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Linear Synthesis of Uniform Anaxial Eddy Current Probes with a
Volumetric Structure of the Excitation System
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Abstract
The problem of multiparameter linear synthesis of moving surface eddy current probes with a volumetric structure
of the excitation system, characterized by uniform sensitivity in the testing zone, is solved. For research, an anaxial
design was selected. It ensures the location of the measuring coil at the place of maximum concentration of eddy
currents with their uniform distribution. The task was implemented using metaheuristic optimization algorithms
for searching of a global extremum. They are a hybrid algorithm based on the genetic one with local search using
the Nelder-Mead simplex method, a low-level hybrid of the particles swarm algorithm with a strategy of the
randomly dynamically variable topology of connections with the genetic one, which ensures the evolutionary
formation of the swarm composition. Preliminary the construction of the metamodel of the probe using a composite
of artificial neural networks, namely RBF-neural networks was carried out. In order to improve the accuracy of
constructing the metamodel, the search area is represented by a set of "stitched" several sub-areas, separated by
the radius of the excitation coils and the height of their location above the testing object. The objective function in
the synthesis problem was formulated as a quadratic functional. The results of the obtained solution are presented
in the form of the eddy current density distribution with an indication of the obtained width of the testing zone,
where this distribution is close to uniform.
Keywords: eddy current probe, eddy current density, velocity effect, excitation system, homogeneous sensitivity,
surrogate optimization, RBF-metamodel, parameterless additive R4-sequence, stochastic algorithm global
extremum optimization

Линейный синтез анаксиальных однородных вихретоковых
преобразователей с объемной структурой системы возбуждения
Руслана В. ТРЕМБОВЕЦКАЯ, Владимир Я. ГАЛЬЧЕНКО, Владимир В. ТЫЧКОВ,
Анатолий В. СТОРЧАК

1. Введение
Вихретоковый контроль широко используется в практике дефектоскопии и
дефектометрии благодаря целому ряду преимуществ. При этом присущая этому методу
неоднородная чувствительность в зоне контроля является недостатком, устранению
которого посвящены работы [1-10], в которых авторы рассматривают различные
подходы и предлагают конструктивные решения вихретоковых преобразователей (ВТП),
используя для их реализации оптимальный синтез как линейный, так и нелинейный.
Необходимо отметить, что практически отсутствуют исследования, в которых эта
проблема рассматривалась с учетом скорости движения преобразователя относительно
объекта контроля (ОК). В этом случае возникает дополнительно наведенная плотность
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вихревых токов (ПВТ) от токов переноса, которые образуются при скорости
перемещения преобразователя больше 30 м/с относительно ОК.
В работах авторов [11-13] решалась задача синтеза несоосных круговых накладных
вихретоковых преобразователей (НВТП) с планарной структурой системы возбуждения
(СВ). Полученные значения приведенной погрешности однородности ПВТ в зоне
контроля таких СВ составляют от 9 до 11 %.
Представляется перспективным создание для этих целей объемных СВ, что дает
большие возможности в процессе проектирования, а именно, варьированием не только
радиусами, но и высотами расположения отдельных источников поля СВ над ОК.

2. Исследования и результаты
Целью работы является линейный параметрический синтез анаксиальных
однородных НВТП с объемной структурой СВ.
Учитывая особенности при решении такого рода задач синтеза ВТП,
рассмотренные в работе [11], и опыт создания планарных структур СВ, в данной работе
используются стохастические алгоритмы поиска экстремума многомерных целевых
функций. В классической вариационной постановке задается функция цели в виде
квадратичного функционала разности между заданными значениями ПВТ в
контрольных точках и ПВТ, полученных от СВ НВТП в тех же точках [11, 13, 14].
Рассматривается объемная СВ, которая имеет M последовательно соединенных
секционных катушек с прямоугольным сечением axb, расположенных на средней высоте
zmi=(z2i+z1i)/2 над ОК (рис. 1). При этом i-е (i=1…M) катушки возбуждения расположены
равномерно, т.е. расстояние между ними ∆zmi=const. Средние радиусы rmi соседних
катушек отличаются на ∆rm=(rmi+1-rmi)=const, где rmi=(r1i+r2i)/2. Питаются катушки
переменным током I c круговой частой ω и включены встречно или согласно «по полю».

Рисунок 1. Объемная СВ НВТП с равномерным расположением секций катушек возбуждения

Решение задачи синтеза СВ с использованием «точных» электродинамических
математических моделей, описывающих распределение ПВТ на поверхности ОК [13, 14],
практически невозможно, что было показано в работах [11, 14, 15] для более простых
случаев. Для катушки с прямоугольным сечением «точная» математическая модель
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имеет еще более сложную зависимость, чем для источника поля в виде тонкого витка [13
– 15], поскольку необходимо еще выполнять дополнительно интегрирование по площади
поперечного сечения источника [16], что соответственно сказывается на увеличении
времени расчета.
Поэтому целесообразно использование технологии суррогатной оптимизации [1115, 17], позволяющей уменьшить компьютерное время численных расчетов. Основные
этапы выполнения суррогатной оптимизации детально рассмотрены и успешно
апробированы авторами в работах [11-13] для построения метамоделей СВ НВТП
планарной структуры, а также для некоторых простых случаев СВ [14].
Для создания метамоделей используется эвристический способ построения с
помощью искусственных нейронных сетей (НС). Но использование одиночной RBF-сети
простейшей архитектуры с гауссовой функцией активации не рационально, поскольку
погрешность полученной таким образом метамодели достаточно высока. В то же время
использование одного или совокупности нескольких методов, уменьшающих
погрешность аппроксимации результирующей НС, как было показано в работах [11-14],
позволяет достичь необходимой точности построения метамоделей. Таковыми
методами, которые широко используются в случае сложной нелинейной топологии
поверхности отклика, являются: ассоциативные машины статической структуры с
методами получения решения усреднением по ансамблю и усилением (boosting), а также
аддитивная НС-регрессия. Хорошие результаты в смысле снижения погрешности имеет
гибридизация, когда одновременно используются множественные НС с техникой
ассоциативных машин [11, 19] и декомпозиция пространства поиска, поэтому в
исследовании используется именно такой подход.
При построении многомерного плана эксперимента, необходимого для создания
метамодели, рассматривались варианты компьютерных планов генерирования точек,
имеющих наилучшие показатели расхождения, а именно безпараметрические
и
комбинации
ЛПτ–
аддитивные
рекурсивные
R4-последовательности
последовательностей Соболя. Используя полученные в работе [20] комбинации ЛПτпоследовательностей для четырехмерных планов экспериментов, рассчитаны
центрированное и циклическое расхождения для плана с количеством точек равным
1250. Наилучшие значения указанных расхождений имеет комбинация ЛПτ–
последовательностей (1, 2, 3, 5), для которой центрированное расхождение
составляет 1.393·10-5, а циклическое – 6.321022. При этом и другие комбинации ЛПτ–
последовательностей (1, 2, 5, 7), (6, 7, 12, 14) имеют эти показатели лучшие в
сравнении с R4-последовательностями. Следовательно, первым из них было отдано
предпочтение при построении плана эксперимента. Предварительно выполнена
декомпозиция пространства поиска на две подобласти по высоте и шесть соответственно
по радиусу катушки, в которых использовались указанные выше комбинации ЛПτ –
последовательностей.
Исходные данные, используемые для построения метамодели движущегося со
скоростью x=40 м/с НВТП, следующие: толщина токопроводящего материала ОК d =
10 мм, электрофизические параметры материала  = 3,745107 См/м,  = 1, частота тока
возбуждения f = 5 кГц.
RBF-метамодель объемной СВ является функцией четырех аргументов –
пространственных координат x, y, радиуса катушки возбуждения и высоты ее
расположения над ОК, которые варьировались в диапазоне x = -45…45 мм; y = 0…35 мм;
rm = 2…15 мм; zm = 2…4 мм. Аппроксимационные зависимости получены для каждой
подобласти с использованием аддитивной НС-регрессии с формированием беггингподвыборок, причем на каждом каскаде применен комитет из НС, имеющих
наибольшую производительность, но не менее чем 90%.
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Значение средней относительной модельной погрешности МАРЕ,% для разных
поддиапазонов, которое удалось достичь с помощью гибридного подхода построения НС
при обучении составляет от 4,35 до 21 %. Воспроизведение поверхности отклика
оценивается с помощью формулы, описывающей выход RBF-нейросети [17], и
выполняется на количестве точек Nвоспр>Nобуч. Погрешность воспроизведения
поверхности отклика составляет от 5,41 до 25,52 %. Кроме погрешности МАРЕ,
оценивались и другие объективные показатели, необходимые для получения адекватной
и информативной метамодели [13, 18, 21].
Таким образом, полученная RBF-метамодель СВ НВТП используется в формуле
квадратичного целевого функционала вместо «точной» электродинамической
математической модели [13, 14], а далее решается задача линейного оптимального
синтеза, т.е. определяется магнитодвижущая сила Іwi каждой катушки СВ, что в итоге
обеспечивает близкое к однородному распределение ПВТ на поверхности ОК в зоне
контроля. При численном моделировании задаемся рядом структур СВ с разным
количеством катушек М=3…5, которые равномерно располагались над ОК ∆zmi, а
средние радиусы соседних катушек изменялись с шагом ∆rm.
Также в качестве исходных данных задавалось желательное распределение ПВТ
интенсивностью Jreference=80000 А/м2 на поверхности ОК в зоне контроля
7 мм ≤ r ≤ 20 мм, которое необходимо реализовать синтезированной СВ.
Решение этой задачи получено стохастическими алгоритмами поиска глобального
экстремума, а именно гибридным на основе генетического с локальным поиском
симплексным методом Нелдера-Мида и алгоритмом оптимизации роем частиц с
эволюционным формированием состава роя, представляющим низкоуровневую
гибридизацию генетического алгоритма и алгоритма PSO [22]. В результате
предварительного анализа результатов синтеза отобраны несколько структур СВ,
имеющих близкое к однородному распределение ПВТ в широкой зоне относительно
заданной lref=13 мм. Результаты численных экспериментов линейного синтеза объемных
СВ НВТП представлены распределением ПВТ на рис. 2 (график 2) с указанием
полученной ширины зоны контроля L, а параметры МДС для соответствующих катушек
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты расчета параметров катушек различных структур объемной системы
возбуждения НВТП

i
1
2
3
4
5

rm,
мм
5
8
11
14
-

вариант 1
zm,
Iw,
мм А×витки
2
-0,437
2,5 -0,045
3
0,497
3,5
1,174
-

Синтезированные системы возбуждения
вариант 2
вариант 3
rm, zm,
rm, zm,
Iw,
Iw,
мм мм А×витки мм мм А×витки
4 2,2 -0,334
3 2,3 -1,609
7 2,7 0,149
6 2,6
0,151
10 3,2 -0,492
9 2,9 -0,859
13 3,7 2,061
12 3,2
2,05
15 3,5
0,783

rm,
мм
4,5
7
9,5
12
14,5

вариант 4
zm,
Iw,
мм А×витки
2,7 -2,915
3,0
3,52
3,3 -1,688
3,6
0,965
3,9
0,89

Полученные результаты линейного синтеза СВ (рис.2) показывают, что
наибольшую ширину, где распределение ПВТ на поверхности в зоне контроля близко к
однородному, имеет структура с количеством катушек М=5. Сравнительный визуальный
анализ ширины L распределения ПВТ (рис.2 г, график 2) и ее же, но полученной от
одиночного витка в качестве источника поля возбуждения (рис.2 г, график 3),
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однозначно указывает на лучшие результаты, полученные синтезированной объемной
СВ. Наилучшие результаты имеет СВ (вариант 4, табл.1) для которой ширина
однородной зоны L=9.2 мм, что составляет 70,7 % от желаемого значения.

а

б

г
в
Рисунок 2. Распределение ПВТ и ширина зоны контроля:
а, б) структура возбуждения с М = 4; в, г) структура возбуждения с М = 5;
1 – заданное распределение ПВТ; 2 –распределение ПВТ от синтезированной СВ;
3 – распределение ПВТ от одиночного витка

3. Заключение
Таким образом, в исследовании численными экспериментами показана
эффективность решения задачи линейного суррогатного синтеза накладного
вихретокового преобразователя с объемной структурой возбуждения, обеспечивающей
равномерную чувствительностью в зоне контроля в сравнении с планарной структурой
СВ. При этом одинаковая ширина зоны контроля с почти однородным распределением
ПВТ в ней достигается объемной СВ из пяти катушек, а планарной [13] – из семи.
Предложенные алгоритмы суррогатного линейного синтеза с использованием
нейросетевых RBF-метамоделей позволяют получить объемную структуру СВ,
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обеспечивающую приемлемую однородность распределения плотности вихревого тока
в широкой зоне контроля. Полученные в исследовании результаты могут быть
использованы как начальные в процедуре нелинейного синтеза с целью уточнения
геометрических размеров компонентов структуры возбуждения, что, несомненно,
скажется на снижении погрешности однородного распределения плотности вихревого
тока в зоне контроля.
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Abstract
Three binary high-alloy Fe- 6, 12, 20% Ni with different stacking fault energy (SFE) were investigated. Based on
the methods of internal friction and X-ray diffraction analysis, experimental results were obtained for the course
and type of martensitic phase transitions during cooling. It is established that the structural features of the alloys
determine the type of conversion mechanism. The role of SFE in the mechanisms of formation and growth of
martensitic phases and the microstructural parameters of the solid solution in non-isothermal martensitic phase
transformations is demonstrated.
Keywords: stacking fault energy, internal friction, martensitic phase transitions

1. Introduction
There are fundamental differences between the martensitic phase transitions in low- and highalloy alloys. For the low-alloyed ones, when cooled at "supercritical" speed, they flow at a
tremendous speed close to that of light, and the resulting martensitic phase is non-equilibrium
and decays when heated. In these, the output austenite is characterized by high stacking fault
energy (SFE) [1-3].
In high-alloy manganese and nickel alloys, the martensitic phase is equilibrium, does not
decompose by heating, and their austenite is characterized by low SFE. Since SFE is related to
the forces of atomic interaction in the crystal lattice, it is mainly determined by the type, amount
of alloying elements in the austenitic matrix solid solution and temperature. Such alloys with
“special” properties are of particular interest to the practice since they are the basis of a large
number of stainless steels. The purpose of the present work is to investigate, by means of
structural-sensitive methods, the peculiarities of phase transitions in the cooling of austenite in
twin Fe-Ni alloys

2. Materials and methods
Object of investigation are tree alloys Fe-5,8%Ni, Fe-12,4%Ni, Fe-20,6%Ni, produced in the
IMSETHC-BAS. The specimens for investigation are manufactured by the following flow
diagram:
 Casting of plates by vacuum furnace;
 The specimens are heat treated for finer structure – high temperature treatment –
quenching from 1150oC after 10 min of holding – in water;
The present investigations are led using tree structural-sensitive methods- X-ray diffraction –
(specimens 15x15x5 mm), dilatometric – (specimens diam.5x50 mm) and the internal friction
(specimens 50x1x1.2 mm) methods.
The X-ray structure analysis is performed by standard apparatus “Philips” using Co-К
(=1,7880. 10-10 m) emission. The speed and the step of the goniometer are as follows-
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0,02о/min and 20 sec/step. Standard method for phase analysis of the martensite is used. The
microstructure parameters of the martensite solid solutions – the domain size – D and the micro
strains of the crystal lattice – , are studied by the so called “single line analysis” shown in
details in [4-7]. This method allows calculating the microstructure parameters of austenite and
martensite on the basis of one diffraction line, for each of the phases.
The dilatometric tests were carried out with standard equipment "NETZSCH-Geratebau
GmbH". Linear expansion values of standard samples in micrometers are recorded as a function
of temperature and time. The tests were conducted in the temperature range 20 – 1200 °C with
heating and cooling.
The apparatus for the internal friction measurements is built on the principle of the reverse
balanced pendulum also known as Ke`s pendulum. The operational frequency is in the range 11,3 Hz. The relaxation spectra of the specimens are recorded for the temperature range of 50750K during heating and cooling in vacuum at rates of 10оС/min. The degree of the relative
deformation during the measurements is 5.10-5 – 5-10-6.

3. Results and discussion
According to the diagram of the state of Fe-Ni alloys, to
a concentration of nickel of the order of 7-8%, under
cooling austenite turns into ferrite and at higher
concentrations into martensite – Fig. 1 [8]. The difference
in the course of the two-phase transformations probably
lies in the specific features of the microstructure of the
initial austenite phase.
The general dependences of SFE on the concentration of
alloying elements and temperature are shown in Fig. 2
and Fig.3.
The concentration dependence is observed at a minimum
determined by the maximum solubility of the element in
the defects in the arrangement, forming a Suzuki
atmosphere, unlike the Cottrell atmosphere at full
dislocations [2]. It can be seen that in the investigated
alloys, as the concentration of nickel in the alloy
increases, the SFE decreases – Fig. 2.

Fig. 1. State diagram –
alloys – Fe-Ni [8]
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Fig. 2. Dependence of SFE on concentration
of nickel in austenite

Fig. 3. Temperature dependence of SFE for the
Fe-20% Ni alloy
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Unlike Fe-Mn alloys with very low SFE, in which the non-diffusion phase conversion under
cooling occurs with the formation of -martensite [9], in Fe-Ni alloys the martensitic reaction
is associated with the formation of -martensite.
SFE is known to depend strongly on temperature, with the dependence being S-shaped, as
shown in Figure 3, similar to phase conversion [2].
The results of the X-ray diffraction analysis of the investigated alloys showed that only the
ferrite diffraction lines were observed in the 6% Ni alloy, and the presence of martensite and
residual austenite in the order of 30% was observed in the alloys with 12% and 20% Ni – Table
1. This fact is related to the higher internal stresses in the interfacial spaces of the solid solution
in the higher nickel alloyed alloys.
Table 1. Crystal domain size D, lattice micro-deformation ε
and amount of residual austenite – in % by weight

Sample
№

Alloy-Phase
Fe- 20%Ni-(111)γ
austenite
Fe- 20%Ni-(110)α
martensite
Fe- 12%Ni-(111)γ
austenite
Fe- 12%Ni-(110)α
martensite
Fe- 6%Ni-(110)α
ferit

1.

2

3.

Dx1012 [m]

ε

Austenite -%

61,385534

0,002303695

30,5%

76,97610176

0,002651967

-

171,5845778

0,002568146

31,7 %

186,8743651

0,002128976

-

294,5746254

0,001704634

-

Fig. 4 and 5 show the dependences of the domain size and the micro-deformation of the lattice
of the solid solutions on the nickel content. It is interesting to note that as the nickel in the alloy
increases, the length of the crystal domains decreases and the micro-stresses increase.
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Fig. 4. Dependence of micro strains
on the nickel contents

Fig. 5. Dependence of domain size
on the nickel contents

The concentration limit of the transition of the austenitic phase to ferrite or martensitic was
found to be lower than that reported in the literature. Martensitic phases are formed even at
nickel concentrations of the order of 12% by weight. This is of particular importance in relation
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to the possibility of creating new martensitic steel-based alloy based austenitostabilizing
elements such as nickel.
The mechanism of the martensitic transformation in the alloys under consideration is defined
in the most general aspect by the thermodynamic, crystallographic and other features of the
alloys studied. According to the literature [2], the Fe-20% Ni alloy is characterized by an SFE
of the order of 50 erg / cm2, which is clearly the value that guarantees a martensitic conversion
of the type .

Fig.6. Relaxation spectra of alloy Fe-20%Ni

Fig. 7. Kinetics of -martensite transformation
obtained by integrating the relaxation maxima into an
Fe-20% Ni alloy upon cooling of Fig.6

Fig.8. Kinetics of  transformation obtained by
integrating the relaxation maxima into an Fe-20%
Ni alloy upon heating of Fig.6

Based on published data in the literature, we have examined the relationship between the type
of relaxation maximum and the mobility of the boundaries during phase conversion. Similar to
our results for the martensitic reactions in Fe-Mn alloys [9], the symmetry of the relaxation
maxima induced by the forward and backward reactions – Fig. 7 and 8, it was again found that
these transformations were defined by the phase boundary movement of the new
phase/martensite.
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4. Conclusions
The results showed that:
 The concentration limit of the transition of the austenitic phase to ferrite or martensitic
is lower than that reported in the literature. Martensitic phases are formed at nickel
concentrations of the order of 12% by weight.
 The alloy Fe-6% Ni does not form residual austenite, which is associated with the flow
of stress relaxation in the solid solution.
 Martensitic nickel alloys (12 and 20% Ni) have the same amount of residual austenite
in the order of 30%, due to the high internal stresses in the interphase spaces of the
solid solution.
 With the increase of nickel content and the formation of martensite, the microstresses
of the grid increase.
 The symmetry of the obtained maxima and the lack of a degree of temperature
dependence of the internal friction indicate that the relaxation processes in these alloys
are defined by the phase boundary movement of the new phase / martensite.
Acknowledgement: The author is grateful to the financial support of Bulgarian National
Science Fund at the Ministry of Education and Science, Contract No DN17/17 /12.12.2017/.
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Abstract
The subject of investigation are iron-based alloys with manganese content 12% Mn and 20% Ni. The simples
were tested after complete annealing and after controlled rolling in the austenitic area at a temperature interval of
1050-980 ° C with a degree of deformation of 41-43%. The influence of the content of alloying elements –
manganese and nickel and hot plastic deformation on the amount of residual austenite and the micro-structural
parameters of austenite was determined by X-ray diffraction. The plastic deformation has been found to influence
the phase composition and the formation of substructure in austenite, which is subsequently inherited from
martensite.
Keywords: manganese steels, hot plastic deformation, micro-structural parameters

1.Introduction
The alloys Fe-20% Ni and Fe-12% Mn, according to their state diagrams [1], at room
temperature, have a predominantly martensitic structure. When cooled from the austenitic area
the reactions, respectively, -martensite in nickel and -martensite in manganese, take
place. The purpose of the present work is to determine, by X-ray structural studies, the effect
of hot plastic deformation in the austenitic area on the phase composition and micro-structural
parameters of solid solutions at room temperature.

2.Materials and method
Object of investigations are binary alloys on ferrous base of 20%wt nickel and 12%wt
manganese, respectively. The alloys are produced in vacuum furnace. The cast sample bodies
were rolled repeatedly up to a thickness of 4 mm, then a controlled rolling was carried out in
the austenitic region in the temperature range 1050-980 ° C with a degree of deformation of 4143%. Some of the samples were reheated to a temperature of 1050 ° C and, after holding for 1
hour at this temperature, were cooled with the oven. The final size of the x-ray plates 15x15
mm was obtained after electro-spin cutting in a water bath. This eliminates the structural and
phase changes in the specimens resulting from their preparation.
The X-ray structure analysis is performed by standard apparatus “Philips“ of Co-К emission.
The full spectrum of the examined alloys is taken in the range of doubled reflection angles from
40 to 140о and austenite (111) line and martensite (110) line by decreased step of 0,02о/min
and rate of 20 sec/step. For references, there are used samples of armco-iron and stainless steel
after full annealing.
The quantity of the residual austenite %А is calculated by standard method [2] on the basis of
the intensity of the diffraction maximums І(111) and І(110) of the austenite and martensite.
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For the sake of comparison, the amount of residual austenite was calculated by replacing the
intensities with the areas of the respective diffraction lines A (111)  and A (110).
The microstructure parameters of the austenite and martensite solid solutions – size of the
domains – D and the micro deformation of the crystal lattice – , are studied by the so called
“single line analysis”. This method allows calculating the microstructure parameters of
austenite and martensite on the basis of one reflection line, for every one of the phases [3-8].
The reflection lines (111) and (110) are examined as in compliance with the analysis principles
reflection lines are studied at low values of the angles where the widening caused by the
presence of a duplicate in them is negligibly small. It is considered that an accurate description
of the reflection line profiles could be achieved by the so-called pseudo-Voigt function, which
is a combination of the Gauss and Cauchy functions.
For practical processing of the experimental data by the “single line” analysis, we have used
the capabilities of the program “Origin 5.0 Рprofessional” with calculation method of the
program Excel. On their basis, the values of the solid solution microstructure parameters are
obtained.

3.Results and discussion
Figures 1 a), b) and 2 a), b) show the diffraction lines of reflection of martensite and austenite,
respectively – (111)  and (111)  for the studied alloys. Table 1 shows the values of the microstructural parameters of austenite and martensite and that of residual austenite, calculated on
the basis of the methods described above.
Table 1 – Size of the domains D, lattice micro deformation ε (strain)
and quantity of the residual austenite – A in %wt,
calculated by intensity – I / by area of maxim
sample
№
1.
2.
3.

4.

Alloy

Fe-12%Mnanneal. (110)α
Fe-12%Mndeform. (110)α
Fe-20%Nianneal. (111)γ
Fe-20%NiAnneal. (110)α
Fe-20%Nideform.(111)γ
Fe-20%Nideorm.(110)α

D(crystallite/
domain size)

2w (º2θ)
(FWHM)

βintegr

0,23471

0,362 39,71521004 0,000180671

0,43854

0,486 1788,290819 0,003887757

0,33445

0,4288

0,36429

0,4498 76,97610176 0,002651967

0,4654

0,5216 326,7934148 0,004107357

0,38378

0,472 74,30479676 0,002822613

x10-10[m]

ε (strain)

Residual
austenite
A%
-

61,385534 0,002303695

30,5% /
25%
68% /
69,8%
-

The presence of two types of martensitic transformations in the alloys under consideration is
defined by the thermodynamic, crystallographic and other features of the two alloys. The
determining parameter for this is basically the austenite stacking fault energy /SFE/, from which
the corresponding martensitic phase has evolved. Fe-Ni alloys are known to exhibit relatively
higher SFE compared to manganese. The Fe-12% Mn alloy is characterized by SFE, in the
order of 18 erg/cm2, suggesting the formation of -martensite. The higher SFE value of the Fe20% Ni – 50 erg/cm2 double alloy guarantees a martensitic transformation of the    type
[9].
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Figure 1. Diffraction line (111)  – Fe-12% Mn alloy,
a) annealed; b) hot deformed
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Figure 2. Diffraction lines (111)  and (111)  – Fe-20% Ni alloy
a) annealed; b) hot deformed

The results obtained show that the Fe-12% Mn alloy does not form residual austenite. The
presence of residual austenite is known to be triggered by the high internal stresses that the
austenite undergoes from the growth of martensitic lamellae or needles. The absence of residual
austenite indicates that the formation of -martensite is associated with the passage of strong
relaxation processes leading to a decrease in the value of internal stresses. Confirmation of this
is the experimentally obtained by us the very low value of the micro-deformations of the
martensite lattice.
Residual austenite is not recovered after hot plastic deformation. This indicates that hot
deformation treatment does not alter the relaxation nature of the conversion mechanism.
The results also showed that hot plastic deformation changes the values of the micro-structural
parameters of the martensite – the values of the micro-deformation of the lattice and the size of
the crystal domains increase dramatically. In our view, this is caused by structural changes
occurring during hot plastic deformation, which lead to the formation of a substructure in
austenite, which is subsequently inherited from martensite.
The nickel alloy is characterized by the presence of residual austenite, the amount of which
increases after hot plastic deformation almost 2.5 times – samples 3 and 4 fig. 3-4. This, as
noted above, is due to the higher internal voltages in the interphase spaces. Interestingly, the
hot plastic deformation does not change the micro-structural parameters of the converted
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martensitic phase, and within the error of the experiment these values are the same as those of
the annealed specimen. Similar to manganese alloy, hot plastic deformation increases the values
of the microstructural parameters of austenite associated with the formation of substructure in
the matrix austenitic phase. Probably as early as the process of hot plastic deformation,
substructural grains are formed in the austenite, cleared of dislocations, which is also inherited
from the residual austenite. This also guarantees the high values of crystal domain lengths.

4. Conclusions
X-ray diffraction studies of Fe-20% Ni and Fe-12% Mn alloys showed that:
1. The Fe-12% Mn alloy does not form residual austenite, even when hot plastic deformation
is applied in the austenitic region, due to the low value (SFE) of this alloy and the formation of
-martensite. The conversion is related to the strong relaxation of the stresses in the solid
solution.
2. The nickel alloy is characterized by the presence of residual austenite, the amount of which
increases after hot plastic deformation. This is due to the higher internal voltages in the
interphase spaces.
3. The hot plastic deformation dramatically increases the lattice micro-deformation values and
the size of the crystal domains of the martensite in the Fe-12% Mn-alloy and the residual
austenite in the Fe-20% Ni alloy. Structural changes occurring during hot plastic deformation
lead to the formation of a substructure in austenite, which is subsequently inherited from
martensite and residual austenite.
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Abstract
The aim of the present work is to demonstrate the practical use of the “single line method for analysis” for
determination of the micro-structural parameters of the solid solutions, like the domain size-D and the microstrains of the lattice – . It demonstrates the practical use of the “single line method for analysis” for determination
of the micro-structural parameters, developed on “Excel” program and complemented with the program “Origin”
capable of processing the experimental results.
Keywords: micro-structural parameters, X-Ray analysis, single line method.

1. Introduction
The main micro-structural parameters of the solid solutions on iron base are: domain size-D
(crystalline size), micro-strains of the lattice- and the concentration of the stacking faults -.
The last one is of significance only for some highly alloyed alloys with low stacking fault
energy and only for some particular temperature and concentration intervals.
The aim of the present work is to demonstrate the practical use of the “single line method for
analysis” for determination of the micro-structural parameters of the solid solutions on iron
base, developed on “Excel” program and complemented with the program “Origin” capable of
processing the experimental results [8-15].

2. Principles of the “single line method” for analysis
Basic principal of all known methods for determination of the micro-structural parameters of
the solid solutions lies in investigation of their influence on the diffraction lines broadening [110].
This is the method of homologous pairs, in which the widths of two conjugated diffraction lines
are examined [1-2].
Another technique for studying the microstructural parameters is the width of two and three
reflection lines. It examines the widths of two or three of the major X-ray lines [3-7].
The principle of single line analysis is, on the basis of certain assumptions, that it is sufficient
to study a diffraction line at low angles of reflection with maximum intensity at which its
doublet does not have a noticeable effect on the width of the experimentally obtained line.
To avoid inaccuracy connected to the interpolation of the tabular data or the usage of different
graphical methods the authors are worked out empirical formulas which provide a high
accuracy of the experimental results processing.
The “single line method” for analysis is based on using the Voigt function for analyzing the
integral width of a diffraction line. This method allows a quick and accurate determination of
the micro-structural parameters as the domain size-D and the micro-strains- to be done.
The base principals of the “single line” analysis can be formulated as follow [8-14]:

200

 Investigation of the low angle diffraction lines with maximum intensity for which the
broadening caused by presence of a doublet is negligible small.
 It is assumed that neither the Gauss function nor that of Cauchy (Lorenz) can
completely describes the profile of the diffraction lines.
The
Pseudo-Voigt function, which normally is used for describing the neutron

diffraction distribution, can be said to be a combination of Gauss and Cauchy (Lorenz)
functions. If I(x)=I(o).exp{-.x2/g2} is the Gauss function describing the profile of
the intensity of the diffraction line I(x) in case of maximum intensity I(o), and
I(x)=I(o)/{c2/2 +x2} describes the same profile with Cauchy (Lorenz) function then
the integral breadth of the profile using Pseudo-Voigt function-  can be given by the
dependence connecting the breadths of the maximums described by Gauss- g and by
Cauchy- c.
I(x)=I(o).{/c}.Re[erfi(1/2.x/g +ik)]
k- characteristic integral breadth of the Pseudo-Voigt function
k=c/1/2.g и 2=c.+g
On base of the assumptions made above Keijser, Landford and Mittemeijer [8] give direct
relation between the micro-structural parameters, the breadths of the approximated lines c and
g,  and the diffraction angle  of the respective line.
D=/c(f).cos, =g(f)/4.tan,
where g(f) and c (f) are the physical breadths of the line of the Gauss’s and the Cauchy’s
component, determined after correction of the experimental and the instrumental breadths of
the line.
The micro-structural parameters of the solid solution of the considered alloys were determined
by using some special calculating features included in the program “Excel” [11].

3. Data analysis of the alloys
For processing the experimental data, the programs Origin 5.0 Рprofessional” and “Microsoft
Excel” were used. Some procedures must be followed during the processing of the data for the
diffraction lines, like:
 The Voigt function can be applied only for Кα1 radiation i.e. the diffraction maximum
must be symmetric.
 Кα2 can be eliminated using a focusing monochromator.
 If Kα radiation is used the Кα2-duplet should be analytically or graphically separated
from the investigated profile.
This condition in most cases creates an experimental difficulty because it requires special
equipment or using of methods that Introduce greater errors during the data processing.
Moreover, it is impossible to eliminate completely the influence of the Кα2- radiation especially
on the greater angles of diffraction.
To avoid the above problem the calculations are done on diffraction lines with lower angles and
with maximum intensities. On these lines the broadening caused by the presence of a duplet is
neglectfully small.
The potential of the method is demonstrated with the processing of the experimental data for
the armko-Fe on Fig.1.
The XRD analysis was carried out using standard apparatus “Philips- Micro 111” with BragBrentano geometry. The radiation used was – Cokα. Diffraction spectra were recorded for all
the investigated specimens with step of 0,02о/min. Constant time for measuring were applied.
In order to increase the accuracy, the holding time on each point was made 10 seconds.
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For practical approximation of the experimental data program “Origin 5.0 Professional” was
used.

Fig.1. Non-linear approximation of the profile of the diffraction line using Pseudo-Voigt peak – armko-Fe

The approximation was carried out in the following order:
1. The diffraction line was drawn in an appropriate large scale as a narrow interval of angles
around the maximum was chosen and the option “B-spline was applied for smoothing out the
profile of the peak.
2. Using the Pseudo-Voigt peak function a non-linear approximation of the profile of the
diffraction line was made. The values from the experimental curve, yo and xc were used and
multiple interpolations were made until the values of the parameters of the curve were stabilized
– Fig. 2 a), b), c).
3. The results were automatically plotted via the option – Action/Results/Paste parameters to
plot and Plot Details/B-Spline – Fig. 2 d).
4. From plotting, we get the three dimensions – ººFWHM), the integral
breadth, which we fill in the first three columns of Exel – Table 1, developed by I.T. Waluer
[11]. This automatically obtains the values for D (domain size) and ε (strain) based on the
program. Analogous calculations of the Arm-iron integral width after full annealing were used
as a reference for obtaining the instrumental width of the line.
Table 1. Experimental data for the micro-structural parameters of “Armco-iron” calculated in “Excel”.

º integral
º e FWHM) breadth  c/ g/ c(h)
52,28
0,229
0,289
0,793 0,524 0,630 0,0026
subscript c refers to Cauchy
component
subscript g refers to Gaussian
component

g(h)
0,00318

c(f)
0,00104

λ Co =0,178.10 -10 [m]
 (instr)
Coshi
0,0016063
 (instr)
Gausi
0,0011872
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g(f)
0,00295

D
domain
size
190,63

ε(strain)
0,0015

4. Conclusion
The results show the potential of the so called “single line method” for analysis of the microstructural parameters of the solid solution of iron-based alloys. The method is developed on
base of the program “Microsoft Excel” and complemented with the abilities for processing and
plotting the experimental data with the program ‘Origin 5.0 Professional”.
a) Plot details

b)Non Linear Curve Fitting – Select
Function

c) Non Linear Curve Fitting – Fitting
Session

d) Non Linear Curve Fitting Session –
Fitting Dataset

e) Non Linear Curve Fitting SessionGenerate Resultats from the approximation

f) Plotting the results from the
approximation B-Spline

Fig.2. Non-linear approximation of the profile of the diffraction line
using Pseudo-Voigt peak function, plotting the results from the approximation
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Abstract
The basis of materials science is the relationship between the chemical composition, structure and properties of
metal-based materials – in a particular composition the structure is influenced by the processes of production and
further processing, and mechanical and operational properties of materials depend on their phases, stereological
parameters of the structure and their combination. It is known that nitrogen has a strong influence on the type and
morphology of the existing phases and in these cases obtaining the dependences of the structural parameters on
the crystallization parameters in the two-phase zone is extremely important.
The application of physical, mathematical modelling and metallographic analysis are effective approaches in terms
of resource savings, namely – obtaining preliminary data on the structural parameters of a small amount of metal
and after checking the data – obtaining the corresponding metal product on an industrial scale.
Keywords: Unconventional steels, nitrogen, crystallization, structure formation, dendrite structure.

Прогнозен модел за формиране на структурата при кристализация на
неконвенционална стомана
Росица ГАВРИЛОВА, Светла ЯНКОВА, Величка ЛАЗАРОВА, Розина ЙОРДАНОВА

1. Увод
Всички материали на метална основа в процеса на получаване и експлоатация са
подложени на въздействието на многократно променящи се, динамични фактори. Към
настоящия момент е установено, че широко прилаганите и научно обосновани
технологии позволяват в отделни стадии от производството във все по-големи мащаби
да се използват такива изменения във време-температурните или деформационни
режими, които целенасочено да повлияят върху структурата, а съответно и върху
свойствата на материалите, [1÷4].
Целта на прогнозния модел е, да се изследва поетапно, по два взаимно допълващи
и обогатяващи се подхода, структурата на неконвенционална по състав инструментална
стомана, съдържащи азот. Този тип метални материали често, в резултат на
затвърдяването, добиват специфична структура и параметрите на кристализационния
процес в двуфазната зона (локално време на кристализация и скорост на охлаждане)
влияят силно върху нейната морфология и размерност.

2. Теоретична постановка
2.1. Анализ и актуалност на изследванията по проблема
В основите на материалознанието е залегнала връзката между химичния състав,
структурата и свойствата на материалите на метална основа. Известно е, че при
определен химичен състав, върху структурообразуването влияние имат процесите на
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получаване и допълнителна обработка на материала. Доказано е, че механичните и
експлоатационни свойства на стоманите зависят не толкова от свойствата на
съдържащите се в тях фази, колкото от стереологичните параметри на тези структурни
съставящи, и определено от съчетаването на последните. Към тези параметри се отнасят
– обемна част на фазите и размер на частиците им, взаимно разположение, свързаност и
др. Легирането с азот, например, оказва силно въздействие върху типа и морфологията
на съществуващите фази, поради което въвеждането и определянето на стереологичните
параметри на съдържаща азот стомана в лято състояние е актуално и от съществено
значение за структурните, механични и експлоатационни характеристики на материала.
След литературно проучване, събиране и систематизиране на данни, свързани с
целите на изследването, става известно следното:
В ИМет-БАН [8, 10] са изучавани блокове от азотни и безазотни стомани, получени
на инсталация ВП-05 и чрез електрошлаково претопяване под налягане (ЕШПН).
Обобщено е, че има качествена разлика в дендритната структура на отливките от
различните марки стомани. Така например, за несъдържащите азот стомани 5Х3В3МФС
и Р6М5 е получено, че имат типична дендритна структура с добре оформени първични и
вторични оси. В повърхностната зона вторичните дендритни оси не са добре развити
поради бързата кристализация, а разстоянието между първичните оси е 87m. Получена
е значителна дължина за първичните оси на дендритите, като голяма част от тях
прорастват до центъра на отлетия блок. Вторичните оси в средата на блока са развити
добре, размерите им са около 37m. Отделни вторични оси достигат дължина до 250m.
Блоковете, отлети под налягане и съдържащи азот, имат силно дисперсна структура –
клетъчно-дендритна или чисто клетъчна. Разстояния между първични и вторични
дендритни оси не са определени. Микрофотографии на структурата на различните марки
стомани потвърждават високата ѝ плътност и равномерност в слитъците, получени под
азотно налягане.
В по-обстойни публикации [11], са проведени изследвания върху структурата на
10.0 kg блок от ст. Х12МАФ. Изследвани са образци с доравновесен състав (N/C=0.08),
надравновесна концентрация на азот (N/C=0.22) и един безазотен състав (N/C=0.027).
Установено е, че структурата има две съставни – дендрити или матрични клетки на
твърдия разтвор, и евтектика, разположена в междудендритните участъци.
Количественият анализ на структурата е реализиран чрез автоматичен структурен
анализатор “Epiquant”. Изследвани са образци от различна височина и от повърхността,
средата, и центъра на отливката. Графични зависимости показват, че с увеличаване на
азотното съдържание (и съотношението N/C), размерът на матричните клетки намалява.
Също така, размерът им намалява от центъра към повърхността на блока. В заключение
авторите определят, че въздействието на азота като цяло се състои в разкъсване на
евтектичната мрежа около базовата структура и намаляване размерите на евтектичните
колонии и матричните клетки.
В [15] се изяснява ролята на азота като легиращ елемент при получаването на
стоманени блокове с 0.01÷0.6% азот, дава се описание на лятата структура, състава и
разпределението на фазите, а в [16] е проучено влиянието на условията на кристализация
върху дисперсността на дендритната структура на различни марки стомани.
Разстоянието между осите от II-ри порядък е измерено в качеството на критерий за
промяна в условията на кристализация. Дендритният параметър d II e пресметнат върху
микрофотографии по формулата d II  L n  1N , където L е дължина на линията, а N е
увеличението на микроскопа.
В лята сплав на никелова основа Inconel 713C, с химичен състав 0.12%C, 12.5%Cr,
4.2%Mo, 2.0%(Nb+Ta), 0.8%Ti, 6.1%Al, 0.012%B, 0.10%Zr, в работата [17] са получени
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дендрити и клетки, които количествено са измерени със стандартни скали на оптичен
микроскоп.
Jakobi и Schwerdtfeger [18] изследват стомани, кристализирали при насочено
охлаждане, съдържащи 0.59% и 1.48% въглерод. Директно измерват първичните и
вторични дендритни оси, както и средното разстояние между първичните оси на
дендритите. Те използват различен модел на подреждане, хексагонално, защото смятат,
че е по-обективен от метода на линейно оценяване на дендритната структура.
Авторите на [19÷21] анализират лятата структура на две стомани със съдържание
на азот до 0.1%, отлети на инсталация под азотно налягане по метода на висящата капка.
Съставите на стоманите са Fe+0.06%C÷6.0%Cr и Fe+0.06%C÷18.0%Cr. Теглото на
образците е 2.0g. В зависимост от съдържанието на хром и азот, кристализацията протича
както в    , така и в  -кристална решетка. Стоманите, кристализиращи в -кристална
решетка, образуват плътна, неориентирана дендритна структура, а тези кристализиращи
в  -кристална решетка – транскристална структура, дори и при свърхвисоки скорости
на охлаждане от порядъка на 104oC/s. Авторите констатират, че влиянието на азота върху
параметрите на кристализация и първичната структура на стоманите се запазва едно и
също както при доравновесно, така и при свръхравновесното легиране на сплавите с азот.
Разстоянието между вторичните оси на дендритите намалява с увеличение съдържанието
на азот.
2.2. Методи, апаратура, изследователски техники, обработка на данни
За целите на изследването, на инсталация под азотно налягане по метода на
висящата капка са получени образци от стомана с високо съдържание на хром,
допълнително легирана с манган, никел и ванадий [5, 6]. Пилотните образци от базовия
материал са анализирани за влиянието на различното азотно съдържание върху
структурата на летия метал, след което се пристъпи към следващ етап, а именно –
получаване на метален блок от съдържаща азот стомана на лабораторна инсталация за
леене под високо налягане [8, 9]. Комбинирането на двата метода за изследване на
процеса и получените данни позволи прецизно сравнение и анализ. Основните етапи на
изследванията са осъществени в следния ред:
 Получаване на стомана с избран състав и фиксирано азотно съдържание.
 Определяне на количеството на разтворения азот в образците от изследваните
материали по метод на Келдал, на автоматичен анализатор Leco-TN-14.
 За целите на микроструктурния анализ – пробни тела с обработена повърхност
по стандартна металографска методика чрез рязане, шлифоване, полиране и
проявяване.
 Данни за структурата на образците – получени на металографски микроскоп
“Neophot-2” със система за визуализация.
 Микроструктурен и фазов анализ на металографски микроскоп “Polyvar Met”
при увеличения 100, 200, 500 и 1000х.
 Заснемане на микроструктурата на повърхността на образците с помощта на
металографски микроскоп “Neophot” при фиксирани увеличения.
 Количествен анализ на структурата с цел изследване влиянието на азотното
съдържание върху нея. Получаване на аналитични зависимости за параметри на
структурата в зависимост от съдържанието на азот в изследваните образци.
Сходимост на данните.
За част от измерванията на структурните параметри е приложен автоматичен
количествен анализ. Методът е бърз, точен и надежден. Извършва се предаване на
изображението от металографски микроскоп към автоматичен сканиращ TV прибор –
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“Epiquant”, с инсталиран софтуерен продукт на Microimage – “OLYMPUS”. Избира се
подходящо увеличение и се наблюдава бинаризирано изображение на микроструктурата.
Методът е приложен, за да има възможност за сравнение между автоматичния анализ и
този, който е проведен от специалиста – металограф и прецизността на втория да бъде
потвърдена.

3. Експеримент
Предходни изследвания, обвързани с настоящата работа, дават първоначални
данни за материали, получени на лабораторна инсталация за безтигелно топене при
различни температури и под азотно налягане на газовата фаза до 5,0 МРа. Съставът на
опитните образци дава апарат Спектролаб-М3. Разтвореното количество азот при
условията на всеки опит е фиксирано чрез мигновено закаляване и е определено по
метода на Келдал за несъдържащи V сплави на автоматичен анализатор Leco-TN-14.
Стандартно металографско изследване на структурата показва, че тя е изградена от
дендрити. Получени са първоначални и приблизителни данни за разстоянията между
дендритните оси от втори порядък d II , дали основание за разработването на прогнозния
модел.
3.1. Изследване на структурата на стомана 6Х3МНФ за влиянието на
разтвореното количество азот
Изследвана е структурата на стомана, близка по състав на ст. 6Х3МНФ, със
следното съдържание: 0.65%C; 2.81%Cr; 1.55%Ni; 1.04%Si; 1.16%V; 0.89%Mo; 1.87%Mn.
На инсталация за безтигелно топене в ИМСТЦХА-БАН, при различни стойности на
налягането в газовата фаза, в състава е вложено определено количество азот. Принципът
е следният: 24 броя образци с тегло 2g кристализират в обема на медна цилиндрична
кокилка. Равновесното количество азот в условията на конкретния опит се фиксира чрез
бързо закаляване от течно състояние в условията на левитация при отношение на масите
1:45. Разтвореното количество азот е определено по метод на Келдал на анализатор
“LecoTN-14”.
Микроструктурен и фазов анализи са извършени с металографски микроскоп
“Neophot”, при увеличения 100, 200, 500 и 1000х, фиг. 1.

Фигура 1. Микроструктури на образци при увеличения 100х и 500х

208

Образците имат изключително фина дендритна структура. Наблюдават се области,
където се срещат срещуположно нарастващи дендрити от повърхността към центъра на
образците, микроструктури на част от които са показани на фиг.1.
От количествения анализ са получени данни за средното разстояние между
вторичните оси на дендритите. Направени са измервания върху пет зрителни полета от
всяко пробно тяло. Резултатите са усреднени и показани в таблица 1.
Таблица 1. Средно разстояние между вторичните оси на дендритите

Средни
стойности от
измервания

PN,
[MPa]

N, [%]

dII, [mm]

1

Ar

-

0.00457

2

0.1

0.1005

0.00354

3

0.9

0.2024

0.00322

4

4.5

0.393

0.00342

На фиг.2. в графичен вид е представено средно разстояние между вторичните
дендритни разклонения dII от съдържанието на азот в изследваните образци, получената
зависимост и сходимостта на получените данни, изразени чрез коефициента на
корелация R2=76848.

Фиг. 2. Средно разстояние между вторичните дендритни разклонения dII от съдържанието на азот в
изследваните образци

3.2. Изследване на структурата на азотна стомана, получена на инсталация за
леене под налягане
Въз основа на данните от предходното изследване, за структурата на стомана
6Х3МНФ в зависимост от разтвореното в обема ѝ количество азот стана явно, че
оптимална морфология и едрина на дендритите има при съдържание от приблизително
0.2% на този елемент.
На инсталация за леене под налягане, производство на Lеybold Heraeus, Германия,
конструирана за работа при атмосферни условия, вакуум и под налягане до 5.0MРa, е
отлят слитък от ст. 6Х3МНАФ, т.е. с наличие на азот в състава, с тегло 9300g. Химичният
ѝ състав е C=0.7%; Cr=3.41%; Ni=1.61%; Mn=1.82%; Si=1.21%; V=1.23%; Mo=0.99%;
N=0.2%. От осем нива по височината на блока са изрязани 12 броя образци, върху които
са дефинирани сектори с координати r и z за микроструктурен и количествен анализи.
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Металографският анализ показа, че структурата, също както получената в
условията на пилотния експеримент, е балансирана, изградена е от равномерно
разпределени дендрити с изявена централна ос и разклонения от втора степен. На фиг. 3
са представени микрофотографии от областта под мъртвата глава на блока (z=0.199m),
централната му част (z=0.137m) и непосредствено от дъното на отлетия метален обем
(z=0.052m).

Фиг.3 Микрофотографиинаструктуратанаст.6Х3МНАФ

Чрез стандартна методика е определено разстоянието между вторичните
разклонения на дендритите dII[mm]. Получена е зависимостта на фиг.4 за dII като
функция от височината z на блока.

Фиг.4 Зависимост на разстоянието между вторичните оси на дендритите, [mm], от височината z на
металния блок

Разстоянието dII е най-малко в придънната част на блока. При z=0.05m то е
dII=0.0533÷0.0518mm, а в челната част, при z=0.199m – dII=0.0777÷0.0808mm. Това се
обяснява с естествения механизъм на затвърдяване и различните условия на
кристализация в разглежданите обеми на блока.

Заключение
В заключение може да се каже, че последователно приложените физични модели
на процеса на формиране на структурата, математическите зависимости и количествения
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анализ доведоха до получаването на зависимости за параметрите на структурата като
функция от параметрите на кристализация в двуфазната зона. Физичният модел на
процеса на насищане на стоманата с азот и прогнозиране вида и параметрите на
структурата е адекватен, сходимостта на данните от получените аналитични уравнения
е добра (R2=76848 и R2=786394), и този подход може да бъде използван за прогнозиране
на структурните параметри при кристализация и на други метални материали с
неконвенционален химичен състав.
Разработените тук физичен, математичен модел и методики за количествена
металография позволяват да бъде направена оценка на различни технологични варианти
за леене, прогнозиране на структурата и нейните морфологични особености, както и
получаване на блокове от метални сплави с различно тегло и качество, потвърдено
експериментално.
Комбинираният прогнозен модел на процеса притежава универсалност и
ефективност от гледна точка на икономия на ресурси, а именно – получаване на
предварителни данни за структурни параметри от малко количество метал, и след оценка
на данните – получаване на съответния металопродукт в големи, полупромишлени и
промишлени мащаби.
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In this article is described method of improvement of set up for extrusion of wires – Press for discrete extrusion
ПХДЕ4000/1000 by contactless temperature measurement of the extruded wire with infrared pyrometer IL-92.
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Оптимизация на хидравлична преса за дискретна екструзия
ПХДЕ4000/1000 чрез пирометър IL-92
Деян ГРАДИНАРОВ, Нурай ХАСАН, Стоил ТОДОРОВ, Юри БИЖЕВ

1. Увод
Развиващото се свръхпроизводство в световен мащаб и свързаната с това
суровинна криза изискват непрекъснатото усъвършенстване и разширено практическо
приложение на обработването на материалите без стружкоотнемане. В това отношение
особено перспективни са методите за обработка чрез пластична деформация и в частност
методите за студено (при дорекристализационни температури) обемно деформиране на
металите. Практическото приложение на тези технологични методи обезпечава висока
производителност при изработването на изделия с високи механични свойства и висока
точност на размерите, като последващата механична обработка или не е необходима или
е сведена до минимум. Една от най-разпространените разновидности на студеното
обемно деформиране е студеното пресоване на металите. То е един високоефективен
метод за получаване на изделия с голяма дължина и с разнообразна форма на напречното
им сечение. Това разнообразие от форми се постига на едно и също оборудване, при
смяна само на инструменталната екипировка. Високото съпротивление срещу пластично
формоизменение при пластична обработка на студено ограничава възможно
постижимите степени на деформация, а с това и ефективността на технологиите.
Производството на повечето механични компоненти изисква екструдиране на
телта, като по този начин обикновено предполага разрез на материал, който трябва да се
губи като скрап по време на традиционните процеси на рязане. Различни продукти, които
са разработени от екструдиран алуминий, включват релси, мулниони, коловози, рамки и
радиатори. Възстановяването на тези материали в днешно време са предизвикателство
за получане както на екологични, така и на икономически предимства. По този начин
водещи много изследователи и индустрии да търсят иновативни и ефективни технологии
за рециклиране.[1] За съжаление, обработващият чип е един от най-трудните видове
скрап, които могат да бъдат обработвани поради някои критични характеристики като
повишено съотношение повърхност/обем, наличие на оксидни слоеве и различни видове
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остатъци от замърсители, т.е. смазки, използвани по време на процес на рязане. За целта
се използва въртящ инструмент, за производство на топлинна и пластмасова
деформация, чрез триене между самия инструмент и чиповете, конто трябва да бъдат
рециклирани (в куха цилиндрична матрица) от уплътняване, разбъркване и екструдиране
на материала (телта).
Екструзията е отговорен процес, при който голяма част от произведените по този
начин телове и трябва да отговарят на определени критерии за качество и здравина.
Методите за контрол на процеса трябва да са съизмерими със скоростта на екструзия.
Контрол на екструдирания [1] тел може да се направи чрез някой от
безразрушителните методи – радиографичен, ултразвуков, магнитен, капилярен,
вихротоков и пр. или с разрушителен контрол, при който телът се изпитва на твърдост,
огъване, усукване, което води до разрушаването му.
Качеството на процеса на екструзия на телове и якостните характеристики зависят
от параметрите на процеса – температура, скорост и прилаган натиск. Ефективността и
производителността на процеса зависят от енергията, която се прилага.
Поради неприложимостта на методите за контрол в реално време е нужно да се
създаде експресен метод за контрол на базата на приемане на сигнали в ИЧ спектър.
Измерването в ИЧ спектър дава предимство при измерване на температурата –
измерването е безконтактно и не се налага закрепване на измервателния елемент към
обекта.

2. Преса хидравлична за дискретна екструзия ПХДЕ4000/1000
Опитната постановка, която ще бъде оптимизирана се състои от четириколонна
хидравлична преса за двустъпално екструдиране на метали (ПХДЕ4000/1000) [2],
намираща се в металообработващия цех на ИМСТЦХА-БАН. При процеса на екструзия
на телове чрез тази преса се получават телове с различни дебелини и химичен състав.
При екструдиране на тънки телове или на телове с ниска точка на топене, при достигане
или превишаване на температурата на топене на екструдираната суровина, има опасност
от повреда в пресата – заваряване на тела за изходната дюза или производство на тел с
по-ниски параметри – окрехкостяване на екструдирания тел. За тази цел е нужно да се
следи и регулира температурата на тела.
На фиг. 1 е показан надлъжен разрез през централната ос на четириколонна
хидравлична преса за двустъпално екструдиране на метали (ПХДЕ4000/1000). Тя се
състои от четири колони 1, към които неподвижно са монтирани предна плоча 2, средна
плоча 3 и задна плоча 4. Между средната 3 и задната 4 плочи, към колоните 1, е
монтирана подвижна плоча (супорт) 5. Към задната плоча 4 е монтиран пресоващ
хидроцилиндър 6 (4000 kN) със съставно бутало 7, а към предната плоча 2 е монтиран
екструдиращ хидроцилиндър 8 (1000 kN) с бутало 9. Пресуващият хидроцилиндър 6 е
предназначен за деформиране на изходната заготовка 10, а екструдиращият
хидроцилиндър 8 – за редуциране на междинно изделие 11. Екструдиращият
хидроцилиндър 8 е изпълнен с две камери – дясна реверсивна камера 12 и лява
екструдираща камера 13, снабдена с устройство за противоналягане 14. Към средната
плоча 3 е монтиран инструментът 15. От дясната му страна, към подвижната плоча 5, е
монтиран поансон 16 за право пресоване, а от лявата му страна, неподвижно към
буталото 9, е монтиран поансон 17 за обратно пресоване. Подвижната плоча 5 и
съставното бутало 7 са свързани неподвижно.
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Фиг. 1 – Надлъжен разрез през централната ос на четириколонна хидравлична преса за
двустъпално екструдиране на метали (ПХДЕ4000/1000)

Към пресуващия хидроцилиндър 6 е свързан и ограничител на налягане 18, който
се настройва в зависимост от големината на уравновесяващата сила. Към края на
буталото 9 е монтирана гърбица 19, контактуваща с крайни изключватели КБ1 и КБ2,
монтирани на екструдиращия хидроцилиндър 8. Буталото 9 е с оформен централен отвор
за преминаване на крайното изделие 20. Цялата хидравлична преса е монтирана на
основна плоча 21, към която са монтирани и ограничители на хода КБЗ, КБ4 и КБ5,
контактуващи с гърбица 22, монтирана към подвижната плоча 5 (КБЗ, КБ4 и КБ5 –
диктуват съответно изходно положение, край и начало на работния ход на бутало 7).
Хидравличните магистрали за захранване на пресоващия хидроцилиндър 6 са означени
съответно с А и Б, а за захранване на екструдиращия хидроцилиндър 8 – с В и Г.
При осъществяване на метода за двустъпална екструзия хидравличната преса
работи по следния начин: върху изходната заготовка 10 посредством пресуващия
поансон 16 и съставното бутало 7 се упражнява сила, по-висока от пресоващата, наймалко равна на уравновесяващата, която сила чрез междинното изделие 11,
екструдиращия поансон 17 и буталото 9 създава в лявата екструдираща камера 13
налягане, по-ниско от това, на което е настроено устройството за противоналягане 14.
При това положение системата е в равновесие и отсъства процес на деформиране,
въпреки че върху изходната заготовка 19 се упражнява сила, по-висока от пресоващата.
Дясната реверсивна камера 12 се свързва с източник на налягане по магистрала Г,
при което се повишава налягането както в дясната реверсивна камера 12, така и в лявата
екструдираща камера 13. Когато налягането в последната достигне налягането, на което
е настроено устройството за противоналягане 14, започва процес на екструдиране на
изходната заготовка 10, при което изтича междинното изделие 11. В процеса на
деформиране на изходната заготовка 10 върху нея се упражнява постоянна сила,
определена от настройката на ограничителя на налягане 18, която сила е по-висока от
пресоващата, а междинното изделие 11 изтича с постоянна скорост, която може да бъде
подбрана в зависимост от дебита, който източникът за налягане подава в дясната
реверсивна камера 12. Процесът на изтичане на междинното изделие 11 се
преустановява, когато гърбицата 19 задейства крайния изключвател КБ1. Тогава
устройството за противоналягане 14 се затваря, а източникът на налягане подава масло
чрез магистрала В лявата екструдираща камера 13, в която налягането се повишава и
започва процес на екструдиране на междинното изделие 11, като се получава част от
крайното изделие 20. По време на деформиране на междинното изделие 11 силата върху
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изходната заготовка 10 е постоянна и непроменена, определена отново от настройката на
ограничителя на налягане 18.
Деформационният процес продължава [3] до задействане на крайния изключвател
КБ2. Периодите на деформиране на изходната заготовка 10 до получаване на междинно
изделие 11 и на деформирана на междинното изделие 11 до получаване на част от
крайното изделие 20 се редуват многократно до цялостното изпресоване на изходната
заготовка 10. През целия процес силата върху изходната заготовка 10 е постоянна, а
междинното изделие 11 и крайното изделие 20 изтичат с постоянна регламентирана
скорост.

3. Измерване на температурата на екструдирания тел
Измерването на температурата на тела при процес на екструзия се осъществява
посредством пирометър. Пирометърът е безконтактен термометър, който измерва в
инфрачервения спектър на светлината и използва физическата зависимост, че всяко тяло
излъчва електромагнитни вълни в инфрачервения спектър, като спектърът на лъчението
зависи от температурата на тялото, материала, от който е направен и повърхността на
тялото. Зависимостта от материала на излъчващото тяло и неговата повърхност се задава
с коефициент наречен излъчвателна способност – ε. За определяне на излъчвателната
способност има сравнителни таблици.
За измерване на температурата на тела при процеса на екструзия е избран
пирометър IL-92[4], с който свободно могат да се измерват температури, изменящи се в
широки граници, включително течни метали. Той има отличното съотношение
разстояние/измервано петно 50:1 и позволява измерването от голяма дистанция и на
малки обекти, както и при екстремни условия, напр. в пещи. Характеристиките на уреда
са: измервателен обхват: -50 до 2200°С; точност на уреда ±2%; време на реакция – 150ms;
спектрален диапазон – 8-14µm.
Пирометърът измерва средна температура на определена площ. Тази площ зависи
от разстоянието между пирометъра и обекта, както е показано на фиг. 2. За целите на
екструзия на телове определяме петно за измерване на температурата с диаметър 7mm.
За тази цел пирометърът се поставя на статив на разстояние 1,2 m от изходната дюза, от
която излиза екструдираният тел. На това разстояние инфрачервеното лъчение се
фокусира максимално точно, а равнината на инфрачервеното измерване е
перпендикулярна на нормалата на тела.

Фиг.2 – определяне на площта на измерваната температура

Пирометърът се пуска в режим на постоянно измерване и се свързва към компютър
през USB порт, като изходът му се чете с програма, разработена на Matlab. Един отчет
от пирометъра представлява пакет 17 байта – два начални FF, следващите два байта
представляват текущата измерена температура с точност 0,1°С, последен е затварящ байт
– АА. Предварително се нагласява времето за измерване като се задава входен буфер
байтове, който е кратен на 17. След завършване на процеса, резултатите автоматично се
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преобразуват в температура (градуси по целзий), изчертава се графика, данните се
запазват в .xml файл, а графиката – в .jpeg.

4. Изводи
 Процесът на екструзия на телове, който се извършва със стари преси и стругове,
може да се оптимизира чрез измерване на температурата в реално време
посредством безконтактен термометър – пирометър.
 Чрез измерване на температурата в реално време при процеса на екструзия на
телове, особено при метали и сплави с ниска температура на топене, се предпазва
екструдиращия апарат от запояване и се избягва окрехкостяване на
екструдирания тел.
 Процесът на екструзия на телове с Преса хидравлична за дискретна екструзия
ПХДЕ4000/1000 е подобрен чрез измерване на температурата на екструдирания
тел в реално време посредством пирометър IL-92.
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Апарати за следене на заваръчни параметри в реално време
Деян ГРАДИНАРОВ, Юри БИЖЕВ, Стоил ТОДОРОВ

1. Увод
Съобразно със съвременните изисквания за ниска енергоемкост и опазване на
околната среда и в условията на намаляващи природни ресурси, учените, бизнесът и
обществото търсят начини за задоволяване на нарастващите потребности на различни
клонове на промишлеността от оптимизиране и подобряване на методите на заваряване
до добавяне на допълнителни легиращи елементи с цел по-добра заваряемост.
Процесът на заваряване се използва в почти всяка област на човешката дейност,
като непрекъснато се повишава нуждата от продуктите на заваръчните процеси. С
повишаване на отговорността на заварените детайли се повишава и изискването към
качеството на заваряване.
Процесът на заваряване протича съгласно предварително одобрена и валидирана
заваръчна процедура. Тази заваръчна процедура задава технологията на заваряване,
режима на заваръчния апарат, ток, напрежение, скорост за заваряване, скорост на
подаване на тел, флюс, тип, дебелина и оформяне на върха на заваръчните телове, време
на заваряване и почивка както и други параметри, от които зависи качеството и
надеждността на завареното съединение. Отклонението от тях, с голяма вероятност, води
до понижаване на свойствата на завареното съединение, а от там и до дефекти и повреди,
които могат да доведат до повишаване риска за инциденти и злополуки, както и до
отрицателни ефекти спрямо околната среда.
При заваряване от оператор, поради множество фактори, които не могат да се
избегнат, заварчикът може да се отклони от заваръчната процедура, като заваръчният
процес да протече при различни от заложените заваръчни параметри. Това води до
наличие на дефекти – газови и шлакови включвания, непровар, окрехкостяване, шупли,
заваръчни пукнатини, непредвидена промяна на свойствата на основния метал в
околошевната зона и др. Наличието на такива дефекти влияе пряко на
експлоатационните свойства на произведените детайли и елементи, като понижава
техните якост, време на живот, надеждността и др. При добросъвестен контрол това води
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до брак, повишаване на себестойността и разхищение на ресурси – метал, заваръчно
телове, заваръчни газове и енергия. При недобросъвестен контрол – до пряка опасност
от травматизъм, произшествия, екологични катастрофи и др., които влияят пряко или
косвено върху обществото.
Съществуват множество изследвания върху методите и технологиите за следене и
контрол на заваръчните параметри, влиянието на параметрите върху експлоатационните
свойства на заварените елементи, определяне на качеството на заварените съединения.
Те могат да бъдат разделени на няколко основни типа:
 изследва се влиянието на заваръчните параметри при различни заваръчни
процеси и тяхното влияние върху качеството и експлоатационните
характеристики на заварените съединения [1,2,3,4,5].
 изследва се влиянието на заваръчните параметри върху уморните
характеристики на заварените съединения [6,7]. Това е един от актуалните
проблеми на съвременното материалознание и е свързан с повишаването на
жизнения цикъл на детайли със заварени съединения, които трябва да
притежават едновременно голяма твърдост и якост и малки вътрешни
напрежения.
 изследвания върху методите за оптимизация на заваръчния процес чрез контрол
на заваръчните параметри [8,9,10], включително на тръби и тръбопроводи [11].
 изследвания върху методите за контрол на заваръчните параметри и
възможностите за оптимизация на процеса на заваряване [12,13], както и
методики за определяне на технологични параметри в заваръчните процеси [14].
Подобряването на процеса на заваряване чрез контрол в реално време на
заваръчните параметри спрямо заложените в заваръчната процедура драстично намалява
възможността от възникване на дефекти и по този начин дава икономически и
екологични предимства, като намалява брака и съответно консумация на метал, газ,
електроенергия и води до намаляване на вредните емисии.

2. Блокова схема, алгоритъм на работа и параметри за следене
Технологично при всеки заваръчен процес могат да се следят заваръчни параметри.
Заваръчните параметри, които подлежат на следене, са ток, напрежение, скорост на
заваряване, време на почивка, скорост на телоподаване, разход на газ, време на
заваряване, сила на натиск, температура, в дадена точка или точки и др.
Въпреки технологичните и физичните различия между различните заваръчни
процеси и заваръчните им параметри, параметрите, които дават основната информация
за протичащия заваръчен процес, са заваръчните ток и напрежение, както и време на
заваряване и почивка.
Блоковата схема на базовия апарат [15, 16] за следене на заваръчни параметри е
показана на фиг. 1. Това е апаратът, чрез който се следят единствено заваръчните ток и
напрежение и времената за заваряване и почивка. При него токовата верига се затваря
през контура: електрод – детайл – силови изводи на апарата за следене на заваръчни
параметри – захранващо устройство. Напрежението се измерва между електрод и маса
на нисковолтови изводи на апарата за следене на заваръчни параметри. Този тип апарати
имат сходни структура и алгоритъм на работа, без значение от производителя и
заваръчния процес. Единствената разлика произтича от обхватите на измерваните ток и
напрежение и техните форми – за постоянен, променлив или импулсен ток.
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Фиг.1 – Общо свързване на апаратите за следене на заваръчни параметри към заваръчната
апаратура

Апаратите за следене на потока на газ [17, 18] използват сензори за налягане. При
тях има възможност да се наблюдава работния и/или защитния газ. Тези апарати подават
информация освен за потреблението на газ в реално време и за общото потребление на
газа и данни за употребения газ за заваръчен шев. Повечето от апаратите от този тип на
пазара имат аларма за ниско налягане на газа.
Апаратите за следене на скорост на телоподаване [19-21] използват оптични
сензори или тахометри. При тях в реално време се наблюдава скоростта на телоподаване,
времето за горене на дъгата, общото потребление на тела, вложения обем тел. При част
от тези апарати има възможност за измерване на скоростта на телоподаване и обема на
вложения тел за всеки заваръчен шев.
Апаратите за следене на скорост на заваряване [22, 23] използват оптични системи
– камери във видимия и инфрачервения спектър, лазерни системи и др., като чрез тях
следят най-горещата точка в процеса. На фиг. 2 е показана типична постановка за
измерване на скоростта на заваряване посредством камера.

Фиг. 2 – Типична постановка за измерване на скорост на заваряване посредством камера.

Тенденцията при апаратите за следене на заваръчни параметри е комбиниране [2428] в един апарат възможности за следене на няколко параметъра, като основни са
заваръчен ток и напрежение, към които се добавят други параметри в зависимост от
заваръчния процес, който се използва.
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3. Обмен и съхранение на данни
Апаратите за следене на заваръчните параметри показват текущите стойности на
следените параметри в реално време, обикновено на предния си панел. За целите на
продължително наблюдение, управление, анализ и съхранение на данните от заваръчния
процес се осъществява обмен на данните между апарата за следене на заваръчни
параметри към други устройства – управляващи устройства, компютърни системи,
мобилни устройства и др.
При начините за обмен на данните от уредите, които са на пазара, може да се
проследи историческото им развитие. На фиг. 3 е показана система, при която обменът
на данни става посредством външна USB памет.

Фиг. 3 – Система, при която обменът на данни става посредством външна USB памет[29]

На фиг. 4 е показан типичен пример от следващото поколение комуникация на
данни – жична комуникация посредством COM, LAN, USB, CAN, RS 232, RS 485
протоколи.

Фиг. 4 – Жична комуникация посредством COM, LAN, USB, CAN, RS 232/485 протоколи[30]

На фиг. 5 е показан пример от последно поколение обмен на данни – посредством
Wi-Fi протокол към облачна структура. В този случай се печели удобството за мобилност
на уреда за следене на заваръчните параметри.
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Фиг. 5 – Обмен на данни посредством Wi-Fi протокол към облачна структура [31]

И при последните две поколения за обмен на данни е възможно предаване на
данните от апарата за следене на заваръчни параметри посредством Internet към
отдалечен потребител или устройство намиращи се извън мястото за провеждане на
заваръчния процес.
Във всеки апарат за следене на заваръчни параметри, който се намира на пазара, се
съхраняват данни от последните няколко измервания, като количеството съхранявани
данни се ограничава от вътрешната памет на апарата. При апарати за следене на
заваръчни параметри от последните две поколения обмен на данни, те автоматично се
съхраняват на външно устройство – компютър/мобилно устройство и/или сървър и/или
облачна структура. Възможно е изпращане на съобщение към заваръчен отговорник на
мобилно устройство.
Голяма част от производителите на апарати за следене на заваръчни параметри са
разработили приложения за компютърни системи или мобилни устройства, чрез които
процесът по наблюдаване и анализ на заваръчните процеси драстично се улеснява за
крайните потребители. Типични представители на такива приложения са показани на
фиг. 6.

Фиг. 6 – Приложения за следене на заваръчни параметри в реално време [31,32]
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4. Изводи
 Нарастването на обема на използването на заваръчни процеси, както и
повишаването на критериите по отношение на качество заваръчните съединения
от страна на индустрията налага все по-голямо търсене и използване на апарати
за следене на заваръчните параметри.
 Налични са възможности за оптимизиране и усъвършенстване на апаратите за
следене на заваръчни параметри по
отношение на вариативността и
комбинативността на следените заваръчни параметри.
 Осъществява се проследяване на качеството в реално време.
 Новите технологии възможности за оптимизиране и усъвършенстване на
апаратите за следене на заваръчни параметри по отношение на начините за
пренос, съхранение и представяне на данните към крайния потребител.
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Abstract
The deposition of glassy carbon coating on titanium alloys is performed thermochemically. This combination of
biocompatible coating and biocompatible titanium substrate is an innovative implant composite for application in
medical care. The objective of this study is to determine the reason of the partial oxidation of titanium substrates
during the deposition of glassy carbon. The deposition of glassy carbon is usually carried out in vacuum or in
protective environment, most often in Ar, at temperatures around 1000oC. The changes of the phases in the
direction of the flow of the protective gas in the temperature zone of the furnace were studied by XRD analysis.
Keywords: titanium alloys, glassy carbon, coating, biocompatible, oxidation

1. Introduction
The main research task is to create a composite consisting of a biocompatible titanium alloy
coated with a biocompatible glass-carbon coating. The deposition of glassy carbon (GC) on the
titanium substrate is carried out thermo chemically. Plasma porous titanium is preliminarily
deposited on the titanium alloy [1]. Meanwhile, titanium-based porous alloys are being
intensively developed as an alternative material for orthopedic implants, as they can provide
good biological fixation by increasing bone tissue in the porous network.[2] In principle, the
main requirements for the characteristics of implant materials are: low elastic modulus, high
strength, excellent resistance to corrosion and wear, good biocompatibility. Of the metallic
materials, titanium and its alloys are considered the most suitable products for biomedical
applications because of their properties meeting the requirements for implantation, according
to world standards. They perform better overall than other competing materials, such as various
stainless steels, cobalt alloys, pure niobium and tantalum metals.
Glassy carbon is obtained by heat treatment by decomposition of polyvinyl chloride (PVC) at
380°C, resulting in a powdered product from which hydrocarbon solutions (CnHn)n are
prepared.[3] Glassy carbon, as a newly formed glassy form of carbon, is characterized by: high
chemical purity, high corrosion resistance, impermeability to gases and liquids, high hardness
– almost like that of ceramics, low density, very good surface polishing properties, very good
resistance to thermal shocks, good electrical conductivity, biocompatibility, isotropy of
physical and chemical properties. Another important advantage of glassy carbon materials is
that their physical properties are close to those of bone. For example, their relative weight,
according to the type of carbon, is in the range of 1.5 – 2.2 g/cm3, and their modulus of elasticity
is between 4 – 35 GPa. Table 1 compares the properties of glassy carbon and human bone [4].
The Young’s modulus of the cortical bone is 11–21 GPa longitudinally and 5–13 GPa
transversely. Our bones are amazing in compression, with compressive strength ranging from
70-280 MPa. The resistance of the bone to fracture has an impressive value of 1.5 kJ/m2. In
comparison, most trees have a breaking strength of only 70-120 J/m2 [5].
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Table 1. Properties of glassy carbon and human bone

Material

Young’s
Modulus
GPa

Compressive
Strength
MPa

Bond
strength
GPa

Hardness

Density
g/cm3

Vitreous
Carbon

24-31

172

70-207

150-200
(DPH)

1.4-1.6

Bone

3-30

130-180

60-160

NA

NA

The studied titanium samples are in the form of square tiles with dimensions – 30 x 30 mm, h
– 2.5 mm. A plasma layer of porous titanium is deposited on them for better integration of the
implant with the bone. The first deposition of titanium substrates with glassy carbon is
performed at a temperature of 1350°C in order to obtain intermediate TiC layer for a better
adhesion of the glassy carbon to the titanium matrix. The next deposition is performed at
temperatures of 950 – 1000oС. This thermochemical process is repeated many times until a
certain thickness of the glassy carbon layer is reached, most often about 10 µm.

2. Results and discussion
Figure 1 shows the microstructure of a glassy carbon coating deposited on a porous layer
titanium alloy in a 99.996% purity argon protective medium. The coating is black and glossy,
relatively even and continuous. Figure 1a shows a section of a glassy carbon coating deposited
on a titanium matrix with porous titanium. It is clearly observed that the glassy carbon layer
follows the surface of the porous titanium matrix. It has a roughness of about 50 µm (Fig. 1a),
where a partial filling of the porous. The first thermo chemical process was carried out at
temperatures around 1350°C in a tube furnace (Fig.2) in a stream of technical Ar with a purity
(99.996%). It is one of the most important processes preceding the actual deposition of glassy
carbon at 950°C on the porous titanium matrix. In this primary high-temperature process,
titanium carbide is partially synthesized, acting as a bond between the titanium matrix and the
glassy carbon coating.

Figure 1. Micro image of GC coating on titanium
sample – x400

Figure 1a. Microstructure of GC coating on
titanium substrate with porous titanium

The glassy carbon coating shown in (Fig.1a) is continuous with good adhesion, relatively
uniform on the porous titanium surface, with a thickness of not less than 10 µm.
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Fig.2. Tube furnace for thermo-chemical deposition
of glassy carbon

Figure 3. 3D image of the surface of porous
titanium coated with glassy carbon along the
xz axis

Computed tomography images of 3D images of porous titanium with GC deposited on it are
shown in Fig. 3–4) along the xz and yz axes. Partial filling (flooding) of the pores with glassy
carbon on the porous titanium structure was observed in different sections of the entire sample
surface. Figure 5 shows partially oxidized samples from Ti1 to Ti5 in the direction of the
incoming argon protective gas without the use of protective titanium chips. They need to be
placed at the inlet of the furnace to absorb any possible contamination of the argon with air and
water vapor leading to partial oxidation of the titanium samples with glassy carbon.

Figure 4. 3D image of the surface of porous titanium coated with glassy carbon along the yz axis

Figure 5. Image of partial oxidation of the surface
of titanium samples coated with glassy carbon at
1350°C
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Figure 6. Image of the partial oxidation of
protective titanium chips

Diffraction studies were performed with a Siemens D500 diffractometer with a copper anode
(λ = 0.154 nm) at monochrome radiation. X-ray analyzes were performed using 2θ from 15 °
to 85 °. X-ray diffraction studies of Ti 64 samples with porous titanium coated with glassy
carbon were performed. Depending on the heating zone and the flow of protective gas (Ar),
different phases with the corresponding color were obtained (Fig. 5). A similar coloration is
observed on the protective titanium chips placed at the inlet of the furnace where the
Arprotective gas passes (Fig. 6).
An X-ray technique (Bragg-Brentano) was used to analyze the samples. The diffractograms of
five titanium samples (Ti1, Ti2, Ti3, Ti4, Ti5) and the main phases obtained from partial
oxidation at deposition of glassy carbon on titanium porous substrates at temperature of 13500C
are shown (Fig. 7-11). The direction of the incoming argon protective gas is from sample Ti1
to sample Ti5 and in the same direction the oxidation of the samples was reduced. In sample
Ti1, three phases were registered in descending order of their amounts: Ti₂CN (dititanium
carbonitride), Ti₀.₉₂₄O₂, (non-stoichiometric titanium dioxide) and TiO₀.₄₈ (non-stoichiometric
titanium oxide) (Fig. 7). In the Ti2 sample, two phases were registered: more Ti₂CN (dititanium
carbonitride) and less TiO₀.₄₈ (non-stoichiometric titanium oxide) (Fig. 8). Two phases were
registered in the Ti3 sample: TiO₀.₃₂₅ (non-stoichiometric titanium oxide) and Ti₂CN
(dititanium carbonitride) (Fig. 9). In the next diffraction pattern of sample Ti4, two phases were
found: Ti₃O (trititanium oxide) and Ti₂CN (dititanium carbonitride) (Fig. 10). Two phases were
found in the last sample Ti5: TiC0.496N0.502 (non-stoichiometric titanium carbide nitride) and
TN0.30 (non-stoichiometric titanium nitride) (Fig. 11).
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The oxidation decreases from sample Ti1 towards the inside of the furnace to Ti2, Ti3 and Ti4
and there is no oxide phase in sample Ti5.
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Figure 7. Diffraction pattern of sample Ti1 partially oxidized at 1350°C
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Figure 8. Diffraction pattern of sample Ti2 partially oxidized at 1350°C
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Figure 9. Diffraction pattern of sample Ti3 partially oxidized at 1350°C
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Figure 10. Diffraction pattern of sample Ti4 partially oxidized at 1350°C
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Figure 11. Diffraction pattern of sample Ti5 partially oxidized at 1350°C

3. Conclusions
- It was found that the use of pressure vessel with technical Ar below 50 at. contributes
to partial oxidation in the primary deposition of glassy carbon on Ti 64
- It has been proven that without titanium chips at the inlet of the furnace, from where
the protective argon gas is supplied, the titanium samples with glassy carbon are
partially oxidized.
- It has been found by XRD that the oxidation of titanium decreases in the direction of
the inside of the furnace and the phase composition goes from non-stoichiometric
titanium oxynitrides, then carbonitrides and finally to oxygen-free titanium
carbonitrides.
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Abstract
In this paper are represented the results from the capability evaluation for establishing small size defects with crack
shape in the area of the joints between the refractory bricks. For the investigation of methods for complex approach
are developed and embedded upon diagnostic and evaluation of the equipment condition, based on the use of the
results from the thermographic measurements in combination with those from mathematical simulation of the
transient heat transfer (describing the heat exchange processes and temperature fields depending on the insulation
thickness, type of refractory materials and conditions of operation).
A multi-model approach has been suggested for evaluation of the defect criticality with the purpose of diagnostic
of the condition and taking a decision on the maintenance and operation of the steel cast ladle.
Keywords: Infrared thermovision, Mathematical modelling, Metallurgical ladle, Damage Detection and Diagnosis

Мултимоделен подход за оценяване на дефекти при инфрачервена
диагностика на стената на стоманоразливна кофа
Иванка ПЕТРОВА, Емил МИХАЙЛОВ

1. Увод
В процеса на експлоатация, огнеупорната изолация на високотемпературните
агрегати в промишлеността е подложена на влиянието на термичните напрежения и
химическото и физическо въздействие, вследствие изливането на течен метал,
довеждайки до нейното износване, увеличаване на топлинните загуби и до влошаване на
топлообмена. Разрушаването на изолацията е опасно и може да засегне структурната
цялост на агрегатите. Безразрушителния контрол и мониторинг на изолацията, съчетани
със съответните коригиращи действия водят до по-добра сигурност, контролирана
поддръжка и по-дълъг живот на изолацията на тези агрегати [1-2].
Инфрачервените камери са перфектно решение за безконтактен мониторинг на
енергетичните инсталации по време на тяхната работа. Прилагането на безконтактните
методи позволява повишаване на сигурността на работа и оптимизирането на замяната
на огнеупорната зидария при оптимизиране на разходите.
Предсказващото поддържане (Predictive Maintenance) на технологичните
съоръжения и агрегати, основаващо се на оценка на текущото им състояние (Condition
Based Maintance) удължава живота им, намалява престоите, поддържа оптималното ниво
на производството, гарантира спазване на точния срок на доставка на продукцията
(суровини, материали, енергия). Този вид поддържане позволява ефективен мениджмънт
на поддръжката на съоръженията чрез използване на ограничен по брой персонал и
намалени разходи за текущи и основни ремонти според действителното състояния на
машините и апаратите. За оценка на състоянието на огнеупорната изолация при всеки
работен цикъл на кофата се използват различи подходи, като се започне с визуална
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оценка от експерти и се стигне до съвременни системи за инфрачервена термография [3]
и системи за лазерно сканиране на вътрешността на металургична кофа [4].
Контролът и периодичния мониторинг на състоянието на стоманоразливната
изискват интегрирана информационна система с отчитане на измерените нива на
параметрите от електродъговата пещ[5], през вторичната обработка до непрекъснатото
леене на стоманата с подходящо избран онлайн модел.
За реализиране на процедурите по поддръжка на базата на реалното състояние на
агрегатите и предсказващото поддържане в практиката на водещи производители се
разработват компютърни информационно-диагностични системи, за наблюдение на
процеса и събиране на данни за реалните нива технологични параметри и текущото
състояние на отделните агрегати през целия им жизнен цикъл.[6-8]
При диагностициране на състоянието на огнеупорната изолация се прилагат
различни методи [9-11] и подходи като в основата стои информацията, получена в
резултат на термографското измерване. При прилагането на този метод на получаване на
първична информация е необходимо да бъдат отчетени редица фактори, засягащи
технологичните, конструкционни и топлотехнически особености на изследваните
обекти. Също така от особена важност е и ситуирането на агрегатите и възможността за
провеждане на измервания.
Настоящата разработка представя резултатите от проведена оценка на
възможностите за установяване на дефекти с формата на разширяващи се вертикални
пукнатини, формиращи се в огнеупорната изолация на стоманоразливните кофи.

2. Технологични особености на процесите на добиване на стоманата
В съвременните условия на производство на стомана при интензифициране на
процесите с цел увеличаване на производителността на свръхмощните
електростоманодобивни пещи (ЕСДП), времето на процесът на топене на метала е
значително по-късо, а рафинирането на метала се провежда в инсталации за извънпещно
обработване (ИО). Това определя ролята на стоманоразливните кофи като основно звено
в технологическия процес на добиване на стоманата. Тяхната устойчива работа, като
агрегат, в който течният метал престоява през по-голяма част от времето от общия
технологичен процес до края на разливането, е пряко свързана със сигурността на
протичане на отделните процеси на обработване и определя работата на цялата
технологична линя. Това насочва вниманието към изградената с огнеупорни материали
изолация, за чието състоянието трябва да бъде следено и е обект на периодичен
мониторинг.
През периода на своята експлоатация стоманоразливната кофа престоява на
различни позиции в цеха в зависимост от етапа на обработване на стоманата. Всяка от
тези позиции се характеризира с различни възможности за достъп и провеждане на
термографски измервания на повърхността на кофата.

3. Резултати и дискусия
За провеждане на изследването, при отчитане на условията, при които протичат
процесите са използвани резултатите от работата на разработения за целите на подобни
изследвания тримерен математичен модел [12] на огнеупорната изолация.
Общата дебелина на изолацията е 0.280м. Изградена е от два слоя външен –
(топлоизолационен) състоящ се от магнезитов огнеупор с дебелина 0.065м и вътрешен
(работен), контактуващ с течния метал изграден от хром-магнезитов материал с дебелина
0.215м. Стоманеният кожух, обхващащ двата слоя е с дебелина 0.02м.
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Конструкцията на стоманоразливната кофа е представена на фигура 1.
Огнеупорите при тези агрегати работят при тежък режим. При провеждането на
технологичния процес се получават високи температури, а движението на метала е
интензивно. Между две зареждания зидарията е подложена на топлосменни и
температурни промени. Ето защо зидарията на огнеупорния работен слой трябва да има
висока термохимична и механична устойчивост.
За безпроблемната работа на кофата е необходимо познаването на остатъчната
дебелина на изолацията както в отделни проблемни участъци, изразяващи се в локални
износвания или разрушаване на отделни елементи от зидарията, при което съществува
потенциална опасност от пробив и изтичане на метала, така и на общата ѝ дебелина. Тази
остатъчна дебелина и локални износвания и разрушения могат да бъдат определени при
провеждане на периодичен мониторинг на кофата на етапи от нейната експлоатация.

Фиг. 1. Схема на стената на стоманоразливната кофа.

За провеждане на изследването е разгледан дефект с формата на права триъгълна
призма, наподобяващ дефект в резултат на разширяваща се пукнатина или фуга в
огнеупорната зидария на кофата. Схематично представяне на конфигурация на
вертикален дефект между две огнеупорни тухли и приетите обозначения е
визуализирано на фигура 2. Целта е да бъде изследвано температурното състояние на
повърхността при различни остатъчна дебелина в областта на дефекта – Z1, височина –
Z2 на повредата, степен на общото износване на стената – Z3 и широчина на дефекта – Z4
(приета за постоянна).

Фиг. 2. Схематично представяне на дефекта и приетите означения.
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Разработен е план провеждане на експеримента. Прието е широчината на повредата на
вътрешната повърхност на стената да бъде постоянна и с максимално допустимия в
практиката размер Z4= 0,021m, а останалите три параметъра да бъдат изменяни на три
нива: минимално (-1), средно (0) и максимално (+1), при което е планиран и реализиран
пълен факторен експеримент, изискващ провеждане на 27 броя експерименти.
За установяване на връзката между параметрите на горещото петно и
геометричните размери на повредата Z1 и Z2 е проведено изследване на температурното
разпределение по височина на горещото петно За целта са отчетени температурите по
вертикалната ос на горещото петно и е определен температурния контраст Tcp,j =Ttp,jTtn,j (фигура 3). Производната T'cp,j на температурния контраст по височина на оста на
горещото петно е представена на фигура 4.

Фиг. 3. Температурен контраст по вертикалната ос на горещото петно.

От фигура 4 се вижда, че по производната се наблюдават екстремални точки. Това
са локалният максимум и локалният минимум- T'max и T'min. По оста hY (височината на
стената) те имат проекции h1 и h2. При отчитане на стойностите Δhmax=h2-h1 и
ΔT'max=T'max-T'min е определено съотношението ΔT'max/ Δhmax= (ΔT'/Δh)max.

234

За извеждане на зависимости между размерите на дефекта и износването на
огнеупорната изолация, характеризирани със Z 1 , Z 2 , Z 3 и максималната температура на
горещото петно от повърхността на кофата, е приложен мултимоделен подход [14]. Той
се основава на разделяне на диапазона на операционните условия на области, за които са
валидни опростени „локални“ модели, които се превключват в зависимост от това, в коя
зона се намира текущото състояние или режим на съоръжението.

Фиг. 4. Изменение на производната на температурния контраст по вертикалната ос на горещото
петно.

За диагностика на дефекти в изолацията на стоманоразливна кофа параметричното
пространство по отношение на остатъчната дебелина на изолацията в участъка пред на
повредата Z1 е разделено условно на две части:
 с диапазон на изменение 0,11m≤Z1≤0,15m – зона, в която тежестта на дефекта
може да бъде класифицирана като лека;
 с диапазон на изменение 0,07m≤Z1≤0,11m – зона на повишено внимание, в която
се взема решение за интервала на провеждане на диагностичните процедури и
спиране на кофата за ремонт при класифициране на дефекта като тежък, поради
достигане на износването до критичния размер.
За провеждане на изследването чрез приложение на мултимоделния подход зоната
на повишено внимание е разделена на четири области (таблица 1) както следва:
Таблица 1. Интервали на изменение на параметрите в отделните области

Област А1
0,23m ≤Z3≤0,28m
0,1m ≤Z2≤0,2m
0,07m≤Z1≤0,11m

Област А2
0,18m≤Z3≤0,23m
0,1 m≤Z2≤0,2m
0,07m≤Z1≤0,11m

Област А3
0,23m ≤Z3 ≤0,28m
0,2m≤Z2≤0,3m
0,07m≤Z1≤0,11m

Област А4
0,18m ≤Z3≤0,23m
0,2m ≤Z2≤0,3m
0,07m≤Z1≤0,11m

Целта на конкретното изследване е да бъдат установени работни зависимости за
определяне на остатъчната дебелината на стената Z1 пред повредата и височината на
повредата Z2 като функции от параметрите на горещото петно. За всяка от четирите
области е формирана извадка с данните за нивата на параметрите на общото износване и
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локалната повреда на стената и са отчетени стойностите на Δhmax, ΔT'max и (ΔT'/Δh)max от
изменението на производната на контраста. За всяка от извадките е проведен отделен
регресионен анализ.
В резултат на проведения предварителен корелационен анализ са установени
високи стойности на коефициентите на корелация между Z2 и Δhmax, а на Z1 с ΔT'max и
(ΔT'/Δh)max За изследване на взаимовръзките между стойностите на зависимите
променливи Δhmax и (ΔT'/Δh)max и тези на параметрите на дефекта Z1, Z2, Z3 е проведен
регресионен анализ, в резултат на който за всяка зона са изведени уравнения по две
уравнения (1)-(2), (3)-(4), (5)-(6) и (7)-(8), представящи връзката между Z2 и Δhmax и Z1 с
(ΔT'/Δh)max или ΔT'max, представени в таблица 2.
Изведените математически модели притежават коефициенти на множествена
корелация с високи стойности R>0,99. Изчислените стойности за Significance F<(0,005).
За избраното ниво на значимост =0.05 за всички модели критичната табличната
стойност на F-разпределението Ft<F (F-отношението), което е основание за
заключението, че коефициентите на множествена корелация са статистически значими.
Може да бъде обобщено, че за избраното ниво на значимост =0.05 регресионните
модели са статистически значими.
Таблица 2. Регресионни уравнения по области на зоната на повишено внимание.

Обл. Регресионни зависимости
A1
A2
A3
A4

R

Δhmax= 0,027659+0,18125*Z3+0,664125*Z2+0,777188*Z1

F

Sign. F

0.99 224 6,5E-05 (1)

(ΔT'/Δh)max= 4527,12+4549,247*Z3-300,38*Z2-42618,4*Z1 0.99 343 2,8E-05 (2)
Δhmax= 0,041903+0,1995*Z3+0,676*Z2+0,5525*Z1

0.99 220 6,8E-05 (3)

(ΔT'/Δh)max= 3521,29+7664,174*Z3-436,791*Z2-39175,5*Z1 0.99 272 4,4E-05 (4)
Δhmax= 0,020645+0,1638*Z3+0,84635*Z2+0,5525*Z1

0.99 116 1,2E-06 (5)

ΔT'max= 896,2282+1592,565*Z3+468,6375*Z2+0,499625*Z1 0.99 1631 2,4E-04 (6)
Δhmax= 0,03144+0,1642*Z3+0,86085*Z2+0,338375*Z1

0.99 185 9,5E-05 (7)

ΔT'max= 671,749+2426,512*Z3+366,9173*Z2-9477,38*Z1

0.99 488 1,4E-05 (8)

След регресионен анализ на резултатите от числения експеримент за фоновата
температура при различни стойности на остатъчната дебелина на стената е установена
следната зависимост:
Z3=exp(-3,618+807,591/Tf),

(9)

позволяваща определянето на стойността на общото износване на стената като функция
от температурата в бездефектната област.
След преработване на изведените уравнения и заместване на Z3 от уравнение (9) за
отделните области са получени системи (10)-(13) от две уравнения с две неизвестни Z1 и
Z2, представени в таблица 3.
Таблица 3. Системи от уравнения по области на зоната на повишено внимание.

Обл.
Регресионни зависимости
A1
Δhmax-0,027659-0,18125*e-3,618+807,591/Tf=0,664125*Z2+0,777188*Z1
(ΔT'/Δh)max-4527,12-4549,247* e-3,618+807,591/Tf=-300,38*Z2-42618,4*Z1
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(10)

A2
A3
A4

Δhmax-0,041903-0,1995*e-3,618+807,591/Tf=0,676*Z2+0,5525*Z1
(ΔT'/Δh)max-3521,29-7664,174* e-3,618+807,591/Tf=-436,791*Z2-39175,5*Z1
Δhmax-0,020645-0,1638*e-3,618+807,591/Tf=0,84635*Z2+0,5525*Z1
ΔT'max-896,2282-1592,565*e-3,618+807,591/Tf=468,6375*Z2+0,499625*Z1
Δhmax-0,03144-0,1642*e-3,618+807,591/Tf=0,86085*Z2+0,338375*Z1
ΔT'max-671,749-2426,512*e-3,618+807,591/Tf=366,9173*Z2-9477,38*Z1

(11)
(12)
(13)

Получените системи от уравнения имат решение тъй като детерминантите им са
различни от нула.
Решаването на всяка от тези системи линейни уравнения позволява определянето
на стойностите на геометричните размери на дефекта Z1 и Z2 в съответната област на
зоната с повишено внимание на базата на измерените температури и определени с
стойности на параметрите на горещото петно.
За изследване на взаимовръзките между стойностите на зависимите променливи
Δhmax и (ΔT'/Δh)max и тези на параметрите на дефекта Z1, Z2 в зоната на регулярни
измервания е проведен регресионен анализ, в резултат на който са установени уравнения
(14) и (15), представени в таблица 4.
Двата математически модела притежават коефициенти на множествена корелация
R с високи стойности. Изчислената стойност за Significance F<(0,005). За избраното
ниво на значимост =0,05 и за двата модела критичната табличната стойност на Fразпределението Ft(8,72)<F (F-отношението), което е основание за заключението, че
коефициентите на множествена корелация и регресионните модели са статистически
значими.
Таблица 4. Регресионни зависимости за зоната на регулярните измервания.

Регресионни зависимости
R
F Signif. F
Δhmax=0,0548+0,323*Z3+0,632*Z2+0,304*Z1
0.97 173 2,6E-11 (14)
(ΔT'/Δh)max=1374,92+3966,69*Z3-39,359*Z2-13429,2*Z1 0.97 182 1,8E-11 (15)
След преработване на изведеното уравнения (14) и (15), се получава система от две
уравнения (16) и (17) с две неизвестни Z2 и Z1:
Δhmax-0,0548-0,323* e-3,618+807,591/Tf =0,632*Z2+0,304*Z1
(ΔT'/Δh)max-1374,92-3966,69* e-3,618+807,591/Tf=-39,359*Z2-13429,2*Z1

(16)
(17)

Получената система от две уравнения с две неизвестни има решение тъй като
детерминантата е различна от нула.
Решаването на тази система линейни уравнения позволява определянето на
стойностите на геометричните размери на дефекта Z1 и Z2 в зоната на регулярните
измервания на базата на стойностите на параметрите на производната на температурния
контраст по вертикалната ос на горещото петно.
Резултатите от проведеното изследване позволяват:
 определяне на общото износване на стената Z3 с помощта на измерената фонова
температура в бездефектната област;
 определяне на параметрите на дефекта (остатъчната дебелина на стената в
областта на дефекта Z1 и неговата височина Z2) в зоната на внимание и зоната на
регулярните измервания при използване на установените при термографски
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измервания параметри на производната на температурния контраст по
вертикалната ос на горещото петно;
Приложението на резултатите от термографски измервания на повърхностната
температура в установените зависимости позволява определяне на параметрите на
повредата с цел диагностициране на състоянието и вземане на обосновано решение за
по-нататъшната експлоатация на стоманоразливната кофа или извеждането ѝ за ремонт.

4. Заключение
При използване на създаден за целите на IR диагностиката 3D математичен модел
е проведено изследване, с цел установяване на зависимости за оценяване на състоянието
на стената на стоманоразливната кофа.
При провеждане на изследването е отчетено повърхностното температурно поле за
различни етапи от експлоатационния цикъл на кофата и размери на повредата. В резултат
на регресионен анализ е установена функционална зависимост на износването на стената
в резултат на контакта с течната стомана като функция от фоновата повърхностна
температура, определена в бездефектната област.
Предложен е мултимоделен подход, основаващ се на разделянето на
параметричното пространство на четири участъка и приложение на регресионните
зависимости за всеки участък за определяне на остатъчната дебелина стената в областта
на дефекта като функция от параметрите на измереното с IR камера повърхностно
температурно поле.
При приложение на мултимоделния подход на изследване с цел повишаване на
точността на предсказване параметричното пространство на зоната на повишено
внимание е разделено на четири области и предназначените за прогнозиране модели са
изведени за всяка от тях.
За прецизно оценяване на тежестта на повредата за всяка област на изследване е
изведена и система от две уравнения, съвместното решаване на които позволява
определяне на остатъчната дебелина на стената в областта на дефекта и неговата
височина.
Установените зависимости може да бъдат приложени при провеждане на
диагностични процедури с цел вземане на обосновано решение за по-нататъшната
експлоатация или извеждане от експлоатация.
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Abstract
A model-based approach for diagnosis of ladle lining damages on the base of thermovision images is proposed.
For the calculations of the outer surface temperature for different depths and shapes of damages is used a Finite
Elements Method of the heat transfer in the ladle lining. The approximation of simulation results is presented as
regression equations. The parameters for the calculations with these diagnosis equations are the results of
thermovision measurements. A system of diagnosis rules is developed.
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Оценка на текущото състояние на стената на стоманоразливна кофа
Иванка ПЕТРОВА, Емил МИХАЙЛОВ

1. Въведение
Термичните шокове, на които е подложена изолацията на периодично действащите
металургични инсталации са честа причина за нейното разрушаване [1,2]. За
безпроблемната работа на стоманоразливните кофи е необходимо познаването на
остатъчната дебелина на изолацията, която в отделни проблемни участъци може да има
по-ниски стойности, изразяващи се в локални износвания или разрушаване на отделни
елементи от зидарията, при което съществува потенциална опасност от пробив и
изтичане на метала. Тази остатъчна дебелина и локални износвания и разрушения могат
да бъдат определени при провеждане на периодичен мониторинг на кофата в отделни
моменти от нейната работа.
Ето защо диагностиката и предсказващото поддържане [3] на металургичните
агрегати, работещи при високи температури са едни от най-важните задачи, които трябва
да бъдат решавани в съвременните производствени условия. Те са от особено значение
за устойчивата работа на агрегатите от технологичния процес. През последните години
приложението на инфрачервената термография за получаване на пряка информация за
повърхностната температура на металургичните агрегати [4] се превърна в основен
подход при реализиране на диагностични процедури за оценка на състоянието [5,6].
За реализиране на процедурите по предсказващото поддържане на базата на
реалното състояние на агрегатите в практиката на водещи производители се разработват
компютърни информационно-диагностични системи, за наблюдение на процеса и
събиране на данни за реалните нива на технологичните параметри и текущото състояние
на отделните агрегати през целия им жизнен цикъл.[7-9]
С помощта на тези системи на базата на диагностични данни се извършва
откриване на дефекти, установяване на размерите на дефектите и тяхната класификация
и оценка на безопасността на инсталациите.
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Процесът на оценка и надеждност на оборудването се състои от следните важни
стъпки:
 обработване на данни от изследвания;
 установяване на дефекти;
 определяне на размера на дефекта;
 оценка на тежестта на дефекта;
 управление на ремонта.
Установяването на температурните полета и горещите повърхностни петна е само
част от дейностите, свързани с мониторинга и подсигуряването на нормалната работа на
оборудването. Оценката на получените резултати, тяхното класифициране и анализ са
много важни за вземане на решения, как и особено кога да се приложи коригиращо
действие.
Като основен подход при диагностициране на състоянието на огнеупорната изолация се
прилага термографското измерване [10-15].
Управлението на ремонта класифицира тежестта на дефекта в три основни
категории:
 допустима – повреда, която изисква мониторинг и прилагане на коригиращи
действия в удобно време;
 умерена – повреда, която изисква прилагане на коригиращи действия възможно
по-скоро;
 сериозна – много сериозна повреда, която изисква незабавно действие.
На сериозните дефекти се дава най-голям приоритет и се изисква незабавно
действие в повечето случаи. Другите две степени на тежест изискват подходящ график
за ремонт.
За реализиране на дейностите по предсказващо поддържане на база на текущото
състояние се разработват и внедряват методики за комплексен подход при
диагностициране и оценката на състоянието на оборудването, основаващи се на
използване на резултатите от термографските измервания в комбинация с такива от
математически модели (описващи топлообменните процеси и температурните полета в
зависимост от дебелината на изолацията, вида на огнеупорните материални и условията,
при които работят) и експертни знания.
Целта на настоящото изследване е да бъдат разработени правила за оценяване на
състоянието на стоманоразливните кофи на базата на резултати от периодичен
термографски мониторинг.

2. Изследване
За провеждане на изследването е разгледан реален технологичен процес на
производство на стомана в свръхмощни електродъгови пещи – извънпещно обработване
на метала – непрекъснато разливане на стоманени блокове, състоящ се от: изливане на
стоманата от електродъговата пещ; транспортиране метала; обработване на метала на
кофъчно-пещна инсталация; непрекъснато разливане на метала; поддръжка и ремонт;
междинно нагряване.
Причините за извеждане от експлоатация на стоманоразливната кофа и
подлагането ѝ на капитален ремонт са общото износване на огнеупорната изолация и
наличието на локални повреди, чието отстраняване е невъзможно с провеждане на горещ
ремонт. Всяка от тези две причини е достатъчно основателна за спиране на кофата от
експлоатация.
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Фигура 1. Схема на работния цикъл на стоманодобивната кофа

За провеждане на изследването е използван разработения 3D математически модел
на нестационарния топлообмен в стената на стоманоразливна кофа [16], в която е
симулиран дефект с формата на права триъгълна призма. Схематично представяне на
конфигурация на вертикален дефект между две огнеупорни тухли и приетите
обозначения е визуализирано на фигура 2. За представяне на дефекта са приети следните
означения на геометричните характеристики:
 остатъчната дебелина на стената Z1 в областта на дефекта;
 височина на повредата Z2;
 степен на износване на стената Z3 в бездефектната област;
 широчина на повредата Z4.

б)

а)

Фиг. 2. Схематично представяне на дефекта и приетите означения

В резултат на математическото моделиране е определена повърхностната
температура на стената на кофата, изменението на максималната температура на
горещото петно Tmax, на фоновата температура в неразрушения участък и
температурния контраст (TK =Tp,l-Tq,l) при преминаване през различните етапи от
работния цикъл. Получените резултати са представени ва фигура 3.
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Фиг. 3. Разпределение на температурата по външната повърхност на кофата при наличие на
симулирания дефект.

За провеждане на изследването е разработен план за провеждане на експеримента.
За целите на изследването е прието широчината на фугата на вътрешната повърхност на
стената в основата на дефекта да бъде постоянна и с максимално допустимия в
практиката размер Z4= 0,021m, а останалите три параметъра да бъдат изменяни на три
нива: минимално (-1), средно (0) и максимално (+1), при което е планиран и реализиран
пълен факторен експеримент, изискващ провеждане на 27 броя експерименти.
Схемата на параметричното пространство е представена на фигура 4.
По този начин повредата е симулирана в началото на нейното появяване, когато
остатъчната дебелина на стената пред нея е Z1(+1)=0,15m, при нейната максимална
стойност (когато дебелината на стената пред нея има минимална допустима стойност) –
Z1(-1)=0,07m, при достигането на която кофата трябва да бъде изведена от експлоатация
и при средната стойност – Z1(0)=0,11m, при достигането на която по-нататъшното
нарастване на дефекта навлиза в зоната на повишено внимание.
При стойности на параметъра 0,11m <Z1<0,15m диагностичните процедури се
провеждат при предварително зададена регулярна честота. Когато износването е в
границите 0,07m <Z1<0,11m, интервалът на провеждане на измерванията е по-кратък и е
обозначен като зона на внимание (AZ).
За тази схема на изграждане и химичен състав на огнеупорните материали от
работния слой средностатистическата продължителност на експлоатационния цикъл на
стоманоразливната кофа е 100 работни цикъла, т.е. участие в 100 бр. технологични
цикъла.
Височината на дефекта оказва влияние върху температурното разпределение в
горещото петно и неговата максимална стойност. Този параметър на повредата е
симулиран в интервала 0,1m<Z2<0,3m. Средната стойност на износване е Z2(0)=0,2m. В
проведените изследвания не са разгледани критични стойности на този размер.
Независимо от наличието на локални повреди, изолацията на стената, с начална
дебелина Z3(+1)=0,28m, е подложена на износване в резултат на взаимодействието с
течната стомана и шлаката.
Това износване е симулирано на три нива, като минималната допустима дебелина,
след която кофата трябва да бъде изведена от експлоатация, е зададена
Z3(-1)=0,18m.
Средната стойност на износване е Z3(0)=0,23m. При стойности на параметъра
0,23m<Z3<0,28m диагностичните процедури се провеждат при предварително зададена
регулярна честота. Когато износването е в границите на зоната (0,18m<Z3<0,23m) и
стойността на остатъчната дебелина наближава критичната интервалът на провеждане
на мониторинговите измервания е по-кратък.
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Граничните стойности на износването Z1(-1)=0,07m и Z3(-1)=0,18m, при които
кофата трябва да бъде извеждана от експлоатация са представени на фигура 5 с плътни
линии. Когато в резултат на диагностичните процедури стойността на единият от
параметрите достигне граничната стойност, стоманоразливната кофа трябва да бъде
отстранявана, независимо от стойността на другия.
Категоризирането на повредата в зависимост от стойността на остатъчната
дебелина на стената Z3 и тази пред дефекта Z1 са представени в таблица 1.
Таблица 1. Категоризиране на повредата в зависимост от стойностите на параметрите Z3 и Z1.

Z1 0,11m<Z1≤0,15m
Z3
0,23m<Z3≤0,28m ДОПУСТИМА
0,18m<Z3≤0,23m
УМЕРЕНА
Z3≤0,18m
СЕРИОЗНА

0,07m<Z1≤0,11m

Z1≤0,07m

УМЕРЕНА
УМЕРЕНА
СЕРИОЗНА

СЕРИОЗНА
СЕРИОЗНА
СЕРИОЗНА

За дефиниране на диагностични признаци (белези) е проведен корелационен анализ
на резултатите за повърхностното температурно поле на стената на стоманоразливната
кофа в определен като подходящ момент за термографски мониторинг. Установени са
максималната температура на горещото петно и съответстващата ѝ фонова температура.
Определени са стойностите на производната на температурния контраст по височина на
горещото петно. В резултат на анализа [16] са установени високи стойности на
корелационните коефициенти между параметрите на дефекта и параметрите на
повърхностното температурно поле и горещото петно, поради което те могат да бъдат
разглеждани като диагностични белези.

Фиг. 4. План за провеждане на експеримента и
нива на параметъра Z1.

Фиг. 5. План за провеждане на експеримента и
критични нива на Z1 и Z3.

Получените симулационни резултати за повърхностната температура са
подложени на регресионен анализ по метода на най-малките квадрати [17] и са
установени апроксимиращи зависимости за оценяване на общото износване и повредата
на стената на стоманоразливната кофа:
 Остатъчната дебелината на стената на кофата Z3 и фоновата температура в
бездефектната област;
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Z3=f(Tf)
(1)
 Остатъчната дебелина на стената пред дефекта Z1 и максималната температура
на горещото петно Tmax;
Z1=f(Tmax, Z2, Z3)
(2)
 Височината на дефекта Z2 и разстоянието Δhmax=h2-h1 между проекциите на
локалния максимум T'max и локалния минимум T'min на производната на
температурния контраст по височина на горещото петно(вертикалната ос на
горещото петно);
Z2 = f(Δhmax,Z1, Z3)
(3)
 Остатъчната дебелина на стената Z1 пред дефекта и разликата ΔT'max=T'max-T'min
от стойностите на локалния максимум и локалния минимум на производната на
температурния контраст по височина на горещото петно;
Z1=f(ΔT'max, Z2, Z3)
(4)
 Остатъчната дебелина на стената пред дефекта Z1 и отношението
ΔT'max/Δhmax=(ΔT'/Δh)max между разликата от стойностите на локалния максимум
и локалния минимум на производната на температурния контраст и
разстоянието между техните проекции по височина на горещото петно.
Z1=f(ΔT'max/Δhmax, Z2, Z3)
(5)
Също така са изведени и регресионни зависимости между максималната стойност
на горещото петно при стойностите за избраните нива на изследване на остатъчната
дебелина на стената пред дефекта Z1 и стойностите на височината на повредата Z2 и
остатъчната дебелина на стената Z3 в неповредения участък.
Tmax = f(Z2, Z3)
(6)
След преминаване на стоманоразливната кофа през етапите на технологичния
процес и след приключване на непрекъснатото разливане на стоманата, празната кофа
постъпва в участък за провеждане на дейности по нейната поддръжка включващи
визуална инспекция на състоянието на вътрешната повърхност на топлинната изолация,
на външната повърхност на стоманената конструкция и на стената като цяло и замяна на
износени фасонни огнеупорни устройства.
В тези условия, с помощта на визуалната камера на инфрачервения прибор или при
приложение на дигитална камера с висока разделителна способност и при отчитане на
параметрите на оптическата система, може да бъдат определени геометричните размери
на локалните повреди на нивото на вътрешната повърхност на кофата.
Това позволява прилагане на комплексен подход, включващ комбиниране на
резултати от визуална оценка, термографско измерване на повърхностното температурно
поле и тези от математическото моделиране на нестационарното топлинното и
температурно състояние на стената на стоманоразливната кофа по време отделните
работни цикли и на различен етап от нейната експлоатация при различна степен на
износване и локални повреди.
При използване на изведената регресионна зависимост (1) за определяне на
средната дебелина на изолацията Z3 на базата на измерената температурата на външната
повърхност в бездефектната област T*f може да бъде извършвана оценка на общото
износване на стената. През първата половина от експлоатационната кампания
термографския мониторинг може да бъде в резултат на регулярни измервания. В периода
на оглед и поддръжка на стоманоразливната кофа при установяване на локална повреда
трябва да бъде насрочен мониторинг за оценяване на размерите на дефекта и тежестта
на повредата. В зависимост от резултатите по оценка на локалната повреда
термографските измервания може да продължат като регулярни или да бъде намален
периодът между диагностичните процедури. При навлизане на износването в зоната
(0,18m<Z3<0,23m) диагностичните процедури се провеждат през по-малки интервали от
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време в зависимост от конкретните резултати с цел оценяване на повредата и
предсказване на остатъчния живот на съоръжението. Независимо от броя на
реализираните работни цикли, при регистриране на остатъчна дебелина в интервала
0,18m<Z3≤0,185m, мониторингът трябва да бъде извършван на всеки следващ работен
цикъл с цел оценяване на реалното състояние и вземане на решение за спиране на кофата
от експлоатация при достигане на критични стойности на остатъчната дебелината
стената Z3≤0,18m. Достигането на критичната стойност е основание за извежда от
експлоатация независимо от наличието на локален дефект и оценката на неговата тежест
(при стойността на Z1>0,18m), защото въз основа на стойността на Z3 повредата се
категоризира като сериозна.
След определяне на стойността на Z3 по уравнение (1) и установена от визуалната
инспекция стойност на височината на дефекта Z2 стойността на дебелината на
изолацията пред дефекта Z1 може да бъде определена по уравнение (2) при замяна на Tmax
с максималната температура T*max на горещото петно, измерена при термографски
мониторинг.
Комбинацията от уравнения (3), (4) и (3), (5) представляват две системи от две
уравнения с две неизвестни, в които стойността на Z3 се определя еднозначно по
уравнение (1) и те могат да бъдат използвани за определяне на стойностите на Z1 и Z2 на
базата на параметрите на температурния контраст по вертикалната ос на горещото петно,
изчислени от измереното с термографската камера температурно поле на повърхността.
Определяните стойности на Z2 могат да бъдат използвани и за определяне на стойността
на Z1 по уравнение (2).
При оценяване се разглеждат три степени на тежестта на повредата Z1, в зависимост
от които се прилага и съответната честота на измерване с цел инфрачервена диагностика.
Когато стойността е извън зоната на внимание и повредата се категоризира като
допустима се провеждат регулярни измервания, като в зависимост от конкретната
стойност на Z1 се определя и интервалът на мониторинг. При навлизане в зоната на
внимание, когато повредата се категоризира като умерена и с наближаване на критичната
стойност (Z1=0,07m), и остатъчната дебелина и на общото износване 0,185m<Z3
диагностичните измервания се провеждат през по-кратки интервали и когато
износването е близко до критичното (0,07m<Z1≤0,075m) измерванията се провеждат на
всеки следващ цикъл до спиране на кофата за ремонт при достигане на Z1≤0,07m, когато
повредата се категоризира като сериозна (която изисква незабавно действие) и кофата
трябва да бъде изведена от експлоатация.
Използването на термограмите от периодичния мониторинг в процеса на
инфрачервена диагностика позволява детайлно определяне на температурните полета в
областта на дефекта и фоновата температура, което е предпоставка за прецизното
измерване на стойностите във всяка точка от температурното поле, а от там и
необходимите температури за определяне на стойностите на диагностичните признаци,
с помощта на които да бъдат определяни размерите на дефекта и извършвана оценка на
тежестта му.
Уравнение (6), позволява определянето на теоретичната максимална температура,
която би се получила в горещото петно в областта на дефекта при максималната
допустима дълбочина на дефекта Z1=0,07m в зависимост от стойностите на Z2 и Z3. Това
позволява при регистриране на максималната измерена с инфрачервената камера
повърхностна температура на горещото петно T*max да бъде съпоставяна с определена
теоретична Tm(0,07) и при съответните стойности на Z2 и Z3 и да бъде извършвана
проверка по метода на граничните стойности. Такива зависимости са изведени и за
останалите нива на параметъра Z1. С помощта на измерената максималната температура
на горещото петно T*max и уравнение (6) може да се определи дали стойността на Z1 е в
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интервала на регулярните измервания с очаквана допустима тежест на дефекта или в
интервалът на повишено внимание, когато повредата се категоризира като умерена и
постепенно се доближава към критичната стойност на размера, при който да бъде
оценена като тежка. При стойности на T*max  Tm(0,07) може да бъде прието, че
стойността на Z1≤0,07m и повредата се категоризира като тежка.

3. Резултати
При използване на резултати от визуалните инспекции и заместване в уравнения
(1) – (6) със съответните стойности, определени в резултат на термовизионни измервания
на повърхностното температурно поле в момента на позициониране на кофата на стенда
на МНРС (T*max Tmax, Δh*max  Δhmax, ΔT'*max ΔT'max, (ΔT'/Δh)*max (ΔT'/Δh)max) могат
да бъдат определени реалните стойности на параметрите Z1, Z2 и Z3.
По този начин описаните процедури позволяват определяне на:
 остатъчната дебелина на стената Z3 в бездефектната област по измерената
повърхностна температура T*f;
 височината на дефекта Z2 при използване на:
 резултатите от визуалните инспекции и
 резултатите от термовизионния мониторинг при определяне на
разстоянието Δh*max между проекциите на локалния максимум и локалния
минимум на производната на температурния контраст по височина на
горещото петно(вертикалната ос на горещото петно);
 стойността на дебелината на изолацията пред дефекта Z1 въз основа на:
 измерената максимална температура на горещото петно T*max и
 разликата ΔT'*max=T'*max-T'*min от стойностите на локалния максимум и
локалния минимум на производната на температурния контраст по
височина на горещото петно или отношението (ΔT'/Δh)*max на тази разлика
и разстоянието между техните проекции;
 тежестта на повредата на базата на измерената максимална температура на
горещото петно T*max.
Така чрез приложение на резултатите от термографските измервания съвместно с
тези от визуалната инспекция в изведените апроксимиращи зависимости от
математическото моделиране на нестационарния топлообмен в стената на
стоманоразливната кофа може да бъдат определяни размерите на износването и
разглеждания дефект, на базата на които да бъде направена оценка на тежестта на
повредата и да бъде взето решение за по-нататъшна експлоатация.
Това позволява да бъде обобщено, че описаният моделно базиран диагностичен
подход, включващ комплексното използване на математическото моделиране на
топлинното и температурно състояние на огнеупорната изолация и статистическа
обработка на получените резултати за извеждане на апроксимиращи функции за
параметрите на повредата, в комбинация с резултати от термовизионно измерване на
повърхностната температура и такива от визуална инспекция е напълно приложим за
онлайн диагностика.
Прилагането на подобни функции е свързано с отчитане на температурните полета,
и извеждане на градиентни стойности, което налага използване на специално
разработени процедури, алгоритми за оценка, анализиращи получените резултати.
Резултатите от симулацията, експлоатационните правила и експертния опит
позволяват да се дефинира система от правила (представени в таблица 2) за
класифициране на повредата в някои от следните класове:
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клас A -- Кофата е изправна, налично е износване, но липсва локална повреда
(Z1=Z3) и се налагат регулярни измервания за оценка на износването в
резултат на контакта с течната стомана;
клас B -- Налични са износване и/или локален дефект с нисък риск от авария,
експлоатацията може да продължи при регулярни термографски
инспекции;
клас C -- Налични са износване и/или повреда с нарастващ риск от авария,
експлоатацията може да продължи при по-чести термографски
инспекции;
клас D -- Има риск от авария и следва да се провеждат измервания на всеки
следващ цикъл до спиране при достигане на критична стойност;
клас E -- Има изключително голям риск от авария и кофата следва да се изпрати
за ремонт.
Тъй като Z1≤Z3, равенството е възможно само при липса на локална повреда на
изолацията.
Таблица 2. Система от правила за класифициране на повредата.

R№
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

Z3
: Ако 0,23m<Z3≤0,28m
и
: Ако 0,23m<Z3≤0,28m
и
и
: Ако 0,23m<Z3≤0,28m
и
: Ако 0,23m<Z3≤0,28m
и
: Ако 0,185m<Z3≤0,23m
и
: Ако 0,185m<Z3≤0,23m
и
: Ако 0,185m<Z3≤0,23m
и
: Ако 0,185m<Z3≤0,23m
: Ако 0,185m<Z3≤0,185m и
и
: Ако 0,18m<Z3≤0,185m
и
: Ако 0,18m<Z3≤0,185m
и
: Ако 0,18m<Z3≤0,185m
и
: Ако 0,18m<Z3≤0,28m
и
: Ако Z3≤0,18m
и
: Ако Z3≤0,18m
или
: Ако Z3≤0,18m

Z1
Z 1 = Z3
0,11m<Z1≤0,15m
0,07m<Z1≤0,11m
0,07m<Z1≤0,075m
Z1 = Z3
0,11m<Z1≤0,15m
0,07m<Z1≤0,11m
0,07m<Z1≤0,075m
Z1 = Z3
0,11m<Z1≤0,15m
0,07m<Z1≤0,11m
0,07m<Z1≤0,075m
Z1≤0,07m
Z1 = Z3
0,07m<Z1≤0,15m
Z1≤0,07m

то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то
то

Клас
A
B
C
D
C
B
C
D
D
D
D
D
E
E
E
E

Описаните процедури и формулираната система от диагностични правила
представляват комплексен подход за провеждане на диагностични процедури,
основаваща се на комбинирано използване на резултатите от измерване на термографско
измерване на повърхностната температурата, визуална оценка и приложение на
апроксимиращи зависимости (изведени при моделиране на нестационарното топлинно и
температурно състояние на огнеупорната изолация), включващи оценяване на
състоянието на изолацията на стоманоразливната кофа, класифициране на повредите и
вземане на решение за по-нататъшната експлоатация, поддръжка или ремонт.
Описаната система от правила, заедно с изведените апроксимиращи функции,
позволява да бъде разработен алгоритъм за реализиране на система за подпомагане
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вземането на решения (Decision Support System) за експлоатация и поддръжка на
стоманоразливните кофи с цел безопасно използване на техния максимален ресурс.

4. Обобщение
На базата на получени симулационни резултати от пълен факторен експеримент и
изведени апроксимиращи зависимости, описващи връзката между стойностите на
параметрите на повредата и формулираните диагностични белези, е разработена
диагностична процедура, основаваща се на комбинирано използване на резултатите от
измерване на температурата на повърхността с IR камера, визуална оценка, моделиране
на нестационарното топлинно и температурно състояние на огнеупорната изолация.
На базата на резултатите от симулацията, експлоатационните правила и експертния
опит са дефинирани система от правила за класифициране на повредата и необходимите
дейности за следене и оценяване на реалното състоянието и вземане на решение за
поддръжка и експлоатация на стоманоразливната кофа.
Разработените са правила позволяват на базата на измереното с помощта на
термографска камера повърхностно температурно поле да бъде оценявано реалното
състояние на стоманоразливната кофа и вземане на обосновано решение за извеждането
ѝ от експлоатация.
Описаните правила са основа за изграждане на алгоритъм, с помощта на който да
бъде реализирана система за подпомагане вземането на решения (Decision Support
System) за експлоатация и поддръжка на стоманоразливните кофи с цел безопасно
използване на техния максимален ресурс.
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