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Standardization of the Friction Stir Welding (FSW) Process 
 

Lilia DIMITROVA 
 

Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies  
with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria, 

e-mail: l_dimitrova@ims.bas.bg  

 
Abstract 
The purpose of this study is to set out the main provisions lay downin the standards for FSW, which aim to improve 
the quality of manufactured products and to facilitate negotiations between the parties. 
 
Keywords: Standards, Friction Stir Welding (FSW), aluminium 
 

Стандартизиране на процеса Заваряване чрез триене  
с размесване (ЗТР) 

 
Лилия ДИМИТРОВА 

 
1. Увод 
 

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се 
прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига 
оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. 

Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, 
издаване и прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи 
и правила за работа на стандартизацията. Стандартите се разработват и публикуват в 
интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно 
разбиране между партньори.Стандартът е документ, който определя и установява 
правила за продукти, процеси, технологии или услуги. 

Стандартизацията предлага важни предимства, изразяващи се в подобряване на 
пригодността на продуктите, процесите и услугите за предвиденото им предназначение, 
отстраняване на пречките в търговията и улесняване на техническото сътрудничество. 

Поради това и стандартизирането на различните процеси за заваряване подпомага 
развитието на индустрията в областта, както и развитието на нови заваръчни методи и 
технологии. 
 
2. Преглед на действащите стандарти за заваряване чрез триене с 
размесване 
 

Процесите на заваряване се използват широко при производството на инженерни 
конструкции. През втората половина на ХХ век процесите на заваряване със стопяване, 
при които съединяването се получава чрез стопяване на основния материал и обикновено 
и на добавъчен материал, доминират при заваряването на големи конструкции. През 
1991 г. Уейн Томас (WayneThomas) от TWI разработва заваряване чрез триене с 
размесване (ЗТР), което се извършва изцяло в твърда фаза (без стопяване). 
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Все по-широкото използване на ЗТР създаде необходимост от създаването на 
серията стандарти ISO 25239, за да се гарантира, че заваряването се извършва по най-
ефективния начин и че се упражнява подходящ контрол върху всички аспекти на 
операцията. Тези стандарти се фокусират върху ЗТР на алуминий, тъй като към момента 
на публикуването им по-голямата част от търговските заявления за ЗТР включват 
алуминий. Примерите включват железопътни вагони, потребителски продукти, 
оборудване за преработка на храни, аерокосмически структури и морски плавателни 
съдове[1]. 

Първата публикация на тази серия стандарти е през 2011 г. Тя е разработенаот 
Международния институт по заваряване (IIW) съвместно с Международната 
организация за стандартизация (ISO)иЕвропейския комитет по стандартизация (CEN), 
чрез Виенското споразумение.Въведени са и като български стандарти 
(БДС EN ISO 25239:2011). През 2020 г. те са преразгледани и публикувани като 
EN ISO 25239:2020 и съответно БДС EN ISO 25239:2020. Серията се състои от 5 части, 
които са разгледани по-долу: 

 
БДС EN ISO 25239-1:2020 „Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. 

Част 1: Речник (ISO 25239-1:2020)“ [1] 
Този документ определя термини, свързани със заваряването чрез триене с 

размесване на алуминийи неговите сплави.Установяването на термините и 
определенията към тях, се прави за да могат да се опишат правилно и еднозначно всички 
препоръки и изисквания, описани в другите части на серията. 

Новата версията на стандарта от 2020 г. преминава от триезична (версията от 
2011 г.) в едноезична, което налага отделно закупуване на другите езикови версии при 
интерес към тях. В нея са добавени следните определения: деформация в областта на 
съединението, оператор, фаза на проникване(plungephase), дефект на корена, инструмент 
с неподвижно рамо и контрол на температурата. Изтрити са определенията за 
непъленпровар, многопреходно заваряване, производствено изпитване за заваряване и 
еднопреходно заваряване. 

Забележка: Преводът на термините е неофициален и не е съгласуван с БИС/ТК 30. 
По-долу са дадени някои от по-важните термини и определения, като: 
- т. 3.12,frictionstirwelding (FSW) - заваряване чрез триене с размесване 

(ЗТР):процес на съединяване, при който въртящ се инструмент, движещ се в посоката на 
заваряване, се използва за получаване на заваръчен шев чрез триене, загряване и 
размесване на материала в пластично състояние. 

- т. 3.1, adjustabletoolprobe – регулируем инструмент с щифт - инструмент, чиято 
дължина на щифта, скоростта на въртене и посоката на въртене на щифта са 
регулируеми. По време на заваряване скоростта и посоката на въртене на щифта могат 
да се различават от тези на рамото. 

Забележка 1 за термина: Виж фигура 1. 
Забележка 2 за термина: Този инструмент позволява свързването да се осъществи, 

без да се създава прекомерно изпъкване в началния и в изходния отвор. 
-т. 3.2, advancingside - страна на навлизане –страната на заваръчния шев, където 

посоката на въртене на инструмента съответства на посоката на заваряване. 
Забележка 1 за термина: Виж фигура 2. 
- т. 3.23, retreatingside - страна на оттегляне – страната на заваръчния шев, където 

посоката на въртене на инструмента е срещуположна на посоката на заваряване. 
Забележка 1 за термина: Виж фигура 2. 
-т. 3.21, probe– щифт: част от инструмента, която прониква в основния материал, за 

извършване на заваряването. 
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Легенда: 

1 рамо 6 щифт в необходима позиция за заваряване 
2 незаварен работенобразец 7 щифт, движещ се нагоре 
3 щифт a Посока на движение на щифта 
4 щифт, движещ се надолу b Посока на въртене на рамото 
5 заварен работен образец c Посока на заваряване  

Фигура 1. Регулируем инструмент с щифт 

 
Легенда: 

1 работен образец a Посока на въртене на инструмента 
2 инструмент  ЗАБЕЛЕЖКА На фигурата е показано завъртане  
3 рамо  по часовниковата стрелка. 
4 щифт b Движение на инструмента надолу 
5 лице на шева c Осова сила 
6 страна на оттегляне на заваръчния шев d Посока на заваряване 
7 страна на навлизане на заваръчния шев e Движение на инструментанагоре 
8 изходящ отвор   

Фигура 2. Основни принципи на заваряването чрез триене с разместване 

Всички термини и определения на английски и френски език, могат да се намерят 
свободно на следния адрес: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:25239:-1:ed-2:v1:en. 
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БДС EN ISO 25239-2:2020 „Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. 
Част 2: Проектиране на заварени съединения (ISO 25239-2:2020)“[2] 

В тази част на стандарта са дадени изискванията за конструиране на заварени чрез 
триене с размесване съединения.Точка 4.1дава какво да съдържадокументацията, 
коятотрябва да определи всички изисквания за заваръчния шев. Трябва да се определяти 
основни контролни процеси, за да се докаже, че всички проектни изисквания могат да 
бъдат изпълнени от заваръчните шевове, произведени в съответствие със 
спецификацията на заваръчната процедура (WPS) и изискванията за инспекция. 

Използваните символи за заваряване трябва да бъдат в съответствие с ISO 2553. 
В т.4.2 се изисквапри проектирането на заварените съединения да се вземат 

предвид свойствата на материалите. Някои примери за заварени съединения,преди и след 
заваряване,са показани в таблица 1 от стандарта: челни съединения с еднаква и с 
различна дебелина, съединения с пълно и частично припокриване, съединения на 
многолистов материал, Т-образни, ъглови и кръгови челни съединения. 

Допълнителни изисквания за челни съединения и съединения с припокриване са 
дадени съответно в т.4.2.2 и т.4.2.3: 

- за челните съединения, основните променливи се определят във WPS в 
съответствие с ISO 25239-4; 

- при съединенията с припокриване разстоянието от централната линия на 
инструмента до ръба на всеки припокриващ се елемент се определя във WPS. 

Завареният чрез триене с размесване шев с припокриване се разграничава от всички 
други заваръчни шевове, за да се избегне неразбиране на неговата уникалност. 
Конвенционалният ЗТР е асиметричен процес. Например едната страна на заваръчния 
шев се нагрява повече от другата. Друг пример за неговата асиметрия е разликата в 
якостта между страната на навлизане и страната на оттегляне. В зависимост от това дали 
страната на навлизане или страната на оттегляне на заваръчния шев е близо до ръба на 
листа (виж фигура 3), по-силната или по-слабата страна на съединението може да бъде 
поставена върху напрегнатата страна на заваръчния шев, както е показано на фигура 4. 
Това е критично важно и зависи от конфигурацията на шева при навлизанетоблизо до 
ръбаили оттеглянето близо до ръба, както е показано на фигура 3. 

 

 
Легенда: 

1 страна на оттегляне 6 страна на навлизане 
2 страна на навлизане в близост до ръба на заварения лист (ANE) 7 долен работен образец 
3 инструмент a Осова сила 
4 горен работен образец b Посока на въртене на инструмента 
5 страна на оттегляне в близост до ръба на заварения лист (RNE)) c Посока на заваряване  

Фигура 3. Страни на навлизане и на оттегляне при съединения с припокриване 
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a) b) 

  

c) d) 

Легенда: 
1 страна с напрежение при опън на горния работен образец 
2 страна с напрежение при опън на долния работен образец 
a Сила на опън 
b Завъртане на съединението 

Фигура 4. Пътища на натоварване при съединения с припокриване 

БДС EN ISO 25239-3:2020 „Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. 
Част 3: Квалификация на оператори за заваряване (ISO 25239-3:2020)“ 

Тази част на стандарта описва начина за квалификация на операторите за 
ЗТР.Операторите за заваряване трябва да бъдат квалифицирани чрез едно от следните 
изпитвания, както е описано в т. 4.3натози стандарт: 

- стандартноизпитване за заваряване; 
- изпитване на заваръчна процедурата; 
- пред производствено или производствено изпитване за заваряване; 
- изпитване за заваряване на производствена проба. 
При квалификация въз основа наизпитване на заваръчна процедура 

илипредпроизводствено изпитване, се дава връзка с точки 6 и 7 от ISO 25239-4:2020. Ако 
заваръчният оператор успешно завърши изпитването на заваръчна процедура в 
съответствие с ISO 25239-4:2020, т. 6 или предпроизводственоизпитване за заваряванев 
съответствие с ISO 25239-4:2020, т. 7,може да се счита за квалифициран за метода и типа 
на използваната заваръчна машина.Изпитващият може да спре изпита, ако условията на 
заваряване не са правилни или ако се окаже, че заваръчният оператор не притежава 
уменията да изпълни изискванията на тази част на ISO 25239. 

Нивата на приемане за изпитваните заваръчни шевове трябва да бъдат същите като 
тези, използвани за квалифициране на WPS. Трябва да се направят най-малко следните 
изпитвания: визуално изпитване 100%, макроскопично изследване и изпитване на 
огъване (важи само за квалификация, основана на стандартноизпитване за заваряване). 

Ако завареният възел не отговаря на изискванията, изпитването се отхвърля. Може 
да бъде заварен дубликат по същата процедура и подложен на изследване. Ако и вторият 
възел не отговаря на изискванията, заваръчният оператор трябва да проведе 
допълнително обучение преди да се яви на нов изпит.Ако образецът за изпитване на 
огъване не отговори на изискванията, тогава се изготвят и изпитват два допълнителни 
образеца за изпитване от същия заварен възел. Ако и двете повторни изпитвания са 
приемливи, заваръчният оператор трябва да бъде квалифициран. Ако едно или и двете 
повторни изпитвания не са приемливи, заваръчният оператор не се квалифицира. 

След успешна квалификация се издава сертификат. Той е валиден от датата на 
заваряване на образците за изпитванеза период от 3 години, като срокът на валидност 
приключва на последния ден от месеца. На всеки 6 месеца заваръчния надзорник или 
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друго отговорно лице трябва да потвърди, че заваръчния оператор е работил в рамките 
на първоначалната квалификация. В противен случай заваръчния оператор трябва да 
премине нов изпит за квалификация.Сертификатите за квалификация на заваръчните 
оператори могат да се удължават на всеки 3 години от изпитващо лице или изпитващ 
орган. 

 
БДС EN ISO 25239-4:2020 „Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. 

Част 4: Спецификация и квалификация за заваръчни процедури (ISO 25239-4:2020)“ 
Този стандарт определя изискванията за спецификация и квалификация на 

заваръчните процедури за заваряване чрез триене с размесване (FSW) на алуминий. В 
него са описани изискванията за изготвяне на предварителна спецификация на заваръчна 
процедура(pWPS) и за спецификация на заваръчна процедура (WPS). 

Квалификацията на процедурите за заваряване се извършва преди 
производственото заваряване. 

Производителят изготвя предварителна спецификация на заваръчна процедурата 
(pWPS) и гарантира, че тя е приложима за производството, използвайки опит от 
предишни производствени задачи и общите знания за заваръчни технологии. pWPSсе 
изготвя с цел постигане на необходимите нива на качеството за приемане, посочени в 
ISO 25239-5:2020, приложение А. 

pWPS се използва като основа за установяване на доклад (запис) за квалифициране 
на заваръчната процедура (WPQR). 

Спецификация на процедурата за заваряване (WPS) обхваща определен обхват от 
дебелини на основния материал, както и редица алуминиеви сплави. 

Изпитване за квалификация, извършено от производител, е валиднопри заваряване 
на същия тип заваръчна машина, инсталирана в работилници или обекти под 
техническия контрол и контрола на качеството на този производител.Счита се, че 
заваряването се извършва при същите технически условия и за контрол на качеството, 
ако производителят, който е извършил изпитването на процедурата за заваряване, запази 
пълната отговорност за всички съответни заварявания. 

В т.4.2 са дадени техническите изисквания за съдържанието на pWPS, които 
обхващат информация за производителя, основния материал,оборудването и 
инструментите, закрепването на детайлите, проектирането, подготовката и почистването 
на съединенията, детайли за заваряването, скоростта и позицията на заваряване, 
управление на топлинните процеси и термичната обработка. 

По аналогия със стандартите за квалификация на заваръчни процедури за други 
методи на заваряване и в този стандарт са дадени 3 схеми за подготовка на пробните 
телаи на местата за вземане на образци от тях,за различни видове заваренисъединения(за 
листови челни съединения, за тръбни челни съединения и за съединения с 
припокриване). 

Изпитванетона пробните тела включва както изпитване без разрушаване (NDT) 
(визуално изпитване), така и изпитванес разрушаване (изпитване на опън напречно на 
шева, изпитване на разрушаване, макроскопскоизследване). За всеки вид изпитване са 
дадени и нивата на приемане.Когато се изисква изпитване без разрушаване (NDT), то 
трябва да се извърши върху пробните тела, преди образците за изпитване да бъдат 
отрязани от тях. 

В зависимост от геометрията на съединението, основните материали и 
изискванията за работа, изпитване без разрушаване, ако е необходимо, трябва да се 
извърши в съответствие с ISO 3452 (изпитване с проникващи течности), ISO 17636 
(радиографично изпитване) и ISO 17640 (ултразвуково изпитване). Ако има строги 
изисквания за целостта на заваръчните шевове, може да се наложи да се разработят 
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специфични методи (например ултразвуково изпитване с многоелементниосезатели или 
изпитване с вихрови токове). 

 
БДС EN ISO 25239-5:2020 „Заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. 

Част 5: Изисквания за качество и инспекция (ISO 25239-5:2020)“ 
Този документ установява метод за определяне на способността на производителя 

да използва процеса на заваряване чрез триене с размесване (FSW) за производство на 
продукти с определено качество. Той определя изискванията за качество, но не ги 
приписва на която и да е конкретна продуктова група. 

В него са дадени изисквания към персонала на производителя, който трябва да е 
достатъчно компетентен за планиране, изпълнение и надзор на операциите по 
инспектиране и изпитване. Дадени са и изисквания към използваното оборудване и 
неговото поддържане. 

Точка 4.12 дава изисквания относно инспекцията и изпитванетопо време на 
различните етапи на производството (преди, по време и след заваряване) на 
съединенията. Честотата и местоположението на инспекцията и изпитването зависят от 
продуктовия стандарт и вида на конструкцията. След заваряването могат да се приложат 
следните видове изпитвания: 

- изпитване без разрушаване – визуално изпитване, изпитване с проникващи 
течности, радиографично и ултразвуковоизпитване; 

- изпитване с разрушаване – изпитване на опън, на огъване, на твърдост ина 
разрушаване 

Ако при извършването на ремонт на повреден заваръчен шевсе използва 
заваряване, тогава ремонтът трябва да се извърши в съответствие с WPS. Ремонтът 
трябва да приведе заваръчния шев в пълно съответствие с изискванията на 
спецификацията. 

Корекция на геометрията на заваръчния шев при изпъкнал материал по краищата 
на заваръчния шев и излишно проваряване може да бъде отстранено по метод, който не 
влошава свойствата на основния метал. Тази операция трябва да се извърши по такъв 
начин, че дебелината на заваръчния шев и основния материал да останат в рамките на 
допустимите отклонения. 

В таблица А.1 от стандарта са описани несъвършенствата, които се основават на 
означения, дадени в ISO 10042, заедно с означения, специфични за заваряванеточрез 
триене с размесване.Изборът на ниво на качество за всяко приложение трябва да отчита 
съображенията за проектиране, последващата обработка (напр. обработка на 
повърхността), режима на натоварване (напр. статично, динамично), условията на 
експлоатация (напр. температура, околна среда) и последиците от повредата. 
Икономическите фактори също са важни и трябва да включват не само разходите за 
заваряване, но и инспекция, изпитване и ремонт. 

 
5. Заключение 

 
Разгледаните стандарти дават рамката, която да улесни производителите на 

заварени чрез триене с размесване съединения и да помогне за осигуряване на стабилно 
качество по време на целия производствен процес. Това поражда нуждата за 
стандартизиране и на други процеси свързани със ЗТР. Така през 2018 г. ISO публикува 
серията стандарти ISO 18785 „Friction stir spot welding — Aluminium“,отново състояща 
се от 5 части и структурирана по същия начин като разгледаната по-горе серия 
ISO 25239. Серията ISO 18785е въведена в България през 2021 г. чрез публикуване на 
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английски език като БДС EN ISO 18785 „Точково заваряване чрез триене с размесване. 
Алуминий“)[6]. 
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Abstract 
During the last three decades friction stir welding has become a revolutionary welding technique due to its energy 
efficiency, environmental friendliness, convenience and high quality of welded joints. Friction stir welding is 
highly effective in bonding Al alloys, Mg alloys, Ti alloys, polymers and other dissimilar materials. This review 
covers the typical imperfections and control methods to ensure the structural integrity, safety and long service life 
of the manufactured products. This review is a continuation of Part 1 - Methods for Friction Stir Welding - 
Advantages, Problems and Applications. 
 
Keywords: Friction stir welding (FSW); keyholе; kissing bond; tunnel; groove; cavity; lack of root penetration 

Методи за заваряване чрез триене и размесване. Несъвършенства при 
заваряване чрез триене и размесване  

(Обзор. Част 2) 
 

Радостина ЗАЕКОВА 
 
1. Увод 
 

Изобретен през 1991 г. в Института по заваряване (The Welding Institute), 
Великобритания, методът заваряване чрез триене и размесване (ЗТР) се счита за най-
революционния метод за заваряване заради своите предимства, като кратко време за 
обработка, ниски разходи за консумативи, ниска максимална температура, висока степен 
на пластична деформация и високо качество на съединенията. С развитието на 
технологиите се повишават и изискванията към качеството на съединенията на 
неразглобяемите конструкции, също така се повишават и изискванията за висока 
скорост, производителност и ефективност на процесите. Това налага задълбочено 
проучване на несъвършенствата в заваръчните шевове и тяхното своевременно 
предотвратяване. 
 
2. Несъвършенства при ЗТР 
 

След много изследвания и експерименти е установено, че основните 
несъвършенства при заваряването чрез триене и размесване са главно дефекти тип кратер 
(keyholе – незапълнени отвори, които остават при оттеглянето на инструмента в края на 
заваръчния шев)[1], пори (малки сферични отвори във вътрешността на материала), 
кухини (отвори, подобни на пори, но със сложна пространствена форма)[2], тунели 
(дълги отвори във вътрешността на материала)[3], канали (дълги отвори по повърхността 
на материала)[4], изплискване на материала (избутване на пластифициран материал 
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извън заваръчния шев) и локални несплавявания (kissing bond - детайлите са в близък 
контакт, но не са химично и механично свързани) [5]. Те обикновено са причинени от 
неподходящи параметри на процеса или технологични условия, които са неблагоприятни 
за механичните качества на изделията [6]. Тези проблеми влияят негативно върху 
образуването и целостта на съединенията. Някои характерни дефекти се идентифицират 
като резултат от потока на пластичния материал, други от геометрията. Дефектите от 
потока на пластичния материал възникват, когато се излезе извън приемливия диапазон 
на параметрите на процеса на обработка и протича или прекалено студен, или прекалено 
горещ процес [7]. Например по-висока температура за заваряване или по-голяма 
дълбочина на проникване водят до изплискване, впоследствие до изтъняване на шева и 
концентрация на напреженията. Недостатъчният материален поток, предизвикан от по-
ниската температура в зоната на съединяване води до вътрешни дефекти на шева, като 
кухини, тунели и канали. В тази статия е направен преглед на типичните несъвършенства 
при ЗТР и методите за контрол [18]. 
 
3. Методи за усъвършенстване на качеството на заваръчните шевове 
при заваряване чрез триене и размесване (ЗТР) 
 

При конвенционалното заваряване чрез триене и размесване детайлите, които 
трябва да бъдат заварени, се поставят върху подложна плоча от по-твърд материал, която 
може да издържи достатъчно голямо деформиращо усилие. 

 

Фиг. 1 Схема на конвенционалния процес ЗТР 

Въртящ се инструмент с глава и щифт прониква до известна дълбочина през 
горната повърхност на детайлите, като предизвиква отделяне на топлина чрез триене и 
понижаване на границата на провлачване на материала. В резултат на ротационното и 
постъпателното движение на инструмента заваряваните детайли зад инструмента се 
свързват в неразглобяемо съединение.  
 
3.1 Методи за решаване на проблемите с несъвършенства тип кратер и 
изплискване на материалa 
 

След завършване на ЗТР въртящият се инструмент се оттегля и в края на шева се 
образува кратер (keyhole) [1]. 
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Фиг. 2. Несъвършенства тип кратер [6] 

Кратерите, както и другите заваръчни дефекти понижават механичните и якостните 
свойства на заваръчния шев. Те се отстраняват чрез технологични процеси на базата на 
триене, като заваряване с фрикционна тапа (FPW), запълващо ЗТР (FFSW), прогресивно 
ЗТР, както и хибридни методи.  

За дефекти тип кратер се предлага хибридна технология между ВИГ и ЗТР без 
щифт [8], както е показано на Фиг.3.  

 

Фиг. 3. Метод за запълване на отвори тип кратер с ВИГ заваряване с добавъчен тел и последваща 
обработка чрез триене и размесване [8] 

Чрез ВИГ заваряване се отстраняват несъвършенства по оста на шева. Използва се 
многоелектроден метод [8], а управлението на формата и изпълнението на запълващите 
шевове може да се осъществи чрез няколко фактора, включително проектиране на 
състава, избор на диаметър и режими за теловия възел. След това се използва един 
безщифтов инструмент със специална форма на главата и диаметър за модифициране на 
микроструктурата след ВИГ заваряването, като едрата леярска микроструктура се 
трансформира във фина равноосна пластично деформирана микроструктура. 
Елиминират се дефектите от стопяването и се уякчава ремонтирания шев. Освен това 
чрез регулиране на диаметъра, морфологията и ъгъла на главата и параметрите на 
обработката (сила и дълбочина на проникване, скорост на въртене, скорост на обработка 
и ъгъл на наклона) микроструктурата и механичните свойства могат да се оптимизират, 
чрез което се постига отлично възстановяване на обемните дефекти. 

Запълващо ЗТР се предлага за възстановяване на дефекти, подобни на кратер [6], 
както е показано на Фиг.4. 
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Фиг. 4. Схема на запълващо ЗТР: (a) проникване, (b) възстановяване и (c) оттегляне [6] 

Процесът запълващо ЗТР се извършва на три основни стъпки: триене, размесване 
и свързване. Първо, запълващият материал под формата на конус контактува със стената 
на кратера, трие се по вътрешната му повърхност и почиства свързващите повърхности 
(отстраняване на окисляването). Второ, стъпка на размесване, при която запълващия 
материал прониква в кратера, а въртящата се стоманена глава контактува с горната 
повърхност на обработваните детайли, създавайки топлина от триене по границата. 
Материалът около отвора на кратера и щифта се пластифицира и размесва, докато 
настъпи висока степен на пластична деформация. Следва стъпка на свързване. Чрез 
комбинираното действие на пластифицирането и въртящия момент съединителният 
щифт се срязва и счупва в ъгъла на главата, превръщайки се в запълващ материал за 
възстановяване на кратера. 

Прогресивното ЗТР се използва, когато има изплискване на материал. Изплискване 
обикновено се получава при прекомерно деформиращо натоварване или по-голяма 
дълбочина на проникване [9]. 

 

Фиг. 4. Изплискване на материал [9] 

Принципа е, че материалът около кратера се използва за намаляване на 
дълбочината й, а за цялостно запълване на обемния дефект е необходимо допълнително 
запълване с материал. ЗТР без щифт е техника за свързване в твърдо състояние чрез 
пренос на материала, предизвикан от висока степен на пластична деформация. 
Основните фактори, които влияят върху якостта на шева са морфологията на главата, 
скоростта на въртене, дълбочината на проникване и времето за задържане. По този начин 
се постига хибридно съединение чрез запълване с натрупване [9]. 
 
3.2 Методи за решаване на проблемите с кухини, канали, тунели, локални 
несплавявания и липса на проникване в корена 
 

Тези дефекти обикновено се поправят чрез технологии за възстановяване чрез 
повторно ЗТР.  
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Тунелни дефекти се получават при недостатъчен материален поток. При повторно 
ЗТР за елиминиране на тунелен дефект на заварени чрез ЗТР съединения от Al-Zn-Mg е 
установено, че по този начин се избягват концентраторите на напрежение, и размерът на 
зърната в тази област е намален в сравнение с този в първоначалната зона на заваряване 
[10]. Максималната якост на опън на ремонтирания шев достига 180,2% от тази на 
първоначалния шев с тунелен дефект. За кухини и недостатъчно проникване в корена на 
шева също се използва повторно ЗТР [11]. 
 

  

Фиг. 5. Кухина [11] Фиг. 6. Канал [12] 

Повърхностни канали и тунели се получават при недостатъчен материален поток, 
изплискване на материал, неподходящ заваръчен инструмент, неподходяща подложка 
или недостатъчен натиск. За тези несъвършенства се предлага изместено ЗТР [13], като 
изместването се използва така, че щифта на инструмента да бъде на мястото на дефекта, 
а не върху оста на шева. Твърди се, че изместеното ЗТР може ефективно да елиминира 
дефекта от тип кухина и очевидното струпване на твърдо-крехката фаза Al2Cu, свързана 
със симетричното ЗТР, както е показано на фиг. 7.  

 

Фиг. 7. Морфология на първоначалните шевове с канален дефект и възстановените шевове:  
(a) първоначален, (b) изместен ЗТР шев и (c) симетричен ЗТР шев [14]. 

Също така се използва ВИГ заваряване и ЗТР за отстраняване на големи дефекти - 
канали, които не могат да бъдат отстранени чрез повторно ЗТР, при които е постигната 
висока якост на опън, еквивалентна на 70% от тази на основния материал [15]. Твърди 
се, че тунелния дефект и локалните несплавявания лесно се повлияват от дълбочината на 
проникване и изместването по време на ЗТР на Al сплави 5083- H116 и 6063-T6 [3]. По-
голямата част от тези дефекти могат да се избегнат чрез повторно ЗТР, като така се 
елиминират и концентраторите на напрежение.  
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В допълнение, когато заваръчните дефекти са относително големи, те лесно водят 
до загуба на голяма маса материал, като големи дефекти от тунели, канали и кухини, 
предизвикани или от ефекта на екструдиране по време на ЗТР, или от натрупването на 
някои производствени грешки на големи конструкции. Въвеждането на допълнителни 
материали за пълнене в тези места е много добро решение. Предлага се метода ЗТР с 
вертикална компенсация (ВКЗТР) [17], за да се възстановят тези несъвършенства. 
Допълнителните компенсиращи материали са хомогенни смеси, подобни по състав на 
детайлите, които се ремонтират. По време на ВКЗТР инструментът едновременно се 
върти и размесва заваряваните детайли и компенсиращия материал, като се получава 
високояко възстановяване на дефекти с големи размери в твърдо състояние за Al сплави 
6061-T6 7 N01. Освен това се обяснява, че използвайки материали с ниски точки на 
топене и висока якост, лесно се постига корекция на материали с високи точки на топене, 
като заготовките AA6061-T6 и компенсационните материали AA2024-T4 [17]. В зоните 
на термично влияние се появяват вихроподобни структури, които се получават при 
въртенето на инструмента. Това значително подобрява механичното преплитане 
(създаване на топологични връзки) и металургичното свързване, подобрявайки 
механичните свойства.  

Тези методи имат голям потенциал за висококачествено възстановяване на метални 
материали и задоволяване на все по-големите изисквания към качеството на 
съединенията на заварените конструкции. 

 
4. Изводи 

 
ЗТР се използва широко в промишленото производство, където заваръчните 

дефекти неизбежно се появяват в заваръчния шев и впоследствие оказват влияние върху 
експлоатационния живот на заварените изделия.  

Предложена е система от термини на несъвършенствата при заваряване чрез триене 
и размесване. 

Съществуват методи за намаляване на влиянието на несъвършенствата, базирани 
на ЗТР и/или ВИГ заваряване. 

След обработка по методите ЗТР на ремонтиран участък чрез ВИГ заваряване 
съществено се повишават механичните характеристики на съединенията в резултат на 
пластична деформация на лятата структура на метала. 

Успешното по-нататъшно разработване на нови методики за ЗТР ще окаже 
въздействие върху науката и технологията на заваряването и обработката (ЗТР и ОТР) в 
широк спектър от технологични приложения. 

 
Тази публикация стана възможна благодарение на проект № КП-06-Индия/10. 
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Abstract 
Friction stir welding is one of the most exciting achievements in the world welding industry in the last thirty years. 
Friction stir welding is a new welding method but it already had found its way in the welding industry. 
Owing to its many advantages this welding methods gives new trends in welding technology. Friction stir welding 
allows a variety of problems typicall for fusion welding to be resolved.  
The present report familiarize with the peculiarities of friction stir welding. Its advantages and drawbacks are 
described, and the applications of friction stir welding are outlined. The main welding parameters that influence 
the welding quality are described. Tools with different configurations for friction stir welding of different materials 
and thickness are discussed. Some characteristic defects for friction stir welding are indicated, as well as the 
reasons for their occurrence. 
 
Keywords: Friction stir welding, peculiarities, applications, defects 

Особености и приложение на заваряването чрез триене с разбъркване 
 

Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ 
 
1. Увод 
 

Едно от най-интересните световни постижения в областта на заваряването през 
последните три десетилетия е разработването и комерсиализирането на един принципно 
нов метод за заваряване чрез триене с разбъркване/размесване (ЗТР, анг. FSW – Friction 
Stir Welding). Този метод е патентован през 1991 г. от Британския институт по заваряване 
(TWI) и днес се развива усилено в цял свят [1, 8]. Той открива напълно нови насоки в 
заваръчната технология и позволява да се решат редица проблеми характерни за 
методите на заваряване с разтопяване. Процесът се осъществява в твърдо състояние (без 
разтoпявне), като завареното съединение е с високо качество, получено за по-кратко 
време с по-малко енергия и вредни за околната среда странични продукти. 

Заваряването чрез триене с разбъркване се използва основно за съединяване на 
материали със сравнително ниски температури на топене и преди всичко на алуминий и 
алуминиеви сплави [2, 3, 5, 6], но е възможно и използването му за полимери, разнородни 
цветни метали, стомани и други сплави и метали с висока температура на топене [7, 17, 
25, 34]. 
 
2. Изложение 
 

Същността на метода е свързана с използването на специален въртящ се 
инструмент (трето тяло) състоящ се от две основни части - рамо (цилиндрична част) и 
връх (работна част). В процеса на работа инструментът навлиза между частите на 
дълбочина по-малка от дебелината им с 0,2÷0,3mm, изпълнявайки въртеливо и 
постъпателно движение. В резултат на силите на триене между инструмента и 
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заваряваните части, основният метал се нагрява до пластично състояние без обаче да се 
разтопява, смесва се с помощта на въртящия се инструмент и се измества в свободното 
пространство зад него [4, 5] Обемът, в който се формира шева е ограничен отгоре от 
рамото на инструмента. В процеса на работа инструментът е наклонен назад спрямо 
посоката на заваряване (фигура 1) [35]. 

 

Фигура 1. Схема на заваряване чрез триене с разбъркване. 

В процеса на работа е необходимо да се създаде и поддържа постоянно налягане на 
инструмента по посока на оста му, като силата може да достигне 100 кN. Материалът 
претърпява интензивна пластична деформация при повишена температура в резултат, на 
което се получават фини и равномерно прекристализирали зърна. [1] 

При заваряване частите се поставят върху масивна метална плоча (подложка) 
изработена най-често от неръждясваща стомана или титан.  

Основните параметри на режима на работа са: скорост на заваряване (20...500 
mm/min), честота на въртене на инструмента (150...1400 об/min), сила на притискане на 
инструмента към заваряваните части (9...80 kN), ъгъл на наклон на инструмента (1...5°). 
Тези параметри зависят основно от вида и дебелината на заваряваните части [8, 9, 29].  

Освен описаните параметри на режима важен фактор за получаването на 
висококачествени съединения е избора на конструкция на инструмента и материала, от 
който е изработен той. За изработването му обикновено се използва инструментална 
топлоустойчива стомана H13/AISI, (SKD61/JIS, 1.2344/X40CrMoV5-1/ISO); SKD11/JIS 
(X153CrMo12/ISO); SKH57/JIS (HS10-4-3-10/ISO); X38CrMoV5/ISO; P18/ГОСТ или 
мартензитна неръждаема стомана SUS440C/JIS. Възможно е да се използва композитен 
инструмент, при който върхът е направен например от кобалтова сплав MP159, а рамото 
от H13 [10, 12, 15, 16]. При температури на работа по-ниски от 400°С е възможно и 
използването на конструкционни подобряеми стомани с ниска топлоустойчивост като 
С45/ISO или 42CrMo4/ISO. 

Геометрията на инструмента играе решаваща роля в разбъркването, потока на 
материала, както и в управлението на скоростта на заваряване.  

Температурните характеристики на процеса и качеството на горната част на шева 
до голяма степен зависят от формата и диаметъра на рамото на инструмента (фиг. 2) [1, 
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11], а качеството на смесване се определя основно от формата на работната му част - 
върха.  

 

Фигура 2. Геометрия на рамото на инструмента – поглед отдолу. 

Еднородността на микроструктурата на шева се определя от конструкцията на 
инструмента и най-вече от тази на работната му част. Обикновено се използват 
инструменти с цилиндрични или конусни върхове, но има и такива със специални канали 
за насочване и разбъркване (фиг. 3) [1, 3, 4, 10, 11, 16, 23]. 
 

 
a) b) c) d) 

Фигура 3. Работна част на инструментите, използвани в ЗТР: 
а) традиционна форма на върха на инструмента;  

б) инструмент с работна част за дълбоко проваряване;  
в) инструмент със специална форма на върха;  

г) инструмент за двустранно заваряване. 

Конвенционалните електродъгови методи на заваряване с разтопяване имат редица 
недостатъци, свързани с: остатъчни напрежения, водещи до деформации на 
конструкциите; понижена якост на заваръчния шев (10–20%) в сравнение с тази на 
основния метал; възникване на дефекти (най-често пукнатини) по време на заваряването 
на редица високояки алуминиеви сплави; висока трудоемкост при многопроходно 
заваряване и др [32, 33]. Заваряването чрез триене с разбъркване позволява да се решат 
голяма част от тези проблеми.  

Основните предимства на ЗTP, които фундаментално го отличават от 
традиционните методи на заваряване с разтопяване са свързани с високата якост на 
завареното съединение, която в сравнение с основния материал може да достигне 100%, 
заварените съединения, получени така имат якост на умора близка до тази на основния 
материал - само с 5% по-ниска от нея, малки деформации и отсъствието на дефекти, 
характерни за заваряването чрез разтопяване (пукнатини, пори, оксидни включвания и 
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др.). Максималната температура в процеса на заваряване е около 70% от температурата 
на топене на съответния материал, като за алуминия например не превишава 550°С, 
което е свързано с по-малки ъглови деформации. Те могат да достигнат стойности до 
1/5÷1/7 от стойностите при заваряване с разтопяване. Топловлагането е около 2 пъти по-
малко в сравнение с ВИГ заваряването. Липса на необходимост от добавъчни материали, 
защитни газове и флюси е свързано и с по-ниски оперативни разходи. Общо 
производственият цикъл намалява с 50-75% в сравнение с традиционните методи за 
заваряне. Технологията на ЗTP дава възможност за четирикратно по-бързо свързване на 
структурните компоненти на корпуса на самолет от автоматизираното занитване и 20 
пъти по-бързо от ръчното. Използването на ЗTP позволява да се намалят разходите за 
заваряване с 60% при производство на ракети "Delta II" и "Delta IV", а времето на 
производствения цикъл от 23 на 6 дни. 

Според ръководството на Airbus използването на ЗTP позволява да се намали 
теглото на заварените елементи на самолета с 40% и времето на производствения цикъл 
с 20%. Eclipse 500 докладват, че ЗTР съкращава времето на производствения цикъл с 40% 
спрямо времето производствен цикъл с нитови връзки. Автоматизираното ЗTP позволява 
да се спести от 50 до 100 хиляди долара на всеки самолет.  

Този метод позволява заваряване на всички съществуващи видове алуминиеви 
сплави, включително и различни комбинации между тях. Такъв пример е свързване на 
алуминиеви сплави от сериите 2XXX и 7XXX, които обикновено се класифицират като 
незаваряеми. Тук влиянието на човешкия фактор е отстранено поради пълната 
автоматизация на процеса и контрол на параметрите по време на работа. Учените са 
изчислили, че ако 10% от заварените конструкции в САЩ бъдат изпълнени чрез ЗТР ще 
намалеят емисиите на парникови газове с 200 милиона килограма годишно. Очакваната 
икономическа полза за индустрията на САЩ от въвеждането на ЗТР ще бъде 4,9 
милиарда щатски долара годишно.  

Освен множеството си предимства, този метод притежава и някои недостатъци 
свързани на първо място с цената на специализираното заваръчно оборудване, чиято 
стойност започва от 400000€. Производители са: ESAB, IBAG, HAGE Soudermaschinebau 
Gmbh, Crawford Swift и др [28]. Други проблеми са свързани с необходимостта от входни 
и изходни планки, поради образуването на отвор в края на шева. Чрез ЗТР не могат да се 
изпълняват заварени съединения, когато за получаването им се изисква добавъчен 
материал например при ъглово съединение. Трудно, дори невъзможно е заваряването на 
метали с ниска пластичност, даже и при високи температури, поради загубата на 
необходимите механични свойства и евентуално деформиране на върха на инструмента. 
Недостатък е и макар и незначително намаляване на дебелината на метала в областта на 
шева поради контакта на рамото на инструмента с повърхността на детайлите. 
Обикновено тази стойност е 0,1 – 0,2mm, но в някои случаи може да повлияе на якостта 
на съединението [1]. 

При осъществяването на ЗТР е възможно възникването на някои специфични за 
този метод дефекти. Отклонението на дължината на работната част на инструмента от 
номиналната води до разрушаването му, както и повреждане на подложката (при по-
дълъг връх) или получаването на непровар (при по-къс връх). Изместването на 
инструмента встрани от заваръчната междина води до недостатъчно размесване на 
материала в корена на шева и съответно образуване на непровар в корена. Наличието на 
разстояние между частите (заваръчна междина) води до недостиг на материал в зоната 
на заваряване и получаването на канален дефект или изтъняване на шева. При 
недостатъчно количество топлина въведена в мястото на заваряване (по-малко триене) в 
шева възникват неплътности (особено при свързване на разнородни материали), които 
могат да се избегнат с увеличаване на скоростта на въртене на инструмента. При 
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нарастване или спадане на налягането, което инструмента оказва върху шева се получава 
непълно запълване. Обикновено този дефект възниква в края при излизане на 
инструмента от шева. Формата и размерите на инструмента са пряко свързани с 
качеството на получените съединения. Използването на гладък връх (без резба) води до 
нарушаване/прекъсване на потока материал и получаване на тунелни дефекти. 
Неподходящите параметри на режима - скорост на заваряване, честота на въртене, сила 
на притискане и ъгъл на наклон на инструмента са свързани с възникването на типичните 
за този метод дефекти – неплътности, тунелни дефекти, несплавявания, разтопяване и 
други [3, 7, 20, 24, 25, 27, 31]. 

Методът се използва основно за заваряване на алуминий и алуминиеви сплави от 
типа 6082 (Al-Mg-Si), АМг6 (Al-Mg), 1570С (Al-Mg-Sc), В-1461, В-1469 (Al-Cu-Li), 
ВМД16 (Mg-Zn-Zr), високояка алуминиева сплав 7075 (Al-Zn-Mg-Cu), композиционни 
материали на основата на алуминия. Има информация за заваряване на медна сплав (М1, 
M3) към алуминиева сплав (АД1 и АД32), заваряване на деформируеми магнезиеви 
сплави ВМД16 (Mg-Zn-Zr) и други. Дебелините на заваряваните части варират от 0,5 до 
над 100mm, като най-често се прилага за дебелини от 3 до 40mm [11, 19, 21, 26]. 

Предимствата на метода позволяват той да намери приложение в различни 
индустрии, като корабо-, вагоно-, автомобило-, самолето- и ракетостроенето и др. 

Космическите агенции на практически всички страни по света в една или друга 
степен са въвели този процес в производството на различни свои продукти. Лидерите в 
тази област са САЩ, Европейският съюз и Китай. Методът се използва за 
производството на резервоари за гориво за ракети-носители "Space Shuttl", при 
производство на ракети "Delta II" и "Delta IV", за заваряване на совалката за Ares I и на 
ракети от "Falcon 1" до "Falcon 9", за "Boeing C-17 Globemaster III" и „Boeing 747 Large 
Cargo Freighter“. Покривните панели на самолета "Airbus A400M" също са заварени с 
помощта на този метод. ЗТР се използва и при самолетите Airbus A350 и Eclipse 500. 
Така се произвеждат и резервоари за гориво за ракети-носители "Ангара" и при 
производството на външните панели на крила на самолет Ту-204СМ [11, 22, 30]. 

Точковото ЗТР е патентовано от Mazda през 2003 г. Процесът се използва за 
производство на каросерията на автомобила Mazda RX - 8. От 2003 г. са произведени над 
100 хиляди автомобила, вратите на които са направени чрез точково ЗТР. В продължение 
на три години от 2003 година Ford Motor Co (САЩ) произвежда няколко хиляди 
автомобила Ford GT, използвайки ЗТР за заваряване на централното отделение на 
автомобила. В Швеция по този начин се заваряват контейнери от мед с дебелина 50 mm 
за изхвърляне на ядрени отпадъци. В корабостроенето методът се използва за заваряване 
на палубни надстройки и прегради, в железопътния и метро транспорта за каросерии, 
рамки и талиги на влакове, в електрическата промишленост за корпуси на 
електродвигатели, токови проводници, параболични антени, силови шини, в 
строителната индустрия за алуминиеви мостове, алуминиеви тръбопроводи, 
топлообменници и климатици, в хранително-вкусовата промишленост за контейнери за 
бира, вино, мляко и др. [13, 14]. 
 
Изводи 
 

1. Методът на заваряване чрез триене с разбъркване се осъществява в твърдо 
състояние при сравнително ниски температури и позволява да се решат редица 
проблеми свързани с методите на заваряване чрез разтопяване. 

2. Основните параметри на режима на работа са скорост на заваряване, честота на 
въртене на инструмента, сила на притискане на инструмента към заваряваните 
части, ъгъл на наклон на инструмента, формата и размерите му както и материала, 
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от който е направен той. Тези параметри се определят основно от вида и 
дебелината на заваряваните части.  

3. За метода са характерни редица предимства: високата якост и качество на 
завареното съединение, малко топловлагане, малки деформации и отсъствието на 
дефекти, по-ниски оперативни разходи и време за производство, липса на вредни 
за околната среда странични продукти.  

4. Използването на метода е свързано и с някои ограничения: висока цена на 
оборудването, необходимост от използване на входни и изходни планки, 
невъзможност за заваряване на метали с ниска пластичност, намаляване на 
дебелината на метала в областта на шева, възникване на канални дефекти, 
непровари в корена, несплавявания, отвори в края на шева и други. 

5. Заваряването чрез триене с разбъркване се използва основно за съединяване на 
материали със сравнително ниски температури на топене, като по този начин 
могат да се заваряват всички съществуващи видове алуминиеви сплави, 
включително и различни комбинации между тях.  

6. Поради редицата си предимства методът намира все по-широко приложение при 
производството на кораби, вагони, автомобили, самолети, ракети много други.  
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Abstract 
Friction stir processing is an efficient method for local structure improvement of aluminum alloys such as grain 
refinement, breaking the non-metallic inclusions and the coarse dendritic structure. Experiments were performed 
to obtain layers by FSP with a tool, which geometry is a threaded pin with three flutes and a concave shoulder. 
The basic parameters  tool rotation speed and tool traverse speed are varied. Typical defects and features in the 
mixing zone structure and on the interface with the material untreated sections are presented. Selected results of 
metallographic, tomographic and hardness studies of layers of aluminum alloy A6061 are presented. 
 
Keywords: Aluminum alloy A6061, friction stir processing, fine-grained structure, tomographic and hardness 
studies 
 
1. Introduction 
 
A characteristic feature of friction stir processing (FSP) [1] [2] is that it is carried out in plastic 
state, which the material reaches due to the heat generated by friction. A tool is used, which 
consists of pin and shoulder and due to its rotating and transitional movement interacts 
thermomechanically locally with the treated surface by penetrating to a certain depth causing 
mixing of the plasticized material, which leads to structural changes. 
As a result of FSP, grain crushing, breaking of non-metallic inclusions and coarse dendritic 
structure are achieved, as the dynamic recrystallization is characterized by high-angle grain 
boundaries [3]. 
In many cases, FSP is combined with the addition of reinforcing or modifying powders or other 
materials to form composites [4]. FSP makes it possible to improve certain areas of the surfaces 
of materials in terms of specific properties such as hardness, corrosion resistance [5], wear 
resistance [6] and others. 
The main parameters of FSP are tilt angle of the tool, pressure effort to the workpiece, tool 
rotation speed, tool traverse speed, tool shoulder diameter, pin and shoulder profile. 
Dynamic recrystallization occurs due to the material flow and the heat generation, thereby 
improving the surface property and grain refinement [7]. 
 
2. Experiments 
 
Experiments were performed to obtain layers by FSP with a tool, which geometry is a threaded 
pin with three flutes and a concave shoulder (Fig. 1). 
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Fig. 1. FSP tool 

Aluminum alloy Al 6061 T651 was used in the form of sheet metal with thickness of 12 mm, 
cut into strips with width of 100 mm and length of 200 mm. A HURCO VMX30 machining 
center (Fig. 2) was used for processing. The direction of rotation is clockwise (CW). Fig. 3 
shows a scheme of FSP, which aims to establish the optimal mode of processing. 

 

Fig. 2. Processing of a sample 

Flashes are observed on the retreating side of the processed area (Fig. 4). The advancing side is 
clear. 
The plate, processed in 16 different modes, is cut into strips, which are marked, ground, 
polished and etched for metallographic analysis. 
For each treatment mode, two sections are considered in order to assess the imperfections, 
which in this case are metal deficiency zones (MDZ) located at the end of the pin. The average 
length of the MDZ in the two sections in planes perpendicular to the direction of processing is 
accepted as a criterion for quantitative assessment. 
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Fig. 3. Scheme of FSP Fig. 4. A sample with 16 processing modes 

 
3. Results and discussion 
 
3.1. Macrostructural analysis 
 
Pictures of the cross sections of the 16 processing modes are presented in Fig. 5a, b, c and d. 
 

 

Fig. 5a. 

 

Fig. 5b. 
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Fig. 5c. 

 

Fig. 5d. 

It is seen on the macroscopic photos of the zones after FSP according to the parameters 
corresponding to the testing plan in Fig. 5a to 5d: 
1. The boundary on the advancing side of the tool A between the stir zone and unmixed part of 
the material is sharper than the boundary at the exit of the instrument R (retreating side), where 
a smooth transition is observed. 
2. At higher speeds of rotation of the tool and speed of processing the boundary on the A side 
passes to a smooth pattern 2.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, and 4.4. 
3. The higher rotation speed of the tool leads to a larger volume of mixed material (Fig. 5d) due 
to increase of the cross-sectional area - the shaded area of sample 4.4 compared to 4.1. 
 
Photos of the processing mode with the largest and smallest length of the metal deficiency zones 
are shown in Fig. 6a and 6b. 

  

Fig. 6a. Mode 2.4 Fig. 6b. Mode 3.3 

 
3.2. Measurement of microhardness HV 
 
The microhardness HV was measured with a Micro Duromat microhardness tester (Reichert-
Jung) at a set load of 20gf, time to reach the load of 10s and a detention time of 10s. The results 
of the microhardness measurements for all samples are given in Table 1, the measurements 
being performed in positions 1, 2 and 3 of Fig. 7, and the average value of the microhardness 
of the parent metal being 73kgf/mm2, obtained as an average of 5 measurements. 
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Fig. 7. Points for hardness measuring 

 

Table 1. Microhardness HV 

Mode Microhardness HV0.02/10/10, kgf/mm2 

 Below the surface In the middle At the bottom Average 

1-1 54.6 46 53.4 51.33 
1-2 53.1 48.9 51.8 51.27 
1-3 49.3 49.4 51.4 50.03 
1-4  53.8 49.8 52.8 52.13 
2-1  37.7 46.2 53.8 45.9 
2-2 48.3 48.9 54.7 50.63 
2-3  54.6 53.1 52 53.23 
2-4  48.3 49.8 48.1 48.73 
3-1  33.4 45.5 53.6 44.17 
3-2 48.2 45.9 56.9 50.33 
3-3  41.1 46.5 54.0 47.2 
3-4 62.5 44.8 55.3 54.2 
4-1 33.0 47.9 57.2 46.03 
4-2 51.8 46.4 55.0 51.07 
4-3 54.6 50.1 56.5 53.73 
4-4 48.1 55.5 53.4 52.33 

 Average 48.275 Average 48.419 Average 53,74 Average 50.14 
 
3.3. Microtomographic examination 
 
Non-destructive studies of 3 pcs. samples by X-ray microtomography (µCT) SkyScan 1272, 
Bruker are carried out. The samples are made of Al-alloy Al6061, with irregular parallelepiped 
shape with dimensions approximately 18.4 mm x 13 mm x 10.5 / 11.0 mm for samples 2.4 and 
3.3, and 18.2 mm x 10.5 mm x 12 mm for sample of the base material (BM). 
After initial settings of µCT, the following radiation parameters were selected: resolution 
1632x1093 pxl, size of pxl: 16.200 µm, filter Al 0.5 + Cu 0.038, distance of the sample to the 
X-ray source: 200 mm, Source Voltage 90 kV, Source Current 111 µA, radiation step: 0.400˚, 
360˚ radiation (full rotation of the sample). In Fig. 8 shows X-ray projections of the samples 
(so-called preview) before irradiation. 
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Sample BM Sample 2.4  Sample 3.3 

Fig. 8. X-ray projections of samples BM, 2.4 and 3.3 

After radiation a 3D reconstruction was performed by processing the obtained graphic images 
with NRecon v software. 1.7.4.2. CTVox v.3.3.0r1403 software was used to visualize the 
obtained model. Fig. 9 shows a BM pattern in the three sections; Fig. 10 shows sample 2.4, and 
Fig. 11 shows sample 3.3. 

   

Fig. 9.a. Sample ВМ – cross section 

   

Fig. 9.b. Sample ВМ – cross section 

 

Fig. 10.a - 3D model of sample 2.4 in longitudinal sections (CTVox software v.3.3.) 
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Fig. 10.b - 3D model of sample 2.4 in longitudinal sections (CTVox software v.3.3.) 

 

Fig. 10.c - 3D model of sample 2.4 in cross sections (CTVox software v.3.3.) 

 

Fig. 11.a - 3D model of sample 3.3 in longitudinal sections (CTVox software v.3.3.) 

 

Fig. 11.b - 3D model of sample 3.3 in longitudinal sections (CTVox software v.3.3.) 



185 

 

Fig. 11.c - 3D model of sample 3.3 in cross sections (CTVox software v.3.3.) 

Using CTAn v.1.18.8.0 software, additional processing of the 3D model of the samples was 
performed aimed to determining the distance to the surface of the processed samples where the 
traces of the processing tool are located, as well as the height of these traces. 
In sample 2.4 the trace begins 4.3 mm under the treated surface and its height is approximately 
0.8 mm, and in sample 3.3 the trace begins 3.6 mm under the treated surface and its height is 
approximately 0.4 mm. 
 
4. Conclusions 
 
1. The layers on the surface of aluminum 6061 T 651 plate obtained through FSP using 16 

treating modes have smoot surface. The interface between the processed layers and the base 
material is sharp on the advancing side and smooth on the retreating side and border become 
smoother at higher rotation speed. 

2. The higher rotation speed of the tool leads to a larger volume of mixed material due to the 
increase of cross-sectional area of the stir zone). 

3. In regard to metal deficiency zones the best result has sample 3.3 (tool rotation speed -1300 
turns/min and tool traverse speed - 45 mm/min). 

4. The average hardness of the treated layers is around 68,7 % of the hardness of the base 
material. 

5. X-ray microtomography allows for accurate characterization of structural defects such as 
metal deficiency zones. 
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Abstract 
The International and European systems for qualification of welding personnel (IHTQS) is reliable guarantee for 
increased quality of training consistent with international accepted criteria of the educational programs and plans. 
In this article the system IHTQS is reviewed. Besides the classical form for education – 100% presence in class 
room of the candidates for training, a modern tool is the distance learning teaching with application of computer 
approach and technologies. The specific features of the harmonized training of welding specialists in our country 
are considered. The latest amendments to the welding coordination standard are affected. 
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Развитие на хармонизираното обучение на специалисти по заваряване 
 

Марина МАНИЛОВА 
 
1. Увод 
 

Образованието и обучението са широко признати като сила за хората, компаниите 
и страните и през последните десетилетия се раздават все по-голям брой 
висококачествени сертификати и дипломи на лица, присъдени от редица органи, 
организации и компании, представляващи голямо разнообразие заинтересовани страни 
и интереси. Повечето от тези дипломи обаче се присъждат извън системата за 
международно признаване и това е от голямо значение за Европа. 

Компетентността на заваръчния персонал е ключ към успеха на всяко предприятие, 
извършващо заваръчни дейности. Качеството на заваряване може да бъде постигнато 
само от персонал с и без висше образование, но с адекватно ниво на компетентност. 
Понастоящем на европейско и международно ниво има следните кариерни пътеки в 
заваряването: Международен/Европейски заварчик, Международен/Европейски практик 
по заваряване, Международен/Европейски специалист по заваряване, Международен 
заваръчен технолог, Международен/Европейски заваръчен инженер, 
Международен/Европейски заваръчен инспектор и други [1]. 

Необходимостта в индустрията да има международна квалификация беше отправна 
точка за създаване на хармонизирана система за обучение и квалификация, изградена от 
Европейската федерация по заваряване (EWF) за професионалисти в заваръчните 
технологии. Тази система, започнала през 1992 г., се разширява успешно, защото е 
подкрепена от стабилна и прозрачна система за качество, разработена и внедрена, която 
се признава от цялата верига участващи лица и организации, институции за обучение, 
национални сертификационни органи, компании, обучители и обучаващи се. Сега тя се 
прилага в 44 държави и е призната в цял свят. Обсъден е и скорошен опит от 
сътрудничеството между национален орган и университет за присъждане на магистърска 
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степен. Това е напълно в съответствие с препоръките на ЕС за обмен между системи за 
обучение и образование [2]. 

В ерата на глобализацията хората трябва да използват своите квалификации в 
повече от една държава, а работодателите трябва да могат да оценят нивото на умения и 
компетенции, които техните служители притежават. Така международното измерение и 
позицията на образованието в глобалната сфера е изключително важно в 
международните, националните и институционалните диалози повече от всякога. Помага 
на обучаващите се да развият международна информираност и между културни умения. 
Тази тенденция е особено видима в сектори като транспорта, където международни 
организации, секторни органи и мултинационални компании вече играят ключова роля 
при определянето и присъждането на квалификации и по този начин при определянето 
на изискванията за умения и компетентности. 

Освен това през целия си живот човек може да получи академична квалификация, 
както и квалификация за обучение и няма система за разпознаване и интегриране на 
двете системи. 

Европейските университети признават академични степени в Европа въз основа на 
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), докато подобна система за 
професионално образование и обучение (ECVETS) се разработва и се очаква 
кореспонденция между системите за образование и обучение (ECVET, 2016). 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за обучение през целия живот 
предоставя обща справка за сравнение между националните квалификационни рамки. Тя 
разполага с набор от инструменти, които позволяват да се декодират различни 
квалификационни системи и техните нива. 
 
2. Развитие на системата разработена от ЕWF 
 

Повишаването на конкурентоспособността на ЕС в производството е една от 
целите, определени за периода 2014-2020 г., която се очаква да увеличи заетостта и 
оборота на европейските компании. В производствения сектор заваряването в крайна 
сметка е най-използваната технология с признато значение както по отношение на 
заетостта, така и по отношение на добавената стойност. 

Изчерпателно проучване, проведено в Германия през 2013 г. въз основа на данни, 
събрани в европейски организации, статистически анализ и моделиране, доведе до 
резултати, които показват, че общата добавена стойност, генерирана от европейската 
присъединяваща се индустрия, е около 66 милиарда евро годишно и изчислява, че малко 
над 1,2 милиона човека работят в заваряването и свързани технологии. Технологията за 
заваряване участва в повечето произведени продукти или компоненти, от транспортната 
индустрия, до производството на енергия, от макро- до микромащабни компоненти [3]. 

Ако заваряването не бъде извършено правилно, може да настъпи катастрофална 
повреда на заварената конструкция със сериозни щети за хората и значителни 
икономически загуби. Изчислено е, че разходите за ремонт на неприемливо заварено 
съединение могат да струват 5 до 6 пъти цената на заваряването, ако правилно е заварено 
от първия път [4]. Безопасността и печалбата зависят от добрия технически контрол на 
заваръчните операции, където знанията, компетентността и уменията на персонала 
играят важна роля. Ключовият персонал във всички дейности, свързани със заваряване, 
трябва да притежава подходящо ниво на компетентност в заваръчната технология и 
нейното приложение. В допълнение към наемането на компетентни и тествани 
заварчици, производителите на компании трябва да гарантират, че инженерите, 
дизайнерите и техниците, които се занимават със заваръчни въпроси на всички нива, 
притежават съответните компетенции. Това изискване е записано в стандарта EN ISO 
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14731 „Координация на заваряването ― Задачи и отговорности“, който уточнява, че 
хората с отговорности, свързани със заваряването, трябва да могат да докажат, че са 
компетентни да изпълняват тези отговорности. Освен това, за да се спази EN ISO 3834 
„Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали“, е 
необходимо също така да се спази EN ISO 14731. 

През 1990 г. в страните-членки на ЕС, където се предлагаха курсове по заваряване, 
стартираха процес на хармонизиране на съдържанието на обучението и прилагането му 
по отношение на учебната програма на курса и часовете обучение, разпределени за всеки 
модул. Всеки курс е групиран в модули, всеки организиран в съдържателни единици, 
описани от относително изчерпателен брой учебни програми. Чрез използването на една 
учебна програма за всяко ниво на обучение и хармонизирана система за изпити, една и 
съща квалификация може да бъде присъдена във всяка държава. 

Това се осъществява чрез организация, призната от националното общество на 
всяка страна-член на EWF, и назначена като упълномощен национален орган (ANB) за 
надзор на цялата система, включваща обучение, квалификация и сертифициране на 
персонала във всяка държава. Представители на тези ANB формират оперативното 
управление в рамките на EWF и номинират и одобряват водещи оценители и партньори, 
които осигуряват съответствието на всяка ANB с договорените правила. Най-общо ANB 
са отговорни на национално ниво за: 

1) Оценка и мониторинг на одобрени органи за обучение (ATB); 
2) Провеждане на одити; 
3) Оценяване на кандидатите за обучение и сертифициране; 
4) Издаване на дипломи и сертификати. 

 

 

Фигура 1 Географско разпределение на страните, използващи международната хармонизирана 
система за квалификация на заваръчен персонал 

С тази здрава система и след преговори с Международния институт по заваряване 
(IIIW), който имаше подобна система, бяха добавени неевропейски страни, а мрежата в 
момента включва 46 държави (Фигура 1), използващи квалификациите на EWF/IIW, 
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общо 44 ANB, 683 ATB и 26 ANBCC. Мрежата включва и 55 000 компании по целия 
свят. 

Упълномощените органи за обучение са одобрени и контролирани от ANB за 
прилагане на квалификационните курсове на IIW/EWF, които съчетават както 
подкрепящи знания, така и опит в прилагането им, в тясна връзка с индустрията и 
техните нужди. Бяха разработени специални курсове, осигуряващи специфично 
обучение по нововъзникващите технологии, като например лазерно заваряване или 
залепване. Фигура 2 показва броя на дипломите и сертификатите, присъдени след 
въвеждането на системите за периода 2008-2013г.. 
 

 

Фигура 2 Дипломи / сертификати на IIW и EWF, издадени в периода 2008-2013 г. 

Важен аспект, който направи тази система толкова широко приета и призната, 
разчита се на оценката на качеството на системата. Съществува набор от 
висококвалифицирани одитори за качество, които извършват външни одити както на 
ANB, така и на ATB и проверяват последователността на цялата верига от заявлението 
до издаването на диплома, включително обучение и оценки на обучавани и обучители. 
Одитите следват отблизо стандарта ISO/IEC 17024 за всички нива на образование. 
Изпълнението и оценката на тази система е от решаващо значение за признаването на 
качеството на цялата международна заваръчна общност. 
 
3. Хармонизирано обучение на специалисти по заваряване в България 
 

В своята дейност ATB се ръководят основно от препоръките на IAB, за да постигнат 
високо качество на учебния процес, без да нарушават обаче, българските стандарти и 
други нормативни документи в областта на заваряването, обучението и образованието. 
Учебните програми на ATB трябва да съответстват тематично и по отношение на 
количеството учебни часове на минималните изисквания на IAB директивите в 
зависимост от квалификационните нива. В тези директиви са определени 
МИНИМАЛНИТЕ времена на обучение (хорариум) и алгоритмите на протичане на 
изпитите на заваръчния персонал. 
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Например, в ATB - ЦПО към ИМСТЦХА– БАН се обучават кадри и са разработени 
програми за обучение на персонал по заваряване със следните нива на компетентност: 

 Международен заварчик – IW; 
 Международен практик по заваряване – IWP; 
 Международен специалист по заваряване – IWS; 
 Международен инспектор по аваряване – IWІ; 
 Международен дизайнер на заварени конструкции – IWSD. 
Изискването, записано в стандарта EN ISO 14731 „Координация на заваряването ― 

Задачи и отговорности“, надзорния персонал в едно предприятие да притежава диплома 
координираща с IIW, налагаше обучението на специалисти по заваряване да е съгласно 
насоките на IIW. 

Но след излизането на третото издание на този стандарт от 2019г. който отменя и 
замества второто издание (ISO 14731:2006), има основни промени в сравнение с 
предишното издание, които са както следва: 

 Премахната е информационната референция към IIW заради правилата против 
конкуренцията; 

 Приложение А е адресирано към оценяването на персонала за координация в 
заваряването; 

 Терминът отговорен координатор в заваряването RWC е премахнат; 
 Въведена е концепция за компетентност и нива (Виж Чл. 6); 
 Прибавен е нов раздел В. 20, който се отнася за Здраве и Безопасност и Околна 

среда. 
Тази промяна в стандарта, не задължава вече фирмите да имат специалист по 

заваряване с международна диплома и създаде възможност за гъвкавост в системата за 
преподаване и обучение на желаещите кандидати, да получат нужната компетентност и 
документ, но в условията на пандемия. Преподавания материал може да се подбира 
конкретно, така че да е полезен към различните отрасли на промишлеността, 
извършващи заваръчни дейности, заявили курс обучение. 

Обучението може да се провежда изцяло дистанционно и да гарантира качество. 
Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което 

учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка 
помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Днес новите 
технологии дават възможности за много по-качествено дистанционното обучение. 
Използването на разнообразни по форма електронни медии повишава ефективността и 
подобрява доставянето на информация. Различните по вид мултимедийни приложения 
усилват възприемането на учебния материал [5]. 

Качеството на обучението се контролира с периодични дискусии и диалози с 
курсистите, задават се задачи, свързани с практиката и се провежда окончателен изпит 
по въпроси от преподадения материал. 

Въвеждането на нови модули за дистанционно обучение и нови/иновативни 
инструменти за обучение е предизвикателство и пред международните институции, 
които се възползват от възможностите на информационните и комуникационни 
технологии [6]. Съществува загриженост за достигане на по-задълбочени знания и 
практически нива, като се ускори преработването на насоките на ЕWF в съответствие с 
най-новите тенденции и се цели привличане на младите поколения, като същевременно 
се подобряват знанията на по-зрелите и опитните. 
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4. Изводи 
 

Описаните хармонизирани международни системи за обучение, квалификация и 
сертифициране на EWF/IIW и съответстващите им разработени национални програми 
предоставят на гражданите и компаниите добре призната хармонизирана схема за 
обучение в съответствие със загрижеността на ЕС по отношение на обучението за 
възрастни (VET Mobility Charters.) и учене през целия живот (Lifelong Learning). 
Тези системи са постигнали значителна зрялост и признание и непрекъснато се 
подобряват. 
Пет основни вектора определят стратегията на този вид обучение: 

 Поддържане на системата за обучение и квалификация, актуализирана в 
съответствие с техническите иновации и индустриалното търсене; 

 Разработване на нови квалификации в съответствие с технологичния и 
индустриален напредък; 

 Осигуряване на път за непрекъснато професионално развитие на заваръчните 
специалисти; 

 Създаване на гъвкави пътища за непрекъснато професионално развитие; 
 Осигуряване на качеството на дипломите, като се въведе строга система за 

контролиране на качеството в страните по света, използващи хармонизираната 
система. 
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Abstract 
The aluminum alloys are an important structural material due to their relatively low density, high strength and 
corrosion resistance. Al-Mg alloys are used for manufacture of welded structures. The subject of the present work 
is to obtain wires for TIG welding of Al-Mg alloys modified with multi disperse powders. The powders were 
obtained by high-voltage electric discharge synthesis at the Institute of Pulse Processes and Technologies at the 
National Academy of Sciences of Ukraine. Metallographic studies are performed and the microhardness of sample 
bodies welded with the modified wire is measured. Other improvements observed are grain refinement and 
increased hardness of the overlay metal.  
 
Keywords: aluminum alloys, modified wires, multi disperse powders, high voltage electric discharge synthesis, 
TIG welding, metallographic analysis, microhardness. 
 

Тел за ВИГ заваряване с добавяне на  
мултидисперсни прахове Ti-C, Al-Ti-C 

 
Пламен ТАШЕВ, Николай АЛЕКСИЕВ, Бойко КРЪСТЕВ, Радослав МЕРДЖАНОВ 

 
1. Въведение 
 

Алуминиевите сплави се важен конструкционен материал поради относително 
ниската си плътност, висока якост и устойчивост на корозия. За изработване на заварени 
конструкции се използват Al-Mg сплави (деформируеми не термоуякчени алуминиеви 
сплави). В резултат на процеса заваряване, структурата на заваръчният шев е по-едра и 
груба и механичните показатели са по ниски.  

Физико-механичните и експлоатационите характеристики на конструкциите 
зависят не само от химическият състав на сплавите от които се изграждат, но и от 
степента на издребняване на структурата им. Издребняването на структурата в зоната на 
въздействие може да се постигне чрез модифициране на течната фаза с труднотопими 
мултидисперсни и наноразмерни прахове [1, 2, 3]. 

Въведени в течната фаза (заваръчната вана) и под въздействието на електрическата 
дъга, те се разпределят в обема на метала и служат като хетерогенни зародиши при 
кристализацията на заваръчният шев. Освен това натрупвайки се по границите на зърната 
възпрепятстват нарастването на кристалите и спомагат за получаване на финна 
структура на метала на шева. 

Уякчаващото действие на наночастиците се обяснява и с това, че те изкривяват 
матрицата на алуминия и възпрепятстват движението на дислокациите [4]. 

Мултидисперсните прахове съдържащи наночастици могат да бъдат въведени в 
заваръчната вана чрез заваръчния тел, обмазката на електрода за заваряване, чрез 
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директно впръскване или обмазване на заваряваните или наваряваните повърхнини [5, 
6]. Най ефективният път за въвеждането на праховете в заваръчната вана при ВИГ 
заваряване е чрез тела на електрода. 
 
2. Получаване на модифицирани телове 
 

Модифицираните с мултидисперсни прахове телове за ВИГ заваряване се 
получават чрез екструзия. Процесът на екструзия се осъщестява посредством вертикална 
преса, чрез право пресоване при неподвижен контейнер и подвижен поансон.  

За целта са проектирани и изработени допълнително специализирани 
приспособления (фиг.1), като са куплирани към преса PYE 250 SS. 

 

Фиг. 1. Приспособление за екструзия: 1-матрица, 2- контейнер, 3- бандаж,  
4- Заготовка, 5- Поансон, 6-холендрова гайка, 7-подложка, 8-горен притискач,  

9-болтове, 10-фланец, 11-болтове, 12-екструдирана тел 

Теловете са получени по разработената в ИМСТЦХ-БАН технология [7, 8], като 
са използвани следните материали :  

 матрица АlMg5 (стандартен тел за заваряване) със състав табл.1 
 мултидисперсни прахове (0,04% от състава на тела): 
№1 - Системата Ti – С с примерен състав 80%Ti + 20%TiC; 
№2 - Системата Al - Ti – С с примерен състав 80%Ti + 15%Al3Ti + 5% TiC. 
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Таблица 1. Химичен състав на стандартен тел за заваряване 

Марка/състав Si % Mn % Al % Fe % Mg % 

OK Tigrod 5356 0.25 0,15 93 0,4 5.0 

 
Праховете са получени 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 [9, 
10, 11.] 

На фиг.2 са показани външният вид и строежа на екструдираните телове с диаметър 
Ø3,2 mm. Те се състоят от плътна обвивка и влакнеста вътрешност. Влакнестата 
структура на вътрешността на тела се обяснява с това, че повърхноста на насечките от 
АlMg5 е покрита плътно с частици от праха и при екструзията насечките се деформират 
изолирано една от друга. Равномерното разпределение на частиците по повърхноста на 
влакната гарантира равномерното им влагане в метала на заваръчния шев.  
 

 
A) 1-АlMg5+0,04% (Ti-C),  
2-АlMg5+0,04% (Al -Ti-C) 

 
Б) Строеж на тела 

Фиг. 2. Екструдирани телове 

 
3. Наваряване на пробните образци 
 

Пробните образци са наварени по метода ВИГ(електродъгово наваряване в инертен 
газ с нетопящ се електрод). Образците представляват планки от АlMg6 с размери 100х150 
mm и дебелина 4 mm. Повърхноста на планките в зоната на заваряване се почиства 
механично с цел премахване на окисеният слой А12О3, след което се обезмаслява с 
обезмаслител. 

Наваряването е извършено с инверторен източник CEBORA SOUND AC-
DC2240/M при следният режим: 

 Заваръчен ток – 120 А 
 Напрежение – 18 V 
 Скорост на заваряване – 8,5 cm/min 
 Честота на тока – 60 Hz 
 Дебит на защитния газ ( Ar ) – 9 l/min 

Наваряваме ивици от стандартен тел АlMg5 и от екструдираните модифицирани телове 
1-АlMg5+0,04% (система Ti-C) и 2-АlMg5+0,04% (система Al -Ti-C).  

Навареният шев е изпълнен на четири прехода (четири ивици ) при един и същи 
режим, като се измерва температурата между отделните преходи и се следи да не 



196 

надвишава 600С. За тази цел на планката е закрепена термодвойка, която да следи 
температурата по време на процеса на наваряване. Измерването се осъществява с 
използване на измервателна апаратура Spider 8-30 с 2 многоканални усилвателни модула 
от типа SR30 и SR01, преносим компютър с инсталиран DAQ Software Catman 6.03. 
Интерфейсът с Spider 8-30 се осъществява по паралелен LPT порт и Термодвойка Тип К 
(95% nickel, 2% manganese, 2% aluminum and 1% silicon), чуствителност 41 µV/°C,обхват 
-200 °C – +1350 °C (фиг. 3а). На фиг. 3.б са показани наварените планки. 

 

  

а) апараратура за контрол на 
температурата 

б) Наварени пробни образци 

Фиг. 3.Наваряване на образците 

От наварените пробни образци са взети пробни тела за металографски анализ и 
микро твърдост на навареният метал. 
 
4. Резултати от изследванията на пробните образци. 
 

Образците за металографски анализ са подготвени по стандартна процедура, като 
най-напред се изрязват механично и след това са мокро шлифовани на шкурки с номера 
280, 400, 600 и 1200 и механично полирани. Проявени са с реактив на Keller /2ml HF, 3ml 
HCl, 5 ml HNO3, 190 ml H2O/. Наблюденията са извършени с металографски микроскоп 
PolyvarMet при увеличения до 200х. Микроструктурата на наварените образци със 
стандартен тел за заваряване АlMg5 и образци модифицирани със прах №1 
АlMg5+0,04%(Ti-C) и прах №2 АlMg5+0,04%( Al-Ti-C) е показана на фиг. 4. 

Микроструктурата на образеца наварен със стандартен тел АlMg5 представлява 
равноосни окръглени зърна със среден диаметър на зърната 60,6 μm, а на наварените 
образци с модифицирани телове се състои от полиедрични окръглени зърна и отделяния 
в тях. Размерът на зърната и издребняването на зърната спрямо стандартният тел АlMg5, 
в зависимост от концентрацията и вида модификатора е показан в табл. 2. Средният 
диаметър е получен от 10 измервания за всяко поле, като за целта на измерването 
окръжности са вписани в зърната и са отчетени радиусите им. 

Изчислява се среден радиус за всяко поле, след което се изчислява среден радиус 
от 3-те получени средни радиуса, и се умножава по две – за получаване на среден 
диаметър. Наблюдава се издребняване на структурата на модифицираните шевове 
спрямо този изпълнен със стандартен тел, №1 АlMg5+0,04% (Ti-C)с 15,33% и №2 
АlMg5+0,04% (Al -Ti-C) с 31,07%.  
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а) АlMg5 б)АlMg5+0,04% (Ti-C) с) АlMg5+0,04% ( Al -Ti-C) 

Фиг. 4 Микроструктурата на образц: 

 

Таблица 2. Размер на зърната и издребняването на зърната спрямо стандартният тел АlMg5, в 
зависимост от концентрацията и вида модификатора 

Образец № Състав Dave, µm Издребняване % 
0 АlMg5 60,6 Базов образец 
1 АlMg5+0,04%, Ti-C 51,31 15,33 
2 АlMg5+0,04%, Al-Ti-C 41,77 31,07 

 
Микротвъдростта е измерена с микротвърдомер Micro-Duromat 4000 (Reichert-

Jung) на полирани шлифове при натоварване 10 g, време за достигане на натоварването 
10 s и време за задържане под товар 10 s. Средната твърдост е получена след 10 
измервания. 
 

Таблица 3. Изменение на микротвърдостта в зависимост от концентрацията на НЧ 

Образец 
№ 

Състав HV0,01,kgf/mm2 HVave, 
kgf/mm2 

Изменение в 
% 

0 

АlMg5 

65,6; 77; 81,1; 66,8; 
66,8; 66,3; 68,3; 53,6; 
56,5; 44,6; 59,9; 68,6; 

65,5 

64,66 АlMg5 

1 АlMg5+0,04%,Ti-C 65,5; 65,5; 67,6; 66,3; 
66,3; 66,2; 78,4; 95,7; 

84,6; 67,5 
72,4 11,9 

2 
АlMg5+0,04%,Al-Ti-C 

68; 64,9; 65,1; 79; 79; 
77,2; 79; 100,9; 100,8; 

74,3 
78,8 17,9 

 
От таблица 3. се вижда че при образците наварени с модифицирани телове имаме 

повишаване на микротвърдостта спрямо образеца наварен със стандартен тел АlMg5.  
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5. Изводи 
 

При наваряване на слоеве с екструдирани телове, модифицирани с мултидисперсни 
прахове(получени чрез високоволтов електроразряден синтез) се наблюдава 
издребняване на структурата на навареният метал. По-голямо издребняване се получава 
при модифициране на тела с прах от системата Al-Ti-C. 

При наваряване на слоеве с екструдирани телове, модифицирани с мултидисперсни 
прахове(получени чрез високоволтов електроразряден синтез) се наблюдава повишаване 
на твърдостта на наварения метал. По-голяма твърдост се получава при модифициране 
на тела с прах от системата Al-Ti-C. 
 
This work was supported by the European Regional Development Fund within the OP "Science 
and Education for Smart Growth 2014 - 2020", Project CoE "National center of mechatronics 
and clean technologies", № BG05M2OP001-1.001-0008-C08. 
 
References 
1. Крушенко Г.Г., Мишин А.С. Сварка листов из сплава АМг6 прутком, содержащим 

ультрадисперсные порошки// Сварочное производство.- 1995.- № 1.- С. 2-Сабуров В.П., 
Черепанов А.Н., Жуков М.Ф., Галевский Г.В., Крушенко Г.Г., Борисов В.Т. 

2. Оришич А.М., Черепанов А.Н, Шапеев В.П.,П угачева Н. Б. Наномодифицирование сварных 
соединений при лазерной сварке металов и сплавов, Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2014г., 
252стр. ISBN 978-5-7692-1379-3. 

3. Крушенко Г. Г. Нанопорошки химических соединений − средство повышения качества 
металлоизделий и конструкционной прочности // Заводская лаборатория. 1999. Т. 65, № 11. 
С. 42–50. 

4. Морохов И.Д., Трусов Л.И., Чижик С.П. Ультрадисперсные металлические среды. М.: 
Атомиздат, 1977. 

5. Ташев П., Кондов Х., Лукарски Я., Ташева Е., Разработване на наномодифицирани електроди 
за ръчноелектродъгово наваряване, твърдост на наварения слой, Инженерни науки, год.LII, 
2015, № 3, научно списание „Инженерни науки” към Българска академия на науките, стр. 71, 
ISSN 1312-5702 

6. Патент РФ № 2429958 Способ изготовления электродной проволоки для сварки 
алюминиевых сплавов. 

7. Алексиев H, Б. Кръстев, Р. Димитрова, В. Манолов „Технология за екструдиране на тел 
съдържащ наночастици”, Пета национална конференция с международно участие 
Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурнос’2015, сборник доклади с. 149-
153. 

8. Aleksiev N., Darzhanova D.,. Tashev P., Investigation on Some Physical Properties of AlMg6 Wire 
Nano-Modified by TiCN, Journal of Materials Science and Technology 2017, Vol. 25, No. 4, pp. 
225–237,ISSN0861-978. 

9. Effect of Ti-C and Ti–Al–C system master alloy high energy synthesis on efficiency of ni based 
superalloy inoculation. Syzonenko O., Lypian Ye., Torpakov A., Zaichenko A., Prystash M. XXIV 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FPEPM 2019 

10. The influence of high-voltage electrical discharge on dispersion and structure of B4C powder / 
Syzonenko, O.M., Loboda, P.I., Zaichenko, A.D., Solodkiy Ye.V., Torpkov A.S., Prystash, M.S., 
Trehub, V.O. // Journal of Superhard Materials, 2017, 39(4), P. 243–250. 

11. Electric discharge method of synthesis of carbon and metal–carbon nanomaterials / N.I. Kuskova, 
O.M. Syzonenko, A.S. Torpakov // High Temperature Materials and Processes. – 2020. – Vol. 39, 
Issue 1. – P. 357-367. 

 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume IV, Issue 3, Year 2021 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 

199 

Monitoring the Welding Speed by Observing with a Camera  
in the Visible Spectrum 

 
Deyan GRADINAROV, Yuri BIJEV, Iliyan ATANASOV 

 
1 Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamic Center at Bulgarian Academy 

of Sciences, 67 Shipchenski Prohod Street, 1574 Sofia, Bulgaria 
e-mail: dgradinarov@ims.bas.bg, bijevu@abv.bg, ilian@ims.bas.bg  

 
Abstract 
In this paper we have paper presented method for monitoring the welding speed in by observing with a camera in 
the visible spectrum. 
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Следене на скоростта на заваряване чрез заснемане с камера във 
видимия спектър 

 
Деян ГРАДИНАРОВ, Юри БИЖЕВ, Илиян АТАНАСОВ 

 
1. Увод 
 

Процесът на заваряване протича съгласно предварително одобрена и валидирана 
заваръчна процедура. Тази заваръчна процедура задава технологията на заваряване, 
режима на заваръчния апарат, ток, напрежение, скорост за заваряване, скорост на 
подаване на тел, флюс, тип, дебелина и оформяне на върха на заваръчните телове, време 
на заваряване и почивка както и други параметри, от които зависи качеството и 
надеждността на завареното съединение. Отклонението от тях, с голяма вероятност, води 
до понижаване на свойствата на завареното съединение, а от там и до дефекти и повреди, 
които могат да доведат до повишаване риска за инциденти и злополуки, както и до 
отрицателни ефекти спрямо околната среда. 

Подобряването на процеса на заваряване чрез контрол в реално време на 
заваръчните параметри спрямо заложените в заваръчната процедура драстично намалява 
възможността от възникване на дефекти и по този начин дава икономически и 
екологични предимства, като намалява брака и съответно консумация на метал, газ, 
електроенергия и води до намаляване на вредните емисии.[1, 2, 3] 

Един от най-важните параметри при заваряване е скоростта на заваряване. С 
увеличаване на скоростта на заваряване, ширината на заварката намалява, заедно с това 
се увеличава дълбочината на проникване, което е следствие от факта, че течният метал 
няма време да изтича под дъгата и дебелината на междинния слой е малка. С по-
нататъшно увеличаване на скоростта на заваряване, времето на термично въздействие на 
дъгата върху метала и дълбочината на проникване намалява и със значителна скорост на 
заваряване, дори се образува нефузия на основния метал със заваръчния метал. 

Качеството на заварената връзка зависи от правилния избор на режим на 
заваряване. Изборът на режим на заваряване означава изборът на диаметър на електрода, 
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силата на заваръчния ток, скоростта на заваряване в съответствие с размерите и формата 
на продукта, вида на връзката, материала на продукта и електрода. 

Два от основните дефекти при заваряване зависят от скоростта на заваряване: 
- Непровари, които представляват местна неплътност или незапълване 

(незаваряване) между шева и основния метал. Образуват се в корена, по сечението и по 
стените на шева вследствие на замърсяване на краищата (ръжда, масло, окалина) или 
неподходяща подготовка (малък ъгъл на скосяване, малка не скосена част), неправилно 
избран режим на заваряване (малка стойност на тока, голяма скорост на заваряване, 
голям диаметър на електрода, неправилно избрана полярност за дадена марка електрод), 
магнитно духане при заваряване с постоянен ток. Непроварите може да понижат 
работоспособността на съединението поради намаляване на носещото сечение на шева. 
Освен това, острите непровари са концентратори на напрежения и източник на заваръчни 
пукнатини. 

- Твърди включвания – шлакови и метални, обикновено се дължат на замърсявания 
в заваръчните краища с окалина, ръжда, шлакова кора, неравномерно топене на 
обмазката на електрода и прекомерно високи скорости на заваряване. При газо-
кислородното заваряване се получават шлакови включвания, когато се работи с 
окисляващ пламък. Шлаковите включвания отслабват сечението на шева и намаляват 
неговата якост. 

Също така при изпълнение на специфични видове заваряване скоростта на 
заваряване влияе пряко върху качеството и надеждността на завареното съединение, 
напр. при заваряването на месинг е възможно изпаряването на цинка при температура 
над 910 °С. Образувалият се цинков окис е силно отровен, поради което заваряването 
трябва да се извършва при добра вентилация. Изпаряването на цинка може да доведе до 
пористост на метала на шева. Това усложнение може да се преодолее чрез предварително 
нагряване на метала до 200-300 °С и повишаване скоростта на заваряване, което 
намалява разливането на течния метал и изпаряването на цинка. Препоръчва се да се 
работи с постоянен ток, с права полярност. 

При следене на този основен параметър -  следенето на скорост на заваряване [4, 5] 
често се използват оптични системи - камери във видимия и инфрачервения спектър, 
лазерни системи и др., т.е. – компютърно зрение, като чрез него се следи най-горещата 
точка в процеса. 
 
2. Компютърното зрение 
 

Компютърното зрение е научна област, която включва методи за придобиване, 
обработка, анализ и разбиране на изображения и като цяло, високо-измерни данни от 
реалния свят, за да се трансформират в цифрова или символна информация, например, 
под формата на решения [6, 7, 8, 9],  Развитието на тази област цели да дублира 
възможностите на човешкото зрение като по електронен път се осъществява 
възприемане и разбиране на изображението. Това разбиране на изображението може да 
се разглежда като извличане на символна информация от данните за изображението, 
използване на модели, построени с помощта на геометрия, физика, статистика, и теория 
на ученето. Компютърно зрение също може да се разглежда като автоматизиране и 
интегриране на широка гама от процеси и репрезентации на зрителното възприятие [10]. 
Автоматизирането позволява да се извършват различни операции, улесняващи 
внедряването на системи за сигурност и качество [11]. Например, алармиране по 
различни дигитални медии само в случай на разпозната ситуация на нарушение при 
извличане на качествени характеристики от последователни кадри от движението на 
обекта.  
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Основната област на приложение на компютърното зрение в промишлеността е 
машинно зрение, при което информацията се извлича с цел поддържане на 
производствения процес [12]. Един пример за това е контрол на качеството, измерване 
на позицията и скорост, разпознаване по големина или ориентацията на детайли и др.  

Създадената система за компютърното зрение има за цел следенето на посока на 
движение, скорост, траектория и големина на най-горещата точка в процеса на 
заваряване. 
 
3. Система за регистриране и разпознаване на движещи се обекти 
 

Системата за регистриране и разпознаване на движещи се обекти служи за 
автоматизирано следене на скоростта в заваръчния процес при предварително 
определени параметри на зрителния сензор. Този тип системи обикновено се състоят от 
зрителен сензор, компютър и радио предавател за безжична връзка към централна база 
[13]. Анализираната зрителна информацията, получена от системата, се изобразява 
ортографично на карта на наблюдаваната зона. Голям брой такива единици на системата 
могат да работят едновременно като по този начин се покрие обширна зона за видео 
наблюдение. Зрителният сензор е в 2 варианта: Apexis CMOS с висока резолюция или 
термовизионна камера FLIR TAU 320. Използваният софтуер е OpenCV 2.0 и Mathworks 
Matlab 2011. 

За да бъдат открити, проследени и класифицирани обекти, които навлизат в 
наблюдаваната зона, функционират паралелно няколко алгоритъма: 

Адаптиране на фона спрямо видео потока от сензора 
Фонът представлява изображението от сензора така сякаш не присъства никакъв 

обект от интерес. Той е необходим, за да могат да бъдат откроени обекти като 
потенциални нарушители в полето на зрение. Факт е, че условията в зрителното поле се 
изменят бавно (а в някои случаи и по-бързо) и това поражда необходимостта от гъвкавост 
на системата към тези промени.  

Прагово отделяне на обекта 
След като фонът е конструиран с превантивните алгоритми срещу нереални обекти, 

всеки нов обект, който навлиза в зрителното поле се откроява след като се направи 
абсолютна разлика на текущия кадър с фона. Резултантната матрица S1 представлява 
изображение с първичния силует на обектите, но съдържа и шум, който обикновено 
произлиза от работата на сензора, както и от отражения, отблясъци и сенки с различен 
произход. Подходът в този случай е праговото отделяне на обектите от шума. То се 
състои от 2 стъпки: Първата стъпка е прилагане на Гаусов филтър, който намалява 
остротата на изображението като малки петна от шума се размиват в заобикалящи зони 
с ниска интензивност. От друга страна по-интензивните зони с обекти се сливат и 
частично се изглажда интензитета на обектите. Втората стъпка за получаване на прагов 
силует на обектите е прилагането на праг на изображението, над който праг стойностите 
на всички зони на изображението се закръглят до 1, а зоните под тази прагова стойност 
се закръглят до 0. Сегментиране на обекта 

Сегментирането на обектите е процес, при който различните обекти в зрителното 
поле биват идентифицирани като отделни свързани компоненти чрез стандартния 
алгоритъм floodfill (реф). В резултат се получава списък с координатите на пикселите, 
принадлежащи към всеки обект, височина, широчина и обща площ на обектите върху 
изображението. Допълнително, всяко петно, съответстващо на отделен обект се 
изобразява с различен индекс върху новополучено изображение Sm (Segmentation map). 
Благодарение на сегментирането, се осъществява лесен достъп до данните за всеки 
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открит обект от списъка, за да бъде той в последствие класифициран или да бъдат 
премахнати сенки и артефактикласификация на обекта 

• Подготовка на базови изображения за класификация  
Първата фаза от класифицирането на обектите в различни категории е 

предварителната обработка на избраните обекти. Предварителната обработка на 
обектите е процес, в който отрязъците от изображението S1, съдържащи обектите, се 
подготвят в подходящата резолюция с максимална дължина по X или Y от 15 пиксела. 
Следва така подготвените изображения от обектите се центрират в квадратна матрица с 
размери 15х15  

• Разгъване на базовите изображения във вектори и добавяне на абсолютни размери 
В следващата фаза се превръщат във вектори с дължина 225 и се нормализират от 

0 до 1. Към вектора за класификация се добавят и още 2 стойности, отразяващи 
абсолютните размери на обекта abswidth и absheight, преизчислени на базата на 
позицията по верикала Y на обекта в зрителното поле. Така се премахва ефекта на 
смаляване на размерите на обектите в перспектива при отдалечаване от сензора. 
Параметрите на функцията за преизчисляване на размерите са емпирично установени. 
Функцията дава задоволителна инвариантност на преизчислените абсолютни размери 
независимо от позицията на обекта в близост или далечина спрямо сензора. 

abswidth = 20 * (pow(width,.18) / pow(Y,.75)); 
absheight = 20 * (pow(height,.18) / pow(Y,.75)); 
• следене на обекта 
Следенето на обектите създава индекси на обектите в зрителното поле, чрез които 

идентичността на всеки обект се запазва по време на присъствието му в полето. 
Следенето е с цел извличането на полезни данни, характеризиращи обектите: посока на 
движение, скорост, траектория. Чрез него може и да се проследява динамиката в 
поведението под формата на последователност от кадри за конкретния обект (или 
времеви патерн).  

Алгоритъмът за следене на обектите използва помощна матрица Т с размери като 
образа от сензора, в която за текущия кадър се отпечатват зоните с наличните обекти със 
стойности, зададените им индекси. Т служи като памет в коя зона обект с какъв индекс е 
имал в предишния кадър. При постъпване на нов кадър алгоритъмът проверява кой обект 
с коя отпечатана зона от Т се застъпва и по този начин се унаследяват и опресняват 
индексите на текущите обекти.  

Допълнително е създадена и матрица L, служеща като списък на присъстващите в 
сцената обекти. L изпълнява няколко задачи. Една от задачите е да пази предишните 
координати на обектите по техния индекс. Така след постъпване на нови координати за 
обект с този индекс и имайки предвид времето, което е минало между съседните кадри, 
може да се изчисли отместването на обекта с посока и съответно скоростта му на 
преместване. Това позволява и да бъде предсказана позицията му в следващи моменти 
от време и това на свой ред силно улеснява следенето при бързо движещи се обекти, 
които вероятно нямат застъпване в зоните на Т в съседни кадри. 

Друго поле в L отговаря за броя кадри, в които обектът е бил следен досега. В много 
случаи, когато даден обект е погрешно идентифициран поради остатъчен шум, той не 
присъства в сцената повече от 2-3 кадъра и скоро изчезва. Такива обекти биват 
отхвърлени от системата като фалшиви сработвания.  

Други полета на L отговарят за оценка на консистентността на класификация във 
времето. Ако в повечето от кадрите, в които обектът е бил следен класификаторът дава 
една и съща класификация за този обект, тя се приема за приоритетната класификация за 
този обект, която системата докладва на командния център. Ако класификацията за 
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обекта варира силно между няколко категории в отделните кадри от следенето, 
системата докладва наличие на непознат обект. 
 
4. Изводи 
 

 Направен е метод за следене на скоростта на заварване в реално време чрез 
заснемане с камера във видимия спектър. 

 Създадена е методология за разпознаване на образа на заваръчната дъга и 
измерване на скоростта на заваряване. 
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Methods for the Production of Modified Welding Wire  
by the of Friction Extrusion Method 

 
Desislava KRUSTEVA 

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

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

 
Abstract. 
The different ways of introducing the nanomodfiers in the production of welding wire with the friction extrusion 
method are considered. The location of the particles inside the welding wire is shown by metallographic and 
electron-microscopic analysis. 
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Начини за производството на модифицирана заваръчна тел  
по метода на екструдиране чрез триене 

 
Десислава КРЪСТЕВА 

 
1. Увод 
 

Развитието на науката и технологиите е невъзможно без нови материали с 
подобрени свойства. Те позволяват не само повишаване на качеството на продуктите и 
удължаване на техният живот, но и откриването на нови технически решения , напълно 
различни от съществуващите. 

От представянето си през 1959 г., нанотехнологиите са довели до различни 
революционни разработки, които от своя страна довеждат до производството на 
различни видове материали на наномащабно ниво. След редица изследвания е 
установено, че размерът им може да повлияе на физиохимичните свойства на 
веществата, като повишаване на якостта, пластичността, твърдостта и 
износоустойчивостта на материала [1], което води до все по-масовото им използване при 
процесите на заваряването.  
 
2. Методи за внасяне на наномодификатори за целите на процеса 
заваряване 
 

В практиката има известни редица методи за използване на наномодификатори при 
процеса заваряване – с внасяне на наномодификатора волфрамов карбид чрез обмазката 
на електроди на ръчно електродъгово заваряване УОНИ13/55 [1], методи за 
електрошлаково заваряване с въвеждане на нанострукторините компоненти заваръчната 
вана с помощта на тръбен електроден тел, вътрешността на който е запълнен с 
нанопрахове от титаниев карбонитрид TiCN [2], метод за механично заваряване с топящ 
се електрод в защитна газова среда с нанасяне на нано структурни частици на 
повърхността на заваръчен тел G4Si1 [3] и други.  
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В настоящата статия ще бъдат представени някои от методите за внасяне на 

наномодификатори при производството на модифициран алуминиев тел по метода на 
екструдиране чрез триене. Тези метод позволява утилизиране на отпадъците от 
механична обработка и изработката на тел с определени модификатори. За конкретният 
случай е използван нанопрах Ti-C и отпадъчни стружки от Al 6082.  

За ефективното им използване нанопраховете трябва да бъдат активирани по 
подходящ начин. [4] Един от начините е в органичен разтворител се добавя 
необходимото количество отпадъчни стружки и съответният процент 
наномодификатори. Получената смес се поставя в затворен съд и се размесва на 
вибрационна установка. От направените опити е установено, че при този метод след 
екструзия наночастиците агломерират и образуват дефекти в структурата на тела, което 
го прави неподходящ за целите на процеса екструдиране чрез триене. 

Друг метод за активиране е механично активиране в планетарна топкова мелница 
(фиг.1) с 3 цилиндрични контейнера, които са разположени върху планетарен диск, а в 
тях са поставени определен брой стоманени сфери. Цилиндричните контейнери се въртят 
в поска, която е противоположна на въртенето на планетарният диск. Ефективността им 
се определя от скоростта на въртене около централната ос, както и съотношението на 
скоростите на въртене около собствената и централната ос. В процеса на обработка на 
материала, използвайки описаната технология се получава ефект на механично 
активиране.  
 

  
а) общ вид б) схема на принцип на работа 

Фиг.1 Планетарна мелница 

При този метод количеството отпадъчни стружки необходимо за провеждането на 
един експеримент се разделя на три равни части, които се разпределят в трите барабана 
на планетарната мелница. Необходимото количество нанопрах е измерено с помощта на 
аналитична везна на Kern ABS 120-4N с измервателна точност 0.0001гр. Процеса на 
активиране продължава до пълното усвояване на наночастиците и се контролира 
визуално. На фиг.2 са показани отпадъчните стружки преди и след обработката с 
наномодификатор TiCN (80% Ti и 15% TiC ) 
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а) Преди обработка б) след обработка с наномодификатор TiCN 

Фиг.2 Алуминиеви стружки от Al6083 

 
3. Резултати, получени при разгледаните методи на активиране 
 

На фигури 3, 4 и 5 са показани резултати от металографския анализ на получената 
от тях заваръчна тел. Анализът е проведен по стандартна процедура – опаковани в 
акрилна смола, шлайфани на шкурки до номер 1200, и механично полирани. Заснети са 
в полирано и проявено състояние чрез оптичен микроскоп Polyvar Met при увеличения 
до х1000, цифрова камера Jenoptic и софтуер Progress Capture Pro. Микроструктурата е 
проявена чрез разтвор на Tuker (15 ml HF, 16 ml HNO3, 42 ml HCl, 27 ml H2O). 

 

  
а) Образец в полирано състояние – напречно 

сечение 
б) Образец в полирано състояние – надлъжно 

сечение 

  
в) Микроструктура на образец в проявено 

състояние – напречно сечение 
г) Микроструктура на образец в проявено 

състояние – надлъжно сечение 

Фиг. 3 Металографски анализ на заваръчен тел от Al 6082 активиран по дисперсен метод с 
органичен разтворител 
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а) Образец в полирано състояние – напречно 

сечение 
б) Образец в полирано състояние – надлъжно 

сечение 

  

в) Микроструктура на образец в проявено 
състояние – напречно сечение 

г) Микроструктура на образец в проявено 
състояние – надлъжно сечение 

Фиг. 4 Металографски анализ на заваръчна тел от Al 6082 с време на активиране 20 мин 

 

  
а) Образец в полирано състояние – напречно 

сечение 
б) Образец в полирано състояние – надлъжно 

сечение 

  
в) Микроструктура на образец в проявено 

състояние – напречно сечение 
г) Микроструктура на образец в проявено 

състояние – надлъжно сечение 

Фиг. 5 Металографски анализ на заваръчна тел от Al 6082 с време на активиране 30 мин 
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На фиг.3 се забелязват дефекти под формата на неметални включения (единични 

отделяния с оранжево-кафяв цвят) причинени от агломерирането на наночастици, което 
прави приложението на този метод на активиране неподходящ за целите на процеса. В 
напречно сечение на фиг.5 се наблюдава издребняване на зърната към сърцевината на 
образците както в надлъжно, така и в напречно сечение. По периферията на образците се 
наблюдават по-големи зърна. Добре се виждат деформационните линии, които в 
надлъжно сечение са с U-образна форма около централната ос на образеца – по-слабо те 
са изразени в образец 3 (фиг. 5). В напречно сечение в образец 2 (фиг.4) са със 
спираловидна форма, а в образец 3 се забелязват частично деформационни линии под 
определен постоянен ъгъл.  
 

  
а) Образец №3 – надлъжен профил б) Образец №3 – напречно сечение 

Фиг.6 Разпределение на наночастиците чрез механично активиране  

На фиг.6 могат да се видят резултатите от сканиращата електронна микроскопия, 
където ясно се вижда равномерното разпределение на наномодификаторите в 
екстудираните образци тел, след механичното активиране в планетарна топкова 
мелница. От проведени изследвания [4] е установено, че оптималната концентрация на 
наномодификатори, за получаване на заварени съединения с повишени механични 
показатели е 0.03-0.06 %.Данните за количественото разпределение на елементите (Ti) 
показани в табл.1 може да се види каква степен от използваните модификатори са се 
усвоени в получената тел. Видно е по концентрацията на Ti, че усвоеното количество 
модификатор е оптимално. 

Табл. 1 Количествено разпределение на елементие 
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4. Изводи 
 
1. За равномерното разпределение на наномодификаторите в получената заваръчна тел 

е необходимо те да бъдат активирани по правилен начин. 
2. След направени анализи е установено, че при активиране в органичен разтворител в 

изходният продукт се получава агломериране на частиците. 
3. При механичното активиране в планетарна топкова мелница се получава равномерно 

разпределение на модификаторите в получените образци. 
4. Няма достатъчно експериментални данни за оптималните режими на процеса на 

активиране и количеството наномодификатор необходимо за равномерното 
разпределение в тела. 

5. Разработеният метод за изработка на модифициран заваръчен тел е ефективен и 
позволява изпълнението на заварени съединения с повишени механични показатели. 
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Abstract 
During the last years high strength steels find wide applications for heavily loaded welded constructions such as 
bridges, tanks, containers, cranes, civil and industrial engineering that work at room or elevated temperatures. As 
the carbon content of these steels is low they possess good weldability when manufacturers’ recommendations are 
followed.  
Mechanical properties of the weldments of high strength steels depend on different factors such as the cooling 
time t8/5 that is defined by the maximal allowed values of the hardness and impact toughness of the heat affected 
zone. The used filler materials and protection methods are among the numerous factors that affect the mechanical 
properties of the weldments. However, the information about the joint preparation and especially about the weld 
gap is scanty or missing. Usually joint preparation of high strength steels is done according to EN ISO 9692-
1:2013 and EN ISO 9692-2:2001 standards. But when the weld gap differs significantly from the standards 
recommendations it is important to research and determine its influence. 
The present work introduces findings on the influence of joint preparation on some mechanical properties and 
structure of wedments of high strength steel S700MC welded using submerged arc welding. 
 
Keywords: High strength steels, mechanical properties, welds structure 
 

Механични характеристики на заварени съединения от високояка 
стомана S700MC при различна подготовка на частите 

 
Данаил ГОСПОДИНОВ, Николай ФЕРДИНАНДОВ, Мариана ИЛИЕВА, Росен РАДЕВ 
 
1. Увод 
 

Създаването и прилагането на стомани с висока (HSS) и свръхвисока якост (UHSS) 
e резултатът от многогодишните усилия за усъвършенстване на съществуващите и 
разработване на нови видове стомани. Необходимостта от такива стомани е свързана със 
съвременните изисквания за оптимизиране на конструкциите от гледна точка на 
намаляване на тяхната маса при същевременно увеличаване на носещата им способност 
и тяхната надеждност. 

Подобреният комплекс от механични свойства, съчетаващ висока якост и граница 
на провлачване при запазване на висока пластичност и жилавост се постига чрез 
комбинираното използване на различни механизми за уякчаване. Най-често се използват 
методите на комплексно микролегиране, съчетано с контролирано пластично 
деформиране и охлаждане. 

Тези стомани са предназначени основно за изработване на отговорни, високо 
натоварени заварени конструкции, като: мостове, резервоари, кранове, съдове под 
налягане, промишлено и гражданско строителство, тръбопроводи, минно строителство и 
други проектирани за работа при стайна или понижена температура [1, 5, 6, 8]. 
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Все по-масовото навлизане на строителните стомани с висока якост в инженерната 
практика е предопределено от предимствата им пред досега използваните стомани, а 
именно: по-малко конструкционно тегло, по-малки транспортни разходи, занижен обем 
на заваръчните шевове, увеличаване на сигурността срещу крехко разрушаване, на 
икономическата изгода и много други. 

При използването на дребнозърнестите стомани е необходимо да се отчитат и 
някои техни особености, като например: конструкционните части трябва по възможност 
да бъдат натоварени  предимно статично на опън; намаляването на дебелината на стената 
е по принцип ограничено от влиянието на околната атмосфера. Корозионната 
устойчивост на тези стомани е еднаква с тази на конвенционалните стомани. Якостта на 
умора на дребнозърнестите високояки стомани не е пропорционална на границата на 
провлачане, налице е силно изразена не пропорционалност. Поради силната им 
чувствителност към надрезно действие и най-малките дефекти влияят на склонността 
към образуване и разпространение на пукнатините. 

За разлика от нормализираните стомани, за които може да се приеме, че 
съдържанието на въглерод е приблизително до 0,2%, при термомеханично уякчените 
стомани (например S700MC) то е подчертано по-ниско - 0,05...0,15%. Намаленото 
въглеродно съдържание, в съчетание с начинът на валцоване на ТМ-стоманите, техният 
химичен състав и много високата чистота гарантират добрата им обработваемост чрез 
студено пластично деформиране, намалена структурна слоистост и ивичност на 
неметалните включвания [2, 7, 9]. Тези стомани, в сравнение с конвенционалните такива, 
използвани за изработване на конструкции, са с подобрена сигурност срещу крехко 
разрушаване, поради по-добрите показатели на ударната жилавост, както при стайна, 
така и при понижена температура.  

Дребнозърнестите стомани притежават гарантирана заваропригодност по всички 
ръчни, полумеханизирани и механизирани процеси на електродъгово заваряване, като 
111, 135 и 121.  Въпреки това при заваряването им е възможно да възникнат три основни 
проблема свързани с образуване на студени пукнатини, окрехкостяване на участъка на 
уедряване на зърното и разякчаване на зоната на термично влияние [3, 4].  

Най-благоприятна изходна структура по отношение на жилавостта им се постига 
при малка линейна енергия на заваряване и използване на предварително нагряване  
(доколкото е необходимо то) главно в диапазона 80 … 120°С. Температурата между 
отделните преходи не трябва да превишава 200°С, а най-подходящото време за 
охлаждане t8/5 е в интервала от 10 до 25 s. 

При подготовката на краищата за заваряване на тази група стомани се използват 
най-често препоръките на стандартите EN ISO 9692. Когато обаче заваръчната междина 
се различава съществено от препоръките поради обективни причини (явява се затварящо 
звено при производството на конструкцията) е важно влиянието на този фактор да бъде 
изследвано и установено. 
 
2. Методика 
 

Използваната в изследването стомана е високояка, дребнозърнеста 
термомеханично валцована стомана марка S700МС, под формата на листов прокат с 
дебелина 8 mm. Произведена е от фирма Voestalpine Stahl GmbH, Австрия. 

Химичният състав, по сертификат от фирмата производител е поместен в табл.1  
За получаване на заварените съединения е използвано подфлюсово заваряване с 

постоянен ток и обратна полярност на свързване DC (+). Използваните заготовки са с 
размери 500х150х8 mm, като са съобразени с изискванията на ISO 15614-1:2017.    
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Таблица 1. Химичен състав на стомана 700МС (по сертификат) 

Химичен състав, [%] 

C Si Mn P S Al Cr Ni Mo Cu V Nb Ti B 

0.065 0.049 1.83 0.006 0.0006 0.051 0.025 0.009 0.002 0.009 0.008 0.049 0.123 0.0002 

 
Подготовката на частите е съобразена до голяма степен с EN ISO 9692-2:2001, като 

изключение прави заваръчната междина, чието влияние се изследва. Скосяването е 
осъществено механично и е на 30° (общо 60°) без притъпяване (фиг.1). 

 

Фигура 1. Подготовка на частите за заваряване 

Използваните в изследването заваръчни междини са 0, 4, 6 и 8mm (според EN ISO 
9692-2:2001 при дебелина на заваряваните части 8 mm междината трябва да е b≤2mm). 
Изследвания диапазон от междини се налага, тъй като при производството на реални 
конструкции (например телескопични стрели) калиброването на заготовките с цел 
постигане на изискванията на EN ISO 9692-2:2001 е много трудоемко и скъпо. 

В процеса на работа са използвани оставащи подложки с размери 500х25х3 mm 
(фиг.1) и входно-изходни планки, върху които започва и завършва процеса на заваряване. 

Като добавъчни материали е използван електроден тел с диаметър 1,2mm.  Той е с 
означение: G 69 4 M Mn3Ni1CrMo съгласно EN ISO 16834:2012 (или съответно ER 100S-
G съгласно AWS A 5.28). Флюсът е S A AB 1 56 AC H5 съгласно EN ISO 14174:2019.   

В зависимост от заваръчната междина броят на проходите се изменя от два (без 
заваръчна междина) до шест (заваръчна междина 8 mm). Големината на тока се изменя 
от 240 до 270 А, при напрежение 31...32 V. Скоростта на заваряване се изменя в 
интервала 250...280 mm/min (за корена/корените на шева) и в интервала 120...180 mm/min 
за останалите проходи. Пълна информация за режимите на заваряване може да бъде 
намерена в [10]. 

Заварените съединения са изпълнени в позиция РА съгласно EN ISO 6947:2019. В 
процеса на работа е спазвана препоръката за междуслойна температура от 100°С [2]. За 
всяка заваръчна междина са изработени по две плочи – общо 8 за изследваната стомана. 

За макроструктурният анализ е използван реактив със следния състав – 20.3 g FeCl3, 
12.5 ml HCl, дейонизирана вода до 200 ml разтвор. Макроструктурата е наблюдавана с 
увеличение от 1 до 10 пъти. 

Твърдостта преди и след изпитване на опън на основния материал (ОМ), зоната на 
термично влияние (ЗТВ) и на заваръчния шев (ЗШ) е измерена по метода на Викерс, 
съгласно изискванията на EN ISO 6507-1:2018 с натоварване 1 kg.  

Изпитването на опън е извършено съгласно общите изисквания на EN ISO 6892-
1:2020 и специфичните изисквания на EN ISO 4136:2012. 
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3. Резултати 
 
3.1 Макроструктурен анализ 
 
3.1.1 След заваряване 

На фиг.2a, b, c and d са показани резултатите, получени след проявяване на 
макроструктурата на заварените съединения. С 1 е отбелязан основният метал; 2 – зоната 
на термично влияние; 3 – заваръчния шев; 4 – уедрена (частично разтопена) зона 
вследствие на термичното въздействие на границата зона на термично влияние – 
заварена зона; 5-подложка. От фигурата се вижда, че режима на заваряване оказва 
влияние, както на формата, така и на размерите на различните зони. Може да се отбележи 
липсата на дефекти в зоната на шева, както и наличието на пълен провар, което показва, 
че избраните добавъчни материали и режими на заваряване (скорост, ток, брой проходи) 
са подходящи за случая. Наличието на уедрена зона на границата между зоната на 
термично влияние и заваръчния шев (полуразтопена зона) е предпоставка за намалени 
механични свойства в тези обеми. Както се вижда от фигурата, най-ясно изразена е тази 
зона при режим 1.  
 

 
a b 

  
c d 

Фигура 2. Макроструктура на заварените съединения преди изпитване на опън: а- заваръчна 
междина – 0 mm; b- заваръчна междина– 4mm; c- заваръчна междина – 6mm; d- заваръчна 

междина – 8mm. 

Според [2] наличието на такава зона при заваряване на термомеханично валцовани 
стомани е неминуемо, но то не оказва съществено влияние върху якостните свойства, ако 
са спазени определени технологични условия при реализиране на завареното 
съединение. Тези условия са свързани най-вече с количеството въвеждана топлина. 
Според [2, 10] при линейна енергия не по-голяма от 1 kJ/mm (за стомана 700МС и 
дебелина 8 mm) най-често разрушаването при изпитване на опън се наблюдава в 
основния материал или в заваръчния шев.  

Многопроходното заваряване с ниска линейна енергия може да ограничи уедрените 
зони. За да се постигне максимална ударна жилавост на заварените съединения при 
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дебелина от 8 mm се препоръчва броят на проходите да бъде между 3 и 4 (заваръчна 
междина 4 mm) [2].  

 
3.1.2 След изпитване на опън 

На фигура 3 е показана макроструктурата на режими с междина 4, 6 и 8 mm след 
изпитване на опън. В случая макроструктурният анализ е използван за точното 
локализиране на мястото на разрушаване. От фигурата се вижда, че при заваръчна 
междина 4 mm разрушаването е комплексно, като част от него е в ЗТВ, а останалата част 
в зоната на прехода между ЗШ и ЗТВ.  

 

 
a 

 
б 

 
в 

Фигура 3. Макроструктура на заварените съединения след изпитване на опън: а - заваръчна 
междина– 4mm; б - заваръчна междина – 6mm; в - заваръчна междина – 8mm. 

При заваръчна междина 6 mm част от разрушаването обхваща прехода между ЗТВ 
и ОМ, както и част от основния метал. Разрушаването при заваръчна междина 8 mm е 
изцяло в зоната на прехода между основния метал и зоната на термично влияние. 
 
3.2 Твърдост 
 
3.2.1 След заваряване 

Измерването на твърдостта е извършено по метода на Викерс с натоварване 1 kg. 
Във всяка от изследваните зони (ОМ, ЗТВ, ЗШ) са направени по 10 измервания на равни 
отстояния, като разстоянието между тях варира в зависимост от широчината на зоните и 
се изменя в границите от 0.4 до 1 mm. В таблица 2 и на фиг. 4 са показани резултатите 
получени за различните режими. Те потвърждават тези поместени в специализираната 
литература [2, 3, 10]. Най-високите стойности са измерени в основния материал, а най-
ниски в зоната на термично влияние.  

Резултатите от режимите със заваръчна междина, в сравнение с тези получени без 
заваръчна междина показват тенденция за нарастване на твърдостта в ЗТВ, при 
същевременно запазване на стойностите й в шева. Това е логично предвид факта, че 
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твърдостта в шева зависи основно от добавъчния материал, докато тази в ЗТВ зависи 
основно от термичния цикъл t8/5.  

Таблица 2. Твърдост след заваряване 

 Твърдост, HV1 
ОМ ЗТВ ЗШ 

Режим 1 (заваръчна междина 0 mm) 

271 

231 256 
Режим 2 (заваръчна междина 4 mm) 236 260 
Режим 3 (заваръчна междина 6 mm) 243 253 
Режим 4 (заваръчна междина 8 mm) 246 254 

 

 
 

Фигура 4. Влияние на заваръчната междина върху размерите и твърдостта на отделните зони 

Тези резултати показват, че при избраните режими на заваряване влиянието на 
заваръчната междина е по-скоро свързано с размерите на получаваните зони и не толкова 
с тяхната твърдост. Увеличаването на заваръчната междина води до нарастване на 
размерите на заваръчния шев и намаляване на размерите на зоната на термично влияние, 
както е показано на фигура 4. Предвид резултатите от макроструктурния анализ и 
анализа на твърдостта би следвало да се очаква подобряване на статичната якост, при 
нарастване на заваръчната междина поради констатираното нарастване на твърдостта в 
зоната на термично влияние. 
 
3.2.2 След пластично деформиране в следствие на изпитване на опън 

Резултатите, от измерването на твърдостта в ОМ, ЗТВ и ЗШ след изпитване на опън 
са показани в таблица 3. Сравняването на резултатите за твърдостта преди и след 
изпитване на опън показва, че промяна в твърдостта на ОМ няма, поради което е логично 
да се предположи, че основния дял на процеса на пластично деформиране е съсредоточен 
в ЗТВ и ЗШ. Това се доказва и от полученитерезултати за твърдостта в тези зони, която 
нараства и достига стойности близки до тези в ОМ.  
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Таблица 3. Твърдост на характерни зони в завареното съединение след уякчаване в следствие на 
изпитването на опън 

 Твърдост, HV1 
ОМ ЗТВ ЗШ 

Режим 2 (заваръчна междина 4 mm) 
272 

255 276 
Режим 3 (заваръчна междина 6 mm) 262 267 
Режим 4 (заваръчна междина 8 mm) 272 270 

  
3.3 Изпитване на опън 
 

Резултатите от изпитването на опън са показани в таблица 4 и таблица 5 
Поместените стойности са средно аритметични от изпитването на три пробни тела. 
Изработените пробни тела са стандартни, петкратни (EN ISO 6892-1:2020). Началната 
изчислителна дължина е съобразена допълнително с изискванията на EN ISO 4136:20120. 
Размери: начална изчислителна дебелина (a0) равна на дебелината на ламарината 8 mm; 
начална изчислителна широчина b0=25 mm; начална изчислителна дължина L0=80 mm. 

В таблица 4 са посочени резултатите от изпитването на опън в състояние на 
доставка на ламарината. Получените след заваряване и изпитване на опън механични 
свойства (табл.5) са отнесени към тях с цел оценяване на процентното им изменение. 

Таблица 4. Резултати от изпитването на опън на основния материал в състояние на доставка 

материал 
Rp0.2 Rm A5 

MРa % 
S700МC 733 809 19 

 
Получените и поместени в табл.5 резултати от изпитването на опън на заварените 

съединения показват, че както якостните, така и деформационните свойства намаляват 
спрямо тези на основния материал.  

Таблица 5. Резултати от изпитването на опън на заварените съединения 

Размер на заваръчната 
междина,  

mm 

Rp0.2  Rm A5 
Изменение на механичните 
свойства след заваряване  

Rp0.2 Rm,  A5, 
MРa % 

% 
Режим 1 634 748 10 86.6 92.5 53 
Режим 2 677 761 5.1 92.4 93.6 27 
Режим 3 676 786 7.7 92.2 97.4 41 
Режим 4 668 757 6.4 89.6 93.4 34 

 
Намаляването на якостните характеристики не надвишава 10%, с изключение на  

Rp0.2 при режим едно. Намаляването на относителното удължение е значително и достига 
стойности до 27% (при междина 4 mm) от стойността на характеристиката в състояние 
на доставка. Основната причина за понижаването на пластичността е факта, че 
пластичната деформация е съсредоточена в ЗШ и ЗТВ, като разрушаването на образците 
настъпва преди деформацията да обхване зоните от основния материал. 
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4. Изводи 
 
1. Все по-широкото използване на високояки стомани през последните години се 
дължи на само на завишените им механични характеристики/показатели, но и на 
сравнително добрите им технологични свойства. Повишените изисквания към 
заварените конструкции определят необходимостта и от по-сериозно изследване на 
факторите, влияещи върху поведението на високояките стомани по време на заваряване. 
2. По-малката степен на уедряване на зърната в зоната, намираща се на границата 
между заваръчния шев и ЗТВ, се дължи на по-големия брой проходи определени от по-
голямата заваръчната междина. Размерите на ЗТВ са приблизително еднакви. 
3. В зоната на шева твърдостта се запазва без значение от броя на проходите. 
Твърдостта на ЗТВ нараства с увеличаване на броя на проходите от 231 до 246 HV1. Най-
висока твърдост е измерена в ОМ, а най-ниска в ЗТВ. 
4. Използването на режими на работа, осигуряващи по-високи стойности на 
линейната енергия (>1 kJ/mm), е свързано с нарастване на производителността за сметка 
на значително намаляване на пластичността (A5). Понижаването на якостните 
характеристики (Rp0.2, Rm) е по-малко и е в рамките на около 10%.  
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