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Estimation of Elastic Constants of Materials
Based on the Resonant Beam Method
Victor A. CHIRIKOV
Technical University of Varna, Varna, Bulgaria,
e-mail: chirikovva@yahoo.com
Abstract
Below we suggest an experimental technique for the simultaneous determination of elastic constants (i.e. Young’s
modulus and Poisson’s ratio) based on measured higher natural frequencies of a beam specimen free transverse
vibration. The technique utilizes a relationship derived in prior research and proven valid for a lower spectrum of
vibration frequencies of a beam. Fitting the analytic relationship to the experimentally derived frequencies enables
the determination of the elastic constants for free uniform beams of different cross-sections made from various
materials. The method is illustrated by an example and comprehensively discussed.
Keywords: resonant beam method, frequency relationship, elastic constants

1. Introduction
The presented approach is similar to the procedure presented by Ritchie [2] or Brancheriau [3],
or many others. The main difference between the presented approach and that of Brancheriau
[3], for example, is that Brancheriau’s uses the solution of the implicit equation for natural
frequencies, obtained only for free type boundary conditions and valid for a number of modes
greater than 3. In comparison, our approach utilizes an explicit analytic relationship for
frequencies derived by the author from the frequency equation presented in [4], [7] and based
on Timoshenko’s differential equation for the free transverse vibration of stubby beams [1].
The explicit frequency relationship is valid for any boundary condition imposed at beam ends
and for all frequencies of its transverse vibration. Significant amount of validation work
conducted by the author along with a colleague from TU-Varna [5], [6], etc. supports good fit
of analytic relationship to test results. However, the optimization procedure used for the
simultaneous calculation of elastic constants gives better results for the Poisson’s ratio when a
greater number of measured frequencies are used or the beam samples have lower length-todepth ratios. The presented example below gives the result of estimation technique of the elastic
constants for a beam with free boundary conditions at the ends.

2. Experimental setup
2.1 Experimental technique
Uniform beam specimens of circular or rectangular cross-sections made from various materials
may be used for the experiments. Free boundary conditions for the specimens are achieved by
elastic threads located at the nodes of the beam mode shapes. For each mode, the position of
the elastic threads is exactly determined in order to minimize the influence of the supports (Fig.
1). Vibrations are excited by a slight impact at an appropriate place along the beam length.
For data acquisition and processing of the vibrations, a condenser measuring microphone with
external polarization connected to 16bit ADC (NI USB-6216 with max sample rate 200kS/s)
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and a computer are used. A LabView routine, which calculates the frequency spectrum and
extracts the peak frequency, is generated (Fig. 2).

Fig. 1. A specimen at elastic threads for measuring the fundamental mode frequency

Fig. 2. Front panel of the LabView routine
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2.2 Theoretical analytic relationship
For the test results analysis, the following relationship for frequencies related to the lower
spectrum of beam transverse vibration is suggested, which can be easily derived from the
frequency equation presented in previous research [4], [7]:
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reciprocal value of cross section shear coefficient [1].
Dimensionless parameter z is as follows
2
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where in addition to the commonly used notation L for the beam length and r for the radius
of cross section gyration, the so-called frequency-correlated number nc is introduced. For freefree thin beams, the successive frequency-correlated numbers are as follows: 1.505619,
2.499753, 3.50001, 4.5, etc.

3. The technique application example
To demonstrate the technique, we chose a specimen with circular cross-section made from 2014
Al-alloy. The specimen length is L=164.81 mm and cross-section diameter d=11.4 mm. To
obtain the material mass density, the specimen was submerged into a water vessel placed onto
weigh-scales; mass density of ρ=2772kg/m3 was obtained. After that, the specimen was
suspended at the nodes of a mode shape for each frequency of transverse vibration of the freefree beam. A slight tap was applied to excite the specimen’s transverse vibrations. After
processing the registered data, the first nine frequencies of the specimen’s free transverse
vibration were obtained, shown in the Table 1.
For subsequent calculations, the corresponding values for the frequency-correlated numbers nc
of thin free-free beams were taken into account, as is presented in point 2.2 above. Fitting
relationship Eq. (1) with the least squares method to the experimental resonant frequencies led
to the following values of Young’s modulus and Poisson’s ratio: E=74.9161GPa and
v=0.35685. Natural frequencies calculated for the tested beam with the obtained values of E
and v are given in the last column of Table 1.
Very high accuracy of the suggested technique is evident as the ratio error between the
theoretical and experimental results is well below 0.1 %. However, the chosen frequencycorrelated numbers for thin free beams can differ from those for stubby free beams, which may
result in divergence for E and v estimates from their exact values. To avoid this problem, the
general solution of Timoshenko’s differential equation for stubby beam transverse vibration
presented in [8] can be used. Substituting the experimental values from Table 1 and calculated
value E into the boundary condition frequency equation for free stubby beam transverse
vibration in [8], the equation for v can be derived. Solving this equation gives a more precise
value for Poisson’s ratio and also helps for deriving more precise values for the frequencycorrelated numbers.
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Table 1. Transverse frequencies of vibration for 2014Al-alloy specimen of L=164.8mm, d=11.4mm,
ρ=2772kg/m3
Number of the transverse
vibration mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Experimental, Hz
1917.8
5168.0
9822.0
15638
22385
29870
37924
46411
55265

Calculated at
E=74.92GPa, ν=0.35685
1917.0
5169.0
9823.0
15637
22386
29870
37923
46411
55229

It appears that those numbers differ only slightly from the above values; at v=0.33 they are as
follows: 1.50585, 2.4990, 3.4981, 4.4968, etc. Multiple experiments we conducted prove that
the value of E modulus actually does not change.
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Non-destructive PT Control of Wagon Axles
Kamelia KALCHEVSKA, Lyuobov JEKOVA
Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies
with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria,
e-mails: kami@ims.bas.bg, kdlacky@yahoo.com
Abstract
Railway safety is ensured through the application of national safety rules and general requirements for railway
undertakings, including through regulations and rules adopted by the infrastructure manager.
Keywords: capillary non-destructive testing, wagon wheel axle test, operating regulations

Безразрушителен PT контрол на елементите на вагонни колооси
Камелия КАЛЧЕВСКА, Любов ЖЕКОВА

1. Увод
Безопасността в железопътния транспорт се осигурява чрез прилагане на
национални правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците в
железопътния транспорт, включително и чрез правилници и правила, приети от
управителя на железопътната инфраструктура.
Националните правила за безопасност са задължителни за управителя на
железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, и структурите
извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и
експлоатация на железопътната инфраструктура и/или превозните средства.
Общите показатели, общите методи и общите критерии за безопасност се
предлагат, допълват и изменят в съответствие с решенията на Европейската комисия за
уеднаквяване на стандартите за безопасност. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ (ИА „ЖА“) като национален орган по безопасност уведомява
Европейската комисия за всички изменения и допълнения на националните правила за
безопасност. В националните правила за безопасност се включват мерки и процедури,
чрез които се предотвратява възникването на тежки железопътни произшествия.[1].

2. Експериментална част
В Инструкция за вагонни колооси на ДП Нац.компания железопътна
инфраструктура от 11.12.2012г., Заповед 2064 [2] в технически прегледи глава 4 чл.17
т.4 изисква ултразвукова дефектоскопия на подглавинната част на оста. В чл.27 не се
допускат в експлоатация колооси със следните неизправности:
- износване, измерено по кръга на търкаляне по-голямо от 7 mm;
- ръбове в областта на външната водеща повърхност;
- пукнатини по повърхността на търкаляне;
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- повреди по повърхността на търкаляне/откъртвания, шупли и разслояване / с
дължина по-голяма от 60 mm;
- ръбове в областта на външната водеща повърхност на реборда до 2 mm от върха
му съгласно Приложение 13.1, фиг.1, по останалата част от реборда се допускат
ръбове не по-високи от 2 mm;
- побитости по повърхността на търкаляне;
- окопани места с дължина по-голяма от 60 mm;
- напластени места с дължина по-голяма от 60 mm или по-високи от 1 mm.
В глава 7 [2] дефектоскопия на колоосите –Ултразвукова дефектоскипия спрямо
изискванията на БДС ЕN 473 Заменен с БДС EN ISO 9712 и в съгласие с „Технологична
инструкция за ултразвуков безразрушителен контрол на повърхността на търкалянена
колела тип „моноблок“ и „бандаж“ ТИ –УТ 1/08 на БДЖ ЕАД от 2008г.
Отделните елементи на колоосите (оси и колела) се проверяват за наличие на
пукнатини и други дефекти чрез безразрушителен контрол (дефектоскопия), по методи
и технологии, съгласно действащите инструкции за безразрушителен контрол на “БДЖ
Товарни превози” ЕООД (респ. одобрени от “БДЖ Товарни превози” ЕООД инструкции
за безразрушителен контрол (ултразвуков и магнитно-прахов) на външни ремонтни
предприятия).
Безразрушителен контрол (дефектоскопия) на елементите на колооси се извършва
от персонал с квалификация и/или сертификация в съответствие с БДС EN ISO 9712 или
еквивалентен стандарт по съответния метод за безразрушителен контрол (ултразвуков
(UT), магнитно-прахов (МТ), изпитване с проникващи течност(капилярен РТ)) минимум
ниво 2.

Фигура 1. Профил на повърхността на търкаляне на вагонна колоос за междурелсие 1435 мм
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На фигури от 2 са представени резултатите от РТ контрол на вагонно колело.
Забелязват се: клъстер от пори (а), пукнатини с размер по-голям от 120 mm (г и д). На
фиг. 2е е показан разрез, от който са взети проби за механични изпитвания.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

Фигура 2. Резултати от РТ контрол на вагонно колело
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3. Изводи
При изпитване с проникващи течности /РТ контрол/ на представеното вагонно
колело са показани всички недопустими неизправности -износване, измерено по кръга
на търкаляне по-голямо от 7 mm; ръбове в областта на външната водеща
повърхност;пукнатини по повърхността на търкаляне; повреди по повърхността на
търкаляне/откъртвания, шупли и разслояване / с дължина по-голяма от 60 mm; окопани
места с дължина по-голяма от 60 mm; напластени места с дължина по-голяма от 60 mm
или по-високи от 1 mm.
За анализ на експлоатационните характеристики е взет и материал от среза.
Благодарности:

Изследването е частично финансирано по проект Център за върхови
постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.
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Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
7. Европейски стандарт EN 50126 Приложения в жп транспорта – определяне и
демонстриране на надеждност, готовност, ремонтопригодност, безопасност (RAMS)
8. Европейски стандарт EN 50128 Приложения в жп транспорта –софтуер за
железопътни управляващи и контролни системи
9. Европейски стандарт EN 50159 Приложения в жп транспорта –телекомуникационна
техника, осигурителна техника и системи за обработка на данни
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Frequency Dependence of Ultrasonic Characteristics of Optical Plastics
Radostin KASAROV
Department of Electronics, “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas, Bulgaria,
e-mail: kasarov@gmail.com
Abstract
Ultrasonic non-destructive method has been applied to investigate various types of optical plastics. Specially
designed transducer of shear waves has been used. Attenuation coefficients of normal incidence waves in the
materials have been determined by means of the pulse-echo multireflection technique. Frequency dependence of
echoes amplitude and number of reflections in polymer samples has been studied.
Keywords: Electro-acoustic method, normal incidence shear waves, ultrasonic attenuation coefficient, pulse-echo
method, optical plastics

Честотна зависимост при изследване на оптични полимери с
ултразвук
Радостин КАСЪРОВ

1. Увод
Основни характеристики при разпространението на звукови вълни в даден
материал са техните скорости VL или VS и коефициентът на затихване . Техните
стойности, както и честотната им зависимост, са тясно свързани с химичния строеж,
структура и различните видове взаимодействия в средата. В [1] са докладвани
измерените скорости на разпространение на надлъжни ултразвукови вълни в прозрачни
полимерни материали. Коефициентът на затихване най-общо може да се представи като
сума от две съставящи - коефициент на поглъщане и разсейване. При полимерите
затихването на ултразвуковите вълни се дължи основно на поглъщането и е свързано със
структурата и хомогенността на материалите. Коефициентът на поглъщане в значителна
степен зависи от честотата, респективно от интензивността на топлинното движение в
средата [2]. Чрез определянето на коефициента на затихване α и изследване на честотната
му зависимост може да се съди за наличието на акустична анизотропия и нехомогенност
в аморфната среда.
В [3] са проведени ултразвукови измервания на тънкостенни полимерни образци
при честоти от 2.25, 5 и 10 МHz с ефективен размер на излъчвателя Ø 6mm. Доказано е,
че може да се получи качествена информация за тези материали по отношение на техните
физико-механични характеристики, което е особено важно при тяхното приложение.
Допълнителна информация за изследвания с нормално падащи надлъжни вълни е дадена
[4]. В настоящата работа е използван по-различен подход за допълване на познатата
досега и публикувана информация. Тук с помощта на електроакустичния метод,
образците са изследвани с помощта на осезател за нормално падащи напречни вълни (Sвълни), последователно включван при различни честотни филтри и входни импеданси
на ултразвуковата апаратура. Целта е получаване на качествена информация относно
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характеристиките на образците в зависимост от параметрите на електроакустичната
измервателната апаратура.

2. Експеримент
С помощта на ехо-импулсен метод са изследвани 8 различни полимерни образци
във вид на прозрачни пластинки с дебелина t от 2,00 до 5.57 mm и форма на правилен
паралелепипед. Освен стандартния полиметил метакрилат (PMMA) на ф. Krautkramer,
са изучени стирен акрилонитрил (SAN), стирен с ниска плътност (S-low Styrene),
целулоза (Cellulose), Acrylic и някои запазени марки на фирми-производители (Optorez,
Zeonex и Bayer).
Таблица 1. Изследвани образци и техните дебелини в mm

No.1
No.2
No.3
PMMA PMMA SAN

No.4
No.5
No.6
No.7
Zeonex Cellulose Optorez Bayer

No.8
No.9
S-low styrene Acrylic

2.00

2.07

3.09

5.02

2.77

4.65

2.01

2.51

5.57

За постигане на целта е приложен ехо-импулсният метод в контактен вариант, чрез
който се въвеждат ултразвукови вълни в обема на образеца. Наблюдават се измененията
в амплитудата на отразените от две повърхнини сигнали при многократно отражение
(фиг. 1). Използван e осезател за нормално разпространяващи се в образеца напречни
вълни (S-вълни) с работна честота 5 MHz и ефективен размер Ø 5,8 mm в режим на
предавател – приемник, включван последователно за всеки един образец към два
ултразвукови апарати – Krautkramer и Sonic. Използвани бяха възможностите на
различните честотни филтри в комбинация с промяна на входните импеданси, както
следва от техническите им характеристики:
 Narrowband- 0,5 MHz (0,4-0,6) MHz, 1,0 MHz (0,9-1,1) MHz , 2-4, 4-6, 10(9-11)
MHz и Broadband покриващ от 0,5 MHz до 15 MHz.
Демпфиране от 60 Ω, 80 Ω, 150 Ω и 400 Ω
Мощност на импулса: Low/Hi
 Narrowband- 0,2-1 MHz (0,197-1,1,265) MHz, 0,5-4 (0,391-4,337) MHz , 0,8-8
(0,752-10,937) MHz, 2-20 MHz (2,083-20,587) MHz.
Демпфиране: 342 Ω / 45 Ω (Low/Hi)
Мощност на импулса: 220 pF / 1000 pF (Low/Hi)

Фигура 1. Опитна постановка
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Като важно условие се прие, че ще бъдат отчитани само тези ехо-сигнали, чиято
амплитуда надвишава с не по-малко от 20% височината на структурните шумове. По
скалата Х на апарата се регистрираше броят и разположението на отразените ехо-сигнали
за всеки един от образците в границите на фиксиран интервал от време, а
чувствителността се определяше по скалата Y в dB на ниво 80%. Всички измервания са
проведени при температура 20 оС.

3. Обсъждане на получените резултати
На фиг. 2 са представени графично броят и амплитудите на получените сигнали,
измерени с единия ултразвуков апарат при честотна лента 0,5-15 MHz (Broadband). Тази
лента се оказа най-информативна в сравнение с останалите - 0,5 MHz, 1,0 MHz, 2-4 MHz,
4-6 MHz и 10 MHz, при които се получиха неудовлетворителни резултати с много ниски
и дори неразличими в някои случаи амплитуди и високи нива на акустичен шум.
Единствената особеност при измерванията чрез Broadband филтъра е, че в хода на
експеримента се установи максимална амплитуда на ехо-сигнала при демпфиране от 60
Ω за образец No.4 (Zeonex) и 150 Ω при образец No.7 (Bayer). Всички останали
измервания с този апарат се извършиха при входно демпфиране от 400 Ω. и използване
на функцията Negative Wave.
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Фигура 2. Брой отчетени ехо-сигнали в изследваните образци
при честотна лента 0,5-15 MHz (Broadband)

На фиг.2 ясно се вижда, че при образци No.1, 2, 3 и 6 (PMMA, SAN и Optorez) са
получени 3 и повече отразени ехо-сигнали с достатъчно ясно отразени амплитуди и остро
нарастващи фронтове. При образец No. 4 са получени само два ехо-сигнала – първи и
втори отразен отговарящи на заложените критерии, независимо, че неговата дебелина е
2,06 mm, т.е близка до тези на образците No.1 и No.6. Тук се проявява структурната
особеност, определяща акустичните характеристики на материала в целия изпитателен
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честотен диапазон. Близки до резултатите на образец No. 4 се получиха и при образец
No. 8, независимо, че той е с почти 50% по-голяма дебелина. По същия начин може да
се разсъждава и върху резултатите при образец No.5 (Cellulose). Тук е получен само един
полезен отразен ехо-сигнал, от дебелина 4,65 mm при което с известно приближение
може да се приеме, че изминатия ултразвуков път се равнява на този от образец No.1, но
без отражение. Подобно сравнение може да се направи и между звуковия път при
образците No.7 и No.3 където ясно се вижда и разликата в броя отразени ехо-сигнали.
Получените резултати при образеца Acrylic показаха неприложимост на
изследването чрез нормално падащи напречни вълни в диапазона 0,5-15 MHz
(Broadband), независимо от допълнителната корекции чрез демпфиране на сигналите и
добавяне на мощност на импулса.
На фиг. 3 са представени графично броят и амплитудите на получените сигнали,
измерени с втория ултразвуков апарат при честотна лента 0,75-10,93 MHz, при която се
получиха най-добри резултати. Изключение е измерването на образец No.6, при който
максимална амплитуда се постигна само от трети отразен ехо-сигнал в честотната лента
0,391-4,337 MHz.
От резултатите, представени на фиг.3 се вижда, че най-добри ехо-сигнали се
получават отново при образци No.1, 2 и 3 (PMMA и SAN), но при по-голямо усилване в
dB. Тук входното демпфиране е 342 Ω, което е близко до демпфирането по време на
експериментите с първия апарат.
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Фигура 3. Брой отчетени ехо-сигнали при изследваните образци
при честотна лента 0,75-10,93 MHz

Вижда се, че при образците No.4, 5 и 8 не можем да отчетем никакви полезни
сигнали от които да получим необходимата информация. Отчетен е само първи отразен
ехо-сигнал при образец No.7. При образец No.6 се отчита само третия отразен ехосигнал,
но само в честотната лента 0,391-4,337 MHz. От тук може да се приеме, че избора на
честотен филтър в границите на 0,75-10,93 MHz не може да доведе до получаване на
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качествена информация относно разпространението на напречни вълни в изследваните
образци.
От графиките показани на фиг.2 и фиг.3 може да се направи извода, че
широколентовия честотен диапазон 0,5-15 MHz (Broadband), предоставя по-добри
възможности за получаване на качествена информация относно коефициентите на
затихване на нормално разпространяващи се ултразвуковите напречни вълни в
сравнение с отделните теснолентови Narrowband, независимо от факта, че и при двата
апарата има честотни филтри, чийто централна честота съвпада с честотата на осезателя.
Сравнявайки получените резултати при двата диапазона - 0,5-15 MHz и 0,75-10,93 MHz
може да се отбележи, че по-широката честотна лента създава по-добри възможности за
изследване чрез избрания метод.

4. Заключение
Извършените експерименти доказват, че предложеният вариант за изследване на
оптични полимерни материали чрез нормално разпространяващи се напречни
ултразвукови вълни, създава допълнителни възможности за качествена оценка на
техните физико-механични характеристики. Получените резултати еднозначно
определят условията на експеримента, което е важен предварителен етап в
изследванията.
Съвместното прилагане на ултразвукови надлъжни и напречни вълни,
разпространяващи се нормално в обема на образеца, заедно с оптичните и механични
измервания създава условия за по-добро изучаване и правилен подбор на полимерните
материали при тяхното приложение в различни оптични, електрооптични и
акустооптични устройства.
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Abstract:
Experimental series of bimetallic steel ingots are produced in an electroslag remelting installation. Clad metal
should be technological in manufacturing various products from it. The quality of layers bonding in clad metal
should be such, that its exfoliation in service would be impossible. Thus, economic effect is achieved for the
chosen ratio of the steel layers thickness and production processes. Complex properties and new technological
properties, which are missing in one-layer steels, are obtained. Non-destructive and macrostructure investigations
are carried out. It is established that the structure of the steels is dense, with non-essential defects. A complete
fusion is achieved.
Keywords: bimetal, ingots, steels, macrostructure, non-destructive testing

Безразрушителни изследвания на биметални стоманени блокове,
произведени чрез електрошлаково претопяване
Христо АРГИРОВ

1. Увод
Биметалът се характеризира с комплекс от свойства и нови технологични свойства,
които липсват при еднослойните стомани. Така се постига и икономически ефект при
избрано съотношение на дебелината на слоевете стомани. Главно условие, осигуряващо
получаването на желания комплекс от свойства на биметалните слитъци, е качеството на
свързване на плакиращия слой с основата. За получаването и експлоатацията на биметала
е важно преразпределението на легиращите елементи между плакиращия слой и
основата. Като правило, преразпределението на легиращите елементи е твърде различно.
Наблюдават се и случаи на образуване на крехки фази или на структури между основата
и плакиращите слоеве, които е възможно да доведат до влошаване на технологичните
свойства. Обаче, ако слоевете са избрани така че термодинамичната активност на
основните легиращи елементи е равна в двете стомани, дифузионно преразпределение
на легиращите елементи не се наблюдава [1].
Ефектът на легиране в случая плакиращ слой-основа се основава на намаляването до
минимум на термодинамичния потенциал между стоманите, които образуват сложните
слоеве [2]. Така например, при производството на материали от въглеродни и
неръждаеми стомани специално внимание се обръща на факторите, които ограничават
възможността за нежелани ефекти, водещи до дифузия на въглерода. Легирането на
основата (въглеродна стомана) с цирконий, титан, ниобий и ванадий намалява дифузията
на въглерода от основата към плакиращия слой. Докато елементи като никел, алуминий,
мед и силиций улесняват дифузията на въглерода в сърцевината когато същите елементи
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присъстват в плакиращия слой (неръждаема стомана). Установено е обаче, че легирането
увеличава необходимото налягане за свързване на основния и плакиращия слой. В
случая, когато се използва алуминий, минималното налягане за постигане на свързване
зависи в обратно съотношение от процента на легиране. За известно количество
легиращи елементи якостта на свързване намалява в следния ред: чист алуминий (найдобро свързване, най-ниско налягане за свързване) Zn, Ag, Mn, Cu, Fe, Si, Ti, Sb, Sn (найвисоко налягане за свързванe) [3].
Използването на граничен слой следва също да бъде отчетено при дизайна на
биметалните блокове. С такъв слой е възможно да се осигури предпазване от дифузията
на въглерода или на други легиращи елементи от плакиращия слой към основата при
високите температури.
Основна цел на работата е чрез проведените безразрушителни и макроструктурни
изследвания на биметални стоманени слитъци да се докаже ефективността на новата
технология за производство на биметални слитъци чрез електрошлаково претопяване.

2. Експериментална част
Експерименталните стопилки са произведени в лабораторна инсталация за
електрошлаково претопяване (ESRP- 0.125) в меден водоохлаждаем кристализатор в
ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски” към Българска академия на науките [4]. Използвано е
създаденото от нас „know-how” за производство на биметални блокове с пълно сливане
на двата слоя. Изследван е биметален блок от следната перспективна комбинация марки
стомани: 10G2SF-X38CrMoV 5 1 (DIN 1.2343; AISI-H11).
Методи за изследване
Химичният състав на експерименталните марки стомани е определян с помощта на
спектрален апарат на фирмите ARL-USA и SPECTRO-Germany и чрез стандартни
химични методи. Въглеродът и азотът са анализирани чрез апарат LECO TN14-USA.
Оценката на макроструктурата е извършена в съответствие с БДС 12730-75.
Безразрушителните изследвания са проведени в Лаборатория по безразрушителен
контрол в ИМСТЦХА-БАН. Лицензия И-1193 регистрационен номер 04328 за
използване на източници на йонизиращи лъчения за научни и стопански цели.
Безразрушителен контрол с радиационни методи и с Рентгенов дефектоскоп тип 200/5
модел MXR-200. Технически параметри: фокусно петно 2.45х2.80 mm; аноден ток 5mA;
напрежение 180 kV при измерена еквивалентна доза 0.210 mSv с отклонение ±0.8% .
Режимите на работа и прочитът на рентгенограмите са в съответствие със Стандарти
БДС EN ISO [5, 6].
Същност на безразрушителния контрол: При радиационните методи на контрол се
използват рентгенови или гама лъчи. Те проникват през оптично непрозрачни тела и
въздействат върху фотографски филми аналогично на светлинните лъчи. Под тяхно
действие някои вещества, като например цинковият сулфид, светят (луминесценция).
При рентгенографския контрол източникът на излъчване (рентгенова тръба) се поставя
на известно разстояние от обекта така че лъчите да бъдат насочени перпендикулярно на
неговата ос. На противоположната страна е поставен рентгенов филм. При облъчването
филмът се намира под въздействието на лъчите в продължение на определено време,
наречено експозиция. Следва изваждане на тъмно на филма от касетата, проявяване и
фиксиране с цел получаване на устойчиво фотографско изображение. В резултат в
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участъка на изследвания обект на отделни места изображението е с неравномерна степен
на потъмняване. Лъчите, които попадат върху филма, след преминаване през дефект се
поглъщат в по-малка степен в сравнение с лъчите, преминали през плътен метал.
Първите лъчи предизвикват по-силно потъмняване на определен участък от филма [7, 8].
Изследвано е съдържанието на основните легиращи елементи в обема на метала и в
областта на сливане на двете марки стомани. Анализът на получените експериментални
резултати на химичния състав след електрошлаково претопяване показва, че не се
наблюдава разлика в съдържанието на легиращите елементи V, Mo, Si, Cr, Mn, W, Ni в
обема на метала и в областта на приваряване. Следователно, при производството на
биметални слитъци чрез електрошлаково претопяване сплавянето в граничната зона в
първичния метал е достатъчно за пълно сливане на слоевете. Но то е незначително и
затова не води до тяхното смесване.
Анализът на макроструктурата на лятите напречни темплети от биметалния блок
от изследваната комбинация марки стомани показва, че макроструктурата е плътна, без
съществени дефекти. (Фиг. 1) Сливането на стоманите е пълно.

Фиг. 1. Макроструктура на биметален блок, стомани 10G2SF-X38CrMoV 5 1

Чрез методите на безразрушителния контрол е установено плътно приваряване на
стоманите. Не се наблюдава разлика по височината на произведения блок. В едната от
марките стомани (10G2SF), образуващи биметалния блок, са установени дефекти, което
не е характерно за процеса на електрошлаково претопяване (Фигури 2, 3, 4).
Практиката показва, че след операцията валцоване дефекти не се наблюдават.
Изследванията продължават с подобряване на ново разработеното „know-how”.
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Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4

Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4 Рентгенографски изображения от безразрушителен контрол
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3. Изводи
Проведено е експериментално претопяване в лабораторна инсталация за
електрошлаково претопяване ESRP-0.125 в меден водоохлаждаем кристализатор.
Произведена е експериментална серия биметални блокове от различни комбинации
марки стомани. Не се наблюдава разлика в съдържанието на легиращите елементи в
обема на метала и в зоната на сливане на стоманите.
Проведени са безразрушителни и макроструктурни изследвания на напречни
темплети по височината на биметален блок от перспективни стомани марки 10G2SFX38CrMoV 5 1. Установена е плътна структура, с несъществени дефекти. Сливането на
стоманите е пълно. Проведените изследвания доказват ефикасността на новото „knowhow” за производство на биметални слитъци чрез създадената от нас технология за
електрошлаково претопяване с пълно сливане на стоманите.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Гуляев А. П., Металловедение. Москва, Металлургия, 1978,632-641.
Голованенко С. А., Welding clad metals with rolling, Moscow, Metallurgy 1977.
Sukonnik J. J., Metals, 11, 1986,44-46.
Patent BG No 2764(1977), Patent Austria -No 360, 679/81, Patent USA-No 4307, 263/8.
БДС EN ISO 5579:2013 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографско
изпитване на метални материали с използване на филм чрез рентгеново и гама
лъчение. Основни правила.
6. БДС EN ISO 17637:2017 Изпитване без разрушаване на заварени чрез стопяване
съединения. Визуален контрол.
7. Мирчев Й. Н., К. Х. Калчевска, М. М. Миховски, А. А. Туцова, Физически основи,
методи, материали и средства за капилярен безразрушителен контрол, 2019г. Формат
160х230, pp. 140. ISBN 978-619-90662-2-5.
8. Калчевска К. Х., Й. Н. Мирчев, М. М. Миховски, Физически основи, методи, средства
и технологии за визуално-оптичен и измерителен безразрушителен контрол. София,
2020, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов”. ISBN 978-619-245-038-0. pp. 144.

102

Bulgarian Society for NDT
International Journal “NDT Days”

Volume IV, Issue 2, Year 2021

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

Additional Destructive and Non-destructive Tests, Performed Before
Welding of Steel, with Variable Parameter Values Near the WPQR
Tolerance Limits
Valentin ANGUELOV
Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies
with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria,
e-mail: valentin.anguelov@ims.bas.bg
Abstract
The welding standards and codes define different tolerances of the essential and non-essential welding parameters
and conditions, viz. variables, influencing the properties of the welded seams. Defining the limits of the actual
welding parameters and conditions is responsibility of the welding technologists, supervisors or coordinators,
based on the results of destructive tests and non-destructive tests, performed after welding of qualification testpieces, performed before actual welding works, as well as based on their knowledge and experience. In many cases
the welding variables are outside of the limits, actually tested during the qualifications, and the experience could
not be used due to technological developments or extreme conditions. This paper evaluates the cases when
additional activities to ensure the quality of the welded seams and heat affected zone could be undertaken.
Keywords: welding, variable limits, destructive tests, non-destructive tests, welding qualification

1. Introduction
The welding is a special process [1], as the resulted joint properties could not be readily assessed
after completion. The improved knowledge of the materials and the developments in the
manufacturing technologies resulted in wider range of applications as well as improved safety
of the products. The predominant share of welding applications utilise materials and techniques
that are save within wide tolerance limits of the variables, influencing the process. The work
processes could be qualified on the base of previous experience, welding consumables tests or
standard procedures [2]. When the welding products could represent increased risk in case of
failure, due to significant consequences, service conditions or materials utilised, specific tests
must be performed to qualify the welding procedures before the start of works [6]. Such cases
include steel structures, bridges, transport vehicles, load-lifting devices, pressurised and/or
process equipment etc. Due to the significant number of variables and the complex nature of
their influence, a limited number of scientific models were validated to allow calculative
evaluation. Product standards and codes were issued to set up requirements, regarding the
welding variable limits and the actual tests to be fulfilled. While the general principles applied
in the different codes are similar, the actual value limits differ significantly. In all cases it is a
responsibility of the manufacturer’s engineering personnel to evaluate the necessity and
perform additional tests when some of the variable values are close to the limits within the
regulatory requirements.

2. Properties of the welded joints
The mechanical properties of the welds, determining their ability to sustain structural integrity
include tensile strength, impact toughness and ductility of the weld metal, and additionally the
hardness of the heat affected zone (HAZ). The properties of the welded joints depend on two
groups of factors, as described in Table 1, together with the variables influencing them.
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The first group include the chemical composition and the internal structure of the base material,
filler materials and in the transition zone between them, before and after the end of the welding
process. The properties of the actual joints could not be measured nor tested after completion
of the weld, but advance test procedures should be applied.
The second group of factors (geometrical and volumetric) could influence increase or reduction
of the capacity of the joint to fulfil required purposes. For example, increased capacity may be
achieved by increase of the size of the welded joint above the required minimum (increased
safety factor of the joint). The reduction of the properties values may be result of imperfections
within the weld metal, in the transition zone between the base and filler material or on the
surface of the welds.
Table 1
Factors

Influence on properties of the joint

1.

Chemical and structural composition of:
Base material,
Joint filler material,
Transition zone material,
Dissimilar layers (e.g. surface material)

Tensile strength,
Impact toughness,
Ductility,
Resistance to additional load
(e.g. fatigue, abrasion, corrosion etc.)

2.

Geometrical and volumetric, incl.:
Weld design,
Size and location of the weld,
Shape of the weld,
Non-continuities (imperfections)

Increase or reduction
of the properties values

The geometrical and volumetric factors could be evaluated after the completion of the weld, by
means of inspection, measurement or non-destructive tests. These factors depend on the product
design and on the qualification of the welding personnel, which are not considered as variable
during the execution of the project.
The chemical composition of the base and filler materials is defined by the respective standards
and by the project design. It is measured and described in the certificates by the manufacturer,
or by third party inspectors, present during the controls performed by the manufacturer.
The structure of the weld metal and of the base material in the HAZ undergoes significant
changes during the welding process. The nature of the process is such that the welded metals
change their physical state from solid to liquid and back to solid. During a short period of time
the temperature of the material is increasing sharply and decreasing from the melting point to
the temperature of the base material unaffected by the process. The processes within the weld
and in the adjacent zone determine their mechanical properties.

2. Weld metal and HAZ cooling rate
Phase transformations and grain formation processes are strongly influenced by the cooling rate
of materials with same chemical composition. The cooling time in the temperature range may
vary depending on different variable conditions and parameters, Fig. 1.
The cooling models were developed and verified, describing the time and place of the thermal
field, during welding and when the heat source was removed [11]. The shape of the cooling
curve included fast decrease in the area of the highest temperature and slow equalisation with
the temperature of the base material. The  ' and  '' reflect the cooling rate in case of faster
and slower cooling rate, respectively. The   could be measured between the temperature
value line and the tangent to the cooling line, progressing from 90 to 0 degrees.
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Fig 1. The cooling rate is a sophisticated function of the process variables (parameters and conditions).
In normal conditions the cooling rate at lower temperatures is lower than the cooling rate at higher
temperatures, ' > '', as a result of the higher temperature gradient T.

The cooling models were developed and verified, describing the time and place of the thermal
field, during welding and when the heat source was removed [11]. The shape of the cooling
curve in all cases included fast decrease in the area of the highest temperature and slow
equalisation with the temperature of the base material. The  ' and  '' reflect the cooling
rate in case of faster and slower cooling rate, respectively. The   could be measured between
the temperature value line and the tangent to the cooling line, progressing from 90 to 0 degrees.
The cooling rate decreases with lowering the temperature.
The absolute value of   have no physical sense, as it depends on the time and temperature
scales, but it is used to evaluate changes to the cooling rate under different conditions.
In case of too fast cooling of the weld metal and of the HAZ, hard brittle structure may be
formed, increasing the risk of cold cracking and brittle fracture. The maximum admissible
hardness limits the minimum cooling time in the temperature range from 800 to 500 °C [5], t8/5
min, Fig. 2.1. In many cases the cooling rate has to be controlled in wider temperature range,
down to 100 °C [8], in order to limit the hardness of the HAZ.
In case of too slow cooling, coarse grain structure could be formed, reducing the strength and
toughness. The required minimum impact energy limits the maximum cooling time in the
temperature range from 800 to 500 °C [5], t8/5 max, Fig 2.2.

Fig 2.1.

Fig 2.2.

Depending on the material chemical composition or on the application requirements, the impact
toughness or the hardness might not be a property to be considered, when it could be esteemed
that these do not represent risk to the welded joint. In cases when both hardness and impact
strength have to be considered, the actual cooling rate of the weld metal and in the HAZ should
be within safe zone limits.
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3. Welding process variables
In most cases it is not practical to control the cooling rate during the manufacturing process.
Instead, variable parameters and conditions, influencing the cooling rate, are defined and
controlled. Depending on their influence, in some codes these variables are described as
essential, non-essential or supplementary essential [7]. EN 15614-1 sets defined limits to the
variables, regarded as essential, or describes some of the variables as non-essential. The
defining of some variables as essential or non-essential depend on the level of qualification of
the welding procedure [3], based on the application risk evaluation of the welded product. In
the different product codes variables described as non-essential acc. to [3] could be regarded as
essential or vice versa. It is responsibility of the manufacturer to evaluate the essence of each
variable and decide which of these have only to be controlled, and which could be manipulated
during manufacturing.
Some of the variables increase the cooling rate and other variables decrease it, according to
complex dependencies that are not fully described. In general case the functional dependence
of the cooling rate on the variables could be defined by the following relation:





f1 (d)  f 2 (q)  f 3 (q)  f 4 (T)
f5 (T0/i )  f 6 (Q)

where f1 to f6 represent the functions of different nature and significance, on the variables, as in
Table 2.
Table 2.

Variables

Dependencies and limits

f1 d – Material
thickness and
shape

There are limits set on the materials thickness range qualified by a single test
and depending on the type of joint and the test piece thickness.

f2  – Thermal
conductivity

The thermal conductivity is a property of the base material, but it is
influenced by the actual temperature of the material, the structure and
structural borders as well as on the presence of internal stresses [9].

f3 q – Energy
transfer to
adjacent media

The media surrounding the weld metal could be of different shielding gases,
slag layers and air. Different materials influencing the transfer of energy and
the cooling rate (e.g. insulation) could be utilized. The ambient conditions
like temperature, wind, rain, etc. influence the energy transfer. The slag
systems and the shielding gases are regarded as essential variables and
requalification is required in case of change [3].

f4 T –
Temperature
gradient

The difference between the weld temperature and the temperature of the base
material. In the different standards the minimum ambient temperature and
the base material temperature vary. In [5] the minimum ambient temperature
is presumed as 0°C and the base metal temperature as 20°C, but the research
shows that welding at much lower temperatures is executed successfully [10].

f5 T0/i – Preheating
temperature /
Interpass
temperature

Comprehensive guidance on the preheating temperature T0 calculation is
presented in [5], as well as conditions that may require more stringent
procedures or may permit relaxation. In multi-run apart from the preheat
temperature, the inter-pass temperature Ti should be considered for each
respective weld run, instead of T0.

f6 Q – Heat input

Qk

U I



 10  3 in kJ/mm [4],

106

where:
k is the welding process efficiency
U is the arc voltage,
I is the welding current,
V is the welding speed, in mm/s
In [5] there is a permitted limit of 25% higher or lower heat input, but it is
also required two test pieces to be qualified, from the highest and lowest heat
input welding positions.

Further variables could be considered, to represent technological measures, in the cases when
the actual cooling rate after welding may not be within the safe range, tested during
qualification. Such measures could include post weld heat treatment; prolonged cooling time in
the temperature range 300 to 100°C (allowing hydrogen diffusion out of the weld); use of extralow hydrogen welding consumables etc.

4. Welding variables limits
4.1. Welding variable limits determination
The welding procedures are tested in order to verify the properties of the joint produced under
the conditions, specified in preliminary welding procedure specification (WPS). The test WPS
describe the actual values of the different variables measured during the tests in detail, and the
WPQ-records include the limits of the variables, considered as essential by the respective code
or standard.
Depending on the material properties and the application requirements, one test or more tests
could be performed:
- When the impact toughness is a requirement, the test should be performed at the
highest heat input conditions. The test is setting the upper limit (± tolerance, depending
on the standard) of the variables.
- When the maximum hardness is a requirement, the test should be performed at lowest
heat input conditions and would set the lower limit of the variables (± tolerance).
- When both impact toughness and the hardness should be controlled, two sets of tests
should be performed, with the highest and the lowest heat input conditions,
determining the upper and the lower limit of the variables (± tolerance).
4.2. Welding variable limits interpretation
In the welding codes and standards there is no common approach about the tolerance limits of
the different variables. Apart from the applied product standard/code requirements, different
interpretation of the requirements is possible, as in Table 3.
Table 3
Tolerance
requirement
interpretation

limit

Minimum
value
measured

Mean value,
kJ/mm

Maximum
value
measured

Min to Max ± 25%
Mean ± 25%
Min to Max

0.8

1

1.2

Max only defined
Difference in the required limits:

107

Minimum value
– tolerance,
kJ/mm

Maximum value
+ tolerance,
kJ/mm

0.60

1.51

0.75

1.25

0.80

1.20

not limited

1.20

25%

20%

The difference of up to 25% of the defined minimum and maximum limits for same application
is possible and significant, even if the weldability of the material is excellent. For some
thermomechanically rolled steels the cooling speed limits were obtained by targeted research
[12] as on Fig.3. The material properties deteriorated sharply when border values of the cooling
time were exceeded. In such cases excessive increase of the variable limits could result in
hardness or impact energy decrease outside the product and the joint safety limits, as shown on
Fig 3.

Fig 3.

4.3. Welding variables influence multiplication
The standards set limits on the individual variables. In certain cases the values of more than one
variable could close to their limits simultaneously, e.g. high heat input welding parameters
could be used on material close to the minimum thickness limit. In such cases the influence of
both variables is to lower the cooling time. There is significant risk that the cooling rate would
exceed the safety values:
d''(min) < d' (tested),
Q''(max) > Q'(tested)



 >> (max)
''

where:
(max) is the maximum allowed cooling rate,
'' is the cooling rate influenced by the heat input Q''(max) and the material thickness d''(min).
4.4. Excessive process variable values range
In specific cases the range of a variable values could be very wide. For example the heat input
values range during tests of mechanised PQR of a single weld in PJ position, with welding
process 135, could well include:
Q(min. tested) = 0.25 KJ/mm in the root pass,
Q(max. tested) = 1.50 KJ/mm in the cap pass.
In case of applying tolerances determined by the standard, (Qmin – 25%) to (Qmax + 25%), the
variable limits could result in exceeded cooling rate safety limits (or t8/5 cooling time safe limits,
if recommended by the manufacturers of the base materials). Restrictive values of the welding
parameters could be set or additional tests to be performed in case of necessity.
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5. Welding procedure tests to be performed
The welding procedure test types and extend are required by the different standards and codes.
The compulsory tests, according to EN ISO 15614-1 include non-destructive, as well as
destructive tests [3]:
- Visual testing,
- Surface crack detection,
- Radiographic testing,
- Ultrasonic testing,
- Transverse tensile test,
- Transverse bend test,
- Macroscopic examination,
- Impact test,
- Hardness test.
While the destructive tests result in direct values of the material properties in simulated
conditions, non-destructive tests may be employed to evaluate the actual joints of the
manufactured products. In case of necessity of additional tests, the same tests used for the
WPQR qualification could be used, or additional tests could be employed in order to evaluate
certain property in deeper detail.

6. Conclusions
The cooling speed of the weld metal and in the HAZ in the temperature range from 800 to
500°C has highest influence on the structural formation of the welded joints. Measurable
welding variables are used for indirect evaluation of the process parameters and conditions,
influencing directly the impact toughness and the hardness values. The limits of the measurable
variables are determined according to the requirements set in the different standards and codes.
There are significant differences in the limits of the welding variables, as well as in the
considerations of the different variables as essential or non-essential. Additional influence on
the limits of the variable values is exerted by different interpretation of the standard
requirements, multiplication of several variable values near the limits or excessive range of
values measured during the WPQR tests.
Additional tests could be performed in order to enable or restrict the use of welding parameters
nearly within of the allowed limits, as well as to enable informed decisions about the necessity
of costly technological arrangements. Advance testing is justifiable as the most appropriate way
to ensure the safety of the joints, and the functionality of the products.
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Abstract:
Pipes of wear-resistant steels are produced by centrifugal metal cast method. The obtained cast pipes from hightemperature steels additionally alloyed with niobium and nitrogen have higher strength characteristics at short
strength test at high temperatures. Structural investigation of the steels is carried out. It is established that radial
laying macrostructure and formed microstructure guarantees high operating live-time of the products. It is proved
that heat and thermo mechanical treatments additionally improve on the hardness, the wear-resistant and the
resistant to chemical aggressive mediums. Optimum regimes for heat and thermo mechanical treatments (ionic
nitriding) of the investigated alloys guaranteed reliable work in the operating conditions are defined.
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Структурни и физико-механични изследвания на износоустойчиви
стомани, произведени по метода на центробежното металолеене
Христо АРГИРОВ, Иван ГЕОРГИЕВ

1. Увод
Продължителната експлоатация на машинни детайли или тяхната дълготрайност е
свързана с износоустойчивостта на материала, от който те са изработени. Износването
на машинните части може да бъде предизвикано от триенето на механическите детайли,
от въздействието на работната среда-потока течност или газ, от надраскването на
твърдите частици върху повърхността на детайлите и от други повърхностни процеси.
Механизмът на износване по същество е различен и зависи от условията на износването.
Състои се основно в откъсване на малки частици от повърхността на метала. При
обикновено триене повърхността на метала се наклепва и съпротивлението срещу
износване нараства. Следователно, в този случай способността на метала към наклеп в
съществена степен определя неговата износоустойчивост. При абразивно износване,
когато твърдите частици на абразива (например, пясък) откъсват дребни късове от
метала, устойчивостта срещу износване се определя от съпротивлението на метала към
крехко разрушаване и от неговата твърдост. При наличие на агресивни среди
съпротивлението срещу износване зависи и от корозионната устойчивост на материала.
Затова износоустойчивостта на сплавта се определя от физико-химичните свойства на
материала и от условията на износването. Устойчивостта срещу абразивно износване
нараства с увеличаване на твърдостта на износвания материал, но в различна степен за
различни материали. Затова ефективно увеличаване на износоустойчивостта се постига
чрез повърхностно закаляване или чрез другите методи за повишаване на
повърхностната твърдост (цементация, азотиране и други). При еднаква повърхностна
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твърдост стоманите със структура мартензит+карбиди притежават по-голяма
износоустойчивост в сравнение със стоманите със същата твърдост, но не притежаващи
достатъчно карбиди.
При еднаква твърдост стомана с крупнокристалическа структура има по-малка
износоустойчивост в сравнение със стомана с дребнокристалическа структура, тъй като
при първата съпротивлението към крехко разрушаване е по-малко. От друга страна,
графитните включения, които влошават механичните свойства на стоманата, повишават
износоустойчивостта при триене, тъй като в процеса на износването същите излизат на
повърхността на триенето, разрушават се по плоскостите на спояването, образувайки
тънки пластинки и запълват неравностите на триещите се повърхности. По такъв начин
предотвратяват сухото триене на метал в метал и свързването. Или с други думиграфитните включения изпълняват ролята на смазка. Най-известни иносоустойчиви
стомани са графитизираните стомани със съдържание на въглерод 1,30-1,75 % и силиций
0,70-1,60 %, като графитът в структурата се получава за сметка на частичното разлагане
на цементита и високомангановата стомана (хадфилдова стомана) [1].
Износоустойчивостта е свойство на металите и сплавите да се съпротивляват на
повърхностно разрушаване под действието на външно натоварване. То се определя от
условията на натоварване и от структурата на материалите. В зависимост от условията
на работа износоустойчивостта може да бъде абразивна и хидроабразивна. При
абразивно износване тя нараства с увеличаване на твърдостта, като при равни обеми
твърдост възникват високи натискови напрежения. В условията на химически агресивни
материали, при интензивно триене и средна пластична деформация на работния слой
износоустойчивостта може да се постигне чрез използване на стомана с въглеродно
съдържание около 1% и хром до 18%. Износоустойчивостта на металите и сплавите
зависи съществено от структурата им: първоначална и тази формираща се в резултат на
процеси, протичащи при триенето, т.е. фактическите свойства на тънкия повърхностен
слой в процеса на взаимодействие с работната среда. Най-ниска износоустойчивост имат
сплави с феритна структура, като с появата на перлит тя расте. Най-висока
износоустойчивост притежава мартензитът, но той е с ниска жилавост. Други фактори
влияещи върху износоустойчивостта на сплавите са структурните съставни, предимно
карбиди, нитриди, карбонитриди, бориди, оксиди и други. Износоустойчивостта зависи
както от количеството на структурните съставни, така и от техния вид, форма, големина,
дисперсност, разположение и връзка с основната матрица.
Един от утвърдените начини за подобряване на високотемпературната устойчивост
на сплавите е чрез легиране, т.е. употреба и добавяне на легиращи елементи за уякчаване
на твърдия разтвор. Структурно представлява внедряване на чужди атоми в кристалната
решетка, което предизвиква локални деформации на решетката, възпрепятстващи
високотемпературните деформации. Това обикновено се осъществява чрез добавяне на
легиращи елементи като волфрам, ниобий, кобалт, азот, подобряващи якостта на
сплавите. Размерът на зърната оказва съществено влияние върху продължителната якост
на сплавите при високи температури. За разлика от деформируемите сплави, размерът на
зърната при сплавите, получени чрез леене, в частност по метода на центробежното
металолеене, е по-голям, в следствие на което се подобрява устойчивостта срещу
разрушаване [2, 3].
В материалознанието се използват различни методи на изследване и изпитвания,
необходими за получаване на достатъчно пълна и надеждна информация за свойствата
на стоманите и за тяхното изменение в зависимост от химичния състав, структурата и
обработката [4]. Тези методи може да се разпределят в следните две групи:
Методи, с помощта на които се определят строежът и превръщанията, протичащи в
стоманите и променящи техния строеж. Те се разделят, както следва:
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а) методи, използването на които позволява непосредствено да се наблюдава или
определя строежът на материалите. Те се наричат структурни. Към тях спадат методите
на макроскопическото (макроанализ), микроскопическото изследване (микроанализ) и
други;
б) методи, основани върху съществуващата връзка между строежа и свойствата на
материалите. Те позволяват косвено, по изменението на физичните свойства, да се съди
за превръщанията, протичащи в металите при тяхната обработка и въздействащи на
тяхната структура: топлосъдържание (термичен анализ), коефициенти на топлинното
разширение и на изменение на обема (дилатометричен анализ), електросъпротивление и
някои химични и механични свойства.
Методи, използването на които позволява непосредствено да се определят свойствата на
материалите, изисквани при условията на експлоатация, преди всичко механичните,
както и физичните и химичните.
Структурните методи намират широко приложение за изследване на металите.
Основното им предимство се състои в това, че между структурата на метала и неговите
свойства в повечето случаи съществува достатъчно надеждна качествена зависимост.
Това позволява по данните на макроанализа да се определи в какво направление се
изменят механичните, физичните или химичните свойства при изменения в структурата
и да се обяснят причините за тези различия в свойствата. Освен това, по данните,
получавани чрез тези методи, е възможно да се определят средствата за ефективно
подобрение на структурата, а следователно и на свойствата на стоманата. Данните,
получавани чрез структурните методи, имат само качествен характер и не позволяват да
се получат количествени сведения за свойствата.
Цел на настоящата работа е експериментално изследване в лабораторни условия на
процеса на центробежно формообразуване на тръбни заготовки от високо
топлоустойчиви и износоустойчиви сплави. Изследване на макро- и микроструктурата
на произведените сплави, на якостта при нормални и повишени температури за
прогнозиране на устойчивостта на сплавите в реалните условия на експлоатация.

2. Експериментална част
За целите на настоящото изследване на инсталация за центробежно металолеене са
произведени различни марки износоустойчиви стомани (Таблица 1).
Таблица 1. Химичен състав на стоманите, тегловни %
Марка
стомана

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

Ni

38CrMoAl

0,41

0,65

0,25

1,58

0,53

-

-

35CrMnMoNi2

0,34

0,93

0,10

0,85

0,41

-

1,9

Cr12

1,89

0,34

0,25

12,40

-

0,01

O,30

Cr12WV

1,94

0,41

0,24

12,30

-

0,23

0,24

Cr12Mo

1,63

0,32

0,30

11,62

0,45

0,23

0,25

Cr5MoV

0,88

0,72

0,26

4,83

0,67

0,28

0,14

9Cr18

0,94

0,65

0,45

17,87

-

-

-

Забележка: ст. 38CrMoAl: 0,95 % Al; ст. Cr12: 0,19% W; ст. Cr12WV: 0,76 % W.
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S,P
0,020
0,016
0,015
0,016
0,014
0,017
0,019
0,022
0,025
0,021
0,017

Металната стопилка с определен химичен състав и необходимото количество е
получена в индукционна пещ, синтерована с основна набивна маса RB10. За получаване
на качествена стопилка е легирано с нисковъглероден ферохром FeCr 006 и
високолегиран ферохром FeCr 800 A, а разкисляването-с разчетни количества 75%
фиросилиций. Тръбните заготовки са изследвани чрез безразрушителен контрол
съгласно БДС EN 13018 [5, 6]. Получените резултати съответстват на стандартите. От
получените отливки са изработени пробни образци за металографски изследвания, за
механични изпитвания и за изследване на износоустойчивостта. Представени са
получените експериментални резултати на някои от изследваните марки
износоустойчиви стомани.
2.1. Стомана 38CrMoAl
Чрез метода на центробежно металолеене са произведени експериментални
заготовки от стомана 38CrMoAl. Определен е химичният състав на отливките по
стандартни методики, като резултатите са представени в Таблица 2.
Таблица. 2. Химичен състав на отливки от стомана 38CrMoAl
№ отл.
1
2
3
4

C
0,39
0,38
0,40
0,38

Mn
0,70
0,69
0,69
0,73

Химичен състав, тегл. %
Si
Cr
0,30
1,59
0,40
1,61
0,42
1,56
0,36
1,59

Фиг. 1. Макроструктура на центробежно лята
заготовка от ст. 38CrMoAl

Al
0,80
0,70
0,82
1,03

S
0,030
0,032
0,028
0,027

Mo
0.40
0,39
0,42
0,37

Фиг. 2. Микроструктура на центробежно лята
заготовка от ст. 38CrMoAl

След изследване и анализ на макро- и микроструктурата на произведените
заготовки (Фигури 1, 2) е установено, че цялото сечение е изградено от насочени
кристали, в които се наблюдават и малко равноосни кристали. Основната матрица е
ферито-перлитна, като в изолирани участъци се наблюдават мартензитни игли с твърдост
от порядъка на HV=400. Това налага допълнителна термична обработка-отгряване на
отливките с цел снемане на вътрешните напрежения и подобряване на тяхната механична
обработваемост. Отгряването е проведено по термичен режим, показан на Фигура 3.
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Фиг.3. Термичен режим за отгряване

Фиг.4. Микроструктура след йонно азотиране

Извършени са допълнителни изследвания за йонно азотиране на повърхностния
слой. За целта са изработени пробни образци, които са подложени на този вид обработка.
Получените резултати от металографското изследване са показани на Фигура 4.
Установено е, че външният слой се състои основно от  фаза (Fe2N) с дълбочина на
проникване около 23 m и твърдост по Викерс HV=1200 и от други фази. На дълбочина
до 1mm твърдостта е HV=910970, след което твърдостта на ферито-перлитната матрица
се запазва постоянна в останалата част от сечението.
Изследвани са механичните свойства на стомана 38CrMoAl: Rm, R0,2, MPa; A5, % и
КCU, MJ/m2 при температури 20O C, 200 O C и 320 O C. Получените резултати от
механичните изпитвания са представени в Таблица 3.
Таблица 3. Механични свойства на стомана 38CrMoAl
№ по
ред
1
2
3
4

20oC
1100
1080
730
1050

Rm, MPa
200oC
320oC
1010
1010
1010
900
710
720
1000
970

МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
R0,2, MPa
20oC
200oC
320oC
860
890
850
870
870
810
340
340
340
850
860
840

20oC
3,6
4,6
10
3,3

A5, %
200oC
3,6
10
11
4,5

320oC
6,7
9,3
9
4,5

KCU,
MJ/m2
20oC
1,00
1,68
2,25
0,80

Направени са сравнителни изследвания на центробежно ляти заготовки и такива от
валцован прокат от стомана 38CrMoAl. Установено е, че якостните характеристики на
отливките са по-високи в сравнение с тези на проката. Относителното удължение при
отливките е по-ниско, а ударната жилавост-по-висока. Получените резултати от тези
изследвания определят необходимостта от допълнителна термична обработка на
отливките с цел подобряване на пластичните им свойства.
Изследвана е абразивната износоустойчивост на пробни образци от отливките след
йонно азотиране. Износването е измерено тегловно с точност 1x10-5 g. Относителната
износоустойчивост е определена от зависимостта
Qet  pr
i 
,
(1)
Q pr  et
където Qet-износване на еталона [g]; Qpr-износване на пробата [g]; -относително
тегло на пробата и еталона [g/mm3]. Относителното износване на образците след йонно
азотиране е 2,96.
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2.2. Стомана 9Cr18
Изследвано е формообразуването на дебелостенни заготовки от стомана 9Cr18 с
размери Ø215/Ø150L=1000mm, отгряти при температурен режим съгласно Фигура 3.
Микроструктурата е анализирана в лято състояние и след термична обработка. В лято
състояние тя се състои от първични дендрити, аустенит и евтектика със скелетообразна
форма, разположена по границите на зърната. Оценката на замърсеността на стоманата
е направена по стандартни бални таблици. Наблюдават се оксидни включения (бал 3),
сулфиди (бал 0,5) и единичен хромов шпинел. Изследванията на пробните образци са
проведени след следната термична обработка: предварително подгряване до 850ºС в
солна вана, нагряване до температура 1040ºС в разтвор от бариев хлорид (BaCl2) и
охлаждане в масло. Закалените образци се подлагат на нискотемпературно смекчаващо
отгряване при 160÷180ºС. Структурата на закалените образци (Фигура 5) е скрит
дребнозърнест мартензит и вторични карбиди с наличие на остатъчен аустенит и
неразтворени първични карбиди. Наблюдаваните карбиди имат преобладаващ размер
средно 2,2 µm, а разстоянието между тях е от порядъка на 5 µm.

Фиг.6. Микроструктура след трикратна
термична обработка

Фиг. 5. Микроструктура на закалени образци

Експериментално е проведена трикратна термична обработка в температурния
интервал 800÷1040ºС, като са установени структурни изменения на ледебуритната
евтектика и подобряване на дисперсността на карбидите и хомогенността на структурата
(Фигура 6). Преобладаващият размер на карбидите е 0,63÷1,8 µm (средно 1,52 µm), или
има издребняване на карбидите с до 80%. Разстоянието между карбидните зърна е
намалено двукратно и е около 2,5 µm. Проведени са механични изпитвания по
стандартни методики, като получените резултати са представени в Таблица 4.
Таблица 4. Механични показатели след трикратна термична обработка
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Химичен състав, тегл. %
C

Si

0,98
0,90
0,94
0,94
0,90
0,89
0,90
0,90

0,35
0,60
0,46
0,52
0,45
0,47
0,45
0,62

Mn
0,55
0,47
0,27
0,68
0,80
0,69
0,38
0,60

Cr
18,11
17,47
17,46
17,49
17,88
17,80
18,02
17,78

S
0,021
0,020
0,021
0,025
0,024
0,020
0,022
0,024
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P
0,020
0,020
0,018
0,019
0,020
0,018
0,019
0,017

Rm
MPa
916
963
952
1047
983
1066
1097
1027

Механични показатели
R0,2
A5,
HRC
MPa
%
567
5,4
55
622
4,2
57
682
4,6
57
720
–
61
627
4,9
58
727
–
61
770
–
60
710
6,2
60

На Фигури 7 и 8 са представени получените резултати от оценката на
замърсеността на стоманата: екзогенни неметални включения и оксидни и оксисулфидни
неметални включения.

Фиг.8. Оксидни и оксисулфидни неметални
включения

Фиг.7. Екзогенни неметални включения

Образуваната структура на стомана 9Cr18 е с висока износоустойчивост и химична
устойчивост при експлоатация. Трикратната и конвенционалната термични обработки са
определящ фактор за получаване на структура, гарантираща висок експлоатационен
ресурс на заготовките и икономическа целесъобразност.

3. Изводи
Произведени са тръбни заготовки от различни марки износоустойчиви стомани
чрез метода на центробежното металолеене. Получените лети тръбни заготовки от
топлоустойчиви стомани, допълнително легирани с ниобий и азот, имат по-високи
якостни показатели при изпитване на кратковременна якост при повишени температури.
Проведени са структурни изследвания на стоманите. Установено е, че радиално
насочената макроструктура и формираната микроструктура гарантират висок
експлоатационен ресурс на изделията. Доказано е, че термичната и химико-термичната
обработка допълнително подобряват твърдостта, износоустойчивостта и устойчивостта
към химични агресивни работни среди. Определени са оптимални режими на термична
и химико-термична обработка (йонно азотиране), гарантиращи надеждна работа в
условията на експлоатация. Уякчаването на базовата матрица при високи температури
се постига чрез допълнително легиране с ниобий, волфрам, титан и азот.
Благодарности:

Изследването е частично финансирано по проект Център за върхови
постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по ОП
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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.
Keywords: CT analysis, extrusion, welding wire, carbon nanotubes, multidisperse powder Ti-C

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

120

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 ад) 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 поплътни (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 – наймалкият обект, който може да бъде засечен с този метод на изследване, е 2 µm при
максималната разделителна способност (4904х3280 pxl). На места се забелязват посветли 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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Abstract
Development of technology for repair by Manual Metal Arc welding of hammers from steel 110G113L and
examination structure and mechanical properties of welded joints.
Keywords: Manual Metal Arc welding, hammers

Изследване на наварени съединения на стомана 110G113L
Русалена НИКОЛОВА, Пламен ПЕТРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА

1. Увод
Възстановяването на детайлите е съставна част от общия технологичен процес за
ремонт на машините и механизмите [2,3].
Неговата цел е чрез комплекс от технологични въздействия върху дефектните
детайли да се възстанови напълно или частично техният ресурс и на тази основа да се
удължи общият им срок на служба [2,3].
Високолегираната стомана 110Г13 (стомана на Хатфилд) [1], се употребява за
отливане на чукове, железопътни кръстовини, които са главен елемент при строежа на
железопътни артерии и др., тъй като щамповането на такива детайли е трудно.

2. Теоретична постановка
Обект на изследване са наварени съединения на чукове от чукова мелница за
минната промишленост показани на фиг.1.

Фигура 1. Общ вид на: а) чукова мелница за минната индустрия;
б) износен чук от стомана 110Г13
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Този тежко натоварен детайл „Чук за трошачка“ е изработен от стомана 110Г13 и
има следния химичен състав и механични свойства:
Таблица 1 Химичен състав и механични свойства на стомана 110Г13
C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

0.9 - 1.5

0.3 - 1

11.5 - 15

max 1

max 0.05

max 0.12

max 1

Assortment

Dimension

Direct.

в

T

5



KCU

Heat treatment

-

mm

-

MPa

MPa

%

%

kJ / m2

-

800

400

25 35

Casting, GOST 21357-87

Guenching 1000 - 1080oC, water,

В резултат от ударните и динамични натоварвания работните ръбове на чуковете,
които са закачени на ротора на трошачката се износват и дори понякога се разрушават.
Подмяната на тези машинни елементи с нови е скъп и продължителен от гледна точна на
доставка процес, който завода експлоататор е установил, че е нерентабилно още повече,
че това е необходимо да се извършва пред година или две непрекъсната работа. Ето защо
е предпочел от експлоатационна гледна точка тяхното ремонтно възстановяване чрез
наваряване и механична обработка на наварения слой.

3. Технология на възстановяване
След анализ на разрушените работни повърхности се състави технология за
ремонтното им възстановяване, която се състои в следните основни етапи:
1. Предварителна механична обработка: След първоначалния оглед на чука се
извърши зачистване на цялата повърхност от заусенъци и смачкан метал, посредством
използване на ъглошлифовъчна машина тип “BOSH”.
2. Наваряване: Използвана е заваръчна апаратура за наваряването:
Токоизточник “КРАКРА” Г500
Телоподаващо устройство “ТЕРОМАТЕК”
РЕД наваряване с дебелообмазан базичен електрод EН 65Х11Н3 с диаметър
Dел.=4-5, mm и процентно съдържание на съставките му, както са показани в таблица 2.
Таблица 2 Химичен състав на дебелообмазан базичен електрод EН 65Х11Н3
C

Si

Mn

Cr

Ni

0.7

0.25

0.6

12.0

3.0

3. Почистване: Наварената зона грижливо е почистена до метален блясък, като
почистването обхвана освен мястото на наваряването и още 10мм около наварката.
Реално бе отнет най-горния слой метал от работната повърхнина, поради опасност от
стари пукнатини и други дефекти, които по късно биха могли да се развият и в наварения
слой.
4. Термообработка за снемане на остатъчните напрежения: В резултат на
термичното влияние, което се оказва при процеса наваряване върху основния метал и
наварения слой метал и последващото закаляване до t=850-920°С и охлаждане в масло,
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се появяват остатъчни напрежения в зоната на наваряване. Отстраняването им се
извършва посредством термообработка на детайла, осъществена чрез нагряване на чука
до около 320-350°C (за високолегирани стомани) и бавно и равномерно охлаждане за 1
час в пещта.
5. Контрол на възстановената повърхност на чука: След наваряването се
осъществи 100 % контрол на повърхността чрез цветна дефектоскопия със спрейове на
фирмата МАМIСON - Италия. По този начин се осъществи визуален контрол за наличие
на дефекти (пукнатини; шупли и порьозност) в наварения слой.
6. Окончателна механична обработка на чука: След наваряването се прави
зачистване на повърхността на чука, посредством използването на ъглошлайф.

4. Металографски анализ
За целите на това изследване са наварени ръчно електродъгово и образци от
разрушен чук на които е направен металографски анализ.
4.1. Резултати от макроструктурния анализ с метод за контрол- БДС5066; БДС
ЕН ISO 6507-1; ПК 03.
На фиг. 2 е показан макрошлиф на образец от стомана 110Г13 наварен със стомана
Х18Н8Г6

Фигура 2. Макроструктура на образец след ръчно електродъгово наваряване:
1-основен метал (110Г13); 2-наварен метал (110Г13).

На наварения образец (основен и наварен метал) не се констатират макродефекти
от рода на пукнатини, пори, неметални включвания, подрези и др. Липсва ясно изразена
ЗТВ (зоната не е оформена добре). От границата на сплавяване ЗТВ постепенно прелива
към основния метал. Наблюдава се добре очертана зона на прегряване характеризирана
с добре оформени уедрени аустенитни зърна.
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4.2. Резултати от микроструктурния анализ:
Структурата на основния метал е аустенитна без наличието на втора фаза (фиг.3
а,б,в,г). Твърдостите са в границите HV0,05-(254-283) - фиг. 3б.

Фигура 3. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в основния метал (110Г13)
на изследвания образец: а) х125; б) х500; в,г) х1000

На фиг. 4 е показана структурата на наварения метал, а на фиг. 5 – структурата на
границата на сплавяване.
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В метала на шева се наблюдава аустенитна структура с дендритен характер с
твърдост на наварения метал HV 0,05-265. Наличие на феритна фаза в метала на шева
WRC FN<5%.

Фигура 4. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в метала на шева (наварен метал)
на изследвания образец: а) х125; б) х500

Фигура 5. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) на границата на сплавяване:
а) х125; б) х500
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Границата на сплавяване е ярко изразена с наличие на горещи пукнатини запълнени
от метала на шева в резултат на разликата в температурите на топене на основния и на
наварения метали. Липсват микродефекти в границата на сплавяване.
На фиг. 6 е показана микроструктурата на зоната на термично влияние(ЗТВ), а на
фиг. 7 – измерената твърдост.

Фигура 6. Микроструктура и микротвърдост (HV 0,05) в ЗТВ:
а)х125; б) х500; в)х1000

Фигура 7. Разпределение на твърдостта(HV 10) на изследвания образец
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Фигура. 8 Зависимост между HV10 и разстоянието на наваряване от наварения метал

4. Изводи.
Металографски анализ на образци от стомана 110Г13 при РЕДЗ показа, че не са
констатирани макродефекти от рода на пукнатини, пори, неметални включвания,
подрези и др., а при микроструктурния анализ, структурата на основния метал е
аустенитна фаза с дендритен характер. Твърдостите са в границите 254-283.
Твърдостите се променят сравнително равномерно в дълбочина към основния
метал. Най-високи стойности на твърдостите се забелязва в зоната на термично влияние
(ЗТВ) в наварения метал и зоната на прегряване – от двете страни на границата на
сплавяване.
Литература
1. Марочник, http://www.splav-kharkov.com/en/e_mat_start.php?name_id=258
2. Коротков В. А., Проактивные ремонты в горно-металлургической отрасли, Москва,
2014
3. Токарев А., И. Мироненко, Отказы деталей машин. Анализ причин, техническая
диагностика и профилактика, Москва, Вологда, Инфра-Инженерия, 2020
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Изследване процеса на стареене на бронзови сплави от тракийско
време, открити в района на Бяла, България
Диана ПЕТРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА

1. Увод
Още през VІІ в. пр. Хр. се реализира
идеята за използването на малки
маркирани слитъци, наричани днес
„монети“, от благороден метал с
определено тегло и стойност [1]. Започва
производството на матрици и калъпи,
използвани в монетното производство.
Доказано е, че занаятчийските матрици са
били лични вещи и използването и
съхраняване им е било грижа на техните
собственици, то монетните матрици са
били
поръчвани,
използвани,
стопанисвани
и
унищожавани
от
определени чиновници. Затова монетните
матрици са намират сравнително рядко.

Фигура 1. Ранна горна монетна матрица.
Намерена в Североизточна България

2. Общи сведения за византийските монети
За изработка на монети през V-VI в., сл. Хр., са използвани щанци, направени от
стомана, бронз или биметал. Една такава ранна горна монетна матрица, изработена от
бронз и използвана за монети на местни владетели, но от по-ранен период (ІІІ-ІІ в. пр.
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Хр.) е показана на фиг. 1. Намерена в Североизточна България, но по-скоро по
крайбрежната зона. Съхранява се в Археологически музей Варна, инв. № І 5815.

3. Изследвани византийски монети
Изследваните медни монети, са от типа 40 нумии на император Юстиниан І (527565 сл. Хр.), отсечени в град Никомедия, Византия (фиг. 2.). От лицевата страна е
изобразен бюста на императора с шлем и броня насреща, държащ кълбо с кръст [2].
Върху реверса има голяма буква М, означаваща стойността на монетата, под нея надпис
на монетарницата, отстрани на М-надпис и година на царуване.

Фигура 2. Медна монета, от типа 40 нумии на император Юстиниан І 527-565 сл. Хр.

Място на
макроструктурен
анализ

Фиг. 3. Общ вид на медната монета и място за макроструктурно изследване

Една от изследваните медни византийски монети, намерена в Късноантична
крепост на нос „Св. Атанас“ край гр. Бяла, е от същия тип (фиг. 3.). Анализът ѝ (450 –
614 сл. Хр.), първоначално, се сведе до установяване технологията за изработването им.
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Патина

Основен
метал

Фиг. 4. Обозначение областите на макроструктурно изследване

На обекта са направени макроструктурни изследвания. Погледната под микроскоп
става ясно, че по повърхността има дебел слой окисни отлагания, окислена част – патина
и окиси (фиг. 4.), а сърцевината е пориста (металът е силно окислен).

Слой патина

А) X 63 неразяден

б) x 125 неразяден

Фиг. 5. Обозначение областите на изследване на микроструктура на патина

На първата снимка (фиг. 5., а)), с увеличение 63 се вижда основния метал и
патината. След хиляди години окисляване, патината е направила дебел слой около
метала, а окисите има освен на повърхността, но са проникнали и около зърната, в
сърцевината на метала (фиг. 5., б)).
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4. Развитието на окиси и патина във времето

Макроструктура

Окиси

а)

б)

Фиг. 6. Развитието окиси и патина във времето, а) на окисите, б) на патината

От показаните схеми (фиг. 6.) се вижда развитието на окисите и патината, във
времето. Първоначално, върху металът са се появили окиси (фиг. 6., а)). При понататъшното му излагане на атмосферни влияния, той се е покрил и с патината.

5. Изводи
С течение на времето окисите от повърхността на детайла са се разпространили и
са навлезли между зърната на сплавта. Оттук сплавта става по-крехка и ронлива.
Литература
1. Lazarenko 2002: I. Lazarenko. The Southern Boundary of terra Odessitanorum (1st –
beginning of 2nd C AD). – Archaeologia Bulgarica, 1, 2002, 45–57.
2. Kolew, K., Coin type "M" follis equal to 40 numii of Justinian I. Balgarska nauka, 2011, 8485.
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The present paper is related with the investigation of some strength characteristics of fiberglass reinforced polymer
matrix composite, suitable as materials used in equipment operating in marine environment. Three types of
composites with polyester resin matrix and different reinforcing phase were studied. One of them is with a
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Изследване на якостта на опън и цикличната умора на композитни
материали от полимерна матрица
Даниела СПАСОВА, Ярослав АРГИРОВ, Радостина ЯНКОВА, Николай АТАНАСОВ

1. Увод
Бързият растеж в производствените технологии налага нуждата от материали,
които имат по-добри свойства от конвенционалните материали като например металите.
Най-често използваните композити, като съвременни инженерни материали, с найголямо приложение в морската индустрия, са композитите със матрица от органични
смоли. Повечето от този вид композити са подсилени със стъклени и въглеродни влакна
[1, 2]. Подсилените със стъклени влакна полимерни матрици имат отлични съотношения
между производителност и цена, и имат по-добри свойства по отношение на якост,
твърдост, плътност, атмосферни влияния и могат лесно да бъдат формовани в сложни
форми за разлика от металите [1, 3]. Тези композити обикновено се произвеждат с
мрежова форми на армировъчната фаза, което увеличава техните механични свойства.
Една от най- често използваните смоли, като материал за матрица е полиестерната смола.
Полиестерната смола притежава добър баланс между механични и термични
характеристики и устойчивост на атмосферни и химически въздействия. Адхезионното
взаимодействие на фазовата граница между влакна и матрица в решаваща степен
определя свойствата на композитните материали. Матрицата предава и разпределя
напреженията на усилващите влакна. Важно изискване към нея е да има ниска
проницаемост на течности. Предимствата на стъклените влакна са, че имат висока
твърдост, шумоустойчивост, термоустойчивост и висока якост на опън, както и, че лесно
се преработват в текстил [2, 3].
Изследваните в настоящата работа композити намират все по-широко приложение
за съоръжения и оборудване, работещи в морска среда. Това налага те да притежават
освен висока якост и висока якост на умора. Умората е най-често срещаната причина за
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разрушаване, т.к. натоварванията се получават като динамични поради вибрациите по
време на работа. Собствените честоти на трептенията на корпуса на плавателните
съоръжения трябва коренно да се различават от честотите на трептенията, които
пораждат двигателите и винтовете [2]. В противен случай в корпуса могат да се появят
пукнатини и разкъсвания. Този факт определи и целта на настоящата работа, а именно
да се определят якостта на опън и якостта на циклична умора на изследваните
композитни материали, за да се оцени тяхната пригодност за производствени
съоръжения и оборудване, работещи в морска среда.

2. Изложение
Изследваните материали са четирислойни полимеро- матрични композити уякчени
със стъкломат 300 g/sm3 и мрежа от фибростъкло 145 g/m2. Единият от тях е изработен
изцяло с четири слоя уякчаваща фаза стъкломат, а при другите два уякчаващата фаза е
съставена от стъкломат и мрежа от фибростъкло с различна ориентация на влакна
(таблица 1).
Таблица 1. Материяли, от които са съставени изследваните композити

Образец

Матрица

Уякчаваща
фаза-Стъкломат

Мрежа от фибро
стъкло

1
2
2

Полиестерна смола
Полиестерна смола
Полиестерна смола

4 слоя
3 слоя
3 слоя

1слой
1слой

300 g/sm3

145 g/m2

Начин на
поставяне на
мрежата
Успоредно
Под ъгъл от 45°

Композитите са изработени под формата на панели, чрез прослойно нанасяне на
смола и уякчаваща фаза. След всеки слой смола се прилага механично въздействие, чрез
валцоване, с цел отстраняване на въздушните пори. От получените панели са изрязани
образци за изпитване на опън, изпитване на циклична умора.
2.1. Изпитване на опън
Изпитването на опън се проведе по стандарт ISO 527-4 при Т= 20℃. За провеждане
изпиването на опън са изработени по три образеца от всеки вид композит с еднакви
размери (Фиг.1) [4].

Фиг.1. Размери на образците за изпиването на опън
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2.2. Изпитване на циклична умора
Схема на установката за определяне уморната якост на материала е показана на
фиг. 2. Образците за изпитване на умора се закрепват конзолно в специално
приспособление изработено за конкретната вибромаса. Използват се акселометри за
измерване на ускорението, единият е закрепен в свободния край на образеца, а другият
на вибромасата [5, 6]. Образците са изработени с размери: височина 2.80 мм ширина 20
мм, дължина 175 мм. и са определени динамитен модул на еластичност Ed= 43GPa и
плътност ρ= 1,37 g/cm3. Специално подбраната честота която да отговаря на размера на
образеца се изчислява посредством „Solidworks“. За стабилна работа на устновката е
избрано, честотата да бъде близка до основната форма на резонансен режим на образеца
в диапазона от 50 до 60 Hz. Амплитудата на натоварването се определя в зависимост от
избраната стъпка от експерименталният план. Софтуерът (National Instruments)
предоставя възможност за определяне на момента на образуване на пукнатина която в
повечето случаи е видима само при голямо увеличение [7, 8].

Фиг.2. Схема на установката за определяне уморната якост на материала.

След приключване на калкулирането на резултатите чрез „Solidworks“ се определят
максималните напрежения които се получават в образеца по време на изпитване (Фиг.3).
Възникналите напрежения в зоната на захващане са от порядъка на 800 MPa до 830 Mpa
които многократно надвишават якостта на материала и неговото разрушаване в тази зона
е неминуемо.

Фиг.3. Симулативно определяне на максималните напрежения в образеца при изпитване на
циклична умора
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Симулативно е определен и броят цикли необходим за разрушаване в зоната на
максималните напрежения, който е около 32000. При работна честота 55 Hz процеса по
разрушаване ще продължи около 10min. По този начин може да бъде точно изчислено
натоварването необходимо за разрушаване на образеца.

3. Резултати и анализи
3.1. Резултати и анализи от изпитването на опън
Резултатите получени след изпитването на опън на образците са дадени в таблица
2. От проведените изпитвания на проби 1,2,3 с най- висока стойност на якост на опън е
проба 1 при която не е използване мрежа от фибростъкло като уякчаваща фаза, което се
вижда и от диаграмата на фиг. 4. Характерно за материала стъкломат е, че стъклените
влакна са хаотично разпределени, което от своя страна води до изотропност (идентични
свойства независимо от ориентацията му като учкчаваща фаза), а при мрежата от
фибростъкло се наблюдават анизотропни свойства, т.е. съществува зависимост от
посоката ориентация на влакната в обема на композита. Именно това определя подобрите якостни характеристики на композита с изградена уякчаваща фаза само от
стъкломат. Интерес представлява и композита с уякчаващата фаза мрежа от фибростъкло
с ориентация под ъгъл от 45°, при който се наблюдава повишаване на пластичните
свойства.
Таблица 2. Резултати след проведено изпитване на опън
Образец
1
2
3

Fm, N
2306,6
1693,3
1990

Rm, MPa
76,86
56,43
66,33

R02 MPa
60,4
51,2
58,4

ΔL,mm
0,85
0,27
1,7

A,%
2,12
0,67
4,25

Фиг.4. Диаграма на изпитване на опън на изследваните композити
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3.2. Резултати и анализи от изпитването на циклична умора
Резултатите от извършените циклични уморни изпитания са поместени в таблица 3
и са показани графично на фиг. 5 и фиг.6.
Таблица 2. Резултати от проведените циклични уморни изпитвания
Образец

1

2
3

Брой цикли,
N
2x105
2x106
2x106
2x106
2x106
2x106
2.4х106
2.7х106
2.8х106
2х106
2.5х106
2.7х106

Амплитудно
напрежение,
σa [Mpa]
180
58
68
80
128
154
90
80
110
108
122
135

Разрушаване
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Не
Да
Не
Не
Да

Фиг.5. Резултати от изпитваният на циклична умора на проби без мрежа от фибростъкло

От проведените експериментални уморни изследвания може да отчетем, че и трите
вида композитни материали са издържали приблизително равен брой цикли (2х1062,8х106), при приблизително равно натоварване. Разрушаването при първия образец
настъпва след приблизително равен брой цикли и натоварване. Първия образец се
разрушава с най- високо амплитудно напрежение (σa1 = 154МРа), но при по- малко брой
цикли (2х106). При образците армирани с мрежа от фибростъкло разрушаването настъпва
след по-ниски стойности на натоварване (σa2= 110 МРа и σa3= 135 МРа), но при повече
брой цикли (2.7х106 и 2.8х106), т.е. с намаляване на амплитудното напрежение се
увеличава броя цикли до разрушаване.
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Фиг. 6 Резултати от изпитваният на циклична умора на проби с мрежа от фибростъкло

След направените уморни изпитвания е направен макроструктурен фрактографски
анализ в мястото на разрушаване на образците с помощта на стереомикроскоп
EUROMEX. При първия образец се наблюдават магистрални пукнатини о областта на
матрицата, докато при образци с мрежа от фибростъкло пукнатините са локални (фиг.7).
При третия образец (фиг. 8), където мрежата е ориентирана под ъгъл 45° се достига само
до развитие на пукнатини без пълно разрушаване.

Фиг. 7 Макроструктура на развитието на пукнатината проби без мрежа от фибростъкло
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Фиг. 8 Макроструктура на развитието на пукнатината проби с мрежа от фибростъкло

3.3. Резултати от проведения стимулационен анализ
3.3.1. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 1
При режим на усилвателя от 39N образец 1 извършва над 1000000 цикъла което е
предпоставка за твърдението, че няма вероятност да се разруши в интервала от 1 до
100000000 цикъла (фиг. 9). За времето от 6 часа и честота 55Hz образец 1 е извършил
преместване от 19 мм. като при това преместване е постигнато най-голямо напрежение
в зоната на пукване от 100МPa и са реализирани над 1000000 цикъла.

Фиг. 9. Симулативен анализ на образец 1
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3.3.2. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 2
При режим на усилвателя от 58N в образец 2 се формира пукнатина след 581000
цикъла (Фиг.10). Резонансната честота намалява до 50Hz което доказва,че в образеца са
настъпили структурни промени, заражда се пукнатина която ще доведе до разрушаване
в зоната на захващане. За времето от 1 час и честота 55Hz образец 8 е извършил
преместване от 10мм

Фиг. 10 Симулационен анализ на образец 2

3.3.3. Резултати от проведения стимулационен анализ вариант 3
При режим на усилвателя от 55N в образец 3 се формира пукнатина след 390000
цикъла (Фиг. 11). Резонансната честота намалява до 51Hz което доказва, че в образеца са
настъпили структурни промени, заражда се пукнатина която ще доведе до разрушаване
в зоната на захващане.

Фиг. 11. Симулационен анализ на образец № 3
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4. Заключение
От проведените изследвания може да се направят следните изводи относно якостта
на опън и умора:
Получени са по-добри якостни характеристики на композита с уякчаваща фаза само от
стъкломат, т.к. стъклените влакна са хаотично разпределени, което от своя страна води
до изотропност (идентични свойства независимо от ориентацията му като учкчаваща
фаза), а при мрежата от фибростъкло се наблюдават анизотропни свойства, т.е.
съществува зависимост от посоката ориентация на влакната в обема на композита.
Наблюдава се повишаване на пластичните свойства при композита с уякчаващата фаза
мрежа от фибростъкло, ориентирана под ъгъл от 45°.
Симулативно са установени максималното напрежение и максималния брой цикли за
разрушаване на разглеждания материал.
След проведените уморни изпитвания е установено, че трите композита имат
приблизително еднаква уморна якост.
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NDT Events in 2022
Date

Location

Event

2022 Jan 30 – Feb 2

Bahrain
Manama

8th Middle East NDT Conference & Exhibition
Organizer: Bahrain Society of Engineers

2022 Feb 8-11

Austria
Wels

11th Conference on Industrial Computed
Tomography (iCT) 2022
by Research group Computed Tomography

2022 Feb 10-11

Germany
Berlin

Fachtagung Bauwerksdiagnose
by German Society for Non-Destructive Testing
(DGZfP)

2022 Mar 15-17
new

Germany
Erfurt

12th Fachtagung ZfP im Eisenbahnwesen
by German Society for Non-Destructive Testing
(DGZfP)

2022 Apr 26-28

Germany
Munich

International Conference on NDE 4.0 (in-person)
by German Society for Non-Destructive Testing
(DGZfP)

2022 May 23-25
new

Germany
Kassel

DGZfP-Jahrestagung 2022
by German Society for Non-Destructive Testing
(DGZfP)

2022 May 30 - Jun 3

South Korea
Incheon

20th World Conference on Non-Destructive Testing
(20th WCNDT)
by The Korean Society for Nondestructive Testing

2022 Jun 13-16

Bulgaria
Sozopol

NDT Days 2022
by Bulgarian Society for NDT

2022 Jul 4-7

Italy
Palermo

10th European Workshop on Structural Health
Monitoring (10th EWSHM)
Organizer: University of Palermo
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2022 Jul 10-15
new

Germany
Berlin

26th International Conference on Structural
Mechanics in Reactor Technology SMiRT 26
by German Society for Non-Destructive Testing
(DGZfP)

2022 Aug 16-18
new

Switzerland
Zurich

NDT-CE 2022 (The International Symposium on
Nondestructive Testing in Civil Engineering)
Organizer: Swiss Association for Technical
Inspections

2022 Aug 23-26

USA
Waikoloa, HI

7th US-Japan NDT Symposium
by American Society for Nondestructive Testing

2022 Sep 13-16

Slovenia
Ljubljana

EWGAE35 & ICAE10 Conference on Acoustic
Emission 2022
Organizer: University of Ljubljana

2022 Oct
24-26

Russian,
Moscow

IX международный промышленный форум
Неразрушающий контроль Испытания.
Диагностика
Organizer: RONKTD

2023 Feb 28 Mar-3

Australia
Melbourne

APCNDT 16th Asia Pacific Conference for NonDestructive Testing
by Australian Institute for Non-Destructive Testing
(AINDT)

2023 Jun 27-29

United
Kingdom
Sheffield

NDE in Nuclear 2023
Organizer: NUGENIA

2023 Jul 3-7

Portugal
Lisbon

13th European Conference on Non-Destructive
Testing (ECNDT 2023)
by Portugues Society of NDT FSEND-RECLARE
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