във втория случай векторът Нпр се отклонява от векторите Нк и Нц
под ъгли α1 и α2 (фиг. 2.38).
2.4.7. Технически средства за контрол

В магнитно-праховия контрол използваните дефектоскопи се разделят
на универсални и специализирани. Универсалните са предназначени за
контрол на изделия с различни свойства и гарантирана регулировка на
режимите за работа в широки граници. Специализираните дефектоскопи са
предназначени за контрол на единични изделия. Те имат висока степен на
механизация за процесите на контрол. Универсалните дефектоскопи се
предлагат в стационарни, преносими и мобилни варианти. Специализираните
дефектоскопи, като правило, са стационарни. Те са снабдени с устройства за
механично закрепване и въртене на контролирания обект, устройство за
размагнитване, за осветление и др.
При работа с луминисцентни магнитни прахове или суспензии
дефектоскопът се снабдява с ултравиолетов източник на светлина. Ако в
магнитния дефектоскоп отсъства устройство за размагнитване се използват
стандартни стационарни устройства за размагнитване.
Изисквания към апаратурата за контрол
Изискванията
към
магнитно-праховите
дефектоскопи
са
специфицирани в БДС EN ISO 9934-3.
По начина на работа специализираната апаратура се разделя на
дефектоскопи за циркулярно, надлъжно и комбинирано намагнитване.
Спомагателни устройства за контрол са:
− соленоиди и електромагнити за променлив, прав и импулсен токове,
− гъвкави силови кабели, електроконтакти за циркулярно
намагнитване, феромагнитни удължители на магнитни вериги за
намаляване на размагнитващия фактор при контрол на къси изделия,
− източници за осветление и облъчване на повърхността на контрола с
естествена или ултравиолетова светлина,
− сравнителни образци с изкуствени дефекти за проверка на
работоспособността на дефектоскопа и оценка чувствителността на
контрола,
− оптични средства,
− средства за измерване на интензитета на магнитното поле и за
определяне на схемата на намагнитване, концентрацията и
качествата на магнитната суспензия,
− размагнитващи устройства.
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Магнитните дефектоскопи и допълнителните средства към тях
осигуряват:
− достигане до стойността на остатъчната индукция В при контрола по
метода на остатъчното поле, не по-малко от 0,9 от нейната
максимална стойност за контролирания материал,
− контрол при циркулярно и надлъжно намагнитване в две
взаимоперпендикулярни посоки (едновременно или разделно),
− контрол на труднодостъпни места и изделия със сложна форма.
Мобилните преносими специализирани дефектоскопи са снабдени с
измерители на намагнитващия ток или полето на намагнитване с допустима
грешка не повече от 10%.
Електромагнитите (постоянните магнити) се използват при контрола на
изделията по участъци. Те са необходими, за да създадат интензитет на
намагнитващото поле върху контролирания обект. Интензитетът на полето
трябва да се измерва в централната точка между полюсите. Допустима е
възможността за приближена оценка на интензитета посредством оценка на
силата на отделяне на дефектоскопа от изделието. Въведена е и норма, като
при променливотоково намагнитване силата на отделяне на магнита от
контролираното изделие трябва да е равна на 4,5 kg. За случая на постоянен
ток и постоянни магнити отделянето се реализира при 18 kg.
Измерителните уреди и средства за контрол подлежат на периодична
проверка всяка година в метрологични лаборатории.
При работа с магнитни дефектоскопи не се допускат колебания на
напрежението на захранване повече от ±10 V при включването му към
напрежение 220 V и не повече от ±18 V при включването му към напрежение
380 V. При значими колебания на захранващото напрежение е необходимо
използването на автономни уреди на захранване (стабилизатори).
Не се разрешава провеждане на контрол с помощта на дефектоскопи,
магнитни прахове и суспензии, които не са проверени дали гарантират
необходимата чувствителност. За целта се използват комплекти от
сравнителни образци.
2.4.8. Материали за магнитно-прахов контрол. Прахове, суспензии
и пасти

Изискванята към материалите за магнитно-прахов контрол са
специфицирани в БДС EN ISO 9934-2.
Индикаторните средства при магнитно-прахов контрол трябва да бъдат
феромагнитни и по възможност най-добре да контрастират по цвят с
контролираната повърхност. Основни материали са магнетит, чисто желязо
или окиса на желязото и др. в прахообразна форма. Често се използват
естествено оцветени прахове на Fe2O3 (ръждивочервено) и Fe3O4 (черен).
С намаляването на размера на частиците, чувствителността на контрола
се увеличава. В значителна степен чувствителността зависи от грапавостта на
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повърхностите. Магнитните частици, даже при отсъствие на магнитни полета
на разсейване от нецялостностите, механически прилепват към неравностите
на повърхността. Върху добре механично обработени равнинни повърхнини
уверено се откриват индикации с използване на черен прах. Ако по
повърхностите има следи от окалина или следи от пясъкоструйната
обработка на отливки или изковки се използват червени или боядисани с друг
цвят частици. Допълнителното боядисване на праховете се реализира, като
върху феромагнитните частици се нанася цветен пигмент, който се залепва с
използване на синтетични смоли. Тъй като пигментът и лепилото са
немагнитни, то тези частици гарантират по-слаба чувствителност. При работа
с ултравиолетова светлина тези оцветители флуоресцират и са по-добре
видими, в сравнение с цветните прахове.
Нанасяне на прах върху изделието
Нанасянето на сух прах или във вид на суспензия дава възможност да
се създаде концентрация на праха в областта на нецялостността. Изборът на
прах зависи също така от технологичните фактори и от изискванията за
охрана на труда.
Универсален метод за нанасяне на магнитния прах е използването на
суспензии. Суспензията е смес на твърди частици с течност. При контрол в
приложено поле суспензията се нанася чрез поливане или чрез впръскване, а
при контрол в остатъчно поле е възможно и потапяне на контролираното
изделие в суспензията. При използване на суспензии се реализират някои
съществени преимущества, в сравнение с метода чрез използване на сух прах.
Частиците са подвижни, защото плуват в течността и се натрупват в облатта
на нецялостностите. Няма запрашване на работното място. Суспензията се
нанася сравнително леко върху изделия със сложна форма, като може да се
постигне еднаква концентрация на частиците във всеки участък на
повърхността. При сух метод на нанасяне на праха (чрез разпръскване) е
невъзможно да се създадат условия за равномерно движение на частиците.
При някои пространствени особености на обекта не може да се реализира
необходимата концентрация на праха над нецялостността. Влошават се
условията на работното място. Използването на сух прах практически е
много рядко.
При контрол в остатъчно поле използването на сух прах е
целесъобразно, като изделието се потапя в сухия прах. Използва се съд с
двойно дъно, което разделя съда на горна и долна част. В горната част се
насипва прах, а в долната се подава въздух под налягане. Преминалият през
второто дъно въздух повдига сухия прах и го поддържа във вид на мъгла.
Изделието се потапя в облака с движещите се частици сух прах както при
потапяне в суспензия. Тъй като концентрацията на праха е голяма, то прахът
се натрупва в областта на нецялостността. Образуването на индикаторна
следа става почти мигновено. Методът осигурява висока производителност и
чувствителност на контрола.
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Преди използването на магнитна суспензия, качеството ѝ се проверява
със сравнителен образец с нецялостности, които са подбрани така, че да
удовлетворяват изискванията за нивото на контрол.
При контрол в приложено поле, за да се избегнат лъжливи индикации, е
необходимо предварително контролираният участък да се омокри със
суспензия. Намагнитващото поле се включва след завършване на нанасянето
на суспензията, докато тя не е имала време да се стече от изделието. Преди
изпитването е необходимо изделието да се постави така, че суспензията да се
оттече от контролиращия участък, а не да остава в отделни участъци с
вдлъбнатини. Ако посоката на оттичане на суспензията съвпада с посоката на
нецялостностите, индикациите са по-добре изразени.
Обикновено, при контрол на изделия с по-големи размери, се използва
сух прах. Той се нанася (по възможност) равномерно с помощта на специални
устройства. Използва се прах с размери от порядъка на 0,1÷10 μm.
Създаването на облак от въздух и магнитни частици се използва за откриване
на подповърхностни нецялостности или нецялостности под слой боя или
тънко немагнитно покритие с дебелина до 150 μm.
В редица случаи, след провеждане на магнитно-праховия контрол,
повърхността на изделието трябва да се почисти, измие и обезмасли.
Изисквания към магнитния прах и суспензиите
Качеството на магнитния прах се определя от способността да се
концентрира над нецялостността под действието на разсеяното поле, което
образува индикаторна следа. Описаното по-горе поведение на частиците дава
възможност да се сформират изискванията към магнитния прах, с цел
осигуряване на надеждна и качествена индикация на нецялостностите.
Материалът трябва да има необходимата магнитна проницаемост,
неголяма коерцитивна сила и значима индукция. Тези свойства дават
възможност магнитните частици да се привличат и при наличието на слаби
разсеяни полета над нецялостностите. Магнитните частици, под действие на
магнитно поле, самопроизволно се размагнитват и са готови за повторна
употреба. Ако намагнитващата сила на праха е голяма, то той е склонен към
образуване на вериги частици, които намаляват подвижността или качеството
на индикациите.
Дисперсността (раздробеността) на праха също оказва голямо влияние
върху откриваемостта на нецялостностите. Най-добра откриваемост се
достига ако размерите на частиците са съизмерими с размерите на
нецялостността. Теглото на частиците трябва да е възможно минимално, тъй
като по-тежките частици са по-слабо подвижни.
При използване на магнитна суспензия има допълнителни изисквания
към праха и дисперсната среда. В качеството на дисперсна среда се използва
вода или масло. Основните изисквания към дисперсната среда са следните:
− осигуряване на подвижността на частиците,
− осигуряване седиментационна устойчивост на суспензията.
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Седиментация е утаяване на частици от дисперсната фаза в течностна
или газова среда под действие на гравитационни или центробежни сили.
Тези изисквания са противоречиви. За осигуряване на максимална
подвижност на частиците вискозитетът на дисперсната среда трябва да е
минимален, а за осигуряване на устойчива суспензия дисперсната среда
трябва да е с по-голям вискозитет. Опитно е установено, че вискозитетът на
дисперсната среда трябва да е не по-голям от 36.10-6 m2/cm (36 cS сантистокс) при температурата на контрола.
При използване на суспензия на основата на масло, устойчивостта се
постига чрез избор на масло с необходимия вискозитет. Ако се използва
суспензия на основата на вода, то за осигуряване на устойчивостта ѝ в нея
трябва да се добавят антиседиментационни добавки. Обикновено се добавят и
инхибитори (антикорозионни добавки).
Върху устойчивостта на суспензията влияе също така и дисперсността
на магнитния прах. В процеса на седиментация участват само частиците с
диаметър по-голям от 1 μm. Обикновено частиците на праха не трябва да
превишават 30–40 μm. Частиците с малки размери (особено в маслени
суспензии), под действие на намагнитващото поле, се обединяват във вериги
с размери по-големи от 100 μm, което намалява чувствителността на
контрола. Интензитетът на магнитното поле над малки по размери
нецялостности не е в състояние да премества тази верига от частици. Те се
утаяват под действие на силата на тежестта и се ориентират по посока на
магнитното поле и създават фон, който не позволява да се открият истински
индикации от нецялостностите. За да се намали този ефект на
автокоагулация, в суспензията се добавят и повърхностноактивни вещества.
Цветът на магнитния прах трябва максимално да се отличава от цвета
на повърхнината на контролирания обект. Контрастът между цвета на праха и
контролираната повърхност помага на оператора да открие индикаторните
следи. Ако повърхността на изделието е светла, то обикновено се използва
черен прах. При контрол на материал с тъмна повърхност се използват
цветни прахове. Желателно е цветът на праха да бъде естествен, защото
допълнителното оцветяване намалява чувствителността.
„Универсален цвят“ е цветът на светещите флуоресциращи прахове.
Индикаторните следи, образувани от флуоресциращи прахове се наблюдават
в ултравиолетова светлина. Обикновено при използване на флуресциращи
прахове под ултравиолетова светлина, цветът на частиците е жълто-зелен.
Той добре се възприема от дефектоскописта и спомага да се преодолее
умората при работа. Достоверността при използването на тези прахове
гарантира повишаване на чувствителността.
Някои флуоресциращи прахове имат при обикновена светлина тъмен
цвят и могат да се използват и при стандартния магнитно-прахов контрол.
Така се разширяват възможностите на магнитния контрол – изделия със
светла повърхност се контролират при обикновена светлина, а изделия с
тъмна повърхност – в ултравиолетова светлина.
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Специален метод с магнитни гуми за контрол на глухи отвори
Използва се за контрол на глухи отвори или кухи изделия с дълбочина
до 120 mm, ако отношението на вътрешния диаметър към дълбочината е не
по-малко от 1:10. Методът се използва и за контрол на участъци от
едрогабаритни изделия, особено ако формата им води до утаяване на праха от
суспензията. Способността за откриване на нецялостности при използваните
индикаторни материали и прилагане на този метод е 70–75% в сравнение с
широко разпространения метод с използване на магнитни суспензии на
основата на трансформаторно масло.
Методът се използва, като се работи в условията на остатъчно поле.
Изделия, които могат да се контролират само в условията на приложено поле,
се контролират по този метод с понижена чувствителност.
При реализация на метода се използва течна магнитна паста на гумена
основа – МГМ, която съдържа магнитен прах и компоненти, които повишават
втвърдяването ѝ, след като се нанесе върху контролираното изделие. Докато
магнитната паста е в течно състояние частиците на магнитния прах се
натрупват в зоните с нецялостности. След втвърдяването на магнитната паста
е необходимо тя да се извади от отвора. Върху повърхността ѝ се наблюдават
следи от натрупване на частици магнитен прах в области, които съответстват
на определени места с нецялостности, разположени на вътрешната
повърхност на отвора. Преди контрола, повърхността, която ще се
контролира, се намазва с масло на минерална основа. При контрол на отвори
с неголяма дълбочина (глухи отвори с дълбочина до 10 мм) магнитната паста
се нанася така, че част от нея да попадне в отвора.
Наблюдението се извършва при осветеност не по-малка от 500 lx.
Областите върху магнитните реплики, които са с тъмен оттенък, вследствие
на натрупване на праха, са индикации за наличие на нецялостности. Разбира
се, отпечатъкът е огледално изображение на нецялостността.
2.4.9. Наблюдение на изделието

Изискванията към наблюденията при магнитно-прахов контрол са
специфицирани в БДС EN ISO 3059.
Наблюдението обикновено се извършва без използване на
допълнителни средства. Възможно е и използване на лупи с увеличение 2–7
пъти, както и на измерителни лупи.
Наблюдението се извършва след пълното стичане на излишната
суспензия от контролираната повърхност, което налага при контрола
изделието да се разположи по подходящ начин, за да се осъществи това
стичане. При наблюдението се следи да не се влияе върху натрупваните
магнитни частици над нецялостностите. Ако се влияе върху индикацията или
ако при отлагането на праха индикацията е недостатъчно добре изразена, се
провежда допълнителен контрол след размагнитване на изделието. Повторен
контрол се провежда и ако откритите нецялостности са били отстранени чрез
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зачистване, шлифоване или заваряване. Индикаторните следи на
нецялостностите имат характерни особености, които са представени на
фиг. 2.39 и в табл. 2.3.

Фиг. 2.39. Скици на индикации
на нецялостности (към табл.
2.3).

Таблица 2.3
№ Нецялостности
I Уморни
1.1 пукнатини
1.2

Пукнатини при
закаляване

Пукнатини след
1.3 заваряване
(наваряване)
1.4

Пукнатини при
шлифоване

II

Косъмни
пукнатини

III Флокени

Характеристика на индикацията
тънки, прекъсващи се линии,
разположени в места с
концентрация на напрежения
силно изразени линии (понякога със
слаби прекъсвания) с различна
ориенация
линии с различна ориентация,
разположени върху шева и в
околошевната зона на термично
влияние
мрежа от тънки линии или тънки
чертички, разположени
перпендикулярно на посоката на
шлифоване
прави или леко изправени по
влакната на метала, понякога линии
с плавно променяща се дебелина
прави или леко изправени линии,
разположени в групи

№ на фигурите
Фиг. 2.39, а
Фиг. 2.39, б и г
Фиг. 2.39 в,
2.41
Фиг. 2.39, г;
2.41, д; 2.42, а
Фиг. 2.39, д;
2.43, а÷д
Фиг. 2.39, е;
2.42, в
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Оценката на изделията по резултатите от изпитванията се извършва в
съответствие с техническите изисквания към изделията. На фиг. 2.40÷2.43 са
представени примери на различни нецялостности, които са открити чрез
използване на магнитно-прахов метод.

а)

б)

Фиг. 2.40. Пукнатини на части от железопътен вагон (а) и пукнатини от
корозия под напрежение в тръба на магистрален газопровод (б), открити
чрез прилагане на магнитно-прахов метод.

а

б

в

г

Фиг. 2.41. Нецялостности, открити чрез магнитно-прахов метод: а –
пукнатини на повърхността на триене на зъбно колело; б – шлифовъчни
пукнатини на образец от стомана У–7 с твърдост HRC 63; в – пукнатини
в елемент на двигател с вътрешно горене; г – пукнатини в зоната на
термично влияние на заваръчен шев.
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а

б

в

г

Фиг. 2.42. Нецялостности, открити при използване на магнитно-прахов
метод: а – шлифовъчни пукнатини в лагер; б – пукнатини в пружини,
възникнали при нарушени режими на термообработка; в – флокен; г –
разкъсвания на вътрешната повърхност на витлото на хеликоптер.

а

г

б

в

д

Фиг. 2.43. Нецялостности, открити чрез магнитно-прахов метод: а – на
кожуха на двигател; б – върху двигателен винт за управление; в – на
ресора на повдигателен механизъм; г – на катапулт на самолет; д – на
оста на хоризонтален шарнир.
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Фиг. 2.44. Ескизи на лъжливи индикации, регистрирани при неправилно
утаяване на магнитен прах: а – в местата на допир на немагнитни
изделия към феромагнитни изделия; б, в – в местата на промяна на
сечението на изделието; г – в местата на наклеп на сечението на
изделието; д – при наличие на карбидна първична ликвидация; е – по
влакнеста структура на метала; ж – по границата на връзка на две части
на изделието с различна структура (А – наварена част от изделието, В –
основен метал); з – при структурна нееднородност на заваръчен шев; и –
в областите на триене на изделието; к – в места с големи вътрешни
напрежения; л – по границата на заваръчния шев (С) и по границата на
зоните на термично влияние (D); м – във вид на вериги от магнитни
частици между магнитните полюси.
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а

б

в

г
Фиг. 2.45. Лъжливи индикации, получени при натрупване на магнитен
прах: а – по места на допиране на кламер с вътрешна повърхност на
сачмен лагер; б – в зоната на промяна на сечения в планки, поради
наличие на отвори; в, г – в местата на промяна на сечението на образци,
поради разрези.
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а

б

в

г

д

Фиг. 2.46. Типични магнитни индикации: а – при карбидни ивици и
ликвация; б – при местен наклеп; в – на граница на две структури:
основен А и наплавен метал В; г – при влакнеста структура на метала; д
– структурна нееднородност на заваръчен шев след отстранено
усилване.
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В редица случаи индикаторните следи се образуват в местата на
„лъжливи нецялостности“. Характеристиките на тези индикаторни следи са
приведени в табл. 2.4 и на фиг. 2.44÷2.46.
Таблица 2.4
№
I

Нецялостности
Наклеп (удар, допир със
стоманен предмет)

Структурна
нееднородност, карбидна
II
ивичност, влакнеста
структура
Промяна в сечението,
III ъгли, вдлъбнатини, резби,
пори.

Характеристика на
индикациите
прахът се натрупва по
формата или контура на
стоманените изделия
слабо изразени черти,
успоредни помежду си
почти прави или изправени
по влакната линии,
успоредни помежду си
размити, широки линии по
контура на съответния
преход

№ на фигурите
Фиг. 2.44 г;
2.46 б
Фиг. 2.44, г, д, е,
ж, з, л; 2.46, в, г,
д
Фиг. 2.44, б, в,
и; 2.45, б, в, г

Грапавост на повърхността Rа ≤ 2,5 μm препятства магнитно-праховия
контрол поради бликове и контролът се провежда с използване на
луминисцентни суспензии в ултравиолетова светлина.
Наблюдението на вътрешните повърхности трябва да се провежда със
специални оптически устройства (ендоскоп, бороскоп, и др.). Осветеността
трябва да бъде не по-малка от 1000 lx. При изкуствено осветление трябва да
се използват устойства, които създават различен светлинен поток. Такива са
луминисцентните лампи, лампите с нагряваща се жичка, с допълнително
матово стъкло и др. Ако се използват луминисцентни суспензии,
наблюдението се извършва с устройства, създаващи ултравиолетовата
светлина.
Ако не разполагаме с луминисцентни или цветни прахове и се налага
контрол на тъмни повърхности, то се подготвят суспензии на основата на
черен магнитен прах. За постигане на контраст върху контролираната
повърхност се нанася бяла нитро емайл боя с дебелина до 20 μm. За целта се
използват и бои със специални съставки, които впоследствие лесно могат да
бъдат отстранени с подходящ разтворител.
При използване на червени прахове при изделия с тъмна повърхност,
контрастът между натрупания прах в индикациите и повърхността на
изделието се подобрява, ако осветлението е с червена светлина.
Препоръчва се на всеки час работа да се гарантира 10÷15 min почивка.
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2.4.10. Размагнитване на изделия

За състояние на размагнитеност на поликристален феромагнитен
материал се приема състояние, при което елементарните области на
намагнитване са разпределени хаотично в целия обем на изделието.
След провеждане на магнитно-праховия контрол годните изделия
трябва да бъдат размагнитени. Размагнитването е задължително в следните
случаи:
− изделието има триещи се повърхности и в областите с остатъчно
намагнитване остават частици, които влошават работата на
изделието при триене,
− когато остатъчното поле на намагнитеното изделие влияе върху
някои уреди (компас),
− когато остатъчната намагнитеност затруднява монтажа на възлите
на конструкцията.
Размагнитването се постига посредством въздействие върху изделието
на знакопроменящо се магнитно поле с намаляваща амплитуда. Желателно е
размагнитващото поле да съвпада с посоката на намагнитващото поле. Ако
това поле не съвпада, то преди размагнитването изделието се пренамагнитва.
Препоръчва се изделията, намагнитени с помощта на променлив ток, да
се размагнитват с променливо поле. Изделията, намагнитени с използване на
постоянен ток, се размагнитват в променливо поле с ниска честота или
посредством комутиран постоянен ток.
При размагнитване на изделия, които първоначално са циркулярно
намагнитени, първоначалната стойност на размагнитващото поле се подбира
така, че тя да е не по-малка от полето при намагнитването. При
размагнитване в соленоид, началната величина на полето трябва да бъде не
по-малка от полето при намагнитване.
Размагнитването се препоръчва да се осъществи по представените подолу начини:
− Чрез пропускане на изделието през соленоид, захранван с
променлив ток, и отдалечаването му на разстояние не по-малко от
два диаметъра (диагонала) на соленоида. Това разстояние може да се
намали до един диаметър, ако след излизане от края на соленоида се
завърти в посока, перпендикулярна на оста на соленоида (фиг. 2.47);
− Намаляване до нула на електрическия ток в соленоида, като се
предполага че дължината на соленоида е по-голяма от дължината на
изделието;
− Отдалечаване на изделието от електромагнита (или електромагнита
от изделието), когато захранването е с променлив ток;
− Намаляване до нула на променливия ток в електромагнита, в
междуполюсното пространство на който е разположено изделието;
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− Намаляване до нула на променливия ток, преминаващ по
повърхността на изделието или по пръта (кабела), разположен във
вътрешния отвор на изделието;
− Намагнитване на изделието с използване на постоянно магнитно
поле на соленоид или електромагнит и пренамагнитване на
изделието в обратна посока. Величината на пренамагнитващото поле
се избира експериментално така, че след използването му,
остатъчната индукция на изделието да е близка до нула.

Фиг. 2.47. Промяна на интензитета на магнитното поле Н в зависимост
от разстоянието до соленоида 1, захранван с променлив ток 2, 3 –
положения на изделието, съответно преди началото и в края на
размагнитването. У – посока на преместване на изделието по
надлъжната ос на соленоида.

За ефективно размагнитване на изделието е необходимо началният
интензитет на размагнитващото поле във всички точки на обема на изделието
да е равна не по-малко на пет пъти стойността на коерцитивната сила.
Размагнитващият процес включва не по-малко от 30 равномерно намаляващи
(по амплитуда) до нула цикъла на пренамагнитване.
Размагнитване не се налага, ако:
− изделието след контрола се нагрява до температура по-висока от
температурата на Кюри (за стомана 723о С);
− ако след контрола върху изделието няма магнитни полюси;
− ако остатъчната намагнитеност не пречи на провеждането на
последващи технологични операции и не оказва влияние на
условията на експлоатация на механизми, в които се монтират
контролираните изделия.
При оценка на стойността на намагнитеността е необходимо да се
отчита, че тя се определя не само от остатъчната намагнитеност, но и от
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индуцираната намагнитеност от магнитното поле на Земята. Изделия със
значими размери на полюсите е невъзможно да бъдат напълно размагнитени.
Степента на размагнитване на изделията се определя с помощта на
измервателни уреди, които регистрират стойността на магнитното поле върху
контролираната повърхност.
Измерването на показателя на размагнитване се провежда в случаите,
когато:
− магнитното поле води до нарушаване на нормалните условия на
работа на уреда;
− изделията имат триещи се повърхности, които се преместват в
отвори с малки междини;
− магнитното поле предизвиква повишено намагнитване на съседни
изделия, влошавайки техните експлоатационни свойства.
За качествена оценка на степента на размагнитване се използват и
следните подходи:
− по отклонението на стрелката на компаса;
− притегляне и ориентиране на вериги от канцеларски кламери.
Степента на размагнитеност може да се контролира и по отсъствието на
натрупването на прах върху контролираната повърхност. Тук използваният
магнитен прах предварително трябва да бъде проверен дали е размагнитен с
използване на специални образци.
Ако изделията са намагнитени с използване на магнитни полета, които
имат постоянна съставка (например при изправен, еднополярен или импулсен
ток), то за висококачествено размагнитване е необходимо да се използват
методи, средства и апаратура, които осигуряват проникване на магнитни
полета с необходимата амплитуда по целия обем на изделието. Използват се
променливотокови устройства с понижена честота или с постоянен ток, които
периодично променят полярността си.
При размагнитване на цилиндрични изделия с прости форми,
посредством преместването им през соленоид, който се захранва с променлив
или постоянен ток с променяща се скорост, скоростта на движение не трябва
да бъде по-голяма от 0,03 m/s.
При размагнитване на къси изделия, при които отношението
дължина/диаметър е по-малко от 5, е необходимо изделията да се подредят
във верига и тогава да се проведе размагнитването. Ако не е възможно да се
създаде верига от изделията, то се използват специални удължители, с които
се създават условия както при създаване на верига от изделия.
При размагнитване на дълги изделия с помощта на соленоиди, с цел
изключване на намагнитването на изделието с магнитното поле на Земята,
соленоидът се разполага така, че да е ориентиран в посока запад-изток.
Допълнително намагнитване на изделията може да се извърши при
наличие на магнитни полета, които се създават от близко разположени
устройства или от масивни феромагнитни обекти.
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Размагнитващите устройства е необходимо да са разположени така, че
в зоната която са монтирани, магнитните полета от горепосочените
източници да не превишават 0,5 от стойността на магнитното поле на Земята
(20 А/m).
Ако изделията трудно се размагнитват (масивни изделия, дискове,
изделия със сложна конфигурация и др.) се налага да се увеличи амплитудата
или намали честотата на размагнитващото поле.
Допускат се следните начини за размагнитване:
− чрез провеждане на повтарящи се размагнитвания,
− чрез въртене на изделията в процеса на размагнитване около
30÷60 s,
− чрез увеличаване на разстоянието, на което изделието се отдалечава
от соленоида и чрез завъртане на 180о при изключване на соленоида.
2.4.11. Магнитно-прахов контрол на заварени съединения, отливки,
изделия с немагнитни покрития и изделия със сложна форма

Общите изисквания за магнитно-прахов контрол са специфицирани в
БДС EN ISO 9934-1 и БДС 7156. Терминологията е стандартизирана в БДС
EN ISO 12707. Подробни описания и изисквания за типовите технологични
процеси при магнитно-прахов контрол са дадени в ГОСТ Р 56512.
Контрол на заварени съединения
Заварените съединения със свалено усилване се контролират като
участъци с плоска повърхност от тези материали. Чувствителността на
контрола се определя от магнитните характеристики на материала и
конкретните режими на контрол и геометричните характеристики на
заварените шевове.
Заварените съединения с усилване, получени по метода на автоматично
електродъгово заваряване се контролират с чувствителност на ниво клас Б
или В, а при ръчно заваряване – само по клас В.
За да се намали утаяването на праха върху изделието е необходимо
зачистване на шева и околошевната зона. Почистването се реализира с
методи на механично почистване до достигане на необходимата грапавост на
контролираната повърхност. Използване на метални четки за зачистване на
повърхността не се допуска. Не се допуска и деформиране на контролираната
зона. Преди контрола повърхността се изтрива със суха кърпа и се
обезмаслява с ацетон или други чистещи вещества с помощта на салфетки,
които не са източник на влакна.
Намагнитването на контролираните участъци на заварените съединения
се провеждат в приложено променливо магнитно поле чрез стъпково
преместване на намагнитващото устройство по дължина на шева. Стъпката на
преместване се определя чрез спазване на следните изисквания:
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− при циркулярно намагнитване – не повече от половината на
разстоянието между електродите,
− при надлъжно намагнитване – не повече от половината на
междуполюсното разстояние на електромагнита.
Пресмятането на режимите на намагнитване се прави в съответствие с
изискванията на раздел 3.3.5.
За да се постигне най-голяма достоверност на контрола,
намагнитването на изделието трябва да се реализира в две взаимно
перпендикулярни посоки.
Начинът на намагнитване и видът на намагнитващото устройство се
избират в зависимост от типа и размерите на завареното съединение.
Сравнителните образци (не по-малко от два) за настройка и проверка на
чувствителността на дефектоскопа се изработват по стандартни технологии
като в заваръчния шев, в процеса на заваряване, се въвеждат мед, сяра, никел,
които способстват за образуване на пукнатини. Допуска се и използване на
образци от изделия, които са бракувани. Образците трябва да бъдат
атестирани в метрологична служба.
Процедурите за контрол са валидирани с БДС EN ISO 17638, БДС EN
ISO 23278, БДС EN ISO 17635, БДС 15575, БДС EN ISO 10893-3 и БДС EN
ISO 10893-5.
Контрол на отливки
Отливки, които са изработени по методите на точното леене, се
контролират при ниво на чувствителност не по-високо от клас Б. Отливки,
отляти в пясъчни форми или кокили, се контролират при ниво на
чувствителност клас В. На отливки със сложна форма при намагнитването се
образуват магнитни полюси, които предизвикват преместване на магнитния
прах по краищата на сеченията. Това значително затруднява огледа и
разпознаването на нецялостностите по формираните индикации. В тези
случаи се използват и суспензии с намалена концентрация на праха.
При наличие на груба повърхност и включвания изделията се подлагат
на механична обработка. Така се отстраняват и подповърхностните
нецялостности. Нееднородности, разположени под ъгъл 20о към
повърхността на изделието, не могат да бъдат открити (тъй като при
намагнитването се формират устойчиви индикации).
В ляти изделия от ферито-аустенитен клас аустенитните включвания
водят до образуване на къси линейни индикации, подобни на тези, които са
характерни при пукнатини. Те имат групов характер на появяване в зоните на
промяна на напречното сечение на изделията.
Аустенитните включвания не са дефекти, но те препятстват правилното
разчитане на резултатите от контрола. В този случай за тяхното откриване се
използват други методи (капилярни и вихротоков).
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Контрол на изделия с немагнитни покрития
Немагнитни покрития с дебелина 20 μm практически не влияят на
чувствителността на магнитно-праховия метод. При наличие на покрития с
дебелина ≥ 20 μm контролът се провежда в приложено поле. За да се запази
високата чувствителност на метода, интензитетът на приложеното поле
трябва да се увеличи пропорционално на дебелината на слоя на покритието:
за слой 50 μm то е 1,8 пъти, при 75 μm – 2,3 пъти, при 100 μm – 3,4 пъти.
Фиг. 2.48. илюстрира изменението на картината за привличане на праха
при увеличаване на дебелината на неферомагнитното покритие.

Фиг. 2.48. Схеми на привличане на магнитния прах над пукнатини при
различна дебелина на немагнитното покритие: а) без покритие; б) с
покритие от 0,05 mm: в) с покритие от 0,1 mm. 1 – изделие; 2 – магнитно
покритие; 3 – прах; 4 – поле на разсейване; 5 – пукнатини.

При покрития с дебелина по-голяма от 80 μm картината на индикацията
над нецялостността, обикновено, е силно размита. Огледът на изделието в
този случай се провежда в приложено поле и със суспензия на маслена
основа (като не се изключва полето). При използване на водна суспензия
продължителността на огледа е до изсушаване на изделието.
Изделия с покрития от 100 до 200 мкм се контролират посредством
използване на въздушни смеси от магнитен прах. В тези условия не се
наблюдава размиване на праха над нецялостността след изключване на
полето, което е характерно при използване на суспензии. Под немагнитното
покритие се регистрират нецялостности на дълбочина равна или по-голяма от
дебелината на слоя.
При изделия с хидрофобна ципа се използват суспензии на маслена
основа.
При изделия с неелектропроводящи покрития (фосфати, окиси и др.), в
местата на контакт на дефектоскопа с изделието е необходимо покритието да
се премахне. Ако това е трудно, изделията се контролират в соленоид или с
електромагнит.
Процедурите за контрол са валидирани в БДС EN 1369.
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Контрол на изделия със сложна форма
Повърхности на части с резба се контролират в приложено магнитно
поле. Обикновено се контролират резби със стъпка не по-малка от 2,5 mm.
При контрола се регистрират нецялостности, които са напречни на резбата на
дълбочина до 500 μm. Използват се суспензии на водна или маслена основа.
В пружини надлъжни и напречни нецялостности се контролират чрез
използване на централен прът или чрез пропускане на ток по навивките на
пружината. В първия случай се откриват надлъжни пукнатини, а във втория
напречни. При монтиране на пружината в дефектоскопа не трябва да има
късо съединение между витките на пружината.
Дискове, кръгли изделия и изделия с шлицове се контролират на части
с различно ориентирани магнитни потоци, за да се регистрират
нецялостности с различна ориентация.
За контрол на зъбни колела и изделия със сложна форма се използва и
методът на импулсно намагнитване.
Лопатки на турбини, изработени от феромагнитни стомани, се
контролират в приложено постоянно магнитно поле при висок интензитет
(120–160 А/cm). Това се налага от високите изисквания към качеството на
лопатките и необходимостта от регистриране на нецялостности, разположени
под ъгъл 20°C спрямо повърхността. Концентрацията на праха в суспензията
е от 0,005 до 0,010 kg/l.
Процедурите за магнитно-прахов контрол на изковки са валидирани с
БДС EN 10228-2.
2.4.12. Оформяне на резултатите от контрола

Резултатите от контрола се записват в специален журнал. Резултатите
се подписват от извършителя на изследванията. В случаите, когато са открити
недопустими отчитания, е необходимо да се проведе и допълнителен
контрол. В този случай те се допускат и с подпис на ръководителя на
контрола.
На основата на записаните в журнала данни се съставя протокол или
доклад, в който се привеждат резултатите и се оценява съответствието с
допустимите изисквания към изделията.
Изискванията към протокола са регламентирани в съответните
стандарти.
За бракуваните изделия се съставя специален списък, който се
представя на заявителя.
2.4.13. Техника на безопасност

При провеждане на контрола се изпълняват специфичните изисквания
за прилагане на методите. При работа във взривоопасни и пожароопасни
среди, при повишени температура, влажност или подвижност на въздуха
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трябва да се спазват специфични изискванията за работа. Необходима е
вентилация. Задължително е използването на индивидуални средства за
защита.
При циркулярно намагнитване чрез пропускане на ток през изделието
не се препоръчва използването на газови (газ за горене) и маслени суспензии.
Включването и изключването на тока се извършва само при сигурен контакт
на електродите с изделието.
Операторът трябва да работи с електроизолиращи ръкавици, очила
(обикновени) и специални очила при работа в ултравиолетова светлина.
При работа във влажни помещения напрежението на захранване на
дефектоскопа и осветителните лампи не трябва да е по-голямо от 36 V, а при
работа в метални съдове – 12 V. Операторите се изолират от корпуса на съда
с използване на гумени платна и ръкавици.
Опасни и вредни производствени фактори са: преместване на
заготовките и изделията; повишена запрашеност на въздуха; повишен
интензитет на магнитното поле; ултравиолетово осветление.
2.4.14. Изисквания към метрологичното осигуряване

Метрологичното осигуряване има за цел да гарантира единството и
исканата точност на измерванията при контрола. Изискванията към него са
подчинени на спецификации, различни в различните държави и ведомства.
Организационно-техническите
дейности
по
метрологичното
осигуряване включват:
− използване на единна терминология,
− установяване на оптимална номенклатура на измерваните
характеристики,
− регламентиране на процедури за проверка на средствата за
измерване,
− регламентиране на използването на стандартни и нестандартни
средства за контрол и измерване,
− квалификация на процедурите за изпитване.
Термините, които се използват в областта на магнитно-праховия
контрол, са представени в Приложения 1 и 2.
За целите на контрола индикациите по съотношението между
размерите им се разделят на линейни и нелинейни. Определя се
местоположението и разстоянията между съседните индикации. Критериите
за приемане по размери и по вид на индикациите се дават в спецификациите
за контрола.
Проверките на средствата за измерване са следните: първоначална,
периодична, извънредна, инспекционна и експертна.
Първоначална проверка се извършва при пускане в производство или
след ремонт на измерителното средство.
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Периодичната проверка се реализира при експлоатация и съхранение на
средствата за измерване през определени интервали от време, различни за
различните средства за измерване.
Обекти за проверка на технически средства за магнитно-прахово
изпитване съгласно ЕА 4-15 са:
− концентрацията на магнитен прах в суспензията (без тази в
спрейове);
− интензитетът на ултравиолетовата светлина UV-A и осветеността на
изпитваната повърхнина;
− степента на осветеност на околната среда (за бяла светлина);
− силата на притегляне на постоянните магнити и на магнитните
клещи;
− тангенциалната съставляваща на интензивността на полето;
− посоката на магнитния поток;
− чувствителността със сравнителни образци.
Сравнителни образци
Сравнителните образци са специфицирани в стандарти или други
документи. Сравнителните образци се проверяват по отношение на материала
(марка стомана), геометрични размери, грапавост на повърхнината и
необходимите характеристики на нецялостностите съгласно изискванията.
Формата на образеца и местоположението на нецялостността трябва да
позволяват да се проверяват с дефектоскопи, които създават циркулярно и
или надлъжно намагнитване.
Качеството на магнитната суспензия (преди провеждане на контрола)
се проверява на образци с нецялостности, които удовлетворяват съответното
ниво на чувствителност.
Прагът на чувствителност на магнитно-праховите дефектоскопи се
проверява на образец №1 с изкуствени нецялостности, изработени от стомана
със свойства, идентични или близки до стоманата на контролния образец
(фиг. 2.49). Полето на разсейване от изкуствените нецялостности трябва да е
еквивалентно на полето на разсейване на откриваните нецялостности.
Допуска се проверка на качеството на суспензията и
работоспособността на дефектоскопи с помощта на индикатор на полето №3
(фиг. 2.50).
При проверка на пригодността на образеца (да се използва като
сравнителен) е необходимо да се регистрират всички нецялостности в него
при два режима на намагнитване. Интензитетът на намагнитващото поле при
режим 1 се пресмята в съответствие със зависимостите в раздел 2.3.5, при
режим 2 – стойността на намагнитващото поле е 1,5÷2 пъти по-малка. Преди
всяко измерване използваният образец се размагнитва. Образецът може да се
използва за проверка на чувствителността на изпитване, работоспособността
на дефектоскопа и качеството на магнитната суспензия, ако индикациите при
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режим 1 са силно изразени, а при режим 2 – слабо различими. При
проверката се използва суспензия със сертификат.
Сравнителният образец е със сертификат, който съдържа протокол за
индикации при режим 1, а също така сведения за материала, вида на
намагнитване, вида и стойностите на намагнитващия ток или поле,
разстоянието между електродите или полюсите на електромагнита при
изпитванията, количеството нецялостности, дължината на всяка една или
общата им дължина, сертификата на магнитния прах и подписи на лицата,
провели изпитванията.

Фиг. 2.49. Контролен образец № 1: 1 – плоча от стомана 10, 20, 30; 2 –
вставки, които позволяват регистриране на индикаторната следа от
магнитния прах; 3 – места, където се поставят електромагнитните или
електрическите контакти; 4 – метални вставки; 5 – клеймо.

Всеки път при проверка на пригодността на дефектоскопа или
суспензията, контролният образец се изпитва като обикновено изделие.
Стойността на тока при циркулярно намагнитване или на полето при
полюсно намагнитване, вида и другите условия на изпитване са в
съответствие със сертификата на сравнителния образец.
След изпитването картината на индикациите на нецялостностите се
сравнява с фотографията в сертификата на образеца.
Допуска се като сравнителен образец да се използва индикатор на
полето №3 (с несъвършенства, разположени на кръст), изпитан при зададена
чувствителност, което позволява проверка на качеството на магнитния прах и
на работоспособността на дефектоскопа. Общият вид на образеца е показан
на фиг. 2.50, като процедурата за приложението му се предоставя при
доставката на индикатора.
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2.5. Технология за изработване на контролни образци за
изпитване
Образец №1 (фиг. 2.49)
Образецът представлява плоча с размери 200×150×18 mm, в средната
част на която се запресоват метални вставки (имитиращи градиента на
разсеяно магнитно поле на дефекта) от материала на плочата. Разположени са
на различна дълбочина по дължина на плочата. Пластините се изработват от
стомана (Ст.10, Ст.20, Ст.30 и др.) с низко остатъчно намагнитване.
Металните вставки са разположени в плочата на различна дълбочина.
Вставката 2а е през цялата дебелина на плочата и имитира повърхностна
нецялостност. Вставките 2б и 2в са разположени на различна дълбочина
спрямо контролираната повърхност, като по този начин се създава различни
стойности на нееднородното поле на разсейване. Вставка 2б имитира груби
дефекти, а вставка 2в – нецялостности на границата на чувствителността.
Горната и долна повърхности се шлифоват и са с грапавост Rа=10 μm
(Rz40). Началната дебелина на плочата е с 2 mm по-голяма от окончателната.
След изработване на отворите, слоят метал от работната повърхност се
довежда до достигане на размерите h1 и h2.
Металните вставки с централни отвори се запресоват, а работната
повърхност се шлифова. Отвори 2 и 3 са необходими за по-нататъшна
метрологична проверка на образеца при определяне на разлика над вставката.
След шлифоване върху образеца се нанася тънко защитно хромово покритие
с дебелина 7÷10 μm.
Сравнителният образец се проверява с използване на магнитно-прахов
метод в режим на зададена чувствителност с използване на сертифициран
магнитен прах. Индикациите се фотографират. Фотографията се включва в
сертификата на образеца.
Образец №2
Образецът се изготвя от високолегирана стомана със съдържание на
хром 10–15%, с размери дължина – 110 ± 10 mm, ширина – 20±1 mm и
дебелина – 5 ±0,1 mm.
След предварителна механична обработка образецът се шлифова на
дълбочина 0,2–0,3 mm, като грапавостта е Rа ≤ 1,6 μm. Азотира се в
атмосфера на амоняк при следните режими:
− при температура 540±15оС в течение на 20±1 h при степен на
дисоциация на амоняка 30±3%,
− при температура 580±15оС в течение на 20±1 h при степен
дисоциация на амоняка 60±3%.
Охлаждането на образеца се извършва в пещ, в атмосфера на амоняк до
200оС и последващо охлаждане на въздух.
След азотиране повърхностите с размери 110 х 20 mm се шлифоват на
дълбочина до 0,05 mm (при интензивно охлаждане) до грапавост, определена
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от нивото на чувствителност. Дебелината на азотирания слой се измерва с
помощта на микроскоп върху специално подготвен микрошлаиф.
Пукнатини в образеца се създават като образецът се поставя на опорите
на винтова преса и с помощта на призма плавно се огъва до появата на
специфичен шум от разрушаване на азотирания слой. Дълбочината на
образуваните пукнатини се измерва и е равна на дебелината на слоя.
Ширината на разкритието се определя с микроскоп.
След третиране образците се проверяват с използване на магнитнопрахов метод и индикациите се фотографират.
След използване те се почистват, подсушават и се съхраняват в сухо
помещение.
Образец № 3 (индикатор на поле) (фиг. 2.50)
Индикаторът се изработва от феромагнитен материал с дискова форма,
разделен на четири части, между които има неферомагнитни (месингови)
пластини с дебелина 0,1 mm. Върху диска е монтирана неферомагнитна
подвижна пластина, която позволява да се променя разстоянието спрямо
магнитната основа. Междините между частите на магнитната основа
имитират изкуствени нецялостности, а повърхността на подвижната пластина
служи за визуализация на индикаторните следи при проверка на
работоспособността на суспензията и дефектоскопа.

Фиг. 2.50. Контролен образец № 3: 1 – феромагнитна основа; 2 –
процеп, който имитира нецялостност; 3 – немагнитна подвижна
пластина; 4 – ръкохватка; 5 – изделие.

При работа индикаторът на полето се ползва в зоната на контрола.
Подвижната пластина на индикатора се повдига на височина h, която е
свързана с изпълнение на изискванията за избраното ниво на чувствителност.
Отлагането на магнитния прах на повърхността на подвижната
пластина като отчетлива следа без прекъсване свидетелства за
работоспособността на намагнитващото устройство и осигуряване на
необходимото ниво на чувствителност при откриване на повърхностни
нецялостности.
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Глава ІІІ. МАГНИТЕН СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
3.1. Класификация на феромагнитните материали
Общоприето е магнитните материали да се разделят на две групи:
магнитно меки и магнитно твърди.
Основна характеристика на магнитно меките материали е
способността им да се намагнитват до насищане при сравнително слаби
полета. Загубите при пренамагнитване са по-малки. Хистерезисните криви за
тези материали са с големи стойности на магнитната възприемчивост
(магнитна проницаемост) и увеличено намагнитване (магнитна индукция) в
слаби полета. Магнитното насищане се достига при много слаби полета.
Хистерезисната крива е тясна с незначителна стойност на коерцитивната сила
и голямо остатъчно намагнитване (близко до намагнитеността на насищане).
Имат високи стойности на намагнитеността на насищане и точката на Кюри.
Загубите на енергия при пренамагнитване на материалите са ниски.
Магнитно твърдите материали (материалите за постоянни магнити)
имат голяма специфична енергия. Тази енергия е по-голяма, колкото поголяма е стойността на остатъчната индукция Вr и коерцитивната сила Нс на
материала. Магнитният материал, който е стабилен източник на силно
магнитно поле, има максимално широка и почти правоъгълна хистерезисна
крива. Остатъчното намагнитване е близко до намагнитването при насищане.
Тези материали (постоянните магнити) широко се използват в
дефектоскопите като намагнитващи устройства при магнитно-прахов
контрол.
Качеството на постоянния магнит се определя от формата и
размагнитващата част на хистерезисната крива, която описва хода на
индукцията (намагнитването) от състоянието на Вr или Мr до В = М = 0 при
коерцитивни сили ВНс или МНс.
Сравнението на хистерезисните криви (характерни за двете групи
материали) показва, че формата на хистерезисните криви, индукциите на
насищане и остатъчните индукции са примерно еднакви, докато разликите в
коерцитивните сили и на площите на хистерезисните криви достигат найголеми стойности. За магнитно меките материали най-малката стойност
Нс ≈ 0,01 А/cm, а за магнитно твърдите най-голямата стойност на
Нс ≈ 12000 А/cm. Следователно те се различават около 107пъти (фиг. 3.1, а и
фиг. 3.1, б).
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Фиг. 3.1. Хистерезисни криви на въглеродна стомана след отгряване
(Нс ≈ 4 А/cm, Вs ≈1,8 Т) (а) и магнитен материал, получен на основата на
редки елементи (Нс ≈ 12000 А/cm, Вs ≈ 1,0 Т) (б).

Граничните стойности за Нс, по които материалите се класифицират
като магнитно меки или магнитно твърди, са условни. Обикновено се приема
за магнитно мекия материал, че Нс < 8 А/cm, а за магнитно твърдия, че
Нс > 400 А/cm. В практиката стомани, които се контролират с използване на
магнитно-прахови методи, имат по-висока стойност от Нс на магнитно меките
материали и са сравнително доста по-ниски от Нс на магнитно твърдите. Те
може да се отнесат към един преходен клас материали. Отнасянето на
формираните критерии за магнитно меки и магнитно твърди магнитни
материали само в изключителни случаи (например стомана) съвпадат с
определените като механично меки и механично твърди материали.
Магнитно меките материали, при прилагане на магнитно-праховия
метод, се използват за изработване на магнитопроводи на намагнитващите
устройства. Обикновено се правят от армко-желязо или електротехнически
стомани.
Технически чистото желязо (армко-желязо) е сравнително евтин
материал, лесно се обработва и има високи магнитни свойства в постоянни
полета. Основният му недостатък е малката стойност на специфичното
електрическо съпротивление, което ограничава приложението му като
магнитен материал за работа в постоянни магнитни полета. При променливи
полета е нецелесъобразно използването му, поради големите загуби при
разпространението на вихровите токове.
Електротехническите (силициеви) стомани представляват твърд
разтвор на силиций в желязо. Имат високо специфично съпротивление и
високи магнитни свойства. Недостатъци на тези стомани са повишената
твърдост и крехкост и намаление (в сравнение с армко-желязо) на индукцията
на насищане. Наред с другите магнитни материали, те намират широко
приложение за изработване на магнитопроводи на електрически машини,
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трансформатори, дросели и други устройства. Прилагането им е
целесъобразно при електрически ток с честота до 500 Hz.
Приложението на стоманите като магнитно мек материал е рядко.
Основно изследванията са насочени към изпитване на свойствата на стомани
(като преходен клас материали, разположени между магнитно меките и
магнитно твърдите материали).
Механичните, физичните и магнитните свойства на стоманите зависят
от фазовия състав и структурното състояние. Химичният им състав включва
съдържанието на въглерод, легиращи елементи и примеси, влияещи на
фазовия състав на стоманата. Различията в магнитните свойства на фазовите
съставки определят принадлежността на стоманата към различни видове
магнитни материали – феромагнитни или парамагнитни.
Сведения за стомани и чугуни
Желязовъглеродните сплави, съдържащи до 2% въглерод се отнасят
към стоманите, а над 2% – към чугуните. По химичен състав стоманите са
въглеродни и легирани. Легирани стомани са тези, в състава на които, наред с
желязо и въглерод, има специални легиращи елементи – хром, магнезий,
ванадий, волфрам, силиций и др.
Промишлените чугуни са многокомпонентни сплави и обикновено
съдържат 2,4–4% въглерод, 0,5–5% силиций и легиращи елементи и
модификатори като манган, сяра, фосфор и др.

Фиг. 3.2. Желязо-въглеродна диаграма
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Структурата и фазовият състав на желязо-въглеродните сплави се
определя основно от съдържанието на въглерода. Състоянието на сплави на
основата на желязо-въглерод се описва с диаграмата, представена на фиг. 3.2.
За различните области на диаграмата е характерно съществуването на
определени фази и структури, изобразени на фиг. 3.2.
Фаза (от гръцката дума phasis) на сплавта се нарича еднородна по
своите физични и химични свойства част от сплавта, която има еднаква
кристална решетка и е отделена от останалите части на материалите с
граници, на които свойствата се променят. Например, течният и твърдият
разтвори на материал с един и същи химичен състав са с различни фази, тъй
като физическото им състояние е различно. Модификациите α-Fe (ферит) и γFe (аустенит) са различни фази, тъй като са различни техните кристални
решетки (фиг. 3.2).
При еднакъв фазов състав сплавите може да имат различна структура
(от латинската дума structura – строеж, разположение, ред). Под структура се
разбира устойчиво състояние на сплавта и нейните елементи (зърна, граници
на зърната, включвания, кристална решетка и нейните несъвършенства),
които гарантират нейната цялостност, като се съхранява морфологията,
размерите и формата при различни въздействия.
Формирането на структурата на стомани и чугуни се определя от
кинетиката и фазовите превръщания, т.е. от протичащите промени във
времето. Например, протичането на евтектично изотермично превръщане на
преходния аустенит (γ-Fe) (фиг. 3.2, точка S) води до образуване на перлит –
механична смес от две фази (ферит и циментит) в съотношение 7 към 1.
Ферито-циментитните сплави се различават помежду си не само по степента
на дисперсност на съставящите ги фази, но и по формата на циментитната
фаза. Образуването на тази или друга циментитни фази зависи от
температурата, до която е бил нагрят аустенитът преди превръщането му.
Ако аустенитът е бил нагрят до ниски температури (50°÷60°С над линията
PS), а преохлаждането е неголямо, то се образува зърнест циментит, като
структурата се нарича зърнест перлит. При по-високи температури на
нагряване (100°С и повече над линията PS) и при по-силно охлаждане
ферито-циментитната сплав има пластинчата форма (пластинчат перлит).

3.2. Основни фази и структурни компоненти
В зависимост от количеството на въглерода и термичната обработка
(температура на нагряване, скорост на нагряване и охлаждане), в стомани и
чугуни при стайна температура може да съществуват представените по-долу
основни фази.
Ферит – Феритът представлява равновесен твърд разтвор (втвърдяване)
на въглерода и други примеси в α-желязо (фиг. 3.2, област OPG).
Максималната разтворимост на въглерода в α-желязо се наблюдава при
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температура 727°С и е 0,02%. При стайна температура разтворимостта е
по-малка от 0,01%. Феритът във въглеродните стомани по физични свойства
е близък до чистото желязо. Решетката на ферита е обемно-центрирана
(фиг. 3.2). Въглеродният атом е поместен в центъра на стената на кубичната
решетка на желязото, а така също и в местата където има ваканции,
дислокации и други дефекти. Намагнитеността на частиците на ферита е
много по-малка от намагнитеността на насищане на желязото. Намаляването
на намагнитеността на насищане е свързано с разтварянето на въглерода.
Феритът е структурната компонента, която има следните механични
свойства: якост на опън σв=250 MPa, граница на пластичност σ0,2=120 MPa,
относително удължение δ=50%, относително свиване Ψ=80%, твърдост по
Бринел НВ=80÷90 при съдържание на въглерода в твърдия разтвор 0,06%.
Мартензит – Представлява неравномерен преситен (с голяма
концентрация) твърд разтвор на въглерода в α-желязо. Мартензитът може да
съдържа въглерод на два порядъка повече отколкото е нормалната му
разтворимост в α-желязо. Мартензитът има тетрагонална обемно центрирана
решетка, ориентирана по една от осите. Колкото повече е съдържанието на
въглерода в стоманата, толкова по-силно е изразена тетрагоналността в
решетката на мартензита.
Под микроскоп кристалите на мартензита се наблюдават във вид на
игли и затова е въведено понятието „игловиден мартензит“. Кристалите имат
форма на пластини, които се пресичат една с друга под ъгли 60° или 120°.
Средните размери на кристала на мартензита достигат до дължина
3000÷4000 Å, ширина – 250÷400 Å и дебелина – 50÷60 Å.
Мартензитът се характеризира с високи твърдост и якост, които зависят
от въглерода в преситеният твърд разтвор. При мартензит с ниско
съдържание на въглерод до 0,015% σв~1000 MPa, а при въглерод 0,6÷0,8%
σв=2600÷2700 MPa. За въглеродни стомани твърдостта е от порядъка на
62÷65 единици HRC, примерно в 5÷6 пъти повече от твърдостта на ферита.
Повишаването на якостните свойства и на твърдостта, се съпътства с
намаляване на пластичните му свойства.
Високите стойности на якостните свойства се обясняват с наличието на
особени микро- и субмикроскопични нееднородности, свързани с нарушение
на кристалния строеж. Те могат да бъдат дислокации, граници на зърна на
повърхностите на разделяне на кристалите на мартензита, разтворими атоми
и различни видове примеси.
Магнитните и електрическите свойства на мартензита зависят от
съдържанието на въглерода и легиращите елементи в преситения разтвор.
Повишеното съдържание на въглерода води до повишаване на
електросъпротивлението и намаляване на намагнитеността. Наличието на
тетрагоналност на решетката на мартензита и на значителни вътрешни
микронапрежения в иглестата структура на мартензита (до 600 MPa за
стомана с 0,3% въглерод) се съпътства с възникването на едноосна магнитна
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анизотропия и увеличаване на ефективната константа на анизотропията.
В мартензита се наблюдава доменна структура, която е подобна на доменната
структура на магнитен едноосен кобалт. Мартензитът има най-голям
специфичен обем в сравнение с другите структурни съставки и затова при
обработването му в стоманата възникват значителни микронапрежения,
които съществено влияят и на магнитните свойства.
Аустенит – Представлява твърд разтвор на въглерод и други легиращи
елементи в γ-желязо. Най-голямата разтворимост на въглерода в γ-Fe е 2,14%.
Аустенитът има неголяма твърдост и голям вискозитет. За чисто
желязовъглеродни сплави аустенитът е устойчив само при температури над
линията GSK (фиг. 3.2). Бавното охлаждане на аустенита води до разделянето
му на ферит и циментит. При евтектоидни стомани (С ~ 0,8%) аустенитът се
превръща в перлит. В стомани, които са закалени до мартензит, има известно
количество остатъчен аустенит, който е разположен между кристалите на
мартензита.
Решетката на аустенита е с форма на граноцентриран куб (фиг. 3.2) с
характеристики по-големи от тези на чистото желязо и мартензита.
Вследствие на плътната опаковка на атомите в граноцентрираната решетка
обемът на γ-Fe е по-малък от този на α-Fe (2-4%), при едно и също
съдържание на въглерод.
Аустенитът е неферомагнитен, а в легираните стомани (в зависимост от
степента на легиране) може да бъде парамагнитен, антиферомагнитен и даже
феромагнитен. Аустенитът има по-високо специфично електросъпротивление
в сравнение с ферита и мартензита. Има по-голяма твърдост от ферита.
Аустенитът е пластичен с относително удължение до 40–50%.
Циментит – Представлява химично съединение на въглерода с
желязото (железен карбид Fe3С) със съдържание 6,67% въглерод.
Кристалната решетка на циментита е сложна. Има висока твърдост (повече от
800 НВ) и ниска пластичност. При легиране на стоманата циментитът може
да образува твърди разтвори. Атомите на въглерода могат да бъдат заменени
с атоми на неметали, а атомите на желязото – с метали. Физичните свойства
на легирания циментит съществено се различават от свойствата на Fe3C.
Циментитът е феромагнитен при ниски температури. Температурата на
Кюри е 210°С, като намагнитеността му Ms ~ 800 А/cm. При легиране на
стоманата с никел, ниобий или ванадий температурата на Кюри не се
променя. При легиране с волфрам температурата на Кюри на циментита
намалява незначително. При легиране с молибден промяната на
температурата на Кюри е значителна. Особено се намалява температурата на
Кюри при легиране с магнезий, който се разтваря в големи количества.
Разтворените атоми на кобалта и никела в циментита намаляват
намагнитеността на насищане. Циментитът има високи стойности на
константите на кристалографска анизотропия К1 = 1,18.105 J/m3 и
К2 = 3,94.105 J/m3.
129

Високата анизотропия води към едноосност на частиците на циментита.
Наблюдаваните домени имат различна ширина – от 5.10-8 до 100.10-8 m.
Посоката на леко намагнитване в частиците на циментита съвпада с оста
[001], а трудното намагнитване е по оста [010]. Теоретичните оценки
показват, че дебелината на доменните граници е от порядка на 8.10-9 m.
Коерцитивната сила е значително по-висока от тази на мартензита (Нс х
44 А/cm). Разликите в магнитните свойства на матрицата и циментита води
до това, че проникването на включвания на циментита в стомана оказват
силно влияние на процесите на намагнитване и пренамагнитване на
материала. Наред с циментита, в силно легираните стомани присъстват и
специални карбиди с физични свойства, различни от циментита.
Специфичното съпротивление на циментита е от порядъка на 140 μΩ.cm.
Перлит – Представлява евтектоидна смес на ферита и циментита (α-Fе
+ Fe3C) с концентрация на въглерода 0,8% (фиг. 3.2). Температурата на
равновесно превръщане е 723°С. Формата на перлита оказва значително
влияние на физичните свойства. Например структурата на пластинчатия
перлит, в сравнение със структурата на зърнестия перлит, гарантира
по-висока твърдост.
Ледебурит – Представлява евтектична смес на аустенит и циментит
(γ-Fe – Fe3С) с концентрация на въглерода 4,3%, която се образува при
кристализация от течната фаза при температура 1130°С (фиг. 3.2). При
температура по-ниска от 723° ледебуритът е смес от циментит и перлит.
Задачи на магнитния структурно-фазов анализ
Различните фази и структури имат различни якостни, магнитни,
електрически и др. характеристики. Промяната на структурата и фазовия
състав води до промяна на част от физичните свойства и на якостните
характеристики на метала, което може да се види на фиг. 3.3. Основна задача
на безразрушителния структурно-фазов анализ е изучаване и използване на
характера на връзките, показани на фиг. 3.3. Когато те са познати ще се
открие възможност за решаване на обратната задача – по известни физични
свойства или якостни характеристики да се установи структурата на
материала и фазовия му състав.

Фиг. 3.3. Взаимна връзка на структурното състояние и фазовия състав с
физичните и якостните свойства на материала.
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3.3. Оценка на структурното състояние
3.3.1. Определяне на размера на зърната в стомани

Влиянието на структурните фактори на процеса на пренамагнитване
могат да се проследят чрез наблюдение на доменната структура в
поликристални феромагнетици. Величината на зърната и тяхната
дезориентация оказват влияние на магнитната доменна структура,
подвижността на доменните граници и магнитните характеристики, в т.ч. и на
отделните актове на необратимо изменение на намагнитеността – скокове на
Баркхаузен. Теоретическите и експерименталните изследвания на
зависимостта между средния размер на зърната във феромагнитната стомана
и магнитните характеристики на материала (коерцитивна сила, доменна
структура, характеристики на скоковете и на шумовете на Баркхаузен) в
стомана са класически задачи на физиката на магнитните явления и на
магнитната структуроскопия.
В общия случай ширината и дължината на магнитните домени се
определят от размерите на зърната на поликристалните материали. На
фиг. 3.4 е представена типична разнозърнеста макроструктура на
поликристален материал (сплав на Fe и 3% Si). Ориентацията на зърната на
този материал се характеризира с кристалографска текстура от типа {110}
<100>. Вижда се, че на най-големия среден диаметър на размера на зърната
съответства и най-голяма ширина на неговите 180° доменни граници.
Границите на зърната са препятствие за преместване на доменните
граници. Нарастването на размерите на зърната (намаляване на дължината на
границите във феромагнетика) трябва да се съпровожда с намаляване на
величината на коерцитивната сила.

Фиг. 3.4. Доменна структура в поликристална
многокомпонентна кристалографска структура.

Fe-Si

сплав

с
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За желязо с различна степен на чистота е получена емпирична
зависимост, която свързва коерцитивната сила Hc със средния размер на
зърното d3.

= ⁄

+ ,

(3.1)

където коефициентите А и В зависят от степента на легиране и количеството
примеси в желязото. Ако d3 се измерва в сантиметри за чисто желязо
A = 0,0018, В = 0. За желязо с 0,024% въглерод А = 0,0032, В = 0,32. Фиг. 3.5
илюстрира зависимостта на Нс от d3 за чисто желязо и нисковъглеродна
стомана.

2

Брой на зърната в 1 мм

Бал на зърната

Фиг. 3.5. Зависимост на коерцитивната сила от броя на зърната за чисто
желязо (С~0,002%) и от бала на зърната за мартензитна
нисковъглеродна стомана (б).

3.3.2. Определяне на структурното състояние и механичните
свойства на прокат в заводски условия
Конкретната структура на метала при прокат се формира под
действието на следните процеси: температура и време на термообработка на
метала при тази температура преди валцоване, температура в края на
валцоването (ТКП) и степен на деформиране при валцоване ε.
Преди валцоване е необходимо да се реализира високо температурно
нагряване на слябите (до 1220-1280°С). Температурата в края на валцоването
зависи от размерите на сляба и зададените размери на листа. При листове с
дебелина 12,7÷50 mm, при постоянна ширина 2180 mm, е необходимо
температурата в края на валцоването ТКП да бъде съответно 900÷1010°С.
С повишаване на ТКП се намалява границата на пластичност σT и се повишава
критичната температура на окрехкостяване. За да се получат оптимални
свойства на листовете в последните години се използва регулируемо и
контролируемо валцоване.
След валцоване размерът на феритното зърно в стоманата е по-малък,
отколкото след нормализация. Обикновено намаляването на ТКП способства
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за получаването на зърна с по-малък размер. При горещо валцоване
технологичните режими се избират така, че да има оптимално съчетаване на
намаляване на размера на зърната с възможностите за дисперсионна
кристализация. Вземат се под внимание два фактора – скоростта на
динамиката на рекристализация, която се увеличава при повишаване на
температурата и степента на деформиране (може да намалява под влиянието
на разтворени атоми или отделяне на втора фаза), и скоростта на нарастване
на размерите на зърната при повишени температури (може да намалява при
наличие на частици от втора фаза).
Във въглеродните стомани, при температури на валцоване по-високи от
800°С, рекристализацията практически протича мигновено. По-съществено се
забавя при температури под 800°С, когато пълната рекристализация се
предшества от образуване на ферит. За намагнитването на феритното зърно
способстват аустенитните зърна с малки размери. Необходимо е правилно да
се изберат параметрите на степента на деформиране и на ниски ТКП – важно
условие за контролиране режима на валцоване. Значителното намаляване на
ТКП води до образуване на ферит в процеса на валцоване, до последващо
деформиране, вследствие на което процесът на рекристализация протича
частично. Това води до нарастване на температурата на окрехкостяване.
На фиг. 3.6 са представени зависимости от температурата в края на
валцоването на коерцитивната сила Hc, максималната магнитна проницаемост
μmax и остатъчната магнитна индукция Br, якостта на опън, границата на
пластичност σT, относителното удължение δS (при различни режими на
деформиране). На фиг 3.7 са дадени аналогични зависимости за ударния
вискозитет KCU-20 и KCU20 и твърдостта HRB. С понижение на ТКП якостните
свойства (σB, σT) и твърдостта нарастват, пластичните (δS) и вискозитета
(KCU-20, KCU20) намаляват, Нс се увеличава и μmax – намалява.
С намаляването на ТКП само стойностите на Br (при ε = 76%) намаляват,
а при други степени на деформация зависимостта минава през минимум. ТКП,
при която се проявява този минимум, зависи от степента на деформация ε,
като колкото по-ниска е стойността на ε, толкова по-висока е стойността на
ТКП. Главна причина за промяната на тези свойства на стоманата е
намаляването на размерите на феритните зърна и непълната рекристализация.
Завършването на процеса на валцоване при температури 850÷800°С води до
намаляване на размерите на аустенита и до забавяне на нарастването им от
наличието на дисперсни частици на нитриди и карбонитриди, които се
отделят в аустенита в процеса на деформация. При ниски ТКП се наблюдава
нарастване на размерите на зърната.
При високи степени на деформация (ε = 60%) е характерна постепенна
промяна на формата на зърната от равноосна (при ТКП = 1050°С) до иглеста
(ТКП = 800°С). При ниски ТКП се наблюдава видманщетова структура, която
води до нарастване на размерите на аустенитното зърно. При образци, които
са получени при ε = 76%, появата на тази структура може да бъде свързана с
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повторно нагряване на листовете за последващо валцоване от 20 до 12 mm и
бързо (вследствие на малката дебелина) охлаждане след валцоване в
критични температурни граници. С увеличаване на степента на деформиране
нивото на якостните характеристики, твърдостта и коерцитивната сила
нарастват, а относителното удължение, вискозитета и максималната магнитна
проницаемост намаляват.

Фиг. 3.6. Зависимост на механичните (σT, σT, δS) и магнитните (Hc, Br,
μmax) свойства на стомана Ст.3сп от ТКП при различни степени на
деформация: 1 – 20%, 2 – 40%, 3 – 60%, 4 – 76%.

Фиг. 3.7. Зависимост на
ударния вискозитет KCU
при –20 и 20°С, и
твърдостта HRB от Ткп при
различни
степени
на
деформиране. Означенията
са както на фиг. 3.6.
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Наблюдаваната относителна промяна на физичните свойства (фиг. 3.6 и
фиг. 3.7) е предизвикано от намаляването на ТКП, което е по-значимо при
големи степени на деформиране. Основни причини за това са: намаляване на
размерите на феритните зърна и нарастване на степента им на иглоподобност.
В образци, които са деформирани до 40% (крива 2) и 60% (крива 3), се
наблюдава нарастване на бала на ивичност, а при ε = 76% (крива 4) се
наблюдава промяна на формата на ферита от равновесие във видманщетова
структура. Въпреки незначителното нарастване на размера на зърната, при
ТКП по-малка от температурата на аустенитното превръщане, коерцитивната
сила Нс продължава да нараства, което вероятно е свързано с нарастване на
вътрешните напрежения във ферита, поради непълна рекристализация.
Намаляването на Ткп [до 800°С, ε = 60% (3), 850°С, ε = 40% (2) и 950°С,
ε = 20% (1)] се съпровожда с намаляване на остатъчната магнитна индукция
, но при по-ниски Ткп се наблюдава нейното нарастване. При деформиране
ε = 60% това нарастване е незначително, а при ε = 76% (4) напълно отсъства.
При малки и средни степени на деформиране , преди всичко, се определя
от размерите на зърната на ферита (влиянието на формата на зърната е помалка). Освен това нарастването на Br и Hc (при ТКП по-ниска от
температурата на аустенитното превръщане) е свързано с нарастване на
вътрешните напрежения. При ε = 76% факторът на формата на зърната е
важен, тъй като размерът на зърната е един и същ – 7 бал по ГОСТ 5639-82.
Невисоките стойности на Br при Ткп = 750 и 700°С са свързани с
наличието на видманщетова структура. Влияние върху намаляването на Br
оказва и наблюдаваната ивичност. Намаляването на Br вследствие на
издребняване на структурата е свързано с нарастване на вътрешните
размагнитващи полета на кристалите. Нарастването на игловидността при
ферита и появата на видманщетова структура води до увеличаване на
вътрешните напрежения.
3.3.3. Контрол на структурното състояние и на якостните
характеристики на термообработени стоманени изделия
(отгряване, нормализация)

При нисковъглеродни стомани, с повишаване на температурата до
400°С, механичните свойства се променят незначително (фиг. 3.8), тъй като
при тези температури особени структурни промени не се наблюдават.
Незначителното намаляване на вътрешните напрежения в метала води до
намаляване на Hc и Br. Основните промени на магнитните и механичните
свойства на нисковъглеродните стомани се наблюдават при температури
500÷600°С (фиг. 3.8), което се обяснява с по-значителното намаляване на
микронапреженията, промяната на размера на зърната и на тяхната
ориентация, т.е. с рекристализационите процеси. При повишаване на
температурата на отгряване продължава нарастването на размера на зърната
(вторична рекристализация), което е свързано с нарастване на μ, намаляване
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на Hc и Br, на твърдостта и на якостта на опън. Тези резултати показват
възможността за оценка на механичните свойства на стомани по промяната
на началната и максималната магнитна проницаемост, коерцитивната сила и
остатъчната индукция. Използването на Hc и Br е препоръчително, тъй като
определянето им е сравнително лесно, извършва се с достатъчна точност и те
слабо се влияят от външни въздействия. Най-интересни са температурните
интервали 580÷700°С или 680÷750°С, в които се реализира отгряването на
тези стомани.

Фиг. 3.8.
Физико-механични свойства на студено
валцована 08Ю (○) и
горещо валцована стомана
30Т (●) в зависимост от
температурата на отгряване.

В технологичните интервали на промяна на температурата на отгряване
промените на магнитните и механични свойства не са значителни. Върху
характеристиките могат да влияят и промени в химичния състав (в границите
на допустимите за материала стойности), стойността на температурата на
валцоване, степента на деформиране при валцоване, а също така
температурата в края на процеса, промяна на ферита и на размера на зърната.
По тези причини широкото внедряване на магнитните методи за контрол на
качеството на закаляване се предшества от изследване на стоманите за
установяване на корелационни зависимости между магнитните (например Hc)
и контролираните механични характеристики, а също така и за оценка на
влиянието на технологичния фактор, при зададените условия на
производство. Въздействието на тези традиционни зависимости за дадените
технологични процеси в даденото предприятие са придружени със
значителна статистическа обработка на експериментални данни. За всеки
типоразмер прокат и марка стомана, с използване на регресионни
зависимости, се пресмятат стойностите на контролираните характеристики
(граница на пластичност, временно съпротивление, относително удължение)
с цел построяване на калибровъчни зависимости или таблици за съответствие
между показателите на уредите и механичните свойства на изследваната
стомана.
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Внедряването на магнитните методи за безразрушителен контрол на
механичните свойства на проката позволява да се реши и задачата за
отхвърляне на некачествената продукция. Възможно е и използване на
информацията, получена от безразрушителния контрол, за изработване на
алгоритъм за активно управление на качеството на проката и за избор на
критерии за оптимизация на технологичния процес на валцоване.
При отгряване, с цел намаляване на остатъчните механични
напрежения, степента на тяхното намаляване е възможна посредством
измерване на магнитите характеристики на материалите. Съгласно
теоретичните изследвания, влиянието на механичните напрежения във
феромагнитни материали води до промяна на Нс, което позволява да се
реализира надежден контрол на качеството на отгряване на изделия с
използване на коерцитивометрични методи.
Типичен пример за използването на магнитния метод за контрол на
отгряване на лагерни стомани е оценката на сфероидизацията на структурата.
Измерванията показват, че стойностите на Нс за структури със зърнеста и на
тези с пластинчата форма силно се различават (фиг. 3.9).

Фиг. 3.9. Хистерезисни криви и микроструктура на лагерна стомана
ШХ15.

Годни са изделия с твърдост 180÷207 НВ, което може да се провери
чрез измерване с помощта на измерител на коерцитивната сила. Структурата
след отвръщане на стомана ШХ15 (притежаваща висока твърдост) води до
голямо износване на режещия инструмент. При последваща термична
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обработка се образува структурен едроигловиден мартензит, при който е
възможно образуване на микропукнатини. Ресурсът на работа на лагера е
ограничен. Такива структури могат да бъдат идентифицирани по Нс и
бракувани по показанията за Нс.
3.3.4. Определяне на магнитни и якостни характеристики на
закалени конструкционни стомани

Закаляването е процес на термична обработка, при която стоманата се
нагрява до температури в интервала α→γ превръщането и по-високи. След
задържане за определено време при тези температури и последващо
охлаждане със стойности, по-големи от критическите, се получават
неравновесни структури на мартензита, а също така продукти от разпада на
бейнит и на тростит.
Появата на мартензит при закаляване в структурата на стоманата се
съпровожда с увеличаване на ефективната магнитна анизотропия, свързана с
тетрагоналната решетка на мартензита, повишаването на плътността на
дислокациите и на нивото на микронапреженията.
Образуването в надевтектоидните стомани на мартензитна структура
води до промяна на магнитните свойства, като площта на хистерезисната
крива съществено нараства, а коерцитивната сила се увеличива повече от 2
пъти. Намаляването на
в измерванията за температури 725÷800°С е
свързано с появата на остатъчен аустенит в структурата на закалената
стомана. С повишаване на температурата на закаляване до 800÷850°С
специфичното електрическо съпротивление ρ нараства, което е свързано с
нарастване на съдържанието на въглерод в преситения твърд разтвор и
появата на определено количество остатъчен аустенит. Закалката на
подевтектоидни стомани (при температури от 800–850°С и по-високи) не
води до промяна на магнитните и електрическите свойства на стомани
30ХГСА и 602А (фиг. 3.10, а, г). Този факт е свързан с явлението, че при тези
температури на закаляване, практически, целият въглерод преминава в твърд
разтвор, параметрите на решетката на мартензита се стабилизират, микронапреженията и плътността на дислокациите достигат до максимална
стойност. Стойността на ефективната магнитна анизотропия е постоянна.
Евтектоидните стомани имат общи закономерности на промяна на
магнитните и електрическите свойства с подевтектоидните стомани при
ниски температури на аустенизация. В областта на по-високи температури,
при закаляване на надевтектоидните стомани, се наблюдават някои различия,
които се изразяват в нееднозначна промяна на коерцитивната сила от
температурата на закаляване (фиг. 3.10, в). Стойността на максимума на
коерцитивната сила зависи от количеството водород в стомана ШХ15, а
неговата природа е свързана с промените на относителния обем и на
дисперсността на включванията от остатъчния аустенит и от карбиди.
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Максимумът на коерцитивната сила
приблизително 12% аустенит в стоманата.

съответства
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Фиг. 3.10. Свойства на закалени стомани, Hc – коерцитивна сила, HRC –
твърдост, ρ – специфично електросъпротивление, MS – намагнитване на
насищане, а – стомана 30ХГСА, б – 60С2А, в – ШХ15, г – 20Х13.
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Промяната на електросъпротивлението и намагнитеността на насищане,
в зависимост от температурата на закаляване, се определя от количеството
въглерод в стоманата. С повишаване на съдържанието на въглерод в нея се
образува голямо количество остатъчен аустенит, вследствие на намаляване на
температурите на началото на мартензитно превръщане. Специфичното
съпротивление зависи от съдържанието на остатъчен аустенит в стоманите,
като с повишаването на температурата на закаляване то нараства.
От представените зависимости на фиг. 3.10 следва, че структурата и
якостните характеристики, които съответстват на ниски температури на
аустенизация (недонагряване при закаляване), могат да бъдат регистрирани
чрез използване на всяка една от магнитните характеристики. По този начин,
чрез предварителна градуировка на уреда, може да се определят якостните
характеристики на изделия от подевтектоидни стомани. Прегряването на
подевтектоидните стомани не може да бъде контролирано посредством
използване на магнитни и механични характеристики, но това не е
необходимо, тъй като подевтектоидните стомани имат малка склонност към
прегряване при закаляване. За контрол на тази група стомани се използват
широко методите с определяне на Нс.
Заeвтектоидните и легирани стомани ШХ15 и 20Х13 са чувствителни
към прегряване и за тях актуален проблем е разработката на методи за
контрол, както на недонагряване, така и на прегряване. Като информационни
параметри се използват коерцитивната сила и намагнитването до насищане.
и ниската стойност на
свидетелстват за
Високата стойност на
и
се използват за оценка на
недонагряване. Понижените стойности на
прегряване.
Двупараметровият
метод,
реализиран
в
диференциалните
структуроскопи, удачно се използва при контрол на закаляване на изделията
от високовъглеродни и инструментални стомани, като този метод найшироко се използва в производството на лагери. Едновременно с контрола на
, да се
качеството, този метод позволява, по измерените стойности на
определи и количеството остатъчен аустенит в стомани, което е важно за
високоточни изделия.
3.3.5. Определяне на структурни и якостни характеристики на
закалени и отгряти конструкционни стомани

За конструкционните стомани със съдържание на въглерод до 0,3% е
характерно монотонно изменение на физичните и на якостните свойства в
температурния интервал на температури на отгряване от стайна до
температури от порядъка на 650°С (фиг. 3.11, а). Монотонната промяна на
магнитните характеристики с промяна на температурата на отгряване е
свързана с отделяне на въглерода от твърдия разтвор, разпадането на
аустенита и намаляване на нивото на микронапреженията.
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Тези ефекти могат да бъдат използвани за безразрушителен контрол на
структурното състояние и за контрол на якостните свойства на изделия,
термообработени в интервала от 150°С до 650°С.

а

б

в

г

Фиг. 3.11. Свойства на отгряти стомани а – стомана 18ХНВА,
б – 30ХГСА, в – 60С2А, г – 20Х13.
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За конструкционните стомани със съдържание на въглерод 0,3% и
повече, промяната на магнитните свойства (в интервала на високите
температури на отгряване) не е монотонна (фиг. 3.11, б). Голямо количество
стомани от различни класове, които широко се използват в съвременното
машиностроене при изработване на изделия, обикновено съдържат повече от
0,3% въглерод и контролът среща някои затруднения. Нееднозначната
промяна на магнитните характеристики с промяна на температурата на
отгряване прави практически невъзможно използването им за оценка на
качеството на изделия при средно- и високотемпературно отгряване на
изделията от тази група.
Един нов подход за решаване на контрола на качеството на изделия от
стомани от тази група, а също така за оценка на деградацията на
експлоатацонните свойства на изделията, дава изучаването на устойчивостта
на магнитното състояние на феромагнетици към външни въздействия
(магнитни, електромагнитни полета, еластични и пластични деформации и
температури). Изследването на устойчивостта на магнитното състояние,
кинематиката (динамиката) на промяната на магнитните характеристики при
различни въздействия позволява да се получат различни (от другите методи)
информации за структурата и фазовия състав на стоманите.
То позволява да се премине от регистрирането на брак в изделията при
термична обработка към непосредственото коригиране на технологичния
процес на изработване на изделията или прогнозирането на промяната на
физико-механичните свойства на изделието в процеса на експлоатацията им.
3.3.6. Определяне на структурата и якостните свойства на
специални стомани
Мартензитно-стареещи стомани
Уякчаването на мартензитно-стареещи сплави е свързано с началните
стадии за образуване на интерметални фази при стареенето. Предполага се, че
отделянето на стабилни фази се предшества от така наречения стадий на
разпадане на твърдия разтвор (образуване на зони на Гине–Престон или
сегрегации, обогатени с атоми с легиращи елементи, които служат за
зародиши на нови фази) и образуване на междинни фази, кохерентно или
полукохерентно свързани с матрицата. Нарастването на стойностите на
якостните характеристики (фиг. 3.12, зависимости на HRC), при температури
на стареене 300÷450°С, са свързани с разпадане на твърдия разтвор, тъй като
промени в структурата не се наблюдават. В повечето желязо-никелови сплави
се наблюдава само незначително намаляване на нивото на дислокациите.
Образуваните сегрегации от атоми на легиращи елементи са с размери, които
не превишават 0,004÷0,006 μm. В изследваните стомани, както и в железоникелови сплави със съдържание Ni – 18%, легирани с молибден и титан, в
условията на максималното уякчаване (480÷500°С) присъстстват частици от
Fе2Мо, Ni3Mo и Ni3Ti.
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Магнитните свойства в интервала от 20÷500°С практически не се
променят (фиг. 3.12). Незначителното намаляване на коерцитивната сила при
температури 300÷400°С се обяснява с намаляване на плътността на
дислокациите и на стойностите на микронапреженията в мартензита. При
(за сметка на
температури на стареене 400÷500°С намаляването на
описаните по-горе влияния) се компенсира с нарастването и вследствие на
образуването на интерметални фази.
Намаляването на уякчаването
на изследваните стомани при
температури на стареене, по-големи
от 500°С е свързано с коагулация на
частиците, които образуват стабилизирани аустенити и „нов“ мартензит.
Поведението на изучените физични
свойства при температури на
стареене по-високи от 500°С е
свързано с образуване на аустенита,
който
е обогатен с никел.
Максималното количество стабилизиран аустенит в структурата на
подложената на стареене стомана се
образува при Тотп=580°С, което води
до намаляване на магнитното
Фиг. 3.12. Зависимост на
насищане
и
повишаване
на
физико-механичните свойкоерцитивната сила в интервала
ства на мартензитно старе500÷580°С (фиг. 3.12). Причина за
ещи стомани ЧС-25ВИ, закамагнитното
уякчаване
на
лени от 820°С на въздух от
температурата на отвръщане
мартензитно-стареещи стомани за
(стареене). Продължителност
температури на преобразуването
на стареене 3 h.
α↔γ е свързано с пренамагнитването на участъците с α-фаза
(без магнитното взаимодействие между тях), която е резултат на
значителното количество остатъчен аустенит в стоманите. При температури
на стареене по-високи от 580°С ефектът на стабилизация на аустенита се
и намаляване на
(фиг. 3.12).
намалява, което води до повишаване на
Високата якост на мартензитно-стареещите стомани се обяснява не
само с дисперсността и равномерното разпределение на частиците от втората
фаза, но и със собствената висока якост. Стареенето на мартензита
предизвиква съществено понижаване на пластичността и ударната якост. При
максимални условия на уякчаване тези параметри са с доста високи
стойности.
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Ферито-аустенитни стомани
Двуфазните ферито-аустенитни стомани със структура δ-феритаустенит имат по-високо съпротивление към някои видове корозия в
сравнение с чисто аустенитните и чисто феритните неръждясващи стомани и
затова намират все по-голямо приложение. При значително съдържание на
δ-ферит тези стомани имат висока склонност към ударно разрушаване. Един
възможен път за управление на качеството на изработване на стоманите е
използване на подходящи методи за контрол. На фиг. 3.13 са приведени
закономерностите на промяната на физико-механичните свойства от
температурата на отгряване. Сложно легирани нисковъглеродни
хромникелови стомани със съдържание на 0,05% С, 24% Сr, 7% Ni и ред
други елементи. В изходно състояние (без термична обработка) стоманата
притежава ниско съпротивление към ударно разрушаване (а1~10 J/cm2). След
закаляване от 1150°С стойността на ударния вискозитет нараства до
100 J/cm2. Нагряването до температури 500÷700°С води до понижаване на
ударния вискозитет приблизително 2 пъти. Окрехкостяване (висока
трошливост) се наблюдава след отгряване при 800÷900°С. До значително
намаляване на ударния вискозитет води и отгряване при 1250°С.
Разрушаването във всички случаи протича в обема на зърната.
От гореизложеното следва, че съществуват няколко температурни
интервали, при които се повишава склонността към крехко разрушаване.
Окрехкостяването при 500÷600°С се съпровожда с нарастване на
твърдостта. Такава промяна на свойствата е свързана с процеса на разпадане
на легирания ферит с отделяне на интерметални фази с висока степен на
дисперсност. Не е изключено, че окрехкостяването на стоманата в този
интервал от температури е предизвикано от процесите, водещи към „крехкост
475°“.
При термообработка при 900°С се наблюдава нарастване на твърдостта.
Отсъства корелация между твърдостта и ударния вискозитет. Така при
температура 800° С намаляването на ударния вискозитет не се съпровожда от
съществени изменения на твърдостта. При 900°С минималната стойност на
ударния вискозитет съответства на екстремални стойности на твърдостта.
Изследванията на няколко плавки от тази стомана показва, че
окрехкостяването в областта 800÷900°С може и да не се съпровожда от
нарастване на твърдостта.
Изучаването на микроструктурата на образците в лято състояние, а
също така след отгряване при температури 800÷900°С показва, че във всички
случаи се наблюдава образуване на σ-фаза, която се отделя във феритната
компонента, предимно на границата с γ-фазата. Образуването на богата с
хром σ-фаза води до промяна на състава на заобикалящата я феритна фаза,
която в съответствие с диаграмата на състоянието се превръща в аустенит.
Образуването на вторичен аустенит (γ'-фаза) не се съпътства с намаляването
на ударния вискозитет, а в някои случаи даже може да доведе на намаляване
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на критичната температура на окрехкостяване. Основна причина за
окрехкостяване на стоманите в интервала 800÷900°C е образуването на
σ-фаза. Литературните данни подтвърждават, че появата в двуфазни стомани
с близък състав на σ-фази (3÷5%) води до намаляване на ударния вискозитет
на порядък.
Изучаването на зависимостта
на магнитните свойства от температурата на нагряване показва, че
намагнитеността на насищане Мs не
е чувствителна към процесите,
протичащи при нагряване до 700°С
(фиг. 3.13), което е свързано с
неголямо количество отделящи се
при тези температури фази. Повишаването на температурата води до
силно намаляване на намагни, която
теността на насищане
достига минималната стойност при
температури 900°С. Намаляването
е свързано с разпадане на
на
δ-ферита на неферомагнитни σ-фази
Фиг. 3.13. Зависимост на
и вторичен аустенит. Намаляването
физико-механичните свойна стойностите на минимума харакства на ферито-аустенитни
теризира тяхното количество. С
стомани от температурата на
повишаване на температурата
отгряване. Предварителната
нараства, което е свързано с увелиобработка – закаляване при
чаване
на
количеството
на
1150°С.
феритната фаза.
При температури по-високи от
1200°С структурата на стоманите е напълно еднофазна (феритна). При това
рязко нараства размерът на феритното зърно. В този температурен интервал
се наблюдава повишаване на твърдостта на стоманите, което свидетелства за
обогатяване на твърдия разтвор с легиращи елементи (в т.ч. на примеси от
внедряване на въглерод и азот) в резултат на разтворени при тези
температури карбидни и нитридни фази. Ето защо, нарастването на размерите
на феритните зърна, повишаването на легирането на твърдия разтвор и
обогатяването на границите с окрехкостяващи елементи са основни причини
за крехкостта на фазата при Т > 1200°С.
Коерцитивната сила до температура 500°С практически не се изменя,
независимо че за температури 450÷500°С е характерно образуване на
интерметали. При нагряване до 900°С Нс достига максималната стойност.
При тези температури в стоманата има значително количество остатъчен
аустенит и се формират участъци от феритна фаза (δ-ферит), които в
значителна степен са обособени и се пренамагнитват самостоятелно, без да
145

си оказват взаимно влияние. В този случай Нс зависи от размерите на
участъците с δ-ферит в аустенитните матрици, а също така от наличие в
δ-ферит на σ-фаза с определена дисперсност. Стойността на максимума Нс и
температурния интервал, в който се наблюдава (в съответствие с „теорията на
включванията“) ще се определят не само от количеството δ-ферит, но и от
обема и степента на дисперсност на σ-фазите в него.
В промишлените плавки на стоманата е открито, че максимумът на
не винаги съответства на минимума на
. Във всеки случай максимумът на
съвпада с минимума на зависимостта на ударния вискозитет (900°С), или
на неговия максимум, който в случаите на промишлени плавки е при
Т=1000°С.
Крехкостта, свързана с нарастване на зърната и легирането с твърд
разтвор (при температура > 1200°С), съответства на стойностите на , които
са повече от 2 пъти по-малки, отколкото стойността на
в изходно
състояние (закаляване при 1150°С).
Повишаването на крехкостта в ляти стомани е свързано, преди всичко,
с присъствието на σ-фаза, за което свидетелстват резултатите от
микроструктурни изследвания и повишените стойности на .
3.3.7. Оценка на износоустойчивостта на метала

Износоустойчивостта на стомани с мартензитна основа в значителна
степен зависи от съдържанието на въглерода, намиращ се в α-твърдия
разтвор. Отпускът се съпровожда с отделяне на въглерод от мартензита,
което води до значително намаляване на съпротивлението на закалени
стомани към абразивно и адхезионно износване. Известно е, че съдържанието
на въглерод влияе на стойностите на
и електросъпротивлението на
закалените стомани. Това дава основание да се предположи, че
износоустойчивостта на стоманените изделия може да бъде свързана с
техните магнитни и електромагнитни свойства. Построяването на
корелациона зависимост позволява магнитните характеристики да се
използват за определяне на нивото на износоустойчивост на стоманените
повърхности. Актуална производствена задача е контролът на
износоустойчивостта на работни триещи се повърхности на изделия със
значителни размери, които са обемно уякчени, а също повърхностни слоеве
на уякчени посредством химико-термичната обработка или посредством
методите на повърхностно закаляване (индукционна, лазерна, електроннолъчева или светлинна обработка и др.). Тези задачи могат да се решават с
магнитни и електромагнитни методи.
От фиг. 3.14 следва, че нискотемпературният отпуск (до 250°С) води до
рязко намаляване на износоустойчивостта и коерцитивната сила на
закалените стомани. Намаляването на твърдостта е сравнително неголямо,
тъй като промяната на структурата (поради намаляване на тетрагоналността
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на мартензита) частично се компенсира с уякчаването на отгрятия при ниски
температури мартензит с дисперсни карбидни частици.
Като правило износоустойчивостта на закалените стомани след
отпуск при 250°С се намалява до
1,5÷1,8 пъти при изпитване за коруд,
до 2,5÷3,6 пъти при изпитване за
силиций в сравнение с изходно
състояние (без отпуск). Тази силна
зависимост на абразивната износоустойчивост от температурата на
отпуск е вследствие от по-ниското
съдържание
на
въглерод
в
мартензита при отпуск, което води
до
намаляване
на
изходната
твърдост и значителното намаляване
на деформационното уякчаване при
износването. Следователно присъствието на високо съдържание на
Фиг. 3.14.
Влияние
на
въглерод
(в
решетката
на
температурата на отпуск
неподложен на отпуск мартензит)
върху Hc, твърдостта и абраоказва по-интензивно влияние на
зивната
износоустойчивост
деформационното
уякчаване
и
при изпитването на закалена
износоустойчивостта на мартензитстомана У8.
ната структура при износване, в
сравнение с присъствието в мартензитните кристали на дисперсни карбидни частици, които се отделят при
нискотемпературен отпуск. Този ефект е свързан с развитието в
тетрагоналния мартензит в условията на триене на процеси на
деформационно динамично стареене, което води до ефективно закрепване на
атомите на въглерода при многочислените дислокации, които възникват при
триене.
В температурния диапазон на отпуск 100–250°С силното намаляване на
на закалените стомани, също така е свързано с отделянето на въглерод от
мартенизита, което води до намаляването на тетрагоналността на решетката и
намаляване на вътрешните микронапрежения.
Наблюдаваното изменение на
и твърдостта на стомани при
в
увеличени температури на отпуск до 400°С позволява да се счита, че
значително по-голяма степен корелира с изменението на абразивната
износоустойчивост, в сравнение с твърдостта. В интервала на температури
Тотп = 100 – 250°С, когато от тетрагоналния мартензит се отделят атоми
въглерод е налице съществено и относително еднакво по своя характер
. Наблюдаваното подобие на
изменение на износоустойчивостта и
зависимостите за износоустойчивост и твърдостта от съдържанието на
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към
въглерод в мартензита, а също така високата чувствителност на
присъствието на въглерод в α-твърдия разтвор е физична основа за
разработване на магнитен метод за оценка на износоустойчивостта на
закалени стомани след ниско температурен отпуск.
Представените на фиг. 3.14 данни за влиянието на температурата на
отпуск върху абразивната износоустойчивост на закалени по различни
начини стомани, свидетелстват за това, че, за сметка на оптимизация на
режима на нискотемпературния отпуск, може в широки граници да се
променя износоустойчивостта на стоманите. В тази връзка възможностите на
магнитния и електромагнитен контрол за оценка на износоустойчивостта на
закалени стомани след нискотемпературен контрол има особено значение за
прилагане на магнитите методи.

3.4. Контрол на структурата, физико-механичните
свойства и дебелината на слоеве, получени при
уякчаване на материала
Уякчени повърхностни слоеве могат да бъдат получени с използване на
закаляване, токове с висока честота, химико-термична обработка, облъчване с
контролируеми енергийни снопове, виброуякчаване, обезвъглеродяване на
стоманата и избелване в чугуни.
Контрол на качеството на повърхностното уякчаване
В основата на безразрушителния контрол на дълбочината и на
якостните характеристики на уякчен слой лежи разликата във физичните
свойства на сърцевината на изделието и на самия слой. Колкото това
различие е по-голямо, то достоверността и надеждността на метода за
контрол е по-голяма.
При повърхностното уякчаване съществено се увеличават различията в
електрическите и магнитни свойства. Например, при закаляване с помощта на
токове с висока честота, коерцитивната сила на закаления слой е 2–4 пъти пона сърцевината. Това се обяснява с факта, че структурата на
голяма от
сърцевината „ферит+перлит“ е мека в магнитното отношение ( = 8 –
12 А/cm). Закаленият слой има структура на ситно иглодобен мартензит с
висока коерцитивна сила ( = 25 – 28 А/cm). Високата стойност на
на
закаления слой се обяснява с процесите, които протичат при обемно
закаляване на стомани.
За циментиран слой и сърцевина е установено, че се постигат разлики
до 10 пъти след закаляване. Промените на магнитните и електрически
свойства на слоя и сърцевината на изделия при промяна на температурата на
закаляване са близки до закономерности, характерни за надевтектоидни
въглеродни и нисковъглеродни слаболегирани стомани (фиг. 3.10).
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Повърхностното уякчаване, посредством пластична деформация, също
довежда до промяна на магнитните и електрически свойства на
повърхностния слой поради нарастване на количеството на дефекти на
кристалната структура.
Уякчените слоеве могат да имат различни дебелини. Например, за
циментирани слоеве дебелината е от порядъка до 1200 μm, а за повърхностно
закалени валове за студено валцоване – 10–15 mm. За осигуряване на
необходимата дебелина на проникване на магнитния поток се избира
необходимото сечение на полюсите на използваните устройства за
намагнитване (фиг. 3.15).
Използване на коерцитивометри за контрол на качеството на
уякчени изделия в машиностроенето
Коерцитивометърът c П-образен приложен електромагнит позволява да
се осъществи контрол на изделия, които имат уякчени слоеве от 0,4 до
десетки милиметри. Дълбочината на активните закалени слоеве във валове за
студен прокат е до 10÷15 mm. Геометричните размери на електромагнитите
се подбират така, че да може да се определи средната коерцитивна сила на
дълбочина 15÷20 mm. Зависимостта на показанията на коерцитивометъра от
дълбочина на активния закален слой на вал е линейна (фиг. 3.16).

Фиг. 3.15. Проникване на
магнитния поток в повърхностно уякчени слоеве на
изделие при използване на
магнити с различно сечение
между полюсите.

Фиг. 3.16. Зависимост на
показанията
на
коерцитивометър от дебелината на
уякчени слоеве във валове за
студено валцоване.
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Изследванията, проведени върху изделия с един и два повърхностни
слоя, са използвани за получаване в относителни единици на обобщена
зависимост на показанията на коерцитивометъра от сечението на магнитните
полюси. При дебелина на слоя h и площ на електромагнитните полюси S
зависимостите са представени на фиг. 3.17. Отчетливо се открояват
4 участъка.

Фиг. 3.17.
Обобщена
зависимост на показанията на коерцитивометъра в относителни
единици.

I участък (от 0 до ℎн ≅ 0,03√ ). Показанията на коерцитивометъра са
практически постоянни и зависят, преди всичко, от Нс на незакалената
сърцевина. Тук ℎн е началната дебелина на повърхностния слой. Показанията
на уреда се увеличават при нарастване на дебелината на уякчения слой.
II участък (от ℎн до ℎк ≅ 0,6√ ). Показанията на коерцитивометъра
зависят от Нс, дебелината на закаления слой и от коерцитивната сила на
сърцевината. ℎк е контролируемата дебелина на закаления слой.
III участък (от ℎк до ℎм ≅ 2√ ). Показанията на коерцитивометъра се
определят преди всичко от Нс на закаления слой и слабо зависят от промяната
на дебелината и свойствата на сърцевината.
IV участък (h ≥ ℎм ). Показанията на коерцитивометъра зависят само от
Нс на закаления слой и практически не зависят от магнитните свойства на
сърцевината на изделията.
Обобщената зависимост позволява да се направи изводът, че основна
характеристика на електромагнита при контрол на масивни изделия е площта
на магнитните полюси. Ако е известна дебелината на закаления слой, то може
да се изберат параметрите на електромагнита, които да гарантират
определена дълбочина на проникване на магнитния поток в изделието.
Характеристиките на електромагнитите, които съответстват на
I участък на зависимостта се избират, когато е необходимо да се контролира
сърцевината на изделието и се пренебрегват свойствата на повърхностния
слой, например при обезвъглеродяване. Условията, които съответстват на
II участък се използват при контрол на повърхностни закалени слоеве, когато
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дебелината им се променя в границите: от ℎн до ℎк . Характеристиките на
електромагнита, които съответстват на IV участък се използват за контрол на
свойствата на еднородни масивни изделия, например физико-механични
свойства на уякчения слой. При тези режими на измерване промяната на
дебелината на слоя Нс оказва съществено влияние.
В съществуващите методики за контрол на дебелини и твърдост на
уякчени слоеве се използва една характеристика, например размагнитващия
ток на коерцитивометъра. Но при използване само на една характеристика е
трудно да се съди и за дебелината, и за твърдостта на слоя, особено в
случаите, когато изходната структура на изделието преди закаляване се
променя. За повишаване на достоверността на контрола се увеличава броят на
определяните характеристики, така че да се отчете действието на повече
технологични фактори. В случая на закаляване при нагряване с токове с
висока честота, задачата на контрола се решава по следния начин. Като се
изхожда от обобщената зависимост (фиг. 3.17) могат да се подберат
електромагнити, които ще бъдат чувствителни само към структурното
състояние на закаления слой или отразяват усреднено магнитните свойства
на закаления слой и сърцевината на изделието. Фиг. 3.18 илюстрира
възможността за контрола на дебелината на закаления слой на елементи на
технически средства за геоложки измервания с помощта на електромагнити,
които имат различно сечение на полюсните накрайници. Електромагнитът с
площ = 40mm2 (фиг. 3.18, а) може да бъде използван за определяне на
дебелината на закален слой с дебелина не по-голяма от 4,5 mm, а
електромагнит с площ = 336mm2 – до 9,5 mm (фиг. 3.18, б). На показанията
на коерцитивометъра, освен дебелината на закаления слой, ще окажат
влияние и магнитните свойства на слоя и на изходната структура на
изделието преди закаляване.

а

б

Фиг. 3.18. Зависимост на показанията на коерцитивометъра от
дебелината на закаления слой в контролираното оборудване: а – при
сечение на електромагнита 40 mm2, б – 336 mm2.

151

За отчитане на влиянието на изходната структура на метала върху
резултатите от контрола се препоръчва контролът на изделията да се
провежда на няколко стъпки. На първата стъпка се контролира изходната
структура на изделието преди закаляване. По резултатите от измерването
изделията се разделят на групи с близки магнитни свойства на изходната
структура. След това те се закаляват. На третата стъпка се провежда
безразрушителен контрол за всяка група изделия с близка изходна структура.
Ако сме измерили магнитните свойства на изходната структура (например
стойността на размагнитващия ток на коерцитивометъра), то резултатите от
контрола се анализират аналитически при използване на уравнението
ℎ=А

−C,

(3.2)

където
е размагнитващ ток на коерцитивометъра при контрол на изделия с
– размагнитващ ток на коерцитивометъра при
повърхностно уякчен слой;
контрол на изходната структура на термично необработения участък.
Коефициентите А и С зависят от избора на преобразувателя, формата на
полюсните накрайници, геометрията на изделието и се определят опитно за
всеки отделен случай.
Контролът на якостните свойства на уякчения слой може да се
осъществи при малка дълбочина на проникване на магнитния поток в
изделието. Това се осъществява чрез използване на приложни
електромагнити, удовлетворяващи условието ℎ > 0,6√ . Чрез използване на
два и повече електромагнити с различно сечение и при наличие на три
измерени характеристики е възможно определянето на твърдостта на
повърхностно уякчени изделия по зависимостта
=

+

м

−

+

,

(3.3)

където м − размагнитващ ток на коерцитивометъра, който се получава при
контрол на закаления слой с електромагнит с малко сечение на полюсите.
= 42,5;
= 1,2;
При контрол на геоложко оборудване коефициентите
= 0,10 и
= 0,16 са пресметнати на основата на измерване на магнитните
и механични свойства на изделията, които са били подложени на
повърхностна закалка и последващ отпуск при 150÷180°С.
Аналогичен метод е използван за контрол на повърхностно закалени
шийки на коленчати валове. Използва се коерцитивометър с два приложни
електромагнита, които имат различно сечение на полюсните накрайници.
Това позволява с високата степен на достоверност да се определи твърдостта
и дълбочината на закаления слой.
Недостатък при използване на П-образни преобразуватели е
невъзможността поотделно да се определя дълбочината и твърдостта на
уякчения слой с използването на един електромагнит. За да се преодолее това
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се предлага използването на комбиниран Ш-образен магнит, чиито магнитни
полюси са с различни сечения (фиг. 3.19). Този преобразувател позволява, в
рамките на едно измерване, да се получи информация за дебелината и
твърдостта на уякчения слой.

Фиг. 3.19. Приложен Ш-образен електромагнит с различно сечение на
полюсите.

Всички описани методи позволяват определяне на дебелината и
твърдостта на повърхностни слоеве. В редица случаи свойствата на
неуякчената сърцевина на изделията имат важно значение за качеството на
уякчените изделия, особено когато преди повърхностно уякчаване, изделието
се подлага на обемно термично закаляване и отпуск. Едновременното
определяне на свойствата на уякчения слой и на сърцевина на изделието
може, в редица случаи, да се реши чрез използване на особеностите на
пренамагнитване на двуслоен феромагнетик.

Фиг. 3.20. Хистерезисни криви и диференциална
проницаемост на еднородни и двуслойни изделия.

магнитна
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Хистерезисната крива на двуслоен феромагнитен материал има
специфична форма. На фиг. 3.20, а са показани хистерезисни криви на два
еднородни материала (криви 1 и 2) и на двуслоен образец (крива 3), съставен
от тези материали. Образците имат форма на тороиди с еднакви размери и
пренамагнитването е по посока на граничната повърхност на слоевете. Крива
3 може да бъде получена чрез адитивно сумиране на двете първи
зависимости, като се отчита сечението на всеки слой.
( )=

( )+

( ),

(3.4)

и
са индукциите на 1 и 2 слой; – средна по сечение индукция
където
на двуслойния образец, S – напречно сечение на двуслойния образец, S1 и S2 –
напречно сечение на първия и втория слой. Хистерезисната крива се пресмята
по зависимостта (3.4) и съвпада с експериментално определената крива.
Някои специфични части на крива 2 (фиг. 3.20) свидетелстват за наличието
на втори слой, който се отличава от основния материал, като те не
характеризират количествено нито дебелината на слоя, нито неговите
свойства.
По-информативна е зависимостта на диференциалната магнитна
проницаемост диф от интензитета Н на магнитното поле. Най-лесно
зависимостите на диф ( ) и определянето на полетата
и , при които се
наблюдават особени изкривявания, се постига чрез измерване на
електродвижещата сила на бобината, която обхваща образеца при неговото
пренамагнитване с линейно изменящ се по сила ток. Тогава
=−

Ф

=−

Ф

Ф

=−

+

Ф

≃ −ω

диф

+

диф

,

където Ф, Ф1, Ф2 са магнитните потоци в двуслойния образец и във всеки
=
, то
един от слоевете, съответно. Тъй като
=

диф

+

диф

(3.5)

.

Ако слоевете са еднородни по сечението си
ℎ

диф

=ℎ

диф

+ℎ

диф

,

(3.6)

където ℎ и ℎ са относителните дебелини на всеки един от слоевете. Като
правило проницаемостта на магнитно твърдия уякчен слой е по-малък в поле,
при което магнитната проницаемост на магнитния слой достига своя
максимум, и обратно. Диференциалната магнитна проницаемост в поле диф
ще се определя от произведението ℎ диф , а в поле
– от ℎ диф .
диф
Известно е, че полето на магнитната проницаемост на образеца практически
съвпада със стойността на неговата коерцитивна сила. Следователно, като са
и
по местоположението на максимумите на
известни стойностите
електродвижещата сила е на образеца на кривата е(Н) (фиг. 3.20) за двуслоен
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образец, може да получим информация за стойността на коерцитивната сила
и физико-механичните свойства на двата слоя поотделно. По известните
може да се определи и дебелината на закаления
закономерности ≈ диф
слой.

Фиг. 3.21, а. Зависимост на диференциална магнитна проницаемост
(определена чрез индукцията на електродвижещо напрежение в бобина)
от линейно променящо се във времето поле за еднослойни и двуслойни
тороидни образци. Дебелините на магнитно мекия и на магнитно
твърдия материал на слоя са съответно: 1 – 7 mm и 1 mm, 2 – 6 mm и 2
mm, 3 – 5 mm и 3 mm, 4 – 4 mm и 4 mm, 5 – 3 mm и 5 mm, 6 – 2 mm и 6
mm, 7 – 1 mm и 7 mm, 8 – 0 mm и 8 mm.

интензитет на магнитното поле A/cm

Фиг. 3.21, б. Зависимост на диференциалната магнитна проницаемост
μдиф за еднородни и двуслойни тороидални образци. Различните
свойства на уякчените слоеве са: 1 – еднороден образец от стомана 45 в
изходно състояние; 2 – еднороден образец от стомана 45 закален в
масло; 3 – двуслоен образец, съставен от материали 1 и 2.
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Диференциалната магнитна проницаемост, определена при линейно
променящо се с времето поле, чрез измерване на електродвижещата сила на
измерителната бобина, за серия сравнителни образци с различни дебелина на
закаления слой и сърцевините са представени на фиг. 3.21, а. Вижда се, че
максимумите диф се наблюдават, примерно, върху едно и също поле (за
образци с различни съотношения на слоевете) и са с еднакви свойства (от
образец към образец) на тези слоеве.
На фиг. 3.21, б са представени зависимости за еднородни (криви 1 и 2)
и двуслойни (крива 3) образци от стомана 45. Слоевете на двуслойните
образци са изработени от същите материали, както и еднородните. Анализът
показва, че полето на максимална диференциална проницаемост при
еднородни материали съответства на аналогичното поле на двуслойни
образци, изработени от тези материали. От горното може да се направи
изводът, че максималната диференциална магнитна проницаемост
характеризира структурното състояние на всеки от компонентите, а
височината на максимумите – относителното съдържание на всеки един
компонент (в нашия случай дебелината на повърхностно уякчения слой и
сърцевината на изделието).

Фиг. 3.22. Микроструктура, магнитни характеристики и твърдост на
образец от стомана 45 при термоуякчаване с лазер: 1 – термоуякчен с
лазер, 2 – след снемане на 0,4 mm, 3 – след снемане на 0,6 mm.

Нагледно промяната на структурата и диференциалната магнитна
проницаемост може да се проследи на фиг. 3.22. Повърхностното уякчаване с
лазер води до образуване на мартензитна структура (структура 1) с повишена
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твърдост на повърхностния слой и съответства на тази структура пик µдиф.
Вторият относително голям пик съответства на сърцевината на изделието
(структура 3). Повърхностната обработка на материала чрез шлифоване води
до намаляване на максимума на µдиф от уякчения слой.
Аналогични
зависимости
на
изменение
на
максималната
диференциална магнитна проницаемост са получени и за образци, изрязани
от заварени съединения, които имат различна структура на основния метал и
околошевната зона (фиг. 3.23).

Фиг. 3.23. Зависимост на диференциалната магнитна проницаемост на
образци от заварени съединения при различно съотношение в тях на
основния метал и метала на шева.

Фиг. 3.24. Зависимости на диференциалната магнитна проницаемост за
различни варианти на изменение на ширината на образец от заварено
съединение от стомана Х70. Кривите съответстват на ширина на
образеца както следва: 1 – 45 mm; 2 – 40 mm; 3 – 30 mm; 4 – 25 mm; 5 –
20 mm.
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ГЛАВА IV. МАГНИТЕН ФАЗОВ АНАЛИЗ
4.1. Магнитни характеристики, използвани при
магнитен фазов анализ
За фазов анализ могат да бъдат използвани магнитни характеристики,
чиято стойност се определя от физичните свойства на фазите, независимо от
тяхното структурно състояние. Магнитните характеристики, използвани при
провеждане на фазов анализ на стомани и сплави, са естествената
кристалографска анизотропия (К), температурата на Кюри (Тс) и
намагнитеността на насищане (Ms). Полезна информация се получава при
провеждане на термомагнитен анализ, при които се регистрират
зависимостите К = f(Т) и Ms= f(T), където Т е температурата на изпитване.
За получаване на достоверна информация при фазовия анализ е
необходимо да се знае влиянието върху избраните физични характеристики
на формата и дисперсността на отделянията във феромагнитната матрица и
степента на механични напрежения в изследваната фаза. За да се намали
чувствителността на метода към формата, дисперсността и степента на
напреженията от изследваните фази, при магнитен фазов анализ
най-приемливо е използването на магнитни характеристики като Ms и Тс.

Фиг. 4.1. Криви на намагнитване на конструкционни стомани в
различно структурно състояние:
а) термично обработена стомана 30ХМА: 1– закаляване при 880°С, 2 –
отпуск при 250°С, 3 – отпуск при 700°С;
б) деформирана (чрез едноосно изпитване на опън) тръбна стомана К60:
1 – изходно състояние, 2 – деформация 0,06%, 3 – деформация 2%.

158

Фиг. 4.1 демонстрира, че за един и същи материал, при различие в
термообработката, се регистрират различни криви на намагнитване. В силни
магнитни полета, близки към магнитното насищане, кривите практически
съвпадат.
Теоретичните и експериментални данни убедително показват, че
еластичните напрежения, формата и степента на дисперсност на
неферомагнитната фаза при правилен избор на намагнитващото поле слабо
влияят на намагнитеността на насищане, както и на температурата на Кюри.
Например за желязо и никел при стайна температурна, промяната на Ms под
действие на механичните напрежения е 0,1÷2 А/MPa.cm, а точката на Кюри
се променя с 10-2÷10-3 град/MPa. Съществени изменения на Ms и Тс (при
наличие на механични напрежения) ще свидетелстват за промяна на
механичното напрегнато състояние на феромагнетика от еластично в
пластично деформирано състояние.
Интересен метод за качествен магнитен анализ е магнитно
металографският метод. При него феромагнитната фаза, която се намира в
парамагнитна матрица, има магнитно поле на разсейване, което се
предизвиква от съществуването на едно- или многодоменни структури. При
нанасяне върху полираната повърхност на магнитна суспензия, което се
използва при наблюдаване на доменната структура, магнитните частици,
които равномерно се разпределят в суспензията, под действие на
пондемоторните сили се преместват и се прилепват в местата, където
градиентът на магнитното поле е най-голям. По този начин се получава
картина на разпределение на феромагнитната фаза в парамагнитната матрица.
Първоначално методът е бил приложен за откриване на α-фаза в аустенитна
стомана, а след това и за регистриране на остатъчен аустенит в
инструментални стомани. Препоръчва се магнито-металографският метод да
се използва в съчетание с други методи за определяне на остатъчния аустенит
в многофазни сплави.

4.2. Метод за магнитен фазов анализ
При провеждане на магнитен фазов анализ се използват различни
методи, всеки от които се реализира на основата на измерване на конкретна
физична характеристика. По промяната на тези характерисики се следи за
фазовия състав и промените му. Простотата при реализиране и експресността
на магнитните методи за фазов анализ чрез измерване на Ms е способствала за
тяхното широко прилагане в контрола. Обикновено се използват в практиката
три измервателни схеми: индукционни (балистични), пондемоторни и
магнитометрични. За решаване на задачи на физичното материалознание,
например при изследване на разпад на преохладен аустенит,
по-информативни и реализуеми са пондемоторните и магнитнометричните
методи, които позволяват да се проследи кинетиката на разпада на
преохладения аустенит, както при изотермични условия, така и при
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непрекъснато охлаждане с различни скорости. В литературата има
значителен обем информация за създаването, модернизацията и използването
на уредите за изследователски цели.
За количественото определяне на фазовия състав на стомани
(например, остатъчен аустенит), които съдържат голямо количество
феромагнитни компоненти, може да се използва регистриране на магнитния
поток с индукционен метод. Значително приложение има и балистичният
метод.
Индукцията може да бъде определена по зависимост (1.23). Вижда се,
че индукцията в изделието е сума от две компоненти: H – която се определя
от вътрешното поле Н и намагнитеността М, която също зависи от H. Като
измерим индукцията, по зависимост (1.23) лесно може да се определи и
намагнитеността.
Намагнитенността на насищане може да се определи по индукционен
метод, чрез комутиране на потока на намагнитване в електромагнита, между
полюсите на който е поместен образецът и измерителната бобина (фиг. 4.2).
Този метод се използва по-рядко, тъй като при пресмятане на Ms е
необходимо да се отчита стойността на вътрешното поле в образеца и
стойността на магнитния поток в междината между повърхността на образеца
и на измервателната бобина.

Фиг. 4.2. Схема за определяне на Ms по метода на превключване на
магнитния поток. ДП – датчик за измерване на вътрешното поле; ω –
измервателна бобина.

Фиг. 4.3. Схема за измерване на Ms по диференциалния метод.
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За повишаване на точността на измерване чрез елиминиране на
влиянието на въздушната междина при недобър контакт на измервателната
бобина към образеца, се използва диференциален метод на измерване на Ms.
Двата образеца – стандартен (St) и изследван (Sс) се закрепват между
полюсите на електромагнита.
Измервателните бобини ω1 и ω2, монтирани върху образците, са
включени насрещно. При превключване на тока в електромагнита Ms се
определя по зависимостта
=

±

+

,

(4.1)

където α е показанието на уреда, измерващ магнитния поток; ɷ1 = ɷ2 = ɷ – брой
навивки в измервателните бобини, включени последователно насрещно; Sst и
Sх – площи на напречното сечение на образците. Нst, Нх – се измерват с
помощта на приложен преобразувател (датчик на Хол и измерватели бобини).
Когато полето е в равнина, която е перпендикулярна на оста между полюсите
на електромагнита, и то е достатъчно еднородно, а вътрешните полета на
образците се различават незначително, то (Нst – HX) може да се пренебрегне и
ако Sst = Sx, зависимостта (4.1) се записва във вида
=

±

,

(4.2)

Допълнителното изискване при това измерване е дължините на
образците да са равни.
Известен е методът на Щеблейн за оценка на Ms. При този метод се
отчита промяната на магнитния поток при изместване на изследвания образец
в междуполюсното пространство през отвор, който е изработен в полюсите
на електромагнита (фиг. 4.4).

Фиг. 4.4. Схема за измерване на Ms по метода на Щеблейн.

Използва се предимно диференциална схема на измерване.
Сравнителният и изследваният образци се монтират в неферомагнитен
държач, който се поставя в отвора на електромагнита. Между полюсите на
магнита е поместена измервателната бобина. Обикновено се използват две
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бобини, които са навити една върху друга, като се спазва условието ɷ1 S1 = ɷ2
и S2 = ɷ S. Бобините се включват така, че индуцираните в тях токове да
протичат един срещу друг. По този начин се изключва влиянието на
промените в силата на тока във веригата на електромагнита върху
резултатите от измерванията.
Разликата в Ms на сравнителния и изследвания образци се определя по
показанията на уреда, при преместването на образците в отвора на
електромагнита. Ms се изчислява по зависимостта
=

±

(

,

)

(4.3)

където (ɷ1 – ɷ2) е разликата в броя навивки в измерителните бобини. Знакът
минус във формулите (4.1) – (4.3) се използва в случаите когато Ms на
стандартния образец е по-голям от Ms на изследвания образец. Ms на
сравнителния образец се определя по абсолютен метод при преместването му
в електромагнита и се пресмята по зависимостта:
=

(

.

)

(4.4)

Описаният метод за измерване за намагнитеността е сравнително прост.
При измерване се използва балистичен галванометър. Така се избягва
необходимостта от използване на галванометър с голям период на свободни
трептения, тъй като скоростта на промяна на магнитния поток се определя не
от характеристиките на електромагнита, а от скоростта на преместване на
образците в измервателната бобина. Незначителните промени на магнитното
поле в процеса на измерване не влияят на получените резултати, тъй като
ɷ1S1 = ɷ2S2 = const. При значителна разлика в броя на навивките (ɷ1 ≠ ɷ2)
могат да се реализират изследвания, свързани с неголеми промени на
намагнитеността, например при наличие на парапроцеси.
При провеждане на фазов анализ е необходимо приложеното магнитно
поле да е достатъчно, за да се постигне намагнитване до насищане на всички
феромагнитни фази в образеца. Стойността на вътрешното магнитно поле Нi,
при което се постига намагнитване до насищане, ще зависи от
размагнитващия фактор на образеца, вътрешния размагнитващ фактор за
отделните фази и структурни компоненти на стоманата и ще се определя по
зависимостта
=

−

еф

,

(4.5)

където Не е външното магнитно поле, М – намагнитеността, която
съответства на полето, Nеф – ефективен размагнитващ фактор за образците.
Коефициентът за размагнитване се представя във вида:
еф
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=

+

в

+

н,

(4.6)

където

, Nв и Nн са размагнитващи фактори, свързани съответно с

геометрията на образеца, наличието на отделяния в материала и на други
влияния, които създават нееднородност в разпределението на спонтанната
намагнитенност.
Например, при увеличаване на порестостта, във феромагнитни
материали се наблюдава по-трудно протичане на процесите на намагнитване.
При значими магнитни полета намагнитването се реализира основно чрез
завъртане на вектора на намагнитване Мs в посока на приложеното поле. Този
ефект се дължи на отклонението на вектора Мs от посоката на намагнитване,
вследствие на влиянието на намагнитеността на локални магнитни полета на
разсейване в областта около порите (фиг. 4.5). Разпределението на
намагнитването около порите (в значителна степен) зависи от размерите на
включванията, а също така от отношението на диаметъра на включванията d
и дебелината на доменните стени δc. Ако d < δc (за желязо δc ≈ 0,1 μm),
намагнитеността в близост до порите е разпределена, както е показано на
фиг. 4.5, а. Това разпределение е свързано с действието на мощни локални
полета на разсейване, които възникват при намагнитване на порестия
феромагнетик (фиг. 4.5, б). Така например, за желязо със сферични пори
размагнитващото
поле
достига
до
максимални
стойности
1
Hp= 3 ≈ 5,7 kA/cm, а за пори с форма на тънки пластини, намагнитеността
в посока, перпендикулярна на плоскостта Нp ≈ 17 kA/cm.
Получените магнитни полета на разсейване предизвикват значителни
отклонения на векторите на Мs от посоката, която се определя от оста на найлекото намагнитване на кристала, което затруднява протичането на
процесите на намагнитване при прилагане на значими магнитни полета.
Такова разпределяне на намагнитването се наблюдава около слабомагнитни
включвания на карбидни частици, които се образуват при отпуск на закалени
въглеродни стомани. Размерът на тези включвания не превишава от няколко
десети до няколко микрона.
Ако размерът на порите значително превишава дебелината на
доменните стени d>>δc, то около порите енергетически изгодно е
образуването на затварящи домени, както това е показано на фиг. 4.5, б.
Величината на магнитните полета на разсейване около порите намалява, но се
появяват домени, чиито магнитни моменти са ориентирани, в общия случай,
перпендикулярно на посоката на приложеното поле. При намагнитване в
значимите по стойността си магнитни полета, векторите на намагнитване в
затварящите домени се завъртат в посока на приложеното поле, като по този
начин се противодейства на магнитно статична енергия и кристалографската
анизотропия. Представеното разпределение на намагнитеността се реализира
около порите в спечени прахово металургични стомани. Размерът на порите в
тези композити е от порядъка на микрони.
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Фиг. 4.5. Разпределение на векторите на намагнитване Мs в близост до
пори при d<δc (a), d>>δc (б).

По-долу експериментално са показани възможните грешки при
измерване на намагнитеността на насищане, ако не се отчита размагнитващия
фактор на формата на образците и се използват по-слаби от необходимите
магнитни полета.
В редица случаи е необходимо да се екстраполира стойността на
намагнитеността в областта на силни магнитни полета до изключително
големи стойности на магнитното поле и само по тези стойности да се
определя Ms. Екстраполацията се провежда по зависимостта, предложена от
Фрелих–Кенели
=

+

,

(4.7)

или от Вейс
=

1−

(4.8)

,

където а е постоянната на дадения материал; М – намагнитеността при
поле Н.
При достатъчно високи магнитни полета, намагнитеността може да
бъде представена аналитично със зависимостта
=

1−

−

+

,

(4.9)

където Ms е намагнитеността на насищане; Мр – намагнитеността на
парапроцеса; a1 a2 – коефициенти, които се определят при пластично
деформиране на феромагнетика и енергията на кристалографска анизотропия
и еластични механични напрежения.
Определянето на Ms чрез екстраполиране на безкрайно голям
интензитет на полето е свързано с определена трудност, но ако тя не се
реализира, това води към съществени грешки при определянето на Ms и към
неправилно третиране на получените резултати. Така например, резултатите
от експериментални изследвания с използване на силни магнитни полета до
7,2.103 А/cm, реализирани на въглеродни стомани (0,64 и 1,2% С) и легирани
стомани, показва, че намагнитеността, измерена в магнитни полета с
164

интензитет 1200–3200 А/cm, в зависимост от режима на термообработка, се
отличава (особено в температурни диапазони 300–700°С) от намагнитеността
при насищане, определена чрез екстраполация или безкрайно висока
напрегнатост на полето.
По този начин, при провеждането на фазов анализ е необходимо да се
прилага поле, чиято стойност е достатъчна, за да се достигне до интензивност
на всички фази, които са налични в тази сплав. Ако това условие не е
изпълнено, намагнитеността ще зависи от магнитната предистория на
образеца, от стойността на вътрешните напрежения, от формата, размерите и
разпределението на фазите в матрицата, от степента на взаимодействие на
фазите помежду им. Намагнитеността ще е еднозначна функция от фазовия
състав, ако измерванията се провеждат при полета, при които се достига
насищане. При разработване на апаратура за магнитен фазов анализ следва да
бъдат отчетени всички препоръки при избор на полето на намагнитване.

4.3. Качествен и количествен фазов анализ на
въглеродни и нисколегирани стомани
Температурата на Кюри е една от основните магнитни характеристики,
която зависи от химичния и фазовия състав на феромагнитните материали.
Температурата, при която протича преходът от магнитни подредени
структури към магнитен безпорядък, не се съпровожда от химически
промени, нито от промени в кристалната структура на веществото и се отнася
към фазови преходи от II ред. Температурата на Кюри е устойчива физична
характеристика на веществото и тя се променя при промени на химичния и
фазов състав. Наличието в сплавите на две и повече феромагнитни фази може
да се регистрира чрез измерване на температурата на Кюри на всяка от тях.
Този метод е намерил широко приложение в практиката. Прилагането на
метода е свързано и с определени трудности, които са представени по-долу:
− възможни са случаи, когато различни фази да имат близки
температури на Кюри,
− при нагряване на образците е възможно да протекат необратими
химични процеси,
− по температурата на Кюри не може да се съди за количеството
феромагнит на фазите,
− във феромагнита може да има две фази, които силно се различават
по намагнитеността на насищане и в тези случаи по
термомагнитната зависимост може да се регистрира само една фаза
с голяма стойност на Ms, независимо че количествено втората фаза е
с по-малка стойност на Ms и в неголямо количество,
− промени в съдържанието на въглерода и на легиращите елементи в
стоманите и сплавите може да доведе към образуване на нови
области в материала с различни точки на Кюри.
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За получаване на пълна информация за броя на феромагнитните фази и
тяхното обемно съотношение се използва методът чрез построяване на
магнитограми – зависимости на Ms от температурата на образеца. Най-прост
пример на магнитограма е еднофазен феромагнетик в двуфазна стомана,
която съдържа феромагнитна и неферомагнитна фази. Стомана, която
съдържа две феромагнитни фази, има и две точки на Кюри, характеризиращи
всяка от фазите, а намагнитеността на стоманата е сума от намагнитеностите
на фазите, пропорционално на тяхното количество. На фиг. 4.6 е представена
магнитограма на двуфазов феромагнетик.
Анализът на зависимостите Ms = f(Т) дава възможност да се определи
количеството на феромагнитните фази в сплавта, температурата на Кюри на
всяка от фазите, ако има сведения за магнитните свойства на отделните фази
и количественото съдържание на всяка фаза в стоманата или в сплавите.
Например, като се предполага съществуването на различни
модификации на карбидите във високовъглеродни стомани, е получена
възможността да се индентифицират характерните точки на магнитограмата
за стомана У12 (фиг. 4.7), след отвръщане при 200°С в продължение 50 h.
Регистрирани са три точки на Кюри, които съответстват на 3 феромагнитни
фази. Температурата 210°С е свързана с точката на Кюри на циментита,
265°С – с точката на Кюри на χ-карбида, 380°С – с точката на Кюри на
ε-карбида. Като се използват магнитограмите може да се проведе
количествен анализ. Например, да се определи Ms на циментита, ако е
известна Ms на α-желязото.
Получените стойности за специфичната намагнитеност Is=Ms/v и
σs=Ms/m, позволяват да се определи плътността на магнитните фази, които са
включени в състава на стоманата (сплавта), без да се налага да бъдат
извлечени
ρ = /σ =

/ .

(4.10)

където m е масата, а v е обемът.
Физическата основа за провеждане на количествен фазов анализ по Ms е
действието на адитивния закон за Ms за хетерогенни системи, като се
предполага, че Ms на стомани (сплави) е сума от намагнитеностите на
отделните фази на системата. Като знаем обемния процент на всяка фаза и
нейната намагнитеност, законът за адитивността за Ms се записва във вида
=

100

(

),

(4.11)

където Pi е обемният процент на i- фаза; (Ms)i – намагнитеността на насищане
на i- фаза.
Предполага се, че
∑
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= 100 .

(4.12)

Фиг. 4.6.
Температурна
зависимост на Ms за двуфазов
феромагнетик.

Фиг. 4.7. Магнитограма на
стомана У12.

Във феромагнитните материали, наред с феромагнитните присъстват
диа- и парамагнитни фази. В практиката стойностите на намагнитеността на
тези фази не се отчитат, тъй като това би довело до 2÷3% промяна на Ms за
материала. За пресмятане на количествата на феромагнитните фази в
стоманите се използват зависимости (4.11) и (4.12). В (4.11) се отчита само Ms
на феромагнитните фази, а в (4.12) се отчита обемът на всички фази, които са
включени в стоманата (феро- и неферомагнитни фази). Законът за
адитивността нееднократно се е проверявал за различни многофазни
феромагнитни системи. Той е верен както при стайни температури, така и
при различни от стайната температури, като при други температури е
необходимо да се знае Ms за всяка фаза при съответната температура.

Фиг. 4.8. Зависимост на Ms за желязо от съдържанието на примеси.
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Структурно-нечувствителните магнитни свойства могат да се използват
за качествен, а понякога и за количествен анализ на химичния състав на
бинарни сплави, тъй като за тях е характерна линейна зависимост на Ms от
състава. На фиг. 4.8 е представена промяната на Ms в зависимост от състава
на редица специално подготвени твърди разтвори. Благодарение на високата
точност, която днес може да се достигне при измерване на Ms, с използване
на диференциален метод, магнитните измервания се предпочитат в
практиката пред рентгенографските.

4.4. Избор на сравнителни образци при определяне на
количеството на остатъчен аустенит
Фазовият магнитен анализ намира широко приложение при определяне
на количеството на остатъчен аустенит в стоманите. Методът е относителен,
като Ms на изследвания образец се сравнява с Ms на сравнителния. Изборът на
сравнителен образец в значителна степен влияе на точността на метода.
По-долу представяме някои основни изисквания при подготовката на
сравнителни образци.
Най-елементарна е системата, която съдържа една парамагнитна фаза.
Такава система представляват закалени въглеродни стомани и някои
легирани сплави, в които при температури на закаляване всички карбиди са
разтворени. За този тип стомани като сравнителен образец се използва
образец със 100% мартензитна структура. Съгласно уравнения (4.11) и (4.12)
за този случай се записва
м

=
а

+

м

;

(4.13)

= 100,

(4.14)

м

където MS и MSM са намагнитеностите при насищане при изследване на
закален образец и на неговата мартензитна фаза. Рм и Ра – обемни проценти
на мартензита и остатъчния аустенит в образеца. От (4.13) и (4.14) следва
а

= 100 −

м

= 100 −

∙
м

= 100 1 −

м

.

(4.15)

При пресмятане в проценти на количеството на остатъчен аустенит се
сравняват Ms на изследвания образец, който съдържа мартензит и аустенит, и
образец със 100% мартензитна структура. Но подготовката на образец със
100% мартензитна структура е невъзможно. Следователно е необходимо да се
избере сравнителен образец, който по своето структурно състояние и
химичен състав е еднакъв с образеца със 100% мартензитна структура
(MS=MSM). Точността на определяне на количеството остатъчен аустенит в
този случай ще зависи от това, доколко близък към 100% мартензитна
структура е сравнителният образец. Обикновено, за да се изработят
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подходящи сравнителни образци, те се обработват при ниски температури, но
независимо от тази обработка, в ниско и средно въглеродни стомани,
съдържанието на остатъчния аустенит е от порядъка на 4–6%. Ако
съдържанието на остатъчния аустенит в стомани е малко, използването на
такива сравнителни образци е нецелесъобразно и грешката е значителна. При
пресмятането е възможно и получаване на отрицателни стойности на
остатъчния аустенит.
В литературата, на основа на експериментални изследвания, е
предложена следната зависимост за пресмятане на Ms на мартензита
м

= 17200 − 740

за

≤ 1,2%С,

(4.16)

където q е процентът на въглерода в стоманата (по маса). Резултатите по
определяне на количеството остатъчен аустенит в стомани със съдържание на
въглерод от 0,4 до 1,2%, с използване на магнитни методи, при изчисляване
на зависимостта (4.16), показват едно добро съгласуване на използваните
магнитни методи и експериментални данни от оценка на аустенита с
прецизна рентгенова техника.
За ниско и слаболегирани стомани като сравнителен образец се
използва армко-желязо, тъй като неголямата разлика в съдържанието ва
въглерод и легиращи елементи в сравнителния и изследвания образци,
незначително се различават по Ms за стомани от този клас. За стомани с
повишено съдържание на въглерод и високолегирани стомани, тъй като C, Cr,
Mn, Si, V при разтварянето си в α-Fe значително намаляват Ms на матрицата
(Мsф)st ≠ Мsм. Ако (Мsф)ст = Мsм, количеството остатъчен аустенит, се определя
по зависимостта
а

= 1−

(

ф)

∙ 100

(4.17)

По-точно количеството остатъчен аустенит може да се определи ако се
използва феритен сравнителен образец, който съдържа същото количество
легиращи елементи, колкото и мартензита след закаляване на изследвания
образец. При едно и също съдържание на легиращите елементи на
стойностите на намагнитеността на насищане на изследвания образец
допълнително ще оказват влияние различия във въглерода в сравнителния
образец. Колкото по-малко е въглеродът в изследваната стомана, толкова
по-точно се определя количеството остатъчен аустенит. Стойността на
намагнитеността на насищане на феритния сравнителен образец, легиран
само с един елемент, може да се пресметне на основата на съществуващи
литературни данни за влиянието на този елемент на намагнитеността.
При използване на феритен сравнителен образец за провеждане на
фазов анализ в легирани стомани или в стомани, които съдържат карбидни
фази, пресмятанията показват съществуване на остатъчен аустенит, докато в
стоманата той може и да отсъства, а намаляването на намагнитеността е
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регистрирано вследствие на легирания твърд разтвор или наличието на
карбидна фаза.
В практиката на фазовия магнитен анализ, за да се изключи влиянието
на остатъчния аустенит, като сравнителен образец се използват образци от
същата марка стомана, закалени до мартензитна структура и отвърнати при
висока температура. В резултат на образуване на карбиди, намагнитеността
на насищане на сравнителния образец намалява, като в този случай точността
на определяне на остатъчния аустенит в изследваната стомана ще зависи от
обема на карбидната фаза и нейната намагнитеност в сравнителния образец.
При избор на сравнителен образец за система с две и повече
парамагнитни фази има значителни трудности. Във високовъглеродни и
високолегирани стомани след закаляване, освен мартензит и остатъчен
аустенит, присъстват и карбиди (феромагнитни или парамагнитни). За
определяне на остатъчния аустенит трябва да се отчита обемът на карбидната
фаза и намагнитеността на карбидите, ако те са феромагнитни. Ако
карбидите са парамагнити, то намагнитеността на насищане на закаления
образец се определя по (4.13). Съотношението на обемните проценти на
фазите се представя със зависимостта:
м

+

а

+

к

= 100,

(4.18)

където Рк е обемен процент на всички парамагнитни карбиди.
Аналогично на (4.16) се записва
а

+

к

= 100 −

м

=

(

м)

(

м)

∙ 100 .

(4.19)

Да се определи количеството на остатъчния аустенит, само с
използване на магнитни методи е невъзможно. За атестиране на
сравнителните образци е необходимо да се използват и други методи. За
пресмятане на остатъчния аустенит, с помощта на зависимостта (4.19) е
необходимо да се използва сравнителен образец със 100% мартензитна
структура или да се определи обема на карбидната фаза с използване на
други методи. Точността за определяне на остатъчния аустенит зависи от
точността на използвания метод за анализ на карбидите. Пресмятането на
аустенита се извършва по метода на последователните приближения. За
легирани и надевтектоидни стомани, при наличие на парамагнитни карбиди,
се предлага зависимостта:
а

=

(

)
(

)

∙ 100,

(4.20)

където Msα – намагнитеността, която условно е отнесена към 1% (обемен) αфаза; Msα·100% = (Msα)st – намагнитеност на сравнителния образец; Msα·x=Msх
– намагнитеност на изследвания образец; k1, k2 – количество карбиди в
сравнителния и изследвания образци.
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Тъй като намагнитеността на насищане на сравнителния образец зависи
от съдържанието в твърдия разтвор на въглерод и легиращи елементи, при
определяне на аустенита е задължително да се спазват формулираните подолу изисквания:
− Сравнителният и изследваният образци трябва да имат еднакво
количество карбиди и концентрация на въглерод и легиращи
елементи в твърдия разтвор. За намаляване на количеството на
остатъчния аустенит в сравнителният образец [тази величина не се
използва в зависимост (4.20)], образецът се подлага на термична
обработка при ниски температури. Това е допустимо за стомани с
висока температура на началото на мартензитно превръщане, когато
обработката при много ниски температури осигурява почти пълно
превръщане на аустенита.
− Ако горното условие не може да се изпълни, то може да се отчита
намаляване на Ms в зависимост от съдържанието на въглерода и
легиращите елементи. Количеството карбиди се определя с помощта
на метод за анализ на карбиди.
Задачата за определяне на намагнитеността на насищане на стомани с
две парамагнитни фази е сложна, но тя още повече се усложнява, ако в
стоманата има и феромагнитни карбиди. Ако има идентичност на
феромагнитни фази и ако съдържанието на карбидни фази в сравнителния и в
контролирания образци е еднакво, пресмятането на количеството на
остатъчния аустенит в стоманите се определя по приближената зависимост
а

=

(100 −

),

(4.21)

където kst е съдържанието на карбидната фаза в сравнителния образец.

4.5. Методи за определяне на количеството на
остатъчния аустенит при контрол на феромагнитни
промишлени изделия
Описаните по-горе методи за измерване на намагнитеността на
насищане и на количеството остатъчен аустенит се използват предимно в
лабораторни условия. За промишлено приложение се използват специални
уреди и методики за прилагането им.
Най-широко
се
използва
диференциален
магнитен
уред,
намагнитващото устройство на който представлява Н-образна симетрична
котва на електромагнит, изработена от магнитно мека стомана (фиг. 4.9).
Намагнитващите бобини (ɷ1–ɷ4), разположени в двете половини на
котвата, са включени последователно и насрещно, което позволява да се
получи намагнитващ магнитен поток в една посока. Магнитното поле в
намагнитващото устройство достига 400 А/cm. В свързващата част на
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Н-образната котва разликата в магнитните потоци се регистрира със
специален преобразувател 3.

Фиг. 4.9. Схема на електромагнит с регистратор на магнитния поток за
диференциално измерване на намагнитеността на насищане: 1 –
контролирано изделие, 2 – сравнителен образец (магнитен еквивалент),
3 – преобразувател за регистриране на разликата в магнитните потоци,
4 – магнитопровод.

Разликата в намагнитеността ΔMS между сравнителния и
контролирания образци се определя по отклонението на рамката с ток, която
е монтирана в средната част на котвата. Стойността на тока в рамката се
поддържа постоянна. При еднакви геометрични размери, структурни
състояния, пълна симетрия на двете части на котвата и при отсъствие на
значителни разлики в разсеяните потоци (в местата на контакт на образците с
полюсите на електромагнита) магнитните потоци Фх и Фst трябва да са
еднакви, а показанията на уреда равни на нула. В останалите случаи
отклонението в една или друга посока ще съответства на по-голямо или помалко съдържание на аустенит в сравнителния образец.
Описаната методика е апробирана за контрол на лагерна стомана ШХ15
при предположение, че отсъстват структурни промени и промяна на
количеството на карбидите, при контрол на серия контролирани образци.
Уредът е внедрен в заводите за производство на лагери в Русия. Уредът
се използва и при контрол на количеството остатъчен аустенит във валове за
студено валцоване.
Като сравнителен образец за определяне на количеството остатъчен
аустенит за стомани ШХ15 е използвано изделие, което е закалено и
обработено с течен азот при температура –70°С. Градуирането на
диференциалния уред се провежда с използване на изделия които са
преминали различна термична обработка и имат различно количество
остатъчен аустенит.
Използването на уреда за определяне в стоманите на неголеми
количества остатъчен аустенит изисква много прецизна проверка на
сравнителните образци с използване и на други методи за оценка на
аустенита.
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В съвременните уреди за диференциално измерване не се използва
рамка, по която протича ток, а феросондов датчик. Допуска се и използване
не на сравнителен образец, а на магнитен еквивалент, като се подразбира, че
той е от същата стомана, от която е изработено контролираното изделие.
В уредите е предвидено и измерване на две и повече магнитни
характеристики. Така например, при едновременно измерване на MS и Нс на
закалени изделия от легирани стомани, може да се съди както за
количеството остатъчен аустенит, така и за степента на различие на
температурния режим при закаляване.
В някои уреди се измерват следните характеристики: Вs, Вг, Нс – в
условия на програмиране на работата му в полуавтоматичен режим.
За определяне на количеството остатъчен аустенит във валове за
прокатни станове е разработен специален уред. За намагнитване се използва
преносим магнит със специална конструкция, с който се създава подходяща
затворена магнитна верига при допирането му до вала. Работи се в импулсен
режим, като амплитудата на импулса е от порядъка на 10 kV.
Грешката (при определяне на количеството остатъчен аустенит) в
различните предлагани на пазара уреди е доста голяма. Наред с
чувствителността към фазовия състав, тези уреди са чувствителни и към
структурното състояние на стоманата. При оценяване на структурното
състояние тези методи и уреди са намерили добро приложение, вследствие на
експресността си при контрол на остатъчен аустенит в инструментални
стомани.
В стомани, в които количеството на остатъчния аустенит е голямо,
успешно се използват уреди, които работят на основата на пондемоторен
метод (чрез измерване на силата на отлепване на постоянен магнит). В
практиката широко се използва, при фазов магнитен анализ, определянето на
неголямо количество феромагнитна фаза в неферомагнитни материали
(количеството α-фаза в неръждаема аустенитна стомана). За решаване на
някои задачи се използват силни магнитни полета и електроиндуктивни,
пондеромоторни и феросондови α-фазометри.

4.6. Методи за контрол на феромагнитни компоненти в
неферомагнитна матрица
В съвременното химическо и енергийно машиностроене, в
самолетостроенето и ракетната техника се използват парамагнитни сплави, в
които при нарушение на технологията за производството им, или при
експлоатация, се появяват феромагнитни компоненти (фази). Оценката им
чрез измерване на MS е доста трудна задача, тъй като относителният им обем
е много малък. За да се изследват тези материали се използват почувствителни методи, при които се определя магнитната възприемчивост с
използване на магнитни везни (фиг. 4.10).
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Фиг. 4.10. Схема за измерване на магнитната възприемчивост: 1–
електромагнит, 2 – образец, 3 – опора на везната, 4 – бобина със
сърцевина, 5 – измервателно устройство.

На фиг. 4.10 е показана схема на уред за измерване на магнитната
възприемчивост. Образецът 2 е закрепен към едната част на везната 3 и е
поместен в междуполюсното пространство на електромагнити 1 с
нееднородно поле. Градиентът на магнитното поле dH/dх се създава чрез
използване на специална конструкция на полюсите на електромагнита. Под
действието на това поле парамагнитният образец 2, с обем v, се привлича в
междуполюсното пространство. Силата (F), която действа на образеца, се
компенсира от пондемоторната сила на взаимодействие на сърцевината с
магнитното поле, създадено от бобина 4. Градуировката на уреда се извършва
по силата на тока в компенсиращата бобина 5. Магнитната възприемчивост
се пресмята по зависимостта
=

.

(4.22)

Този метод позволява да се регистрира образуването на неголеми
количества феромагнитни фази в неферомагнитни материали, например αфаза в аустенитна стомана, или промени в разпределението на карбиди в
аустенитното зърно. Основни структурни съставки на аустенитните стомани
са аустенит и карбиди. Аустенитът в стомани тип 1Х18Н9Т и 0Х18Н10Т е
метастабилен. В зависимост от условията на термична обработка, на стареене
и на легиране в структурата се наблюдава α-фаза, разположена около
карбидите на хрома и титана при обедняване на твърдия разтвор от въглерод
и легиращи елементи. Наличието на α-фаза и δ-фаза в аустенитни заварени
съединения определят склонността на стоманата към междукристална
корозия. Изследванията на зависимостите на възприемчивостта в заготовки
на тръби (фиг. 4.11) с различно разпределение на карбидите показват, че по
измерените стойности на χ може да се разделят стоманите с различна
структура, вследствие на разпределението на карбидите. Високите стойности
на χ за образци, в които се наблюдават разпределение на карбидите по
повърхността на зърната, се обяснява с това, че освен α-фаза в този образец
присъства и δ-ферит. Тъй като δ-феритът способства за образуване на крехка
σ-фаза, която намалява корозионната устойчивост на стоманата, то
регистриране на тези промени е важна за практиката задача.
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Фиг. 4.11. Зависимости на χ в заготовки за тръба от стомана 1Х189Т с
различно съдържание на карбиди: 1 – образец с нееднородно
разпределение на карбидите по зърната на аустенита, 2 – образец с
карбидна мрежа по границите на зърната.

На фиг. 4.12 са представени резултати от измерване на χ на готови
тръби от стомана 0Х18Н10Т от две партиди. Вижда се, че по високите
стойности на χ може да се определят и бракуват тръби, които са с повишена
склонност към междукристална корозия.

Фиг. 4.12. Зависимости на χ за образци от готови тръби от стомани
0Х18Н10Т, годни и бракувани по склонност към междукристална
корозия. (черни точки: бракувани, с кръгчета: годни).
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Пластичната деформация на неръжясващи стомани води към промяна
на фазовия състав, вследствие на протичане на мартензитно γ→αпревръщане. Възникващата при това α'-фаза (деформиран мартензит) оказва
съществено влияние на механичните свойства на стоманата. Данните за
образуване на деформиран мартензит са важни при избора на режимите за
термична обработка на изделията.
На фиг. 4.13 са представени температурните зависимости за образци от
стомана 0Х18Н10Т при различна степен на деформация. С увеличаване на
степента на деформиране нарастват стойностите на χ, но за всички образци
температурата на Кюри е 640÷650°С, което показва че в образците има
α-фаза. Термомагнитният анализ на деформираните образци свидетелства за
частичното превръщане на метастабилния аустенит в мартензит, чието
количество нараства с увеличаване на деформацията. Вижда се, че между χ и
количеството α-фаза съществува определена връзка (фиг. 4.14), наличието на
което позволява да се използват магнитните α-фазометри за определяне на
количеството деформиран мартензит.

Фиг. 4.13.
Термомагнитни
зависимости на деформирани
образци:
1 – относително
удължение 5%; 2 – 20%; 3 –
25%; 4 – 31%; 5 – 41%; 6 –
43%.
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Фиг. 4.14. Зависимост на χ
(сини точки) и количеството
α-фаза (червени точки) от
относителното удължение.

4.7. Контрол на качеството на стоманени
праховометалургични изделия от стомана
Праховете от конструкционни въглеродни стомани се използват
широко за изработване на средно натоварени изделия. Те се получават чрез
спичане на смеси от праховете на изходните елементи. С цел повишаване на
якостните им характеристики пресованите детайли се подлагат на
допълнителна термична обработка – закаляване и отпуск. Структурното
състояние и якостните им характеристики се различават от тези на изделия с
аналогичен химичен състав, изработени чрез отливане с прокат.
Праховометалургичните стоманени изделия имат остатъчна порестост,
която, в зависимост от техническите изисквания, се променя от 3% до 30%.
Порестостта оказва съществено влияние на якостните и физични
характеристики, а също така и на процесите на термична обработка. Така
например, при закаляване на стоманени изделия порестостта се съпровожда с
намаляване на температурата на критичните точки АС1 и АС3, с увеличаване на
температурата на началото на мартензитното превръщане, с намаляване на
топлопроводимостта и с повишаване на вероятността за формиране на
образувания от пори. Всичко това води до значително разсейване на
твърдостта в закалените изделия. Оптимална термична обработка за
среднонатоварени изделия от прахови материали е закалка и последващ
нискотемпературен отпуск. При високи температури на отпуск якостните
свойства, при неголямо нарастване на пластичността, бързо намаляват.
Друга особеност на структурното състояние на праховометалургичните
материали е силно изразената нееднородност на химичния и фазовия състав
от партида към партида, както и в самата партида и в отделните изделия. Това
налага да се разширяват допустимите граници за определяне на марката
стомана по съдържанието на отделните химични елементи. Така например, за
стомана СП40Н2М, по технически условия, съдържанието на въглерод е в
границите от 0,35 до 0,5%, докато за компактна стомана с аналогичен
химичен състав интервалът на допуска не превишава 0,05%.
Ако се използват феромагнитни прахове, то структурните изменения в
процеса на спичане оказват съществено влияние на магнитните свойства на
спечените материали. По-долу са представени физичните характеристики за
най-простия случай на еднофазен феромагнитен спечен железен прах.
На фиг. 4.15 е представена промяната на В в спечено желязо, в
зависимост от относителната плътност δ = γ/γ0 или от относителната
порестост р= 1-δ, където γ0 е плътността на лятото желязо. Зависимостите
В = f(δ) зависят линейно от δ (при δ > 0,6), а също така, при условие че
полето, в което се провежда измерването на В, е по-голямо от зададеното
прагово ниво (за случая Нт > 50 А/cm). Тъй като порестостта означава
отсъствие за определен обем от феромагнетика, то магнитната индукция на
насищане Bs за порестия образец ще се представи със зависимостта:
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Bs = Bso-αp,

(4.23)

където Bso – индукция на насищане на лято желязо, α – коефициент на
пропорционалност, характерен за материала.
Показаната зависимост в (4.23) се основава на закона за адитивността
на намагнитеността на насищане и описва експерименталните данни,
приведени на фиг. 4.15, а за δ > 0,6. При измерване на Bs в силни магнитни
полета (при техническо намагнитване) се получава магнитната зависимост на
Ms или Bs от порестостта за целия диапазон на порестостта.

Фиг. 4.15. Зависимостта на В (а), коерцитивната сила Нс (б),
максималната магнитна проницаемост μmax (в), относителната стойност
на електропроводимостта (г), временното съпротивление (д) и
твърдостта (е) от относителната плътност р на спечени железни
прахове. Размерът на частиците на праха е от 40÷80 μm. Индукцията на
полето Нв (А/cm) е за зависимост: 1 – 4, 2 – 10, 3 – 50, 4 – 200, 5 – 400.

При провеждане на измерванията на порест феромагнетик в магнитни
полета по-малки от полетата при техническото насищане е необходимо да се
отчита действието на размагнитващия ефект на полето, което намалява
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стойността на действащото поле във феромагнетика. Намагнитването на
изделието е затруднено. Нека специален феромагнитен материал има висока
плътност. Той може да се разглежда като еднородно тяло със сферични пори.
Ако порите са на значително разстояние една от друга, то влиянието на всяка
от тях може да се разглежда без отчитане на взаимното им влияние. При
въздействие върху подобни материали с пори с радиус r на магнитното поле
Н0 магнитното поле в порите Нр, се определя със зависимостта
=

,

(4.24)

където μ е магнитната проницаемост на феромагнетика. Наличието на пора е
еквивалентно на съществуването на магнитен дипол, разположен в центъра и
има магнитен момент:
=

.

(4.25)

Като се сумират магнитните моменти на всички пори във
феромагнетика и отчетат зависимости (4.24) и (4.25), може да се запише
зависимост за определяне на ефективното поле Hi, което действа вътре в
порестия феромагнетик с относителен обем на порите р
=

1−

3( − 1)
1+2

,

(4.26)

При μ >> 1 зависимостта (4.26) се записва във вида
≃

1−

3
2

.

(4.27)

Промяната на Нс, в зависимост от порестостта, в спечено желязо е
представена на фиг. 4.15, б. Тъй като в спеченото желязо размерът на порите
не превишава размера на доменните граници, то се предполага, че влиянието
в хистерезисната крива и в Нс се определя от механизма, предложен в
теорията на включванията. Взаимодействието на доменните граници със
затварящите домени около порите води до нарастване на Нс с увеличаване на
порестостта
≃

⁄

,

(4.28)

където с е постоянна.
При обсъждане на природата на коерцитивната сила в порести
феромагнитни материали е необходимо да се отчита хистерезисната
зависимост, която се изгражда от доменните граници и взаимодействието им
с дефектите на кристалния строеж на основната матрица на порестия
материал Нсо. В някои случаи, при пластична деформация или термична
обработка, този вид хистерезис може да превишава влиянието на порестостта
върху коерцитивната сила.
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В порест феромагнетик коерцитивната сила се представя със
зависимостта:
=

⁄

+

.

(4.29)

Експерименталните данни за поресто желязо (фиг. 4.15, б), се описват с
уравнението Нс = 0,95 + 5р2/3 (А/cm).
Зависимостта на μ от порестостта, като се отчита (4.23), се записва във
вида:
=

м

−

,

(4.30)

където μм е магнитна проницаемост на матрицата на порестия материал.
Зависимостта (4.30) се ползва при такива стойности на полето, при
които индукцията В линейно зависи от порестостта р. На фиг. 4.15, в е
представена зависимостта на μ = f(р).
На
фиг. 4.15, г
е
показана
промяната
на
относителната
електропроводимост σ/σ0 от относителната плътност р на спечен железен
прах. Зависимостта σ =f(δ) е линейна функция при δ > 0,5 и се записва във
вида
σ=σ

1−

2
3

,

(4.31)

където σ0 е електропроводимостта на лятото желязо при δ = 1. Теоретично
тази зависимост може да се получи от условието, че ефективното
електрическо поле Ее, което действа вътре в порестия материал, по аналогия с
магнитното поле, ще бъде по-малко от приложеното Е0 по зависимостта
=

1−

.

(4.32)

Зависимост (4.32) е вярна, ако порите са достатъчно отдалечени една от
друга и имат сферична форма.
Влиянието на порестостта върху механичните свойства може да бъде
обяснено аналогично. Разглежда се компактна матрица, в която равномерно
са разпределени сферични пори. При материали с висока плътност влиянието
на всяка пора може да се разглежда самостоятелно, независимо от влиянието
на другите пори. Ако разгледаме елементарен куб с единичен обем, в който е
поместена пора с радиус r, то минималното сечение на куба е равно на 1–πr2.
Относителната порестост
4
(4.33)
3
Да предположим, че основният метал е подложен на пластична
деформация и приложеното механично напрежение е разпределено по цялото
минимално сечение. Тогава разрушаващото напрежение (текущото
съпротивление σв) е пропорционално на минималното сечение на
= (1 − ) =

180

елементарния куб и отношението на текущото съпротивление за лятото
желязо (като функция от порестостта) се представя със зависимостта
в
во

= (1 −

)=1−

3
4

⁄

⁄

≈ 1 − 1,21

⁄

(4.34)

На фиг. 4.15, д се вижда, че експерименталната стойност на
относителното текущо съпротивление за спечено желязо достатъчно добре
съвпада с теоретичната крива при σ ˃ 0.8. Ако металът, при отсъствието на
пори, има повишена пластичност, то условието за преразпределение на
напреженията при опън са изпълнени и до по-високи стойности на
порестостта. На фиг. 4.15, д са нанесени експерименталните данни, получени
при изпитване на пластичен материал – спечен желязо-никелов прах
(30% Ni), който в лято състояние има относително удължение 45%, докато
относителното удължение на чистото желязо е 30%. От приведените данни се
вижда, че експерименталните данни съвпадат с теоретичните до p ˂ 0,3.
Определянето на теоретичната зависимост на твърдостта от
порестостта е трудна задача. Експериментални данни за зависимостта са
представени на фиг. 4.15, е. Зависимостта НВ = f(p) за р > 0,4 (d > 0,6) има
линеен характер и може да се опише с израза:
НВ = НВ0 (1-2р),

(4.35)

където НВ0 е твърдостта на лятия материал.

Фиг. 4.16. Зависимост на Ms от плътността на спечени заготовки от
железен прах Ж100 (1), стомана ЖГр1 (2) и стомана ЖГр1ДЗ (3).

От зависимостите следва, че порестостта оказва съществено влияние,
както на магнитните, така и на якостните свойства на феромагнитните
материали в широк диапазон на изменение на тяхната плътност. Те могат да
служат за безразрушителен контрол на характеристиките на спечени изделия
от еднофазен феромагнитен прах.
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За повишаване на якостните характеристики на конструкционни
прахови стомани, на основата на желязо, обикновено се използва легиране с
въглерод и други химични елементи. Легирането се реализира посредством
подготовка на шихта от железен прах и легиращи елементи. Въглеродът се
добавя като графит. Плътността на материала се определя чрез измерване на
масата и геометричните размери или посредством методите на хидростатично
измерване. Косвена информация за плътността може да се получи и на
основата на резултатите от магнитни измервания.
На фиг. 4.16 е показана измерената магнитна характеристика Ms на
пресови заготовки от железен прах в зависимост от плътността. Между Ms и
плътността на материала има добре изразена корелационна линейна
зависимост. Най-висока стойност за Ms(p) са получени при заготовки от прах
Ж 100, тъй като в този прах съдържанието на неферомагнитната фаза е
значително по-малко в сравнение с другите материали. В стомана ЖГр1 е
добавен неферомагнитен прах на графит, а в ЖГр1ДЗ има освен железен и
меден прах.
Еднозначните зависимости на Ms от и плътността на заготовките може
да служи за основа при разработване на методи и уреди за безразрушителен
контрол на плътността (порестостта) на праховия материал.
Тези две характеристики оказват съществено влияние върху процесите
на спичане. По-долу ще представим влиянието им върху свойствата на
материалите.
Използването на допълнително легиране спомага да се получат
материали с нови магнитни, електрически и механични характеристики.
Най-често в края на продукта, след пресоване и спичане, се наблюдава брак
от нарушаване на необходимата порестост или от свързания въглерод.
На фиг. 4.17 и 4.18 са представени данни от експериментални
изследвания на Ms, Нс, ρ, Е при промяна на порестостта до 18% за спечена
стомана 30НМ. Порестостта се променя от 6% до 14%, а съдържанието на
въглерода – от 0,1 до 0,4 масови %. Максималната промяна на тези
характеристики могат да се използват за безразрушителното определяне на
порестостта. Най-висока е чувствителността към промени на порестостта
върху модула на еластичност Е (ап = 0,30, табл. 4.1). След това е
специфичното съпротивление ρ (ап = 0,25), намагнитеността Ms (ап = 0,14) и
коерцитивната сила Нс (ап = 0,12). Приложимостта на тези методи в
значителна степен зависи от това, доколко в производствените условия се
запазват високи изисквания за поддържане на зададено ниво на въглерода.
Например, за стомана 30НМ допустимите отклонения за съдържанието на
въглерод са от 0,25 до 0,40% С.
На фиг. 4.17, 4.18 са показани зависимостите на изследваните физични
характеристики от „свързвания“ въглерод. Най-малка е чувствителността към
промяна на порестостта в модула на еластичност Е (ас = 0,011), следва Ms (ас
= 0,018), и значително по-чувствителни са Нс (ас = 0,59) и еквивалентното
съпротивление (ас = 0,11).
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Фиг. 4.17. Промяна на Ms и ρ в стомана 30НМ в зависимост от
порестостта П (а, в) и съдържанието на въглерод (б, г). Съдържанието
на въглерода е 0,32% (а, в), а порестостта в %: 1 – 7, 2 – 10, 3 – 14 (б, г).

Фиг. 4.18. Промяна на Е (а, б), Нс (в, г) за стомана 30НМ в зависимост от
порестостта П (а, в) и съдържанието на въглерод (б, г). в – съдържание
на въглерод 0,4%; б – порестост: 1-7,2%, 2 -10%, 3-14%; г – порестост
8%.

183

Известно е, че желязо-графитните праховометалургични стомани след
спичане имат перлитно-феритна структура, като количеството перлит зависи
от съдържанието на въглерода в стоманата. В магнитно отношение перлитът
е „по-твърда“ фаза, в сравнение с ферита и коерцитивната сила Нс нараства с
увеличаването на съдържанието на въглерода (фиг. 4.18, г). Аналогични
зависимости се наблюдават и за желязо-графитни стомани с добавки от мед,
но стойностите за Нс са по-високи в стомани с по-високо съдържание на мед.
Таблица 4.1. Стойности на коефициентите на нормираните
уравнения на регресия, които представят зависимостите на
изследваните физични характеристики от порестостта (аn) и
съдържанието на „свързан“ въглерод (ас) в праховометалургична
стомана 30НМ
Физични характеристики
Модул на еластичност Е
Намагнитеност Ms
Електросъпротивление ρ
Коерцитивна сила Нс

ап
0,32
0,14
0,25
0,12

ас
ап /ас
0,011 29,0
0,018 8,0
0,11
2,3
0,59
0,2

ас/ ап
0,03
0,125
0,43
5

Изследваните характеристики Ms, ρ, Е, Нс, както се вижда от фиг. 4.17 и
4.18, зависят от порестостта и незначително от съдържанието на въглерода в
стоманите. Ms линейно нараства с увеличаване на плътността на стоманата и
съкращаването на обема, който не е запълнен с метал. Намагнитеността с
увеличаване на съдържанието на въглерода (фиг. 4.17, б) намалява, тъй като
част от атомите на желязото се свързват със слабомагнитната фаза на
железните карбиди, обемът на която нараства с увеличаване на съдържанието
на въглерода. Електросъпротивлението ρ с увеличаване на плътността
намалява, при условие, че тази чувствителност е висока към един параметър,
например към порестостта, и ниска към друг параметър, например към
съдържанието на въглерода. От тази гледна точка най-подходящо е
измерването на модула на еластичност (ап/ас=29), намагнитеността (ап/ас=8),
а за определяне на „свързан“ въглерод – метода на коерцитивната сила.
Използването на ρ при контрола е затруднено, тъй като чувствителността към
порестостта и съдържанието на въглерод е еднаква.
При производствени условия, ако плътността на изделието е стабилна е
възможна оценка на съдържанието на въглерода чрез измерване на Нс. При
стабилно съдържание на въглерод в изделията е удачно определяне на
плътността на материала по резултати от измерване на Ms.
На фиг. 4.17 и 4.18 е показано, че изследваните характеристики имат
линейни зависимости от порестостта П и съдържанието на въглерода. Вижда
се, че може да бъдат подбрани две характеристики с различна чувствителност
към порестостта и съдържанието на въглерода и те да бъдат използвани при
контрола.
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порестост, %

Фиг. 4.19. Взаимовръзка между магнитните характеристики (Ms и Нс),
порестостта П и съдържанието на въглерод в стомана, легирана с никел
(2 масови %) и молибден (1 масови %) С цифри около точките е
показано съдържанието на въглерода.

Фиг. 4.20. Показания на диференциалния магнитен уред за контрол на
изделия с различно структурно състояние и порестост.
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Възможностите за двупараметров контрол на стомана 40Н2М са
показани на фиг. 4.19. Дадени са взаимните връзки между магнитните
характеристики (Нс, Ms) и структурните параметри (П и съдържанието на С).
Аналогични зависимости съществуват и за други марки стомани.
На фиг. 4.20 е представена взаимната зависимост между Нс, Bs, (измерени с
помощта на диференциален магнитен структуроскоп – ДМС), и структурните
параметри (П и С) в праховометалургична стомана ЖГрД2,5К0,8, използвана
за изработване на лагери. По стойността на Нс (тока на размагнитване) се
съди за структурното състояние на стоманата, а по стойността на Bs – за
порестостта на изделието.
Експерименталните данни на фиг. 4.20 са нанесени като наклонени към
абсцисната ос паралелограми. Линиите с постоянни стойности на порестостта
са успоредни една на друга под линеен ъгъл към абсцисната ос, а линиите,
които съответстват на еднакви микроструктури, са успоредни една на друга и
на ординатната ос. Фиг. 4.20 демонстрира „паралелограма на годни изделия“
при измерването с уреда. „Паралелограмът на годност“ съответства на годни
изделия със структура на пластинчат перлит със съдържание на ферит до 50%
и порестост 17÷25%. Под „паралелограма на годност“ са изделия с порестост
> 25%, а над него – изделия с порестост < 17%. От лявата страна на
паралелограма са изделия със завишено съдържание на ферит, а отдясно – с
наличие на циментитна мрежа.
Двупараметровият контрол позволява по две измерени магнитни
характеристики (Нс и Мs) да се определя П и съдържанието на С, т.е. да се
определи качеството на изделието. ДМС позволяват експресен 100% контрол
на качеството.
За създаване на необходимите високи якостни характеристики, както и
при обикновени компактни материали, се използва термична обработка –
закаляване и отпуск. Особеностите на структурното състояние на
праховометалургични стомани (остатъчна порестост, нееднородност на
химичния състав по въглерод и други легиращи елементи) е причина за
значително разсейване на физико-механичните характеристики на
термообработените материали, което може да доведе до брак на продукцията.
За контрол на качеството на праховометалургични стомани след
закаляване се използват два параметъра. Плътността оказва най-силно
влияние на Ms, а съдържанието на въглерод най-силно влияе на Нс и
незначително на Мs. Следователно, за целите на контрола на термично
обработени стомани е целесъобразно да се строят диаграми, подобни на тези
на фиг. 4.20, които свързват магнитните и структурните параметри на
стоманата. По характеристиките Ms, Нс, HRC, γ е построен „паралелограм на
годност“ за закалените образци от стоманата (фиг. 4.21).
Значителното разсейване на експерименталните точки е свързано с
особеностите на структурното състояние на стоманите, по-специално с
неравномерното разпределяне на въглерода в различни образци от една и
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съща серия. Определено влияние оказва и различният характер на влиянието
на порестостта върху Нс. Порестостта повишава или намалява HRC.
Независимо от това, графиката, показана на фиг. 4.21, дава принципна
възможност чрез измерването на две магнитни характеристики (Ms и Нс) да се
определи γ и HRC на закалените изделия. Ако по технически условия
изделието трябва да има плътност γ ≥ 7,2 г/см3 и твърдост от 44÷50 HRC,
тогава тези изделия са с характеристики, които са разположени в
защрихованата зона фиг. 4.21. Неголямата продължителност на измерването с
диференциалния структуроскоп (от 3÷5 sec) позволява той да се използва при
оперативен контрол в производството.

Фиг. 4.21. Взаимосвързаност между магнитните характеристики (Ms и
Нс) със свойствата на спечени стомани (плътност и твърдост) след
закаляване. Цифрите около точките показват средните стойности на
НRC на образците.

Праховометалургичните въглеродни стомани след закаляване имат
високи вътрешни напрежения, което съществено намалява вискозните и
пластичните им свойства. Оптималните якостни свойства на материалите се
формират след термообработка. В отличие от лятите стомани
праховометалургичните порести материали оказват допълнително влияние на
магнитните и якостните свойства. Порестостта слабо влияе на Нс и
значително по-силно на HRC. Това обстоятелство намалява достоверността
на контрола и на ефективността му. Тези значителни трудности могат да се
преодолеят, ако се изпълнят следните условия:
− магнитният двупараметров метод за контрол на структурното
състояние на изделията по плътност и съдържание на въглерод след
спичане се осигурява посредством измерване на Ms и Нс,
− контролът на структурното състояние на изделието след закаляване
се реализира по Нс.
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4.8. Магнитни свойства и методи за контрол на изделия
от праховометалургични волфрамо-кобалтови
сплави
За обработка на метални материали често се използва волфрамокобалтови твъди сплави, изработени по методите на праховата металургия на
основата на карбиди на преходни метали (волфрам, титан, ниобий, тантал,
молибден). Ефективната работа и високите режещи свойства, зависят от
начина на изработване и чистотата на изходния прах, а също така и от
условията на спичане.
Спечените волфрамо-кобалтови сплави представляват конгломерати от
твърди труднотопими частици на волфрамов карбид, свързани с лесно топим
пластичен слой от кобалт. Твърдостта на сплавта се осигурява от карбида на
волфрама или други карбиди. Якостта на сплавта се определя от
структурното състояние на кобалтовата прослойка. В реалните сплави
кобалтът е в границите 20÷25 масови %, а структурата е смес от две фази –
волфрамов карбид и γ-фаза (твърд разтвор волфрам и въглерод в кобалта).
Структурата на сплавта може да се представи като кобалтова матрица, в
която са разположени частиците на волфрамовия карбид, чийто частици са
със среден размер в границите 1÷5 μm. Промяната в съдържанието на фазите
и състоянието на тяхната структура в широки граници влияе върху якостните
им характеристики.
Важна роля при формиране на
физичните
им
свойства
имат
циментиращите кобалтови прослойки и преди всичко дебелината им.
Като знаем концентрацията на
кобалта и средния размер на зърната
на карбида може да се пресметне
средната дебелина на прослойката
Ако
предположим,
че
hср.
карбидните зърна имат форма на куб
Фиг. 4.22. Модел на структуи са разположени в кобалтова мрежа
рата на твърди сплави.
(както е показано на фиг. 4.22), може
да се запише:
ℎ

=

3

1−

,

(4.36)

където Dcp е средният размер на карбидното зърно; γwc – плътността на
волфрамовия карбид, γСо – плътността на кобалта; Со – концентрацията на
кобалта в масови проценти.
Магнитните, електрическите и якостните свойства на твърдите сплави
основно се определят от структурното състояние на кобалтовата връзка.
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Съдържанието на кобалта в твърдите сплави може да се определи по
промяната на Ms по зависимостта, показана на фиг. 4.23.

Фиг. 4.23. Зависимост на Ms от съдържанието на кобалт.

Една от хипотезите за магнитния хистерезис, при твърдите сплави се
състои в това, че кобалтовата прослойка между зърната карбид на волфрама
може да се разглежда като феромагнитна ципа с променлива дебелина с
период, равен на средния диаметър на зърното на карбидите (фиг. 4.22).
Хистерезисната крива при пренамагнитване на такава ципа зависи от
следните две причини: градиента и дебелината на ципата (Hch) и
взаимодействието на доменните граници с дефектите на кристалния строеж
на кобалтовата прослойка (Hсм). Коерцитивната сила на тази прослойка се
представя във вида
=

+

м

= 4,2

⁄

ℎ

⁄

+

м,

(4.37)

където А е константа на обменното взаимодействие; Мs – намагнитеност при
насищане; h – дебелина на ципата;
– градиент на дебелината на ципата.
Ако в първо приближение считаме, че величината
сплави е еднаква, то (4.37) се представя във вида:
=

+ ℎ

⁄

,

за различни твърди
(4.38)

където а и b са постоянни, които могат да се определят от зависимостите Hc =
f(h), които се построяват по експериментални данни за сплави с различно
съдържание на кобалт и размери на частици на волфрамовия кобалт
(фиг. 4.24). Тук експерименталните стойности за Hc за сплави с различна
дебелина на кобалтовата прослойка удовлетворяват описаните с права линия
пресмятания по (4.38).
Частта от ординатата Hcм представлява част от хистерезиса на
кобалтовата прослойка, който е свързан с дефектите на кристалната
структура, от микронапреженията и наличието на други фази.
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Фиг. 4.24. Зависимост на Нс от средната дебелина на кобалтовата
прослойка hср-4/3 за твърди сплави.

Фиг. 4.25. Среден слой на износване на 50 образеца от твърди сплави с
различни размери и форма в зависимост от Нс при рязане на стомана У7
в продължение на 25 min. Скорост на рязане Vср=120 m/min, сечение на
стружката bср × S = 1,5 × 0,25 mm2, среден ъгъл на заточване на
режещия инструмент 10º.

От фиг. 4.25 следва, че Hсм ≈ 30 А/cm. Необходимо е да се отбележи, че
величината Hсм на кобалтовата прослойка не е постоянна величина и зависи
от дефектността, съдържанието на въглерод и наличието на
микронапрежения. По тангенса на ъгъла на наклона се намира коефициентът
b. Тогава в (4.38) коерцитивната сила може да се представи във вида
Нс = 30,2 + 3,76h -4/3 (А/см).

(4.39)

Или като се отчита (4.36):
ℎ

= 30,2 + 3,75

където Dcр и h се въвеждат в микрони.
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,

(4.40)

По този начин Нс на твърди сплави се определя от влиянието на
следните фактори: коерцитивността за сметка на взаимодействието на
доменните прегради с дефектите на кристалния строеж, от полетата на
еластични напрежения, от промените в кобалтовата фаза и коерцитивността и
от промените на дебелината на прослойката.
Структурните промени в твърди сплави влияят както на якостните, така
и на магнитните свойства. Може да се предположи, че по магнитните
свойства може да се оцени не само твърдостта, якостта при огъване, но и
специалните експлоатационни свойства като устойчивост при рязане. На
фиг. 4.25 са представени зависимости на износване при рязане на сплав
(10%Со, 75%WC и 15% (TiC, ТаС, NbC)). От зависимостите следва, че
пластина с по-малко Нс, има по-висока степен на износване.
Зависимостта между износването bср на режещия ръб и Нс се записва
във вида
bср = αHcn,

(4.41)

където α и n са параметри, които зависят и от условията на изпитване (ъгли
на заточване на инструмента, скорост на рязане, дълбочина на рязане и др.).
Качеството
и
експлоатационните характеристики на твърдите
сплави силно зависят от съдържанието на кобалт в сплавта.
Пондемоторният метод помага да се
определи съдържанието на кобалт в
сплавта. На фиг. 4.26 е представена
зависимостта на показанията U на
уреда (пропорционални на силата на
отделяне
на
датчика).
Преди
експеримента е необходимо изделието да се размагнити. Разсейването
Фиг. 4.26. Зависимост на
на експерименталните данни от
показанията на уреда от
съдържанието на кобалт.
средната стойност за образците е от
порядъка на 4%, като това е свързано
с наличието на пори, феромагнитни включвания или с факта, че част от
кобалта може да бъде включен като неферомагнитни съставки и фази.
Размерите на зърната на WC-фаза е в границите 1÷20 мкм и не оказват
съществено влияние на показанията на уреда. Грешката на уреда е от
порядъка на 6%.
Магнитните хистерезисни свойства на твърдите сплави се определят
основно от структурното състояние на феромагнитната кобалтова прослойка,
а величината Нс силно зависи от съдържанието на кобалт и въглерод в
сплавта и от размерите на карбидните частици. По ГОСТ 3882–74 твърдите
сплави се разделят на няколко марки по съдържание на кобалт и размери на
зърната. Техническите условия ТУ–18–19–127–74 определят интервалите от
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стойности на Нс за сплавите, чиито якостни характеристики се определят по
ГОСТ 218–74 и ГОСТ 219–74 (табл. 4.2).
Контролът на материалите се реализира с използване на
коерцитивометри от типа КТС-1, които позволяват полуавтоматично
измерване на Нс в отворена магнитна верига.
С помощта на коерцитивометрите успешно се контролира прегряването
на изделията при спичане и нарушения на технологичния процес, водещи до
отклонения на структурното състояние на твърдите сплави от нормата. По
този начин може да се препоръчат промени в режимите на спичане и
намаляване на брака.
Таблица 4.2. Коерцитивна сила на твърди сплави,
съгласно ТУ-48-19-127-74
Марка сплав

Нс, А/cm

Марка сплав

Нс, А/cm

ВК3-М

185–230

ВК15

55–95

ВК3

120–150

ВК20

50–80

ВК4

105–145

Т30К4

110–175

ВК6-ОМ

225–280

Т15К6

95–150

ВК6-М

155–200

Т14К8

80–135

ВК6

105–150

15К10

70–110

ВК6-В

60–80

15К12

50–70

ВК8

80–145

117К12

50–80

ВК10

65–100

ТТ10К8-В

80–110

Фазовият магнитен анализ на феромагнитни материали широко се
използва, не само в изследователската практика при решаване на задачи на
физичното материалознание, но и при безразрушително определяне на
фазовия
състав.
Съчетаването
на
фазочувствителни
и
структурночувствителни магнитни параметри, позволява да се определи
качеството на спичане на праховометалургичните изделия.
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Приложение 1.
Основни магнитни характеристики на стомани
СТОМАНА

У7А
У8А

У9А

2
3

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Инструментални стомани
В състояние на доставка
Закаляване
800
Отвръщане
320-340
В състояние на доставка
Закаляване
780
Отвръщане
500
Закаляване
800-810
Отвръщане
360
Закаляване
850
Отвръщане
500
Закаляване във въздух
810
Отвръщане
240
Закаляване
810
Отвръщане
400

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,85

МПП

0,81

9,0
38,8
20,0
9,0
26,0
18,4
35,0
18,0
33,0
16,4
42,0
22,0

1,07

16,0

1,18
0,67

1,5

МОН
МПП

МОН
МОН
МОН

МОН – метод с използване на частично намагнитване.
МПП – метод с приложено магнитно поле.
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Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

У10

Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане

800
190
810
400
850
400

0,8
1,0

0,85
1,18
0,93

43,2
40,0
45,0
18,0
42,0
15
8,0
26,0
19,2
46,2
33,0
44,0
34,0
47
39,2
20,8
18,8

0,8

50,4

МОН

1,04

34,4
62,3
51,0
71,2
40,0

МОН

0,91

41,6

СОН

У12

ХВГ

9ХС
Р9
Р6М3
Р6М5
Р18
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МОН2
или
МПП3
МОН
МОН

СТОМАНА

0,64
760
150-180
800
150-180
850
190
830
160
250
420
900
180-200
1240
550
1210
560
1220
550
1270
550

0,71

МПП
МПП

МОН
МОН
МОН
МОН

СТОМАНА
Р9К5
11X11M
11X11ФI
15X28
5ХНМ
5ХН1М
ШХ15
ШХ15СГ
Х12Ф1

Ст05
Ст3
Ст5
10
15
20А

Състояние на материала
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
В състояние на доставка
В състояние на доставка
В състояние на доставка
Закаляване
Закаляване
В състояние на доставка

Режим на термообработка (0С)
1290
590
1030
200
1050
470
1200
560
830
550
870
580
840
150
840
150
1050
470

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

1,08

41,6

МОН

0,6

61,6

МОН

0,41

68,0

МОН

0,68

44,0
33
14
33,0
19,0
48,0
41,4
47,8
44,0

МОН

67,7

МОН

1,55
0,95
0.79

0,41

Въглеродни стомани
800

800
800

0,72
1,10
0,80
1,17

2,2
4,2
4,8
2,4
5,4
7,5
3,18

МОН
МОН
МОН

МПП
МПП
МПП
МПП
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СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

25

В състояние на доставка
Нормализация
Закаляване
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
В състояние на доставка
Отгряване
Закаляване
Отгряване
Нормализация
Закаляване
Отвръщане

880-900

0,85
0,53
1,1
1,125

0,59
0,5
0,65

4,0
4,0
24,5
6,4
29,6
22,2
28,0
13,6
28,0
12,0
26,8
33,2-34,4
12,0
36,5
7,2
8,8
33,4

0,63

19,9

35
45

45Д
Ст50
Ст60
25ХСНВФА
(ВП25)

12ХН3А

200

850
860
380-420
820
450
820
535
850
840
430
800
750
900
750
900
900
450

Циментирани и азотирани стомани
Циментация
900-920
Закаляване
800
Обработка студена
-50
Отвръщане
160

0,79
0,83
1,05
0,83

МОН2
или
МПП3
МПП
МПП
МОН
МПП
МОН
МПП
МОН
МОН
МПП
МПП
МПП

МПП

20,4
0,95

24,8

МОН

СТОМАНА

12Х2Н4А

18XHBA
(18X2H4BA)

15Х2ГН2ТРА
14ХГСН2М
(ЭП176,ДИ-ЗА)

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

Циментация по цялата
дълбочина
Закаляване в масло
Отвръщане
Закаляване
В състояние на доставка
Нормализация
Отвръщане
Циментация
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Циментация
Високо отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Циментация
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане

910±10

0,7

11,9

860
160
960

0,8

860
650
910
830
160
900
600
900-920
670
790
-70
160
860
160
585
650
900-920
800-850
180-200
950
650

МОН2
или
МПП3
МПП

0,5

17,6-18,0
16,1
21,2
20

0,74

28,7

МОН

0,73

19,6

МОН

0,76

30,3

МОН

0,83
0,8
1,11

20,8
19,2
8,0

МОН
МОН
МПП

0,73

24,3

МОН

0,825

5,6

МПП

МПП
МПП
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СТОМАНА

20ХЗМВФА
(ЭИ 415)

16ХГТА
(ЭИ274)
12Х2НВФА
(ЭИ-712)

202

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Циментация
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
В състояние на доставка
Циментация
Отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Стареене
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Циментация
Закаляване
Отвръщане
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Циментация
Нормализация
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане

900-920
820-860
-50
160

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,82
0,67

32
14,4

МОН
МПП

0,93

34,4

МОН

1,33
1,13

13,5
5,6

МОН
МПП

0,93

30,4

МОН

0,83

МОН

0,42

29,6
27,2
19,2

МПП

0,76

40,0

МОН

930
600
940
-70
250
1050
680
910
850
160
-70
160-180
900
400
900-950
900-950
600±20
870-890
200-250

СТОМАНА

Cт20

16ХЗНВФМБ
(ВКС-5)

13Х11Н2В2МФ
(1Х12Н2ВМФ)
38Х2МЮА
(З8ХМЮА)
12Х13
(1Х13)

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
В състояние на доставка
Нормализация
Отвръщане
Циментация
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Циментация
Отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
В състояние на доставка

910
520
550

Закаляване
Отвръщане
Азотиране
Закаляване
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане

900
600
900-920
670
800
170
900
600
940-950
650-670
900-70
300

940
600
540
860

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,76
0,90
0,53

37,4
17,5
4,5

МОН
МОН
МПП

1,1-1,2

6,0

МПП

0,63

18,3
12,0

МПП

0,65

11,6

МПП

0,79
0,7

44,0
18,5

МОН
МПП

35,5
0,95
0,6

1010
820

0,7

16,2
35,0
10,0
38,0
10,5

МОН
МПП
МПП
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СТОМАНА

Състояние на материала

08Х14МФ

Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане

10ГН2МФА
12ХМ
12Х1МФ
15Х1М1Ф
16ГНМА
48ТС (15Х3МФ)
15Х2НМФА
16ХСН
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Режим на термообработка (0С)
Подобрени стомани
1000
760-980
850
650
880-920
950-980
730-760
1020-1050
730-760
920-940
620-670
920
650
900
350
930
260
380-425

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,9

7,8

МПП

1,18
1,06

6,6
3,6

МПП
МПП

1,0

5,7

МПП

1,08

5,0

МПП

1,1
1,25

4,0
6,0

МПП
МПП

1,2
0,4

6,5
5,2

МПП
МПП

0,9

16,0
24,5
22,8
14,4

МОН

0,76
0,78

МПП
МПП

СТОМАНА

Състояние на материала

25Х2ГНТА
(ЭИ519)

Закаляване
Отвръщане
Циментация
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Нормализация
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане

30ХМА
20ХМ
20ХМА
20ХМФА
30ХЗМФА
45ХН
25Х1МФ
45Х1
45ХНМФА

Режим на термообработка (0С)
970
650-670
910
820-850
-70
160-180
870-880
600
880-920
620-650
880
500
980-1000
960-980
710-740
860-870
400
850
350
950
630
860
500
870
320
460

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,83

29,6
23,6
10,4

МОН

1,2

5,3
18,8
9,8

МПП

1,3

6,4
30,9
12,0
30,3
12,0
26,2
15,3
32,3
13,3
32,0
16,0
14,4

МПП

1,28

МОН
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СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

38ХНЗМА

Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Нормализация
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане

850
450

37ХНЗА
40Х

38ХНЗМФА

38ХС
38ХА

38ХГН
30Х2Н2ВА
40ХНМА
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Остатъчна
индукция, (Br, Т)

750-760
850
600
915-945
250-270
900
500-600
860
550
830
580
860
690
860
580
840
580

МОН2
или
МПП3

1,15
1,36
1,24

25,9
11,9
19,2
32,5
16,0
13,6
32,8
13,6
10,0
9,2

1,15

10

МПП

0,93

МОН

0,96

22,4
37,2
12,5
8,0

1,45

12,0

МОН

1,19

9,6
29,8
9,6

МОН

1,02

14,3

МОН

1,15

12,0

МОН

0,47
840-860
360-380
440-460
860
510

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

0,94
1,02

МПП
МОН
МОН
МОН
МОН

МПП

СТОМАНА

Състояние на материала

40ХН2МА

Закаляване
Отвръщане

26Х2НВМБР
(КВК-26)
32Х2НВМБР
(КВК-32)
37Х2НВМБР
(КВК-37)
42Х2НВМБР
(КВК-42)
03H18К9М5ТР
(ЭП637,ВКС-210)

03НI8К9М5ТР
30Х2ГСН2ВМ
(ВЛ-1)
42Х2ГСНМА

МОН2
или
МПП3

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

840
580

1,15

27,0
12,0

МОН

0,76

29,6

МОН

0,68
0,65
0,63
0,7
1,1
0,51
1,1
0,54

28,0
19,9
23,9
44,0
43,8
36,0
43,8
20,0

МОН
МОН
МОН
МОН

0,69

22,4

МПП

0,74
1,02
0,66
0,85

19,2
24,0
10,4
8,8

МОН
МОН
МПП
МПП

0,72
0,74

32,0
8,8

МОН
МПП

Стомани с висока якост
Закаляване
930
Отвръщане
220
Закаляване
940
Отвръщане
220
Отгряване
670
Закаляване
940
Отвръщане
210
Закаляване
940
Отвръщане
220
Закаляване
940
В състояние на доставка
Закаляване
1200
Трикратна
970
рекристализация
520
Стареене
Закаляване
820
Стареене
480
Азотиране
520
В състояние на доставка
Отгряване
650
Закаляване
930
Отвръщане
410
В състояние на доставка

МОН
МОН
МПП
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СТОМАНА
(ВКС-1)

СП-28

25ХСНВФА
(ВП-25)

ВНС-17
СП33
СП33ВД
ВП-25
ВП30
40ХН2СМА
(ЭИ643)
25ХГСА

208

Състояние на материала
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
В състояние на доставка
Подгряване
Закаляване
Бързо
пренасяне
в
електрическа пещ
Отвръщане
В състояние на доставка
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Стареене
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Нормализация
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

800
930
200
280

0,98

6,4

МОН2
или
МПП3
МПП

0,67
0,75
1,12

41,6
36,0
14,4

МОН
МОН
МОН

600-650
930-960
320
750
750
860
500
950
300
950
900
900
450
910
900
250

44,2
0,7
0,59
0,50
0,65
0,63
0,5

36,0
7,2
8,8
33,6
20
19,9

МОН
МПП
МПП
МОН
МПП
МПП

18,3
36,2
30,0
34,9
0,68

20
33,9

МПП

1,20
1,12

26,4
11,0

МОН
МОН

СТОМАНА

30ХГСА
30ХГСНА

18ХГТЛ
12Х2НВМЛ
(ВКЛ-3)
15Х1М1ФЛ
20ГСЛ
25Л
27ХГСНМЛ

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане

890
225
630

Закаляване
Отвръщане
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане

875-880
620-640
900
275
Леярски стомани
930
400
900
900
550
1020-1050
1000-1010
720-750
880-920
520-550
880-900
610-630
870±20
640

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

1,12
1,43
1,07

МОН
МОН
МПП

1,16

27,0
9,6
8,0
34,1
12,0
8,0
27,4
21,3

0,83
0,58

12,8
7,2

МПП
МПП

0,61

14,4

МПП

1,4

5,3

МПП

1,15

3,9

МПП

1,1

3,7

МПП

0,41

8,8

МПП

1,08
0,64

МОН
МПП
МОН
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СТОМАНА

35ХГСЛ

ВНЛ-1
(Х14НС, СН2АЛ)
ВНЛ-2
14Х14Н5М2Л

ВНЛ-3
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Състояние на материала
Нормализация
Закаляване
Отвръщане
Нормализация
Отвръщане
Нормализация
Закаляване
Отвръщане
След отливане
Закалка
Обработка студена
Отвръщане
След отливане
Нормализация
Обработка студена
След отливане
Подгряване
Подгряване
Закаляване
Обработка студена
Стареене
След отливане
Нормализация
Отвръщане
Закаляване
Стареене
Обработка студена

Режим на термообработка (0С)
890
890
220
900±20
680
900±20
890
570-630
1100
-70
350
1100
-70
780
650
1100±20
-70
450
1100±20
650
950±20
450
-70

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,65

26,4

МОН

0,8

13,6

МПП

1,02
0,09

12,8
38,4

МОН
МПП

0,39
0,65

30,4
51,0

МПП
МОН

0,38
0,07

37,4
51,2

МПП
МПП

0,38
0,40

37,6
29,6

МПП
МПП

0,44

28,0

МПП

СТОМАНА

ВНЛ-5

268Л
(ЭИ268Л)

35Л
1Х12Н2ВНФ
(АИ961)

50Г
65Г
75Г
09Г2

Състояние на материала
Отвръщане
След отливане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
След отливане
Нормализация
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
След отливане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

350

0,25
0,32

36,0
44,0

МОН2
или
МПП3
МПП
МПП

0,46
0,42
0,73

24,0
38,4
28,0

МПП
МПП
МОН

0,54

24,0

МПП

0,69
0,40

16,0
7,2

МПП
МПП

0,67
0,76
0,93
1,05
1,3

23,0
17,5
9,6
34,5
13,3
40,0
16,0
36,8
15,0
19,4
9,9

МОН
МПП
МПП
МОН
МОН

1130
-70
480
—
1050
1050
550
1030
680
Пружинни стомани
1000
550
570
680
850
360
810
360
850
350
930
350

1,09
0,996
1,0

МОН
МОН
МПП
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СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

35СГМ

Закаляване
Отвръщане
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Студена деформация

900
400
650-700
860
420
870
430-470
850
500-600
840
875-880
500
860
300

60С2А

65С2ВА
70С2ХА
40ХФА
50ХГ
50ХФА

ОЗХ11Н102М2
ТУ-ВД
1Х13
(ЭЖ1)
1Х21Н5Т
(АИ811)
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860
350
860
470
900

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

33,6
25,0
1,05

18,4

МОН

1,38

МОН

0,77

13,6
41,8
14,4
38,8
32,2
11,5
33,7
16,0
12,2

0,8

17,6

МОН

1,17

13,6

МОН

0,52

14,4

МПП

4,0
8,0
10,0

МПП
МПП
МПП

1,07

Корозионноустойчиви топлоустойчиви стомани и сплави
Нормализация
1020
Отвръщане
660-760
1,11
В състояние на доставка
0,41
Закаляване
950
0,45

МОН

МПП

СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Х17Н7Ю
(АИ973)

Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване

1050
750
550-600

20Х13
(2Х13)

40Х13
(4Х13)

20Х12ВНМФ
95Х18
30Х13
(ЗХ13)
20Х20Н6МД2Т
(ЭП309,ВНС-4)

40Х9С2
ВНС-2М

Закаляване
Стареене
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Отгряване
Нормализация

1050
200-280
540
640
1030
200
300
500-550
1020
1040-1100
200
1050
500-600
1050
1050
550
1020
725
640
950

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,36
0,9

17,5
9,6

МПП
МПП

0,46
0,52
0,63
0,56
0,56
0,68
0,58

43,2
30,4
11,2
65,0
65,6
68,8
55,2
44,1
77,1
74,5

МПП
МПП
МПП
МОН
МОН
МОН
МОН

0,8
0,08
0,06

44,4
11,2
12,8

МОН
МПП
МПП

0,05

МПП

0,07

12,8
56,4
10,0
9,6

0,43

30,0

МПП

МПП
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СТОМАНА

ВНС-2Н
9Х18
(АИ229)

07Х16Н6
(Х16Н6,
ЭП288)

06Х14Н6Д2МБТ
(ЭП817)

10Х32Н8

214

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

Отгряване
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Отвръщане
Отгряване
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане
Стареене
Закаляване
Стареене
Закаляване
Стареене

740

0,44
0,96

51,7
28,0

МОН2
или
МПП3
МОН
МОН

0,98

24

МОН

0,61
0,5

64,0
68,0

МОН
МОН

0,45

79,6

МОН

0,50

40,0

МПП

0,40
0,56

41,6
24,6

МПП
МПП

0,45
0,08

24,8
8,0

МПП
МПП

0,08

8,0

МПП

950
450
1030
180
400
1050
-70
550
990
-70
250
1000
-70
350-400
520
660
1000
-50
320-350
510
1070
700-750
1070
500

СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

37НВКТЮ

Закаляване
Стареене
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Нормализация
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане

1000
650
575
1000-1025
480

1,15

МПП

0,50
0,59

2,4
15,0-17,6
32,0
17,6

0,64
0,63
0,75
0,70

45,6
32,0
16,5
16,0

МОН
МПП
МПП
МПП

0,38

56,0

МПП

0,40

МПП

0,70

42,4
51,6-57,0
13,4-14,7
35,2

0,54

33,6

МПП

0,39
0,46

39,2
24,0

МПП
МПП

28,0

МПП

09Х13Н6ЛК4
(ЭИ928)
14Х17Н2
(1Х17Н2,ЭИ268)

25Н17Н2БШ
10Х12Н2ВМФ
(ЭИ962)
ЭИ992
09Х16
(1Х164Б,ЭП56)

09Х15Н5Д2Т

1030
300
350
520
680
1100
300
970
280-300
1050
700
1050
600
1050
300
600

Високоякостни стомани със специално предназначение
В състояние на доставка
0,65

МПП
МПП

МОН
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СТОМАНА
(ЭП410,
ЭП410У,
ВНС-2)

03Х11Н1ОМ2Т
(ЭП678,ВНС-17)
03Х11М10М2Т
03Х12Н10МТР
(ЭП-810,
ВНС-25)
13Х15Н4АМЗ-Ш
(ЭПЗ-Ш,
ЭПЗ10-Ш,
ВНС-5-Ш)
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Състояние на материала
Закаляване
Отвръщане
Стареене
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Стареене
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Отгряване
Закаляване
Отвръщане
Стареене
В състояние на доставка
Закаляване
Старение
Стареене
Закаляване
Стареене
Закаляване
Отвръщане
Отвръщане
В състоянието на доставка
Закаляване
Обработка студена
Отвръщане

Режим на термообработка (0С)
950
250
450
650
1000
350
425
650
1000
625
650
1000
350
515
860
525
860
860
600
750
250
500
1070
-70
200

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,59
0,69

26,4
32,0

МПП
МОН

0,47

31,2

МПП

0,47

31,2

МПП

0,50

52,8

МОН

0,55
0,5
0,40
0,59

20,8
20,8
38,4
19,5

МПП
МПП
МПП
МПП

0,40

38,4

МПП

0,55
0,55
0,17

26,0
25,6
44,0
44,7

МПП
МПП
МПП

0,37

42,4

МПП

СТОМАНА

03Х11Н10М2Т2
(ЭП853)

13Х11Н2В2МФ
(1Х12Н2ВМФ,
ЭИ961)
15Х16Н2АМ (ЭП479,
1Х16Н2АМ)
15Х12Н2МВФАБ
(1Х12Н2МВФАБ
ЭП517, ВНС-11)

Състояние на материала
Отвръщане
Отвръщане
Отгряване
Отгряване
Отгряване
Отгряване
Отгряване
Отгряване
Закаляване
Отгряване
Отгряване
Отгряване
Обработка студена
Закаляване
Закаляване
Стареене

Режим на термообработка (0С)

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

350
560
780
590
600
780
590
600
1050
780
590
600
-70
950
950
480

0,44
0,49

41,6
37,6

МОН2
или
МПП3
МПП
МПП

0,56

27,2

МПП

0,23

39,2

МПП

0,33
0,33
0,40

42,4
42,4
24,8

МПП
МПП
МПП

0,47

23,2

МПП

23,2
9,6
17,6

МПП
МПП
МПП

20,8

МПП

23,2
17,6

МОН
МПП

Температуроустойчиви деформируеми стомани
Закаляване
1000
Отвръщане
550
0,67
Отвръщане
680
0,93
Отвръщане
570
0,76
Закаляване
1040
Отвръщане
680
0,68
Закаляване
1130
Отвръщане
690
0,79
Отвръщане
760
0,60
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СТОМАНА

Състояние на материала

Режим на термообработка (0С)

13Х14НЗВ2ФР
(1Х15НВФРА,
ЭИ736 ДИ-1)

Закаляване
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане
В състояние на доставка
Нормализация
Обработка студена
Нормализация
Обработка студена
Отвръщане
Закаляване
Отвръщане

1050
550
960
560

08Х17Н5МЗ
(Х17Н5МЗ СНЗ, ЭИ925)

15Х16К5Н2М-ВФАБ
(ЭП866)
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940
-70
940
-70
450
1100
680

Остатъчна
индукция, (Br, Т)

Коерцитивна сила,
(Нс, А/cm)

МОН2
или
МПП3

0,80

23,2

МОН

0,87
0,04
0,02
0,33

18,4
36,0
25,6
48,0

МОН
МПП
МПП
МПП

0,36

41,6

МПП

0,72

32,8

МОН

Приложение 2.
Магнитни термини и определения
№
1.

Термин
Б. Диамагнетик
Р. Диамагнетик
D. Diamagnetikum
E. Diamagnet
F. Diamagnetique

2.

Б. Парамагнетик
Р. Парамагнетик
D. Paramagnetikum
E. Paramagnet
F. Paramagnetique

3.

Б. Феромагнетик
Р. Ферромагнетик
D. Ferromagnetikum
E. Ferromagnet
F. Ferromagnetique

4.

Б. Магнитен материал
Р. Магнитный материал
D. Magnetischer Werkstoff
E. Magnetic material
F. Materiau magnetique
Б. Домен
Р. Домен
D. Domane
Bezirk
E. Domain
F. Domaine

5.

Определение
Вещество, атоми, йони или
молекули в които отсъства
резултиращ магнитен момент при
отсъствие на външно магнитно
поле.
Във външно магнитно постоянно
поле магнитната възприемчивост
е отрицателна.
Вещество, атоми, йони или
молекули, които имат резултиращ
магнитен момент при отсъствие
на външно магнитно поле.
Във външно магнитно постоянно
поле магнитната възприемчивост
е положителна.
Кристално вещество, в което
магнитните моменти на атомите
или йоните са в състояние на
самопроизволно
магнитно
подреждане. Резултиращият магнитен момент на всеки домен е
различен от нула.
Материал, който има свойства на
феромагнетик.

Област в магнитния материал или
в антиферомагнетик, която има
пространствено
еднородно
подредени магнитни моменти на
атомите или йоните.
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№
6.

7.

Термин
Б. Доменна граница
Р. Доменная граница
D. Domanengrenzflache
Bloch-wand
E. Domain boundary
F. Paroi de domaine

Б. Магнитна анизотропия
Р. Магнитная анизотропия
D. Magnetische Anisotropie
E. Magnetic anisotropy
F. Anisotropie magnetique
8. Б. Константа на магнитната
анизотропия
Р. Константа магнитной
анизотропии
D. Konstante magnitischer Anisotropie
E. Magnetic anisotropy constant
F. Constante d’anisotropie magnetique
9. Б. Ос на най-лесно намагнитване
Р. Ось легкого намагничивания
D. Achse leicher Magnetisierung
E. Axis of easy magnetization
F. Axe de facile aimantation
10. Б. Ос на трудно намагнитване
Р. Ось трудного намагничивания
D. Achse schwerer Magnetisierung
E. Axis of heavy magnetization
F. Axe de difficile aimantation
11. Б. Вътрешно ефективно магнитно
поле
Р. Внутреннее эффективное
магнитное поле
D. Effektives magnetisches Innenfeld
E. Internal effective magnetic field
F. Champ magnetique interne effectif

220

Определение
Преходна област между съседни
домени, в която магнитните
моменти на атомите или на
йоните постепенно променят
своето пространствено подреждане от състояние на подреждане
в един домен до подреждане в
съседния домен.
Нееднородност на магнитните
свойства в магнитен материал в
различни посоки.
Един от коефициентите при
разлагане на свободната енергия
на магнитната анизотропия в ред
по степени на вектора на
самопроизволно
намагнитване
относно кристалографските оси
на кристала.
Кристалографска ос, при която
интензитетът на магнитното поле,
необходим за достигане на
техническо
намагнитване,
е
минимален.
Кристалографска ос, при която
необходимият интензитет на
магнитното поле за достигане на
техническо
намагнитване
е
максимална.
Силово поле, което действа на
момента на електроните, определящи магнитното състояние на
веществото, зависещо от външното магнитно поле, обменното
взаимодействие, магнитната анизотропия и размагнитващите
полета.

№ Термин
12. Б. Точка на Кюри
Р. Точка Кюри
D. Curie-Punkt
E. Curie point
F. Point de Curie
13. Б. Магнитно мек материал
Р. Магнитомягкий материал
D. Weichmagnetischer Werkstoff
E. Soft-magnetic material
F. Materiau magnetique doux
14. Б. Магнитно твърд материал
Р. Магнитотвердый материал
Ндп. Магнитожесткий материал
D. Hartmagnetischer Werkstoff
E. Hard-magnetic material
F. Materiau magnetique dur
15. Б. Намагнитване
Р. Намагничивание
D. Magnetisierung
E. Magnetization
F. Aimantation
16. Б. Размагнитване
Р. Размагничивание
D. Entmagnetisierung
E. Demagnetization
F. Desaimantation
17. Б. Пренамагнитване
Р. Перемагничивание
D. Ummagnetisierung
E. Magnetization reversal
F. Inversion d’aimantation
18. Б. Размагнитено състояние
Р. Размагниченное состояние
D. Entmagnetisierungszustand
E. Neutralized state
F. Etat neutre

Определение
Критична температура, при която
при нагряване до по-висока от
нея температура феромагнетикът
е парамагнитен.
Материал с коерцитивна сила по
индукция не по-голям от 4 кА/m.

Магнитен
материал
с
коерцитивна сила по индукция не
по-малка от 4 кА/m.

Процес, в резултат на който, под
въздействие на външно магнитно
поле, нараства намагнитеността
на магнитния материал.
Процес, в резултат на който, под
въздействие на външно магнитно
поле, се намалява намагнитването
на магнитния материал.
Процес, в резултат на който, под
въздействие на външно магнитно
поле, посоката на въртене на
намагнитване се сменя на
противоположна.
Състояние
на
магнитния
материал,
при
който
намагнитеността му е нула.
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№ Термин
19. Б. Динамично размагнитено
състояние
Р. Динамически размагниченное
состояние
D. Dynamisch entmagnetisierter
Zustand
E. Dynamically neutralized state
F. Etat neutralise dynamiquement
20. Б. Статично размагнитване
Р. Статически размагниченное
состояние
D. Statisch entmagnetisierter Zustand
E. Statically neutralized state
F. Etat neutralise statiquement
21. Б. Топлинно размагнитване
Р. Термически размагниченное
состояние
D. Thermisch entmagnetisierter
Zustand
E. Thermally neutralized state
F. Etat neutralise thermiquement
22. Б. Магнитен хистерезис
Р. Магнитный гистерезис
D. Magnetische Hysterese
E. Magnetic hysteresis
F. Hysteresis magnetique
23. Б. Хистерезисна крива
Р. Петля магнитного гистерезиса по
индукции
Петля гистерезиса по индукции
Цикл магнитного гистерезиса по
индукции
D. Magnetische Hystereseschleife
E. Magnetic hysteresis loop
F. Cycle d’hysteresis magnetique
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Определение
Размагнитено
състояние,
получено при помощта на
въздействие
на
външно
знакопроменливо
периодично
магнитно поле, амплитудата на
което се намалява от стойност,
съответстваща на техническото
намагнитване на материала, до
нула.
Размагнитено
състояние,
получено при въздействие на
външно равномерно променящо
се магнитно поле, което довежда
намагнитността на магнитния
материал до стойност, при която,
след отстраняване на полето,
намагнитеността е равна на нула.
Размагнитено състояние, което се
получава след повишаване на
температурата на материала над
точката на Кюри и последващо
охлаждане при отсъствие на
външно магнитно поле.
Нееднозначна зависимост на
магнитната индукция (намагнитеността) на магнитния материал
от интензитета на външно
магнитно поле при квазистичното
му изменение.
Затворена линия, която представя
зависимостта
на
магнитната
индукция на материала от
амплитудата на интензитета на
магнитното поле при периодично,
достатъчно бавно изменение на
полето.

№ Термин
24. Б. Хистерезисна крива по
намагнитеност
Р. Петля магнитного гистерезиса по
намагниченности
Петля гистерезиса по
намагниченности
Цикл магнитного гистерезиса по
намагниченности
D. Magnetische Hystereschleife
E. Magnetic hysteresis loop
F. Cycle d’hysteresis magnetique
25. Б. Симетрична хистерезисна крива
Р. Симметричная петля магнитного
гистерезиса
Симметричная петля гистерезиса
Ндп. Симметричный цикл
магнитного гистерезиса
D. Symmetrische Hystereschleife
E. Symmetrical hysteresis loop
F. Cycle d’hysteresis symetrique
26. Б. Несиметрична хистерезисна
крива
Р. Несимметричная петля
магнитного гистерезиса
Несимметричная петля
гистерезиса
Ндп. Несимметричный цикл
магнитного гистерезиса
D. Asymmetrische Hystereseschleife
E. Dissymmetrical hysteresis loop
F. Cycle d’hysteresis asymetrique
27. Б. Гранична хистерезисна крива
Р. Предельная петля магнитного
гистерезиса
Предельная петля гистерезиса
D. Sattigungshystereseschleife
E. Saturation hysteresis loop
F. Cycle d’hysteresis de saturation

Определение
Затворена линия, която представя
зависимостта на намагнитеността
на материала от амплитудата на
интензитета на магнитното поле
при периодично, достатъчно
бавно изменение на полето.

Хистерезисна крива, получена
при циклична промяна на
интензитета на магнитното поле
между равни по абсолютна
стойност
максимален
и
минимален
интензитети
на
полето и симетрия относно
полето на координатната система.
Хистерезисна крива, получена
при циклична промяна на
интензитета между неравни по
абсолютна стойност максимален
и минимален интензитети на
полето.

Симетрична хистерезисна крива,
при която максималната стойност
на намагнитване съответства на
намагнитването при тхническото
насищане.
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№ Термин
28. Б. Начална крива на намагнитване
по индукция
Р. Начальная кривая
намагничивания по индукции
D. Magnetisierungsanfangskurve
E. Initial magnetization curve
F. Courbe d’aimantation initiale
29. Б. Начална крива на намагнитване
по намагнитеност
Р. Начальная кривая
намагничивания по
намагниченности
D. Magnetisierungsanfangskurve
E. Initial magnetization curve
F. Courbe d’aimantation initiale
30. Б. Основна крива на намагнитване
Р. Основная кривая намагничивания
D. Normalmagnetisierungskurve
E. Normal magnetization curve
F. Courbe d’aimantation normale
31. Б. Безхистерезисна крива на
намагнитване
Р. Безгистерезисная кривая
намагничивания
D. Anhysteresische
Magnetisierungskurve
E. Anhysteretic magnetization curve
F. Courbe d’aimantation
anhysteretiaue
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Определение
Крива,
която
представя
зависимостта на магнитната индукция от интензитета на магнитното поле в процеса на намагнитване на предварително технически размагнитен материал при
последователно нарастване на
интензитета на полето.
Крива,
която
представя
зависимостта на намагнитеността
от интензитета на магнитното
поле в процеса на намагнитване
на предварително технически
размагнитен
материал
при
последователно нарастване на
интензитета на полето.
Крива, която е геометрично място
на върхове на симетрични
хистерезисни криви, получени
при последователно нарастващи
стойности на интензитета на
магнитното поле.
Крива,
която
представя
зависимостта на намагнитеността
от интензитета на постоянно
магнитно поле при намагнитване
на
термично
размагнитен
материал
с
използване
на
постоянно магнитно поле с
последователно
нарастващ
интензитет.
При
всяка
стойност
на
интензитета на приложеното поле
на
материала
въздейства
знаковопроменливо
магнитно
поле, амплитудата на което
постепенно
намалява
от
стойности,
при
които
се
реализира техническото насищане на материала, до нула.

№ Термин
32. Б. Крива на размагнитване по
индукция
Р. Крива размагничевания по
индукция

33. Б. Крива на размагнитване по
намагнитеност
Р. Крива размагничевания по
намагничивания

34. Б. Намагнитеност при техническо
насищане
Р.Намагниченность технического
насыщения
Намагниченность насыщения
D. Sattigungsmagnetisierung
E. Saturation magnetization
F. Aimantation de saturation
35. Б. Остатъчна намагнитеност
Р. Остаточная намагниченность
D. Remanenzmagnetisierung
E. Remanent magnetization
F. Aimantation remanente
36. Б. Индукция на техническото
насищане
Р. Индукция технического
насыщения
Индукция насыщения
D. Sattigungsmagnrtisierung
E. Saturation induction
F. Induction de saturation
37. Б. Остатъчна индукция
Р. Остаточная индукция
D. Remanenz
E. Remanence
F. Remanence

Определение
Част от хистерезисната крива
между точките, за които е равна
на
нула
стойността
на
интензитета на магнитното поле,
и точката, за която е равна на
нула стойността на магнитната
индукция.
Възходящата
част
от
хистерезисната крива между
точките, за които е равна на нула
стойността на интензитета на
магнитното поле, и точката, за
която е равна на нула стойността
на намагнитеността.
Намагнитеността на магнитен
материал, под действието на
външно магнитно поле, при което
при нарастване на интензитета на
полето, намагнитеността не може
съществено да се повиши.
Намагнитеност, която остава в
магнитния
материал
след
намагнитването му до техническо
насищане и намаляване на полето
до нула.
Стойност на индукцията на
магнитния материал, която се
определя чрез екстраполиране от
областта на интензитета на
магнитното
поле,
която
съответства на намагнитеността
при техническо насищане, и
намаляването на намагнитеността
на полето до нула.
Индукцията, която се съхранява в
магнитния
материал
след
намагнитването
му
до
техническото
насищане
и
намаляване на полето до нула.
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№ Термин
38. Б. Коерцитивна сила по индукция
Р. Коэрцитивная сила по индукции
D. Induktionskoerzitiivfeldstarke
E. Induction coercive force
F. Coercitive
39. Б. Коерцитивна сила по
намагнитеност
Р. Коэрцитивная сила по
намагниченности
D.Magnetisierungskoerzitivfeldstarkе
E. Magnetization coercive force
F. Coercitive
40. Б. Релаксационна коерцитивна сила
Р. Релаксационная коэрцитивная
сила
D. Relaxationskoerzitivfeldstarke
E. Relaxation coercive force
F. Force coercitive relaxation
41. Б. Област на Релей
Р. Область Рэлея
D. Rayleigh-Bereich
E. The Rayleigh region
F. Domaine de Rayleigh

42. Б. Начална магнитна проницаемост
Р. Начальная магнитная
проницаемость
Начальная проницаемость
D. Anfangspermeabilitat
E. Initial permeability
F. Permeabilite initiale
43. Б. Максимална магнитна
проницаемост
Р. Максимальная магнитная
проницаемость
Максимальная проницаемость
D. Maximalpermeabilitat
E. Maximum permeability
F. Permeabilite maximale
226

Определение
Величина, равна на интензитета
на магнитното поле, необходима
за промяна на остатъчната
индукция до нула.
Величина, равна на интензитета
на магнитното поле, необходима
за промяна на остатъчната
намагнитеност до нула.

Величина, равна на интензитета
на магнитното поле, необходима
за привеждане на магнитния
материал
с
остатъчна
намагнитеност
в
статично
размагнитено състояние.
Област на магнитни полета, в
която интензитетът на полето е
на
порядък
по-малък
от
коерцитивната сила на магнитния
материал и в която процесите на
намагнитване и размагнитване
могат да се опишат с уравненията
на Релей.
Стойността на магнитната проницаемост на началната или
основната крива на намагнитване
по индукция при намаляване на
интензитета на магнитното поле
към
нула,
разделена
на
магнитната постоянна.
Максималната
стойност
на
магнитната проницаемост като
функция на интензитета на
магнитното поле на основната
крива на намагнитване по
индукция.

№ Термин
44. Б. Обратима магнитна
проницаемост
Р. Обратимая магнитная
проницаемость
Обратимая проницаемость
D. Reversible Permeabilitat
E. Reversible permeability
F. Permeabilite reversible
45

46

47

48

Б. Диференциална магнитна
проницаемост
Р. Дифференциальная магнитная
проницаемость
D. Differenzialpermeabilitat
E. Differential permeability
F. Permeabilite differentielle
Б. Специфични магнитни загуби
Р. Удельные магнитные потери
Магнитные потери
D. Spezifische magnetische Verluste
E. Specific magnetic losses
F. Pertes magnetiques specifiques
Б. Специфични хистерезисни загуби
Р. Удельные магнитные потери на
гистерезис
Потери на гистерезис
D. Spezifische Hystereseverluste
E. Specific hysteresis losses
F. Pertes par hysteresis specifiques
Б. Специфични загуби от вихрови
токове
Р. Удельные магнитные потери на
вихревые токи
Потери на вихревые токи
D. Spezifische magnetische
Wirbelstromverluste
E. Specific magnetic eddy current
losses
F. Pertes par courants de Foucault
magnetiques specifiques

Определение
Границата на отношенито на
промяната
на
магнитната
индукция
към
удвоената
амплитуда на промяната на
интензитета на магнитното поле в
дадена точка на началната крива
на намагнитване по индукция,
разделена
на
магнитната
постоянна.
Производна
на
магнитната
индукция спрямо интензитета на
магнитното поле в дадена точка
на
началната
крива
на
намагнитване
по
индукция,
разделена
на
магнитната
постоянна.
Мощността, която се поглъща в
единица маса на магнитния
материал и се разсейва като
топлина при въздействие на
материала на променящо се във
времето магнитно поле.
Част от специфичните загуби,
които са свързани с магнитния
хистерезис.

Част от специфичните загуби,
които
са
свързани
с
разпространение на вихровите
токове в материала.
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№
49

50

Термин
Б. Остатъчен магнитен поток
Р. Остаточный магнитный поток
D. Remanenzfluss
E. Remanent flux
F. Flux remanent
Б. Време за пренамагнитване
Р. Время перемагничивания
D. Ummagnetisierungszeit. Schaltzeit
E. Magnetization reversal time.
Switching time
F. Temps d’inversion de l’aimantation

Забележка:
Б. – термини на български език
Р. – термини на руски език
D. – термини на немски език
E. – термини на английски език
F. – термини на френски език
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Определение
Магнитен поток в образец от
магнитен материал с остатъчна
намагнитеност.
Времеви интервал, необходим за
пренамагнитване на образец с
тороидална форма от състояние с
остатъчна
индукция
в
противоположното състояние на
намагнитване
с
максимална
индукция под действие на
импулсно магнитно поле с
определена
форма,
продължителност и амплитуда.
Условно е прието времето на
пренамагнитване да се определя
от времевия интервал, равен на
дължината на импулса на
изходния сигнал от образеца с
тороидална форма на ниво 0,1 от
амплитудата.

Приложение 3.
Термини и определения, използвани в книгата

1.

Наименование
Дефект

2

Пукнатина

3.

Включване

4.
5.

Пора
Несплавяне

6.

Магнитен
безразрушителен контрол

7.

Магнитна
дефектоскопия
Магнитна
характеризация
Магнитна
дебелометрия

8.
9.

10. Приложено
магнитно поле
11. Магнитнопрахов
дефектоскоп

Пояснение
Недопустимо отклонение на качеството на изделието,
регламентирано със съответен документ.
Разкъсване на материала на изделието или на
завареното съдинение.
Обем в метала или шева, който е запълнен с газ, шлак
или друг метал.
Обем в метала със закръглена форма, запълнен с газ.
Несплавяване в заварено съединение между основния
метал и метала на шева или между отделните слоеве
метал.
Безразрушителен контрол, който се извършва
посредством регистриране на разсеяни магнитни
полета, възникващи над нецялостности или над
определени области с променени магнитни свойства на
обекта за контрол.
Откриване на нецялостности в материала на обектите
за контрол с методите на магнитния безразрушителен
контрол.
Определяне на геометричните размери на индикации на
нецялостности и определяне на местоположението им в
обекта за контрол.
Измерване на дебелината на материала или на
покритието с използване на подходящи електромагнитни уреди.
Процес на намагнитване, при който външно магнитно
поле въздейства на обекта непосредствено в процеса на
изпитване.
Устройство, което се използва за откриване на
нецялостности в изделия чрез намагнитване и
визуализация на разсеяните магнитни полета с
помощта на индикатори (магнитен прах или магнитни
суспенсии).
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Наименование
12. Режим на
намагнитване

13. Разсеяно
магнитно поле
над нецялостностите
14. Остатъчно
магнитно поле
15. Намагнитеност
16. Видима
светлина
17. Магнитен
преобразувател
18. Сигнал на
магнитен
преобразувател
19. Отношение
сигнал-шум

20. Чувствителност на
магнитния
преобразувател
21. Праг на
реагиране

230

Пояснение
Процес, който включва:
- избор на интензитета на магнитното поле и на тока на
намагнитване,
- избор на метод за контрол – в приложено или в
остатъчно поле,
- избор на вида на схемата за намагнитване,
- избор на вида на тока на намагнитване.
Локално магнитно поле, което възниква в зоната на
нецялостността, вследствие на поляризация на неговите
граници.
Магнитно поле, което се създава в пространството
около обект за контрол, след въздействие върху него на
приложено магнитно поле.
Магнитен момент на единица обем от феромагнитен
материал.
Електромагнитна енергия, която се излъчва с дължина
на вълните от 400 до 700 nm.
Магнитоизмерителният преобразувател е предназначен
за измерване или регистрация на индикацията на
магнитни полета при магнитен безразрушителен
контрол.
Сигналът (електродвижеща сила, напрежение или
съпротивлението на магнитен преобразувател), който
носи информация за промяна на магнитното поле.
Отношението на максималната стойност на сигнала на
магнитния преобразувател, (предизвикан от промяната
на характеристиките на магнитното поле), към
средноквадратичната стойност на амплитудата на
шумовете, предизвикани от външни фактори.
Отношението на нарастване на сигнала на магнитния
преобразувател към предизвикващото го най-малко
нарастване на контролирания параметър в обекта за
контрол.
Най-малката стойност на характеристиката на обекта за
контрол, която предизвиква промяна на магнитното
поле и която може да бъде зарегистрирана с определена
вероятност от средствата за контрол.

Наименование
22. Зона на
контрол
23. Остатъчна
намагнитеност
24. Метод на
остатъчното
поле
25. Метод на
приложено
магнитно поле
26. Магнитна
структурометрия
27. Магнитна
фазометрия
28. Намагнитване
29. Магнитна
суспензия
30. Стичане на
суспензията
от повърхността на
обекта
31. Сравнителен
образец

32. Оценка на
качеството

Пояснение
Участък от повърхността на обекта за контрол, в която
контролираната характеристика на магнитното поле
може да бъде определена със зададена чувствителност
на магнитния преобразувател.
Намагнитеност, която се запазва в магнитния материал
след намагнитването му до техническо насищане и
намаляване на интензитета на външното поле до нула.
Контрол, при който магнитните частици (магнитната
суспензия) се нанася върху изпитвания образец след
прекратяване на намагнитването.
Регистрация на нецялостности в изделия с помощта на
магнитни частици, едновременно с намагнитването му
в приложено магнитно поле.
Магнитен метод за определяне на структурата на
феромагнитен материал по специфични магнитни
параметри на материала.
Магнитен метод за анализ на фазовите съставящи на
феромагнитни материали по специфични физични и
магнитни характеристики на материала.
Процес, при който, под действие на външно магнитно
поле, нараства намагнитеността на магнитния
материал.
Диспергиран
равномерно
магнитен
(магнитолуминисцентен) прах в течна среда, която съдържа
повърхностноактивни, стабилизиращи, антипенещи,
антикоакулиращи и антикорозионни добавки.
Състояние на магнитната суспензия, при която не се
наблюдава промяната на движенито ѝ и не се променя
картината на натрупания над нецялостностите
магнитен прах при огледа на контролирана повърхност.
Образец с известни изкуствени или естествени
нецялостности, полето на разсейване на които е
еквивалентно на зададената чувствителност. Използва
се за оценка на ефективността на процеса на откриване
на нецялостности посредством наблюдаване на
индикациите.
Оглед на повърхността на контролирания обект и
анализ на индикаторните следи с цел определяне на
техните размери и съответствието им с приетите
критерии за качество.
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Наименование
33. Ампернавивки
34. Ток на
намагнитване
35. Полюсно
намагнитване
36. Комбинирано
намагнитване
37. Кръгово
магнитно поле
(циркулярно)
38. Циркулярно
намагнитване
чрез
пропускане на
ток
39. Метод на
соленоида
40. Изгаряне на
повърхността

41. Поле на
разсеян
магнитен
поток
42. Магнитно
поле на
разсейване
над нецялостност
43. Интензитет на
магнитното
поле
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Пояснение
Сила на намагнитване, равна на произведението на
количеството навивки на бобината по тока на
намагнитване в ампери.
Променлив, постоянен или импулсен ток, използван за
създаване на магнитен поток в контролираното
феромагнитно изделие.
Пропускане през изделието или през част от него на
магнитен поток, създаден с помощта на електромагнит,
магнит или бобина.
Намагнитване
посредством
различно
насочени
магнитни полета (токове), които създават в зоната на
контрол комбиниран въртящ се вектор на полето за
времето на цикъла на намагнитване.
Поле около проводник, по който тече ток, или поле
вътре в изделието при пропускане на ток през него, или
без пропускане на ток през навивките върху изделие с
тороидална форма.
Намагнитване на изделието, чрез пропускане на ток
през изделието или по проводник, навит върху
изделието, в резултат на което силовите линии са
затворени в изделието като затворени циркулярни
линии.
Метод за намагнитване, при който изделието или част
от него е поместено в соленоид или в отделна навивка.
Локална повреда на повърхността на изделието от
електрическа дъга, вследствие на нарушаване на
електричния контакт в местата на контакт на електрода
с повърхността при намагнитване на изделието по
метода чрез пропускане на ток.
Нееднородно поле, което се формира на повърхността
на изделието в резултат на изкривяване на еднородния
магнитен поток при намагнитване.
Локално нееднородно магнитно поле в зоната на
нецялостността на повърхността на изделието, което
възниква вследствие на магнитната поляризация на
неговите граници при намагнитване.
Векторна величина, която характеризира интензитета и
посоката на магнитното поле без да се отчитат
магнитните свойства на средата. Измерва се в ампер на
метър (A/m).

Приложение 4.
Действащи стандарти в областта на магнитните методи
1.

БДС EN 1330-7

2.

БДС EN ISO 12707

3.

БДС 7334:1977

4.

БДС EN ISO 9934-1

5.

БДС EN ISO 9934-2

6.

БДС EN ISO 9934-3

7.

СД CEN/TR 16638

8.

БДС EN ISO 3059

9.

БДС 7156

10. БДС 7234
11. ISO 24497-1
12. ISO 24497-2
13. ISO 24497-3

Изпитване (контрол) без разрушаване.
Терминология. Част 7: Термини, използвани при
магнитно-прахово изпитване
Изпитване (контрол) без разрушаване.
Терминология. Част 7: Термини, използвани при
магнитно-прахово изпитване
Контрол без разрушаване. Методи магнитни.
Основни термини и определения
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитнопрахово изпитване. Част 1: Общи принципи
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитнопрахово изпитване. Част 2: Индикаторни среди
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитнопрахово изпитване. Част 3: Технически средства
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с
проникващи течности и магнитно-прахово
изпитване с използване на ултравиолетова
светлина
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с
проникващи течности и магнитно-прахово
изпитване. Условия за наблюдение
Контрол без разрушаване. Материали
феромагнитни. Магнитно-прахов метод
Контрол без разрушаване. Магнитен метод.
Суспензии. Технически изисквания
NDT – Metal magnetic memory – Part 1: Vocabulary
NDT – Metal magnetic memory – Part 2: General
requirements
NDT – Metal magnetic memory – Part 3: Inspection of
welded joints
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14. БДС 15575

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод
за откриване на нецялостностите в заварени
съединения
15. БДС 15575
Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод
за откриване на нецялостностите в заварени
съединения
16. БДС EN ISO 17638 Изпитване без разрушаване на заварeни
съединения. Магнитно-прахово изпитване
17. БДС EN ISO 17625 Правила за контрол на заварени съединения
18. БДС EN ISO 23278 Изпитване без разрушаване на заварени
съединения. Магнитно-прахово изпитване на
заварени съединения. Нива за приемане
19. БДС EN ISO 10893-1 Изпитване (контрол) без разрушаване на
стоманени тръби. Част 1: Автоматизирано
електромагнитно изпитване на безшевни и
заварени (с изключение на подфлюсово
електродъгово заварени) стоманени тръби за
проверяване на хидравличната плътност,
заместващо хидростатичното изпитване
20. БДС EN ISO 10893-3 Изпитване (контрол) без разрушаване на
стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано
изпитване за течове по цялата околна повърхнина
на безшевни и заварени (с изключение на
подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна
стомана за откриване на надлъжни и/или напречни
несъвършенства
21. БДС EN ISO 10893-5 Изпитване (контрол) без разрушаване на
стоманени тръби. Част 5: Магнитно-прахово
изпитване на безшевни и заварени тръби от
феромагнитна стомана за откриване на
повърхностни несъвършенства
22. БДС EN 1369
Леярство. Магнитно-прахово изпитване
23. БДС EN 10228-1
Изпитване (контрол) без разрушаване на
стоманени изковки. Част 1: Магнитно-прахов
контрол
24. БДС EN ISO 2178
Немагнитни покрития върху магнитни подложки.
Измерване дебелината на покритието. Магнитен
метод
25. БДС 9969
Материали феромагнитни. Методи за определяне
на магнитните характеристики в постоянни полета
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26. БДС 17081
27. БДС EN ISO 9712

28. СД CEN ISO/TR
25107
29. СД CEN ISO/TR
25108
30. СД CEN/TR 15589

31. БДС EN ISO 18490

32. БДС EN 10256

33. ГОСТ 18353
34. ГОСТ 21105
35. ГОСТ 22238

36. ГОСТ 24450
37. ГОСТ 28369

38. ГОСТ 3242
39. ГОСТ 25225

Контрол без разрушаване. Метод магнитно-шумов.
Основни изисквания
Изпитване (контрол) без разрушаване.
Квалификация и сертификация на персонала по
изпитване без разрушаване
Изпитване (контрол) без разрушаване. Указания за
програмите за обучение по изпитване без
разрушаване
Изпитване (контрол) без разрушаване. Указания за
организациите за обучение на персонала по
изпитване без разрушаване
Изпитване (контрол) без разрушаване. Кодекс за
добра практика при одобряване на персонал по
изпитване без разрушаване чрез признаване от
трета страна съгласно предписанията на Директива
97/23/EC
Изпитване (контрол) без разрушаване. Оценяване
на остротата на зрението на персонала по
изпитване без разрушаване
Изпитване (контрол) без разрушаване на
стоманени тръби. Квалификация и компетентност
за 1 и 2 ниво на персонала по безразрушителен
контрол
Контроль неразрушающий. Классификация видов и
методов
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый
метод.
Контроль неразрушающий. Меры образцовые для
поверки толщиномеров покрытий. Общие
положения
Контроль неразрушающий магнитный. Термины и
определения
Контроль неразрушающий. Облучатели
ультрафиолетовые. Общие технические требования
и методы испытаний
Соединения сварные. Методы контроля качества
Контроль неразрушающий. Швы сварных
соединений трубопроводов. Магнитографический
метод
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40. ГОСТ Р 56512
41. ASTM Е 1312-99

42. ASTM Е 571-98
43. ASTM Е 1033-98

44. ASTM Е 566-99
45. ASTM Е 1571-01
46. ASTM Е 2096-00
47. ASTM Е 376-03
48.
49.
50.
51.
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ASTM E 125-63
ASTM E 1444-01
ASTM Е 709-01
ASTM Е 2297-4

Контрол неразрушающий. Магнитно-порошщовый
метод. Типовые технологические процессы
Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of
Ferromagnetic Cylindrical Bar Product Above the
Curie Temperature
Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of
Nickel and Nickel Alloy Tubular Products
Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Type
F-Continuously Welded (CW) Ferromagnetic Pipe and
Tubing Above the Curie Temperature
Electromagnetic (Eddy-Current) Sorting of Ferrous
Metals
Electromagnetic Examination of Ferromagnetic Steel
Wire Rope
In Situ Examination of Ferromagnetic HeatExchanger Tubes Using Remote Field Testing
Measuring Coating Thickness by Magnetic-Field or
Eddy-Current (Electromagnetic) Examination Methods
Magnetic Particle Indications on Ferrous Castings
Magnetic Particle Examination
Magnetic Particle Examination
Use of UV-A and Visible Light Sources and Meters
used in the Liquid Penetrant and Magnetic Particle
Methods

Приложение 5
Типови технологични процеси
В книгата са представени някои основни изисквания към реализиране
на магнитно-праховия безразрушителен контрол. През 2015 г. бе публикуван
стандарт ГОСТ Р 56512 „Контроль неразрушающий. Магнитопорошковой
метод. Типовые технологические процесы”. Стандартът е в обем от 55
печатни страници. Включва 17 основни части и 9 приложения.
Във въведението на стандарта е отбелязано, че ГОСТ Р 56512 е
технологично допълнение към приетите като руски стандарти евронорми ISO
9934-1-3.
Съгласно
европейските
изисквания
специализираните
международни стандарти се считат за валидирани.
Затова по-долу представяме някои изисквания от този стандарт, които
не са представени достатъчно подробно в съответните части на книгата.
При подготовката на стандарта ГОСТ Р 5651 са използвани следните
основни стандарти: ГОСТ Р 55612, ГОСТ Р ИСО 9934-2, ГОСТ Р 53700,
ГОСТ 2789, ГОСТ 5632, ГОСТ 1435, ГОСТ Р 6563, ГОСТ Р ИСО 9934-1,
ГОСТ Р 53700 (ИСО 9934-3).
Цитираните повече от 20 други ГОСТ са в областта на безопасността на
труда, за създаване на подходящи условия за работа, на изискванията към
използваните продукти и към неосновното оборудване за контрол. Приведен
е списък и описания на използваните термини в магнитно-праховия контрол
(Magnetic particle testing: МТ).
Необходимо условие за използване на МТ е наличието на достъп към
повърхността на обекта с цел реализиране на намагнитването му, обработка с
индикаторни материали, оглед и оценка на резултатите от изпитването.
Минималните откриваеми нецялостности тип пукнатини са с разкритие ≥
0,001 mm, дълбочина 0,01 mm и дължина ≥ 0,5 mm.
Резултатите от изпитванията зависят от: магнитните характеристики на
материала, формата и размера на обекта, вида, местоположението и
ориентацията на нецялостността, степента на достъпност до зоната за
наблюдения, грапавостта на повърхнината (Ra ≈ 10 μm), наличието на
повърхностна термична обработка, наличието на немагнитни покрития (40 –
50 μm), интензитета на магнитно поле, ъгъла α (α > 30°) между посоката на
полето и ориентацията на нецялостностите, качеството на магнитния
индикатор, начина на нанасяне на праха (суспенсията), скоростта на
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коагулация на частиците на магнитната суспенсия, начина на откриване на
индикациите.
За реализиране МТ се използват следните технически средства:
− магнитни дефектоскопи (универсални, специализирани, портативни,
стационарни);
− измервателни устройства за оценка на степента на намагнитване и
размагнитване;
− уреди за измерване на осветеността с естествена, бяла и
ултравиолетова светлина;
− уреди за оценка на кинематичния вискозитет на използваните
суспензии, за оценка на чувствителността на магнитния индикатор и
за контрол на скоростта на утаяване на праха в суспензията;
− уреди за наблюдение на обекти (лупи, микроскопи, бороскопи,
ендоскопи) и за регистрация на индикаторната рисунка;
− сравнителни образци, за оценка на работоспособността на
дефектоскопите и на магнитните индикатори.
Магнитно-праховите дефектоскопи се избират с отчитане на:
− номенклатурата, конфигурацията и размерите на обекта,
− условията за провеждане на контрола,
− необходимата интензивност на намагнитване,
− избрания метод за изпитване,
− производителността,
− възможностите на изпълнение,
− подготовка на обекта,
− възможности за оглед, разпознаване и характеризация на
индикаторната следа,
− начините за размагнитване на обекта.
При огледа на наблюдаваната зона се обръща внимание на следните
характеристики на индикациите по:
− местоположение по индикацията,
− посоката на линията на индикацията, относно оста на обекта,
посоката на обработка на изделието, и посоката на механическо
натоварване при експлоатация,
− дължина на индикацията,
− конфигурация на регистрираните индикации,
− рязкост или размитост на рисунката,
− яркост и контрастност на рисунката при използване на цветни и
луминисцентни прахови суспенсии,
− микрорелеф на изделието в мястото на индикацията.
Сухите магнитни прахове са с размери до 200 μm от желязо, никел и
окисите им. В случаите на нанасяне чрез въздушна струя размерите са
< 10 μm. В суспензиите се използват магнитни цветни прахове с размери на
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частиците до 60 μm, като допълнително към течностите (вода, газ, керосин,
масла) се добавят инхибитори против корозия и повърхностно активни
вещества. Обикновено, размерите на частиците на луминисциращия прах са с
диаметър до 10 μm. Концентрацията на цветните прахове, в зависимост от
контролирания обект, е в границите от 5 до 25 g/l, а при луминисцентните е
около 4±1 g/l. Кинематичният вискозитет на суспензията не може да е повисок от 36 sSt. При по-високи стойности не е възможно привличане на
частици около нецялостността, което прави изпитването невъзможно. При
вискозитет по-висок от 10² sSt е необходимо да се знае необходимото време
за стичане на суспензията от наблюдаваната зона.
За откриване на нецялостности в труднодостъпни места, се препоръчва
използването на магнитолуминисцентни пасти – смес от желязомагнитен
прах, пластификатор в дисперсионната среда на полимер.
Съгласно ISO 9432-2, допълнително се измерва и седиментацията на
магнитните суспензии.
В таблица 1 са представени основните замърсявания на повърхнината
на обекта, които трябва да бъдат премахнати преди началото на
изпитванията. Представени са и начините за отстраняването им.
Таблица 1. Основни замърсявания на повърхнината на обекта и
начини за отстраняването им
Замърсители
− химически остатъци
− остатъци от електрохимическо
полиране
− следи от абразиви
− остатъци от охлаждащи течности
− пасти от полиране
− масла
− масла, инхибитори, среди от
закаляване
− смолисти отлагания, корозия,
нагар
− лакови покрития
− остатъци от галванична корозия

Начини за отстраняване
Промивка с вода

Промиване с газ за горене
(керосин)
и
специални
течности
и
ултразвуково
почистване
Специални
течности
+
ултразвукова почистване
Химическа, електрохимическа
и ултразвукова обработка
Специални
разтворители,
хидроабразивна обработка
Електрохимическа
или
хидроабразивна обработка.

В раздела „Технологични операции“ на ГОСТ Р 56512 има включена
нова, полезна за дефектоскопистите, информация.
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Коефициентът (Ф) за необходимото увеличение на интензитета на
намагнитване в зависимост от ъгъла α между посоката на полето и
ориентацията на нецялостността е представен в таблица 2.
Таблица 2
α
60°
50°
40°
30°

Ф
1,15
1,30
1,56
2,00

При надлъжно намагнитване с помощта на соленоид токът на
намагнитване трябва да бъде:
I = m L/N.N
където L е дължина на соленоида, I - необходимият интензитет на полето в
А/cm, N – число навивки, m – коефициент който зависи от радиуса R и
дължина на соленоида (навивките). Стойностите на коефициент m са дадени
в таблица 3.
Таблица 3. Стойност на коефициента m
R
R = 1/6 L
R = 1/5 L
R = 1/4 L
R = 1/3 L
R = 1/2 L

m
2,03
2,04
2,06
2,11
2,24

R
R=L
R = 2L
R = 3L
R = 4L
R = 5L

m
2,83
4,42
6,73
8,24
10,2

Препоръчителното време на контакт на накрайниците за подвеждане на
тока към обекта трябва да е 0,1-3s с прекъсване до 5s, за да не се получи
прегаряне.
Нанасянето на магнитна суспензия чрез спрей флакон се реализира като
струята се насочва нормално към повърхнината или под ъгъл до 30-40°. При
по-големи ъгли е възможно отмиване на индикаторната следа.
Магнитната суспенсия при използване на метода в приложено поле, се
нанася преди включване на дефектоскопа и се спира преди изключването му.
При използване на метода в остатъчно поле суспенсията се нанася до 3-4 часа
след като е прекъснато намагнитването.
При огледа на повърхнината се допуска използване на лупи (1-7 пъти
увеличение), както и бороскоп или ендоскоп, при оглед на места с труден
достъп. Осветеността при използване на цветни прахове и суспенсии трябва
да е в границите 1000 – 1500 lx и се проверява всеки месец. При използване
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на луминисциращи прахове и суспенсии осветеността трябва да е повече от
2000 μW/cm².
Появата на лъжливи индикации е свързано със следните ситуации:
− резки преходи в сечението на обекта,
− рязка локална промяна на магнитните свойства и обекти,
− допир на обекта с феромагнитен материал,
− следи от груба обработка и почистване,
− граница на часта от обекта когато е била пластично дефурмирана,
− локални повърхностни дефекти,
− карбидни нееднородности на повърхнината.
В частта „Изисквания към безопасността“ се акцентира върху
използване на следните по-важни изисквания представени по-долу:
− магнитен контрол се реализира от лица на възраст повече от 18 г. с
нормално зрение, което се доказва ежегодно;
− препоръчително е температурата на обекта да е в граници около
стайната 20 – 25 °С. Температурата на кабелите, накрайниците,
регулаторите не трябва да е повече от 40°С;
− шумът не трябва да е по-голям от 80 dB А;
− задължителна е вентилация на мястото, когато се провеждат
изпитвания по контрола в затворени помещения;
− забранява се допир до части на дефектоскопа, по който тече ток
(соленоид, накрайници и др.);
− при изпитване в остатъчно поле огледът се извършва след
изключване на дефектоскопа;
− лични предпазни средства са: обувки, работни престилки, ръкавици,
шлем, очила за работа с ултравиолетова светлина, килимчета за
електроизолация и др.;
− обемът на материали на работното място трябва да са достатъчни за
една смяна;
− всички материали от изпитванията подлежат на събиране и
утилизация.
В стандарт ГОСТ Р 56512 се препоръчва използване на 6 вида
контролни образци. Дадени са чертежите, изискванията за изработване и
някои технологични изисквания.
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