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Measuring the Axial Loads in a Power Installation in the Process of Friction
Extrusion Using a Full-bridge Strain Gauge
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Abstract:
A method has been developed for measuring the axial loads in a power installation at different
phases in the process of friction extrusion of aluminum welding wire using a full-bridge strain
gauge.
Keywords: extrusion, friction, recycling, aluminum chips, measurement, tensometry.

Измерване на аксиалните натоварвания в силова установка при
процес на екструдиране чрез триене с тензометрична схема пълен-мост
Радослав МЕРДЖАНОВ, Ясен ХАДЖИТОДОРОВ,
Десислава КРЪСТЕВА, Николай АЛЕКСИЕВ

1. Увод
Процесът на екструдиране чрез триене е нов и ефективен метод за производството
на висококачествени продукти ( напр. заваръчна тел ) от евтини материали (напр.
метални стружки или метален прах ) без предварително разтопяване. Директното
рециклиране на алуминиеви стружки спестява разхода на материал с около 40%, разхода
на енергия с около 26–31% и лабораторни разходи с 16–60% с което доказва
ефективността на метода [1]
В ИМСТЦХ е стартирана разработка с цел използване на метода за производство
на модифицирани заваръчни телове за ВИГ заваряване на алуминиеви сплави. За целта
са проведени редица експерименти за установяване на най-подходящата конфигурация
на работната установка, конструкция на инструменталната екипировка и технологични
режими.За провеждането на експериментите е модифицирана универсална фреза ФУ321.
Експерименталната постановка е показана на фиг. 1 Фиксирането на контейнера за
стружки 3, който е неподвижната част от триещата двойка се извършва посредством
приспособление монтирано на масата на машината, поансон 2 е закрепен посредством
захват към шпиндела на машината.
Установено е, че преди започване на процеса на екструдиране е необходимо
уплътняването им в специално направено за целта приспособление на хидравлична
преса.
На фиг.1а е показана установката в изходна позиция като контейнера 3 е запълнен
с определено количество вече компактирани алуминиеви стружки 4. Поансона 2 се
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подава към контейнера 3 като се поддържат определени обороти и определено линейно
подаване, при което започва процеса на екструдиране чрез триене. Той продължава до
изчерпване количеството компактиран материал (фиг.1 в) след което поансона се оттегля
в горна позиция.

Фиг. 1 Експеримента постановка за екструдиране чрез триене

За успешното протичане на процеса е необходимо достигането на определена
температура преди стартиране на самото на екструдиране. Подгряването се извършва
посредством триене при прилагане на постоянен натиск.
По време на процеса на екструдиране, вследствие на триенето се поддържа
постоянна температура, която е функция от оборотите и линейното подаване на
работните части на инструмента. Трябва да се постигнат режими при които процеса сам
да поддържа постоянна оптимална температура, при която материала е в пластично
състояние, което от своя страна ще гарантира правилното му екструдиране и
получаването на висококачествен тел.
Процесът на екструдиране чрез триене се състои в три основни фази – пресоване,
загряване чрез триене и екструдиране. Важно е да се измерят натоварванията в силовата
установка за да бъде изработена методика на процеса при сериино производство на
телове за заваряване и контролиране параметрите на процеса за получаване на високо
качествена продукция.
Тензометричната измервателна апаратура MGCPlus е модерния избор за система за
събиране на данни (DAQ) за почти всички промишлени, лабораторни и R&D
измервателни приложения в стендове, калибриране, производство, претегляне,
експериментален анализ на стреса и изпитването за дълготрайност.
Системата MGCplus има модулна конструкция. На разположение са 2
многоканални усилвателни модула от типа ML 801.Това значи че може да се измерват до
16 отделни измерителни точки. Модулите ML 801 са предназначени за точно измерване
с електро-съпротивителни тензо-датчици Half-Bridge и Full-Bridge.За нуждите на
експериментите е избран тензо-датчик FUW 07 – 10KN на ЕSA mestechnik GmbH с
максимално отклонение от линейната характеристика 0,03% и тензо-датчик тип дозакотва разработен в Институт по Металознание с максималната проектна сила 200KN и
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число на линейност 0,006 t/(µm/m). Дозата котва е интегрирана под контейнера 3 на
установката за екструдиране.
Използвайки интерфейс като Ethernet или USB, данните се изпращат към
компютъра. За обработването и визуализирането на измерените стойности е избран
софтуерния пакет Catman 6.03 на HBM. Catman ® е мощен софтуер за събиране на данни
за конфигуриране, визуализиране и анализиране на измерване. Чрез компютъра и
специализирания софтуер ‘CATMAN 6.03' за работа с тензометричната измерителна
апаратура се реализират всички процедури по нулиране, балансиране, измерване в
избрани моменти, съхраняване на информацията от измерванията и обработването и за
нуждите на анализа.

2. Измерване на аксиалните натоварвания при компактиране
Компактирането на алуминиевите стружки се осъществява в контейнера 3 чрез
специално направено за целта приспособление за двустранно пресоване на хидравлична
преса. Измервателната доза-котва се разполага под контейнера и измерва усилията при
процеса.

Фиг. 2 Характеристика на хидравличната преса

Фиг. 3 Уплътняване на стружките в контейнера
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Първоначално е измерена характеристиката на пресата чрез натиск директно върху
дозата-котва (фиг.2), след което е установено средното усилие от няколко цикъла на
уплътняване на стружките в контейнера (фиг.3).

2. Измерване на аксиалните натоварвания при загряване и
екструдиране
Измерването се осъществява чрез дозата котва стегната чрез фланец към масата на
машината (фиг.4). При затягането се получава начално усилие което е отстранено чрез
„Нулиране“ на дозата и по-този начин се измерват само действителните натоварвания в
процеса.
Двата процеса загряване и екструдиране са по същество един продължителни
процес, като при достигане на оптималната температура за екструдиране се стартира
самохода по вертикалната ос. Контролирането на температурата се осъществява с
безконтактен пирометър IL – 92.

Фиг. 4 Тензо-датчик тип доза-котва

Фиг. 5 Тензометрична измервателна апаратура
MGCPlus в процес на измерване

Избрана е постановка за непрекъснато измерване на натоварванията чрез MGC Plus
и DAQ софтуера Catman 6.03(фиг.5.).
Усилията по време на процеса се графично представени на Фиг.6. При
натоварването по време на загряването усилията се поддържат в границите от 7 KN до
10 KN където условията за постигане на работна температура са оптимални при
минимизиране на обратният поток пластифициран метал през хлабините на триещата
двойка. При серийно производство този процес подлежи на автоматизиране и задържане
на натоварването в още по-тесни граници. При стартиране на самохода измерените
усилия рязко скачат над 25 KN и се задържат в този диапазон до приключване на процеса
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на екструдиране. Стойността на това натоварване се определя и от вида на използваната
алуминиева сплав и диаметъра на екструдираната тел. При екструдиране на високо
модифицирани легиращи пръчки с голям диаметър усилията са значително по-ниски.
Измерването на натоварванията във всеки един момент позволява установяването
на оптималните режими за качествено и контролирано протичане на процеса и създаване
на методика и технология за серийно производство на модифицирани телове с различен
състав и диаметри, както и на високо модифицирани пръчки за легиране на алуминиеви
стопилки.
30
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Фиг. 6 Натоварвания при процеса загряване и екструдиране чрез триене

4. Изводи
 Измерването на усилията по време на компактиране на алуминиевите стружки
позволява получаването на високо качествена заготовка за екструдиране, което
гарантира повторяемост при получаването на заваръчна тел без дефекти.
 Измерването на натоварванията във всеки един момент позволява
установяването на оптималните режими за качествено и контролирано
протичане на процеса и създаване на методика и технология за серийно
производство на модифицирани телове с различен състав и диаметри.
 От проведените експерименти може да се твърди, че процесът е подходящ за
производството на висококачествени заваръчни телове от евтини и достъпни
суровини, с интегрирането на подходяща измервателна апаратура и DAQ
софтуер гарантиращ достатъчна повторяемост и хомологизиране на процесите.
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Abstract
The paper presents the connection and mutual dependence between high temperature internal friction and service
properties and the wear resistance of hot working tool steels in the temperature ranges of annealing and operation.
It shows the role of the alloying elements and particularly that of nitrogen in the increased heat resistance of these
steels related to the dislocation mobility and particularly that of their non conservative creep above certain critical
temperature. A dependence is found out between the value of steel heat resistance and the temperature of internal
friction high temperature background start of growth. It provides a possibility for preliminary assessment of the
operational capabilities of the studied steel grades.
Keywords: internal friction, wear resistance, tool heat resistant steels

1. Introduction
The hot working tool steels are mainly used for manufacture of moulder tools operating at
higher temperatures of the order of 650-7000C. There is a large number of these steels
possessing, in compliance with their alloying, various wear resistance, operating capability and
correspondingly different price of the tool.
Up to now there is no standard criterion and unified methods providing possibility for fast
assessment of material qualities which is of particular importance in the development of novel
hot working grades. The purpose of the present paper is to demonstrate the resources of the
internal friction method for empirical assessment of this type of steels by their relaxation
spectra.

2. Material and methods
Seven standard hot working tool steels are examined which cover the main grades utilized for
molder tools in practice, Table 1. With the numbers of the examined steels going up in the table
(from 1 to 7) the quantity of the carbide formation ability of the alloying elements increases by
this increasing the operation temperature they are used in [2, 3].
Practice has proved that additional nitrogen alloying of the hot working steels leads to higher
strength and wear resistance compared to their corresponding “carbon” analogues
[3,4]. That makes them particularly suitable for application in heavy duty conditions. Table 1
shows four nitrogen alloyed compositions of hot working steels developed in the Institute of
Metal Science at the Bulgarian Academy of Sciences.
The temperature dependencies of the internal friction (20-6500C), known in publications as
dynamic relaxation spectra, are registered by fully computerized apparatuses for studying the
internal friction of metals and alloys, type “reverse” pendulum, at operation frequency 1-3 Hz
of the examined steels. The specimens of dimensions 0,8x1x50mm are studied after quenching
from standard temperature [2, 3]. Steel X30CrMoV3.3.1 and its nitrogen alloyed analogue
X30+17CrMoV3.3 after annealing are studied in addition.

229

Specimens of dimensions 30x30x30mm are treated under the same conditions of heat treatment
for quenching and annealing. Their heat resistance is determined by non standard method and
the values are given in Table 1. It is a conditional temperature after holding at which for four
hours the preliminary heat treated specimens have hardness HRC=36.4 [2].

3. Experimental results and discussion
Fig. 1 presents the relaxation spectra of some of the examined carbon hot working steels after
quenching from the standard for the respective steel temperature. They are characterized by
several basic effects [4-6]:
 Snook-Koester maximum at temperature 200-2200C;
 Internal friction low temperature background from room temperature to temperatures
of 540-6300C;
 high temperature background above these temperatures.
Table 1. Chemical composition and heat resistance of the examined steels
N

naming in accordance to
С
N
Cr
Ni
Mo
W
V
heat resistance CНТ
DIN
(оС)
( oC)
1 Х50CrNiMo1.1
0.52
0.73 1.65 0.22
560
530
2 X50CrNiMo2.1.1
0.49
2.00 1.45 0.92
0.53
590
540
3 X40CrMoV5.1
0.36
4.6
1,25
0.48
600
543
4 Х30CrMoV3.3.1
0.30
2.80
2.93
0.52
650
575
5 X35CrWV2.8
0.37
2.42
8.2 0.33
660
590
6 X50CrWV1.2.1
0.49
1.13
2.23
670
602
7 X50CrWMo3.3.1
0.47
2.94
0.98 3.34 1.58
685
615
8 X50+12CrNiMo2.1.1
0.51 0.12 2.08 1.35 0.86
0.50
614
555
9 X40+17CrMoV5.1
0.42 0.17 5.31
1,27
0.48
634
565
10 Х30+17CrMoV3.3.1
0.31 0.17 3.10
2.87
0.49
662
582
11 X50+15CrWMoV3.3.1
0.47 0.15 3.20
0.96 3.1 0.57
683
623
The value specified provides possibility to compare the heat resistance of different types of tool steels.

It is known that 2000C internal friction maximum has a resonance nature [5, 6]. The height of
this maximum depends on the foreign atoms concentration interacting with the dislocation lines
in the solid solution and its temperature is proportional to the activation energy of this
interaction. It is proved that substitution atoms in the solid solution considerably increase the
maximum height and shift it towards higher temperatures [7, 8]. Our studies show that the role
of the foreign atoms interaction with the dislocations in the martensite is of importance for the
steel heat resistance only to the annealing temperatures of the order of 4000C [8]. Therefore,
that maximum does not concern the aims of the paper.
The low temperature part of the internal friction background [5] depends on the conservative
dislocation motion /in a crystallographic plane/ and on all the relaxation processes in the solid
solution. It turns out to be slightly dependent on the alloying and steel properties and therefore
its values are negligibly distinguishable for steels with considerable differences in the
properties. In this sense it is not indicative for the heat resistance of steel.
The high temperature background depends strongly on the temperature (Fig.1) and it is
determined by the non conservative dislocation motion in the different crystallographic planes.
We have shown that the low high temperature background values mean stable structure and
high strength and temperature resistances [5]. To this effect, as characteristic temperature of
dislocation structure stability we can accept the temperature of the start of the internal friction
high temperature background growth. We can call it for simplicity “characteristic temperature”
(CHT). This temperature can be determined either as a crossover point of the internal friction
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low temperature and high temperature background tangents or as temperature at one
preliminary selected internal friction value close to the start of the high temperature background
growth. The latter has been done in our case for internal friction value of 60.10-4.
150
X50CrNiMo1.1.1

120
Q-1 x 10000

X30CrMoV3.3.1

90
Q-1max

60
30

CHT1 CHT2

X30CrWV2.8.1

0

0

100

200

300 o 400
TC

500

600

Fig.1. Relaxation spectra of some of the examined carbon hot working steels after quenching
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540
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560

X50CrNiMo1.1.1

580

X50CrNiMo2.1.1

600

o

CHT C

620

X50+12CrNiMo2.1.1

Here we have to note that the physical interpretation of CHT determines the beginning of the
massive, non conservative dislocation creep, i.e. the beginning of realization of the first
irreversible microplastic acts in the metal matrix. This is also the start of the process of complete
softening of the solid solution [9]. Therefore, it is directly connected with steel heat resistance.
Fig. 2 presents the graphical dependence between a steel heat resistance and CT. It is seen that
the dependence is close to linear and it is indicative for the possibility to determine the
operational capabilities of steel by its relaxation spectrum in a purely empirical manner. More
heat resistant is the steel whose high temperature background is shifted as a whole at higher
temperatures. In the same way we can also check the rest life time of steel already been in
operation and to assess to what extent it has retained its operational capability. Fig. 2
demonstrates as well the positive effect of the heat resistant steels nitrogen alloying.

600
620
640
660
o
heat resistant temperature C

680

Fig.2. Dependence between a steel heat resistance and CT.
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Fig. 3 shows the variation of CHT of the steel X30CrMoV3.3 and its analogue
X30+17CrMoV3.3. It is seen that the additional nitrogen alloying of steel improves also its heat
resistance in annealing, shifting CHT towards higher values. That is due to the presence of
chemical elements in the steel which form more stable nitrides and carbonitrides difficult to
coagulate. Grounds for this conclusion is also the fact verified by us, that the temperature
dependencies of CHT follow exactly the run of the softening curves of these steels. The
conclusions include as well the area of the secondary hardening at temperatures of the order of
5500C, Fig. 3, which is due to formation of disperse coherent carbides of the MeC type [8,9].
500

X30+17CrMoV3.3.1
X30CrMnV3.3.1

o

HT C

450

400

350
0

100

200

300

400

500

600

o

TC
Fig. 3. Variation of CHT of the steel X30CrMoV3.3 and its analogue X30+17CrMoV3.3

At temperatures above 5500C important part in the annealing processes starts to play the
diffusion of the substitution atoms in martensite, namely chromium, molybdenum,

4. Conclusions
Our investigations have shown that there is a direct connection between steel heat resistance
and the characteristic temperature of the start of internal friction high temperature background
growth. The high temperature relaxation spectrum of an alloy can be a measure of its wear
resistance. It is a sum indicator both of carbide reactions and coagulation processes run and of
the behavior of its solid solution.
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Abstract
Samples of alloys with fine-grained structure from the Zn-Cd-Mn, Zn-Al and Al-Cu systems were studied. It is
characteristic that these alloys exhibit superplasticity under certain temperature-deformation conditions. The
mechanical tests were performed at high temperature plastic deformation. Adjustable deformation factors are the
temperature and the rate of deformation. The tests were performed under optimal and suboptimal temperaturevelocity conditions of exhibiting of superplasticity., The formed cracks with characteristic appearance and
distribution due to the relaxation processes occurring during high-temperature destruction, were studied in the
specimens.
Keywords: Superplasticity, fine-grained alloys, high temperature plastic deformation, fracture

Особености на разрушаването при високотемпературна деформация
на дребнозърнести сплави
Николай ДЮЛГЕРОВ, Яна МУРДЖЕВА

1. Увод
Определени са два тип междузърнесто разрушаване. Първият тип е разрушаване с
клиновидна пукнатина, обикновено зараждаща се в тройните точки на зърната. Вторият
е кавитационно разрушаване, при което се образуват множество малки пори по
границите на зърната. С увеличаване на прилаганото усилие порите нарастват, уедряват
се и се сливат, след което настъпва разрушаване. Свръхпластичните сплави се разрушат
при нарастване на порите, което при високи температури се осигурява от дифузия на
ваканциите. Окрупняването на пората води до загуба на равноосността ѝ, и следва
превръщане в пукнатина [1, 2].
Във високотемпературната област на деформация протичат характерни процеси на
релаксация, водещи до изменението на конфигурацията на пукнатините и тяхното
разпространение [3]. Процесите на релаксация са характерни за свръхпластично
състояние на сплавите, като водещи са релаксационните процеси, активиращи се при
повишаване на температурата. В това състояние пукнатината лесно добива вид на пора,
поради високите възможности за разсейване на енергията. Извесно е, че конфигурацията
на пора се характеризира с ниска повърхностна енергия. При студено разрушаване
пукнатините имат клиновиден вид, като зараждането и разпостранението на
магистралната пукнатина се подчинява на известните закономерности.
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2. Експериментална част
Обект на изследване са сплави от системата Zn-Cd-Mn, Zn-Al и Al-Cu. Сплавите са
получени чрез отливане във водоохлаждаема кокила и право пресоване. Отлети са при
температура 100÷140°С над Тт на съответната сплав. Пресоването се извършва на горещо
при степен на деформация 96% и температура на матрицата Тм и заготовката Тз както
следва: за сплави Zn-0,5%Cd-0,5%Mn и Zn-22%Al: Тм=200 ± 10°С и Тз=300 ± 20°С; за
сплав Al-33%Cu: Тм=350 ± 10°С и Тз=450 ± 20°С.
От получените прътови заготовки с едрина на зърната 1÷3µm са изработени
цилиндрични петкратни образци с диаметър на работната част 5mm. Деформацията на
образците до разрушаване е извършена на стенд [4], осигуряващ условия на изпитване,
при които се постига свръхпластична деформация за посочените сплави.
Сплавта Zn-0,5%Cd-0,5%Mn изпитвана при Т=280℃ и  =1.10-2s-1 и  =2,5.10-2s-1,
както и при Т=325℃ и  = 7,5.10-2s-1.
Сплав Al-33%Cu е изпитана на опън до разрушаване при Т=480℃ и  = 1.10-1s-1
(оптимални условия за постигане на свръхпластичност) и Т= 460℃ и  = 1.10-2s-1.
Сплав Zn-22%Al е изпитана на опън до разрушаване при Т=275℃ и  = 1.10-3s-1.
Температурно-скоростните интервали за всяка сплав са подбрани така, че процеса
на деформация да протича както в оптималните за структурна свръхпластичност
условия, така и в преходните към конвенционална високотемпературна деформация
зони.
Темперирането на образците до температурата на изпитване е извършено във солна
вана със състав 50% KNO2 и 50% NaNO3 като времето необходимо за изравняване на
температурата по сечението на образеца е 120s. Поддържането на зададената
температура по време на изпитването се осъществява с електронен терморегулатор с
точност ± 3°С.

3. Резултати и обсъждане
На фиг. 1 а) и б) са показани фрактограми, илюстриращи процеса на формиране на
пукнатини при високотемпературна деформация на сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn при
температура Т=280℃ и скорости на деформация  съответно 1.10-2s-1 (фиг. 1 а) и 2,5.102 -1
s (фиг. 1 б).

а)

б)

в)

Фигура 1. Фрактограми от образци от сплав Zn-0,5%Cd-0,5%Mn при: а) Т=280℃ и
б) Т=280℃ и  =2,5.10-2s-1; в) Т=325℃ и  = 7,5.10-2s-1.

 = 1.10-2s-1;

Понижаването на скоростта на деформация води до образуването на равноосни
пукнатини, в резултат на което те добиват вид на пори. Това е резултат от
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релаксационните процеси, протичащи в зърнограничната структура. При липса на
процеси на релаксация се образуват клиновидни пукнатини. Според извършени
изследвания при студено разрушаване за тази сплав клиновидните пукнатините са
типични за крехко разрушаване [5]. С увеличаване температурата на деформация се
наблюдава едноосно развитие на пукнатини, формирани във вид на пори (фиг. 1 в).
Представени са фрактограми на разрушаването на сплав Al-33%Cu при оптимални
(фиг. 2 а) и неоптимални (фиг. 2 б) условия на гореща деформация. Вижда се разликата
в характера на лома. При оптимални условия на протичане на гореща пластична
деформация пукнатините имат чашкообразен вид, а при неопимални условия
пукнатините имат клиновиден вид.

а)

б)

Фигура 2. Фрактограма от образец от сплав Al-33%Cu, подложен на оптимален режим на гореща
деформация (а) и при неоптимален режим на гореща деформация (б).

Типичния за свръхпластична деформация вид на лома е показан на фиг. 3.
Образецът от сплав Zn-22%Al, чиито лом е показан на фигурата, е деформиран при
оптималните температурно-скоростни условия и показва относително удължение при
разрушаване δ=2125%. Вижда се характерното за свръхпластично разрушаване
формиране на микрошийка в чашковидната структура и образуване на равноосни пори,
които имат тенденция към сливане и оедряване.

Фигура 3. Фрактограма от образец от сплав Zn-22%Al, подложен на оптимален режим на гореща
деформация .

На фрактограмите, получени при оптимални температурно-скорости условия за
гореща пластична деформация, се наблюдават пластични зони, характерни при наличие
на кристалографко плъзгане. Пластичните зони са доказателство за наличие на
пресичане на границите от матрични дислокации [3].
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4. Заключение
При високотемпературна деформация на дребнозърнести сплави пукнатините
интегрално преразпределят енергията, която оптимално се разсейва в образуването на
пори чрез релаксационните процеси в зърнограничните повърхности.
Фрактограмите на дребнозърнестите материали след гореща деформация в
оптимален за релаксационните процеси температурно-скоростен интервал, имат
характерен чашковиден лом. Излизането на процеса на деформация извън оптималните
температурно-скорости условия води до поява на пластичен лом, който е показател за
активизиране на кристалографско плъзгане.
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Abstract
The present paper investigated the technology and equipment for annealing on a spring strip from a steel GS50CrV4 after repair welding on site at the plant.
Keywords: annealing, steel, repair welded strip

Tехнология и екипировка за термична обработка на заварена шина от
стомана GS-50CrV4
Татяна МЕЧКАРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Николай АТАНАСОВ, Анелия СТОЯНОВА

1. Увод
При производството на пластмасово фолио се използват високо технологични
напълно автоматизирани стреч линии, които от разтопяване на гранулираната суровина
до опаковане на готовата продукция не се нуждаят от човешка намеса, а само от
техническа поддръжка. Натоварванията на които са подложени тези производствени
линии са комплексни (динамични и температурни) и водят до често дефектиране на
важни компоненти, които спират цялата производствена линия. Ето защо бързия ремонт
и по възможност на място в цеха е от огромно значение за намаляване на технологичното
време за отстраняване на проблема[1,2].
Замяната на дефектирал компонент от машината с нов такъв често пъти е
нерентабилно, защото е свързано с висока производствена цена, удължени срокове за
неговото производство в завода майка, както и на доставка и монтаж. В тези случаи,
когато е възможно е по-практично и евтино отремонтиране на дефектиралите
едрогабаритни машинни елементи на място в цеха[3,4].
Най-често ремонта се състои в заваръчни дейности с преносимо оборудване или
металорежещи операции за нуждите на които във всеки цех има универсални или
програмируеми малки ремонтни машини.
Много често материалите, които са подложени на заваръчни дейности са с химичен
състав, който налага задължителна термообработка, поради факта, че самия машинен
елемент трябва да отговаря на определени зададени механични характеристики
(твърдост, якост и др.). Това е задължително за материали работещи на динамични
натоварвания, като пружинните стомани.

238

2. Обект на изследване
Обект на изследване е дефектирала стоманена шина от стомана GS-50CrV4 (SEW
835) [5], която е част от машина за изработване на домакинско стреч фолио от пластмаса.
Стоманената шина е с размери: ширина 50mm, дължина 150000mm и дебелина 3mm.
Работното местоположение на шината е в странична част на стреч машината, като там е
подложена на силно променливи опънови напрежения (фиг.1).

Фигура 1. Работно положение на шината в стреч машината

Поради тежкото опъново натоварване и високите температури (между 100 и 200
градуса) под чието въздействие постоянно се намира този компонент се случва
периодичното му скъсване. При дефектацията на шината спира цялото производство на
стреч фолио понеже е част от непрекъсната производствена линия показана на фиг.2.

Фигура 2. Общ вид на стреч машината

Задачата която решава това изследване е съставяне на евтина и надеждна
технология за ремонтно възстановяване на този компонент във вътре цехови условия, без
да се налага неговата цялостна подмяна или транспортиране до външна ремонтна фирма.
Шината, обект на това изследване, е от стомана GS-50CrV4 (SEW 835) и има
следния химически състав и механични свойства (Табл.1):
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Таблица 1. Химически състав и механични свойства на стомана GS-50CrV4 (SEW 835)
C(%)
0.47-0.55
Rp0.2
(MPa)
948 (≥)

Si(%)
Max 0.40
Rm
(MPa)
252 (≥)

Mn(%)
0.70-1.10

Impact Elongation
KV (J)
A (%)
33
34

P(%)
Max 0.035
AZ
(%)
34

S(%)
Max 0.030

Cr(%)
0.90-1.20

V(%)
0.10-0.20

Delivery
Hardness HB
Solution & Aging, Ann, Ausaging, Q+T
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3. Методика на ремонтновъзстановителната технология
Етапи:
1. Заваряване: ВИГ, с добавъчен материал;
2. Зачистване с ъглошлайф;
3. Замерване на макротвърдост: HV5;
4. Закаляване пламъчно със специално изработена медна горелка: 980°С;
5. Скоростно охлаждане между алуминиеви плочи с вода;
6. Отвръщане със специално изработена електросъпротивителна пещ на 200°С;
7. Замерване на макротвърдост: HV5;
След свалянето на шината от стреч машината, местата на скъсване се зачистват с
ъглошлайф и след това се заваряват с ВИГ (волфрам инертен газ) метод на заваряване с
електродни телове с химичен състав подобен на материала на шината марка ОК.

Фигура 3. Общ вид на завареното съединение на шината от стомана GS-50CrV4 (SEW 835)

Следва почистване на заваръчното съединение и измерване на твърдост с метод на
Викерс HV5, при което е отчетена неравномерна твърдост (фиг. 4).

Фигура 4. Измерени твърдости с HV5 в различните зони на шината
(шев, зона термично влияние, основен метал).
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Затова се налага извършване на допълнителни термообработки за премахване на
нехомогенноста на структурата. За извършване на термообработките се наложи
изработване на медна горелка за пламъчното закаляване (фиг. 4) и на преносима
съпротивителна пещ за нискотемпературното отвръщане. За да се постигнат
необходимите 980°С при пламъчното закаляване (кислород + пропан) се направи
изчисление на броя и диаметрите на отворите на специално проектираната за целта
горелка (12 броя, ф1mm).

Фигура 4 Пламъчно закаляване.

Охлаждането се извършва с вода, като шината се притиска между алуминиеви
плочи за да се намали скоростта на охлаждане и се предотврати деформацията фиг.5.

Фигура 5 Охлаждане след пламъчно закаляване.

След закаляването се извършва ниско температурно отвръщане със специално
проектираната за целта електросъпротивителна пещ. Температурния режим на пещта се
програмира с терморегулатор на 200°С (фиг. 6).

Фигура. 6 Нискотемпературно отвръщане на 200°С
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4. Резултати от замерването на твърдостите и анализ
След измерване с метод на Викерс HV5 са установени следните макро твърдости
поместени в табл.2:
Таблица 2 Резултати от измерванията.
Местоположение на замерването
Шев
ЗТВ (зона на термично влияние)
Основен метал

HV5
270-300
320-330
423

5. Заключение
Получените резултати за макротвърдостите са показателни, че изработената
технология за ремонтно възстановяване на пружинна стомана GS-50CrV4 (SEW 835) на
място в цеха е подходяща, като едновременно с това спестява време и пари.
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Abstract
Experimental Sm2O3-doped TiO2 coatings on stainless steel test specimens were prepared by the sol gel method.
The phase composition and micromorphology of the obtained experimental samples were investigated using AFM,
XRD and SEM method. The protective properties of deposited coatings were studied in NaCl corrosive medium.
Increased corrosion resistance was found in the examined Sm2O3-doped TiO2 coatings, compared to non-doped
TiO2 samples.
Keywords: TiO2 films, corrosion resistance, stainless steel

1. Introduction
Titanium dioxide thin coatings are widely used in different fields for the manufacture of various
products: electrochromic displays [1], photocatalytic systems [2, 3], photosensitized solar cells
[4-6] and many others. At the same time, the possibilities for obtaining protective anti-corrosion
coatings based on TiO2 are of interest [7-10]. The chemical and physical characteristics of the
TiO2 coatings obtained depend to a large extent on the applied technological method of
application and the temperature values of the heat treatment used [11].
A promising technological approach applicable to the production of thin coatings is the sol-gel
method, which is characterized by a number of significant advantages [12-17]: low laboratory
equipment costs, less consumption of the necessary precursors, better homogeneity for
multicomponent compositions, low-temperature synthesizing, insensitivity to the atmosphere,
high yield, stability of the properties of the obtained products, insignificant environmental
impacts and low production costs. Commonly used traditional precursors applicable in the
synthesis of various phases are mainly some alkoxides M(OR)n where M= Al, Hf, Nb, Ta, Ti,
Si, Zr and R = CH3, C2H5, C3H7 [12, 16].
Due to the significant technological advantages of the method, a number of authors continue to
explore the possibilities of obtaining potentially applicable materials with various composition,
structure and properties [18,19]. At the same time, it is of considerable interest to develop new
effective anti-corrosion coatings that would extend the service life of materials [20 -22].
The aim of the present work is the study of obtained by sol-gel method anti-corrosion coatings
based on TiO2 with the featuring of Sm2O3. The prepared experimental samples were examined
by atomic force microscopy (AFM), x-ray diffraction (XRD) and standard corrosion test in salty
solution of NaCl.
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2. Experimental
In this study, nanosized TiO2 coatings donated with samarium were obtained by the sol-gel
method to increase the corrosion resistance of 316L steel. In previous studies have been shown
– the prepared samples from a sol containing different percentage of Sm in titanium
isopropoxide solution or in titanium butoxide solution wеrе studied and characterized by
Atomic force microscopy (AFM). The obtained images are presented in the work.
A sample of a solution containing 2 at% Sm2O3 in titanium butoxide solution was tested by
Scanning Electron Microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), x-ray diffraction
(XRD).
AFM imaging was performed on the NanoScope V system (Bruker Ltd, Germany) operating in
tapping mode in air at a room temperature. We used silicon cantilevers (Tap 300Al-G, Budget
Sensors, Innovative solutions Ltd. Bulgaria) with 30 nm thick aluminum reflex coatings.
According to the producer’s specifications the cantilever spring constant and the resonance
frequency are in the range of 1.5 to 15 N/m and 150 ± 75 kHz, respectively. The radius of tip
curvature was less than 10 nm. The scanning rate was set at 1 Hz and the images were taken in
highest possible resolution mode of the AFM, 512 × 512 pixels in JPEG format. Тhe NanoScope
software was used for the section analysis and roughness of the all images /fig.1/.
X-ray diffractometer with a Bragg-Brentano focusing system was used. The samples were
studied at room temperature with Cu-K radiation (monochromatic radiation with a wavelength
λ = 154178Å) in the range of 20o <2θ <65o, in steps of 0.04 2θ for 10 seconds. A graphite
monochromator was used for better peak resolution (better signal-to-noise ratio) /fig.2/.
The morphology of the coatings was studied by CEM HIROX5050 with accelerating voltage
30kV in the mode of secondary electrons /fig. 3/.
Table 1. Roughness values for coating.

Sample Before corrosion After corrosion
Rq

91,55 nm

54,2 nm

Ra

69.9 nm

40,9 nm

Before corrosion

After corrosion

Figure 1. 3D AFM images of the surface of the sample
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Figure 2. XRD TiO2 and Sm2O3

Figure 3. SEM image of the surface of the sample after corrosion

No significant change in the surface was observed before and after the corrosion test, it is
smooth, with a small number of pits, without deposition of corrosion products. It is noticed that
the edges of the cracks on the surface of the samples taken before the test are sharper and
contrasting, while after the corrosion test – more rounded, but no expansion of the cracks was
found after the corrosion tests.

3. Conclusion
1. TiO2 coatings are prepared by sol gel method.
2. The coatings are dense and nanocrystalline, according to XRD, SEM and AFM studies.
3. The protective properties of Sm2O3 doped TiO2 coatings were examined in NaCl corrosive
medium.
4. Coatings obtained show enhanced corrosion resistance, compared to the non-doped TiO2
coatings.
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Abstract:
The methods of magnetometric- and X-ray diffraction analysis were used to study the phase composition and
deformation dependences of martensite formation in the temperature range 20–100oС for four carbon and nitrogen
alloy manganese and chromium-manganese austenitic unstable steels. The influence of nitrogen and chromium on
the microstructural parameters of austenite of thermal and deformation martensite under different thermodeformation conditions of phase transformations has been established.
Keywords: Deformation martensite, thermal martensite, magnetometric analysis, X-ray diffraction analysis, phase
composition, microstructural parameters, TRIP-(Transformation Induced Plasticity) steels, stacking fault energy
– SFE

1. Introduction
Austenitic-unstable steels have a chemical composition that provides after hardening austenitic
structure, in plastic deformation in a certain temperature range to form deformation martensite
[1-4] and in negative temperatures form, s.c. thermal martensite. It is known that the
replacement of carbon with an equivalent amount of nitrogen in austenitic-unstable steels
reduces the stacking fault energy – (SFE) of the solid solution of austenite and this gives new
opportunities for the formation of martensite at different temperature-deformation conditions.
The aim of the present work is to study the influence of nitrogen on the microstructure, phase
composition and deformation kinetics of martensite formation in TRIP (Transformation
Induced Plasticity) steels.

2. Material, methodology and experimental results
The aim of study are four austenitic-unstable steels with chemical composition shown in Table
1. Two of them are alloyed with nitrogen and the other two – additionally with chromium. This
allows to obtain comparative data on the role of nitrogen and chromium on the deformation
martensite formation in manganese steels. The samples were performed on standard microprobe
bodies for tension and those for X-ray diffraction analysis with dimensions 15x5x3 mm.
The samples are pre-quenched by 1000° C in water. The studies were conducted in three modes
of impact preparation:
- After hardening from austenitic state without additional effects;
- After hardened and retained 24 hours in liquid nitrogen;
- After hardening and subsequent plastic deformation /rolling/ 40% for X-ray samples.
The magneto metric phase analysis of all tested samples before the tests shows that they are
austenitic and the amount of magnetic phase in them does not exceed 3%. With the help of a
magneto metric device mounted on a standard tensile testing apparatus, the quantity and the
process of the formed martensite are registered with a continuous record as a function of the
applied deformation to the destruction of the samples at different temperatures – fig. 1 a)-d).
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Table 1. Chemical composition of the austenitic-unstable steels
N
1.

designation
Х30Mn16

С
0,275

N
0,038

Cr
-

Mn
16,18

2.
3.
4.

Х0А30Mn16
Х30CrMn.10.10
Х10A20CrMn10.10

0,036
0,260
0,100

0,246
0,203

9,90
10,85

16,76
9,13
10,44

0.5

0,5
20

0,4

oC

0.3

oC

40

o

oC

60

m

80

0.2

oC
oC

100

o

80 C

0,2
o

100 C

0.1
0.0
0.0

20 C o
40 C 60oC

0,3

f

f

m

0.4

0,1
0.1

0.2

Deformation

Fig9030M16MD

0.3

0,0
0,0

0.4

0,1

0A30Mn16

a)

X30Mn16
o

40 C

0,5

0

0,4

0.4

0

f

f

m

m

0

60 C

0,3

o

80 C

0.2

0,4

20 C
0
40 C

o

60 C

0.3

0,3

b) X0A30Mn16

o

20 C

0.5

0,2

Deformation

o

100 C

80 C

0,2

0.1

0,1

0.0
0.0

0,0
0,0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Deformation

30CrMn10.10

c)

100 C

0,1

0,2

0,3

0,4

Deformation

X30CrMn10.10

d) X10A20CrMn10.10

Fig. 1. Values of martensite formed as a function of the applied deformation at different temperatures

The microstructural parameters of austenite were examined X-ray structurally with standard
equipment: micro-deformation – , size of the crystal domains D, concentration of the defects
in the arrangement – , along the width of three lines of reflection for austenite.
The microstructural parameters of martensite; micro-deformation – , size of the crystal
domains D and tetragonality – T, along the width of two lines of reflection [5-10]. The
methodologies are based on the principle that each microstructural parameter of the solid
solution expands in a certain way each of the lines of reflection. The analysis was performed
on the basis of lines (111), (200), (220) of austenite and (110) and (220) of martensite. It is
known that the higher values of the lengths of the crystal domains D and that of the
concentration of the – SFE lower values of the stacking fault energy [1]. The values of
martensite in the test specimens after immersion in liquid nitrogen or plastic deformation of
40% was determined by the ratio of the heights of the lines (110) and (111) [12]. The values
of the microstructural parameters of austenite and martensite after different thermo-deformation
effects are shown in table 2 and 3.
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Table 2. Microstructural parameters of austenite
N

designation

preliminary processing

1

Х30Мn16

2

Х0A30Mn16

3

Х30CrMn10.10

4

Х10А20CrMn10.10

hardened
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%

.
103
0.78
1.05
2.9
0.41
0.92
1.88
1.32
1.73
2.38
1.06
1.50
1.97

.
104
50.5
32
35
55,5
39
42
62
48
57
64.5
39
51.5

D. 108
cm
344
318
210
379
327
240
262
245
204
348
303
228

Table 3. Microstructural parameters of martensite
N

designation

preliminary processing

.103

1

Х30Mn16

2

Х0A30Mn16

3

Х30CrMn10.10

4

Х10А20CrMn10.10

hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%
hardened+liquid nitrogen
hardened+def.30-40%

5.17
7.22
5.74
7.45
5.88
7.33
6.12
8.19

D.108
cm
187
143
165
125
145
125
138
120

T. 103
2.67
3.82
2.54
3.60
2.51
3.72
2.08
2.78

Martensite
%
31
36
28
32
32
54,5
30
49

Our results – Fig.1 a) – d) show that the deformation dependences of martensite formation in
austenitic unstable steels are characterized by an initial, weak dependence, which can be called
"incubation period" in terms of deformation. Such a period is absent in all non-diffusion, nondeformation martensitic transformations. This shows that there are no ready- made martensitic
nucleus available in TRIP steel austenite. They are formed in the initial stages of plastic
deformation up to about 5% after which the process of growth of martensite nucleus and the
course of autocatalytic processes probably become decisive.
Table 4. Value of the intensity coefficient Ki at different deformation temperatures
N
1
2
3
4

designation
X30Mn16
X0А30Mn16
X30CrMn.10.10
X10A20CrMn10.10

20°С
1.50
2.06
2.72
2.65

40°С
1.20
1.88
1.62
2.36

Ki
60°С
0.90
1.50
1.39
2.06

80°С
0.60
1.40
0.63
1.30

100°С
0.44
0.54
0.53
0.20

3. Discussion of experimental results
Comparing the values of the microstructural parameters of austenite in the hardened state –
table. 2, it can be concluded:
- Nitrogen austenite is characterized by a lower value of the micro deformations in the
lattice and larger sizes of the crystal domains D associated with the lower SFE. This
result is in agreement with the electron microscopic studies published in the literature
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by other authors [11-13] who observed wider areas of stacking fault and widely split
partial dislocations in nitrogen austenite compared to carbon.
- Chromium increases the microstructural deformations and stresses in the austenite
lattice, preserving the overall effect of nitrogen on the reduction of the size of the
domains in both types of martensite formation.
Comparing the microstructural parameters of austenite after the formation of thermal martensite
upon cooling in liquid nitrogen and of deformation martensite after plastic deformation, with
those after hardening – Table. 2 and 3, it is found that in both martensitic transformations, the
remaining unconverted austenite has lower values of the lengths of the crystal domains and of
the concentrations of the stacking fault in at increased values of the micro-deformations.
The tendency of austenitic-unstable steels to deformation martensite formation can be
conditionally determined from the maximum amount of formed deformation martensite – Mmax
and from the ratio of this maximum amount of martensite formed for one percent of
deformation/intensity coefficient – Ki – fig. 2 and table 4.
The results showed that chromium significantly increases the maximum amount of formed
deformation martensite Fig.2, which means that it strongly affects both the processes of
embryogenesis and the later stages of growth and autocatalysis of martensite.
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Fig. 2. Dependence of the maximum amount of formed deformation martensite – Mmax of the deformation
temperature

Experimental results show that nitrogen, in both manganese and chromium-manganese alloys,
has little effect on the maximum amount of deformation martensite formed, but definitely
increases the coefficient Ki.
Studies of the microstructural parameters of martensite obtained by thermal and deformation
path showed that:
- The presence of chromium in the studied alloys increases the amount of martensite by
about 20-25%, regardless of the amount of nitrogen in them – table. 3;
- Deformation martensite is characterized by higher internal micro-deformations of the
lattice and smaller in size of the crystal domains, compared to the thermal one;
- The deformation martensite has a higher degree of tetragonality than the thermal one.
This shows that the processes of phase transformation during deformation take place
in areas richer in carbon, with a higher initial martensitic point, compared to the
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thermal one. Therefore, the cold plastic deformation contributes to the destabilization
of austenite and is an additional energy stimulus for the formation and growth of
martensite needles.
Approximating the results of fig. 2 to higher temperatures, it can be assumed that all the
austenitic-unstable temperature limit of martensite formation during deformation considered by
us is in the range of 120-150oС.
Unlike thermal, deformation martensite can be formed only in austenite with low SFE which in
crystallographic terms represent hexagonal or s.c. epsilon-martensite and the intersection of two
defects in the arrangement – ready martensite nucleus (11-13). It is clear that the temperature
dependence of the tendency to martensite formation of austenitic-unstable steels, determined
by Mmax and Ki, is directly related to the temperature dependence of the SFE.

4. Conclusions
- The deformation dependences of austenitic unstable steels are characterized by the
presence of an "incubation period" which shows that martensite nuclei are formed in
the initial stages of plastic deformation up to about 5%.
- Nitrogen-doped austenite is characterized by a lower value of the micro-deformations
in the lattice and larger sizes of the crystal domains D, associated with the SFE.
- The process of transformation of austenite into martensite proceeds with gradual
depletion of the places in austenite with the longest length of the domains in austenite,
places with minimal SFE in austenite.
- Nitrogen, in both manganese and chromium-manganese alloys, has little effect on the
maximum amount of deformation martensite formed, but increases the rate of the
amount of deformation martensite per unit of deformation.
- The main reason for the increased tendency of TRIP-steels to deformation martensitic
formation of nitrogenous austenite is the SFE.
- Chromium significantly increases the maximum amount of formed deformation
martensite Fig.2, which means that it strongly influences both the processes of
nucleation and the later stages of growth and autocatalysis of martensite needles.
- It was found that chromium increases the microstructural deformations and stresses in
the austenite lattice, preserving the overall effect of nitrogen on the reduction of the
lengths of the domains in both types of martensite formation.
- The presence of chromium in the studied alloys increases the amount of martensite by
about 20-25%, regardless of the amount of nitrogen in them.
- In all studied alloys the formed amount of thermal martensite is less than the maximum
amount of deformation.
- Deformation martensite is characterized by higher internal micro-deformations of the
lattice, smaller size of the crystal domains and a higher degree of tetragonality
compared to thermal.
- Nitrogen martensite (thermal and deformation) are characterized by lower
tetragonality than carbon, and this effect is enhanced by the presence of chromium in
the solid solution.
- Deformation martensite is characterized by higher internal micro-deformation of the
lattice and smaller in size of the crystal domains, compared to the thermal one.
- The deformation martensite has a higher degree of tetragonality than the thermal one.
This says that cold plastic deformation helps to destabilize austenite and is an
additional energy stimulus for the formation and growth of martensite needles.
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- The temperature limit of formation of deformation martensite in the considered
austenit-unstable at deformation is up to 120-150oС and weakly depends on the
nitrogen content in them.
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Abstract.
A methodology for determining the amount of graphite impurities in boron carbide powder has been developed.
Based on the reference mixtures, a correlation dependence of the intensity ratio of 100% graphite-lines and carbidelines and the amount of boron carbide was obtained. A linear regression analysis of the dependence was performed
and the empirical dependence was obtained, connecting the quantitative parameters of the mixture.
Keywords: X-ray analysis, graphite, boron carbide, mixture, regression analysis

1. Introduction
The use of boron carbide powder in practice requires continuous monitoring of its composition
in connection with the presence of graphite in it, as an inevitable technological impurity. To
some extent, the content of graphite is a guarantee of the suitability and qualities of the sold or
produced boron carbide. The aim of the work is to create a methodology for practical
determination by X-ray diffraction analysis of the phase composition of powders – a mixture
of graphite and boron carbide.

2. Material and methods
At the heart of X-ray phase analysis are several experimentally established principles, namely
[1-5]:
 The X-ray diffraction pattern of a multiphase system is a superposition of the
radiographs of each of the available phases.
 The qualitative identification of the phases is performed on the basis of comparison of
the most intensive and characteristic for them lines of reflection of the diffraction
pattern, with reference data. These lines are considered as benchmarks and are
identified in each experiment.
 The quantities of the phases are proportional to the intensity of the lines of reflection
and to the corresponding absorption coefficients.
 For each specific case there is a certain amount of a given phase, below which it cannot
be established experimentally. Usually this values are different for different phases
and ranges from 5-10% by weight.
 For quantitative calculations, the values of the most intensive reference lines of each
phase are used, which are assumed to be 100% or 1.
In cases two phases have similar absorption coefficients, ie. close angles of the 100% lines of
reflection and the use of a simple dependence are allowed to determine the percentage of each
of them. This is the case for determining the amount of rest austenite in hardened steel [6-8].
For this purpose, we have prepared powder mixtures with a predetermined composition – 0, 5,
10, 15, 20 and 25% graphite, the rest is pine carbide – B4C. The diffraction lines in a wide
range of reflection angles were X-ray diffracted on the reference mixtures. Standard equipment

254

"Philips" with Coα – radiation in mode – step 0.02o / min and speed 20 sec per step is used.
The equipment is equipped with an interface that makes an automatic recording of the X-ray
spectrum by means of a personal computer. For practical processing of the experimental data
the possibilities of the program "Origin 5.0 Professional" were used.
Figures 1 and 2 show on an appropriate scale the 100% lines of graphite and boron carbide in
standards with respective contents – 95% and 90% of B4C.

Fig. 1. The X-ray diffraction pattern of powder mixture with content of 5% graphite and 95% B4C

Fig.2. The X-ray diffraction pattern of a powder mixture containing 10% graphite and 90% B4C

Figure 3 shows the dependence of the coefficient "k", which is the ratio of the intensities of
100% lines of graphite and carbide, depending on the percentage of boron carbide in the
reference mixtures. A linear regression analysis was performed and the results are shown in the
figure.
The regression equation can be expressed by the empirical dependence:
[%] B4C = 278.86 – 2.877. k,
where

255

k=Ic/IB4C,
Ic and IB4C – values of the intensities of the 100% lines of graphite and carbide.
The constructed reference dependence allows to study quantitatively and qualitatively similar
powder mixtures with any composition.

Fig.3. The dependence of the coefficient "k" on the percentage of boron carbide in the reference mixtures

Fig.4 Quantitative calculation of the composition of a mixture of graphite and boron carbide using the
above procedure.

3. Experimental verification
In FIG. 4 shows a quantitative calculation of the composition of a mixture of graphite and boron
carbide using the above procedure. The content of graphite was determined chemically on a
pre-prepared mixture – 2.37% (% by weight). Our calculations by the above X-ray diffraction
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method showed the amount of graphite in the mixture – 2.27%, which value we consider as
close as possible to that obtained by chemical analysis.

4. Conclusions
The developed methodology allows determine relatively accurately the amount of impurities
from graphite in the powder of boron carbide. Achieving maximum accuracy in the examination
requires X-ray equipment to be equipped with an interface device and a personal computer.
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Abstract:
The methods for plastic processing of multistage extrusion and bottomless pressing created at the Institute are a
technological prerequisite for the development of new technical solutions, which are the subject not only of the
present work. By combining these high-tech methods, conditions are created for the creation of very efficient
technologies for the production of thick-walled and ultra-thick-walled pipes, tubular wires and profiles with small
cross-sectional dimensions of the cavities (including capillary openings).
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Изработване на заготовки за бездорниково пресоване съдържащи
отвори с триъгълно напречно сечение
Бойко КРЪСТЕВ, Николай АЛЕКСИЕВ

Увод
Създадените в Института методи за пластична обработка многостъпална екструзия
[2-4] и бездорниково пресоване [5-9] са технологична предпоставка за разработване на
нови технически решения, които са обект не само на настоящата работа. Чрез
съчетаването на тези високотехнологични методи, се получават условия за създаване на
много ефективни технологии за производство на дебелостенни и свръх дебелостенни
тръби, тръбни телове и профили с малки размери на напречното сечение на кухините
(включително капилярни отвори). Тези профили са много подходящи за последваща
обработка на стругавтомати и с това за получаване на крайни изделия с високи
експлоатационни качества на базата на високопроизводителни и икономически изгодни
технологии. Разработеното по-долу технологично схемно решение и инструмент, ще
бъдат насочени към изработване чрез пластична деформация на заготовки съдържащи
отвори с триъгълно напречно сечение, предвид на обстоятелството за възможна бърза
практическа реализация на получените крайни резултати. Предпоставка за разработване
на тези нови технически решения са проведените експерименти и натрупания
технологичен опит с разработените инструмент и технологична схема за изработване на
заготовки за пресоване съдържащи отвори с некръгло напречно сечение [1]. Тези
заготовки се използват за пластична обработка чрез бездорниково пресоване в условията
на многостъпална екструзия. Проведените опити свързани с реализацията на описания в
[1] технологичен процес показаха, че са налице следните недостатъци: необходима е
много голяма осева сила за осъществяване на деформационния процес (деформитаща
осева сила около 2500-3000KN при заготовка от мед М1 с външен диаметър ф50mm и
дорник с диаметър Doп=ф8,5÷25mm на описаната около напречното триъгълно сечение

258

окръжност), което се дължи на неблагоприятнана схема на тримерно натисково
напрегнато състояние на деформируемия материал; необходимост от допълнителни
сравнително времеемки операции свързани с освобождаването на заготовката от
втулките и дорника. Поради тези недостатъци бе търсена друга технологична
възможност, която е дискутирана по долу.

2. Описание на инструмента и на технологичната схема
Разработеното технологично решение за получаване на заготовка за бездорниково
пресоване съдържаща отвор с не кръгло напречно сечение може терминологически да
бъде дефинирано като дорноване (вбиване на поансон с некръгло напречно сечение в
отвор с кръгло напречно сечение). Техническата същност на това решение може да бъде
изяснено на базата на фиг.1. На тази фигура инструментът е начертан в положение
съответстващо на един междинен етап от процеса на пластична деформация.
Инструментът се състои от тривтулков контейнер 1 в отвора, на който е поместена
заготовка 2 с проходен цилиндричен отвор с кръгло напречно сечение. Диаметърът на
този отвор Dо е по-голям с 0,05-0,1mm от диаметъра Dд на предната цилиндрична зона
на дорника 3 (Dд=Dвп – 0,2÷0,4mm; Dвп е диаметър на вписаната в триъгълното напречно
сечение В-В окръжност). По своята дължина този дорник 3 има четири зони: 1.Горна
(може да бъде наречена глава на поансона, която съдържа две цилиндрични и една
междинна конична части) служеща за закрепване на дорника към горния притискач 6;
2.Междинна горна зона с цилиндрична форма с некръгло (в конкретния случай
триъгълно) напречно сечение. Диаметър D'вп на окръжността вписана в това напречно
сечение А-А е D'вп=Dвп – 0,2÷0,4mm; 3.Междинна долна зона (осъществяваща
пластичното деформиране) съдържаща две части: 3.1.Горна къса цилиндрична част с
триъгълно напречно сечение – сечение В-В), която изпълнява функцията на калибриращ
пояс; 3.2.Долна деформираща част със сложна геометрична форма (от един пресечен
конус (с ъгъл при върха α) са изрязани три сектора дефинирани с трите равнини на
горната къса част от т. 3.1 и пресечения конус; 4.Долна цилиндрична зона (описана погоре). В долната част на отвора на контейнера 1 чрез сглобка с гарантирана хлабина е
поместена втулка 10. Контейнерът 1 е монтиран върху долната плоча ДП на пресата и е
закрепен към нея с помощта на диск 8 и болтове 9, като отвора на контейнера 1 е съосен
с избивача на пресата 11. Притискачът 6 е закрепен към горната подвижна плоча ГП на
пресата с болтове 7. Поансонът 3 е закрепен към притискача 6 посредством холендрова
гайка 4. Между елементите 3 и 6 е поместена подложка 5. При монтажа е осъществена
съосност между поансона 3 и отвора на контейнера 1. Технологичният процес на базата
на описания инструмент (фиг.1) се осъществява по следния начин: Върху долната плоча
ДП на пресата се закрепва с помощта на диск 8 и болтове 9 контейнера 1, а върху горната
плоча ГП на пресата се закрепва притискача 6 с помощта на болтове 7. При това отворът
в контейнера 1 е съосен с избивача 11, като притискачът 6 и контейнерът са също съосни.
В изходно положение пресата е „отворена“, т.е. горната плоча ГП е в горна мъртва
точка. При това положение в отвора на контейнера 1 се поставят последователно
втулката 10 и заготовката 2. Следва бърз ход надолу на горна плоча ГП, до момента в
който поансонът 3 опре до заготовката 2. Следва силов ход на пресата, при който
поансонът 3 се вбива в заготовката 2 и се осъществява процеса на пластична деформация.
Един междинен етап от този процес е отразен на фиг. 1 Сечения А-А и В-В показват
напречното сечение на заготовката 2 съответно след деформационния процес и по време
на оформяне на триъгълния отвор в заготовката 2 от калибриращия пояс на дорника 3.
Сечения С-С и D-D показват това напречно сечение преди деформационния процес
съответно след и преди проникване в отвора на заготовката 2 на предната цилиндрична
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зона на дорника 3. Деформационният процес може да завърши при цялостно
преминаване на калибриращата част на дорника през заготовката (в заготовката се
получава проходен отвор с триъгълни напречно сечения). В този случай отворът във
втулка 10 трябва да е по-голям от диаметъра на описаната окръжност около напречното
сечение на дорника. Други вариант е процесът да завърши когато долната челна
повърхност на поансона 3 се изравни с горната челна повърхност на втулка 10. Трети
вариант е когато в заготовката 2 се пробие непроходен отвор и поансонът 3 деформира
до момента, в който той опре дъното на този отвор ( в този случай не е необходимо да се
поставя тапа на заготовката, но трябва да се отчита, че негодната предната част от
готовото изделие (която се изхвърля) е по дълга. След края на деформационния процес
пресата се разтоварва и се осъществява бърз ход нагоре на горната плоча ГП до достигане
на изходното положение, като при това заготовката 2 остава запресована в отвора на
контейнера 1. С помощта на избивача 11 заготовката 2 и втулката 4 се изваждат от отвора
на контейнера 1, с което технологичният процес приключва.

Фиг.1. Схема за получаване на заготовка за бездорниково пресоване, съдържаща отвор с не кръгло
напречно сечение

На фиг.2 е показана снимка на поансони, с които са проведени експерименталните
изследвания в настоящия раздел на разработката. Показаните на тази фигура поансони с
опростена геометрична форма (без наличието на горна зона т.н. „глава на поансона“
служеща за закрепване на дорника 3 към горния притискач 6 – ( фиг.1), които са
значително по-лесни за изработка, са използвани при началните експерименти. При тях
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са изследвани технологичните възможности на разработваната технологична схема, като
са варирани геометричните параметри на междинните горна и долна зони, както и
долната зона. Размерите на междинната долна зона на поансона, (осъществяваща
пластичното деформиране) е варирана на следните нива: размери на триъгълното
напречно сечение В-В от фиг.1(A=14,8mm; 17,7mm; 20,7mm; 23,7mm, където А е страна
на триъгълника); ъгъл α при върха на конуса (α=900, 1050 и 1200); височина на
калибриращия пояс (2mm, 4mm, 6mm). Опитите показаха, че при всичките изследвани
размери процесът протича по един много добър начин: отлична форма и гладкост
(блестяща (като полирана) повърхност) на отвора; ниски деформиращи сили –
120÷300KN. Деформиращата сила се влияе несъществено от височината на
калибриращия пояс, и в рамките на 10% от ъгъл α (най ниска е силата при α =900) [10],
[11].
На фиг.3 и фиг.4 са показани фотоснимки на две дорновани заготовки, отворите на които
са запълнени с NaNO3, като на фиг.4 са показани и пресостатъци на пресовани пръти, на
които се вижда и междинното екструзионно стъпало и един къс участък от изделието.

Фиг.2. Поансони, с които са проведени експерименталните изследвания

фиг.3. Примери на дорновани заготовки

Фиг.4. Примери на дорновани заготовки
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3. Заключение
Проведени бяха опити свързани с осъществяване на описания технологичен
процес, използван е материал мед М1, който има подходящи свойства за обработка в
условията на многостъпална екструзия. В заключение е уместно да се отбележи, че в този
разработка е предложено и експериментирано ново технологично решение, (както и
инструментална екипировка за неговата реализация), за изработване чрез пластична
деформация на заготовки, които са подходящи за последваща пластична обработка чрез
бездорниково пресоване в условията на многостъпално пресоване. Това решение (в
сравнение с (1)) се характеризира с висока технологичност и производителност, ниски
деформиращи сили – 120÷300KN и много добри качества на получаваните изделия
(висока точност на геометричната форми и размери и ниска грапавост на повърхностите
на отвора на заготовката). Постигнатите резултати могат да намерят практическо
приложение в разработване на високоефективни технологии за получаване на конкретни
изделия за заваръчната техника.
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Abstract
The presence of significant quantities of glass waste raw materials (of different origin) creates prerequisites for
research and development of technological capabilities for their effective recycling and manufacture of
competitive products. Different fractions of foam silicate granules were obtained from waste glass and composite
materials with their participation were developed. A series of test specimens prepared in laboratory conditions on
the basis of granular foam glass and sodium silicate were studied. The principal factors determining the functional
characteristics of the samples and the possible directions for their improvement by partial change of the
compositions and the technological regime are considered. Some of the existing perspectives for obtaining and
potential application of various insulation and color decorative cladding products from the developed composite
material are presented.
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Композитни материали на базата на отпадъчно стъкло и натриев
силикат
Любен ЛАКОВ, Божидар ЖИВОВ, Станчо ЙОРДАНОВ, Марин МАРИНОВ,
Красимира ТОНЧЕВА, Стефан РАФАИЛОВ

1. Увод
Съществено предизвикателство при реконструкцията на съществуващия сграден
фонд (изграден по различни строителни системи) и строителството на нови сгради
представлява осигуряването на оптимална звукоизолация и енергийна ефективност.
Изграждането на подходящи топло- и звукоизолационни системи, осигурява комфортен
микроклимат в обитаемите помещения, понижава разхода на енергия за поддържане на
благоприятна температурна среда и минимизира негативното въздействие от редица
акустични фактори. В съвременното строителството значително приложение намират
различни изолационни материали, някои от които се характеризират с недостатъчна
надеждност при възникнали аварийни ситуации и ограничен експлоатационен период [15]. Поради това перспективна тенденция представлява употребата на иновативни
изделия с адекватни комплексни показатели, изготвени на базата на устойчиви и
дълготрайни материали. Интензивното развитие на съвременното материалознание и
получените експериментални данни от редица мултидисциплинарни изследвания
позволяват разработването на нови нетрадиционни производствени подходи и материали
с подходящи функционални свойства [6-12].
Наличието на значителни количества разнообразни отпадъчни продукти
практически неразградими в естествени условия създава предпоставки за анализиране на
съществуващите технологични алтернативи за тяхното рециклиране до крайни изделия.
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Специфична част от отпадъчните материали от различни стопански дейности и бита
представлява силикатното стъкло, което може да се разглежда като пълноценна суровина
за получаване на разнообразни продукти с подходящи експлоатационни показатели и
продължителен срок на годност. Разработени са различни производствени методи за
получаване на изделия от пеностъкло с топло- и звукоизолационни свойства [13-15],
приложими като изолационни материали за облицовка на жилищни сгради,
производствени обекти, съоръжения, плавателни съдове и други [13]. Като алтернативна
суровина за изготвяне на пеностъклени продукти е възможна употребата на силикатно
стъкло, синтезирано специално за целите на конкретното производство, но употребата
на рециклирано отпадъчно стъкло е екологично по-целесъобразно и актуално решение.
От пеностъклени гранули и стандартни хидравлични свързващи вещества [16,17] са
получени композитни материали, съчетаващи свойствата на използваните компоненти и
същевременно притежаващи иновативни характеристики [18-20]. За авторския колектив
представлява професионален интерес продължаването на експерименталните разработки
в тази насока с използване на други свързващи вещества [21].
Цел на настоящата работа е изследване на технологичните възможности за
изготвяне на композитни материали на базата на гранулирано пеностъкло (получено от
отпадъчни суровини) и натриев силикат с или без въвеждане в съставите на цинков оксид
и обработка на експерименталните образци с воден разтвор на цинков дихлорид.
Натриевият силикат е въведен в съставите чрез т. н. водно стъкло, което намира широко
приложение в различни отрасли на промишлеността, строителството, бита и други
сфери. Редица продукти изготвени с участие на натриев силикат проявяват ограничена
устойчивост във водна среда, поради което интерес представлява прилагането на
технологични решения позволяващи подобряване на експлоатационните показатели на
материалите получени с негово участие.

2. Използвани материали и оборудване
При проведеното изследване като суровина са използвани отпадъчни стъклени
опаковки от бита (бутилки и буркани), които са практически неразградими в естествена
среда и представляват съществена част от генерираните количества отпадъчно стъкло с
различен произход. Експерименталните образци са изготвени чрез използване на
необходимите реагенти, консумативи и оборудване: прецизна везна модел РСВ 200-2 с
външна калибровка „KERN“, топкова мелница със скорост на въртене – около 260
об./мин, стандартни сита (комплект), ахатов хаван, програмируема пещ LM 312.11 (Veb
Electro bad Frankenhausen), лабораторна сушилня „Astel“, модернизирана машина за
провеждане на изпитвания опън/натиск „Amsler“, набор пинсети, бехерови чаши (250 и
500 мл), лабораторни вани 22x15x5.5 см, стъклени бъркалки, перфорирани шпатули,
решетъчни стендове, формовъчни матрици, C3H8O3 (99.5 %) „Валерус“, CaCO3 (чза)
„Валерус“, „Изи“ водно стъкло (състав по данни на производителя: <10% динатриев
оксид, <28% силициев диоксид, вода) „Доверие-Грижа“ ЕАД, ZnO (чза) „Хим-спектър“
ООД, ZnCl2 (98%) „Валерус“ и др. Осигуреното отпадъчно стъкло е подложено на
смилане в лабораторна топкова мелница, а от получената прахообразна маса са изготвени
шихти чрез въвеждане на пенообразуващ агент, пластификатор и хомогенизиране. От
получените различни шихтови състави е подготвен първичен гранулат, който е подложен
на термично третиране, съгласно разработен технологичен режим, съобразен с
специфичните характеристики на използвания пенообразувател и стъкловидната
суровина. При проведените експерименти е използвана муфелна пещ с наличие на
програматор, регулиращ скоростта на изменение на температурните стойности и
продължителността на необходимите изотермични задръжки. Употребата на глицерин
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(до 3 %) като пенообразуваща технологична добавка е мотивирана от експерименталните
резултати от проведени предходни изследвания, при които са установени по-ниски
температурни стойности на разпенване (до 850oC при изотермична задръжки от 10
минути) и по-благоприятни експлоатационни показатели при образци получени от
състави със съдържание на C3H8O3. Същевременно течният пенообразувател облекчава
подготовката и хомогенизацията на шихтите, тъй като по-равномерно се разпределя в
техния обем, отколкото пенообразувателите в прахообразно състояние. В процеса на
термично разпенване от състави с наличие на глицерин са получени пеносиликатни
продукти, характеризиращи се предимно с тъмно сив до черен цвят и формирана поравномерна „клетъчна“ структура на образците. От друга страна при изготвяне на
гранулирано пеностъкло с различни цветови характеристики в шихтите се въвеждат
оцветители, а в ролята на пенообразуващ агент се прилага CaCO3 (до 5 тег.%), което е
съпроводено с повишаване на температурните стойности на разпенване до около 900oC
при изотермична задръжка от 10-15 минути.

3. Технологичен подход, резултати и дискусия
Подготвени са серии експериментални състави (условно обозначени с маркировки
1a и 1b) получени от натриев силикат и въвеждане на 30 и 40 тег.% ZnO. При
необходимост е възможно прилагането на подходящи оцветители към базовите състави.
След извършената първоначална хомогенизация съставите са подлагани периодично
(през 15 минути) на интензивно разбъркване (до окончателното им изчерпване) за
предотвратяване на частично утаяване на въведения цинков оксид. Предварително
подготвените порции от различни фракции гранулирано пеностъкло са въведени в
съставите (натриев силикат-цинков оксид) чрез потапяне и разбъркване в продължение
на 5 минути. След пълно омокряне на контактната повърхност на пеногранулите те са
извлечени (на отделни порции) от съставите чрез перфорирана шпатула. Съществен
технологичен фактор за понижаване масата на продукта е частичното отстраняване на
течната фаза на свързващото вещество до оптимални количества. За тази цел отделните
порции са поставени на решетъчни стендове за свободно оттичане на част от вискозната
течна фаза в продължение на 2 часа, след което гранулите с остатъчното количество
свързващо вещество са положени в предварително подготвени матрици за формоване. За
избягване на възможно прилепване на пробните тела към формовъчните матрици, което
би затруднило тяхното извличане и би създало риск от частичното им разрушаване на
вътрешните повърхности на формите е нанесено минимално количество прахообразен
цинков оксид. След технологичен престой до 24 часа получените композитни образци с
размери 20x20x20 мм са декофрирани (чрез разглобяване на матриците) и са потопени в
лабораторни вани с 35% воден разтвор на ZnCl2 с температура 60oC за период от 1 до 7
денонощия.
Паралелно с получените състави (серии 1a и 1b) са изготвени две допълнителни
сери (№ 2 и 3) пробни тела от пеностъклени гранули и натриев силикат, без въвеждане в
съставите на цинков оксид. След приключване на процеса на формоване и
освобождаване на експерименталните образци от матриците към серия № 2 е приложена
описаната експериментална методика чрез обработка с воден разтвор на ZnCl2 при
идентични лабораторни условия. Последната серия (№ 3) композитни пробни тела е
изготвена в ролята на сравнителна и не е подлагана на допълнителна технологична
обработка след извличане от формовъчните матрици.
При извършените лабораторни физико-механични изпитвания на изготвените
пробни тела чрез въвеждане в съставите на ZnO до 40 тег.% са регистрирани стойности
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за якост на натиск до 0,4026 MPa (фиг. 1 и 2), докато при образци получени без наличие
на цинков оксид е установена якост на натиск до 0,0481 MPa (фиг. 2 и 4).

Фигура 1. Експериментални данни от изпитване на образец със съдържание на 40 тег.% ZnO:
максимална сила на натиск Fm=199,29 [N], максимално свиване Hm=2,73 [mm].

Фигура 2. Експериментални данни от изпитване на образец със съдържание на 40 тег.% ZnO:
максимално напрежение на натиск 0,4026 [MPa], деформация 11,30 [%].
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Фигура 3. Експериментални данни от изпитване на образец без наличие на ZnO: максимална сила
на натиск Fm=28,88 [N], максимално свиване Hm=1,31 [mm].

Фигура 4. Експериментални данни от изпитване на образец без наличие на ZnO: максимално
напрежение на натиск 0,0481 [MPa], деформация 5,15 [%].

Изследвана е загубата на маса при получените серии образци при престой във водна
среда (от 30 денонощия при стайна температура) чрез потапяне в лабораторни вани. При
проведеното наблюдение е установено, че композитните пробни тела от получената
сравнителна серия (№ 3) след престой от 40 до 50 минути във водна среда напълно губят
целостта си и се разрушават до отделни пеногранули. Образците от серия № 2 получени
чрез обработка с воден разтвор на ZnCl2 от 1 до 3 денонощия се разрушават напълно за
период от 6 часа до 1 денонощие. В рамките на проведения експеримент по-голяма част
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от пробните тела от серия № 2 (изготвени чрез престой във воден разтвор на ZnCl2 от 4
до 7 денонощия) запазват целостта си на композитни материали, като единствено в някои
случаи е установено частично разрушаване и отпадане на единични гранули.
Същевременно при тези образци е констатирано отделяне на гелоподобен продукт, който
се наблюдава по тяхната повърхност и на дъното на лабораторните вани. При пробните
тела е регистрирана допълнителна загуба на маса до около 17 % спрямо първоначалното
тегло. Установено е, че образците изготвени чрез по-продължителна обработка с воден
разтвор на цинков дихлорид се характеризират с по-ниска загуба на маса при престой
във водна среда. По-значителна устойчивост и запазване целостта на пробните тела е
констатирана при съставите с наличие на ZnO, като при образците с максимално
съдържание на цинков оксид (40 тег.%) са установени най-ниски стойности на загуба на
маса до 3% при отделни композити. При тези състави отделянето на гелоподобен
продукт се наблюдава в незначителна степен за период от 30 денонощия.
Крайните характеристики на композитните продукти се обуславят от редица
технологични фактори: състав и подготовка на шихтите (хомогенност, вид
пенообразувател, наличие на оцветители и други), режим на термично разпенване,
фракционен състав и плътност на получените пеносиликатни продукти, силикатен модул
на използваното водно стъкло, въведено количество цинков оксид в съставите,
разпределение на използваните фракции пеногранули в обема на композита,
характеристики на подготвения воден разтвор на цинков дихлорид (концентрация,
температура и други), продължителност на престоя на експерименталните образци в
разтворите и други.
След оптимизиране на технологичния подход разработения композитен материал
може да се разглежда като приложим за получаване на топло- и звукоизолационни
изделия, а при употреба на цветни пеногранули и/или цветни свързващи състави е
възможно изготвянето на разнообразни декоративни плоскости за облицовка на
вътрешни стени на сгради.

4. Изводи
В лабораторни условия са изследвани технологичните възможностите за изготвяне
на композитни образци на база пеносиликатни гранули (получени от отпадъчно стъкло)
и състави със съдържание на натриев силикат с или без въвеждане на цинков оксид до
40 тег.%. Подготвените серии пробни тела са подложени на обработка с воден разтвор
на цинков дихлорид (от 1 до 7 денонощия), като с увеличаване на нейната
продължителност нараства устойчивостта на композитите във водна среда.
При проведените изпитвания на получените пробни тела със съдържание на 40
тег.% цинков оксид са установени стойности за якост на натиск до 0,4026 MPa и загуба
на маса при престой във водна среда до 3 %. Същевременно при различните серии
образци без наличие на ZnO са регистрирани якост на натиск до 0,0481 MPa и частична
загуба на маса или пълно разрушаване на композитите във водна среда.
Въз основа на лабораторните резултати е установено, че съставите със съдържание
на ZnO са най-перспективни, но с цел подобряване на характеристиките на продукта е
основателно извършването на определени изменения на разработения ориентировъчен
технологичен подход: използване на водно стъкло с по-висок силикатен модул,
въвеждане на по-големи количества цинков оксид в съставите, приложение на
допълнителни компоненти повишаващи устойчивостта на съставите в агресивна среда,
увеличаване концентрацията и температурата на водния разтвор от ZnCl2, удължаване на
престоя на образците във водния разтвор от ZnCl2 и периодична подмяна на разтвора.
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След експериментално изследване и прилагане на някои от предвидените промени
(с доказана целесъобразност) на съставите и технологичния режим, получените
композитни материал могат да се разглежда като потенциално подходящи за изготвяне
на топло- и звукоизолационни продукти и цветни декоративни плоскости за вътрешна
облицовка на стени.
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Abstract
The present work relates to the synthesis of zirconium-doped BaTiO3. The synthesis was performed by a low
temperature sol-gel method. The research is aimed at developing a target for magnetron sputtering of layers on an
alloy steel substrate and others. The obtained phases were analyzed by XRD analysis, infrared spectroscopy was
performed and the dielectric constant of the obtained sample was determined
Keywords: Ceramic, BaTiO3, Modifier, High Permittivity

1. Introduction
Ceramic capacitors are the most common type of capacitors with a significant share of total
world production of electric capacitors due to the many advantages [1,2]: high values of ε,
simple design, wide range of capacitance values (from parts of pF to hundreds of μF), relatively
high stability in aggressive environments, structural compatibility with hybrid integrated
circuits and other microelectronic elements. Capacitor ceramics with increased resistance to the
values of dielectric constant in a wide temperature range and the presence of a zonal microheterogeneous structure obtained on the basis of BaTiO3 (BTO) and solid solutions have been
developed. The presence of phase transitions in accordance with the temperature values of the
medium partially limits the possibilities for application of barium titanate [1-3].
The modification of barium titanate simultaneously by different modifying components allows
the production of materials with high values of dielectric permittivity [3,4] and the presence of
a structure composed of aggregates with semiconductor properties and intergranular dielectric
layer. The introduction of ions with a tendency to replace Ba2+ or Ti4+ and the presence of higher
valence values provokes the formation of semiconductor properties of ceramic grains, while the
presence of modifiers (with valence values lower than 2 or 4) replacing Ba2+ or Ti4+, favours
the development of dielectric characteristics of the intergrain layers. [10,11,12,13]
The structure, grain size, synthesis methods and modification have a positive effect on the
properties of WTO. Granting has been found to be an effective method for changing the
properties of materials. [5]
When Zr is added to BaTiO3, the obtained ferroelectric BaZrxTi1-xO3 has a dielectric constant
at room temperature of 10586 [6] Ba (Ti0.7Zr0.3)O3 for (Tc) equal to room temperature has a
high dielectric permittivity of 5000. [7,8].
BTO thin films can be deposited by various known methods such as high frequency magnetron
sputtering, laser deposition, dip-coating, spin-coating and the like.
In the present work, the research is focused on the synthesis of Zr donated BaTiO3 and the
development of a target for magnetron deposition of thin layers. The phase composition and the
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relative dielectric constant were studied. Attention is paid to the influence of the modifier on
the structure of the ceramic phase.

2. Experimental part
Barium acetate [Ba (Ac)2] and titanium butoxide [Ti(OBu)4] were used as precursors for the
synthesis of sols. Solvents are absolute ethyl alcohol (C2H5OH), water and nitric acid (HNO3);
and acetic acid (CH3COOH) complexes also used as solvent stabilizers, in some cases
acetylacetone (CH3COCH2COCH3) or diethanolamine [NH(CH2CH2OH)2] were added. In the
process of sol synthesis, it was found that in order to avoid undesired precipitation or gelling,
the addition of the solutions or the mixing of the individual sol should be carried out very slowly
with very good homogenization using a magnetic stirrer.
Depending on the type and amount of solution, the homogenization time can reach half an hour
or even more. When obtaining ash, it is necessary to add a complexing agent (stabilizers). It
was found that in some cases – for example in the preparation of Sm donated barium titanate
ceramics, a non-traditional complex for titanate ceramics – diethanolamine – must be added.
Less concentrated solutions are also used to obtain stable sols. Thus, for [Ti(OBu)4] the sols
obtained have molarities in the range 0.2 – 0.6 M.
The following approach was used to obtain sols containing modifying additives: the modifying
additive in the form of an oxide or inorganic salt is dissolved. The resulting solution was added
to the precursors barium acetate and titanium butoxide. This results in the final sol, which gels
after proper air temperature treatment. In the preparation of sol, which contains a modifying
additive Zr, the following synthesis is carried out: The precursor – zirconium oxychloride (1g)
is dissolved in 31 ml of absolute alcohol and acetylacetone (complexing agent) and nitric acid
(acid catalyst) in the ratio: HNO3: CH3COCH2COCH3 = 3:1:1 to give zirconium sol. 3.946г.
barium acetate was dissolved in water to give sol. Titanium butoxide (4.2 ml) was added to a
mixture of 25 ml of absolute alcohol and 25 ml of acetic acid to give a sol of [Ti(OBu)4]. Mix
the sol of [Ba (Ac)2] with the sol of ZrOCl2.8H2O – a new sol A is obtained, to which the sol
of [Ti (OBu)4] is added.
Thus, the final sol B is already synthesized. The final sol thus obtained gels at room temperature
for 48 hours. If necessary, it is additionally dried in an oven at 100oC. The resulting powder
sample is ground in an agate mortar and the following analyzes are performed to prove
monophase and determine the relative dielectric constant.

3. Results and discussion
The characterization of the synthesized powder ceramics was performed by X-ray diffraction
(XRD, Bruker D8 Advanced). The results are presented in fig. 1. The presence of a single phase
is clearly visible. The characteristic peaks are of the Zr subsidized BaTiO3 cubic phase.
The size of the crystallites is 19µm.
Infrared spectroscopy proves the results of XRD. The band at 556 cm-1 and the arm at 664cm1
are attributed to valence oscillations of TiO6 octahedra and valence oscillations associated with
the Ba ion. Very weak bands at 1467 cm-1 and 1633 cm-1 are characteristic of the presence of
COO-groups. The wide very weak band at 3450 cm-1 is attributed to valence fluctuations of OH
groups [9,14,15].
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Fig. 1. XRD of cubic Zr doped BaTiO3 phase prepared at 1000oC thermal treatment

Fig. 2 Infrared spectroscopy of Zr doped barium tiatanate

The relative dielectric constant is also determined. Very high dielectric constant was recorded
for BaTiO3 donated with Zr ions, which significantly increased the dielectric constant of barium
titanate itself at room temperature.
The inclusion of trivalent ions, in which an extremely high value of the dielectric constant of
BaTiO3 at room temperature, has been reported, thus improving the performance of the
respective energy storage devices (capacitors and supercapacitors). It was found that the
dielectric constant depends very strongly on the size of the crystallites and with decreasing their
size it initially increases, but then decreases, i.e. a maximum is observed.
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Fig. 3 Relationship between the RDP (relative dielectric permittivity) and measured temperature.

4. Conclusion
The effects of Zr4+ ions on the crystal structure, ferroelectric and dielectric behavior of the
modified barium titanate ceramics were thoroughly studied. Emphasis was placed on the
efficiency of Curie point displacement by Zr-doping in Ba (Zr,Ti)O3 ceramics and the
possibility of their application as capacitor dielectric materials.
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Abstract
A preliminary design is created of an experimental section for production of granules and pieces of foam glass,
including a place for raw materials and preparation of materials, a space for foaming of raw granules of glass
powder, foamer and modifiers, a place for obtaining composite elements semi-O rings, П-shaped elements and
plates. The necessary old and new equipment and materials are presented, building the technological line for testing
the functionality of the new equipment and the qualities of the obtained materials.
Keywords: technology for foam glass production, foam glass production equipment, foam glass base composite
material.

Опитен цех за изпитване на производствена технология за гранули от
пеностъкло и елементи от композитен материал на тази база
Красимира ТОНЧЕВА, Любен ЛАКОВ, Божидар ЖИВОВ

1. Увод
Стъкловидните материали се характеризират с аморфна структура, специфични
физикохимични и механични свойства и представляват значителен производствен и
изследователски интерес. Редица авторски колективи изследват структурата на
стъкловидното състояние и процесите на стъклообразуване при различни
експериментални състави [1-11]. Същевременно разнообразни стандартни и иновативни
стъкловидни материали намират широко приложение при изготвяне на различни
продукти: прозоречно стъкло, автомобилни стъкла, материали за оптиката,
електролампово стъкло дисплеи, домакински съдове, медицински изделия, стъклени
опаковки за хранителни продукти, фармацевтични стъклени опаковки, цветни
художествени стъкла и много други. Поради активната ежедневна експлоатация на
изделия с наличие на стъклени материали неизбежно нарастват съществуващите
количества отпадъчно стъкло. При този тип отпадъчни материали е значителен делът на
различни видове стандартни стъклените опаковки, предвидени предимно за съхранение
на хранителни продукти, напитки и други. В този аспект е актуално прилагането на
рентабилни и екологични подходи за рециклиране на отпадъчно стъкло и изготвяне на
изделия, съобразени със съществуващите пазарни ниши.
Идеята за опитен участък, включващ технологична линия за производство на
гранули от пеностъкло и композитни материали на тази основа е много годишна и се
основава на научно изследователски опит, при участие и изпълнение на няколко проекта,
финансирани от ИАНМСП към Министерство на икономиката и Фонд научни
изследвания към Министерство образованието [12-15].

276

Пеностъклото като изолиращ материал и особено гранулите от пеностъкло
притежават висока химическа устойчивост, механична якост, звукова и температурна
устойчивост. Те не се разрушават при въздействието на атмосферните условия, не горят
и запазват механичните и топлоизолационните си свойства при температури до 600оС.
Гранулираното пеностъкло и композитните материали получени с негово участие
превъзхождат редица класически топлоизолационни изделия по отношение на
топлотехнически, механични и други показатели.
Изготвената от пеностъкло топлоизолация притежава по-ниска себестойност и повисока експлоатационна устойчивост, не изисква чести ремонти, които са характерни за
останалите материали.
Този материал притежава добри звукоизолационни качества като поглъща звукови
колебания от различни честоти. Композиционният материал от разпенени гранули лесно
се обработва механично и лесно се свързва с различните строителни материали и
елементи, поради еднаквия характер на материала си – силикатни съединения.
Съчетаването на особеностите и различните свойства на пеностъклото позволяват
широкото му приложение във вид на гранули и късове и композитен материал със
свързващо вещество както за изработване на конструктивни елементи, а също и
самостоятелна употреба на гранули и късове като насипен материал. Всички тези видове
материали служат за изработване на топлинната изолация в строителството, в
корабостроенето, при машини, агрегати, и др.
Създадения композитен материал се състои от пеностъклени гранули и свързващо
вещество във вид на водна дисперсна колоидна система, включваща портландцимент в
количество от 92÷98 % по маса и зеолит в количество от 2÷8 % по маса с големина на
частиците, както тези на портландцимента и вода в количество половината от масата на
портландцимента и зеолита.
Вследствие разработените проекти са създадени множество изобретения [16-20],
като с настоящата работа се цели изпитването на новите съоръжения на
работоспособност, дълготрайност, определяне на производителност, ремонтопригодност
и други важни параметри за работата на едно съоръжение.
Заводската цена която се предвижда и в която е включена и минимална
рентабилност от 12 % на продукцията е от 60 до 100 EUR/куб.м, а пазарната цена, която
е предложена за финансовите изчисления е 100 EUR/куб.м, като международната
пазарна цена за България, която е известна е 150 USD/куб. м за гранули в насипен вид.

1. Основни възли на опитния цех, идейна план схема и равнище на
специализацията
2.1. Специални изисквания
Представеният опитен цех е специализиран за производство на изделия от
пеностъкло и е снабден със специализирани съоръжения, разработени и изготвени по
изобретения за изграждане на технологична линия за получаване на насипни разпенени
гранули, пеностъклен чакъл и разнообразни елементи от композитни материал.
Предложената план схема е разработена за идеална площадка, но може да се
адаптира за всяка налична площадка в съществуващи производствени помещения със
сходни размери.
Производствените площи са ориентировъчни, застъпващи се и разположени в цех
20х30 м с навес 20х10 м. Те могат да се разположат и по друг начин в зависимост от
свободна конкретна площ при реализация на проект.
Процесът на производство на гранули от ПС в технологичната линия е стандартен
производствен процес за силикатната промишленост. Конструкцията на устройствата са
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безопасни, не отделят токсични газообразни продукти и канцерогенни вещества.
Транспортът и съхраняването на получената след смилане прахообразна стъкловидна
суровина се осъществява в затворени съоръжения (предимно затворени бункери). При
възможност може да се предвиди и аспирационна система за обезпрашаване.
Представени са принципни схеми и описания на предложения опитен цех (фиг. 1) и на
отделните технологични процеси при получаване на гранули (фиг. 2).
Табл. 1. Списък на машини и съоръжения, монтирани в експерименталния цех.
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Съоръжение
Склад суровина
Бункер захранващ
Лентов транспортьор
Подготвителен участък
Душ за миене на стъклените отпадъци
Мелничен участък
Tрошачка тип Vibromax VM – 20 вибрационна
Лентов транспортьор
Eл. магнитен сепаратор
Сито вибрационно плоско затворено
Бункер за не стъклени отпадъци
Лентов транспортьор за пренасяне
Количка за добавки с кантар
Вибрационна мелница
Топковамелница – хомогенизатор
Участък сурови гранули
Гранулатор
Скрепков транспортьор
Тави за сушене на сурови гранули
Количка с тави за готови сурови гранули
Сушилня сурови гранули
Участък разпенени гранули
Въртяща пещ за гранули
Бункер със сито за подаване на сурови гранули
Бункер за разпенени гранули
Участък за композитни елементи
Стелажи за сушене и втвърдяване
Хомогенизатор на композитна смес
Трасажна маса за изделия
Матрици за изделия
Бункер за разпенени гранули

2.2. Складово пространство за суровина (складов участък) и мелнично (дробилно)
отделение (мелничен участък)
Суровината – трошки (отпадъци) пристига с автотранспорт и се складират и
съхраняват на открито в подготвено складово пространство, обособено под навес в
близост до съществуващо или ново помещение.
От приемателния бункер чрез поредица от транспортьори и дробилни машини
(трошачка или други) суровината (стъклени битови отпадъци) се транспортира към
мелница за грубо смилане от вибрационен тип. След грубо смилане суровината се
отвежда към топкова мелница за окончателно досмилане и хомогенизиране на
получената шихта. Съобразно разработените рецептури състави пенообразуващите
добавки (сажди или глицерин – българско know how), модификатори и оцветители (при
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необходимост) се въвеждат към края на смилателния процес при достигане на 80 %
едрина на частиците до 63 микрона и приблизителна разгъната площ 5 – 6000 кв.см на
грам смляно стъкло. Топковата мелницата изпълнява ролята и на смесителен реактор –
хомогенизатор на шихтата за суровите гранули.

Фиг 1. Примерно разположение на съоръженията на технологичния процес за получаване на
сурови и разпенени гранули и композитни изделия с пеногранули.

2.3. Гранулиращо отделение – Участък сурови гранули
Следващия процес е гранулиране със съоръжение наречено гранулатор.
Използването на гранулатор е по-ефективен метод на производство от пелетизирането,
което изисква прилагането на матрици и автоматизирани или класически хидравлични
преси. При масово производство на гранули отпресоването като процес оскъпява и
усложнява технологичния цикъл на производство.
Подготовката на суровинната смес е основен етап в цялостния технологичен
процес при производството на гранули и се извършва на 2 етапа. Първият етап –
микрогранулиране, може да се разглежда като метод за агломериране, при който
прахообразния материал от стъкло (фракция < 63 μ) се уплътнява, без да се променя
химичния състав на шихтата. При получената сравнително компактна маса не
съществува риск от разслояване и разпрашване при нейното по-нататъшно използване за
получаване на пеногранули. С равномерното разпределение на отделните шихтови
компоненти се постига получаването на хомогенен състав на микрогранулите с
максимални размери от 0,1–0,2 до 0,6 mm.
Като технологична добавка в ролята на пластификатори към шихтите се въвеждат
1 % глицерин и 3 % водно стъкло със силикатен модул 1,2–1,3 при първа степен на
гранулиране и със силикатен модул 0,6–0,7 при втора степен на гранулиране.
При втората степен на гранулиране стъкловидната суровина (вече под формата на
микрогранули) и необходимите количества пенообразуватели, модификатори и
оцветители (при необходимост) след дозиране се подлагат на повторна обработка в
топкова мелница. След частично смилане на едрите микрогранули и хомогенизация
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материала се подава към гранулатора. Втората степен на процеса на гранулиране
представлява допълнително уплътняване и агрегиране на продукта до формиране на
сурови гранули с различни и много по-големи размери, в зависимост от конкретните
цели за приложение на крайния продукт. Размерите на суровите гранули при повторното
гранулиране варират от 2 до 10 мм при получаване на разпенени гранули с размери 4–30
мм и 20–30 мм за получаване на по-големи гранули – обозначени като късове с размери
40–70 мм.
Цел на тази част от технологичния процес е изследване на условията и
възможностите за гранулиране на разработените състави за производство на
пеногранули със завишени якостни показатели и различни цветови характеристики,
приложими за изготвяне на композитни изделия, които могат да се разглеждат като
алтернативни материали на някои стандартни продукти с традиционна употреба в
строителството.

Фиг 2. Технологични процеси на получаване на гранули

2.4. Пещно отделение- изследване на нова конструкция въртяща се тръбна
наклоняема пещ – Участък разпенени гранули.
Суровите гранули се подават в бункера над пещта и навлизайки в нея се разпенват
самостоятелно във въртящата се наклоняема част на тръбата на пещта, преминавайки
през няколкото обособени технологични зони в нея. Накрая на технологичния процес от
края на въртящата се тръбна част гранулите се отвеждат в разпенено състояние.
Гранулите са смесени със специален пълнител, изпълняващ роля едновременно на
топлоносител и разделител на гранулите, непозволяващ слепването им по време на
разпенване. Различният престой на гранулите в технологичните зони за разпенване,
темпериране и охлаждане с определения диаметър се регулира от наклона на тръбната
част на пещта. При по-малките диаметри наклона е по-голям. Целта на изследването на
тази пещ е именно определяне количеството и едрината на частиците на пълнителя и
големината на наклона в градуси в зависимост от диаметъра и количеството на суровите
гранули.
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2.5. Отделение за получаване на композитни елементи – Участък за композитни
елементи – полу- О-тръбни елементи, П-образни елементи и плочи.
Предвидено е да се изработват различни видове композитни изделия – полу-Ообразни, П-образни и плоски елементи, панели и други продукти от различни фракции
гранули (с различни диаметри), хидравлични свързващи вещества и други компоненти.
С реализирането на новата опитна технологична линия в този участък при реални
производствени условия ще бъде приложен и допълнително усъвършенстван
разработената (в лабораторни условия) технология за получаване на композиционни
материали и различни изделия – незапалими, негорими, водоустойчиви, дълготрайни,
звуко- и топлоизолационни строителни елементи. Композитният материал е приложим
за изготвяне на плоскости за облицовка на стени и тавани, изграждане на неносещи
разпределителни стени, полагане на подови топлоизолационни настилки и получаване
на топлоизолационни бетони, които съхраняват енергията за отопление в битовите и
промишлени сгради и благоприятстват опазването на околната среда, поради намаления
разход на енергия за отопление. Възможен подход за монтаж на композитни панели на
външни фасадни стени представлява широко използвания в практиката стандартен метод
включващ: монтаж на изолационни плоскости чрез стандартен лепилен състав,
дюбелиране, полагане на полимер-циментово покритие съвместно с армираща мрежа и
нанасяне на финишно покритие, устойчиво на климатични въздействия на околната
среда. Основна цел при проектирането на адекватна топлоизолационна система
представлява оптимизирането на дебелината на изолиращия слой до степен, на
получаване на “Пасивна стена” – стена с минимално преминаване (загуба) на топлинния
поток. Същевременно поради специфичните си характеристики композитът е приложим
за вграждане около врати и прозорци на сгради, съобразно изискванията на наредба №
I3/1971 г. от 2009 г., изменена 2015 г., касаеща строително техническите правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар. Материалът е подходящ за изолационна
защита на комуникационни системи в битови, обществени и промишлени обекти и
инсталации за електроснабдяване, водоснабдяване и газоснабдяване след саниране на
сгради. Друга перспективна възможност за употреба на различни композитни плоскости
и профили e изолацията на резервоари, стационарни цистерни, реакционни съдове,
дестилатори, тръбопроводи и други. Изготвянето на пеносиликатни гранули с различни
цветови характеристики позволява получаването (в съчетание с хидравлични свързващи
вещества) на декоративни плоскости, пана и мозайки, приложими за интериорна и
екстериорна декорация и облицовка на сгради и други архитектурни обекти.
За получаване на планираните продукти са разработени подходящи перфорирани
кофражни матрици и е предвидено осигуряването на спомагателно оборудване и
необходимите консумативи. При конкретни производствени условия експериментално
ще бъдат определени оптималните параметри на отделните технологични процеси,
необходими за изготвяне на композитни продукти.
Количествата на отделните компоненти в рецептурните състави варира в широки
граници и е съобразено с крайните експлоатационни характеристики (якостни
показатели, плътност, топлопроводност, звукоизолационни свойства и други) на
композитните продукти и тяхната себестойност. Други фактори, определящи
рецептурните състави са различните аспекти на производствения процес:
технологичност при изготвяне на образците, производителност за определен отчетен
период, наличие на брак, възможност за рентабилно рециклиране на дефектни изделия,
безопасни условия на труд, производство на екологични изделия и т.н. Като изходни
състави е целесъобразно първоначално да бъдат възприети съставите използвани при
изготвяне на експериментални образци и прототипи в лабораторни условия.
Установяването на оптималните състави (за различните типове продукти) се предвижда
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да бъде осъществено при провеждане на серия експерименти при полупромишлени
условия и изготвяне на пилотни партиди изделия. Преобладаващи компоненти при
използваните състави представляват неорганични хидравлични свързващи вещества
(портландцимент CEM I 42.5 N, CEM I 52.5 N, CEM I 52.5 R и др.), различни фракции
пеностъклени гранули и вода. Употребата на CEM I 52.5 R осигурява по-добри якостни
характеристики на продуктите. Наличието на ограничени количества активиран зеолит
(клиноптилолит, фракция под 63 μm) в състава съкращава времето за постигане на
необходимата якост и повишава физико-механичните показатели на крайните образци.
Въвеждането на подходяща въздуховъвличаща добавка в състава намалява масата на
образците, но същевременно понижава якостните характеристики, поради което нейната
употреба трябва да бъде съобразена с предстоящото приложение на продукта. При
необходимост към съставите е възможно въвеждане на армиращи влакна (базалтови,
стоманени и др.), водоредуцираща добавка, речен пясък, различни неорганични
пълнители и други материали.
За производство на композитни заготовки и изделия е разработена опростена
методика, приложима при наличие на достъпни материали, без участие на
висококвалифициран персонал. Изготвянето на различни композитни продукти се
осъществява чрез няколко последователни технологични етапи. Подготвяне на
необходимите количества различни фракции пеностъклени гранули, цимент,
технологични добавки и вода. Изготвяне на водна дисперсна колоидна система със
съдържание на неорганично хидравлично свързващо вещество (портландцимент),
активиран зеолит, вода и технологични добавки. При непрекъснато разбъркаване
въвеждане към хомогенизираната система на различни фракции пеногранули до пълно
омокряне на тяхната контактна повърхност. Изготвянето на композитни продукти с
различно функционално предназначение се осъществява в специализиран участък,
оборудван с набор от кофражни матрици, вибростендове и помощни съоръжения.
Формоването на образците се извършва чрез полагане на получената смес (циментов
разтвор-гранули) в предварително подготвените кофражни форми с перфорирано дъно,
което позволява отделяне на излишната течна фаза, което понижава масата на крайните
образци. Прилагането на вибрационна обработка в продължение на 50 min (или попродължителен период), чрез поставяне на кофражните форми на вибростендове,
осигурява оптимално обемно разпределение на различните фракции пеногранули, поускорено и по-ефективно отстраняване на излишната течна фаза, което намалява масата
на образците. Обемната плътност на композитния материал нараства с увеличаване на
количеството на въведените по-дребни фракции пеностъклени гранули в изходната смес
и приложеното време на вибрационна обработка. Кофражните форми със съдържание на
подготвените смеси се съхраняват в специализирано помещение и след престой до 72 h
получената партида образци внимателно се декофрират чрез разглобяване на
използваните матрици. Освободените кофражни форми се почистват, сглобяват и отново
се въвеждат в производствения процес, като технологичният цикъл се повтаря отново.
На базата на разгледаната методика са приложими два различни технологични подхода
за изготвяне на изделия от получената смес (гранули-циментов разтвор): формоване в
кофражните форми на продукти с окончателни размери, технологичен престой,
декофриране и ретуш на получените окончателни образци или първоначално формоване
на композитни полуфабрикати (плоскости и други), технологичен престой, декофриране
на заготовките, допълнителен технологичен престой (необходим за повишаване на
якостните показатели на образците), разкрояване (чрез рязане) и окончателна
дообработка до необходимите крайни размери. Нанасянето на външните повърхности на
композитните продукти на подходящи покрития и замазки с подходящи свойства,
съобразени с конкретните условия на приложение повишава ефективността на продукта.
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Получените крайни изделия се съхраняват в складови помещения и при необходимост се
експедират към търговската мрежа или към конкретни потребители.
Съществен проблем при различни изолационни продукти, предлагани на пазара на
строителни материали представлява недостатъчната надеждност в условията на пожар и
ограничения срок на експлоатация. По комплексни характеристики разработеният
композит получен на базата на силикатни материали превъзхожда някои от придобилите
значителна популярност изолационни материали (EPS, XPS и други). Използваният
технологичен подход за изготвяне на композитни образци осигурява някои основни
предимства: рециклиране на силикатни отпадъчни продукти, употреба на достъпни
материали с относително ниска цена (портландцимент и др.), използване на прости
технологични процеси при изготвяне на полуфабрикатите и крайните изделия,
технологични дейности изпълними от нискоквалифициран персонал, възможност за
приложение на налично оборудване при изпълнение на част от технологичните процес,
получаване на незапалими, водоустойчиви, екологични, продукти с продължителен
експлоатационен срок, съпоставим с експлоатационния период на архитектурните
обекти.
Експлоатационните показатели на композитните продукти изготвени по
разработената методика се определят от редица фактори: обемна плътност на
изготвените пеностъклени гранули, използван портландцимент, специфика на
технологичните добавки, характеристики на циментовия разтвор, използвани фракции
пеногранули, тиксотропни свойства на получената смес, въвеждане на армиращи
компоненти, конструкция на кофражните матрици, продължителност на вибрационната
обработка, обемно разпределение на различните фракции пеногранули, отстраняване на
излишните количества свързващо вещество, продължителност на технологичния
престой, температура и влажност в работните помещения, наличие на въздушни кухини
в обема на материала, полагане на функционални повърхностни покрития, технологични
методи за дообработка на изготвените заготовки, окончателни размери на крайните
изделия, условия на съхранение и транспорт на продуктите и други.
Прилагането на представения технологичен метод в производствени условия
изисква осигуряването на производствени и складови помещения и организиране на
регулярни доставки на необходимите количества отпадъчни стъклени суровини,
портландцимент и други материали. За реализиране на предвидените технологични
процеси съобразно наличната материална база на конкретните производители и целевите
експлоатационни показатели на предвидените за производство крайни изделия се
извършва подбор на вида и минималните технически характеристики на необходимите
основни и помощни съоръжения.

3. Извод
Идейният проект на опитен цех за производство на гранули от пеностъкло и
изделия от тях представлява основа за обсъждане, корекции и разработване на работен
проект за получаване на гранулирано пеностъкло, късове и различни елементи от
композитни материали на базата на пеностъклени гранули.
Разработеният технологичен подход е приложим за изготвяне на разнообразни
композитни изделия (О-тръбни елементи, П-образни елементи, плочи), звуко- и
топлоизолационни панели за облицовка на стени и тавани или за изграждане на
вътрешни разпределителни и преградни стени. Получаването на различни цветни
пеностъклени гранули позволява изготвянето на естетични силикатни плоскости,
приложими за декоративни облицовки на сгради. Друг перспективен аспект на
приложение на различни фракции пеностъклени гранули представлява получаването на
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топлоизолационни настилки и топлоизолационни бетони. Представената методика е
подходяща за изготвяне на различни монолитни изделия за директна употреба или
композитни заготовки, подлежащи на допълнителна технологична обработка.
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Abstract
The task development consists of conceptual and artistic object – hollow ceramic book model to illustrate
scientific, social and educational events. Working process relate to contemporary silicate technology through
colloid mullite-quartz slip casting system in plaster two parts mould. Chosen material is white high temperature
ceramic mass with low shrinkage. The ceramic book sheets have encyclopaedic dimensions and the event
illustrates on its top pages. Functional art object is decorated by the specific design occasion on the ready-made
product. The silicate design takes finish type and can be take part of the architectural environment - interior and
exterior.
Keywords: hollow ceramics, mullite-quartz ceramics, slip casting, oxides decoration

1. Introduction
Scientific and educational events are bonded with different artistic initiatives organizing in
Bulgaria and abroad. The ceramic hollow book's event is on the 24th of May "Day of the holy
brothers Cyril and Methodius, of the Bulgarian alphabet, education and culture and of Slavic
literature", one of the brightness Bulgarian holidays. Every institution has operated in the
science, education and culture field decorates a glorification place of the saint brothers.
Consequently, Professor Ludmil Drenchev PhD, D.Sc., the director of IMSETHC-BAS assigns
to Professor Lyuben Lakov, PhD, head of department "Technologies and equipment for nonmetal materials" and its team to produce a ceramic hollow book. The silicate technology
possibilities allow technical ceramic production with bigger dimensions with complex structure
products. Due to specific proportions of the real encyclopedic book the chosen ceramic mass is
copyright composition of mullite-quartz glass-ceramics [2].

2. Instrumental equipment
Design and construction are the first stages of any silicate moulding production, as well as in
slip casting manufacturers. Project stage related to computer visualization of model with high
firing ceramic mass shrinkage calculation. The design next few points are construction of a
plaster model and mould for casting ceramic hollow book. Model and mould material is plaster
of Paris (POP) – a gypsum modification of calcium sulfate hemihydrate, CaSO4⋅ 0.5H2O [3].
Dry matter - water mixing ratio is about 1,5 gr. plaster per 1 ml water. The modelling technique
is a hand-made form by running profile template through the still liquid plaster. Thereby the
model surface contour obtains (fig. 1). The cover and pages cutting process follows after the
whole relief is form. The top part of the sheets has still smooth and the embossed lettering
should be added. The inscription has represented an event date and quote from the "Cyril and
Methodius" poem by Stoyan Mihaylovski, Bulgarian writer and social figure. The letterings are
made from photopolymer silicone on 55 A by Shore durometer hardness. The silicone is fired
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on infrared light for 4 min per 3 mm relief. For lettering preparations are use vector graphic
editor and where after the finished file were sent to printing house of film exposure. Positive
and negative sections are important stage of film creation. During the silicone firing process
positives are seal while negatives remain unfired and can be remove. The used alphabet is Old
Bulgarian font. Subsequently, the finished titles mount on the impregnate model (fig. 2).
Casting of ceramic modelling equipment a two parts mould follows when the book body and
the lettering are assembled. Book model position during the first part forming mould is on its
front side. Distances of a 35 mm outline around the model where mount the formwork. The
latter have similar book shape by the long side of the mould. Lightening the large casting form
is necessary to improve subsequently ceramic moulding process. The model and mould turn
around when the first part is ready (fig.3) and the second part is casting too (fig.4). Ready-made
plaster mould is let dry at 40 – 50ºC temperature about 24 - 48 hours and set to operation – slip
casting moulding.

Fig. 1. Plaster (CaSO4 0.5H2O) running model
and formed contour silhouette

Fig. 2. Finished model with cutting pages and
cover with mounted silicon lettering

Fig. 3. First part of plaster of Paris (POP) slip
casting mould

Fig. 4. Second part of the mould

3. Molding processes
Slip casting of water disperse colloidal system is the main molding process. Chosen silicate
material for the task development is 7 Poise viscosity ceramic slip [1]. Mullite-quartz glassceramics is using composition for the ceramic book structure. Its phase analysis is represented
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on fig. 5, where red line is Quartz (Sio2 – 76.53 %); blue graph – Mullite (Al6Sio2 – 18.56 %);
green – Cristobalite (Sio2 – 43.77 %).
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Fig. 5. Phase analysis of high temperature mullite-quartz glass-ceramics

Drying speeding and heating rate of technical ceramics fired up to 1250ºC temperature is 1ºC
per 1 min, as well as cooling rate up to 50ºC. High temperature soaking is about 2 hours. Biscuit
shrinkage up to 1000ºC is 2 %, while firing shrinkage at 1250ºC is 4 %. Finished high
temperature synthesized ceramic mass density is 2.6 gr per cm³.
The possibilities of used ceramic material are applying to bigger and complex structure
products, because of the high temperature ongoing processes. Quartz glass fireclay supplement
contribute to low firing deformation, as well as the low coefficient of thermal expansion.

Fig. 6. Under-glaze decoration with black ceramic
pigment consist oxides of Mn, Co, Cr, ets.

288

Fig. 7. Under-glaze decoration and glazed high
temperature firing ceramic book

The complex hollow ceramic book structure is a result from the different casting thickness - in
the hollow and at the edges of model. Drying process at 20-30ºC for about 20 hours follows
after the raw cast mould release. This helps the slowly and equally drying without deformation
processes.
The cast product retouch is after the biscuit firing at 1000ºC with temperature regime of 2 hours,
as well as the hand-made decoration coloring (fig.6). Under-glaze decoration paints are Fe, Cr,
Co, Mn high temperature oxides up to 1250ºC. The glazed ceramic book (fig.7) can be overglaze decorates with screen printed decals and liquid colloidal gold, platinum and third-time
fired at 700 - 800ºC [4]. Book model is decorated and once-fired at 1150ºC (fig.8). Relatively
lower temperature is sufficient of the ready-made book architectural position - interior exposure
(fig.9).

Fig. 8. Once-fired and decorated ceramic
book model

Fig. 9. Architectural environment position –
IMSETHC-BAS lobby exposure

4. Conclusion
Fireclay sanitary slip or semi-porcelain and low temperature mass with high fine fireclay
fractions contain are the other possible molding materials. On the specific technology – high
fired mullite-quartz glass-ceramic slip casting, a large range of decorating and operational
possibilities can obtain. The development refers to different illustrate events and architectonic
positions. Silicate compositions are great technical and artistic expression media. Ceramic
materials are appropriate to complex surface products manufacture, to conceptual and
functional objects situate in architectural environment - interior and exterior. Due of its high
physical and mechanical properties silicates are suitable indoor and outdoor spaces, as well.
Through the hollow ceramic book design for illustrating different initiatives emphasizes two
main aspects:
Production of complex silicate projects of fixed and random ceramic cast thickness
through the contemporary technology processes and materials;
Artistic and aesthetic aspects of the antique old book visualization through ceramic
pigments decoration, appropriate to the illustrative event.
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Technical and artistic 24th May ceramic book qualities increase through the silicate forming
technique possibilities. High quality process of high temperature mullite-quartz ceramics allows
to different visualizations and architectural exposition. Consequently, the ceramic book
development confirms a rich experience of department №4 to IMSETHC-BAS to produce the
modern silicate know-how – realization from the raw materials to the ready-made product.
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