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Уважаеми колеги, 
 

През 2017 година Националното научно-техническо 
дружество по дефектоскопия (ННТДД) отбеляза своя 55 
годишен юбилей. За тези години то проведе 33 национални и с 
международно участие конференции, 29 младежки школи 
„Безразрушителен контрол на структурата и 
физикомеханичните свойства на материалите“, 2 българо-
руски конференции „Диагностика и безразрушителен 
контрол“, повече от 150 научно-практически семинара. 

От 2008 година, наред с конференцията и младежката 
школа, се провеждат Дни на безразрушителния контрол, които 
включват ежегодно българо-руски семинар „Диагностика на 
енергийни системи“, семинар „Иновационни решения в NDT“, 

семинар „NDT в железопътния транспорт“, кръгла маса „Прахова металургия и 
композитни материали“, кръгли маси: „Проблеми на NDT в бизнеса“, „Акредитация и 
сертификация, развитие на стандартизационната база в областта на NDT“. В Дните на 
безразрушителния контрол участват 200-250 специалиста от България и чужбина. 

За периода от 50 години отпечатаните научни публикации и представяне на нови 
разработки са в обем от над 16 хиляди страници. Наред с тези публикации през 
последните 20 години ННТДД издаде и 56 информационни бюлетини, които отразяват 
активността на дружеството и връзките му с EFNDT и ICNDT. 

По предложение на Управителния съвет на ННТДД Общото събрание на 
Дружеството през юни 2018 г. взе решение да се регистрира международно списание 
„NDT Days“, в което наред с публикациите, представени по време на Дните на 
безразрушителния контрол, да се публикуват и материали, постъпили в редакцията 
между тези научни прояви, както и да се включват новости от живота на 
дефектоскопията у нас и по света. 

Списанието „NDT Days“ се издава от ННТДД с подкрепата на международна 
редакционна колегия. Списанието се представя на www.bg-s-ndt.org/journal. Сайтът 
осигурява достъп до всички публикации, които са свободно достъпни за четене. 

Статиите в списанието се публикуват на български, руски или английски и се 
подготвят съгласно изискванията, представени в условията за публикуване на сайта 
(www.bg-s-ndt.org/journal/guidelances). Печатният вариант на списанието се депозира в 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Националната научно-
техническа библиотека и се съхранява в Националния център по безразрушителен 
контрол към ННТДД в Института по механика на Българската академия на науките. 

Списанието се предоставя за индексиране в световната научна база от данни ndt.net. 
За мен е удоволствие да открия първия том на списанието „NDT Days“. Надявам 

се, че списанието с широко международно участие ще бъде ефективна, достъпна до 
широк кръг автори платформа за публикуване на резултатите от съвременни 
иновационни изследвания в областта на приложение на методите за безразрушителен 
контрол за осигуряване на безопасността на съвременното общество. 
 
На добър час! 

проф. Митко МИХОВСКИ 
академик на IA NDT 
председател на ННТДД 
главен редактор на списанието 
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Discoveries and Events in Ultrasonic Non-Destructive Inspection 
 

Aleksandar SKORDEV 
 

SKORDEV LTD; Sofia, Bulgaria 
e-mail: alskotfrv@yahoo.bg, allllskordev@gmail.bg 

 
Abstract 
An overview of the remarkable discoveries and events in the 90-year history of ultrasound non-destructive 
inspection (NDI). The review includes the discoveries and the main results of the activity of Sergei Sokolov, Floyd 
Firestone, Donald Оrr Sproule, Aleksei Matweev, Josef Krautkramer, Herbert Krautkramer and Krautkremer 
Gmbh, Anatolii Gurvich, Lev Merkulov, Igor Ermolov u.a. – legendary personalities from the history of ultrasound 
NDI in the world and in Bulgaria. 
 
Keywords: ultrasound, non-destructive inspection, overview, 90-year history, discoveries, events, legendary 
personalities. 
 

Открития и събития в ултразвуковия контрол без разрушаване 
 

Александър СКОРДЕВ 
 
1. Въведение 
 

В глобалната система за контрол и изпитване без разрушаване (NDT) непрекъснато 
нараства интересът към историческите събития и личностите, които са основни 
действащи лица в тези събития. През последните години се появиха голям брой книги и 
публикации с историческа насоченост [1-16]. Израз на този интерес е отбелязването на 
кръгли годишнини от най-значимите събития, определили днешното състояние на 
науката и техниката в тази важна за човечеството система. Такова събитие през 2018 г. е 
90-ата годишнина от публичното признаване на откритието на С.Я. Соколов на 
ултразвуковата дефектоскопия. Това откритие е признато в техническата историография 
от всички в света. 

Целта на настоящата работа е да се отбележат най-важните открития и събития в 
историята на използването на ултразвука за контрол, които определят съвременното 
състояние на тази главна част от системата за контрол и изпитване без разрушаване. 
 
2. Откритието на Сергей Яковлевич Соколов 
(1887-1957) 
 
2.1 Ултразвуковата дефектоскопия на метали 
 
Приоритет: 2.2.1928г. (патент на СССР № 11371) 
Същност: Използване на ултразвуковите трептения с цел 
получаване на информация за вътрешните дефекти и 
структурата на металите 
Описание (съгласно съвременните представи): Кварцови 
преобразуватели в имерсионна вана създават непрекъснати 

 
С.Я. Соколов 



8 

ултразвукови вълни, които преминават през стоманена пластина и на повърхността на 
маслото създават релеф, който при определено осветяване показва зоните на 
преминалите ултразвукови вълни (метод на пропускане в имерсионен вариант). 
Първа публикация: Sokolov S. Zur Frage der Fortflanzung ulta-akustishe Swingungen in 
veschidenen Korpern (Към въпроса за разпространение на ултраакустичните трептения в 
различни тела). Elektrische Nachrichtung Technik B. 5, H.11.в.450-460.(1929) 
 

  
Фиг. 1 Дефектоскопът на Соколов Фиг. 2 Индикацията 

 
2.2. Събитията за създаването на ултразвуковата дефектоскопия, свързани със 
С.Я. Соколов 
 
- Резултати от изследванията на С.Я. Соколов: 

- Ултразвуковите вълни са способни да проникват на голяма дълбочина в метала 
и да откриват нееднородности; 

- Съществува зависимост на затихването от структурата на метала и на примесите 
в него, а за стоманата – от закалката; 

- Предложено е една и съща пиезопластинка да се използва като излъчвател и като 
приемник на честотно-модулирани трептения (идеята за съвместен 
преобразувател). 

- Патенти на три варианта за ултразвукови интроскопи, наречени от него 
ултразвуков микроскоп. 

- Ултразвуков дефектоскоп (1948). Серийно производство на ултразвукови 
дефектоскопи УЗД (400бр. 1950-1957). 

- Създаване на катедра Електроакустика (1931) в Ленинградския електротехнически 
институт (ЛЭТИ).  

 

 

Фиг. 3 Сградата на катедрата в Санкт Петербург и табелата 

За 70 години катедрата е обучила повече от 2883 инженери и инженери 
електрофизици, които са дали съществен принос за развитието на науката и 
ултразвуковата техника, в т. ч. и 8, работещи в България. Завеждащ катедрата от 1931 г. 
до 1957 г. Член-кореспондент на АН на СССР. 
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3. Откритието на Floyd Firestone (1898-1986) 
 
3.1. Устройство за откриване на дефекти и уред за 
измерване 
 
Приоритет: 27.4.1940г. (US Patent 2.280.226). 
Същност: използване на импулсния ехо-метод в контактен 
вариант за откриване на нецялостности в метали със 
съвместен осезател с кварцов преобразувател. 
Първа публикация: Floyd Fireston The Supersonic 
Reflectoscope an Instrument for Inspecting the Interior of Solid 
Parts by Means of Sound Waves. (Свръхзвуков рефлектоскоп 
–един инструмент за контрол на вътрешността на твърди 
части чрез звукови вълни). The Journal of Acoustical Society 
of America, Vol.17, N.3, January 1946. 
 
3.2. Резултати като професор по акустика в Университета в Мичиган (САЩ) 
 
- Уредът Sperry Reflectoscope, Произвеждан от Сперри Продъкс инк (Денбъри, 

САЩ) – фирма за производство на радари; 
- Публикува първите дефектограми при прозвучаване с нормални осезатели с 

надлъжни вълни; 
- Патент за резонансен метод (1943); 
- Патент за използване на повърхностни и напречни вълни (1943); 
- Патент за използване на поляризиран звук (1946). 

 

  
Фиг. 4 Прототипът на 

Floyd Firestone 
Фиг. 5 Дефектоскопът 

Sperry Reflectoscope (1958) 

 
  

 
Floyd Firestone 
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4. Откритието на Donald Оrr Sproule (1903-неизв.) 
 
4.1. Импулсен ехо дефектоскоп 
 

Приоритет: 1943. 
Патент (British Patent 774675 / 1952) Improvements in or relating to apparatus for flaw 
detection and velocity measurement by ultrasonic echo methods (Подобрения във или 
свързани с апаратура за откриване на дефекти и измерване на скоростта чрез 
ултразвукови ехо методи). 
Същност: уред за прилагане на импулсния ехо-метод в контактен вариант за откриване 
на нецялостности в метали с бинарен (двоен) осезател с кварцови преобразуватели. 
Забележка: В специалната литература е отбелязано, че не може да се определи кой е с 
приоритет за откриване на импулсния ехо дефектоскоп. 
 
4.2. Резултати от дейността на D. Sproule 
 

- Произведени уреди Mark II и Mark III от фирмата Hughes and Son (UK) (фирма за 
производство на радари); 

- Дефектоскопи Mark V и Mark VI от фирмата Kelvin-Hughes (UK) с приставка 
дебеломер и с нормални, бинарни и ъглов осезател с пиезокерамичен 
преобразувател (1958, 1959); 

- Патент за ъглов осезател за напречни вълни с променлив ъгъл (3938372) (1976). 
 

  
Фиг. 6 Уред Mark 6 Фиг. 7 Осезатели 

 
 
5. Откритието на Алексей Сергеевич Матвеев (1913-1971), н-к отдел 
Неразрушающих методов исследования металлов в ЦНИИТМАШ 
Москва 
 
5.1. Ъглов осезател с плексигласова призма и пиезопреобразувател. 
 

Приоритет: Авторско свидетелство 100433 (1951) с автори А.С. Матвеев, 
Ю.В. Богословский, В.Д. Королев, М.Ф. Криковяк, В.В. Рахманов.  
Забележка: В западната литература е споменато, че Benson Carlin e имал патент за ъглов 
осезател. 
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Фиг. 8 Конструкцията на ъглов осезател с акустична призма  

и капан от плексиглас ИЦ 1 

 
5.2.Резултати от дейността на колектива на А.С. Матвеев 
 
- Н.В. Химченко през 1955 г. успешно е използвал ъгловия осезател на 

ЦНИИТМАШ за дефектоскопия на заварени съединения в Авгарския нефто-
химически комбинат; 

- Инструкции за контрол на дискове и ротори за турбини в енергетиката; 
- Производство на сериен ехо-импулсен ултразвуков дефектоскоп УЗД-7 (1951) – 

осцилоскоп с приставки; 
- Създава ултразвукова лаборатория в отдела (около 1950). 

 
И.Н. Ермолов нарича А.С. Матвеев един от основоположниците на отечествената 

(на СССР) ултразвукова дефектоскопия. 
 

 
6. Основни резултати от дейността на Josef 
Krautkramer (1913-2000) и Herbert 
Krautkramer (1921-неизв.) и тяхната фирма 
Krautkramer&Co GmbH. 
 
- Създават фирмата Еlectrophysics в Кологна 

(Американската зона на Германия) (1946); 
- Създаден е първият ехо-импулсен дефектоскоп за 

нуждите на Обединената немска стоманодобивна 
асоциация (1949); 

- Немските железници изпитват ултразвуковия 
дефектоскоп USIP 4 (1951); 

- Създават отдела „Изследване и развитие“ (1952); 
- Започват курсове „Въведение в ултразвуковите 

методи за изпитване“ (1955); 
- Започват да издават списание „Das Echo“ – 

първото специализирано списание в света (1955). 
Списанието достига 25 000 тираж и продължава 
да се издава до 1998г.; 

- Разработват метода за моделиране при 
изчисленията на амплитудите на ехата от 
плоскодънни отражатели. Създават АРД 
номограми (1959), които стават основата на 
фирмената политика по използване на ехо-метода; 

 
Josef Krautkramer 

 
Herbert Krautkramer 
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- Излиза от печат книгата „Werkstoffrudung mit Ultraschall (Ултразвуков контрол на 
материалите)“ (1961) Springer Verlag. Претърпява 5 издания (1966, 1975, ..., 1985). 
Енциклопедия на приложението на ултразвуковите методи и апаратура; 

- Организира 56 Krautkramer- Kollogium; 
- Произвеждат първия транзисторен ултразвуков дефектоскоп USK4 (1964); 
- Произвеждат портативния дебеломер Corrometr (1967); 
- Произвеждат осезатели с пиезокомпозитни преобразуватели (1997); 
- Създават първите серийно произвеждани компютризирани ултразвукови уреди и 

интелигентни ултразвукови системи; 
- Фирмата Krautkramer Gmbh (Кьолн) става световен лидер в производството и 

внедряването на апаратура и съоръжения за ултразвуков контрол без разрушаване 
(1972); 

- От осемдесетте години на 20 век фирмата започва създаване на фирми в чужбина: 
САЩ – Krautkramer Branson, Великобритания – Wells-Krautkramer и др.; 

- Фирмата става част от концерна Olympus (началото на 21 век); 
- Отличителна особеност на фирмената политика е комплексното развитие на 

производството на уреди и съоръжения и на технологиите за ултразвукови 
изпитвания.  

 
Фиг. 9 Уреди и съоръжения, произведени от Krautkramer&Co GmbH 

 

 
7. Събития, свързани с Анатолий Константинович Гурвич (1925-2017) 
и НИИ мостов (катедра „Методи и уреди за безразрушителен 
контрол“) в Ленинградския институт за инженери за ж.п. транспорта 
(ЛИИЖТ) 
 

А.К.Гурвич е най-титулованият учен и специалист по 
ултразвуков контрол в СССР и с голямо международно 
признание: главен конструктор по контрол без разрушаване на 
Министерството на пътищата и съобщенията на СССР и на 
фирмата „Радиоавионика“, ръководител на катедра „Методи и 
уреди за безразрушителен контрол“ в Ленинградския институт 
за инженери за ж.п. транспорта (ЛИИЖТ). Академик на INDT 
Академия, член-кореспондент на Академията на транспорта на 
Русия, президент на Националния атестационен комитет по 
контрол без разрушаване на СССР, лауреат на: Премия на 
Съвета на министрите на СССР, Премия на Правителството на 

 
А.К. Гурвич 
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Русия, международната премия „Рентген–Соколов“, заслужил работник на транспорта 
на Русия, почетен железничар, вице-президент на РОНКТД, главен редактор на 
списанието „В мире неразрушающего контроля“, член на редколегията на списание 
„Дефектоскопия“, почетен член на BG S NDT и други. 

За дейността си през периода 1953-2017г. проф. д.т.н А.К. Гурвич е признат за един 
от патриарсите на ултразвуковата дефекоскопия в света. 
 
7.1. Основни резултати от дейността на А.К.Гурвич 
 
- Формулиране на огледалния метод на пропускане и практическо използване за 

ултразвуков контрол на релси; 
- Въвежда понятията за основни параметри за ултразвуков контрол (1970); 
- Теория и принципи на ултразвуковия контрол на заварени съединения 

(Монография 1953)-способи за прозвучаване–люлеещ се и бягащ лъч, понятията 
условна широчина и условна височина на индикациите, методики за контрол на 
ъглови и таврови съединения, методика и технология за ултразвуков контрол на 
шевова от алумино-термитно заваряване на релси (2006); 

- Стандартизация на ултразвуковия контрол. (от 1964 г. базова организация за 
ултразвуков контрол на заварени съединения за всички отрасли): 
- Временное положение применения ультразвукового контроля качества сварных 

соединений (1965) – първият нормативен документ за самостоятелно 
приложение на ултразвуковия контрол; 

- Правила за контрол на заварени съединения при строеж на мостове (1956-1957) 
и ГОСТ 18575-73 Ултразвуков контрол на релси; 

- Надежност на комплекса: дефектоскоп – оператор – среда. Въвежда понятието 
„система за ултразвуков контрол“ (съвкупност от варианти на един или няколко 
метода за изпълнение на програма за контрол); 

- Специализирани ултразвукови дефектоскопи УЗД-НИИМ-2,3,5, в които за първи 
път има електронен дълбокомер, електронна лупа, звуков и светлинен индикатор 
(монитор) за открити дефекти (1954-1956); 

- Създаване на група „Ултразвукова дефектоскопия“ към НИИ мостов и катедра към 
ЛИИЖТ; 

- Инициатор и ръководител на националната система за атестация и сертификация 
на персонала за контрол без разрушаване на СССР (2002); 

- Организатор на 16 всесъюзни и 9 Санкт Петербургски конференции по 
ултразвукова дефектоскопия на заварени металоконструкции; 

- Списание „В мире неразрушающего контроля“ (1998). 
 
7.2. Откритията на А.К. Гурвич 

През 2017 г. се появи интересната статия на един от учениците на А.К. Гурвич 
известният специалист Гари Пасси [17], която ще представим в резюме. 
 
7.2.1. Прозвучаване с люлеещ се лъч 

Преди 60 години А.К. Гурвич откри „прозвучаване с люлеещ се лъч“, което днес в 
иновативната технология на фазиращата решетка е „секторно сканиране“, а 
„прозвучаването с бягащия лъч“ е „линейно прозвучаване“. Оригиналните документи: 
Авт. свидетелство № 106990 с приоритет 6.12.1956 „Ультразвуковой дефектоскоп“ и 
Авт. свидетелство № 10723 с приоритет 6.12.1956 „Щуп для ультразвукового 
дефектоскопа“ съавтор А.С. Куклиса, представени на фиг. 10. 
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Фиг. 10 Факсимиле на 
авторските свидетелства 

Фиг. 11 Илюстрации на технологиите за 
прозвучаване [18] 

 
 
7.2.2. Дефектоскоп без електронно-лъчева тръба 
Авт. свидетелства 540504/1973 и 616961/1977. Реализация УД 13П (1983). 

Портативните ултразвукови дефектоскопи с матрични екрани (плазмени, течни 
кристали, светодиоди) се появиха през 90-те години на 20 век. 
 
7.2.3. Обобщена SKH номограма за ъглов осезател с единни характеристики на 
мнимите източници (за СЦО Ø6mm) 
Авт.свид. SU 1783415, 1992, съавтор В.Н. Коншина. Номограмата е представена на 
Фиг. 12. 

 
Фиг. 12 Обобщена SKH номограма за ъглов осезател [18] 
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8. Събития, свързани с Лев Григорьевич Меркулов (1923–1973) 
 

Световно известен професор, д-р на физико-
математическите науки, от школата на ЛЭТИ, създадена от 
С.Я. Соколов, ръководител на катедрата от 1957 до 1963 г. 
През 1967 г. се премества в Таганрогския радиотехнически 
институт. Почетен член на BG S NDT. 
 
Основни резултати от дейността на Л.Г. Меркулов 
- Създател на направлението за теоретична физика в 

интердисциплинарната наука Контрол и изпитване без 
разрушаване в областта на ултразвуковите методи; 

- Теория на разпространението на еластични вълни в 
поликристалити; 

- Теория на распространение, в т.ч. и на импулси, затихване, дифракция на 
препятствия на нормални ултразвукови вълни; 

- Теория на многослойните ултразвукови преобразуватели; 
- Изследвания на дислокационната структура на реалните кристали; 
- За 23 години научно-педагогическа дейност съставил и прочел за първи път 

уникален курс за Физика на ултразвуковите вълни с използване на модерните 
методи за решения на сложни задачи за разпространение и дифракция на 
ултразвукови вълни; 

- Автор на 110 публикации; 
- Ръководител на 20 аспиранти, защитили дисертации за кандидати на науките, в т.ч. 

и 2 от България: М. Миховски и Ал. Скордев. 
 
9. Събития, свързани с Игорь Николаевич Ермолов (1927-2007) 
 

Един от най-големите учени в областта на 
ултразвуковия контрол без разрушаване, професор, доктор на 
техническите науки, преподавател в Московския минен 
институт, Московския електротехнически институт и др., 
почетен член на BG S NDT. 
 
Основни резултати от дейността на И.Н. Ермолов 
- Извел и експериментално потвърдил формулите и 

номограмите за изчисляване на амплитудите на ехата от 
различни отражатели (уравнения на акустическия тракт 
в лъчево приближение); 

- Извел и експериментално потвърдил формулите за нивото на структурните 
шумове; 

- Определил оптималните условия за контрол по ехо-метода; 
- Разработил метод за определяне на затихването на надлъжни вълни; 
- Извел формулите и построил номограми за отслабване от дефекта на сигнала при 

метода на пропускане; 
- Разработил методики за ултразвуков контрол на челни заварени съединения в 

тънки тръби, на аустенитни заварени съединения и задвижки за АЕЦ, както и на 
заварени ротори; 

- Автор на първата методика за у.з.контрол на заварени съединения на ТЕЦ с норми 
за допустимост на дефектите по 3 характеристики; 

 
Л. Г. Меркулов 

 
И.Н. Ермолов 
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- Разработил автомати за контрол на тръби (ИДЦ), резонансен дебеломер и 
осезатели; 

- Създал школата на ЦННИТМАШ Москва по ултразвукова дефектоскопия (от 1959) 
– 30 кандидати, в т. ч. и 1 от България (Б. Табакова) и 5 доктори на техническите 
науки; 

- Автор на 17 монографии и над 270 публикации. 
 
 
10. Някои български открития 

10.1. Авт. свид. № 16688/1971 Ал. Скордев, 
М. Миховски, Цв. Манолов Двоен 
ултразвуков осезател с фокусиране (Фиг. 13) 

 
Фиг.13 

10.2. Авт. свид. № 19322/1974 Ал. Скордев, 
Г. Георгиев, Цв. Манолов Ротационен 
ултразвуков осезател (Фиг. 14) 
Осезателят е предназначен за изпитване в 
имерсионен вариант на тръби. 

 
Фиг. 14 
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10.3. Авт. свид. № 85074/1988 Б. Табакова, 
Ал. Скордев Двуогледален метод и 
устройство (Фиг. 15) 

 

 
Фиг. 15 

 
10.4.Събития, свързани с използване на ултразвуковите пластинкови вълни на 
Ламб и Александър Скордев 
 
10.4.1.Създаване на оригинални АРДб номограми 
 
Разработените за първи път оригинални АРДб (Амплитуда на ехата, разстояние и 
дълбочина на плитки правоъгълни канали) за първите моди Вълни на Ламб, 
разпространяващи се в стоманени пластини (листове). Публикувани за първи път в [18 и 
19]. Примерни номограми са дадени на Фиг. 16. Базовото ехо се настройва по край на 
листа. 
 

  
Фиг. 16 Примерни АРДб номограми за модите s1 и а1 за вълни на Ламб в стоманени 

листове 

 
10.4.2. Валидиранe за първи път в световната практика на документирана процедура 
за ултразвуков контрол на нецялостности в стоманени листове с дебелина под 8 mm с 
нормални пластинкови вълни (Вълни на Ламб)  
 
С национален стандарт БДС 13661-72 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия 
ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm се валидира документираната процедура и 
се специфицира използването като контролен отражател дълъг правоъгълен канал, 
отговарящ на акустичните изисквания за монотонност на амплитудата на ехото от 
дълбочината му. 
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(9.1) 

 
По предварително избрани критерии са специфицират оптимални за откриване на 

вътрешни и повърхностни нецялостности моди и работни точки (Фиг. 17). 
 

 
Фиг. 17 Извадка от БДС 13661-72  

(f – честота, ct – скорост на напречната ултразвукова вълна) 
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Abstract 
The structure, phase composition, mechanical and magnetic properties of structural steel used for hulls of ice 
navigation vessels clad with corrosion-resistant steels with varying degrees of austenite stability in order to 
determine the possibility of using magnetic methods for diagnostics the current state of such materials were 
studied. Since corrosive wear affects only the outer surface of the hull, it is economically feasible to increase the 
corrosion resistance not over the entire thickness of the hull, but to provide it in a thin clad surface layer made of 
corrosion-resistant steel. And it is necessary to diagnose changes occurring during operational loads in both the 
laminate as a whole and in the components that make it up. At present, there are no adequate methods of 
nondestructive testing of the current state of individual layers in bimetallic materials under operating stress 
conditions. 
It is proposed to use the values of the maximums on the field dependences of the differential magnetic permeability 
as parameters for diagnostics the formation of a new magnetically ordered phase and its amount formed in the 
process of plastic and elastoplastic deformation. It is shown that the coercive force and the maximum magnetic 
permeability could be used as parameters of nondestructive testing to assess the quality of such heat treatment 
operations as quenching and tempering of the researched materials. 
 
Keywords: bimetal, magnetic non-destructive testing, corrosion resistance, high-strength, differential magnetic 
permeability. 
 

Структура и физико-механические свойства слоистых 
коррозионностойких материалов, полученных методами горячей 

прокатки и сварки взрывом 
 

Евгения А. ПУТИЛОВА, Сергей М. ЗАДВОРКИН, Эдуард С. ГОРКУНОВ 
 
1. Введение 
 

Развитие и осуществление масштабных проектов по разработке новых 
нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе Арктики, по 
транспортировке нефти и газа в суровых северных широтах, по эффективному 
функционированию северного морского пути приводит к необходимости развития 
судостроения в качестве одной из приоритетных отраслей развития РФ. Согласно 
стратегии развития судостроительной промышленности на ближайшие несколько лет [1] 
рынок продукции гражданского судостроения включает в себя разнообразную морскую 
технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа 
России, крупнотоннажные суда усиленного ледового класса (танкеры, газовозы), 
различные научно-исследовательские суда, суда рыбопромыслового назначения и 
многие другие. В связи с этим развитие и исследование судостроительных сталей 
является весьма актуальной задачей [1-4].  
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Для обеспечения высокого уровня коррозионной и коррозионно-эрозионной 
стойкости корпусов судов ледового класса при их строительстве необходимо 
использовать высокопрочные стали, устойчивые к воздействию морской воды. 
Поскольку разрушение вследствие воздействия коррозии начинается с наружных 
поверхностей, то экономически целесообразно обеспечить высокий уровень 
коррозионной стойкости только в тонком плакированном слое, изготовив его из 
коррозионностойкой стали. Так, например, применение двухслойной стали с 
плакирующим слоем из коррозионностойкой стали типа 18-10 в ледовом поясе корпуса 
атомного ледокола «50 лет Победы» позволило полностью устранить проблему 
коррозионно-эрозионного износа [2]. Современные задачи, связанные с освоением и 
работой в шельфовой зоне Северного Ледовитого океана, приводят к необходимости 
строительства более мощных ледовых судов, корпус которых выдерживал бы более 
высокие нагрузки в сочетании с воздействием агрессивной среды. Поэтому в ЦНИИ КМ 
«Прометей» был создан двухслойный материал, основной слой в котором изготовлен из 
высокопрочной хладостойкой стали, а плакирующий слой – из высокопрочной 
азотсодержащей коррозионностойкой стали [5-8].  

В данной работе проведено сравнительное исследование структуры, фазового 
состава, механических и магнитных характеристик двух типов двухслойных материалов, 
полученных по технологии сварки взрывом, основной слой в которых представлен 
высокопрочной сталью 11ХН4МДФ, а плакирование выполняли в одном случае сталью 
08Х18Н10, а во втором – сталью 04Х20Н6Г11М2АФБ. 
 
2. Образцы и методики исследований 
 

Были получены два двухслойных материала, основным слоем в которых выступает 
корпусная высокопрочная сталь 11ХН4МДФ, а второй слой – плакирующий из 
коррозионностойких сталей с разной стабильностью аустенита («сталь 11ХН4МДФ – 
сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ» и «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10»). Химический 
состав сталей приведен в таблице 1. Соединение слоев проводили как с помощью 
горячей пакетной прокатки с разными степенями обжатия, так и с помощью сварки 
взрывом. Горячую прокатку с разной степенью деформации проводили с целью 
определения минимально необходимой степени обжатия для получения достаточно 
прочного соединения. После горячей прокатки полученные заготовки подвергали 
термической обработке по следующему режиму: закалка в воду от температуры 950 оС и 
высокий отпуск 600 оС с выдержкой 7 часов и последующим охлаждением в воде. Этот 
режим ТО предусмотрен для основного слоя – корпусной стали 11ХН4МДФ. 

Таблица 1. Химический состав исследованной стали и материала электрода 

Материал С Si Mn Cr Ni Mo Cu Nb+V N 

Сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ 0.07 0.22 10.97 18.64 6.74 1.74 0.07 0.35 0.54 
Сталь 08Х18Н10 0,06 0,58 0,98 19,04 7,84 0,08 0,05 0,18 - 

Сталь 11ХН4МДФ 0,11 0,24 0,40 0,68 4,18 0,46 1,28 0,16 - 
 

Образцы после сварки взрывом подвергали холодной пакетной прокатке на разные 
степени обжатия с целью исследовать возможность применения магнитных методов 
диагностики для оценки изменений, происходящих при пластической деформации в 
структуре, фазовом составе и физико-механических свойствах исследуемых 
двухслойных материалов. Также для полноты исследования таким же способам 
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обработки подвергали отдельные компоненты слоистых материалов. Как горячую, так и 
холодную прокатки проводилась на стане «ЦКБММ ДУО-200» с диаметром валков 
250мм. Скорость прокатки составляла 40 мм/сек. Величина степеней деформации после 
холодной прокатки указана в таблице 2. Следует отметить, что степень деформации 
отдельных компонент в КМ отличается от пр для пакета в целом.  

Для оценки прочности соединения слоев проведены испытания на срез. Прочность 
соединения слоев в биметаллах определяли методом испытания на срез коррозионно-
стойкого слоя на современной универсальной испытательной машине Tinius Olsen Super 
L-60. 

Количество образовавщейся ферромагнитной фазы определяли по двум 
методикам: методом гомологических пар по результатам рентгеноструктурного анализа, 
проведенного на рентгеновском дифрактометре SHIMADZU XRD-7000,  и методом 
расчета по намагниченности [9]. 

Металлографические исследования проводили не только при помощи оптической 
металлографии, но и при помощи современного метода дифракции отраженных 
электронов (исследование проводили на сканирующем электронном микроскопе Tescan 
VEGA II XMU с системой рентгеновского волнодисперсионного микроанализа INCA 
WAVE 700, энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450 с ADD детектором 
OXFORD, приставкой для исследований методом дифракции отраженных электронов). 

Таблица 2. Степень деформации прокаткой биметалла и каждого слоя в пакете 

«Сталь 11ХН4МДФ – сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ» пр 0 20 31 41 49 
Сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ азот 0 1 20 30 38 
Сталь 11ХН4МДФ корп 0 24 40 46 53 
«Сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» пр 0 20 30 41 51 
Сталь 08Х18Н10 нерж 0 21 31 40 51 
Сталь 11ХН4МДФ корп 0 18 36 45 54 

 
Измерение магнитных характеристик проводили в замкнутой магнитной цепи по 

схеме пермеаметра на магнитоизмерительном комплексе REMAGRAPH С-500. 
Намагничивание образцов осуществляли вдоль продольной оси. В условиях замкнутой 
магнитной цепи напряженность внутреннего магнитного поля достигала 550 А/см. Из 
петель магнитного гистерезиса определяли коэрцитивную силу, остаточную индукцию 
и намагниченность в максимальном приложенном поле. Погрешность измерения поля и 
индукции не превышала 3%. По основной кривой намагничивания определяли 
максимальную магнитную проницаемость. При помощи дифференцирования 
нисходящих ветвей петель магнитного гистерезиса получали полевые зависимости 
дифференциальной магнитной проницаемости.  
 
3. Результаты и их обсуждение 
 

В результате испытаний на срез установлена минимально необходимая степень 
обжатия для обеспечения прочного соединения горячекатаных двухслойных заготовок. 
Для биметалла «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» – деформация прокаткой больше 
30% (прочность соединения слоев 450 МПа), а для биметалла «сталь 11ХН4МДФ – сталь 
04Х20Н6Г11М2АФБ» – 35% (580-600 МПа). При соединении слоев по технологии 
сварки взрывом прочность соединения непрокатанных заготовок сразу составляет 
порядка 560 МПа для обоих биметаллов, что является достаточным для материалов 
подобного класса.  
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Проведенные микроструктурные исследования, как и в других работах [6, 8, 10], 
посвященных исследованию границы соединения слоев при сварке взрывом, 
показывают, что увеличение степени холодной прокатки слоистых материалов приводит 
к уменьшению волнообразности границы, полученной при сварке взрывом (рис. 1). Было 
также установлено, что с увеличением степени холодной прокатки происходит 
измельчение зерна во всех деформируемых материалах. 

    
Рисунок 1 – Микроструктура границы сварного соединения биметалла «сталь 

11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» в исходном недеформируемом состоянии (а) и после 
прокатки с пр=0,41 

Металлографический и рентгенофазовый анализы, проводимые на всех 
исследуемых образцах, подтвердили чисто аустенитную структуру в обеих 
коррозионностойких сталях в исходном состоянии, после деформации горячей 
прокаткой, а также после деформации холодной прокаткой в стали 04Х20Н6Г11М2АФБ, 
что говорит о стабильности их структурного состояния при таких технологических 
операциях. На рис. 2 приведены EBSD-карты для слоя из биметалла стали 11ХН4МДФ 
(а) и стали 08Х18Н10 (б) в исходном состоянии. Из рис.2б также хорошо видно, что 
структура стали 08Х18Н10 представляет собой примерно равноосные зерна аустенита 
размером 25-40 мкм. Также для структуры характерно наличие двойников.  

   
Рисунок 2 – EBSD-карты для слоя из биметалла стали 11ХН4МДФ (а) и стали 

08Х18Н10 (б) «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» в исходном недеформируемом 
состоянии  
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В стали 08Х18Н10 при холодной прокатке происходит образование мартенсита 
деформации, являющегося нежелательной ферромагнитной фазой и приводящей к 
снижению сопротивления межкристаллитной коррозии. Причем с увеличением степени 
деформации холодной прокаткой его количество, как в отдельной компоненте, так и в 
составе биметалла увеличивается (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Количество образовавшегося мартенсита деформации в стали 08Х18Н10 в 

зависимости от степени деформации холодной прокаткой 

Измерения магнитных характеристик в замкнутой магнитной цепи показали, что 
коэрцитивная сила и максимальная магнитная проницаемость могут быть использованы 
в качестве параметров неразрушающего контроля для оценки качества таких операций 
термической обработки, как закалка и отпуск горячекатаных исследуемых материалов. 

  
Рисунок 4 – Петли магнитного гистерезиса исследуемых материалов, 

деформированных при холодной прокатке на максимальную степень обжатия (а), и 
полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости для 

холоднодеформированной стали 08Х18Н10 (б) 

На рис. 4а приведены петли магнитного гистерезиса холоднодеформированных 
образцов отдельных компонент сталей 08Х18Н10 и 11ХН4МДФ, а также слоистых 
материалов «Сталь 11ХН4МДФ – сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ» и «Сталь 11ХН4МДФ – 
сталь 08Х18Н10» при максимальных степенях деформации прокакткой. Для 
азотсодержащей стали 04Х20Н6Г11М2АФБ петля не приведена, т.к. стали даже при 
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максимальной степени деформации прокаткой сохраняет свои парамагнитные свойства. 
На рис.4б показана полевая зависимость дифференциальной магнитной проницаемости 
для метастабильной коррозионностойкой стали 08Х18Н10. Хорошо видно, что с 
увеличением степени деформации прокаткой высота пика возрастает, поле локализации 
пика, как известно, примерно совпадает со значениями коэрцитивной силы материала. 
Увеличение высоты пика обусловлено образованием новой ферромагнитной фазы – α/-
мартенсита деформации. Также диагностику образования магнитно-упорядоченной 
фазы в этих сталях можно осуществлять по измерению максимальной намагниченности 
в максимальном приложенном поле (намагниченности насыщения), максимальной 
магнитной проницаемости и среднеквадратичных значений напряжения магнитных 
шумов Баркгаузена, монотонно изменяющихся с ростом степени деформации.  

На рис. 5а приведены полевые зависимости дифференциальной магнитной 
проницаемости биметалла «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» с увеличением 
степени деформации прокаткой. На данных кривых при деформации больше 0,30 видно, 
что на зависимости происходит формирование двух пиков: первый – в более слабых 
полях, но более высокий по интенсивности – характеризует ферромагнитную фазу 
(феррит) в компоненте корпусной стали 11ХН4МДФ. Второй пик, которых локализуется 
в более сильных полях и принадлежит новообразовавшейся в результате прокатки фазе 
мартенсит деформации в компоненте из стали 08Х18Н10. На рис. 5б приведены полевые 
зависимости дифференциальной магнитной проницаемости при максимальных степенях 
деформации прокаткой для биметалла и для его отдельных компонент. Таким образом, 
при помощи магнитных методов, возможно проводить диагностику изменений, 
происходящих в слоистых материалах, причем в отдельных его компонентах. 
 

 
Рисунок 5 – Полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости для 

биметалла «Сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» (а) при различных степенях 
деформации холодной прокаткой и полевые зависимости дифференциальной 

магнитной проницаемости «Сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» и его отдельных 
компонентов при максимальных степенях деформации (б) 

 
3. Заключение 
 

Показано, что для диагностики деформационно-фазовых превращений в 
коррозионностойких аустенитных сталях в составе макронеоднородного материала 
может использоваться значение максимальной дифференциальной проницаемости, 
определяемой из зависимости дифференциальной магнитной проницаемости от 
напряженности магнитного поля, а также значения параметров магнитных шумов 
Баркгаузена, определяемые со стороны конкретного анализируемого слоя. 
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Значения максимумов на полевых зависимостях дифференциальной магнитной 
проницаемости слоистых материалов могут служить параметрами для диагностики 
образования новой магнитно-упорядоченной фазы и ее количества, образующейся в 
процессе пластической и упругопластической деформации. Значения полей, при 
которых формируются максимумы на зависимостях дифференциальной магнитной 
проницаемости от напряженности магнитного поля слоистых материалов и их отдельных 
компонентов могут быть использованы для оценки степени деформации прокаткой и 
одноосным растяжением этих материалов.  

Измерения магнитных характеристик в замкнутой магнитной цепи показали, что 
коэрцитивная сила и максимальная магнитная проницаемость могут быть использованы 
в качестве параметров неразрушающего контроля для оценки качества таких операций 
термической обработки, как закалка и отпуск горячекатаных исследуемых материалов. 
 

При выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия» 
ИМАШ УрО РАН. Работа выполнена при финансовой поддержке гарнта РФФИ 16-38-
60027. 
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Abstract 
Pipelines are responsible industrial facilities used to transport oil products. They consist of tubular modules joined 
to each other by welding. The main deviations from the integrity inspected by non-destructive testing methods are 
the thinning of the parent metal and discontinuities in the welded joints. This is the radiographic method that has 
traditionally been used long years to inspect the welded joints. In recent years, with the development of 
mechatronic systems, the application of semi-automatic and automatic pipeline ultrasonic inspection systems has 
been increased over the use of radiography. The implementation of computer control, through algorithms for 
processing the collected information signals, provided the possibility of displaying the inspection information in 
two-dimensional images. In this paper, an overview is made of the commercial pipeline ultrasonic inspection 
systems, their capabilities and limitations, as well as specifications and techniques for their application. 
 
Keywords: automatic ultrasonic inspection, two dimensional images, engineering critical assessment (ECA), 
electronically scanning systems,  mechanized scanning systems. 
 
1. Introduction 
 
Over the past years automated ultrasound systems have been used to inspect pipelines providing 
high-speed testing and precision of results. Depending on which side of the pipe wall the 
automated ultrasonic systems are coupled, they are divided into scanning pipe from OD surface 
and scanning pipe from ID surface. The former are mainly used in production to inspect welded 
joints and base material. The latter are used in service to inspect the base material for damages 
caused by corrosion and erosion. 
The implementation of mechanized system for pipe external inspection of welds began in 1959 
with development of the first mechanized ultrasonic system "Rotascan" for inspection of girth 
welds patented by the Netherland Company RTD [1]. It consisted of three flaw detectors with 
three single-element probes, two angle on each side of the welded joint and one normal. For the 
first time, a multi-channel automated inspection system using encoder was developed in 1972. 
It consisted of a four-channel instrument with four probes. Later, single-element probes were 
replaced by multiple element phased array probes. 
The mechanisation used for pipe internal inspection automated systems started its development 
many years ago being developed to clean pipes from dirt, corrosion and deposits. Subsequently, 
automated systems, called intelligent pipe internal inspection systems, are developed. The 
earliest system, developed by Shell Development in 1961, applied electro-magnetic methods to 
collect information. For the first time an ultrasonic pipe internal automated system for corrosion 
inspection was developed in 1986. In 1997, it was introduced into an automated system and 
angle probes to detect crack type discontinuities. 
Modern automated ultrasonic inspection systems apply the basic principles of ultrasonic 
inspection using phased array and time-of-flight diffraction techniques. Algorithms were 
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developed to manage the transmission and receipt of several probes or probe elements at the 
same time, and to further process the scanning signal records displaying the information in the 
form of two-dimensional images [2, 3]. The capability of the phased array probe to focus the 
ultrasonic beam in the inspection area and the small focal spot size of 2 mm allowed the welded 
joints to be inspected in separate zones. A new type of Criteria for Assessment – Engineering 
critical assessing (ECA) was developed, subject to the principles of fracture mechanics and 
assessing discontinuities by their indication height.  
This improved the probability of detection and sizing transverse discontinuities in welded joints 
oriented along the pipe radius. The use of focussed probes and zonal discrimination method for 
the welded joint defines the advantages of this method over the radiographic methods of weld 
inspection. The introduction of computerized control to collect information with several 
ultrasonic probes led to a reduction of inspection time and increased volume of inspected area 
in automated pipe internal inspection of the main material of in-service pipes. Methods of weld 
inspection using ionizing radiation sources and X-rays were replaced by a pipe external 
mechanized ultrasonic inspection of welds. 
The purpose of this paper is to determine the types of ultrasonic scanning systems available 
on the market and their images, and both capabilities and limitation of pipeline inspection 
techniques. 
 
2. Ultrasonic inspection of pipelines for discontinuities 
 
Pipelines are produced from seamless pipes or rolled sheets welded by longitudinal or spiral 
weld seam. Depending on the pipeline service conditions under specific safety class, the grade 
and dimensions of pipes are defined by normative documents. Approved steel grades and ranges 
for production of pipelines are given in API 5L, ISO 3183 EN, 10208-2 and ASME / ANSI B 
36.10M. The most commonly used steel grades are X70 (around 63%) and X65 (about 12%) 
according to sales data from ArcelorMittal. The length of pipes produced for pipelines starts at 
3m and can reach up to 15m. The outside pipe diameter starts at 20mm and reaches up to 
1400mm. Seamless pipes are produced of an external diameter up to 400mm. Pipes of welded 
rolled sheets with spiral or longitudinal weld are produced to an outside diameter of 1000mm 
and with a longitudinal seam only of up to 1400mm outside diameter. 
In the gas pipelines material, there is a significant quantity of defects that have arisen in the 
production process of pipes and welds as well as during their installation and operation. Defects 
occurred in the pipelines production process are: integrity damages of the basic material and in 
the welding joints, deviation in the physical-mechanical properties. The defects in the 
installation and construction of gas pipelines are related to pipe laying problems, disruption of 
the insulation coating, mechanical wear, and introduction of increased mechanical stress into 
material. In operation, defects are related above all to corrosion and erosion damages, changes 
in the mechanical stress condition, due to nature impacts, fatigue cracks, changes in the material 
structure at loads higher than the operational, etc. Data presented in [4] show that the 
percentages of external corrosion defects in service are 29%, of internal corrosion – 2.5%, due 
to installation mistakes – 23%, due to operation mistakes – 16% and due to pipe production in 
factories – 14%. In the event of defects that break the integrity of the gas pipeline, gas leakage 
occurs, often resulting in significant material losses (gas loss, fires, and atmospheric pollution) 
and, in some cases, death of people. 
In recent years, the ultrasonic method with its various mechanised applications for pipe internal 
and pipe external inspection has proved itself as the most promising method of non-destructive 
inspection and diagnostics of discontinuities, mechanical condition and physical-mechanical 
properties.  
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In manufacture and installation of pipes, basic material and welded joints are inspected by the 
conventional ultrasonic techniques for manual inspection as set out respectively in the standards 
EN 10160 and EN 17640. The inspection is carried out in contact by single element normal and 
angle probes. During operation, the welded joints are re-examined according to the 
requirements of EN 17640 and the basic material is examined for corrosion and erosion defects 
according to the requirements of EN 14127. 
 
3. Types of scanning systems and images 
 
The basic elements that make up an automated scanning system are: scanner head, battery, data 
collection devices, visualization, records, and contact medium supply. The scanner head 
includes a drive motor (system mechanisation), position encoders, contact medium distribution 
system, piezo-composite and / or ToFD probes and wedges (Photo 1) [1, 5]. The data acquisition 
device includes an ultrasonic multiplexing system and a digital signal processing system. 
Through the multiplexing system each channel can be monitored as a separate instrument with 
a separate A-image, the operator can configure each ultrasound beam individually. By means 
of a microprocessor controlled by the control center various data can be collected and processed 
such as motor speed and direction of motion, temperature, monitored screen data, sampling 
interval, encoder calibration, etc. [6, 7].  
The major manufacturers of automated ultrasonic inspection systems for pipelines are: 
Olympus Corporation – Canada, JIREH Industries – Canada, IMG Ultrasuoni – Italy, Phoenix 
Inspection Systems Ltd – England, APPLUS+RTD – Netherlands, DACON inspection services 
– Norway, ECHO+ – Russia Rosen and LinScan. 
 

 

(а) (b) (c) 
 

Photo 1. Head of pipe internal (а) and pipe external (b) scanner and wedge (c). 
 
The level of automation of the ultrasonic system is defined by the availability of the above-
mentioned basic elements. If all elements are included in the ultrasonic system, it reaches 
complete automation and is called an automated ultrasonic system. In the absence of one of the 
basic elements in the ultrasonic system, it is partially automated and is referred to as semi-
automated. From the point of view of mechanization of the ultrasonic system, it is divided into 
manual and mechanized. Globally recognized scanning systems are three main groups: 
- manual / time-based, free moving/, 
- semi-automated /with encoder, no motor/, 
- automated /with encoder and motor/. 
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3.1. Automated scanning system 
 
The automated scanning system serves to move the probes on inspected surface, in most cases 
an encoder is added to record the probe movement. To encompass a larger test volume more 
than one probe or multiple elements phased array probes are used controlled by an electronic 
scanning system. It is used to guide the beam, acquire information and visualize it in two-
dimensional images. 
 
3.1.1. Pipe external inspection 
 
At present, three main types of drive mechanisms are produced: with chain and without 
magnetic wheels; only with magnetic wheels and a combination of both (photo 2 taken at the 
ECNDT 2018 conference in Gothenburg, Sweden). A major drawback of chain drive 
mechanisms and wheel drive mechanisms is that moving the probes on the inspected surface 
gradually alters the position of the scanning head relative to the test object. The operator has to 
guide them so they do not deviate from the specified scanning path. Deviation from the scan 
path affects the location and dimensions of the indications of discontinuities on the images, 
offsetting them from their actual positions and dimensions. Another drawback of magnetic 
wheel scanners is their inability to be used on non-ferromagnetic materials. When inspecting 
tubes with small diameters, it is possible to use an immersion bath mechanized system moving 
probes of two axes and / or moving the tube along the generant and / or circumference (photo 
2c). 
 

(а) (b) (c) (d) 

Photo 2. Mechanised systems: with chain, no magnetic wheels (а), combined with chain and 
magnetic wheels (b), with magnetic wheels only (c) and immersion bath with mechanised 

system (d). 
 
3.1.1. Pipe internal inspection 
 
The automated system motion along the pipe axis is carried out in two ways, by actuation 
through the fluid supply pressure inside the pipe or on wheels driven by a standalone motor 
powered by battery. A schematic diagram of an automated ultrasonic system is given on 
photo 3a. When electronic scanning is not applied, additional motion of the head with probes 
is performed in order to cover a larger test volume. In most cases, before the scanning head 
there is another one to clean the surface of the pipe from dirt, or the scanning head has cleaning 
parts. To control the speed of motion of the automated system there is a bypass valve to pass a 
portion of the pressurized fluid in order to reduce the scanning speed. The automated system 
position is monitored by an encoder and a GPS device. 
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(а) (b) (c) 

Photo 3. Schematic diagram of pipe internal automated system  
(а), scanner head (b) and automated system in a pipe (c).  

 
3.2. Electronic scanning system 
 
Electronic scanning systems control the multiple element probe pulsing/reception by a multi-
channel computer system with a multiplexer. The number of probes or elements operating 
simultaneously in a given scheme (tandem, different pulsing angles, beam focusing, etc.) is 
determined by the number of channels of the multiplexing digital device. In addition to 
individual probes / elements operating in a specified pulsing/reception scheme, electronic 
scanning allows to create ultrasonic field directed in a desired test area by complex pulsing of 
several probes / elements. The shape of the field and its spatial orientation is defined by the 
delay set of pulsing/reception of the individual probes / elements. The ultrasonic flaw detectors 
available on the market operate phased array probes of 8 to 256 elements and are controlled by 
a 16 to 64 channel multiplexing digital device. The most commonly used pulsing / reception 
technique for electronic scanning systems is artificial aperture pulsing. In this case, each 
element of the active group emits and receives simultaneously, being controlled by a separate 
multiplexer channel. It is the most commonly used technique, because for a short period of time 
the received signals build an image with a good resolution for the practice. 
 

    
а) linear scan b) sectorial scan c) dynamic depth 

focusing 
d) unfocused PA probe 

Figure 1. Types of electronic scanning: linear (а), sectorial (b), dynamic depth focusing (c) 
and no elements delay set (d) [8]. 

 
The following 4 basic techniques of electronic scanning [8] are used in commercial phased 
array probe instruments: 
- linear scanning (Е-scan) – scanning takes place at a fixed angle on the active axis of a probe 

from several active groups, the electronic scanning step is usually every following element, 
but can also be set over a larger number of elements (see Figure 1а).  

- sectorial scanning (angle, S-scan) – ultrasonic beam has a specific sweep range using the 
same active group of elements (see Figure1b).  

- dynamic depth focusing (DDF) – The active group uses different focal laws with different 
focal lengths to distribute ultrasonic waves in the object (see Figure 1c). 
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- no elements delay set –The active group operates with a delay law set, which sets the delays 
of the emitted waves tending to zero, the phased array probe is unfocused and acts as a 
mosaic multi-element probe (see Figure 1d) 

 
3.3. Images 
 
The automated ultrasonic inspection systems for pipelines offer several basic types of display: 
- bar chart with amplitude and time information for each scan step, 
- identification of zones and position relative to the centre line – position of indication along 

the scanning axis and in depth, 
- axial position from the scanning start point position, 
A combination of mechanical and electronic scanning allows inspection data to be presented in 
various types of images shown in Figure 2 [8]: 
- А scan – each active group gives an А-scan, that is sum of the А-scans of each separate 

element in the group controlled by a channel. Number of А-scans depends on the number of 
active groups used in the phased array probe; 

- B scan – side view of the object (perpendicular to the axis of mechanical scanning); 
- D (E or S) scan – end view of the object, in linear scanning (E-scan) or in sectorial scanning 

(S-scan). The image is perpendicular to the electronic scanning axis, shown in green in 
Figure 2; 

- С scan – top view of the object. 

 
 
 

Figure 2.  Views of two-dimensional images. 
 
Inspection of welds with phased array probes allows for additional type of information display 
in the form of strip images (see Figure 3 inspection and zone-discriminated "strip" charts). The 
individual active groups of elements of the phased array probe are set to transmit and receive 
so that their beams intersect in the test area (see Figure 3 settings). The strip images are plotted 
with two axes, one giving the length of the welded joint in mm, and the other the echo signal 
amplitude, proportional to the reflective area. The length of the welded joint is recorded with a 
mechanical scanning encoder, giving the position of the probe through a predetermined 
displacement step. The amplitude is adjusted to a side drill hole. The colour code of the signal 
reflected in the inspection corresponds to the colour of the inspected section set to a specified 
level in percent of the screen. The method of indicating signals above a certain threshold is 
applied. 

Side (B) view 

Side (D) view 
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Figure 3. Scheme of inspection and „strip” charts of zone discrimination of weld. 
 
With pipe-internal automated scanning systems the images are displayed along the pipe axis 
from the start of the scanning. The combination of electronic and mechanical scanning allows 
the inspection information to be displayed in the form of B and/or C-scans. The wall thickness 
information is given by WT (wall thickness) and SO (stand-off) C -scans in colour code 
corresponding to, respectively, the thinning of the wall from the outer and inner surface of the 
pipeline wall. Thinning is determined by the pulse-receiving time, by monitoring the echo 
signals from the inner and outer surfaces.  
 

 
 

Figure 4. C–scan in pipe internal ultrasonic inspection. 
 

Setting Inspection 

discontinuity  

Zone discrimination “strip” diagrams 

 

Zones 

transmitter 

receiver 



34 

Figure 4 shows two C-scans in sequence to determine the thinning of the outer and inner 
surfaces of the wall [9]. On the Y-axis the distance on the circumference is given in degrees 
from a given start point, and on the X-axis, the distance along the pipe axis from the start of the 
scan. Figure 5 shows a typical B-scan to find deviation from the wall thickness [10]. 
 

 
 

Figure 5. Principle of ultrasonic determination of wall thickness and B – scan in pipe internal 
ultrasonic inspection. 

 
4. Specifications and techniques for automated ultrasonic inspection and 

assessment of pipelines 
 
4.1. Pipe external inspection 
 
Until 1998, inspection by mechanized ultrasonic systems of welds in pipelines was performed 
according to manufacturer's specifications. In 1998, ASTM E-1961 was published, where 
calibration and setting of the automated system for the relevant test zones of the welded joint 
were regulated. The evaluation of the indications registered is carried out on the basis of: 
-Workmanship criteria, 
-ECA criteria, 
The application of phased array probes for automated inspection of welds is regulated in EN 
ISO 13588 and time-of-flight diffraction technique is regulated in EN ISO 10863. The 
evaluation of welded joints by the technique using phased array probes is carried out according 
to EN ISO 19285.  
In the pipe external mechanized system, the probes are coupled to the surface of test object by 
a layer of water fed by a pump through the wedge holes. In order to achieve consistent contact, 
this layer should be less than half the length of the ultrasonic wave. In some cases, this is 
achieved by pins lifting the wedge above the contact surface at the desired height. Inspection 
schemes are specified in EN ISO 13588 according to test levels, two of them are shown in 
Figure 6. A combination of mechanized scanning with linear and sectoral electronic scanning 
is applied. In order to obtain a two-dimensional image in the data acquisition, a mechanism of 
moving the probe is used and encoders are used to obtain information about the probe moves 
on the test object. 
After selecting a scanning (ringing) scheme, a sensitivity adjustment for each transmitted 
ultrasonic beam (beam angle, focus, etc.) shall be carried out with the phased array probe and 
wedge if used. Different focusing modes (static or dynamic focusing in depth) are applied, the 
sensitivity being adjusted for each focal distance. The use of Angle Corrected Gain (ACG) and 
Time Corrected Gain (TCG) allow the correction of signal amplitude for all beam angles and 
all distances to be set at one evaluation level. The amplitude correction is performed by a side 
drill hole type of reflector located at a different distance from the probe. 
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(а) 

 
(b) 

Figure 6. Scheme of electronic scanning with fixed positions of probe:  
linear (а), sectorial (b), according to EN ISO 13588. 

 
The scanning speed of most automated ultrasonic systems for weld inspection is limited to 
100mm / sec. It is determined by factors such as: number of delay laws, scan resolution, signal 
averaging, pulse repetition frequency, data acquisition frequency, and inspection volume so that 
satisfactory images are obtained. The missing image lines indicate that too high scanning speed 
has been used. A maximum of 5% of the total number of lines collected in a single image may 
be omitted, but there should be no adjacent lines missing. 
In [11], probability of detection information is reported for discontinuities at the weld root, 
oriented along the radius of pipes of 12mm to 32mm thickness. There are 31 discontinuities 
made in the weld root of heights of 0.2mm to 7.5mm in four welded joints, with 29 
discontinuities of them having dimensions of up to 4mm in height. To detect them a 
multichannel automated ultrasonic system for weld inspection in pipelines was used, with 5 
independent tests for each discontinuity. The technique of zonal discrimination of the weld was 
used with TOFD and phase probes. All indications with amplitude above a set threshold were 
read using probe channel data giving maximum echo amplitude. The effects of different types 
of probes (frequency and dimensions), techniques (TOFD and phased array probes) and test 
equipment are not taken into account, suggesting that the application of the ASTM E1961 
requirements limits these differences to some extent. The shape of discontinuities and their 
length dimensions are not taken into account. The results analysis shows that with an average 
detection probability of 90%, discontinuities are recorded in the weld root of 1.3mm height. In 
manual ultrasonic inspection of welded joints, reliable detection is registered of discontinuities 
in the root of over 3mm. Automated ultrasonic inspection appears to be a more reliable method 
for registering discontinuities in the weld root compared to manual ultrasonic inspection. 
 
4.2. Pipe internal inspection 
 
Inspections by automated ultrasonic systems to detect thinning of wall due to corrosion or 
erosion and cracks in the base material are carried out according to the manufacturer's 
specifications. Ultrasonic waves are transmitted and received by the test object in the probes, 
either non-contact or in an immersion mode. The non-contact method is carried out by electro-
magnetic acoustic probes, and the immersion one by piezo-composite probes. When the 
transferred fluid is liquid, it is used as a coupling medium to transmit ultrasonic waves from the 
piezo-composite probe into the wall of the pipeline. The ultrasonic pulse-echo inspection 
technique with an automated system on pipeline is given in Figure 6 [10]. Normal probes are 
used to inspect wall thickness, and 45 ° probes are used to inspect radial cracks. 
The scanning speed is limited to 2m/s, and in some cases when using a combination with 
electronic scanning it can reach up to 3m/s. In inspection for cracks, the speed is reduced by up 
to 50%. The scanning resolution on the axis has a scanning step of 3mm and along the pipe 
circumference of 8mm. 
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Metal loss due to corrosion can be safely registered for a depth above 0.5mm and a diameter 
above 20mm, with the uncertainty of result being 1mm. Radical crack is confidently recorded 
with a length of 30mm and in depth of 1mm. The uncertainty for determining the position along 
the pipeline axis is 0.2m, relative to the nearest welded joint. 
 
 

 
(а)  

(b) 

Figure 6. Applied ultrasonic pulse-echo technique to detect deviations in wall thickness (а) 
and cracks in the wall (b) of pipeline inspected by pipe internal automated system. 

 
Conclusion 
 
The following conclusions and recommendations can be made from this survey: 
- For the pipe external automated ultrasonic inspection of welds, there are sufficient for the 

practice specifications in International and European standards for performance and 
evaluation of indications. While there are only company specifications for the pipe internal 
automated inspection, the evaluation is carried out according to International and European 
standards. 

- The growing need for construction of gas pipelines and development of mechanized and 
computerized systems in the ultrasonic inspection of pipelines has increased the reliable 
detection of discontinuities and reduced inspection time, which has led to the replacement 
of the existing radiography method used in many international pipeline projects. 

- In automated ultrasonic systems for pipe external inspection the mechanized head is offset 
during motion, resulting in false location and conditional indication size, and in some cases 
in loss of contact. 

- Recommendation to eliminate the above mentioned shortcoming: implementation of a 
system for monitoring the offset from the set scanning coordinates and a system to return 
the mechanized head to the specified scanning coordinates, in case of possible offset; use 
of non-contact probes (but it should be taken into account that the sensitivity of the 
inspection is significantly reduced due to decrease in the signal-to-noise ratio typical for 
this type of probes). 
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Abstract 
The upgrading of non-destructive methods for determining residual stresses in machine parts and structural 
elements, both in the manufacturing process and during the operation, is an important task. Along with 
standardized diffraction and ultrasonic methods for the diagnosis of residual stresses, other non-destructive 
methods are becoming increasingly widespread, including those based on the measuring the various magnetic 
characteristics of a controlled object. Using the example of pre-deformed Armco iron and heat-treated steels 
34KhN3M and 60S2A it was shown that in order to estimate the residual stresses in ferromagnetic materials, the 
application of the ratio of reversible permeability in the remanently magnetized state to the initial permeability in 
the demagnetized state has the following advantages: higher sensitivity to variation of residual stresses and the 
uniqueness of the ratio change of permeabilities in the entire range of variation of residual stresses.  
 
Keywords: residual stresses, magnetic permeability, Armco-iron, annealing. 
 

Использование магнитной проницаемости в двух магнитных 
состояниях материала применительно к оценке остаточных 

напряжений 
 

Лариса С. ГОРУЛЕВА, Эдуард С. ГОРКУНОВ, Сергей М. ЗАДВОРКИН 
 
1. Введение 
 

Остаточные напряжения, возникающие в элементах конструкций при их 
изготовлении и в процессе эксплуатации, в значительной мере определяют ресурс 
конструкции в целом. Обусловлено это тем, что вследствие суммирования рабочих и 
остаточных напряжений фактические эксплуатационные напряжения могут 
существенно отличаться от проектных. Важно уметь оценивать напряженное состояние 
готового изделия и находить способы управления технологическими процессами и 
вызванными ими напряжениями для улучшения функционального назначения изделий и 
надежности их работ. В связи с этим создание и совершенствование неразрушающих 
методов определения остаточных напряжений в деталях машин и элементах 
конструкций, как в процессе изготовления, так и при эксплуатации, является важной 
задачей. В настоящее время в РФ стандартизованы ультразвуковые и дифракционные 
неразрушающие методы определения остаточных напряжений. Наряду с ними все более 
широкое распространение получают другие неразрушающие методы, в том числе 
основанные на измерении магнитных характеристик контролируемого объекта [1-4]. 
Часто используемый коэрцитиметрический метод не всегда применим для оценки 
остаточных напряжений, поскольку коэрцитивная сила ферромагнитных сталей может 
неоднозначно изменяться, например, в результате процессов, происходящих при закалке 
и отпуске, а так же при изменении их напряженно-деформированного состояния. [5,6]. 
Это обстоятельство резко сужает возможности этого метода. Отметим, что 
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использование двухпараметрового контроля в ряде случаев позволит избежать проблем, 
связанных с неоднозначностью изменения параметров контроля [4]. Таким образом, 
существует необходимость расширить круг используемых информативных параметров 
для контроля и диагностики напряженного состояния изделий из ферромагнитных 
материалов. Ранее в работе [7] рассмотрена возможность использования отношения 
проницаемостей в двух различных магнитных состояниях (в размагниченном и 
остаточно намагниченном) для контроля качества термической обработки. Даль и 
Пфафенбергер получили зависимости отношения проницаемостей от остаточных 
напряжений для ряда материалов, в том числе и для технически чистого железа [8]. 
Однако, полученные авторами зависимости представлены для узкого интервала 
изменения остаточных напряжений. В настоящей работе изучены возможности 
использования магнитной проницаемости в двух различных магнитных состояниях для 
определения остаточных напряжений в конструкционных ферромагнитных сталях.  
 
2. Образцы и методики исследований 
 

Объектом исследования являлось технически чистое железо (армко-железо). Из 
него был изготовлен разрывной образец. Образец был пластически деформирован 
растяжением на 10%. Для варьирования остаточных напряжений был проведен 
ступенчатый отжиг в диапазоне температур от 100 до 850 оС с шагом 50 оС в вакууме.  

Остаточные напряжения в образце определяли методом рентгеноструктурного 
анализа. Рентгеноструктурный анализ проводили с помощью дифрактометра 
SHIMADZU XRD 7000 с использованием монохроматизированного Кα-излучения 
хромового анода. Микронапряжения (или напряжения II рода по классификации Н.Н. 
Давиденкова) определяли методом моментов [9] по анализу профиля линии (211). Из 
анализа профиля линии определяли модуль микронапряжений, то есть диапазон их 
изменения.  

Определение проницаемостей и коэрцитивной силы проводили на магнитно-
измерительном комплексе Remagraph C-500 после пластической деформации, а также 
после каждой ступени отжига. Магнитную проницаемость определяли в слабых 
магнитных полях (до 50 А/м) в двух различных магнитных состояниях: в 
размагниченном (начальная проницаемость μ0) и после намагничивания до технического 
насыщения (обратимая проницаемость μобр). В этих полях наблюдается линейная 
зависимость намагниченности от приложенного поля для исследуемых образцов. 
Величина μобр зависит как от подвижности междоменных границ, так и от исходного 
магнитного состояния ферромагнетика, которое определяется концентрацией различных 
магнитных фаз в заданном направлении, площадью и количеством возникающих 
междоменных границ. Напряжение приложенного поля при техническом насыщении 
достигало ± 60 кА/м, и было приложено вдоль длинной оси образца.  
 
3. Результаты и их обсуждение 
 

Результаты определения микронапряжений при варьировании температуры отжига 
приведены на рис.1. С ростом температуры отжига происходит релаксация остаточных 
напряжений, происходит залечивание дефектов. Это обстоятельство приводит к тому, 
что с ростом микронапряжений коэрцитивная сила увеличивается почти в 3 раза (рис. 
2а). Зависимость коэрцитивной силы от микронапряжений описывается линейной 
функцией с коэффициентом корреляции 0,97. 
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Рисунок 1 – Зависимость микронапряжений от температуры отжига  

 
На рис. 2 б, в показаны зависимости от микронапряжений величин начальной 

магнитной проницаемости и обратимой магнитной проницаемости в остаточно 
намагниченном состоянии.  
 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2 – Взаимосвязь коэрцитивной силы (а), начальной проницаемости (б), 
обратимой проницаемости (в) и микронапряжений в армко-железе. 

 
Видно, что с увеличением микронапряжений, μ0 уменьшается, так как остаточные 

напряжения затрудняют смещение доменных границ. В то же время μобр возрастает с 
увеличением микронапряжений. Причиной этого является наличие магнитной текстуры 
в остаточно намагниченном состоянии материала. Причем чем больше 
микронапряжения, тем больше «острота» текстуры, поскольку остаточные напряжения 
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препятствуют движению доменных границ при перемагничивании материала. Таким 
образом, одна и та же причина по-разному влияет на поведение магнитных 
проницаемостей в различных магнитных состояниях. При этом начальная 
проницаемость изменяется в 5 раз, а обратимая проницаемость – в 3 раза. Рассмотренные 
на рис. 2 б, в зависимости наилучшим образом описываются линейными функциями с 
коэффициентом корреляции 0,89.  

Отношение величин обратимой проницаемости, измеренной в остаточно 
намагниченном состоянии, к величине начальной проницаемости однозначно 
изменяется с уменьшением микронапряжений при отжиге армко-железа во всем 
диапазоне их изменения и описывается линейной функцией с коэффициентом 
корреляции 0,93 (см. рис. 3). Из приведенных результатов следует, что для оценки уровня 
микронапряжений в армко-железе возможно использование как коэрцитивной силы, 
начальной и обратимой проницаемостей, так и отношения проницаемостей с учетом 
заранее выявленных корреляционных зависимостей от микронапряжений. В связи с 
принципиально разным характером изменения величин μобр и μ0 от микронапряжений, 
отношение проницаемостей будет демонстрировать большую чувствительность к 
изменению микронапряжений по сравнению с коэрцитивной силой. Так, величина μобр/μ0 
изменяется почти на порядок при изменении микронапряжений.  
 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь отношения обратимой проницаемости в остаточно 

намагниченном состоянии к начальной проницаемости и микронапряжений для 
армко-железа. 

 
В работах [7, 10] для закаленных и отпущенных сталей 34ХН3М и 60С2А при 

варьировании температуры отпуска была определена магнитная проницаемости в 
различных магнитных состояниях и остаточные напряжения. Однако, в работах 
авторами не приведены данные по сопоставлению отношения проницаемостей с 
микронапряжениями. Отметим, что для этих сталей характерна неоднозначность 
магнитных характеристик, то есть магнитные характеристики могут быть использованы 
не во всем интервале изменения микронапряжений. Используя полученные в этих 
работах данные, были построены зависимости отношения проницаемостей от 
микронапряжений. Зависимости отношения проницаемостей μобр/μ0 и микронапряжений 
приведены на рис. 4. Из рис. 4 а,б видно, что отношение проницаемостей для 
термообработанных сталей 34ХН3М и 60С2А увеличивается с ростом микронапряжений 
и описываются линейными функциями с высоким коэффициентом корреляции – не 
менее 0,98. Таким образом, для сталей 34ХН3М и 60С2А возможно использование 
величины отношения проницаемостей в двух различных магнитных состояниях для 
оценки микронапряжений. 
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а б 

Рисунок 4 – Взаимосвязь отношения обратимой проницаемости в остаточно 
намагниченном состоянии к начальной проницаемости с микронапряжениями для 

сталей 34ХН3М (а) и 60С2А (б) 

 
3. Заключение 
 

На примере предварительно пластически деформированного армко-железа и 
термообработанных сталей 34ХН3М и 60С2А показано, что в целях оценки остаточных 
напряжений в ферромагнитных материалах применение отношения обратимой 
проницаемости в остаточно размагниченном состоянии к начальной проницаемости в 
размагниченном состоянии имеет следующие преимущества: 
- более высокую чувствительность к изменению остаточных напряжений, 
- однозначность изменения отношения проницаемостей во всем интервале 

изменения остаточных напряжений.  
 

При выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия» 
ИМАШ УрО РАН. Работа выполнена в рамках темы гос. задания № 0391-2016-0005 и 
при поддержке проекта УрО РАН № 15-10-1-40 в части отработки методики 
варьирования остаточных напряжений в объектах исследования. 
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Magnetic Flux Distribution in a Ferromagnetic Object 
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Abstract 
A experiment has been carried out on studying the magnetic flux distribution in a homogeneous massive 
ferromagnetic specimen that is locally magnetized with attached U-type electromagnet in the absence of a gap in 
the transducer – object combined circuit and in the presence of a non-ferromagnetic gap under both poles and one 
pole of the electromagnet. The study was aimed at determining the effect that the value of the gap has on this 
distribution. 
 
Keywords: Attached magnetic devices, gap, magnetic flux, U-type electromagnet, topography of magnetic 
induction 
 

Влияние неферромагнитного зазора в составной цепи „приставное 
магнитное устройство – объект“ на распределение магнитного потока 

в ферромагнитном обьекте 
 

Анна М. ПОВОЛОТСКАЯ, Едуард С. ГОРКУНОВ, Сергей М. ЗАДВОРКИН 
 
1. Введение 
 

Магнитные методы для оценки структурного состояния, определения прочностных 
характеристик и анализа фазового состава изделий из ферромагнитных материалов [1-4] 
основаны на измерении магнитных характеристик и последующем получении по ним 
информации о контролируемых параметрах ответственных объектов. При 
неразрушающем контроле изделий в промышленных условиях измерение магнитных 
характеристик чаще всего производят локально с использованием приставных 
магнитных устройств.  

Для адекватной интерпретации результатов локальных магнитных измерений 
важно знать распределение магнитного потока в поверхностных и внутренних слоях 
контролируемых изделий. Однако измерение магнитных характеристик с помощью 
приставных магнитных устройств усложняется возможностью появления 
неферромагнитного зазора случайной величины между полюсами ПМУ и поверхностью 
контролируемого изделия, что приводит к ошибке измерений, вызванной увеличением 
магнитных потоков рассеяния в системе «ПМУ – изделие».  

Зазор в составной магнитной цепи «ПМУ – изделие» оказывает весьма 
существенное влияние на результаты локального измерения магнитных свойств [5, 6]. 
При появлении в составной цепи неферромагнитного зазора магнитная цепь оказывается 
разомкнутой. Чем больше величина зазора, тем больше магнитное сопротивление 
разомкнутой магнитной цепи. Наличие зазора приводит к изменению пространственного 
распределения поля и магнитного потока внутри объекта контроля, ситуация может 
усугубиться при различии величин зазоров под разными полюсами ПМУ. Вследствие 
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уменьшения магнитной индукции перемагничивание в контролируемой зоне объекта 
производится не по предельному, а по частному циклу гистерезиса.  

В работе [5] путем численного моделирования проведена оценка влияния зазора на 
величину и пространственное распределение магнитного потока в ферромагнитном 
объекте, намагничиваемом П-образным электромагнитом без зазора и при наличии 
зазора в составной цепи, но результаты экспериментов, подтверждающих адекватность 
проведенных численных расчетов, в данной работе не приведены. 

Известны некоторые экспериментальные исследования топографии магнитного 
потока в ферромагнитных изделиях, локально намагничиваемых приставным 
электромагнитом [7-12]. Однако влияние неферромагнитных зазоров в составной 
магнитной цепи на топографию магнитного потока в контролируемом изделии до 
настоящего времени не исследовался.  

Задача настоящей работы заключается в экспериментальном определении 
распределения магнитных потоков в массивном стальном образце при локальном 
намагничивании его приставным П-образным электромагнитом при наличии 
неферромагнитных зазоров в составной цепи «ПМУ – образец» с целью выявления 
закономерностей влияния зазоров на результаты контроля, что необходимо при создании 
методик магнитного контроля и при конструировании магнитных систем. 
 
2. Материалы и методики исследований 
 

Эксперименты проведены с помощью специальной разработанной методики 
исследования топографии магнитных потоков в ферромагнетике при намагничивании 
его приставными электромагнитами [11]. Объект исследования – массивный стальной 
образец из конструкционной стали 40Х размерами 185×70×90 мм. Размеры образца 
существенно превышают размеры используемых ПМУ. Эскиз образца и ориентация осей 
выбранной декартовой системы координат приведены в работе [11]. Нейтральная 
плоскостью в данной работе – это плоскость, перпендикулярная поверхности образца и 
проходящая через точку на поверхности образца с координатами x = 0, y = 0. 

Намагничивание образца проводили с применением приставного П-образного 
электромагнита. Расстояние между центрами полюсов магнитопровода составляло 45,5 
мм, ширина полюса электромагнита – 28 мм, а толщина – 11,5 мм. Ток в электромагните 
изменяли в пределах от -2,6 А до +2,6 А при помощи регулируемого источника питания.  

Зазор d между образцом и полюсами ПМУ варьировали от 0 до 1,35 мм, используя 
неферромагнитные прослойки. Прослойки располагали как под двумя полюсами, так и 
под одним полюсом электромагнита. 

Распределение всех компонент вектора магнитной индукции по объему массивного 
образца исследовали при зазоре величиной 0,5 мм как под двумя, так и под одним 
полюсом ПМУ. 
 
2. Результаты и их обсуждение 
 

На фиг. 1. показаны зависимости величины x-компоненты магнитной индукции Bx 
от х (расстояния измерительного вкладыша до центра межполюсного промежутка ПМУ 
по оси х) при y = 0 мм и y = 15 мм, на глубине z = 5 мм от поверхности образца в случае 
отсутствия зазора и при наличии зазора величиной d = 0,5 мм под обоими полюсами 
ПМУ и под одним левым полюсом соответственно. Для наглядности на фиг. 1 
схематично изображен П-образный электромагнит.  

В случае измерений, проведенных при отсутствии зазора, абсолютное значение x-
компоненты магнитной индукции Bx (кривые 1 фиг. 1) возрастает по мере приближения 
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к полюсам электромагнита от середины межполюсного расстояния, достигает 
максимума примерно на внутренних границах, затем уменьшается до нуля. При 
дальнейшем удалении электромагнита от измерительного вкладыша Bx меняет знак, 
достигает второго максимума вблизи внешних краев полюсов и затем быстро убывает до 
нуля. Смена знака Bx под центром полюсов обусловлена наличием потоков растекания в 
цепи «ПМУ – образец».  

При наличии зазора d = 0,5 мм как под обоими полюсами, так и под одним 
полюсом, общий характер изменения x-компоненты магнитной индукции Bx сохраняется. 
Однако, как видно из фиг. 1 (кривые 2), при наличии зазора под обоими полюсами 
абсолютные значения x-компоненты плотности магнитного потока становятся ниже, в 
зоне между полюсами они практически не изменяются, максимумы по абсолютной 
величине вблизи внутренних границ полюсов становятся менее выраженными, а 
положение второго максимума смещается в сторону внешних краев полюсов 
электромагнита. Наличие зазора d = 0,5 мм под одним (левым на фиг. 1) полюсом ПМУ 
приводит к распределению магнитного потока, несимметричному относительно центра 
межполюсного промежутка. Со стороны полюса, под которым была расположена 
неферромагнитная прослойка, они практически совпадают с кривыми 2, 
соответствующими измерениям при таком же зазоре под обоими полюсами ПМУ. Со 
стороны полюса без неферромагнитной прослойки значения x-компоненты магнитной 
индукции Bx занимают промежуточное значение между значениями, полученными в 
случае измерения Bx при отсутствии зазора и наличии зазора под обоими полюсами. 
 

 
Фиг. 1. Значения компонент магнитной индукции Bx в различных положениях 

плоскости (x, y) на глубине z=5 мм от поверхности образца при y=0 мм (а) и y=15 мм (б). 
Кривые 1 – без зазора, кривые 2 – зазор d=0,5 мм под обоими полюсами ПМУ, кривые 

3 – зазор d=0,5 мм под одним полюсом. 
 

На фиг. 2. показаны зависимости величины z-компоненты магнитной индукции Bz 
от расстояния х до центра межполюсного расстояния ПМУ при y = 0 мм и y = 15 мм, на 
глубине z = 5 мм от поверхности образца в случае отсутствия зазора и при величине 
зазора 0,5 мм под обоими полюсами ПМУ и под одним левым полюсом соответственно. 
Зависимости Вz(x) в случае отсутствия зазора и при наличии зазора под обоими 
полюсами имеют аналогичный характер изменения (кривые 1 и 2 фиг. 2): абсолютная 
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величина компоненты магнитной индукции Bz в середине межполюсного расстояния 
равна нулю при любом смещении по оси y, возрастает по мере приближения к полюсам, 
достигает максимального значения под полюсами и при дальнейшем удалении 
приставного магнитного устройства от измерительного вкладыша убывает до нуля. 
Наличие зазора под обоими полюсами приводит к существенному уменьшению 
абсолютных значений компоненты Bz по сравнению с аналогичными зависимостями, 
полученными в случае отсутствия зазора. Как было отмечено выше, зависимости Bz(x) 
(кривые 3 фиг. 2), соответствующие измерениям при наличии зазора только под одним 
полюсом, несимметричны относительно центра межполюсного промежутка, в 
частности, значение координаты x, при которой в этом случае Вz(x) обращается в ноль, 
смещается от центра межполюсного промежутка в сторону полюса с неферромагнитным 
зазором. 

 
Фиг. 2. Значения компонент магнитной индукции Bz в различных положениях 

плоскости (x, y) на глубине z=5 мм от поверхности образца при y=0 мм (а) и y=15 мм (б).  
Кривые 1 – без зазора, кривые 2 – зазор d=0,5 мм под обоими полюсами ПМУ, кривые 

3 – зазор d=0,5 мм под одним левым полюсом. 
 

Абсолютная величина компоненты магнитной индукции By при отсутствии зазора 
и его наличии под обоими полюсами (см. кривые 1 и 2 фиг. 3) как при y = 5 мм, так и при 
y = 15 мм, в середине межполюсного расстояния равна нулю, затем возрастает по мере 
приближения к полюсам, достигает максимального значения под центрами полюсов и 
при дальнейшем удалении приставного магнитного устройства от измерительного 
вкладыша убывает до нуля. Значительное увеличение максимума By и сдвиг положения 
максимума ближе к внешним границам полюсов (в случае отсутствия зазора максимумы 
расположены вблизи внутренних краев полюсов) при наличии зазора под обоими 
полюсами (кривая 2 фиг. 3а) обусловлено отсутствием монотонности и наличием 
экстремума на зависимости By(y): при y = 5 мм при наличии зазора происходит 
увеличение бокового растекания магнитного потока. При этом усиливается роль 
компоненты вектора магнитной индукции By, иными словами увеличивается отношение 
By/|B|. В случае же смещения приставного магнитного устройства вдоль оси y на 15 мм 
наблюдается противоположная картина: значения максимума By при наличии зазора 
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становятся меньше (кривая 2 фиг. 3б), положение максимума сдвигается к внутренним 
границам полюсов по сравнению с кривой 1 фиг. 3б, измеренной в отсутствии зазора. В 
данном случае при существенном удалении ПМУ от измерительного вкладыша более 
весомую роль играет фактор снижения плотности магнитного потока в целом. 

На фиг. 4 приведены зависимости модуля полного вектора магнитной индукции |B| 
при y = 0 мм и y = 15 мм на глубине z = 5 мм. Из фиг. 4а видно, что при отсутствии 
зазора модуль полного вектора магнитной индукции |B| возрастает по мере приближения 
к полюсам, достигает максимального значения у внутренних краев полюсов, к центрам 
полюсов уменьшается, затем достигает второго максимума вблизи внешних границ 
полюсов (кривая 1 фиг. 4а). При дальнейшем удалении приставного магнитного 
устройства от измерительного вкладыша модуль полного вектора магнитной индукции 
|B| уменьшается, стремясь к нулю. Смещение приставного магнитного устройства вдоль 
оси y приводит к уменьшению максимумов |B| вблизи границ полюсов (кривая 1 фиг. 4б). 
Расположение максимумов вблизи границ полюсов обусловлено тем, что основной вклад 
в величину модуля полного вектора магнитной индукции вносят компоненты Bx и Bz 
(вклад компоненты By существенно меньше), а компонента магнитной индукции Bx 
обращается в ноль приблизительно под центрами полюсов приставного магнитного 
устройства (см. фиг. 1), что приводит к небольшому уменьшению |B| под центром полюса 
по сравнению с границами полюсов. 

 
Фиг. 3. Значения компонент магнитной индукции Bу в различных положениях 

плоскости (x, y) на глубине z=5 мм при y=5 мм (а); y=15 мм (б); Кривые 1 – без зазора, 
кривые 2 – зазор d=0,5 мм под обоими полюсами ПМУ, кривые 3 – зазор d=0,5 мм под 

одним левым полюсом. 
 

При появлении зазора под обоими полюсами (кривые 2 фиг. 4) характер изменения 
модуля вектора магнитной индукции сохраняется, но первый максимум вблизи 
внутреннего края полюса перестает быть ярко выраженным. При этом следует отметить, 
что появление зазора d = 0,5 мм в составной цепи «ПМУ – образец» приводит к 
заметному снижению плотности магнитного потока в межполюсной зоне объекта, как в 
центре, так и вблизи полюсов. И если в центральном сечении максимальная плотность 
магнитного потока вблизи поверхности объекта падает незначительно, то в сечении, 
совпадающем с внутренними гранями полюсов электромагнита, она снижается более 
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чем в два раза, от значения 0,88 Тл до 0,41 Тл. Численное моделирование, проведенное 
в работе [5], показало качественное соответствие полученных нами результатов.  

 
Фиг. 4. Модуль полного вектора магнитной индукции |B| в различных точках 

плоскости (x, y) на глубине z=5 мм при y=0 мм (а); y=15 мм (б); Кривые 1 – без зазора, 
кривые 2 – зазор d=0,5 мм под обоими полюсами ПМУ, кривые 3 – зазор d=0,5 мм под 

одним левым полюсом. 
 

 
Фиг. 5. Зависимости |B| от глубины z при х=0 и у=0 при различной величине зазора d.  

Зазор под обоими полюсами. 
 

На фиг. 5 приведены значения модуля вектора магнитной индукции |B|, 
измеренные при x = 0, y = 0, в зависимости от расстояния до поверхности образца z при 
различных значениях зазора d под обоими полюсами электромагнита. |B| монотонно 
уменьшается с увеличением глубины расположения измерительных датчиков. Кроме 
того, как видно из фиг. 5, величина плотности магнитного потока зависит от величины 
зазора. Наличие зазора приводит к увеличению бокового рассеяния и соответственно 
уменьшению плотности потока в намагничиваемом объекте. Следует отметить, что лишь 
на малой глубине, в поверхностных слоях нейтрального сечения, значения |B| зависят от 
величины зазора, на большей глубине – наличие и величина зазора практически не 
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влияет на значение |B|. Последнее более наглядно продемонстрировано на фиг. 6, на 
котором показаны зависимости модуля вектора магнитной индукции |B| от величины 
неферромагнитного зазора d, полученные на различной глубине z при x = 0, y = 0. Видно, 
что на глубине примерно z = 20 мм значение модуля вектора магнитной индукции 
меняется слабо с ростом величины зазора, а при глубине z = 25 мм – практически не 
изменяется.  

 
Фиг. 6. Зависимости |B| от величины зазора d при х=0 и у=0 при различной глубине z.  

Зазор под обоими полюсами. 
 

Фиг. 7 и 8 построены аналогично фиг. 6 и 7 для случая, когда величину зазора 
варьировали под одним полюсом электромагнита. В отличие от результатов, полученных 
при наличии зазоров под двумя полюсами ПМУ, величина зазора перестает сказываться 
на значении |B| уже на расстоянии от поверхности образца z, равной примерно 15 мм.  
 

 
Фиг. 7. Зависимости |B| от глубины z при х=0 и у=0 при различной величине зазора d.  

Зазор под одним полюсом. 
 

Путем интегрирования зависимостей |B|(z), определенных при x = 0, y = 0, при 
различных величинах неферромагнитного зазора d рассчитаны магнитные потоки в 
исследуемом образце. На фиг. 9. приведены результаты расчетов – зависимости 
магнитного потока в образце от величины зазора под обоими и одним полюсом ПМУ. С 
увеличением зазора под обоими полюсами от 0 до 1,35 мм магнитный поток в образце 
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уменьшается примерно на 30 %. В то же время при увеличении зазора в том же 
диапазоне, но только под одним полюсом ПМУ, уменьшение магнитного потока 
составляет менее 10 %. 
 

 
Фиг. 8. Зависимости |B| от величины зазора d при х=0 и у=0 при различной глубине z.  

Зазор под одним полюсом. 
 

 
Фиг. 9. Зависимость магнитного потока в образце от величины зазора.  

Кривая 1 – зазоры под обоими полюсами, 2 – зазор под одним полюсом ПМУ. 
 
4. Заключение 
 

На основе разработанной методики определения топографии магнитной индукции 
в ферромагнетике при намагничивании его приставным магнитным устройством 
проведен сравнительный анализ распределения всех компонент вектора магнитной 
индукции по объему массивного образца стали 40Х при локальном намагничивании его 
приставным П-образным электромагнитом в случае отсутствия зазора в составной цепи 
«ПМУ – образец» и при наличии неферромагнитного зазора величиной 0,5 мм под 
обоими полюсами ПМУ и одним полюсом. 

При появлении неферромагнитных зазоров в составной цепи «приставное 
магнитное устройство – объект» наиболее значительное падение плотности магнитного 
потока в межполюсной зоне объекта происходит в сечении, совпадающем с внутренними 
гранями полюсов электромагнита. 
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Наличие зазора под одним из полюсов П-образного электромагнита оказывает 
влияние на распределение магнитных потоков во всем объеме контролируемого 
ферромагнитного объекта, а не только в области, расположенной под полюсом с зазором.  

Показано, что наличие и величина зазора сказывается на значении плотности 
магнитного потока в объекте только на некотором расстоянии от ее поверхности. При 
толщине полюсов электромагнита 11.5 мм и их ширине 28 мм это расстояние составляет 
примерно 20 мм. На большей глубине наличие неферромагнитных зазоров практически 
не влияет на распределение магнитных потоков в намагничиваемом объекте. 

Результаты настоящего исследования могут быть полезны в магнитном 
структурном анализе для регулирования глубины промагничивания контролируемого 
изделия, а также для проверки адекватности численного моделирования процессов 
намагничивания и перемагничивания изделий из стали 40Х. 
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Abstract 
The presented paper reassesses the previous research for Young’s modulus determination of thin strips from 316L 
stainless steel before and after low temperature gas nitriding. Similar to the previous experimental setup, the 
specimens are clamped as a cantilever beam and their natural frequencies are measured. Unlike to the previous 
experimental data processing, the new technique for simultaneous determination of elastic constants is proposed. 
New results prove the increase of Young’s modulus of the specimens after low temperature nitriding due to formed 
S-phase in the surface layer. The suggested experimental technique is suitable for determination of Young’s 
modulus and Poisson’s ratio of thin specimens. 
 
Keywords: Young’s modulus, austenite stainless steel, resonance beam, universal frequency relationship 
 

Преоценка на предишните резултати от изследването на еластични 
свойства на материали с усъвършенствания метод на резонансна греда 
 

Диян ДИМИТРОВ, Виктор ЧИРИКОВ 
 
1. Въведение 
 

В предишно изследване [1] са дадени резултати за модула на еластичност на 
неръждаема аустенитна стомана AISI 316L след газово азотиране. Използвани са 
изрязани от листов материал образци с дебелина 1.2mm 316L. Част от образците са 
подложени на газово азотиране в среда от NH3+CO2 при температури 450 и 510оС. 
Принципната разлика в получените повърхностни слоеве може да се види на фиг. 1. При 
температура 450оС се формира слой от силно преситен с азот аустенит (S-фаза), докато 
при надевтектоидната температура 510оС имаме слой с нитридни отделяния в 
аустенитната матрица.  

 

 
Фиг. 1 Микроструктура и дебелина на слоя на аустенитна стомана AISI 316L [1] 

а – нетермообработена; б – след азотиране 450оС; в – след азотиране 510оС. 
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По метода на наноиндентацията са получени резултати за модула на еластичност в 
повърхностния слой, табл. 1. Вижда се, че в азотираните образци се регистрират високи 
стойности за модула на еластичност в азотирания слой. 

С цел установяване на влиянието на слоя върху еластичното поведение на образеца 
е проведен експеримент за определяне на собствената честота на фундаменталната 
форма на напречните трептения, като образецът е запънат в единия му край (конзолно 
закрепване), а честотата на трептенията е измерена чрез безконтактен вихротоков сензор. 
След прецизно измерване на размерите и определянето на плътността по архимедов 
метод, модулът на еластичност е пресметнат съгласно опростената теория на Ойлер-
Бернули, табл. 1.  

Табл. 1 Модул на еластичност на изследваните образци  

Образец 316L 316L_450 316L_510 
E, GPa нанотестер 200.9±4 288±4 292±7 
Е, GPa Ойлер -Бернули 199.07 207.38 200.75 

 
В цитираната публикация [1] обяснение за получените резултати е потърсено в 

структурата на модифицирания слой. Полученият модифициран слой при 
нискотемпературното азотиране (S-фаза) представлява ново структурно състояние с 
високи остатъчни напрежения и рязка граница с основния материал, съответно образецът 
може да се моделира като композит тип „сандвич“, докато слоят получен при 510оС, 
въпреки високата си твърдост, представлява нитридни отделяния в аустенитна матрица.  

Целта на настоящата публикация е да се преоцени хипотезата за нарастването на 
модула на еластичност след нискотемпературното газово азотиране на тънки пластинки, 
като се разшири изследването и се включат и по-високите собствени честоти. 
 
2. Изследователски методики и резултати 
 
2.1 Методика на експеримента  
 

Образците се запъват в единия край, фиг. 2. Чрез лек отсечен удар се възбуждат 
свободни затихващи напречни трептения, който се записват с микрофон. Сигналът от 
микрофона се дигитализира и се преобразува в амплитудно-честотен спектър, от който 
се отчитат съответните собствени честоти.  

 
Фиг. 2 Схема на опитната постановка 
1 – образец; 2 – опора; 3 – импулсен чук;  

4 – кондензаторен микрофон; 5 – АЦП; 6 – компютър. 
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Модулът на еластичност се определя по изведената в [2,3,4] универсална честотна 

зависимост (1): 
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c
n

1211 , 
(1) 

където: n  кръгова собствена честота rad/s, 
E

c   е скоростта на разпространение на 

еластичната вълна в гредата, Е – модул на еластичност, Pa, ρ – масова плътност, kg/m3, ν 
– коефициент на Поасон, r – инерционен радиус на сечението, m, к – коефициент отчитащ 
неравномерното разпределение на тангенциалните напрежения по височина на 
сечението (к=6/5 за правоъгълно сечение), z е безразмерен параметър:  

2









s
z


 (2) 

Във формулата за z е използван друг безразмерен параметър s, който отчита 
размерите на гредата, граничните условия и номера на собствената честота:  

rn

L
s

c

 , (3) 

където освен общоприетото означение за дължината на гредата L е въведено и т. нар. 

честотно-корелиращо число cn . Това число има различна стойност за различните 
гранични условия и номер на собствената честота [2]. За запъната греда честотно 
корелиращите числа са както следва: 0.5996864, 1.494176, 2.500247, 3.5, 4.5, и т.н. 
Стойностите за по-високите честоти могaт да се пресметнат със зависимостта  

5.0 nnc . Множителят  във формулата (1), представлява корекционен коефициент във 
функция от размерите на образеца и коефициента на Поасон, увеличаващ точността на 
получената универсална зависимост при по-високите честоти. Начинът за получаване на 
този коефициент е даден в [4].  

Вижда се, че, за да се пресметне стойността на модула Е по формулата (1), е 
необходимо предварително познаване на коефициента на Поасон. Ако няма данни за 
коефициента на Поасон и разполагаме с дълги образци L/h >50, то влиянието на 
инерционните и срязващите сили може да се пренебрегне и модулът на еластичност да 
се пресметне по опростената честотна зависимост, съгласно теорията на Ойлер-Бернули.  

z
r

c
n   (4) 

При едновременното пресмятане на модула Е и коефициента на Поасон е 
необходимо експериментално определяне на колкото се може повече собствени честоти 
на собствени напречни трептения на образци и използване на оптимизационна 
процедура, която да минимизира квадратичната грешка между експериментално 
получените и пресметнатите по зависимост (1) собствени честоти. Методиката е 
представена в [5].  
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2.2 Резултати и дискусия  
 

Експериментът е проведен с два от образците от предишното изследване [1], 
изработени от основен материал 316L и нискотемпературно азотиран материал 
316L_450. Третият образец не може да бъде използван, тъй като е кородирал. Размерите 
и плътността на образците са дадени в табл. 2. 

Табл. 2 Плътност и размери на изследваните образци 

Образец  b, mm h, mm L, mm ρ, kg/m3 
316L 15.45 1.22 111.4 7982.2 
316L_450 15.32 1.22 67.55 7992.6 

 
В резултат от проведения експеримент са определени първите 5 честоти за образеца 

316L и първите 6 за образеца 316L_450. Пресметнат е и модулът на еластичност Еb за 
всяка от честотите по опростената формула на Ойлер-Бернули (4), табл. 3. Вижда се, че 
получените стойности на модула Еb не следват очакваната логика да се увеличават с 
увеличаване на номера на собствената честота. Най-високи стойности се регистрират за 
2-ра и 3-та честота, докато най-ниски са за първата и последната измерена честота. Това 
показва, че експериментално определените собствени честоти имат значително 
разсейване, което най-вероятно се дължи на малката дебелина на образеца, т.е малки 
отклонения от идеалната форма на образеца могат да доведат до отклонение на 
експериментално определените от теоретично пресметнатите честоти. 

Табл. 3 Експериментално определени собствени честоти fn и получените от опростената 
зависимост (4) модули на еластичност Еb за изследваните образци 

Образец 
f1, Hz  

Еb, GPa 
f2, Hz  

Еb, GPa 
f3, Hz  

Еb, GPa 
f4, Hz 

Еb, GPa 
f5, Hz  

Еb, GPa 
f6, Hz 

Еb, GPa 

316L 
77.571 
190.2 

483.53 
196.4 

1364.4 
197.4 

2658.5 
194.6 

4398.1 
192.3 

- 

316L_450 
216.36 
195.5 

1357.5 
199.7 

3791.5 
198.7 

7396.5 
196.9 

12180 
195.4 

18057 
192.5 

 
Резултатите показват, че за прецизното определяне на модула на еластичност Е не 

е достатъчно измерване само на фундаменталната честота. Поради това е направено ново 
пресмятане на Е и ν с използването на оптимизационна процедура, при която се цели да 
се минимизира квадратичната грешка между теоретичната крива по зависимост (1) и 
експерименталните резултати, фиг. 3 и 4. Получените обобщени резултати за модула Е 
и коефициента на Поасон са представени в табл. 4. 

Табл. 4 Резултати за модул Е и коефициент на Поасон  
от пресмятането по всички измерени собствени честоти 

Образец Е, GPa ν 
316L 194.6 0.314 

361L_450 199.8 0.312 
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Фиг. 3 Резултати от оптимизационна процедура по всички измерени честоти: 
ляво – графика на универсалната зависимост спрямо експерименталните данни;  

дясно – процентно отклонение между изчислените и експериментални стойности на 
честотите. 

 

 
Фиг. 4 Резултати от оптимизационна процедура по всички измерени честоти: 
ляво – графика на универсалната зависимост спрямо експерименталните данни; 

дясно – процентно отклонение между изчислените и експериментални стойности на 
честотите. 

 
Вижда се (фиг. 3 и 4 дясно), че при така получените еластични константи най-

високо отклонение от теоретично пресметнатата стойност има първата собствена 
честота. Причините за това отклонение засега не са изследвани изцяло. Това ще бъде 
направено в последващи публикации. 
 
3. Заключение 
 

Настоящата преоценка потвърждава хипотезата за нарастване на модула на 
еластичност на тънки пластини от аустенитна стомана 316L след нискотемпературно 
азотиране вследствие на полученото ново фазово състояние в модифицирания слой.  

Получените резултати за модула на еластичност на двата изследвани образеца 
дават приблизително една и съща процентна разлика, но стойностите на модулите им са 
по-ниски от получените в предишното изследване с около 2-3%.  

При използваната методика с включването и на по-високите собствени честоти е 
възможно едновременно определяне на модула на еластичност и коефициента на Поасон 
за тънки образци, въпреки разсейването на експерименталните резултати. Предишната 
методика не позволяваше изчисляването на коефициента на Поасон, като модула на 
еластичност също не е много достоверен. 
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Abstract 
The complex of magnetic and magnetoacoustic properties of cold-deformed and annealed, as well as quenched 
and tempered steels of various chemical composition is studied. It is established that the amplitude-frequency 
parameters of magnetoacoustic emission (MAE) of the investigated steels correlate with the residual magnetic 
induction of steel’s matter. It is shown that application of the MAE technique provides a sufficiently universal set 
of parameters suitable for the testing of softening thermal treatments along with a residual magnetic induction of 
ferromagnetic steels. The amplitude of magnetoacoustic emission can be used as a testing parameter in scanning 
systems of structuroscopy of ferromagnetic materials. The possibility of contactless excitation and detection of 
magnetoacoustic emission by means of electromagnetic-acoustic transformation (EMAT) can allow carrying out 
the rapid evaluation of ferromagnetic objects structural-phase state. 
 
Keywords: magnetic properties, residual magnetic induction, magnetoacoustic emission, magnetoacoustic 
parameters, structural sensitivity, magnetic properties of matter, ferromagnetic materials 
 
1. Introduction 
 
Recently, diagnostics of extended loaded steel objects (pipelines, suspensions, rails, etc.) has 
become more and more urgent. In cases of diagnostics of massive long objects scanning of the 
monitored surfaces is required, which, in turn, requires the measurement of the necessary testing 
parameter (or several parameters) to be repeated with the desired frequency of measurement 
[1]. In addition, the measurement of some magnetic parameters (e.g. permeability) requires 
thorough demagnetization of the tested objects, and therefore it is extremely difficult to use 
these parameters in practical applications for monitoring of the structural state of ferromagnetic 
objects. It is usually necessary to know the magnetic properties of ferromagnets as a function 
of a true, internal magnetic field. However, in most practical cases, the dependence of the 
magnetization on the external magnetic field is measured. Many proposed methods of magnetic 
testing are very complex, time-consuming and more suitable for laboratory research [1,5]. The 
measurement of the magnetic parameters that are related to the cyclic magnetization reversal 
along symmetric or asymmetric hysteresis loops is a lot simpler to conduct. Also, the problem 
of the residual magnetization of tested object naturally eliminates with the use of an alternating 
magnetic field.  
Multiparameter diagnostics, based on the measurement of a complex of structurally sensitive 
magnetic characteristics, as well as parameters characterizing the dynamics of domain structure 
rearrangement during magnetization reversal, can provide a more reliable determination of the 
structural-phase and stress-deformed states of tested ferromagnetic object. The 
magnetoacoustic emission (MAE) is understood as the whole set of elastic vibrations arising in 
a ferromagnet upon its cyclic remagnetization. In case of low-frequency magnetization reversal 
of ferromagnets, the main mechanism of MAE is magnetostriction, which manifests itself in a 
change of the sample size, as well as in the appearance of local elastic perturbations, mainly 
caused by irreversible displacements of 90-degree domain walls (magnetic noise). Accordingly, 
magnetoacoustic emission bears information on the local magnetostrictive interactions of the 
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entire remagnetized volume of the object associated with irreversible displacements of the 90-
degree domain walls and makes it possible to register jumps of domain boundaries not only 
near the surface, but also in the volume of the material [1-4]. Studies of the relationship between 
magnetoacoustic emission and the magnetic parameters of structural-phase state of various 
materials, including those subjected to thermal and deformation effects, have a fairly long 
history and have not lost their relevance to the present time. 
Thus, the aim of this study was to show the correlation between magnetoacoustic testing 
parameters and residual magnetic induction of ferromagnetic steels after different heat-
treatments and to identify the magnetic and magnetoacoustic parameters suitable for the use in 
nondestructive testing techniques and diagnostics of ferromagnetic materials.  
 
2. Materials and Experimental Methods 
 
The first group of samples from steels 20G and 70G were subjected to cold plastic deformation 
by rolling to respectively 40% and 63% (by variation of the cross-section) to vary stress-strain 
state within a wide range and then samples were annealed at different temperatures in the range 
from 20 to 800°С for 1 hour followed by cooling in air. The samples were then ground to 
remove the scale and the decarburized layer. The final dimensions of the 20G steel samples 
were 4x10.2x69 mm, and the 70G steel was 6x9.5x88 mm. 
The second group included heat-treated samples from structural steels 09G2, 35. The choice of 
these steels was, on the one hand, due to the need to assess the effect of carbon content on the 
dependence of the magnetoacoustic parameters studied on the heat treatment regimes, and on 
the other hand, to the lack of effective methods for controlling of the medium- and high-
temperature tempering of these steels. Samples of steels 35 were heated to 850°C and after 
soaking for 10 minutes were quenched in water at room temperature. Steel 09G2 was similarly 
hardened from 930°C into water. Further, the hardened steel samples were tempered at various 
temperatures in the range of 20-700°C. 
The samples of the first group were brought to the final dimensions of 3.8x6.1x86.2 mm and 
the second group samples to 10x10x62 mm by grinding with a small circular feed and intensive 
cooling. The coercive force of all the samples studied after the grinding has changed 
insignificantly, which indicates the absence of appreciable plastic deformation during grinding. 
 
3. Results and Discussion 
 
In order to determine the practical possibility of applying residual magnetic induction as a 
parameter for controlling the stress-strain state measurements of its value were made using the 
hardware-software system DIUS-1.15M [6]. The results of the measurements are shown in Fig. 
1. The values locally measured with the help of an attachable U-shaped electromagnet correlate 
well with the magnitude of the residual magnetic induction of the substance. It must, however, 
be noted that the measurement of the residual magnetic induction of a substance is possible 
only with good contact of the surface of the tested object and the poles of the electromagnet. 
Presence of the gap in the "transducer-object" circuit changes the structural sensitivity of the 
measured characteristic (the structural sensitivity of the residual magnetic induction of the body 
is close to the structural sensitivity of the coercive force). Thus, the development of contactless 
methods of measuring of the residual magnetic induction value is an actual and practically 
significant task [1]. Another way of dealing with this problem is to search alternative structure-
phase sensitive parameters based on the dynamics of domain structure rearrangement during 
magnetization reversal, such as amplitude-frequency characteristics of magnetoacoustic 
emission [4]. 
 



61 

 
Figure 1. The dependences of the relative values of the residual magnetic induction of the 

substance on the annealing temperature of the specimens from the 20G (red triangles) and 
70G (black squares) steels, measured with the use of hardware-software system DIUS-1.15M 

 
Fig. 2 shows the dependences of the amplitude of the MAE (UMAE) and the residual magnetic 
induction Br on the annealing temperature of samples from cold-deformed and annealed 20G 
and 70G steels. In Fig. 2 is clearly seen correlation between the residual magnetic induction 
and the amplitude of the MAE. Attention should be drawn to the similarity of the dependencies 
UMAE(Tann) and Br(Tann). When the annealing temperature is increased in the range (20-700) 0C, 
the values of the UMAE of steels 20G and 70G increase approximately by 2 times, which is 
comparable with the change in the residual magnetic induction of these materials. With the 
possibility of contactless excitation and detection of magnetoacoustic emission by 
electromagnetic-acoustic transformation (EMAT) the amplitude of MAE can be an alternative 
parameter to the residual magnetic induction which will eliminate the need to carry out complex 
procedures of conventional electromagnetic testing techniques. 
 

   
Figure 2. Dependences of MAE amplitude (1) and residual magnetic induction (2)  
on the temperature of annealing of samples of cold-deformed and annealed steels  

20G (a) and 70G (b) 
 
The processes of restructuring of the domain structure have different dimensional (e.g. the area 
of jump or the mean free path of the domain wall), quantitative (e.g. the number of 
simultaneously shifting boundaries) and temporal (e.g. Barkhausen jump time) parameters. The 
resulting MAE signal is also affected by the reflection of elastic oscillations from the boundaries 
of the ferromagnet and, as a consequence, the MAE parameters depend on the shape and size 
of the magnetized object. All these features are reflected in the MAE frequency spectrum [4]. 
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The dependence of the fundamental frequency of MAE signal averaged over five measurements 
on the annealing temperature of 70G steel is shown in Fig. 3. The value changes by no more 
than 12%, which makes its application problematic for the testing of the annealed 70G steel. 

 
Figure 3. Dependence of the main frequency of the MAE signal on the annealing 

temperature of 70G steel (magnetization reversal frequency = 4 Hz) 
 
Fig. 4 shows the dependences of the amplitude Aav and the fundamental frequency f* of the 
magnetoacoustic emission signal, averaged over all frequencies, determined at different 
frequencies of magnetization reversal, on the temperature of tempering the 09G2, 35, and steels.  

 

 
Figure 4. Dependences of the averaged amplitude (a, c) and the fundamental frequency (b, d) 

of the magnetoacoustic emission signal from the Ttem of steel 09G2 (a, b) and steel 35 (c, d) 
determined at different frequencies of magnetization reversal 
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For low-temperature tempered samples of 09G2 steel a high level of acoustic noise hinders the 
spectral analysis of the signal of magnetoacoustic emission. However, as can be seen from Fig. 
4a, an increase in the tempering temperature from 450 to 600°C leads to a monotonic increase 
in the Aav value, and this value increases more than two-fold. With a further increase in 
temperature to 700°C, the amplitude Aav decreases to values comparable with noise. The 
fundamental frequency of magnetoacoustic emission f* also has a maximum at T = 600°C (Fig. 
4b). It should be noted that the nature of the change in the values of Aav and f* during the 
variation of tempering temperature is independent of the frequency of the magnetization. 
As can be seen from Fig. 4 (c, d) the dependences Aav(Ttem) and f*(Ttem) have different character 
for steel 35. At all the indicated remagnetizing frequencies, the amplitude Aav increases 
monotonically with increasing Ttem in the range 250-700°C. The fundamental frequency rises 
to Ttem = 500°C, and at a higher temperature f* varies weakly and unequivocally. For this steel, 
the most convenient parameter of tempering testing is the amplitude Aav. 
A certain difference in the behavior of the parameters Aav and f* may be due to the fact that the 
frequency f* should be determined by the number of 90-degree domain walls in the material, 
and the amplitude Aav is the volume of remagnetizable regions with 90-degree neighborhoods. 
The dependences of Br(Ttem) of two of the investigated steels are presented in Fig. 5. It can be 
seen that the value of Br of steel 09G2 increases to Ttem ~ 550-600°С and sharply decreases with 
a further increase in the temperature of tempering. The residual magnetic induction of steel 35 
reaches its maximum value at Ttem = 500°C and weakly changes with a further increase in 
tempering temperature.  

 
Figure 5. Dependence of the residual magnetic induction  

on the tempering temperature of steels 35 and 09G2 
 
Comparison of Fig. 5 with Fig. 4 (a-d) shows that the parameters Aav and f* behave similarly to 
the residual induction Br. This similarity can be explained by the fact that the residual magnetic 
induction depends to a large extent on the 90-degree domain boundaries subsystem, which at 
the same time is the source of magnetoacoustic emission. The increase in Br with increasing 
temperature of the tempering of quenched steels is due to the improvement in the 
crystallographic structure of materials, such as removal of internal stresses, grain growth, and 
coagulation of carbide particles. 
 
4. Conclusion 
 
The existence of a relationship between the residual magnetic induction of matter and the 
amplitude of magnetoacoustic emission of annealed steels 20G and 70G is established, which 
consists in correlation of the dependences of these parameters on the annealing temperature of 
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steels. For the evaluation of annealing MAE amplitude can be used as an alternative parameter 
of testing along with the residual magnetic induction. 
The fundamental frequency of MAE signal of annealed steels changes nonmonotonically and 
does not show correlation with the residual magnetic induction. On the contrary, MAE signal 
amplitude and fundamental frequency of tempered steels shows correlation with the residual 
magnetic induction, which allows to recommend amplitude and fundamental frequency of 
MAE as an alternative parameters for the testing of heat-treatment quality testing of 
ferromagnetic steels after softening treatments. 
The possibility of contactless excitation and detection of magnetoacoustic emission by means 
of electromagnetic-acoustic transformation (EMAT) can allow carrying out the rapid evaluation 
of ferromagnetic objects structural-phase state. 
 
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-38-00253. 
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Abstract 
On the basis of the management theory, a description of the system of non-destructive testing and non-destructive 
inspection is presented. The results of the analysis of the impact of global management systems on: prevention of 
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Въздействие на глобалните системи за управление 
върху системата за контрол и изпитване без разрушаване 

 
Александър СКОРДЕВ 

 
1. Въведение 
 

Понятието система в дейността по приложение на методите и средствата без 
разрушаване се появи в България през осемдесетте години на ХХ век, когато 
безразрушителният контрол на най-високо ниво беше признат като една от десетте 
перспективни технологии за развитие в България до 2 000г. 
За управлението на тази дейност беше проектирана и оформена технологичната система 
„Контрол и изпитване без разрушаване“. Тя стана основа на информационните бази на 
системата и създаване на програми. 
Целта, която беше поставена, чрез управление на развитието на частите на системата да 
се постигне синергичен ефект, т.е. ефект по-голям от сумарния ефект от отделните части 
на системата. 

На основата на този подход в условията на плановата икономика бяха разработени 
редица програми, които поради промените не бяха изпълнени. 
Съгласно теорията на мениджмънта нито една система за управление не може да 
функционира изолирано и е в постоянна връзка с близки по съдържание системи [1]. 

В резултат на глобализацията в света се създадоха и се утвърдиха редица системи, 
които определят развитието на световната икономика и позволиха постигането на 
значими за цялото човечество ефекти [2]. 
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2.Цели  
 
 Ретроспекция и анализ на въздействието, което глобалните системи за управление 

са оказали и продължават да въздействат за развитие и за усъвършенстване на системата 
„Контрол и изпитване без разрушаване“: 

- Предотвратяване на техногенни аварии и катастрофи; 
- Управление на качеството; 
- Оценка на съответствието и др.  

 Създаване на възможност на ръководния персонал на организациите, прилагащи 
технологията да се ориентират в изменящите се и непрекъснато усложняващите се 
условия на функциониране на световния пазар на услугите и особено при неговата 
регулация.  
 Прогнозиране на въздействието на сравнително нови глобални системи за 

управление като например системата „Информационна сигурност“ и ориентиране в 
тенденциите за развитие на системата „Контрол и изпитване без разрушаване“. 
 
3.Възникване и реализация на идеите за технологичната система 
„Контрол и изпитване без разрушаване“ (КИБР) 
 

В монографията [3] безразрушителният контрол е представен като подсистема на 
технически контрол (1984г.). В [4] (1984) и в обзора [5], издадeн от Централният 
машиностроителен институт за първи път контрола и изпитването без разрушаване се 
определя като технологична система и се анализират постиженията България в отделни 
нейни части (1987г.). В [6] безразрушителният контрол е представен като технологична 
система. След промените в България на основата на представите за системата „Контрол 
и изпитване без разрушаване“ в материалите на ежегодните конференции по 
дефектоскопия продължи отчитане на развитието на частите на тази система. 
 
4. Същност на системата „КИБР“ 
 
Системата „КИБР“ е представена на фиг.1  

 
Фиг. 1 Схематично представяне на системата „Контрол и изпитване без разрушаване“ 
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5.Влияние на системата за предотвратяване на техногенни аварии и 
катастрофи 
 
5.1. Период на взаимодействие 

От откриването на методите за изпитване без разрушаване досега ( почти цял век).  
 
5.2. Основни документи 

Наредби (национални), кодекси (ASME CODE, API, ADR, RID, Registers, ПНАЭГ 
и НП и др), Директиви ЕС, стандарти и спецификации (например на производителите на 
въздухоплавателни средства). 
 
5.3. Основни резултати от въздействието 

1. Развитие на процесите за откриване без разрушаване в „широчина“ (нови методи 
и технически средства за откриване на нецялостности, изключително голяма 
номенклатура изпитвани обекти, приложения при различни условия на околната среда, 
приложение на иновативни решения като например на използване на далекодействащи 
ултразвукови вълни, дистанционно предаване на информацията, откриване на 
индикации на фона на високо ниво на шумовете ( например Уейвлет анализ), импулсни 
вихровотокови методи, щадящи екологията решения (компютърна и цифрова 
радиография) и др.; 

2. Валидиране на голям брой техническите решения и получаване на достоверни 
данни за ограничения на приложенията (прецизна регулация в регулираната сфера, 
продуктови стандарти и определяне на меродавните методи, въвеждане на 
характеристиките FOB (вероятност при откриването след кръгови изпитания), 
достоверност при откриването, сигурност (reliability) и систематизиране на влияещите 
върху резултатите фактори както човешки, така и външни. Създаване и внедряване на 
инструментите за квалификация „доказване на валидността“; 

3. Развитие на технологиите за откриване и разпознаване на пукнатини 
(повърхностни, нормални вълни, челни, технологии: ТАНДЕМ, ТОFT; 

4. Приемане на философията „Толерантност към повредите“ (Damage tolerance) и 
внедряването и при приложения в различни области; 

5. Внедряване и специфициране на управление на приложенията (обеми и 
дублирания) на основата на риска; 

6. Формулиране и поставяне на началото на нови направления като мониторинг и 
диагностика без разрушаване. 
 

6.Влияние на системата за управление на качеството (ISO 9000) 
 
6.1. Период на взаимодействие 

Около половин век. Реално от началото за подготовка на България за членство в 
Европейския съюз. 
 
6.2. Основни документи 

Серия стандарти от глобалната система от стандарти ISO 9000. ISO/IEC 9001 
специфицира една универсална система, отличаваща с достъпност и с унифицирана 
структура, насочена към непрекъснато подобряване на качеството на всякакви процеси. 
 
6.3. Основни резултати от въздействието 

1. Процесният подход в управлението. В резултат на приложението на този подход 
можем да съставим формулите: 
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БЕЗРАЗРУШИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ =  
= БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ (ОТКРИВАНЕ + ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ) (1) 

КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ =  
= БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ (ИЗПИТВАНЕ + ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО 

СПЕЦИФИКАЦИЯ) 
(2) 

2. Специфициране на унифицирани изисквания към документацията при прилагане 
на процесите за контрол без разрушаване: Наръчници по качеството, процедури и 
инструкции, записи, отговорности на ръководството и на изпълнителите; 

3. Определяне и специфициране на характеристики на качеството на всички 
процеси; 

4. Създаване на ред в архивите. 
5. Документиране на отговорностите, обучението и поддържането на 

компетентността на персонала; 
6. Калибрирането на апаратурата за изпитването без разрушаване е проверка на 

функционалната годност на техническите средства (ЕА 4/15). 
7. Създаване и развитие на процесите за характеризация и оценямане на 

прецизността (неопределеност на резултатите); 
8. Ниво на качеството на приложението на методите и процедурите; 
9.Усвояване на философията „Тотален контрол на качеството (TQQ)“; 
10. Автоматизация на процесите. 

 

7. Влияние на системата за оценка на съответствието(ISO 17000) 
 
7.1. Период на взаимодействие 

Почти 20 год. ( начало CERTIF 97/4-EN)  
 
7.2. Основни документи 

Серия стандарти от глобалната система от стандарти ISO/IEC 17 000, които 
замениха ЕN 45010 (ISO/IEC Guide 61:1996), специфицират глобалния модулен подход 
– система за гарантиране на съответствието на обект на оценяването на съответствието, 
който се отнася за продукт, процес, система, лице или орган, към които се прилага 
оценяване на съответствието. 
 
7.3.Основни резултати от въздействието 

1. Въвеждане на инструментите сертификация, акредитация и надзор. 
2. Регулиране на акредитацията в Европейския съюз. 
3. Стандартни изисквания за акредитация (независимост и безпристрастност); 

Забележка: В последните години това е постоянна грижа на органите за акредитация. 
4. Разграничаване на функциите на органите за оценка на съответствието: органи 

за контрол (ISO/IEC17020), изпитвателни лаборатория (ISO/IEC17025), органи за 
сертификация на персонала (ISO/IEC17024) и др. 

5. Съществени изисквания за обекти в регулираната сфера. Комплексно прилагане 
на методите за контрол без разрушаване и меродавност на резултатите. 

6. Критерии за приемане, нива на технологията и изисквания в продуктовите 
стандарти (заварени съединения, отливки, метални конструкции, тръби и др.). 

7. Разграничаване на видовете записи за информация от оценката на 
съответствието: доклад, протокол, сертификат. 
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8.Актуални проблеми за въвеждане на изискванията на системата за 
информационната сигурност (ISO 27000) 
 
8.1. Същност на системата 

Отношение към проблемите имат компютърната сигурност и сигурността на 
данните. Стандартите от системата са представени на Фиг.2. 

 

 
Фиг.2 Схема на стандартите от стандартната система за информационна сигурност 

 
8.2.Цели и задачи 

Съгласно базовия стандарт на системата целите при използването на системата за 
информационна сигурност са: 

1. Да обезопаси ценностите на системата; 
2. Да гарантира точност и цялостност на информацията; 
3. Да минимизира разрушенията, получени вследствие на модифициране и 

унищожаване на информацията. 
Системата използва следните основни категории: 
1. Конфиденциалност; 
2. Цялостност; 
3. Достъпност. 
Главната задача на системата за информационна сигурност е чрез 

информационната безопасност да се осигури запазване на критичните за бизнеса активи. 
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8.3.Последствия от нарушаването на информационната сигурност 
Системата специфицира следните последствия от нарушаване на информационната 

сигурност: 
1. Загуба на приходи; 
2. Намаляване на доверието на инвеститорите; 
3. Намаляване на доверието на клиентите; 
4. Правови последствия; 
5. Влошаванe на репутацията; 
6. Загуба и компрометиране на данни; 
7. Нарушаване на бизнес-процесите. 
За да се определи адекватната степен на информационна сигурност е необходимо 

да се определят: 
1. Възможните заплахи; 
2. Степента на риска, с който организацията може да се примири; 
3. Стойността на данните 
Основно различие на влиянието на тази глобална система е собствения интерес на 

организацията и не трябва да се чака регулираното внедряване на изискванията. 
Не са известни публикации за използването и влиянието на тази система върху 

системата „КИБР“. Показаните по-горе цели и последствия трябва да предизвикат 
интерес на мениджърите от системата към прилагането на стандартите за компютърна 
сигурност и сигурността на данните. 
 

9.Изводи 
 

1. Технологичната система за управление „Контрол и изпитване без разрушаване“ 
е проектирана и функционира както на национално, така и на фирмено ниво и гарантира 
сингеричен ефект от използването и. 

2. Глобалните системи за предотвратяване на техногенни аварии и катастрофи, 
управление на качеството и оценка на съответствието имат доказани приноси и са 
съвместими с технологичната система „Контрол и изпитване без разрушаване“ и това 
определя оценката и като висока технология. 

3. За поддържане на системата е необходимо ръководителите и персонала с 3 ниво 
да следи постоянните изменения и усъвършенстването на глобалните системи, за да 
гарантира адекватността на системата „Контрол и изпитване без разрушаване“. 

4. Актуална задача е усвояване изискванията и внедряване в условията на 
системата „Контрол и изпитване без разрушаване“ на системата за информационната 
сигурност, специфицирана в стандартите от серията ISO 27 000. 
 
Литература 
 

1. Петков Ал., Ан. Недялков. Интегрирани системи за управление. Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. 

2. Стефанов Н., Хр. Радев, Ив. Буров и др. Управление на качеството. С., ИК „Труд и 
право“, 2004.  

3. Скордев Ал., Ив. Бъчваров, К. Маринов. Безразрушителен контрол. С., Техника, 
1984. 

4. Скордев Ал. Безразрушителният контрол – ефективна, динамични и перспективна 
подсистема на техническия контрол. Сборник доклади на Шестата национална 
конференция по дефектоскопия, Казанлък, 1984. 

5. Скордев Ал. Контрол и изпитване без разрушаване. С. Изд. ЦМИ-МИЦ, 1987. 
6. Скордев Ал. Основни проблеми на контрола без разрушаване. Стандарти и качество, 

№2, 1990. 



 

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

 

71 

Thermal and Deformation Martensite in TRIP (Transformation Induced 
Plasticity) Steels 

 
Stoyan PARSHOROV1, Peter PETROV2, Stefan VALKOV2, Margarita ILIEVA1 

 
1 Institute of Metal Science, Equipment and Technologies  

with Hydro- and Aerodynamics Center „Acad. A. Balevski“, Bulgarian Academy of Sciences,  
67 Shipchenski prohod Bvd, Sofia 1574, Bulgaria, e-mails: s_parshorov@ims.bas.bg, marga.m@abv.bg 

2 Institute of Electronics “Acad. E. Djakov”, Bulgarian Academy of Sciences,  
72 Tzarigradsko Chausse Blvd, 1784 Sofia, Bulgaria, e-mails: pitiv@ie.bas.bg, stsvalkov@gmail.com  

 
Abstract 
The purpose of the present thesis is to investigate the special features of the austenite after quenching and of the 
martensite after cooling and deformation in manganese metastable steels. 
 
Keywords: Microstructure parameters, austenite, martensite, deformation, TRIP-steels. 
 
1. Introduction 
 
The austenite metastable steels known as TRIP /Transformation Induced Plasticity/- steels have 
balanced chemical composition which guarantees austenite phase composition after quenching. 
During cooling below ambient temperatures large part of it turns into martensite which can be 
designated as “thermal martensite” whereas during deformation at ambient temperatures the 
austenite turns into the so called “deformation induced martensite” [1-6].  
The aim of the present work is to determine some particularities of the microstructure of the 
three types martensite phases obtained on cooling and plastic deformation from the initial 
metastable austenite.  
 
2. Material, method and experimental data 
 
Three carbon austenitic-metastable manganese steels known in the literature as TRIP- steels 
were studied. Two of them are manganese with 12% and 16% respectively and the third one is 
additionally alloyed with chromium. The chemical composition is shown in Table 1. 
 

Table 1. Chemical composition of the investigated alloys 

 Alloy Chemical composition (mass. %) 
N Designation C Cr Mn Si 
1 X30Mn12 0.330 - 11.07 1.30 
2 X30Mn16 0.275 - 16.18 1.75 
3 X30CrMn5.12 0.380 4.80 11.20 1.02 

 
Standard specimens for tensile strength tests and XRD analysis /15х15х3 mm/ placed in quartz 
ampoule (inert atmosphere) were quenched from 1150 оС in water. Some of the specimens were 
cooled in liquid nitrogen as others were subjected to tensile strength deformation up to their 
rapture. 
During the tensile strength tests a special magneto metric device [7] recorded the quantity of 
martensite in the samples during the plastic deformation process. Continuous recording of the 
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process is also performed as shown in Fig.1. Some of the samples for XRD analysis were 
subjected to 40% deformation at ambient temperatures in a rolling mill. This guarantees 
maximum quantity of deformation induced martensite achievable for these steels according to 
the tensile tests. Other part of the samples were subjected to XRD analysis after 24- hour stay 
in liquid nitrogen which ensures that the maximum amount of martensite is obtained by thermal 
route- Fig.1, Table 2. 
The XRD analysis was carried out with standard apparatus “Philips” using Co-К radiation. 
The entire spectrum from 40о 0 to 140о /2.Θ/ were taken for the investigated alloys. The 
diffraction lines- (111) of austenite and (110), (211), (220) of the matensite were taken with 
lower speed of 0,02о/min and step of 20 sec/step. As standard a specimen of “Armco” iron after 
process of annealing was used.  
The ball of the hereditary austenite grain of the alloys is maintained in the limits of 7-8. 
The maximal quantities of deformation induced and thermal martensite in the investigated 
alloys are shown in Table 2. 
The micro structural parameters of austenite and martensite were investigated with XRD 
analysis by using respectively two and three diffraction lines via methods described in details 
in [8,9]. The results for the domain size – D, micro strains of the lattice –  for martensite and 
austenite and the concentration of the stacking faults in austenite –  are given in Table 3.  

 
Fig.1. Dependence of the deformation induced martensite concentrations during the tensile 

test with the plastic deformation degree.  
 

Table 2. Martensite quantity 

N Alloys After  
quenching  

Mt 

After plastic  
deformation 

Md 

After cooling  
in liquid nitrogen 

Mt 
1 X30Mn12 20 32 32 
2 X30CrMn16 - 36.9 31 
3 X30CrMn5.12 - 56 22 

Note: Мd-deformation induced martensite, Mt-thermal martensite 
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Table 3. Micro structural parameters of the austenite, of the deformation induced martensite 
and of the thermal one-after cooling in liquid nitrogen 

Note: Мd-deformation induced martensite, Mt-thermal martensite 
 
3. Discussion of the experimental results 
 
The deformation induced martensite in contrast to the thermal martensite can be formed only 
in austenite with low stacking fault energy. Such an austenite is characterized with broadly cut 
partial dislocations, surrounding stacking fault areas which according to the crystallography 
represent hexagonal or the so called epsylon-martensite. The interception of two stacking faults 
represents crystallographically a ready martensite nucleus [10-14].  
Hence the stacking fault energy is the main factor which determines the tendency of given 
austenite for martensite formation. 
The results shown in Table 2 and 3 show: 
- For all the investigated alloys the quantity of the thermal martensite is smaller than that of 

the deformation induced one.  
- The deformation induced martensite is characterized with smaller domain sizes-D and larger 

values of the micro strains- leading to more tense structure compared to the thermal one. 
In contrast to the other alloys, alloy 1 after quenching revealed the presence of initial martensite 
at room temperature. This shows that the alloy has martensite start point above ambient 
temperature. It is characterized with increased value of the domain size-D and increased 
concentration of the stacking faults of the solid solution-α – Table 3, which is reciprocal to their 
stacking fault energy. 
The deformation martensite formed in this alloy means moving of the martensite start point of 
formation during plastic deformation towards subzero temperatures, meaning stabilization of 
the austenite. This is a feature that makes the relationship between deformation and thermal 
martensite in practice. The energy incentive to form a martensite phase of "thermal" origin is 
replaced with „mechanical" meaning that the deformation martensite kinetics is a sequel of the 
thermal martensite one.  
The increasing of the quantity of manganese above 12% /alloy 2/ leads to decreasing of stacking 
fault concentration in austenite. It could be assumed that the concentration of the manganese 
around 12% is optimal meaning the stacking fault energy is minimal. This concentration of 
manganese has also been established by research by other authors [1], shown in Fig.2. For the 
nickel alloys this concentration is considerably much higher- around 35% [1] which speaks of 
the greater technological advantage of manganese austenitic-metastable steels compared to that 
of nickel ones.  
The additional alloying of alloy 1 with 5% chromium (alloy 3) stabilizes austenite and moves 
martensite starting point above ambient temperature. The results show increase of the values of 
micro strains and decrease of the domain size – D values and stacking faults concentration i.e. 
increasing of the stacking fault energy of the austenite – Table 2. Despite that, an increase of 
deformation martensite concentration is observed which is contrary to the model of Olson G. 
and Cohen M. which can be explained with the presence of autocatalytic mechanism of 

  Austenite Deformational  
martensite Md 

Thermal  
martensite Mt 

N Alloy .103 .104 D.108 
[сm] 

.103 D.108 
[сm] 

.103 D.108 

[сm] 
1 X30Mn12 1.42 46.5 375 6.78 143 5.02 198 
2 X30CrMn16 2.93 55.0 210 7.22 143 5.17 187 
3 X30CrMn5.12 2.22 66.5 175 7.20 130 5.94 159 



74 

formation of austenite and/or with the reducing of the nucleus formation activation energy 
which imposes additional studies. 

 
Fig.2. Stacking fault energy dependence of concentration of manganese and nickel [1] 

 
4. Conclusions 
 
For all the investigated alloys the quantity of the thermal martensite is smaller than that of the 
deformation induced one.  
The deformation induced martensite is characterized with more tense structure compared to the 
thermal one. 
The kinetics of the deformation induced martensite formation can be considered as a 
continuation of the thermal martensite formation kinetics.  
The energy stimulus for the thermal martensite phase formation could be substituted with that 
of the deformation induced one.  
The additional alloying of alloy 1 with 4% manganese (alloy 2) stabilizes austenite and moves 
martensite starting point above ambient temperature. 
The additional alloying of alloy 1 with 5% chromium (alloy 3) stabilizes austenite and moves 
martensite starting point above ambient temperature similarly as the manganese alloying with 
12% or more percent but increases deformation induced martensite concentration.  
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Abstract 
Object of investigation is nickel-free Co-Cr-Mo super alloy. Data for the structure and the phase composition are 
obtained during different technological regime AND s. An ability to use the high temperature as a method of 
increasing operational capacities of the alloy is demonstrated. 
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Технологични особености и TRIP (Transformation Induced Plasticity) 
ефекти в Co-Cr-Mo супер сплав 

 
Стоян ПЪРШОРОВ, Петър ПЕТРОВ, Стефан ВЪЛКОВ 

 
1. Увод 
 

В момента супер-сплавите се използват успешно и в денталното и хирургическо 
протезиране. В практиката са се наложили безникелови супер-сплави на базата на 
кобалта, допълнително лигирани с хром и молибден, които, съгласно публикуваната 
литература, притежават висока корозионна устойчивост и износоустойчивост, висока 
биологична поносимост и ниска кацерогенност, определена от слабата реакция на 
кобалтовите и хромови метални йони с човешкия организъм [1-11].  
 
2. Материал и методика 
 

Изследвана е сплав, с химически състав, показан в Таблица 1, която е намерила 
широко приложение в протезирането. За целта в ИМСТЦХ-БАН е отлята 10 килограмова 
отливка, която включва седем пръчки с различни размери и мъртвата глава. 
Хомогенизацията на слитъка е извършена при 1250оС в продължение на 6 часа. 

Таблица1. Химически състав на изследваната сплав 

Cr Fe Ni Mo Други Co 
25,5 4,3 1,0 4,7 4,3 останалото 

 
Металографските изследвания са проведени със стандартен оптически микроскоп 

и стандартна методика. Металографските изследвания на подбрани образци от пръчка, 
от центъра на отливката и тези от външната страна, както и от долната и горната им 
страна, показаха нееднородност във фазовия състав.  



77 

Образците за рентгеноструктурен анализ /15х15х3 mm/ са закалявани 
предварително от температура 1150оС /30 min/ в кварцови ампули във вода. 
Рентгеноструктурният анализ е проведен със стандартна апаратура “Philips“с Co-К 
излъчване. Снет е пълният спектър на изследваните сплави в диапазона на удвоените 
ъгли на отражение от 40 до 140о и линиите (111) на аустенита и (110), (211), (220), на 
мартензита с намалени стъпка 0,02о/min и скорост 20 sec/step. За еталон е използван 
образец от армко жeлязо след пълно отгряване. Апаратурата за рентгеноструктурни 
изследвания е напълно компютризирана. Експерименталните данни се получават, строят 
графично и обработват с програма ORIGIN 5.0. 

Една част от образците са изследвани в лято състояние, друга след закаляване, а 
трета след закаляване и стареене при 730оC в продължение на 6 часа и охлаждане на 
въздух [11]. 

Част от образците за рентгеноструктурен анализ са изследвани след механично 
третиране на повърхността на пробните тела, посредством абразивно почистване и 
последващо полиране.  
 
3. Експериментални резултати и обсъждане 
 
3.1. Технологична схема на получаване на лети импланти 

На Фиг.1 е показана отливката, а на фиг.2 нейната макроструктура. 
 

 

 

 

 

 

а/x2;                                              б/x10 
 

Фиг.1. Отлятата заготовка и 
мъртвата глава на отливката 

 
Фиг.2.Макроструктура в напречно 

сечение на отливката 
 

Установи се, че отливката е с леярски макро- и микродефекти – шупли, пори, 
напрежения, едри зърна и неметални включения с висока твърдост. При тази 
макроструктура се очаква материалът да има занижени механични свойства, в сравнение 
с подобен материал, който е минал пълния цикъл на деформационна и термична 
обработка. Този резултат трябва да се има предвид винаги, когато зъбните или 
хирургични импланти се използват в практиката в лято състояние. Очаква се, че 
нееднородността на отливката ще доведе до тегловна ликвация в отлетия имплант. 

В Таблица 2 са показани разликите в принципните технологични схеми и фазовите 
състави за изготвяне на изделия от пластично деформирани и лети заготовки, които 
накратко могат да се формулират така: 

- И при двата случая се изхожда от лети заготовки, в които има отделена 
първична, едра интерметална фаза. 

- При пластично деформираните изделия първично отделената интерметална 
фаза се разбива чрез деформацията, става дребнозърнеста и при следващо 
закаляване се разтваря в твърдия разтвор, като след стареене се отделя 
вторична, ситнозърнеста интерметална фаза. 

4 
 

1 
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- При летите изделия първично отделената интерметална фаза при закаляване се 
разтваря частично, като една значителна част от нея остава в изделието и не 
участва в процесите на термично обработване. Във фазата на стареене към нея 
допълнително се образува вторична ситнозърнеста интерметална фаза. 

Таблица 2. Принципни технологични схеми за изготвяне на пластично деформирани и 
лети заготовки за метални изделия за импланти 

Технология за изготвяне на изделия от 
заготовки, получени чрез пластична 

деформация 

Технология за изготвяне на лети 
заготовки – случай на изработване на 

импланти 
-Леене (фазов състав – твърд разтвор + 
първични едри отделяния интерметална 
фаза); 

-Леене (фазов състав – твърд разтвор + 
едра, първично отделена интерметална 
фаза); 

-Отгряване; 
-Гореща пластична деформация – 
(коване, валцуване или щранг-пресоване) 
(Цел – издребняване на зърната и пълно 
разбиване на отделената интерметална 
фаза на малки дребни частици), степен на 
обков не по-малко от 9-11; 
-Отгряване (Цел – сваляне на 
напреженията + издребняване на 
структурата чрез фазова 
прекристализация); 

-Хомогенизация (фазов състав – твърд 
разтвор + частично разтворена първично 
отделена интерметална фаза); 

-Изработване на изделието – чрез 
механична обработка; 

-Изработване на изделието – чрез 
отливане; 

-Закаляване (пълно разтваряне на 
първичната отделена и разбита 
интерметална фаза в твърдия разтвор);  

-Закаляване (твърд разтвор + останала 
частично разтворена първично отделена 
интерметална фаза);  

-Стареене (отделяне на вторична 
ситнозърнеста интерметална фаза от 
твърдия разтвор). 

-Стареене (твърд разтвор + останала 
частично разтворена, първично отделена 
интерметална фаза + вторично отделена 
ситнозърнеста интеметална фаза). 

 
Съгласно тези технологичните схеми, сплавта в лято състояние не достига 

експлоатационните си възможности и пълния си технологичен и механичен ресурс, 
поради занижени механични свойства. Това най-вероятно с пълна сила се отнася до 
летите протези.  
 
3.2. Фазов състав при термично обработване на кобалтова сплав за лети 
импланти 

Съгласно равновесната диаграма на състоянието на двойната система Co-Cr фиг.3, 
получена чрез термодинамични пресмятания [12-13], е възможно образуване на следните 
фази: в близка до изследваната от нас концентрация – 31% Cr, може да протече следната 
твърдофазна реакция от перитектичен тип: γ-Co +σ-фаза —> ε-Со /при 967 °C и 37.6% 
Cr. 

Трябва да се има предвид, че равновесната диаграма е само приблизителна и 
илюстративна, тъй като реалните условия на леене и термично обработване са 
анизотермични, а реалната диаграма трябва да е на тройната система Со-Cr-Mo. 
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                            γ1-C     γ-Co+σ              σ1       

  

- γ-Co – богата на кобалт фаза със 
стенноцентрирана кубична решетка (FCC); 
- ε-Co – нискотемпературната, богата на кобалт 
фаза с хексагонална решетка; 
- σ-сигма фаза – интерметални съединения – 
Co3Cr, Co2Cr и Co3Cr2. При наличие на Мо е 
тройно интерметално съединение CoxCryMoz. 
- α-Co – богата на хром фаза с обемноцентрирана 
кубична решетка. 
В близка до изследваната от нас концентрация – 
31%Cr, може да протече следната твърдофазна 
реакция от перитектичен тип:  
γ-Co +σ-фаза —> ε-Со  
/при 967 °C и 37.6 % Cr/ 

Фиг.3. Равновесната диаграма на състоянието на двойната система Co-Cr 
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Фиг.4. Резултати от рентгеноструктурния анализ на изследваната сплав 
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Имайки предвид казаното, че основната част от отделената първична интерметална 
фаза при леенето на заготовката остава неразтворена и не „участва“ в процесите на 
термично обработване, то нормално е да се очаква, че тя има състав, близък до 
евтектоидния за сплавта, а именно 42,2 тегл.% и при леенето се затвърдява последна, под 
температура 1379оС (дясната отметка), както е показано на фиг.3. В този случай, 
твърдият разтвор на γ-Co е с концентрация (лявата отметка), под тази на средната в 
сплавта (средната отметка).  

Рентгеноструктурните изследвания на фазовия състав на сплавта са показани на 
фиг.4. На базата на сравняване на максималната интензивност на дифракционните 
максимуми може накратко да се каже [14]: 

- Както летите, така и термично обработените образци имат състав, който се 
състои от три фази – σ-фаза, γ-Co и ε-Со. Наличието на високотемпературната 
фаза е обяснимо, имайки предвид, че количеството на хрома в сплавта е 
значително по-малко от това на кобалта, а той участва в образуването на ε-Со 
в перитектичната реакция- γ-Co + σ-фаза —> ε-Со, която няма да обясняваме 
подробно, т.е. остават „свободни количества“ γ-Co. 

- Налице са приблизително едни и същи количества σ-фаза, във всичките 
възможни варианти на леене и термично обработване, за което беше споменато 
по-горе. 

- При закаляване значителна част от ε-Со се превръща в γ-Co. 
- При стареене се наблюдава увеличаване на количествата на σ-фазата и γ-Co, за 

сметка на намаляване на това на ε-Со, което може да се очаква, че е обратна 
реакция на перитектичната. 

Практиката на производство на импланти е показала, че изследваните от нас сплави 
се използват основно в лято състояние и след закаляване и стареене. Според нас интерес 
представлява и трета възможност – стареене на летите образци без закаляване. 
Основание за това е ниската дифузионна подвижност на хрома и молибдена в кобалта, 
която предполага, че в технологичния процес на охлаждане на отливките, образуването 
на σ-фаза не е протекл докрай и количеството на последната е минимално. Резултатите 
от изследванията показаха, че допълнителното стареене на лят образец води до 
увеличаване на количеството σ-phase в сплавта- фиг. 7 и единственият път за повишаване 
на количеството на σ-phase в сплавта, ако това се налага по някакви  съображения, е 
прилагането на посочената опростена технологична схема на производството на 
импланти.  
 
3.3. Пасивиращи кобалтови окисни покрития 

Рентгеноструктурните изследвания на закален фиг. 5А, показват наличие на 
сравнително дебел окисен слой със състав Co3O4 и дебелина от порядъка на 80-100 µkm. 
Следователно 30 минутният престой на образците при 1150оС е достатъчен за образуване 
на дебел, защитен окисен слой. Образците след закаляване и стареене образуват окисен 
слой със същия химически състав и дебелина от порядъка на 120-130 µkm. 

Получените дотук резултати показват, че при създаване на технология за 
изработване на имплант, обезателно трябва да се имат предвид окисния слой, получен 
при термичните въздействия. Това особено се отнася до импланти, при които размерният 
фактор е от особено значение. Но от значение е възможната защитна роля на окисните 
покрития и корозионното им взаимодействие с биологичната среда. Комбинирането на 
термичното обработване със създаване на защитно окисно покритие е възможен 
оптимален метод за повишаване живота на имплантите.  
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Фиг.5. Фазов състав на повърхностния слой след различни термични обработки 

 
3.4. TRIP –ефекти след повърхностна механична обработка  

Кобалтовите супер сплави се характеризират с ниска енергия на дефектите в 
подреждането на твърдия разтвор. Такава ниска енергия на дефектите в подреждането 
имат основно твърдите разтвори със стенно-центрирана кубична решетка. В тях 
дефектите в подреждането са в голяма концентрация, заградени са с широкоразцепени 
частични дислокации и в кристалографско отношение те представляват ε-фаза с 
хексагонална решетка (HCP). 

При наличие на приложено външно натоварване и появата на микропластични 
актове в материала, ε-мартензитът се превръща в нова α-фаза с обемноцентрирана 
кубична решетка – (BCC). Наблюдава се микроструктурен механизъм на уякчаване, 
познат в литературата като “TRIP” – (Transformation Induced Plasticity) ефект или 
механизъм, подробно, описан в литературата от Олсон и Коен [15, 16]. 

Тази особеност на кобалтовите сплави може да се използва успешно за 
повърхностно им уякчаване. 

На фиг.5 е демонстрирана промяната във фазовия състав на лято пробно тяло от 
изследваната сплав при механични въздействия- шлайфане и полиране. Наблюдава се 
изчезване на линията на ε-Со, т.е. протекло е фазово превръщане след механично, а не 
термично въздействие. 

След механично почистване на повърхността на рентгеновия дифракционен 
спектър се наблюдават литиите на γ-Co и ε –Co, но не се наблюдава отделена σ-phase- 
фиг.4. Особеното е, че 40% линия на γ-Co-(200) е многократно по-голяма от 100% линия 
γ-Co-(111). Това означава, че след рязко закаляване, вероятно под влияние нависоките 
напражания от закаляването, γ-Co е „видоизменен“. До момента в литературата няма 
данни, доколко свойствата на „видоизменения γ-Co“ съответстват на тези на 
„равновесния“. Този факт се нуждае от допълнителни изследвания. 

Тук трябва да се спомене, че в световната литература липсват данни относно 
връзката между TRIP-ефектите в кобалтови суперсплави и електрокорозионната им 
устойчивост в биологични разтвори, както няма данни и оценки за комбинираното 
въздействие на повърхностна обработка с високоенергийни източници, като 
електроннолъчево въздействие и TRIP-ефектите в сплавите с ниска енергия на дефектите 
в подреждането. 
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Фиг 6. Рентгеноструктурен анализ на сплавта след закаляване и механична обработка 

 
4. Изводи 
 

Проведените рентгеноструктурни изследвания на фазовия състав на изследваната 
Co-Cr-Mo сплав показаха, че:  

- Фазовият състав на сплавта в лято състояние е различен от този, получен след 
деформация; 

- Термичната обработка на импланта /закаляване и/или стареене/ е свързана с 
образуване на плътен окисен слой, който трябва да се има предвид, както при 
изработването на имплантите, така и като възможност за получаване на слой 
със защитни свойства;  

- След закаляване и стареене в сплавта не се образува σ-фаза и фазовият състав 
е основно γ-Co и ε –Co. 

- Механичната обработка на повърхността на кобалтовата сплав води до проява 
на TRIP-ефекти, които изменят повърхностния й фазов състав. 
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Abstract 
Pipes of 40Cr25Ni20Si2, 30Cr24Ni24Si2Nb steels and 20Cr25Ni10Si2N nitrogen steel are produced by the 
centrifugal metal cast method. Comparative investigation of the mechanical properties of the steels is carried out. 
The basic mechanical characteristics R0,2, Rm and А5 are determined at temperatures 20ºC, 550ºC, 950ºС. It is 
established that the limit strength characteristics of the nitrogen steel are higher at 20ºC and comparatively equally 
at 550ºC and 950ºС. The dependence of the strength characteristics of the nitrogen steel of nitrogen concentration 
and nickel concentration is investigated. It is established that at the high temperatures with increase of the nitrogen 
and nickel concentration considerably raise the strength parameters. Special strong jump-figurative change it is 
observed of R0,2 and Rm at temperature 950ºС for steels with concentration of 0,30 % nitrogen and 14 % nickel. 
 
Keywords: Centrifugal metalcast method, nitrogen stainless steels, physical-mechanical investigations 
 

Сравнителни физико-механични изследвания на тръбни заготовки 
от азотни и безазотни стомани, 

произведени чрез метода на центробежното металолеене 
 

Христо АРГИРОВ, Иван ГЕОРГИЕВ, Явор ЛУКАРСКИ 
 
1. Въведение 
 

Високоазотните стомани са клас стомани, продукт на металургията под налягане. 
Характеризират се със съдържание на азот по-високо от азота, който може да се разтвори 
при съответния химичен състав, температура и атмосферно налягане. По тази причина 
този клас стомани се получават в металургични инсталации, в които процесите на топене 
и кристализация се извършват в азотна атмосфера при налягания, значително 
превишаващи парциалното налягане на азота в атмосферния въздух. Тези методи 
осигуряват обемно насищане на стоманите с азот, като в зависимост от марката 
позволяват да се достигат всички желани за стоманодобиването концентрации на азота. 
По този начин се заменят скъпи легиращи елементи и се получават стомани с подобрени 
или нови служебни свойства. Легирането с азот се осъществява чрез твърди азотирани 
феросплави (твърди азотоносители). Така се разширяват възможностите за легиране с 
високи концентрации азот и се получават хомогенни и плътни блокове. В ИМСТЦХ 
„Акад. А. Балевски“, Научна секция 2 „Технологии и съоръжения за специални стомани 
и сплави“ в резултат на термодинамични, кинетични и технологични изследвания са 
разработени оригинални инструментални, неръждаеми, конструкционни и други класове 
азотни и високоазотни стомани, защитени с авторски свидетелства (патенти) в Р. 
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България и в чужбина. Секцията разполага с експериментална инсталация за 
производство на азотни и високоазотни стомани, която като инсталация на металургията 
под налягане позволява производството на легирани с азот стомани [1]. 

Металургията под налягане е класическият метод за производство на азотни и 
високоазотни стомани. Интерес представлява центробежното металолеене като 
алтернативен метод за получаване на азотни стомани. Същността на метода центробежно 
металолеене се състои в това, че запълването на формата и кристализирането на 
отливката се осъществява под действието на центробежни сили. В зависимост от 
разположението на оста на въртене в пространството, центробежното леене се извършва 
с хоризонтална, вертикална и наклонена ос на въртене. При заливане на метал в 
цилиндрична форма, с хоризонтална ос на въртене, налетият метал във формата се 
изтласква към стените й и започва да се върти заедно с формата. Въртейки се постепенно 
кристализира и придобива цилиндрична форма. Силите, притискащи метала в процеса 
на заливане към стените на формата, се наричат центробежни. Те винаги са насочени по 
радиус, от центъра към периферията. Честотата на въртене на формата зависи от 
плътността на заливания метал и радиуса на свободната повърхност на отливката. 
Физико-механичните свойства на отливките получени при центробежно леене са 
сравнително по-високи от тези на отливките, получени по стационарните методи. Това 
се обяснява с характерните особености на процеса, осигуряващи винаги насочена 
кристализация, при непрекъснатото действие на центробежните сили. 

В химическата и металургична промишлености се използват детайли, възли и 
съоръжения, осигуряващи нормална работа при тежките условия на експлоатация-
висока температура, налягане и товароносимост. Това налага използването на сплави с 
определен химичен състав, които да издържат на агресивни работни среди в условията 
на високи температури и налягания. Процесите в такова оборудване протичат при високи 
температури от 750ºС до 1150ºС при налягане на работната среда 4МРа, в условията на 
агресивна среда. Максималната проектна якост на използваните стомани при 
продължителна работа при високи температури е ограничена от напрежението, което 
предизвиква разрушаване след определено време на експлоатация. Такива сплави са със 
съдържание на хром от 20-30% и никел от 20-48%, като свойствата им се определят от 
комбинирания ефект на всички легиращи елементи: хромът подобрява твърдостта, 
устойчивостта на корозия и навъглеродяването (цементация); никелът спомага 
металургичната стабилност, подобрява пластичността при стайна температура и 
устойчивостта на цементация; въглеродът подобрява якостта при повишени 
температури; силицият подобрява устойчивостта на окисляване и цементация. 
Подобряване на високотемпературната устойчивост на сплавите може да се постигне 
чрез употреба и добавяне на легиращи елементи за уякчаване на твърдия разтвор, т.е. 
включване на чужди атоми в кристалната решетка, вследствие на което се предизвикват 
локални деформации на решетката, възпрепятстващи високотемпературните 
деформации. Това може да стане чрез добавяне на легиращи елементи като волфрам, 
ниобий, кобалт, с което се подобрява якостта на сплавите [2-4]. 

Цел на настоящата работа е провеждане на сравнителни изследвания на 
механичните характеристики на тръбни заготовки от азотни и безазотни стомани, 
произведени по метода на центробежното металолеене. 
 
2. Експериментална част 
 

Чрез метода на центробежното металолеене са произведени тръбни заготовки от 
стомани 40Cr25Ni20Si2, 30Cr24Ni24Si2Nb и азотна стомана 20Cr25Ni10Si2N (Фигура1). 
От получените отливки са взети проби от предния и задния край съответно за химичен 
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анализ, за макро- и микроструктурни изследвания и пробни тела за механични 
изпитвания. Химичният състав на произведените заготовки е представен в Таблица 1. За 
азотната стомана е установено отклонение по съдържание на силиций. 
 

 
Фигура 1. Центробежно лети заготовки от стомани марка 40Cr25Ni20Si2, 

30Cr24Ni24Si2Nb и 20Cr25Ni10Si2N 
 

Таблица 1. Химичен състав на произведените чрез центробежно металолеене тръбни 
заготовки 

Марка стомана 
Химичен състав, % (мас.) 

C Si Mn Cr Ni Nb N S P 
40Cr25Ni20Si2 0,41 0,95 1,24 24,76 20,15 - - 0,019 0,02 

30Cr24Ni24Si2Nb 0,33 0,82 0,47 24,01 24,25 1,85 - 0,016 0,02 
20Cr25Ni10Si2N 0,02 2,33 1,93 26,14 9,88 - 0,31 0,014 0,02 

 
Механичните характеристики R0,2, Rm и А5 са изследвани по стандартни методики 

на изпитвателна машина DT 10/90 с пробни тела Ø5 mm. Изпитването е извършено при 
температури 20ºC, 550ºC и 950ºС, като за оценка се взема най-малката и най-голямата 
стойности от резултатите получени при всяка температура. 
 
3. Резултати и анализ 
 

На Фигури 2 и 3 е показано съответно изменението на механичните характеристики 
R0,2, Rm и А5 в зависимост от температурaтa на изпитване. На тези фигури са 
представени граничните стойности на якостните и пластични характеристики на стомана 
40Cr25Ni20Si2 и на азотна стомана 25Cr25Ni14Si2N в лято състояние. Получените 
резултати показват, че граничните якостни характеристики на центробежно летите 
заготовки от азотната стомана са по-високи при 20ºС и сравнително еднакви при 550ºС 
и 950ºС. По-ниските стойности на R0,2 (100 MPa) и Rm (110 MPa) при 950ºС се 
наблюдават при отливките с по-малко съдържание на азот и никел и по-високо 
съдържание на силиций. 

На Фигура 4 е представена зависимостта на якостните характеристики на азотната 
стомана от концентрацията на азота, а на Фигура 5 е показана зависимостта на якостните 
характеристики на азотната стомана от концентрацията на никела. 
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Фигура 2. Зависимост на 
механичните характеристики R0,2 и 
Rm от температурата на изпитване 
на центробежно ляти заготовки от 

стомана 40Cr25Ni20Si2 и азотна 
стомана от типа 25Cr25Ni14Si2N 
(CN=0,294÷0,390 %, CNi=10÷17 %) 

 
Фигура 3. Зависимост на 

механичните характеристики A5 от 
температурата на изпитване на 
центробежно лети заготовки от 
стомана 40Cr25Ni20Si2 и азотна 

стомана от типа 25Cr25Ni14Si2N (CN= 
0,294÷0,390 %, CNi=10÷17 %) 

  

 
 

Фигура 4. Влияние на 
концентрацията на азота върху 

изменението на якостните 
характеристики R0,2 и Rm на стомани 

от типа 25Cr25Ni14Si2N в лято 
състояние (CN=0,294÷0,390 %; 

CNi=9,95÷17 %; температура на 
изпитване 950ºС) 

 
Фигура 5. Влияние на 

концентрацията на никела върху 
изменението на якостните 

характеристики R0,2 и Rm на стомани 
от типа 25Cr25Ni14Si2N в лято 
състояние (CN=0,294÷0,390 %; 

CNi=9,95÷17 %; температура на 
изпитване 950ºС) 

 
На Фигури 4 и 5 се вижда, че при високите температури с увеличаване на 

концентрацията на азота и никела в изследваните сплави значително се повишават 
якостните показатели. Наблюдава се особено силно изразено скокообразно изменение на 
границата на провлачане R0,2 и якостта на опън Rm при температура 950ºС при стомани 
с концентрация на азота 0,30% и никела 14%. Това вероятно се дължи на съвместното 
влияние на двата легиращи елемента, но с преобладаващо значение на азота, 
присъствието на който определя количеството и разпределението на допълнителната 
фаза от метални нитриди по границите на зърната и микроструктурата на отливките.  

От предния (топъл) и задния (студен) край на тръбните заготовки са изрязани 
образци, от които са изработени пробни тела с диаметър Ø5 mm за якостни изпитвания 
съгласно стандартни методики при температури 20, 550 и 950 ºС. Получените 
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експериментални резултати са показани на Фигура 6. Установено е, че азотната стомана 
20Cr25Ni10Si2N при по-ниски температури на изпитване има по-високи якостни 
характеристики. Забелязва се по-голям наклон на кривата за Rm за стомана 
20Cr25Ni10Si2N в сравнение със стабилните стойности на сплав 40Cr25Ni20Si2, след 
което при около 900ºС се наблюдават еднакви стойности. Този факт вероятно се обяснява 
с комплексното влияние на няколко фактора, основно на по-високото съдържание на Si, 
което води до образуване на SiN. Този нитрид от една страна има крехка структура, а от 
друга води до обедняване на аустенитната матрица на азот, вследствие на което се 
намаляват механичните свойства при високи температури. Повишаване на 
високотемпературната моментна якост може да се постигне и чрез повишаване 
съдържанието на никела до стойности в областта на горната му граница и чрез добавяне 
на титан и ниобий за стабилизиране на аустенитната матрица при високи температури. 
 

 
Фигура 6. Зависимост на механичните характеристики на стомана 40Cr25Ni20Si2 и 

на азотната стомана 20Cr25Ni10Si2N от температурата на изпитване 
 
 
4. Заключение 
 

Чрез метода на центробежното металолеене са произведени тръбни заготовки от 
стомани 40Cr25Ni20Si2, 30Cr24Ni24Si2Nb и азотна стомана 20Cr25Ni10Si2N. Проведени 
са сравнителни изследвания на механичните свойства на стоманите. Определени са 
основните механични характеристики R0,2, Rm и A5 при температури 20ºC, 550ºC и 
950ºС. Установено е, че граничните якостни характеристики на азотната стомана са по-
високи при 20ºC и сравнително еднакви при 550ºC и 950ºС. Изследвана е зависимостта 
на якостните характеристики на азотната стомана от концентрацията на азота и от 
концентрацията на никела. Установено е, че при високите температури с увеличаване на 
концентрацията на азота и никела значително се повишават якостните показатели. 
Наблюдава се особено силно скокообразно изменение на R0,2 и Rm при температура 
950ºС при стомани с концентрация на азота 0,30 % и никела 14,0 %. 
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Abstract 
The paper presents technological experiments and optimized casting process parameters in a low pressure casting 
machine such as an open thermodynamic system (OTS). The basic information is: technological parameters for 
casting of 7Jx15H2 wheel/(alloy A356); the polycrystalline structure by macro- and micro-grinds with DAS 
analysis; the local crystallization time LCT; the mechanical properties obtained in the different zones of the casting. 
Obtained scale and LCT basic data for 3D tasks Stephan and Stephan-Schwartz. 
 
Keywords: car wheel, low pressure casting and technological casting dates: structures, DAS analysis, LCT and 
scale. 
 
1. Introduction – test results cast car wheels  
The theory of heat conduction through Stefan Schwarz's task is the mathematical description of 
the process of creating the structure of the flying material – the phase transition of the first 
genus. The mathematical scheme of Stephen-Schwarz's task is: thermal conductivity equation, 
initial conditions and boundary conditions 
 

i
i i i i m

T
c T Q

t
 

  


, in VC  BC|M  VM  BM 

( , , , ) ( , , )C CT x y z t f x y z , 

( , , , ) ( , , )M MT x y z t f x y z , 

( , , , ) ( , , )BC BMT x y z t T x y z  , 

| . . . .( , , , ) ( ( , , )BM BM Ar M Ar MT x y z t T x y z T   , 

(1) 

 
where  = 2/x2 + 2/y2 + 2/z2; T, c,  and  are nonstationary temperature of solidification 
of OTS heat capacity, density, heat conductivity with index i = C for cast and i = M for mold; 
VC, BC|M, VM and BM|Ar.M. are volume of cast, boundary between cast and mold, volume of mold 
and boundary between mold and around medium (Ar.M.) and TAr.M. is temperature around 
medium; Qm is latent heat of melting; f(x, y, z) is initial temperature of the parts of OTS;  = 
/x + /y + /z. Fundamental information from Stephen-Schwarz's task is nonstationary 
behavior of isothermal surface (TM – temperature of melt). This has been a description for 
thousands of years of the phase transition of first order. 
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The technological obtained polycrystalline macro- and micro-structures; 

Fig. 1 Basic scheme – OTS for low pressure casting on a car wheel with technological obtain 
of macro- and micro- structures 

 
Fig. 1 shows the basic idea of this article through six consecutive figures as follows: First 
picture: not technological solidification (Free) solidification with close volume of melt 
(numerical result) [9 and 10]; the cast; the technological macro-structure obtained in different 
volumes of the cast; Second picture: Assembly drawing Open Thermodynamics System (OTS) 
mold-machine; and with next very important Four consecutive pictures: we introduce the 
statistics of measurement of the structures in the volume of casts with inscriptions. Full 
characterization in this investigation of the care wheels is AX.YY.Z, where A is care wheel; X 
is melt number (1end); YY is casting number (1end); Z is zone. On each figure there is: the 
Melt Number (%P4 + %S5 + %S6), where %P4 is the percent the designation primary alloy of 
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composition 4, %S5 is the percent of the secondary alloy (turnover), %S6 is the percent of the 
secondary alloy (turnings) + macro-grind, where Z is the full area + micro-grinds is of three 
local zones Z:  
Melt 1 (90%P4 + 10%S5) + A1.8.13 + A1.810 + A1.811 + A1.8.12;  
Melt 2 (90%P4+5%S5 + 5%S6) + A2.8.10 + A2.8.10 + A2.8.11 + A2.8.12;  
Melt 3 (80%P4 + 10%S5 + 10%S6) + A3.8.13 + A3.8.10 + A3.8.11 + A3.8.12; 
Melt 4 (70%P4 + 10%S5 + 20%S6) + A4.8.13 + A4.8.10 + A4.8.11 + A4.8.12. 
The technological process of the first-order phase transition is determined by the initial, 
boundary conditions, the heat-physical coefficients of the casting material with the mold, the 
complex geometry of the casting and the mold construction. 
 
Technological results of casting conditions from experiments for 7Jx15H2 wheel/(alloy 
A356). 
Technological parameters 

 Low pressure casting. 
 Melt temperature TMe – 720 ± 5 O C 
 Pressure in the machine furnace Pmax – 0,05 MPa 
 Initial mold temperature: 

- top mold – 320-330 OC 
- bottom mold – 330-360 OC 
- lateral mold parts – 280-300 OC 

 Technological casting times: 
Technological casting times during different procedures [s]: 1 – time for achieving of P; 2 – 
crystallization under P; 3 – cooling of the casting under P = 0 MPa. For 1, 2 and 3 are obtained 
initial casting times [s] as follows 1(35; 35; 35), 2(0; 20; 70) 3(180; 150; 120) and optimal 
casting times [s] 1(35), 2(130) 3(80). Mold cooling regime: Cooling circuit zone T1 – shear, 
T2 – top mold disk, T3 – bottom mold center, T4 – bottom mold spoke and results Cooling circuit 
time in [s]: T1 – Pause 100 [s] Air cooling 90 [s]; T2 – Pause 50 [s] Air cooling 100 [s]; T3 – 
Pause 100 [s] Air cooling 60 [s]; T4 – Pause 50 [s] Air cooling 40 [s]. 
It is well known, that the polycrystalline structure carrying the working properties of the 
castings (see Fig.1). The structure is introduced by DAS analyses with showing scales on the 
macro- and micro-pictures we name statics properties and the local crystallization times are 
dynamical properties of OTS. The connection between DAS and LCT is 

LCT[s] = (DAS[m]/10)3. (2) 

 
Some data of static and dynamic properties are in Table 1 (see Fig. 1) 

Table 1: Secondary dendrite arm spacings (DAS, μm) and Local Crystallization Times (LCT, s) 
for the investigated cast car wheels 

Car wheel DAS [μm] LCT [s] 

А1.8.12 23.4 12.8 

А1.8.10 22.8 11.8 

А1.8.11 50.4 128.0 

А1.8.12 23.4 12.8 

А2.8.10 19.8 7.8 

А2.8.11 48.0 110.6 

А2.8.12 21.6 10.1 
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А3.8.10 21.6 10.1 

А3.8.11 50.4 128.0 

А3.8.12 24.0 13.8 

А4.8.10 21.6 10.1 

А4.8.11 58.8 203.3 

А4.8.12 24.6 14.9 
 
The working properties of castings are achieved in the technological casting process and most 
often after heat treatment. The working mechanical properties are test: 1. Hardness test Rp0,2 
[Mpa], Rm [Mpa], A%; 2. Fatique test; 3. Impact test; 4. Microstructure. The obtained from 
specific castings and in specific local locations are presented in the following Tables 2, 3, 4: 

Table 2: Mechanical test of the car wheel-Center after statistical calculating 

Code Rp02 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 

A1.1 236 291 10 

A2.1 227 291 9 

A3.1 234 290 8 

A4.1 218 282 8 
 

Table 3: Mechanical test of the car wheel – Spoke after statistical calculating 

Code Rp02 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 

A1.2 240 297 11 

A2.2 235 290 10 

A3.2 229 282 9 

A4.2 226 281 10 
 

Table 4: Hardness HB 2,5/62,5/30 in different zones of wheels 

Zone Code A1 A2 A3 A4 

Center AX.Y.7 92 91 91 93 

Spoke AX.Y.8 92 88 96 85 

Front flange AX.Y.9 89 95 93 84 
 
The optimal mechanical properties for alloy A356 with composition AlSi7Mg are (Rp02 = 90; 
Rm = 160; A5 = 2; HB = 60). We choose criteria for mechanical properties 

  (Rp02=90 MPa; Rm=160 MPa; A5=2%; HB=60 MPa). (3) 

 
The aim of this article is to present a methodology for micro-foundry based on technological 
experiments to evaluate the optimal parameters of the non-stationary temperature field of first 
order phase transition. 
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2. Industry 4.0 – Material Science 
 
The Big Industry 4.0 Change [4] is based on the development of science and industry in the 
20th century, presented here by keywords from the ten principles of materials processing as 
follows [5]: 1. Planning principle; 2. Standardization principle; 3. Work principle; 4. Ergonomic 
principle; 5. Unit low principle; 6. Space utilization principle; 7. System principle; 8. 
Automation principle; 9. Environmental principle; 10. Live cycle cost principle. The set of 
many large and very small things in the material science and engineering (LSTMSE) is 
represented in [8] by the principles: 

ProcessingStructurePropertiesPerformance.  
(LSTMSE) 

Generalization on the base of [13], the ten principles [5] and (LSTMSE) [8] of the finished 
casting technology to us is the following scheme A, Technology Casting (ATC): 

Phase transition of first order (eq.(1)) in every cast’s local volume crystallization time (LCT) 
(eq.(2))  Polycrystalline structure (DAS) (eq.(2))  Work properties (eq.(3)). 

(ATC) 

General mathematical scheme (ATC) is (A, Mathematical Casting) or (AMC): 

Stephan-Schwartz’s problem  Polycrystalline structure  Work properties. 
(AMC) 

Each crystalline structure is observed with precision equipment for its own time [1, 3]. The 
crystalline structure observation and investigation equipment constantly refine to an example 
comparison of [6] and [7]. On Fig.2 is shown the micro-structures for the same area of different 
casts. 

 
Fig. 2 Statistical results of the micro- structures of different casts  
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From Figure 2, we select a scale for geometric representation of a cube-shaped local volume 
whose edge is of a length l = 20 m. Here we use only data from photo A2.8.11 to define a 
measurement scale. 
In Fig. 3, three microstructures with their respective compositions are shown as follows: 
Al8Si5Mg3Fe, Mg3Si и Al9Fe2Si2: 

 
 

Fig. 3 Scale selection and possible volume of description with 1 pixel. 

 
From Fig. 3 the scale represented by one pixel is: 

lscale = 20m  28 pixels  1 pixel = 0,714285714 m. (4) 

The local crystallization time LCT of eq.(2) is LCT =8 s with and along with the scale we are 
prepared to use a numerical network to solve the Stefan-Schwarz problem in 3D space. Thus, 
we can use developed non-commercial software products in our institute [9] and interaction 
with commercial software products MAGMASOFT [10]. 
The modern methodology of material science and engineering application is continually 
enriched and develops on the basis of development the fundamental scientific knowledge [8]. 
The structure and properties of the materials are the relationship between the two principles of 
"processing" and "performance" [8]. The historical development of material science is 
presented with work [1, 2, 3, 5, 6, 7 and 8]. For the sustainability of micro-foundries on the 
market under the conditions of Industry 4.0 [4], the acute need for their database is put in place.  
In the database for a micro-foundry it is necessary: 1. Casting method; 2. Technology – a 
desirable structure with working properties; 3. Future benefits for the manufacturer: product 
lifetime with service and easy modification for next application; 4. New product i.e. the need 
for fundamental scientific knowledge. 
We assume that infrastructure is needed through branch research. The modern micro-foundry 
is highly robotic and computerized. Scientific assurance is based on: 

- macro- and micro-tasks of the Stephan type; 
- data from technological experiments; 
- a description of the polycrystalline structure through mathematics and mathematical 

physics based on the obtained correlation scale eq.(4). 
 
3. Conclusions 
 
The resulting scale of technological experiments along with the local crystallization time are 
important physics data for a mathematical description of the first-order phase transition and the 
obtaining polycrystalline structures and work properties. 
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Abstract 
In the present work were studied corroded aluminum packing with lacquer coating used in cosmetics. Because of 
the active corrosion products releasing and of the packing integrity destruction the following research aims were 
formulated: possibility to use aluminum for packaging of cosmetic products according to the applicable regulatory 
requirements and standards; how interact the cosmetic product with the packing material; risk of changing the 
chemical composition of the cosmetic product as a result of interaction with packaging material? The chemical 
composition of the packaging material, the total pH of the cosmetic product in them, the content of metal ions in 
the cosmetic product and in the lacquer coating were determined in order to answer these questions. The reasons 
for the corrosion have been identified. 
 
Keywords: corrosion, aluminum packaging 
 

Причини за поява на корозия на алуминиеви опаковки, 
използвани в козметиката 

 
Ваня ДЯКОВА, Йоана КОСТОВА 

 
1. Въведение 
 

Алуминият и неговите сплави са леки, еластични, с добри формовъчни свойства, 
устойчиви са на корозия и имат относително ниска токсичност. Те са евтини и достъпни, 
което ги прави широко използвани и в ежедневните битови дейности. От тях в миналото 
са изработвали домакински съдове, прибори за хранене, а днес се използват за 
производство на кутии за консерви и напитки, опаковки за козметиката и лекарства. 
Алуминият като опаковъчен материал, който контактува директно с храни, козметични 
продукти и лекарства, най-често е покрит с органично лаково покритие – смола, което 
предпазва от развитие на корозия, вследствие на окисление или протичане на химическа 
реакция с киселите или алкални съставки на продукта, и от освобождаване (миграция) 
на свободен алуминий в продуктите.  

Корозионната устойчивост на алуминия е свързана с образуването на алуминиев 
оксид или хидроксид върху повърхността на материала, предизвиквайки пасивирането 
му в средите, където тези оксиди са слабо разтворими – при рН стойности между 4 и 9. 
Алуминиевите сплави са чувствителни към локална корозия в агресивни среди, 
съдържащи хлориди и сулфати, каквито са някои лекарствени и козметични продукти 
[1-3].  
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2. Цел на изследването 
 

Обект на изследването са корозирали алуминиеви опаковки с лаково покритие, 
използвани в козметиката. Дебелината на металния лист, от който са щанцовани 
опаковките е около 0,300 mm, а дебелината на лаковото покритие – около 0,01 mm. По 
опаковките се наблюдаваха отделени корозионни продукти и дори нарушаване на 
целостта на опаковките – дупки (Фиг. 1). Целта на изследването беше да се установи дали 
използваният материал е подходящ за производството на опаковки за козметични 
продукти според действащите нормативни изисквания; как си взаимодействат 
козметичните продукти с материала на опаковките; възможно ли е в резултат на 
взаимодействието на материала на опаковките с козметичните продукти да се промени 
химичният състав на козметичните продукти в тях, в какво се изразява тази промяна и 
вредна ли е тя за здравето на потребителите? За да се постигнат целите на изследването 
беше извършен анализ на химичния състав на материала на опаковките, общото pH на 
козметичния продукт в тях, съдържанието на метални йони в козметичния продукт и в 
лаковото покритие.  
 
3. Експериментални изследвания и анализ на резултатите 
 

Изследвани са опаковки от три партиди, произведени по различно време, 
обозначени условно – партида 001, 006 и 007. Опаковките от партида 001 никога не са 
били пълни с козметичен продукт и са съхранявани само като мостри. От партиди 006 и 
007 са изследвани както празни, така и пълни с козметичен продукт опаковки, които са 
престояли пълни около година. Изследван е и козметичният продукт, който е съхраняван 
в опаковките, от серии 006 и 007. 

За изпълнение на поставените задачи бяха извършени следните изследвания: 
определяне на химичния състав на материала на опаковките от трите партиди по метода 
на оптична емисионна спектрометрия (OES); определяне на общото pH на козметичния 
продукт, съхраняван в кутиите; определяне на съдържанието на алуминий, мед, цинк и 
желязо в козметичния продукт и в лаковото покритие.  

При първоначалния визуален оглед на опаковките беше установено наличие на 
черни точки и надрасквания на покритието на някои от тях. 

След проведения анализ на химичния състав на празни опаковки от трите партиди 
е установено, че освен алуминий, те съдържат силиций и желязо (Таблица 1). 
Процентното съдържание на всеки един от другите изследвани елементи – титан, хром, 
манган, никел, мед, цинк, калай, иридий и олово е под минимално допустимата граница 
на откриваемост, която за дадения метод и апарат е 0,01%. 

Таблица 1. Химичен състав на алуминиевите опаковки 

№ 
Изследвани 

образци 
Силиций 

[%] 
Желязо 

[%] 
Si+Fe 
[%] 

Всеки един  
от другите елементи  

[%] 

Алуминий 
[%] 

1 001-1 0,088 0,210 0,298 < 0,01 99,6 

2 001-2 0,087 0,209 0,296 < 0,01 99,6 

3 006-31 0,051 0,179 0,230 < 0,01 99,6 

4 006-34 0,050 0,166 0,216 < 0,01 99,7 
5 007-31 0,050 0,179 0,229 < 0,01 99,6 
6 007-34 0,050 0,186 0,236 < 0,01 99,6 
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Действащи хармонизирани стандарти, които определят допустимото съдържание 

на химични елементи в алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за производство 
само на опаковки на козметични продукти, не съществуват. Съгласно Директива 
94/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, продуктите, предвидени за 
производство на опаковки, части от опаковки или съставни части от опаковки, не трябва 
да съдържат тежки метали – олово, живак, кадмий и шествалентен хром, които са 
преднамерено въведени в тези продукти. Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно козметичните продукти допуска наличие в козметичните 
продукти на малко количество от дадено забранено вещество, което се дължи на примеси 
или изкуствени съставки, на производствения процес, на съхранение или на преминаване 
от опаковката, което е технически неизбежно при спазване на добра производствена 
практика и е разрешено при условия, че това наличие е в съответствие с член 3 на същия 
Регламент.  

В нито един от тези документи не се посочват стойности на нежеланите вещества, 
които могат да преминават от опаковката в козметичния продукт. Съществуват други 
документи, в които са дадени количествени стойности на елементите, които могат да се 
съдържат в материали, които са в контакт с храни, но те имат препоръчителен характер 
и са регионално ограничени.  

Резолюция CM/Res (2013) 9, приета от Комитета на министрите на ЕС, препоръчва 
хармонизиране на подходите за гарантиране на качеството и безопасността на 
продуктите в областта на козметичните продукти и опаковъчните материали за храните 
и фармацевтичните продукти. Затова при определяне на изискванията за химичния 
състав на алуминиеви опаковки за козметични продукти са валидни действащите 
хармонизирани стандарти, които определят изискванията за химичния състава на 
алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за опаковки и употреба в контакт с храни 
и хранителни продукти.   

Анализът на получените резултати от изследването на химичния състав на кутиите 
показва, че сумарното съдържание на (Fe+Si)% в нито един образец не превишава 1,0%, 
което съответства на изискванията на т. 4.1 на EN 602:2006 за състав на деформируем 
алуминий, който се използва за употреба в контакт с хранителни продукти, a именно – 
количеството на примесите да не превишава 1,0%.  

Направените изследвания за съдържанието на метални йони в лаковото покритие 
показват съдържание на Mg в границите 0,91÷1,13%. Съдържанието на метали в 
козметичния продукт варира в следните граници: Al – 3,56÷12,76 mg/kg; Fe < 0,80 mg/kg; 
Cu – 0,60÷0,73 mg/kg; Zn 0,35÷0,37 mg/kg. При направено сравнение с рецептурата на 
козметичния продукт не е установено наличие на съединения на тези метали в изходните 
суровини. Общото pH на козметичния продукт в различните опаковки е в границите 
4,64÷4,75. 

След като опаковките бяха отворени за изследване на продукта, беше извършен 
оглед на вътрешната повърхност на изпразнените опаковки. При огледа беше 
установено, че по вътрешната повърхност на стените има сиво-бели и безцветни 
образувания (Фиг. 2). Това са корозионни продукти, резултат от протеклото 
взаимодействие между метала на кутията, който е основно алуминий, и козметичния 
продукт, който има киселинен характер. Корозионният процес е започнал развитието си 
от вътрешната страна на стената на кутията, където металът и козметичният продукт са 
били в контакт, продължил е през стената и е преминал от външната страна на опаковката 
(Фиг. 3). За осъществяването на този процес са възможни две причини. Първата причина 
е механично нарушение на целостта на покритието, което е довело до пряк контакт на 
козметичния продукт с незащитената метална повърхност и взаимодействие между тях 
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точно на това място. Другата причина би могла да бъде неподходящо по вид и дебелина 
покритие, което се е разрушило вследствие на химично взаимодействие на киселинния 
козметичен продукт с покритието.  

При проведения първоначален оглед на мострите беше установено наличие на 
корозионни изменения и на външната страна на стената на едната мостра, която не е била 
в контакт с козметичния продукт (Фиг.1). Видът на този корозионен продукт е идентичен 
с вида на корозионния продукт, отделен по стените на опаковките, които са били пълни 
с козметичен продукт. Това са характерни проявления на локална корозия, която се 
развива в алуминий и алуминиеви сплави, защитени с органично-лаково покритие, 
подложени на деформация. Достатъчно условие за развитието на локалната корозия е 
влагата, която прониква под покритието през резка, пора или друго негово малко 
нарушение, температурните промени и агресивността на околната среда. Нарушаването 
на покритието може да възникне още по време на неговото нанасяне, при нагряване или 
последващото му съхранение при неподходящи условия.  
 

  
Фигура 1. Корозионни изменения 
по външна повърхност, която не е 

била в пряк контакт с продукта 

Фигура 2. Корозионни 
образувания по вътрешната 

повърхност на стените 

  
Фигура 3. Пример за корозионен процес, преминал от вътрешната към външната 

страна на опаковката 
 

Алуминият е метал, който е корозионно устойчив в неутрални среди, но не е 
достатъчно устойчив в алкални и в кисели среди. Корозията на техническия алуминий и 
алуминиевите сплави се засилва при наличие на примеси на мед, желязо и силиций, 
каквито в изследвания метал съществуват. Магнезият, който се съдържа в лаковото 
покритие, усилва склонността към развитие на локална корозия при съществуващите 
подходящи условия. 

Съгласно написаното на етикета на изделието, в козметичния продукт се съдържат 
Behentrimonium Chloride и Cetrimonium Chloride. Известно е, че съдържащите се в 
околната среда или в продукта агресивни йони като хлорни, сулфатни и серни, които са 
в контакт с покритието, допринасят за разрушаването на целостта му и осигуряват 
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допълнителна киселинна среда за по-нататъшното развитие на корозионните изменения. 
Черните точки, които са неметални включвания или интерметални съединения, също са 
места, в които протича взаимодействие между метала на опаковката и козметичния 
продукт. 
 
4. Изводи 
 

Изследваните опаковки могат да бъдат определени като опаковки, произведени от 
алуминий, тъй като химичният състав на материала съответства на изискванията за 
деформируем алуминий, от който могат да се произвеждат полуфабрикати, използвани 
за производство на продукти за употреба в контакт с хранителни продукти. 

Получените резултати дават основание да се твърди, че съществува 
взаимодействие между козметичния продукт и материала на кутиите и има промяна в 
химичния състав на козметичния продукт. Съгласно данни, публикувани от Световната 
здравна организация [4], с голяма доза увереност може да се приеме, че получените 
резултати за количеството на Al, Mg, Cu, Zn и Fe в mg/kg телесно тегло в изследвания 
козметичен продукт не превишават допустимите нива на временна приемлива седмична 
доза (ВПСД) в mg/kg телесно тегло при употребата им и не застрашават здравето на 
потребителите. 
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Abstract 
The object of study is the identification the reasons for corrosion appearance on series production details, of steel 
20 with phosphate-lacquered coating, obtained by validated in practice methods. The following tests were 
performed – control of chemical composition and microstructure of steel, measurement of thickness and analysis 
of coating integrity, evaluation of surface quality of the details prior to phosphating and after the complete process 
of mechanical and galvanic treatment and after performance of lacquer coating have been carried out. The reasons 
for the development of corrosion process have been clarified and recommendations to improve the performance 
and control of technological operations implementation have been given. 
 
Keywords: steel 20, phosphate coating, corrosion resistance of phosphate coating 
 

Анализ на причините за поява на корозия върху детайли 
с фосфатно-лаково покритие 

 
Ваня ДЯКОВА, Йоана КОСТОВА, Росица ДИМИТРОВА 

 
1. Въведение 
 

Фосфатирането е най-широко използваният метод за повърхностна финишна 
обработка на изделия от черни и цветни метали. При него върху повърхността на 
металното изделие се създава слой от трудноразтворим железен, цинков или манганов 
фосфат. Фосфатното покритие осигурява допълнителна защита от корозия, подобрява 
твърдостта, износоустойчивостта и електроизолационните свойства на изделията.  

На фосфатиране се подлагат чугуни, нисколегирани стомани, кадмий, цинк, мед и 
медни сплави, алуминий. Високолегираните сплави трудно се фосфатират. Изделията, 
подложени на фосфатиране, могат да се експлоатират дори в тропиците. Фосфатното 
покритие не се разрушава от органични масла, смазочни горящи материали, толуол, 
бензол, всички газове без сероводород, но се разрушава бързо под въздействието на 
основи, киселини, прясна морска вода, амоняк, водна пара. 

Методът е икономичен, бърз и осигурява получаване на покритие с отлична 
устойчивост на корозия и на износване, много добро сцепление и смазочни свойства. 
Фосфатирането играе важна роля и се прилага при изделия и детайли, предназначени за 
автомобилната промишленост, машиностроенето и уредостроенето [1, 2]. 
 
2. Цел на изследването 
 

В настоящата работа са изследвани стоманени детайли с фосфатно-лаково 
покритие, за които е установено, че въпреки изпълнението на всички операции от 
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технологичния процес, е протекла корозия и има отделени корозионни продукти. Целта 
на работата е да се установят възможните причини за появилата се корозия:  
- липса или недобра подготовка на материалите, включително и тяхната повърхност, 

за процеса на обработка; 
- липса на дадена операция, с която трябва да се допълни процесът на обработка;  
- некачествено изпълнение или слаб контрол на операциите от технологичния 

процес; 
- друга причина. 

Детайлите представляват цилиндри, отрязани от стоманени тръби, върху които 
допълнително е направена резба. Съгласно утвърдената технология, след механичната 
обработка те са преминали стандартните подготвителни операции за нанасяне на 
фосфатно – лаково покритие, които включват – химическо обезмасляване с NaOH, 
киселинно почистване с HCl, сваляне на шлам с хромов анхидрид и сярна киселина, 
отново киселинно почистване и неутрализация с Na2CO3. След всяка операция детайлите 
са изплаквани с вода. След химичното фосфатиране детайлите са промивани, пасивирани 
с калиев бихромат, отново промивани и изсушени с горещ въздух. За контролиране на 
корозионната устойчивост на фосфатното покритие е правен тест чрез потапяне в 3% 
NaCl за 2 часа.  

След контрола на фосфатното покритие върху детайлите е нанесено трислойно 
лаково покритие с лак КФ-25, като след всеки слой лакът е изпичан. Извършен е 
повторен тест за корозионна устойчивост в 3% NaCl за 10 часа.  
Изследвани са детайли на различен производствен стадий (серии А, В и С): 
A: детайли, преминали обработка „почистване преди фосфатиране“; 
B: детайли, преминали обработка „фосфатиране“; 
C: детайли, преминали всички операции от процеса по механична и галванична 

обработка. 
За целите на изследването са направени следните анализи и изпитвания: 

определяне на химичния състав на материала на детайлите от серии A, B и C; визуална 
оценка на качеството на повърхността на детайлите от серия A и C; определяне на 
структурата на метала на детайлите от серии A, B и C; измерване на дебелината на 
покритието на детайлите от серии A, B и C; анализ на защитната способност на 
фосфатното покритие на детайли от серия B и на лаковото покритие на детайли от 
серия С. 
 
3. Анализ на резултатите от изпитванията 
 
3.1. Химичен състав на метала  
 

Определянето на химичния състав на стоманата е извършено по метода на 
оптичната емисионна спектрометрия (ОЕС). Преди всяко изпитване повърхността на 
образците е почиствана с едра шкурка. Получените резултати са представени в таблица 
1. Всяка стойност, отразена в таблицата, е средноаритметична от проведени пет 
изпитвания. 

В информацията за извършената механична и галванична обработка на детайлите е 
посочено, че те са изработени от стоманени тръби (стомана 20), горещо валцовани. 
Съставът на стомана 20, съгласно изискванията на ГОСТ 1050-88, е представен в 
последния ред на таблица 1. Получените резултати за съдържанието на всички елементи 
съответстват на изискванията за състава на стомана 20 с изключение на резултатите за 
съдържанието на въглерода, които са под долната допустима граница. 
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Таблица 1. Химичен състав на образците от серии А, В, С и стомана 20. 

 
Съдържание на елементите [% по маса] 

 C Si Mn P S Cr Ni V Al Cu 
Серия A 0,152 0,24 0,51 0,016 ≤0,010 <0,058 <0,034 - 0,03 <0,048 
Серия B 0,167 0,27 0,45 0,016 0,016 <0,058 0,05 0,014 0,03 <0,048 
Серия C 0,168 0,21 0,45 0,016 ≤0,010 0,07 <0,034 - 0,05 <0,048 
Стомана 

20 
0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 ≤0,035 ≤0,04 0,25 до 0,3 - - ≤0,3 

 
 
3.2. Микроструктура на материала и покритието 
 

За изучаването на микроструктурата на материала е извършен металографски 
анализ на образци от трите серии. Металографските шлифове са подготвени в равнина, 
успоредна на челната повърхност на детайлите и е наблюдавана микроструктурата на 
сърцевината на детайлите и на слоевете по външната и вътрешната цилиндрични 
повърхности. При образците от трите серии наблюденията показват ферит-перлитна 
микроструктура на сърцевината и наличие на слоеве върху външните и вътрешни 
цилиндрични повърхности. 
 

   
а b c 

Фигура 1. Микроструктура на материала и на покритието 

 
Върху вътрешната цилиндрична повърхност на образeц от серия А се наблюдава 

равномерен светъл слой с дебелина (7,9±1,7) µm. По външната повърхност слоят е 
относително равномерен, наблюдават се единични участъци, в които той е силно 
„нащърбен“ (Фиг. 1а). Върху външната цилиндрична повърхност на образец от серия В 
се наблюдава тъмно покритие с дебелина (8,1±1,8) µm (Фиг. 1b). На места във 
вътрешността на покритието се забелязва слой с метален блясък, който най-общо следва 
контура на външната цилиндрична повърхност на пръстена. На места бляскавият слой 
излиза на повърхността на покритието, а на други места достига до основния метал. По 
вътрешната цилиндрична повърхност има разслоени участъци. Този образец е преминал 
галванична обработка „фосфатиране“, така че наличието на отделни зони с метален 
блясък може да означава неравномерност в характеристиките на фосфатното покритие, 
т.е. неравномерност на обработката. Върху външната цилиндрична повърхността на 
образец от серия C се наблюдава двуслойно покритие с дебелина (20,1±1,8) µm (Фиг. 1c). 
На места има разслояване и покритието е отделено от металната основа на детайла. 
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3.3. Визуална оценка на качеството на повърхността на детайлите преди 
фосфатиране (образци от серия A) и след преминаване на пълния процес на 
механична и галванична обработка и нанасяне на лаковото покритие (образци от 
серия С). 
 

За да се определи на кой етап от производството на детайлите започва развитието 
на корозионния процес, беше извършен визуален контрол на детайли от серия А, които 
са преминали галванична обработка (почистване преди фосфатиране) и на детайли от 
серия С, които са преминали пълния процес на механична и галванична обработка, 
включваща и нанасяне на лаковото покритие. 
 

  
a b 

Фигура 2. Образци от серия А 

 

  
а b 

Фигура 3. Образци от серия С 

Наблюденията на образците от серия А показаха наличие на единични точкови 
корозионни дефекти (питинги) и на области от много на брой единични (Фиг. 2а) или 
слети питинги (Фиг. 2b). Цветовете на тези локални корозионни изменения са от зелено 
до по-светло и тъмнокафяво и са характерни за хидратираните железни съединения, 
които се образуват в среди с висока влажност, достъп на кислород и присъствие на 
хлорни (Cl-), сулфатни (SO4

2-) или карбонатни (CO3
2-) йони. Това означава, че 

корозионните процеси са започнали да се развиват още на етапа на подготовка на 
детайлите за химично фосфатиране. 

Стомана 20, както и всички стомани с подобно съдържание на въглерод, не е 
корозионно устойчива и е податлива на корозионна атака при наличие на подходящи 
условия (влага, кислород от въздуха, агресивни среди). Очевидно тези условия са били 
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налице още след първия етап от производството на изделието, когато е започнало 
развитието на корозионни процеси.  

Визуалният оглед на детайл от серия С показа напреднал стадий на развитие на 
локална корозия, която е засегнала главно области от външната цилиндрична 
повърхност. Доказателство за напредването на корозионния процес във времето са по-
тъмните цветове на корозионните продукти (Фиг. 3a, 3b). Възможна причина за 
развитието на корозионния процес може да е разслояването на покритието, което беше 
установено при металографския анализ. 
 
3.4. Анализ на защитната способност на фосфатното покритие (образци от 
серия Б) и на органичното/лаково покритие (образци от серия С) 
 

За определяне на защитната способност на фосфатното покритие бяха извършени 
изпитвания по метода на потапяне и метода на капките върху образци от серия С. И по 
двата метода беше констатирано, че защитната способност на покритието е 
незадоволителна. При изпитването по метода на потапяне в различни среди беше 
установена поява на точки от корозия, което означава проникване на корозията до 
металната сърцевина и промяна на цвета на покритието от небесносин до розов. При 
изпитването по метода на капките се наблюдава оцветяване на местата на накапване в 
розовочервен цвят, което е индикатор, че качеството на фосфатното покритие е 
незадоволително. 
 
4. Изводи 
 

Дейностите, описани в предоставената информация за механичната и галванична 
обработка на детайлите, съответстват на най-общите изисквания за нанасяне на 
фосфатни и лакови покрития върху изделия от стомана. Препоръчва се в технологичния 
процес да бъде предвиден по-строг контрол за спазване на технологичните изисквания и 
на състоянието на детайлите след всяка проведена обработка. 

Съгласно предоставената информация за технологичните операции, преди да бъде 
проведено фосфатирането се извършват всички необходими дейности за обезмасляване 
и почистване на повърхността на изделията. Наличието на корозионни изменения още 
на етап подготовка за фосфатиране обаче показва, че предвиденото изплакване в топла и 
студена вода не е извършено достатъчно прецизно. Затова се препоръчва, особено за 
детайли с резба, преди обезмасляването те да бъдат изплаквани с топла проточна вода. 
Изплакването по време на алкалното и киселинното почистване задължително трябва да 
се извършва с проточна вода, а не чрез потапяне, защото наличието на много тесни 
канали позволява задържане на натриева основа или солна киселина в тях, което е 
предпоставка за започване на корозионния процес още на етап подготовка и последващо 
получаване на некачествено фосфатно покритие. Повърхността се счита за чиста, ако 
след изплакването водата изтича като непрекъснат филм. 

Наличието на корозионни изменения върху детайлите след приключване на пълния 
технологичен цикъл на механична и галванична обработка и нанасяне на лаковото 
покритие показва, че операциите по контрола на корозионната устойчивост на изделията 
не са ефективни. Препоръчва се изпитванията за корозионна устойчивост на детайлите, 
които се правят след изпичането на лаковото покритие, да се извършват по метода на 
периодично потапяне в солен разтвор. Този метод се състои в редуване на потапяне и 
изсушаване, корозионно по-агресивен е и дава по-добри резултати, отколкото само 
потапяне в разтвор на NaCl.  
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Най-добрият метод за контролиране на лакови покрития е методът на изпитване в 
изкуствени атмосферни условия – солена мъгла. Препоръчва се да се правят такива 
изпитвания с продължителност над 200 часа, като е възможно по време на изпитването 
образците да бъдат периодично оценявани, за да се определи на кой етап от изпитването 
се появяват първите корозионни изменения. 

Препоръчва се проверката за оценка на защитната способност на фосфатното 
покритие да се прави по утвърдени стандартизирани методи. 
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Abstract 
Aluminium and its alloys are extremely important and widely used in modern technology. Electricity, aviation, 
rocketry, military industry, road and rail transport are unthinkable without aluminium and aluminium alloy 
products. These materials are widely used in the chemical industry (the petrochemical, food and chemical-
pharmaceutical industries) for the production of reaction and heat exchangers, tanks, pipes and other equipment 
as well as in construction. 
In the present work, the rolling technology of aluminium foil with thickness 0.235 mm is discussed, which is 
designed for the production of panels for heat exchangers. Two technological regimes for the rolling of flat alloy 
slugs (or semi-manufactured articles) of alloy 8011A were developed and put into practice in a real production 
environment. Tension tests were conducted to determine the strength and plastic properties of the end products 
obtained under the two technological regimes. 
Based on the predefined mechanical properties of the end products (aluminium foil with thickness 0.235 mm), in 
conjunction with the tracking and analysis of the rolling process technological parameters, such as the rolling time, 
the average rolling power, etc., recommendations have been made for selecting a suitable rolling pattern adapted 
to increasing the rolling mill productivity while respecting the customer's requirements for the quality and 
properties of the end product. 
 
Keywords: rolling, technological regimes, aluminum foil, alloy 8011A, mechanical properties 
 

Разработване и избор на технологична схема 
за производство на фолио за финсток 

 
Розина ЙОРДАНОВА, Светла ЯНКОВА, Ангел ФИЛЧЕВ 

 
1. Въведение 
 

Алуминият е съвременен конструкционен материал – лек, як, ковък, добър 
проводник на топлина и електричество, немагнетичен, устойчив на корозия, хигиеничен 
и лесно рециклируем. Всяка година нараства потребителското търсене на продукти, 
предназначени за хранително-вкусовата и фармацевтична индустрии, както и на 
техническите фолиа със специално предназначение. Всичко това налага разработването 
на нови и усъвършенстването на съществуващи технологии за производство на 
алуминиеви продукти [1-2]. 

Целта на работата е да се разработи подобрена технологична схема на валцуване и 
термично обработване на метала на база съществуваща технология за валцуване на 
алуминиев лист с крайна дебелина 0,23 – 0.24 mm. Полученото по разработената схема 
крайно изделие трябва да отговаря на изискванията за алуминиев лист (фолио), който ще 
бъде използван като заготовка за панели за топлообменници, наречен финсток (фиг. 1). 
Финстокът се използва за топлообменници в отоплителни и вентилационни системи, 
климатици, охладители и топлообменници в топлоелектрически централи. Едно от 
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основните изисквания към алуминиевото фолио, е то да бъде с високо качество – 
подходящи якостни и пластични показатели, гарантиращи липсата на разкъсвания при 
последващото му обработване до финсток – якост на опън, Rm: 80-130MPa, условна 
граница на провлачане, Rp02: min 30 MPa, дебелина: min 0.229 – max 0.238 mm (средно 
0.235 mm). На фиг. 2 са показани най-често срещаните дефекти от разкъсване при 
некачествено произведено фолио, с механични показатели, не отговарящи на зададените 
по-горе. 

 

 
Фигура 1. Финсток, използван за панели 

на топлообменници в отоплителни и 
вентилационни системи, климатици, 

охладители др. 

Фигура 2. Дефекти от разкъсване при 
производството на финсток 

 
2. Експериментална работа и резултати 

Проучени са съществуващите технологии за получаване на алуминиево фолио от 
процеса леене-валцуване, през процесите на валцуване до фолио и съпътстващите 
процеси на термично обработване, осъществявани в Алкомет АД, гр. Шумен. 

Експериментите, свързани с разработването на подобрена технология за 
получаване на фолио, предназначено за финсток, са реализирани на производствените 
линии във фирмата.  

Изследванията са проведени върху алуминиева сплав EN AW – 8011, с химичен 
състав, представен на Табл. 1. На линията за непрекъснато леене и валцуване (Фиг.3) 
бяха получени два рулона от изследваната сплав с размери, представени в Табл. 2, 
предназначени за последващо валцуване до фолио с дебелина 0,25 mm. 

Последващото валцуване на студено до получаване на фолио с подходяща за 
изработване на финсток дебелина, е реализирано на валцов стан „Кварто“ (фиг. 4), с 
работни и опорни валци с диаметри, съответно 420–380 mm и 1120–1040mm и дължина 
на валците 1930 mm. Станът се задвижва с два електродвигателя с мощност 750 KW и 
може да реализира максимално усилие на валуване от 800000 kg. Студено-валцовият 
стан е снабден с рентгенов дебеломер, който отчита дебелината на лентата и автоматично 
я променя до зададената (фиг. 5). Станът е снабден и с автоматична система за измерване 
и коригиране на равнинноста на лентата, както и с дискова ножица, която обрязва 
странично лентата по зададен размер. 

Таблица 1. Химически състав на изследваната сплав 8011 в тегл. %  

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

98.66 0.6125 0.643 0.0035 0.0512 0.0022 0.0008 0.0059 0.0223 
98.65 0.631 0.631 0.0032 0.0511 0.0022 0.0008 0.0058 0.0259 
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Таблица 2. Размери и маса на рулоните, заготовки за фолио 

рулон 
Дебелина  

на лентата,  
mm 

Широчина  
на лентата, 

mm 

Маса на рулона, 
kg 

1 6,35 1380 5100 
2 6,35 1380 5500 

 

  
Фигура 3. Линия за 

непрекъснато леене на рулони 

Фигура 4. Стан „Кварто“ за студено 
валцуване 

 

 
Фигура 5. Извадка от записите и управлението на автоматизираната система за 

следене на дебелината и равнинноста на валцуваната лента 

 
Разработени са две технологични схеми (А и Б) на студено валцуване, реализирано 

в седем прохода. Отлетите два рулона с дебелина на лентата 6,35 mm са валцувани по 
тези схеми до дебелина от 0,235 mm. Получени са два рулона фолио, предназначено за 
изработване на финсток (Фиг.1). 
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Схема А. Технологичната схема включва предварително термично обработване на 
рулона с цел подобряване на хомогенността на метала (хомогенизационно отгряване) и 
последващо валцуване в седем прохода, представено в Табл. 3. Хомогенизационното 
отгряване е проведено при температура 560° C и задържане от 16 часа. С цел постигане 
на свойства на алуминиевото фолио, подходящи за изработването на финсток, е 
направено крайно отгряване при режим нагряване до 500°C и задържане 5 часа и 
последващо задържане от 16 часа при температура 420° C. Термичното обработване е 
извършено в камерни електросъпротивителни пещи с принудителна циркулация на 
атмосферата в тях, осигуряваща равномерно прогряване на метала във всички посоки 
(фиг. 6). 

Таблица 3. Параметри на технологична схема А 

Проход 

Начална  
дебелина  

на лентата 

Крайна  
дебелина  

на лентата 

Степен на  
относителна  
деформация 

Средна  
скорост  

на валцуване 

Средна  
мощност  

на агрегата 
mm mm % m/min kW 

1 6.2 3.6  99 1024 
2 3.6 2.0  126 1085 
3 2.0 1.1  144 781 
4 1.1 0.7  318 816 
5 0.7 0.42  321 677 
6 0.42 0.3  112 270 
7 0.3 0.235  274 327 

 

а) б) 

Фигура 6. Камерна електросъпротивителни пещ: а) външен изглед; б) извадка от 
автоматизираната система за управление и запис на процеса на термично обработване 

в пещта 

 
Схема Б. Технологичната схема включва валцуване на студено в седем прохода, 

като металната заготовка (отлят рулон) се използва без предварително термично 
обработване. Параметрите на валцуване са представени в Табл. 4. Аналогично на схема 
А, крайното изделие се подлага на термично обработване с цел постигане на желани 
свойства – отгряване при режим нагряване до 500°C и задържане 5 часа и последващо 
задържане от 16 часа при температура 420° C. 
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Таблица 4. Параметри на технологична схема Б 

Проход 

Начална  
дебелина  

на лентата 

Крайна  
дебелина  

на лентата 

Степен на  
относителна  
деформация 

Средна  
скорост  

на валцуване 

Средна  
мощност  

на агрегата 
mm mm % m/min kW 

1 6.2 3.6  112 1439 
2 3.6 2.0  130 1245 
3 2.0 1.2  170 881 
4 1.2 0.7  311 1256 
5 0.7 0.42  360 1026 
6 0.42 0.3  333 431 
7 0.3 0.25  274 386 

 
С цел да се оценят разработените технологични схеми от гледна точка на 

качеството на полученото фолио – якостни и пластични показатели на метала и от там 
неговата пригодност да се изработи финсток без дефекти са проведени механични 
изпитвания на образци от получените два рулона фолио [3-5]. За да се избегне 
анизотропията на метала са изработени образци от валцувания лист в три направления, 
спрямо посоката на валцуване, съответно в по посоката на валцуване – 0о, под 45о и 90о 
спрямо валцуването. Резултатите от изпитванията – якост на опън, Rm, условна граница 
на провлачане, Rp02 и удължение, A50, са представени в Табл. 5. 

Таблица 5. Механични показатели на полученото фолио, произведено по разработените 
технологични схеми 

Схема А 

образец 
Rm Rp02 A50 Дебелина 

MPa MPa % mm 
0° 113 45 32 0.233 
45° 103 41 34 0.235 
90° 111 48 34 0.231 

Схема Б 

образец 
Rm Rp02 A50 Дебелина 
MPa MPa % mm 

0° 114 46 31 0.235 
45° 102 44 34 0.236 
90° 109 44 33 0.234 

 
Фолиото, предназначено за изработване на финсток, трябва да отговаря на следните 

механични показатели – якост на опън, Rm: 80-130MPa, условна граница на провлачане, 
Rp02: min 30 MPa, дебелина: min 0.229 – max 0.238 mm (средно 0.235 mm).  

Получените резултати от стандартните изпитвания на едноосен опън  на образци 
от двата произведени рулона фолио, представени в Табл. 5, показват, че и по двете 
технологични схеми се получава качествено фолио, отговарящо на изискванията за 
фолио за финсток. Наблюдават пренебрежимо малки разлики в якостните и пластични 
свойства. Следователно, определящо за това, коя схема е по-удачна за получаването на 
фолио за финсток ще бъде времето за производство, вложените енергийни ресурси, 
мощността и производителността на валцовия агрегат и др. Всеки един от тези фактори, 
оказва влияние върху себестойността на продукцията при запазване на високото 
качество и стабилност на свойствата на готовото изделие. Ето защо е необходимо да се 
направи сравнителен анализ на параметрите на валцуване по двете разработени схеми. 
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Оценка на разработените технологични схеми е направена и от гледна точка на 
анализ на натоварването на производствените мощности и техническите параметри на 
процеса на валцуване [1-3]. Направен е сравнителен анализ на времето на валцуване и 
средната мощност на валцуване по двете разработени и приложени на практика 
технологични схеми (фиг. 7 и 8).  

 
Фигура 7. Средната мощност на валцуване в съответния проход при производство на 

фолио по схема А (схема 1) и схема Б (схема 2) 

 

 
Фигура 8. Време на валцуване на стан „Кварто“ при производство на фолио по схема 

А (схема 1) и схема Б (схема 2) 
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Анализът показва, че, въпреки че мощността на валцуване е по-голяма при схема 
Б, времето на валцуване е значително по-дълго. Това е така, тъй като при схема А, 
включването на предварително хомогенизиращо отгряване, снема част от напреженията, 
получени в процеса на леене-валцуване, структурата става по-равномерна, в резултат на 
което се подобрява пластичността и податливостта на метала към пластична 
деформация, а оттам и по-ниската необходима мощност и време на валцуване. 

Получените резултати от този сравнителен анализ трябва да се оценят и от гледна 
точка на времето и енергията за реализиране на предварителното термично обработване. 
Отчитайки, че за хомогенизационното отграване е необходимо достигането на 
температура на метала в пещта от 560оС и задържане при тази температура за 16 часа и 
последващо време за охлаждане, за да се реализира процесът на последващо валцуване 
на студено, както и фактът, че и при двата режима на валцуване е получено годно изделие 
(фолио) без повърхностни дефекти (разкъсвания) и механични, свойства отговарящи на 
предварително зададените, може да се направи изводът, че схема А е икономически и 
производствено неизгодна. 
 
3. Заключение 
 

Разработени и реализирани са в реална производствена среда в „Алкомет“ АД, 
Шумен две технологични схеми за производство на алуминиево фолио от сплав 8011А 
за изработване на финсток, предназначени за панели за топлообменници.  

Направен е сравнителен анализ на двете технологични схеми, от една страна от 
гледна точка на качеството и свойствата на полученото фолио и от друга – от гледна 
точка на технологичните параметри. 

Определени са якостните и пластичните показатели на крайните изделия, получени 
по разглежданите схеми. Установено е, че якостта на опън, границата на провлачане и 
относителното удължение на фолиата, получени по двете схеми се променят в много 
тесни граници, т.е. и при двете схеми на валцуване се получава годно крайно изделие с 
желани от клиента механични показатели.  

Направено е сравнение на времето за валцуване и средната мощност при двете 
технологични схеми. Установено е, че: 

- Реализираната технология по първата схема, която включва термично 
обработване, валцуване, термично обработване показва по-малка необходима 
мощност и по-малко време за валцуване, но термичното обработване в 
началото прави общото време за производствения цикъл значително по-дълго. 

- Реализираната технология по втората схема, която включва валцуване и 
термично обработване показва по-дълго време за валцуване и по-голяма средна 
мощност, но краткият технологичен маршрут я прави по-подходяща за 
приложения в интензивна производствена среда. 

От направените изследвания и анализи на резултатите може да се направи 
препоръка, производството на алуминиво фолио (финсток) да се осъществява по 
технологична схема Б (валцуване – термично обработване). 
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Abstract 
Low carbon steels are considered in this article. It is often the case in practice to determine the average size of the 

grains D  in them [1]. The non-destructive evaluation /NDE/ of D  [2] is interest.  

For a sample from normalized carbon steel, %3022.0, mmD by metallographic analysis is determined. 

For it, they are measured  TL VV ;  [2,4]. With the ZEROIN [5] program, the NDE of mmD,  by measured 

 TL VV ;  is calculated.  

 
Keywords: Inverse Problem, Grain Size, Low Carbon Steel, Ultrasonic Measurement 
 
1. Introduction 
 
The carbon steels in machine building are the most commonly. It is known [1,3,4] that the 

relationship )(EYS  exists, where  ;...; YSE , where  TL VVEE ;  – Young  modulus 

 DYSYS    – yield stress. Here  TL VV ;  – velocities of longitudinal and transversal 

ultrasonic waves, D  – average of ferrite grains. This is the direct problem. 
An interest is the inverse problem, namely “Determining the average size of the grains D  in 
carbon steels by measuring of  TL VV ; ”. 
 
2. Theory  
 

2.1. Relationship  DS  

 
The semi-empirical relationship of Hall-Petch is considered [3] 

  2/1

0



 DKyYS   (1) 

where YS  – low limit of yield stress ( MPa720  ; 2/1.9.23 mmMPaK y  [3] for low carbon 

steels). 
 

2.2. Regression model )(EYS  

 

For carbon steel with a carbon content (0.10 to 0.35) % C, dependence )(EYS  was obtained. 

The graphics is shown in Fig.1. It is shown 95% confidence intervals for the probability 
measurements.  
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Fig.1. Polynomial regression for carbon steels, where MPaMPaYS YS,,   

 
It can be seen, that the trend of experimental data is approximated by polynomial regression 
(PR ), (2). 





2
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K
KYS E  (2) 

 

3. Inverse Problem for mmD,   
 

After equalizing (1) and (2), the equation mmD,  is obtain 

  n
y DK .  TL VV ;  = 0 (3) 

where 2/1n ;  TL VV ;  = 
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 [4].  

The parameters in equation (3) are explained in dependence (1) and Fig.1. The parameters in 

(3)  2100 ;;;; yK  are explained in dependence (1) and Fig.1. The equation (3) is non-

linear. An effective method for its solution is the method of the bisection (Newton, 1669). The 
method is implemented with the algorithm ZEROIN (Brent, 1973) [5]. This algorithm combines 
the reliability of slotting with the asymptotic speed of the the souls method. The number of 

iterates for the implementation of the algorithm is  TOLabN /)(log~ 2
2   where 

6
10~


TOL  

– uncertainty and (a;b) is the root search interval of the equation (3). 
 
4. Equipment 
 
For ultrasonic measurements the following equipment shall be used: Digital ultrasonic flaw 
detector SITESCAN 150S, Sonatest, England, transducers 5 MHz, with Х-cut and Y-cut of 
piezo-plates, Panametrics, USA. Calibration block  smmV L ,93,5 , Sonatest, England, 
Digital micrometer Digimatic, Mitutoyo, Japan. With this micrometer, measurements are made 
with accuracy m5.0 . 
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5. Experiment 
 
A sample of steel grade 20, normalized, with dimensions h = 25 mm, a = 20mm, b = 150mm 
are measured. The velocities  TL VV ..;..  in the sample according to [4] are measured. The results 
are   smmVV TL /015.025.3;03.092.5  . Transducers with frequency 5MHz, X-cut and 

Y-cut of piezoplastins are used. The value mmD,  is determined by the measured velocity 

 TL VV ;  and the solution of (3), received by the ZEROIN program, at a given root interval 

 mmba .05.0;10 6  
. 

A metallographic shliph is made. The reference value mmD,  for the metallographic 
microscope at 100x magnification is determined. The results of measured are given in Table 1. 

Table 1. 

The calculated value / NDT evaluation / The reference value / Metallographic evaluation 
/ 

020218.0, mmD  %3022.0, mmD  
The ZEROIN program is used 

The uncertainty is 
6

10~


TOL  

A metallographic shliph is used.  
Metallographic microscope at 100x 

 

The calculated value for mmD, , is by five real orders because in ZEROIN program the 

uncertainty is 
6

10~


TOL . The number of iterations is ~ 117 (in this case the time of work of 

the program ZEROIN is ~ 5s). The error of NDE of mmD,  is 0.68%. 
 
6. Conclusion 
 
The article formulated and solved the inverse problem of NDE the average of grain size – 

mmD,  in a low carbon steel by using ultrasonic measurements –  TL VV ; . The solution for 

mmD,  is obtain. It is decided by the ZEROIN algorithm. In this case mmD, 0.020218 is 
obtain. The error in NDE, by measuring velocities  TL VV ; , is less than 1%. 
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Abstract 
On the basis of analysis and summarization of some classifications and tactical and technical characteristics of 
existing unmanned aerial vechicles, a common classification of UAV is proposed for the most commonly used 
signs such as: category, action radius, flight height, functional purpose. 
 
Keywords: Classification, Tactical and Technical Characteristics, Unmanned Aircraft (NSA), Navigation 
Systems, Frequency Channels. 
 

Основни средства за навигация на безпилотни летателни апарати 
 

Николай Л. ГЕОРГИЕВ, Венцислав И. ПЕХЛИВАНСКИ, Огнян Г. ТОДОРОВ 
 
1. Увод 
 

Увеличаването на способностите на безпилотните летателни апарати (БЛА) е един 
от най-динамичните процеси в областта на съвременната авиация. Бурното развитие в 
тази област може да се сравни с много бурното и високоскоростно развитие на 
безжичните комуникации през последните 25 години. 

Въпреки че радиоуправляеми безпилотни летателни апарати има още от преди 
около 80 години, то тяхното развитие и използване стана масово през последното 
десетилетие. Една от основните системи на БЛА е тази за навигация. Тази система е 
основата за използване на БЛА за изпълнение на редица задачи, между които и такива, 
насочени към трафик на стоки, индустриален шпионаж, нарушаване на личното 
пространство и пр. През последните години е тревожна тенденцията за включването на 
БЛА в арсенала на редица терористични и екстремистки организации и групи, което 
доведе до повишаване на техния оперативен капацитет и наложи преразглеждане на 
редица положения от теорията и практиката свързана със защита на обекти от критичната 
инфраструктура [1-6].  

В предложения материал се описват и се анализират основните характеристики на 
навигационните системи, използвани от съвременните БЛА, като вниманието е 
съсредоточено главно към спътниковите навигационни системи.  
 
2. Изложение 
 

Ускореното развитие на информатиката, комуникациите, теорията на 
управлението, извличането и обработката на сензорна информация и др., създадоха 
предпоставки за нови, оригинални концепции и конкретни технически решения в 
областта на безпилотните летателни апарати. В тях се прилагат безпрецедентно високи 
нива на автоматизация и такива нови клонове на автоматиката като децентрализирано 
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управление на комуникиращи агенти, колективно движение в сензорни мрежи и др. БЛА 
изпълняват предназначението си чрез едновременно и взаимносвързано реализиране на 
множество задачи за управление. Една от основните системи, осигуряваща изпълнението 
на задачите на БЛА, са системите му за навигация. Навигацията е наука за методите и 
средствата за получаване на информация за положението и движението на подвижни 
обекти и за воденето им от една точка в пространството към друга по дадена траектория 
в определено време.  

 
Основно навигационните системи [7-9] могат да се класифицират като автономни, 

неавтономни и смесени. 
 

Автономните навигационни системи са бордови системи, предназначени за 
определяне на местоположението на подвижния обект самостоятелно (без използване на 
външни навигационни опорни точки). Основен признак, характеризиращ типа на 
автономните навигационни системи, е физическото поле, използвано за получаване на 
навигационната информация за определяне на местоположението на подвижния обект в 
зададена координатна система. По този признак автономните навигационни системи се 
разделят на: 

 инерциални, използващи гравитационното поле на Земята (полето на земното 
притегляне); 

 корелационно-екстремални, използващи физическите полета на повърхността на 
Земята (топографското поле на вертикалния профил на земната повърхност, 
полето на радиолокационното отражение от земната повърхност, полето на 
собственото радиотоплинно излъчване от земната повърхност и др.); 

 оптически, използващи светлинните полета на естествените източници на 
светлина (звездите) и изкуствените такива (светлинни маяци) 

 радионавигационни, използващи физическите явления излъчване и отразяване 
на електромагнитните вълни. 

 
Неавтономните навигационни системи, използвани понастоящем в БЛА, са 

основно спътникови системи. Основните действащи в момента спътникови системи са 
GPS, GALILEO, GLONAS, BeiDou, NAVIC и QZSS [7,8,9]. 

Спътниковите навигационни системи имат три основни компонента: 
 Космически – приемо-предаватели разположени на сателити; 
 Контролен – приемо-предаватели в станции, разположен в земната повърхност 

и управляван от съответния ръководител на навигационната система: 
 Потребителски – приемници, разположени в съответния потребител, в случая – 

в БЛА.  
 
Основните недостатъци на инерциалните навигационни системи са: 
 възможни грешки в определянето на началните навигационни параметри; 
 несъвършенство на акселерометрите и жироскопите; 
 възможна неточност на информацията за измененията на гравитационното поле 

по протежението на трасето на полета; 
 висока стойност на прецизните електромеханически елементи; 
 необходимост от предварителна юстировка на системата; 
 по-големи габарити и маса. 
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Същевременно основните предимства на инерциалните навигационни системи са: 
 непрекъснатост на определяне на местоположението и скоростта на подвижния 

обект; 
 абсолютна шумоустойчивост; 
 глобалност на действие по разстояние и височина; 
 независимост на точността на фиксираната навигационна информация от 

маневрирането на обекта; 
 значителен обем на формираната навигационна информация; 
 способност за работа при всякакви метеорологични условия; 
 наличие на различни устройства, работещи на базата на различни физически 

принципи и възможност за едновременното им използване;  
 автономност. 
Спътниковите системи за навигация са основните използвани системи за навигация 

в съвременните БЛА. 
 
Глобална система за позициониране („Global Positioning System“) или GPS е 

първата и към настоящия момент най-развита спътникова навигационна система, по 
подобие на която са разработени останалите спътникови системи [7,8,9]. GPS, наричана 
още NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System) се 
състои от минимум 24 спътника, разположени в 6 орбити, на височина около 20000 
километра (космически компонент), наземни контролни центрове с наблюдателни 
станции, разположени в различни точки на Земята и един или два потребителски 
компонента, разположени на БЛА, които обикновено са съвместими с няколко типа 
спътникови системи. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието 
от мястото в което се намира потребителския компонент до група спътници, чиито 
координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на 
разликите във времето за разпространение на радиосигнала от различни спътници до 
дадения потребител. 

 
Най-важните параметри на основните спътникови навигационни системи са 

показани в Таблица 1. 

Таблица 1 Параметри на основните спътникови навигационни системи 

Система Galileo  GLONASS  GPS  

Собственик ЕС  Русия  САЩ 

Покритие Global Global Global 

Кодиране CDMA FDMA CDMA  CDMA 

Височина 23,222 km (14,429 mi) 
19,130 km. 
(11,890 mi) 

20,180 km (12,540 mi) 

Период 14.08 h (14 h 5 min)  11.26 h (11 h 16 min) 11.97 h (11 h 58 min) 
Планиран 
брой 
сателити 

24  28 31 (минимум 24) 

Работни 
честоти 
(MHz) 

E1 
1559-1591  

L1  
1589.0625-1605.375  

GPS L1  
1575.42  
лента 15.345  

E6 Band:  
1260-1300  

L2  
1242.9375-1248.625  

GPSL2 
1227.6 
лента 11  
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E5  
1164-1214  

L3  
1201  

GPS L5 
1176.45-12.5  

Точност 
1m-общодостъпни 

4.5m – 7.4m 15m  
0.01m-военни 

    
Система BeiDou NAVIC  QZSS  

Собственик Китай Индия Япония 

Покритие 
Регионално  
(Глобално след 2020) 

Регионално Регионално 

Кодиране CDMA CDMA CDMA 

Височина 21,150 km (13,140 mi) 36,000 km (22,000 mi) 32,000 km (20,000 mi) 

Период 
12.63 h  
(12 h 38 min) 

1436.0m (IRNSS-1A) 

 

1436.1m (IRNSS-1B) 
1436.1m (IRNSS-1C) 
1436.1m (IRNSS-1D) 
1436.1m (IRNSS-1E) 
1436.0m (IRNSS-1F) 
1436.1m (IRNSS-1G) 

Работни 
честоти 
(MHz) 

B1 
1559.05-63.15  
лента 4.092  

L5:  
1164.45-1188.45 
лента 24  

L5  
1176.45  
лента 24  

B2  
1195.14-1219.14 
лента 24  

S 
2483.778- 2500.278 
лента 16.5 

L2C  
1227.6  
лента 11  

B3  
1256.52-1280.52 
лента 24  

 
E6/LEX 
1278.75  
лента 20  

Точност 
10m 
общодостъпни 

10m общодостъпни 1m общодостъпни 

0.1m военни 0.1m военни 0.1m военни 
 
В системата GPS се използва метод за многостанционен достъп с кодово разделяне 

на каналите (CDMA), който осигурява защита от смущения на приеманите сигнали [6]. 
Всеки спътник предава радионавигационни сигнали с разширен спектър (SSS – Spread 
Spectrum Signal) на две кохерентни носещи честоти: 1575,42MHz (L1) и 1227,60MHz 
(L2).  

Използваните от системата GPS са: 
 L1 (1575,42MHz): Основна честота за GPS, използвана за носеща честота на 

сигналите, кодирани с цивилен код; 
 L2 (1227,60MHz): Използвана за кодиране на сигнала с военен код;  
 L3 (1381,05MHz): Носеща честота на сигнали, използвани от Министерството на 

отбраната на САЩ за откриване на атомни детонации, изстрелване на ракети и 
други високо енергийни събития;  

 L4 (1841.40MHz): Проучвана за допълнителни корекции на грешките в 
йоносферата;  

 L5 (1176.45MHz): Предвидена за бъдещо цивилно и военно използване.  
За да се пренесе необходимата за определяне на положението информация, 

носещите честоти са модулирани по фаза с два различни псевдослучайни кода и с 
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навигационното съобщение. Те съдържат съответно разстоянието до излъчващия 
спътник и положението на съзвездието от всички GPS-спътници.  

Честотата L1 е модулирана с два кода и е предназначена за цивилни потребители, 
докато честотата L2 е модулирана само с един военен код. Навигационното съобщение 
се съдържа и в двата сигнала. 

Всички сигнали, генерирани от GPS-спътниците, се получават като кратни на 
основната честота на атомните часовници на борда им. Спътниците от Block II/IIA са 
екипирани с два цезиеви и два рубидиеви часовника, които генерират синусоидален 
сигнал с основна честота f0 = 10,23MHz. 

За да компенсира релативистичните ефекти, изходната честота, генерирана от 
спътниците, е 10,23MHz (както се приема от наблюдател на земята), отместена с 
Δf = -4,57×10-10 Hz. 

Чрез умножение на основната честота f0 по 154 и по 120 се получават съответно 
честотите на двата носещи сигнала L1 и L2: 

fL1 = f0 × 154 = 1575,42MHz (дължина на вълната λL1 = 19cm) 
fL2 = f0 × 120 = 1227,60MHz (дължина на вълната λL2 = 24cm) 
Разпределението на честотните канали на някои спътникови навигационни системи 

са показани на Фигура 1. 
 

 
Фигура1 Разпределение на честотните канали на някои спътникови навигационни 

системи 

 
Всички GPS-спътници излъчват сигнал на една и съща честота, но се приемат с 

различни поради ефекта на Доплер. 
Псевдослучайните кодове (PRN code) се използват за определянето на разстоянието 

до спътниците. Тези кодове имат характеристики, близки до случаен шум, но с циклични 
повторения. Към псевдослучайните сигнали се добавят чрез сума по модул 
навигационните данни, които се съдържат в бордовите компютри на спътниците и се 
актуализират от земния команден център. Всеки спътник се идентифицира по 
псевдослучаен номер (PRN-number), което позволява използването на една и съща 
честота за всички спътници. 
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Съществуват два вида псевдослучайни кодове, които се използват при GPS: C/A-
код („clear/access“ или „coarse/acquisition“ code) и P-код („private“ или „precise“ code). 

C/A-кодът се състои от 1023 бита с повторение 1 милисекунда. Всеки спътник 
излъчва уникална поредица от 1023 бита, което позволява на приемника да го различи от 
останалите. 

Прецизният P-код се използва за военни цели и представлява псевдослучаен код с 
цикъл на повторение 267 дни. Всеки спътник излъчва уникален отрязък от този код, 
който се променя всяка седмица. 

Навигационната система GLONASS, за разлика от другите GNSS системи, използва 
различни DSSS техники, базирани на множествен достъп с честотно разделяне (FDMA), 
за да пренася своите сигнали за обхват  

GLONASS използва FDMA и в под-лентите L1 и L2. Съгласно тази схема всеки 
сателит предава навигационни сигнали на своята собствена носеща честота, така че два 
GLONASS сателита могат да предават навигационни сигнали на същата носеща честота, 
ако са разположени в противоположни слотове на една орбитална равнина. Освен това, 
от спътниците GLONASS, в лентите L1 и L2 се излъчват два различни типа сигнали – 
стандартен сигнал (Standard Precision -SP) и сигнал с висока точност (High Precision -HP).  

Стандартният сигнал за точност на GLONASS, известен също като C / A Code, има 
тактова честота от 0,511 MHz и е предназначен за използване от граждански потребители 
в световен мащаб, докато сигналът с висока точност (P Code) има тактова честота от 5,11 
MHz и се модулира от специален код, който е достъпен само за потребители, 
упълномощени от Министерството на отбраната на Руската федерация. По този начин 
GLONASS-M, L1 и L2 осигуряват на потребителите стандартния код за точност C/A. 
Освен това модернизираният GLONASS ще предава FDMA сигнали на L3 лента и CDMA 
сигнали в L1 и L5. 

Референтният сигнал на носещата честота на GLONASS L2 е 7/9 от референтната 
стойност на носещата L1, а носещата GLONASS L3 е 3/4 от референтната стойност на 
носещата L1. Известно е също така, че до 2005 г. спътниците GLONASS са използвали 
честотните канали k = 0, ..., 12 без никакви ограничения като канали с номера k = 0 и 12 
за технически цели. След това, GLONASS използва само честотните канали k = -7,...,+6 
и всички сателити, пуснати след тази година, ще използват филтри, ограничаващи 
емисиите извън обхвата до границата на вредни смущения, съдържаща се в Препоръката 
на CCIR-ITU 769 за радиочестотните ленти 1610.6-1613.8 MHz и 1660-1670 MHz.  

Въпреки, че ограничението за използване на по-високите честотни канали засяга 
само лентата L1, тъй като параметърът k определя канала в обхвата L1 и L2, 
излъчванията в горните честоти на L2, съответстващи на каналите +7 до +13 бяха 
автоматично преустановени. 

Спътниковите навигационни системи се използват основно в БЛА с малък и среден 
радиус на действие, докато в останалите БЛА в отделни случай се използват и 
инерциалните навигационни системи. 
 
3. Изводи 
 

От изложеното може да се заключи, че спътниковите навигационни системи са 
изключително надеждни и подходящи за използване в БЛА. В тях е използван сложен 
математически апарат, реализиран в свръх модерни и надеждни радиотехнически 
системи. 

Сигналите от тези системи трудно могат да бъдат симулирани и по този начин да 
бъдат нанесени вреди на ползвателите. 
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В БЛА с малък обсег на действие се използват предимно спътникови навигационни 
системи, поради по-ниската им себестойност, много добрата им точност, малките 
габарити и маса и лесната им експлоатация. 

Основните недостатъци на сателитните навигационни системи използвани в БЛА 
са свързани със зависимостта на ползвателите от собствениците и операторите на 
съответната спътникова система и възможността за нарушаване на работата им чрез 
електромагнитни смущения. 

За по-висока сигурност в някои типове БЛА се използват смесен тип навигационни 
системи – спътникови и инерциални. 
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Abstract 
Parallel to the development of the UAV, a number of organizational and technical measures are being taken to 
counteract their unwanted use. One of these measures is related to the development of different means for radio-
electronic counteraction (REC), designed to prevent the performance of the radio electronic device functions of 
the UAV staff. This discource examines one of the major problems of the development and use of REC tools 
related to the evaluation of their effectiveness and the determination of the quality indicators of this counteraction. 
 
Keywords: Unmanned aerial vechicles (UAV), Radioelectronic Counteraction (REC), Quality Indicators, 
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Показатели за ефективността на радиоелектронното противодействие 
срещу безпилотни летателни апарати 

 
Николай Л. ГЕОРГИЕВ, Венцислав И. ПЕХЛИВАНСКИ, Огнян Г. ТОДОРОВ 

 
1. Увод 
 

Известно е, че в последните години рязко нарасна използването на безпилотните 
летателни апарати (БЛА) за различни цели, включително и за провеждането на 
терористични акции и извършването на криминални деяния. До голяма степен това се 
дължи на възможностите в техния състав да се включват разнообразни 
висококачествени, многофункционални и малоразмерни радиоелектронни средства 
(РЕС). Ето защо, успоредно с развитието на БЛА, се предприемат редица 
организационни и технически мерки за противодействие срещу нежеланото им 
използване [1-6]. Една от тези мерки е свързана с разработването на различни средства 
за радиоелектронно противодействие (РЕП), предназначени да възпрепятстват 
изпълнението на функциите на РЕС от състава на БЛА[7]. Важен проблем при 
разработването и/или използването на средствата за РЕП е свързан с оценката на тяхната 
ефективност. 
 
2. Изложение 
 

Нека приемем, че РЕС, използвани в БЛА, са два основни типа – средства за 
въздействие (напр. даден тип средства за разузнаване, целеуказване, насочване и пр., 
като общият им брой в дадения БЛА обозначим с J) и средства за комуникация и 
управление на БЛА, наричани по-нататък средства за комуникация (напр. спътниковите 
системи за навигация, средства за управлението по радиокоманден канал, средства за 
предаване на изображения и пр. – да обозначим техния общ брой за даден БЛА с I). 
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Нека освен това приемем, че БЛА е в състояние да въздейства върху N броя обекти, 
като средството за РЕП цели възпрепятстването на това въздействие.  

Нека въведем следните обозначения: 
- Pijn – вероятност за това, i-тото средства за комуникация да създаде условия за 

това j-тото средство да е в състояние да извърши въздействие по n-тия от 
прикриваните обекти (i=1÷I, j=1÷J, n=1÷N); 

- Qjn/i – вероятност за това, j-тото средство да е в състояние да извърши 
въздействие по n-тия от прикриваните обекти при условие, че i-тото средства за 
комуникация е създало условия за това; 

- αjn – загуба причинена на n-тия от прикриваните обекти при въздействие върху 
него на j-тото средство на БЛА. 

Поради това, че в резултат на използването на анализираното средство за 
радиоелектронно противодействие, стойностите на посочените вероятности се 
различават, то е целесъобразно да се въведат следните обозначения:  

- P'ijn – вероятността Pijn в условие на използване на анализираното средство за 
радиоелектронно противодействие; 

- Q'jn/i – вероятността Qjn/i в условие на използване на анализираното средство 
за радиоелектронно противодействие. 

Един от основните подходи за оценка на ефективността от използването на БЛА е 
свързан с оценката на средния риск за прикриваните обекти от неговото използване[8].  

 
При условие, че не се използва анализираното средство за РЕП, средният риск за 

прикриваните обекти може да се обозначи с R и да се представи като [8]: 

R = ∑∑∑ Pijn Qjn/i αjn (1) 

където сумирането е за за i=1÷I, j=1÷J и n=1÷N. 
 
При условие, че се използва анализираното средство за РЕП, средният риск за 

прикриваните обекти може да се обозначи с R' и да се представи като: 

R' = ∑∑∑ P'ijn Q'jn/i αjn (2) 

където сумирането е за i=1÷I, j=1÷J и n=1÷N. 
Очевидно: 

P'ijn ≤ Pijn (3) 

Q'jn ≤ Qjn (4) 

откъдето следва: 

R' ≤ R (5) 

На основата на средния риск и използваните обозначения е възможно да се въведат 
различни показатели за ефективността на анализираното средство за РЕП. Основно 
изискване при неговото формулиране е показателят за качеството на средството за РЕП 
да нараства при намаляване на риска за защитаваните обекти в резултат от използването 
му и обратно. В този смисъл се възможни различни формулировки на показател за 
качеството на средството за РЕП, като например: 

К1 = R/R'; К1 ≥ 1 (6) 

К2 = R – R'; 0 ≤ К2 ≤ R (7) 
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К = (R – R')/R; 0 ≤ К ≤ 1 (8) 

И трите типа показатели нарастват с увеличаване на ефективността от използването 
на средството за РЕП, т.е. стойностите им нарастват с намаляването на R'. Поради това 
обаче, че показателят, описан чрез формула 3, е нормиран в границите от 0 до 1, той е 
подходящ за практическо използване. 

От формули 8, 1 и 2 следва, че: 

К = 1- (∑∑∑ P'ijn Q'jn/i αjn)/(∑∑∑ Pijn Qjn/i αjn) (9) 

където сумирането е за i=1÷I, j=1÷J и n=1÷N. 
 
Посоченият критерий К е подходящ за използване в случаите, когато не съществува 

доминиращо въздействие от страна на БЛА и доминираща вреда от това въздействие, т.е. 
когато съществуват относително еднородни по тип и тежест въздействия от БЛА. 
Понякога тази хипотеза е неприложима, защото съгласно формула 9, ако се реализира 
само едно въздействие, а всички останали се предотвратят от средството за РЕП то 
ефективността на средството за РЕП ще е по-малко от 1, но по-голямо от нула. В отделни 
случай такава оценка на ефективността на средството за РЕП може да се окаже 
неприемлива от потребителска гледна точка (например ако това реализирано 
въздействие на БЛА е свързано с унищожаването на обекта, с недопустимо разкриване 
на неговото местоположение или тип и пр.). Ето защо в този случай е възможно да се 
използват парциални показатели за ефективност на средството за РЕП от типа на: 

К ijn = 1- (P'ijn Q'jn/i)/(Pijn Qjn/i) = 1- (P'ijn /Pijn)(Q'jn/i /Qjn/i), (10) 

т.е. 

Кijn = 1 – Кpijn Кqijn (11) 

където:  
Кpijn = P'ijn/i/Pijn – коефицент, обратно пропорционален на ефективността на 
средството за РЕП спрямо условията които i-тото средство за комуникация създава на j-
тото средство да въздейства на n-ти обект; 
Кqijn = (Q'jn/i /Qjn/i) – коефицент, обратно пропорционален на ефективността на 
средството за РЕП спрямо възможностите на j-тото средство да въздейства на n-ти обект 
при условие, че i-тото средство за комуникация е създало условия за това. 
 

Коефициентът Кpijn има физически смисъл и може да се използва като показател 
на устойчивостта на i-тото средство за комуникация на БЛА към СРЕП, а коефициентът 
Кqijn – като показател за устойчивостта на j-тото средство за разузнаване на БЛА към 
СРЕП.  

В някои случаи е възможно един тип радиоелектронно средство за въздействие от 
състава на БЛА (напр. е j-тото средство) да е в състояние да се управлява от няколко 
комуникационни средства (примерно с номера на i от i1 до iz) [6]. Тогава ефективността 
на СРЕП срещу това средство за въздействие ще зависи от вероятностите за това нито 
едно от средствата за комуникация да не е в състояние да го управлява, т.е. Кpijn ще се 
определи по формулата: 

Кpijn = (1-П(1-P'ijn))/(1-П(1-Pijn)) (12) 

където умножението се осъществява за всички стойности на i от i1 до iz. 
Използването на частни показатели за ефективността е по-гъвкав потербителски 

инструментариум, който дава възможност за поставяне на различни изисквания към 
средството за РЕП. Например е възможно потребителят да оцени, че за дадена 
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комбинация от стойности на i, j и n ефективността на средството за РЕП трябва да е над 
определена стойност (примерно Кijn ≥ 0.9), а за друга комбинация от i, j и n тя би могла 
да е над друга стойност (примерно над 0.5). 

Ето защо по-следващото изследване ще се базира на частните показатели за 
ефективността на средството за РЕП, с уговорката, че е необходимо да се определят 
стойностите на частните показатели за ефективността на СРЕП спрямо всеки тип 
радиоелектронна система използвана от дадения тип БЛА.  

Естествено при наличие на метод за изчисляване на стойностите на вероятностите 
влизащи във формула 9 е възможно да се определи К и този показател да се използва 
като по-общ, когато това е приемливо от потребителска гледна точка.  

В общия случай посочените по-горе вероятности зависят от енергийните 
зависимости на входа на отделното РЕС от състава на БЛА – вероятностите Pijn и Qjn  
зависят от отношението между мощностите на полезния сигнал и на шумовете, а 
вероятностите P'ijn и Q'jn – основно от отношението между мощностите на полезния 
сигнал и на смущението създавано от средството за РЕП. Причината за последното е във 
факта, че в повечето случаи представляващи практически интерес може да се приеме, че 
мощностите на останалите шумове са пренебрежимо малки в сравнение с мощността на 
смущението създавано от СРЕП [7,8].  

Мощностите на полезните сигнали на активните средства за разузнаване на 
прикриваните обекти (Wjna) са обратно пропорционални на разстоянието на БЛА до тях 
(Sn) на четвърта степен [10,11], т.е.: 

Wjnа = djnа/Sn4 (13) 

Мощностите на полезните сигнали на пасивните средства за разузнаване на 
прикриваните обекти (Wjnр) са обратно пропорционални на разстоянието до тях (Sn) на 
втора степен [10,11], т.е.: 

Wjnр = djnр/Sn2 (14) 

Мощностите на полезните сигнали на средствата за комуникация на БЛА (Wi) са 
обратно пропорционални на разстоянието до пункта, с който комуникират (Sс), на втора 
степен [7,8], т.е.: 

Wi = di/ Sс2 (15) 

където djnа, djnр и di са константи, зависещи съответно от характеристиките на j-тото 
средство за разузнаване и на n-тия прикриван обект или от характеристиките на i-тото 
средство за комуникация от състава на БЛА.   
 

Мощностите на смущенията, създавани от средството за РЕП на активно, пасивно 
средство за разузнаване или на средство за комуникация (съответно Wjа', Wjр' и Wi'), са 
обратно пропорционални на разстоянието от него до БЛА (S) на втора степен [10,11], т.е.: 

Wjа' = djа'/S2 (16) 

Wjр' = djр'/S2 (17) 

Wi' = di'/S2 (18) 

където djа', djр' и di' са константи, зависещи от параметрите на средството за РЕП и 
насочеността на неговата диаграма спрямо БЛА. 
 

Зависимостите на разгледаните вероятности (от типа Р и Q, съответно Р' и Q') 
зависят от конкретните алгоритмите за обработване на информацията в съответната 
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радиоелектронна система от състава на БЛА. В общия случай с достатъчна за практиката 
точност може да се приеме, че те са експоненциални и за разглежданите случаи са от 
вида[10,11]: 

P = γexp(-β/W) (19) 

Р' = γexp(-β W'/W) (20) 

където γ и β са коефициенти, определени от характера на обработване на информацията 
в съответното радиоелекторнно средство от състава на БЛА. 
 

На тази база и отчитайки формули 11, 15, 18 и 19 за i-то средство за комуникация 
получаваме: 

Кpijn = P'ijn/i/Pijn = exp(-(βi/W)(W'-1)) = exp(-(βiSс2/di)( di'/S2 – 1)) (21) 

или още: 

Кpijn = exp(-(βi/di)( di' Sс2/S2 – Sс2)) (22) 

По аналогичен начин за j-то активно средство за разузнаване от формули 11, 13 и 
16 получаваме:  

Кqijn = exp(-(βj/djnа)( djа'Sn4/S2 – Sn4)) (23) 

Съответно за j-то пасивно средство за разузнаване от състава на БЛА и използвайки 
формули 11, 14 и 17 получаваме: 

Кqijn = exp(-(βj/djnр)( djр'Sn2/S2 – Sn2)) (24) 

Представените формули дават възможност за изчисляване на показателите за 
ефективността на дадено средство за РЕП при използването му срещу различни типове 
радиоелектронни средства от състава на БЛА. Същевременно компоненти на тези 
показатели могат да се използват като показатели за устойчивостта на отделните 
радиоелектронни средства от състава на БЛА към въздействието на средството за РЕП 
(формули 22, 23, 24).  

Ако са налични данни за параметрите на съответните РЕС, то стойностите на 
коефициентите β и d могат да се изчислят по известните формули за определяне на 
мощностите на сигналите или смущенията в различни условия на обстановката [10,11]. 
В противен случай тези стойности могат да се определят чрез провеждането на 
експерименти. 

Важно предимство на предложения частен показател за ефективността на 
средството за РЕП е, че той не зависи от важността на прикриваните обекти, което 
облекчава неговото изчисляване. 
 
3. Заключение 
 

Изложените формули показват, че ефективността на средството за РЕП зависи 
както от квадрата на разстоянието на БЛА до него, така и от разстоянията между БЛА и 
съответния прикриван обект или центъра за неговото управление. Следователно избора 
на позицията на средството за РЕП спрямо прикриваните обекти, мястото за разполагане 
на центъра за управление на БЛА и направлението за полета му могат съществено да 
повлияят на ефективността му. Същевременно за даден тип БЛА ефективността на 
средството за РЕП е динамична характеристика, която се променя в различни зони от 
пространството. 
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Експоненциалната зависимост на показателя за ефективността на средството за 
РЕП, особено ако в конкретния случай е по-стръмна, дава възможност за потребителски 
нужди тя да се представи като съставена от няколко зони – примерно на зона на слаба 
ефективност на средството за РЕП (К е по-малък от 0,4), зона на средна ефективност на 
средството за РЕП (К е в диапазона от 0,4 до 0,8) зона на висока ефективност на 
средството за РЕП (К е над 0,8). 
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Основни средства за дистанционно управление на безпилотни 
летателни апарати с малък радиус на действие 

 
Николай Л. ГЕОРГИЕВ, Венцислав И. ПЕХЛИВАНСКИ, Огнян Г. ТОДОРОВ 

 
1. Увод  
 

Международната организация за гражданска авиация (ICAO) в свое циркулярно 
писмо № 328 определя безпилотни летателни апарати (БЛА) като „Летателен апарат 
и прилежащите му елементи, които летят без пилот на борда“[1]. 

Основни понятия, които се използват в международните регламентиращи 
документи са БЛА, са UAV (Unmanned Aerial Vehicle – безпилотен летателен апарат) и 
UAS (Unmanned Aerial System – безпилотна летателна система). За удобство в настоящия 
материал ще се използва понятието БЛА, като изследванията и анализите ще са валидни 
и за безпилотните летателни системи [1-6]. 

Съвременните БЛА са оборудвани със сложни радиоелектронни средства (РЕС), 
позволяващи им да изпълняват с висока ефективност широк кръг задачи – от наблюдение 
и разузнаване на земната повърхност до целеуказване и нанасяне на огневи удари. 
Системите за управление на БЛА са основна част от общата радиоелектронна апаратура 
намиращи се в тях, като те са главно два типа – с автономен режим на работа и с 
дистанционно управление. 

Поради големият си брой и нараснала употреба в различни сфери на дейности, в 
настоящия материал ще се разгледат предимно БЛА с малък радиус на действие 
произведени и използвани за професионални нужди.  
 
2. Изложение 
 

Бурното развитие на БЛА предполага изработване на обща класификационна 
система, за единно разбиране при изследване на проблемите свързани с проектирането, 
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изработването, производствоето и експлоатацията на различните типове БЛА и на 
системите за борба с тях [7-11]. На основата на aнализа на редица публикации, 
включително и на стандартите на ICAO и НАТО (STANAG) [1-3] в настоящия материал 
се предлага обобщена класификация на БЛА по най-важните, базови признаци, а именно: 

- категория с отчитане на полетното тегло и максималния радиус на действие; 
- максимална далечина на полета;  
- височина на полета; 
- функционално предназначение 
По категории БЛА се разделят на: тактически, оперативно-тактически, 

стратегически, специални. Освен това категориите имат свои подкатегории: 
тактическите – нано (Nano,η), микро (Mikro, μ), мини (Mini), свръх леки (CR); оперативно 
тактически – леки (SR); оперативни – средни (MR), средно тежки (MRE), тeжки 
маловисочинни (LADP); оперативно-стратегически – леки (нисковисочинни с голяма 
продължителност на полета LALE), тежки (средновисочинни с голяма продължителност 
на полета MALE); стратегически – тежки (височинни с голяма продължителност на 
полета HALE); специални – безпилотни бойни самолети (UCAV), камикадзе 
(Lethal/LETH), мираж (Decoy/DECO), стратосферни (STRATO), екзостратосферни 
(EXO), космически (SPACE). 

По максималната далечина на полета в зависимост от категориите БЛА могат да се 
класифицират по следния начин: нано (Nano,η) – до 1км, микро (Mikro, μ) – до 10 км, 
мини (Mini) – до 30 км, CR – от 10 – 30 км, SR – от 30 – 80 км, MR – от 80 – 200 км, MRE 
от 200 -500 км, LADP от 250 – 800 км, LALE и MALE от 500 – повече от 800 км, HALE –
повече от 2000 км., специалните БЛА – не по-малко от 1500 км. 

Независимо от типа на БЛА и неговото предназначение в неговия състав влизат 
редица радиоелектронни средства, най-често срещаните от които са[1,2,3]: 

- приемник на сигналите на спътниковите навигационни системи 
(GPS/ГЛОНАСС;/GALILEO/BEJGOU); 

- командно и навигационни радиолинии; 
- радиолинии за предаване на видео, телеметрична и друга информация;  
- устройства за видео, инфрачервено, лазерно и радиолокационно разузнаване 
- бордова цифрова изчислителна машина или автопилот; 
- устройство за архивиране на видеоинформация и др. 

 
Обект на изследването са устройствата и системите в БЛА за дистанционно 

управление: 
- средства за дистанционно управление на движението и навигацията на БЛА; 
- средства за дистанционно управление на радиоелектронната апаратура в БЛА, 

която е предназначена да изпълнява основни задачи по предаване на видео и 
телеметрична информация, видео, инфрачервено, лазерно и радиолокационно 
разузнаване и други. 

Дистанционното управление на БЛА може да се осъществява основно чрез 
радиокомуникация по два начина: 

- директно от наземен (надводен) център за управление, стационарен или 
мобилен; 

- индиректно, чрез сателитна комуникация, чрез наземен (надводен) ретланслатор 
или чрез ретланслатор намиращ се във въздуха (на борда на самолет, вертолет, 
друг БЛА, аеростат и пр.). 

За БЛА с близък радиус на действие се използват основно методите за директно 
управление от наземен център или чрез наземна ретранслация. Другите два метода 
изискват по скъпо оборудване и се използват за БЛА с по-голям обсег на действие[2,3]. 
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Директното управление от наземен център се осъществяава чрез два вида 
комуникация с БЛА : 

- с пряка видимост с БЛА (VLoS – Visual Line of Sight); 
- без пряка видимост с БЛА (BLoS – Beyong Line of Sight). 
 
На Фигура 1 е показан принципът за работа на БЛА в режим на пряка видимост с 

командния център VLoS, а Фигура 2 представя принципът за работа на БЛА в режим на 
непряка видимост с командния център BLoS.  

 
Фиг. 1. Принцип на работа на БЛА в режим на пряка видимост с командния център 

VLoS [1] 

 
Фиг. 2. Принцип на работа на БЛА в режим на непряка видимост с командния център 

BLoS [1] 
 

Радиокомуникацията осъществявана за средствата за дистанционно управление на 
движението и навигацията на БЛА и за средствата за дистанционно управление на 
радиоелектронната апаратура в БЛА може да бъде осъществявана по един или по 
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различни радиоканали. Комуникацията с БЛА с малък радиус на действие и за 
професионално използване е предимно двупосочна. 

В някои БЛА се използват различни канали за управление на полета и за 
управление на редиоелектронната апаратура за изпълнение на специфичните задачи. 
Командите за управление са по-кратки и по-рядко, за разлика от командите и 
информацията която се предава предимно от БЛА към наземния център[1,2,3]. 

 
В повечето БЛА с малък радиус на действие се използва предимно един 

комуникационен канал. Когато се предвижда предаване на видео информация от БЛА в 
реално време тогава задължително се използват различни канали за управление и за 
предаване на видеоинформацията. Например в по-високия клас БЛА с малък радиус на 
действие, като Phantom 4 Pro честотен канал за оперативни цели е 2.4 GHz и 5.8 GHz. 

Управлението може да ползва и двата честотни канали, а предаването на 
видеоинформация в реално време е в честотни канали на 5.8GHz. 

По-малките БЛА от спектъра с малък радиус на действие, като например моделът 
на FLANKER W606-5 се управлява само на честоти от 2.4GHz, а видеоинформацията се 
предава само на честота 5.8GHz. 

Радиокомуникацията осъществявана за средствата за дистанционно управление на 
движението и навигацията на БЛА и за средствата за дистанционно управление на 
радиоелектронната апаратура в БЛА основно се регламентира от ICAO – 
Международната организация за гражданска авиация и WRC – Световната радио 
конференция [1,2,3]. 

Тези две световни организации са ангажирани основно със създаване на регламенти 
и правила за БЛА и БЛС, които да бъдат максимално общоприемливи в международен 
мащаб, така че производители и ползватели на БЛА да бъдат улеснени в производство и 
ползване и в същото време да не се ограничава свободата на инициативите за различни 
приложения на БЛА и свободата на отделните държави да имат свои аспекти в локалните 
регулации. 

За радиокомуникацията осъществявана за средствата за дистанционно управление 
на движението и навигацията на БЛА и за средствата за дистанционно управление на 
радиоелектронната апаратура в БЛА основно се използват безлицензионните честотни 
ленти 2.4 MHz и 5.8 MHz, както и 433MHz, 868 MHz и 915 MHz. 

На световния радиоконгрес през 2012 г. WRC-12 е определен за ползване за БЛА 
честотен спектър 5030-5091 MHz за наземен контрол.  

На тази база в Таблица 1 са показани основните честоти, които на този етап се 
използват от БЛА с малък радиус на действие. 

Таблица 1. Основни честоти за дистанционно управление на малки БЛА 

Основна честота, MHz 433 868 925 2400 5050 5400 
Управление на полета ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
Предаване на видео информация     ДА ДА 
Предаване на други данни от БЛА  ДА ДА ДА ДА ДА 

 
Скоростта на създаване на правила и регламенти в световен мащаб е висока и е 

функция на скоростта на развитие на БЛА и приложенията им. 
Крайната цел е създаване на ясни правила и зони за ползване на БЛА в градски и 

извънградски региони. Това означава че трябва да бъдат създадени защитни механизми 
– административни и най-вече технически за недопускане на БЛА в забранени за това 
зони. 
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Това са вътрешно и външно държавни механизми, които трябва да се подчиняват 
на общи регламентации от ICAO и други световни организации занимаващи се с 
проблемите в тази област, като:  

- EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment) Европейска 
организация за гражданско авиационно оборудване; 

- ITU (International Telecommunication Union) Международен 
телекомуникационен съюз; 

- WRC (World Radiocommunication Conference) Световна радиокомуникационна 
конференция. 

В доклад ECCRep268 – „Технически и регулаторни аспекти и нуждата от регулация 
на спектъра за безпилотни летателни системи“ издаден от Комитета по електронни 
комуникации по повод Европейска конференция на пощенската и 
телекомуникационната администрация [3], са представени въпроси и отговори отнасящи 
се до БЛА и по-специално до честотните спектри, разпределени за тях, в различните 
държави. Наличието на национални изисквания и специфичните работни честоти, 
определени за БЛА, са публикувани в т.нар. Национална таблица за разпределение на 
честотите на държавата (NTFA – National Table of Frequency Allocations) [3], основните 
данни от която са показани в Таблица 2. 

Таблица 2. Национални изисквания и честоти за работа на БЛА 

Албания Да  
Австрия Не  

Към момента те използват SDR и RLAN оборудване. Има специални 
честоти, планирани за CNPC-Link в зависимост от мерките за 
хармонизация 

Белгия Да 
Босна и 
Херцеговина  

Не 

Хърватия Не 
Кипър  Не 
Чешка 
република  

Не 

Финландия Да 
Има честоти за телекомандно оборудване за ползване в честота 
34.995–35.225 MHz. 
Освен това на разположение са колективни лицензи за широко 
лентово оборудване (WAS/RLAN) на 2,4 GHz и 5,8 GHz. Нито една от 
тези честоти не е специално определена за дронове. В NTFA 
честотата 5031-5090 MHz е дадена за контрол и нетоварни 
комуникации за авиационен маршрутен трафик (пътнически и 
товарен) 

Франция Не – Няма специални честоти за БЛА. Такива са определени за модели 
свързани с Решение на ЕС 2006/771/CE изменено по-късно в Решение 
ERC/DEC/(01)11 и ERC/DEC/(01)12 и въведено от Френския 
регулатор за честотите с решение № 2014-1263. 

Грузия Не 
Германия  Не 
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Гърция  Да 
Следните честотни диапазони са на разположение за контрол: 
26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz 
(according to 2013/752/EU and ERC REC 70-03) 40.665 MHz, 40.675 
MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz (according to ERC/DEC/(01)12 and ERC 
REC 70-03)34.995–35.225 MHz (само за летящи модели) 
 

Унгария Не – Няма специални честоти за БЛА. Стартирало е проучване за 
възможни нови регулации относно използването на честоти за такива 
цели. 

Ирландия  Да 
Към момента в Ирландия дроновете работят в спектър 2.4 GHz и 
5.8 GHz 

Италия Да – 5030-5091MHz 
Латвия Да – 34,995-35,225 MHz 100mW e само за летателни апарати 
Литва Не 
Черна гора  Не – В процес на проучване 
Нидерландия  Да – 5030-5091 MHz, 2300-2495 MHz и спектър без лиценз (2,4 и 

5 GHz) 
Португалия Не 
Руска 
федерация  

Да – 26.957-27.283 MHz, 28.0-28.2 MHz, 40.66-40.7 MHz и 2400-
2483.5 MHz 

Сърбия Не 
Словакия Не 
Словения Не 
Norway  Не 
Испания Не 
Швеция Не – Няма специални честоти за БЛА, но се използват основно 

лицензирани честоти 2.4 GHz и 5 GHzs 
Швейцария Да – 34,995-35,225 MHz  

     – ISM 2,4 GHz и Band ISM 5 GHz 
Обединено 
Кралство 

Не 

 
От Таблица 2 се вижда, че не всички държави имат изисквания към честотните 

диапазони на използваните в БЛА радиоелектронни средства. Там където такива 
изисквания съществуват те са разнообразни, а в някои държави процесът на 
регламентиране на използваните от БЛА честоти е стартирал, но не е завършил. 

Съществува тенденция в различни формати, в частност – в Европейския съюз, да 
се разработят общи регламенти в тази насока, които да се свържат и с регистриране на 
всички притежатели на БЛА от определен тип [1-3]. 
 
3. Заключение 
 

Към настоящия момент за радиокомуникация осъществявана за средствата за 
дистанционно управление на движението и навигацията на БЛА и за средствата за 
дистанционно управление на радиоелектронната апаратура в БЛА основно се използват 
безлицензионните честотни ленти 2.4 MHz и 5.8 MHz. В относително недалечно бъдеще 
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може да се очаква за тези нужди да се премине към използването и на честотната лента 
5030-5091 MHz. 

В системите за сигурност и защита на различни обекти от нерегламентирано 
наблюдение и/или въздействие чрез средства пренасяни от БЛА се е появил нов сектор, 
което изисква както нови технически решения, така и редица нови по характер 
организационно-административни действия [4-8]. 
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NDT Events in Bulgaria and Abroad 

NDT събития у нас и по света 
 

Традиционните Дни на безразрушителния контрол се проведоха от 6 до 10 юни 
2018 г. на брега на Черно море в гостоприемния град Созопол. Официалната програма 
включваше XXXIII международна конференция „Дефектоскопия“, XXIX младежка 
школа „Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на 
материалите“, кръгли маси „Прахова металургия и композитни материали“, „Български 
стандарти в областта на БК“, „Акредитация на лаборатории и органи за контрол“, 
специализирани секции, постерни сесии, семинар „Диагностика на енергетични 
системи“, изложба на специализирана техника и други. 

Пленарната сесия беше посветена на 90-годишнината от ултразвуковата 
дефектоскопия, на която беше посветен и първият доклад, представен от почетния 
председател на ННТДД Александър Скордев. Проф. Николай Разиграев открои 
основните приноси на ЦНИИТМАШ в развитието на ултразвуковата дефектоскопия, а 
председателят на дружеството Митко Миховски представи българските постижения в 
областта на ултразвуковите методи. 

Беше обявен тазгодишния носител на наградата на името на Славчо Попов – 
маг. хим. Красимир Колев. Новите почетни членове на ННТДД са проф. Виктор 
Щербински, доц. д-р Аня Поволотская, проф. дтн Васил Кавърджиков, проф. д-р Емил 
Маноах, доц. д-р Виктор Чириков, проф. Лев Меркулов (посмъртно). Дипломи за 
постижения в областта на ултразвуковия безразрушителен контрол получиха органът за 
безразрушителен контрол на АЕЦ „Козлодуй“ и заслужили експерти от България. 

За пръв път се проведе срещата на специализираната секция, посветена на 
прилагането на методите за безразрушителен контрол в областта на културното 
наследство. На заседанията на кръглите маси бяха обсъдени въпроси на 
законодателството в областта на радиационната защита, въпроси на стандартизацията, 
участие в конференцията „Евролаб“, нови документи на Националната агенция за 
акредитация и други важни теми. Традиционно широко представиха продуктите си RDM 
(Кишинев), Диагностични устройства (Киев), INNOVIA, MR Chemie, Spectry и др. 

Дните на безразрушителния контрол през 2018 г. бяха посетени от над 200 
специалисти от 14 държави. Бяха представени повече от 200 доклада. Докладите са 
публикувани в международното списание „NDT Days 2018“, представено на интернет 
страницата www.bg-s-ndt.org/journal и насочени за включване в най-голямата 
информационна система с отворен достъп по безразрушителен контрол – NDT.net. 
 

проф. Митко МИХОВСКИ 
академик на IA NDT 
председател на ННТДД 
председател на програмния комитет на „NDT Days 2018“ 
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