
 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume IV, Issue 2, Year 2021 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 

119 

CT Analysis of Samples, Containing High-energy 
Synthesis Multidisperse Powder 

 
Rositza DIMITROVA, Plamen TASHEV 

 
Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies  

with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria, 
e-mail: rossy@ims.bas.bg 

 
Abstract 
Two types of samples are subjected to Micro X-ray Computed Tomography (CT) with microtomograph SkyScan 
1272, Bruker. The first one is made of aluminium alloy AlMg5 (5019) containing 1% multidisperse powder, and 
the second one - technically pure Al, containing 1% carbon nanotubes. Samples are obtained through extrusion.  
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СТ анализ на образци (пробни тела), съдържащи мултидисперсен 
прах, получен чрез високоенергиен синтез 

 
Росица ДИМИТРОВА, Пламен ТАШЕВ 

 
1. Увод 
 

Микро-рентгеновата компютърна томография (CT) е безразрушителна техника за 
изследване на вътрешната структура на материалите. Тя се използва за изследване на 
широк спектър от материали, включително скали, кости, керамика, метал и меки тъкани. 
CT сканиранията се създават чрез серии рентгенови лъчи, които са форма на радиация в 
електромагнитният спектър. Скенерът емитира рентгенови лъчи към пробното тяло от 
различни ъгли при зададена стъпка, като детекторите измерват разликата в рентгеновите 
лъчи, абсорбирани от тялото, и рентгеновите лъчи, преминали през тялото. 
Първоначално използван за диагностика в медицината [1÷5], този метод в последните 
години успешно се използва за изследване и контрол на материалите в инженерната и 
научна практика [6÷10].   
 
2. Материали и методи за изследване 
 
2.1 Получаване на екструдираните пробни тела 
 
2.2.1 Пробно тяло от сплав AlMg5 (5019) с 1% мултидисперсен прах (пробно тяло 1) 

Пробното тяло е извадено от модифицирана с мултидисперсен прах тел, получена 
по следната технология [11, 12]: 

- насечки, изготвени чрез нарязване на пръчки предназначени за ВИГ заваряване 
от сплав AlMg5 с добавен 1% мултидисперсен прах (от системата Ti-C, получен 
чрез високоволтов електроразряден синтез с три електрода в среда от керосин от 
колектив под ръководството на проф. Олга Сизоненко от Института за импулсни 
процеси и технологии към Национална академия на науките на Украйна) [13, 14 
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15,]  са обработени в планетарна мелница с цел равномерно разпределение на 
праха по повърхността им;  

- след обработката насечките се поставят в цилиндричен съд от сплав AlMg5, 
компактират се чрез пресоване и се изтеглят във вид на тел чрез пресоване с 
подгряване. 

 
2.2.2 Пробно тяло от технически чист Al и 1% нанотръби (пробно тяло 2) 

Пробното тяло е извадено от тел, модифицирана с въглеродни нанотръби по 
следната технология [11, 12]: 

- насечки, изготвени чрез нарязване на пръчки предназначени за ВИГ заваряване 
от алуминий и добавени 1% въглеродни нанотръби са обработени в планетарна 
мелница с цел равномерно разпределение на праха по повърхността им;  

- след обработката насечките се поставят в цилиндричен съд от алуминий, 
компактират се чрез пресоване и се изтеглят във вид на тел чрез пресоване с 
подгряване. 

 
2.2 СТ анализ 
 

СТ анализът e направен чрез микротомограф SkyScan 1272, Bruker, закупен по 
Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти 
технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020. Микротомографът е показан на фигура 1. Той е 
предназначен за експресно и безразрушително изследване на порести метални и 
неметални пени и изделия от тях, повърхностни и обемни пукнатини, получени при 
работа или различни изпитвания на мехатронни компоненти и др. Получава се детайлна 
информация за наличието на различни по плътност фази в обема на изследвания 
материал, геометрични характеристики на фази с неправилна форма и тяхната структура. 
Специално разработената оптична система и методика за измерване позволява 
изследванията да се провеждат с висока резолюция при различни по размер и геометрия 
пробни тела.  

 

Фигура 1. Микротомограф SkyScan 1272, Bruker 
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Някои от характеристиките на Skyscan 1272 са: 
- Фокус на изтoчника на рентгеново лъчение при 4 W: < 5 µm. 
- Номинална резолюция: < 0.35 µm. 
- Автоматичен 6-позиционен превключвател на филтри за широкобхватна избор 

на енергия от източника, осигуряващ най-добрите условия за сканиране за 
всякакъв вид проба. 

- Масичка за образеца с 360˚ въртене в двете посоки със стъпка 0.01˚; автоматично 
микро-позициониране на обекта спрямо източника. 

- Диаметър на сканирания обект от 5 до 60 mm; дължина на сканирания обект от 
5 до 60 mm. 

- Софтуер за управление на системата и специализиран софтуер за реконструкция, 
съхранение на данни, визуализация и експорт към друг софтуер за 3D 
изображения. 

 
Налични са следните функции за анализиране на 3D изображения: 
- реалистична 3D визуализация – представяне на повърхността и обема; 
- преглед на триизмерните обеми сечение по сечение; 
- извличане и визуализация на произволни 2D сечения; 
- измерване на разстояния в реални единици за разстояние; 
- измерване на площи на повърхност в реални единици на площ; 
- измерване на обеми и обемни части в реални единици за обем. 

 
След извършване на първоначални настройки са избрани следните параметри на 

пролъчване: разделителна способност 4904х3280 pxl, големина на pxl: ~2 µm, филтър Al 
1 mm, напрежение на източника 80 kV, ток на източника 125 µA, стъпка на пролъчване: 
0.400˚, 360˚ пролъчване (пълно завъртане на образеца). 

След приключване на пролъчване е направена 3D - реконструкция чрез обработка 
на получените графични изображения със софтуер NRecon v. 1.7.4.2. За визуализация на 
3D – моделът и получаване на разрези в различни сечения е използван софтуер CTVox 
v.3.3.0r1403. 
 
3. Резултати 
 
На фигура 2 са показани рентгеновите проекции на двата образеца при стартиране на 
пролъчването, т.нар. предварителен изглед. 

  
а) пробно тяло 1 б) пробно тяло 2 

Фигура 2. Проекции на пробните тела: а) - от сплав AlMg5 (5019) с 1% мултидисперсен прах; б) - от 
технически чист Al и 1% нанотръби 
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На фигура 3 а,е е показан 3D – моделът на пробно тяло 1 при различна 
пространствена ориентация (в долният ляв ъгъл е дадена координатната система). На 
фигура 3 б-д са показани разрези в напречно сечение (стартовата точка е фиг. 3 а), а на 
фигура 3 ж-м – надлъжното му сечение (стартовата точка е фиг. 3 е). 
 

  
а) б) 

 
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 
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и) й) 

  
к) л) 

 
м) 

Фигура 3. 3D-модел на пробно тяло 1  

Като по-плътна се откроява външната обвивка на тялото, това явно са стените на 
цилиндърът, в който са поставени насечките. Плътността на самите насечки е по-ниска, 
поради което те са с по-тъмен цвят от външната обвивка. В напречно сечение (фиг. 3 а-
д) насечките се виждат като зърна, по границите на които са разположени частиците на 
модифициращия прах от системата Ti-C, поради което границите се регистрират като по-
плътни (със светъл цвят). На места се виждат тъмни участъци – кухини между насечките, 
получени в резултат на недобро уплътняване. В надлъжно сечение (фиг. 3 е-м) се вижда 
модифициращия прах като нишки с неравномерна дебелина. 
 

На фигура 4 а,и е показан 3D-моделът на пробно тяло 2 при различна 
пространствена ориентация. На фигура 4 а-з са показани разрези в напречно сечение 
(стартовата точка е фиг. 4 а), а на фигура 4 и-р – надлъжното му сечение (стартовата 
точка е фиг. 4 и).  
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 

  
и) й) 
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к) л) 

  
м) н) 

  
о) п) 

 
р) 

Фигура 4. 3D – модел на пробно тяло 2 
 

Пробното тяло е хомогенно като структура, с изключение на по-тъмните обекти, 
които в напречно сечение са оформени като „пукнатини“ (фиг. 4 б-з) през цялото 
сечение, а в надлъжно - като тъмни линии (фиг. 4 й-р) през цялото сечение. Вероятно 
това са нанотръбите, които са агломерирали, благодарение на което се регистрират – най-
малкият обект, който може да бъде засечен с този метод на изследване, е 2 µm при 
максималната разделителна способност (4904х3280 pxl). На места се забелязват по-
светли точки – това са по-плътни обекти (фиг.4  б-и). 
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4. Изводи 
 

 Методът на микро-рентгеновата компютърна томография позволява бързо 
безразрушително изследване на пробни тела и детайли за откриване на 
неплътности, проследяване на разпределението на фази с различна от тази на 
основният материал плътност, изследване на порести материали. 

 Благодарение на описаните по-горе възможности методът успешно може да бъде 
прилаган при разработване на нови материали, за контрол на качеството и при 
обучение на специалисти в областта. 
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