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Creation of a Technological Path for Utilization of Waste Material from
Iron Scale
Vladimir PETKOV, Radoslav VALOV
Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies
with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria,
е-mail: vladimir2pe@yahoo.com
Abstract
A technology for utilization of iron scale from mechanical engineering and metallurgy has been developed. The
aim of the research is the reduction of the scale to metallic iron. The chemical and granulometric composition of
the waste iron powder has been determined. A tube furnace with a maximum operating temperature of up to
1350℃ and a protective-reduction environment of Ar + 35% H2 was used. The temperature regimes at which
partial and complete reduction of scale occurs have been established. The phases of the iron oxides depending on
the temperature and the duration of the reduction process were studied by XRD analysis. The content of pure iron
in the final product was determined as comparative X-ray diffraction analysis.
Keywords: utilization of waste iron powders, scale reduction

1. Introduction
In a long term, the initial resources of our planet are becoming more limited and the prices of
the raw materials are constantly rising, which makes the utilization of waste materials
economically feasible. The term waste material has been now replaced by the word by-product
[1]. The composition and properties of waste materials are closely related to the development
of new technologies and their recycling. As an example house hold waste glass becomes a raw
material for expanded glass granules which are used in thermal insulation products [2]. Cinder
ash from thermal power plants is successfully used in the ceramic and cement industries to
obtain new composite materials applied in construction [3]. To develop a sustainable
technology for utilization of iron waste powders from mechanical engineering and metallurgy,
as well as to select an appropriate technology for recycling, it is necessary to assess the basic
thermodynamic and kinetic processes for their formation. In general, waste iron powders
contain the following iron oxides: wustite (FeO), hematite (α-Fe2O3) and magnetite (Fe3O4).
The chemical composition of the scale varies depending on the type of steel and its processing.
The iron content is usually about 70%, with traces of non-ferrous metals and alkali compounds
and is contaminated with lubricants, oils and greases from related equipment [1].
For utilization of the scale material obtained after oxygenated cutting of steel products it is
necessary:
1. To determine the phase and chemical compositions of the scale powder.
2. To determine the possibility to extract valuable materials from the provided iron powder
mixture.
3. To establish an experimental regime for the extraction of iron from the provided waste
powder mixture.
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2. Experimental
2.1 Identification of the source material
The test powder scale was grinded in a planetary mill and sieved through a sieve 0.315 and then
X-ray diffraction (XRD) and chemical analyzes were performed. The diffraction pattern of the
starting material is shown in Fig. 1. It can be seen that the starting powder consists mainly of
magnetite (Fe3O4) and wustite (FeO). According to the semi-quantitative analysis, the content
of magnetite (Fe2.92O4) is 65.5 wt.%, and that of wustite (Fe0.93O) is 34.5 wt.%. There are no
alloying components in the starting powder. Its chemical composition corresponds
approximately to that of low-carbon steels (Steel 20 and Steel 20K) and it is shown in Table 1.
Table 1. Chemical composition of Steel 20, Steel 20K

wt. %
St. 20

C
0.18-0.22

Si
0.17-0.37

Mn
0.4-0.8

S
≤0.015

P
≤0.02

Cu
≤0.3

Fe
balance

St. 20K

0.16-0.24

0.15-0.30

0.35-0.65

0.05

0.04

-

balance

Fig. 1. Diffractogram of the initial sample of waste iron dust (scale)

The granulometric composition of the initial sample of waste iron powder is shown in Table 2
and graphically presented in Fig. 2.
Table 2. Granulometric composition of the initial scale

No, sample
1
2
3
4
5
6
Total

№, Sieve
0,32
0,2
0,16
0,1
0,071
0,056
-

Size, mm
0.320>d>0.200
0.200>d>0.160
0.160>d>0.100
0.100>d>0.071
0.071>d>0.056
0.056>b (bottom)
-
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Quantity, g
1594
807
1161
585
207
474
4.828

Proportion, %
33,0
16,7
24,0
12,1
4,3
9,8
100

Fig. 2 Grain size distribution of the starting scale by fractions, %

2.2 Aim of the project
The subject of this research is the extraction of iron from waste iron powder (scale), consisting
of magnetite and wustite, by reduction and to establish a technological regime. The most
suitable reducing agent is H2 or a gas mixture of H2 and inert gas (Ar, N2), and also dissociated
ammonia - NH3 (25% N2 and 75% H2).
2.3. Theoretical formulation of the reduction of iron oxides with hydrogen
The reduction of scale with H2 (hydrogen) goes on according to three main reactions:
Fe3O4 + 4H2 = 3Fe +4H2O
Fe2О3 + 3H2 = 2Fe +3H2O
FeO + H2 = Fe +H2O

(1)
(2)
(3)

Figure 3 shows the change in the isobaric-isothermal potentials (free Gibbs energy) of the
temperature-reducing reactions of iron oxides with hydrogen.

Fig. 3 Change in Gibbs energy of the reduction with hydrogen reactions, ΔG with temperature, K
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It can be seen that Fe2O3 has the greatest tendency to reduction. It is reduced to metallic iron at
temperatures above 500°C (773 K). The temperature of reduction with hydrogen of Fe3O4 is
higher, about 827℃ (1100 K). The most stable is FeO, which is reduced around 980oC (1250
K). Since the scale is a mixture of the above iron oxides, the temperature of reduction with
hydrogen must be consistent with the highest temperature 980 - 1000℃. The mechanism of
oxide reduction is complex, depending on the shape of the particles of the starting powder, their
microporosity and others. During the reduction, oxygen atoms are separated from the oxide
lattice, and pores are formed in their place, through which the other reaction product, water
vapor, is released. At the beginning of the process, the rate of release of oxygen atoms is greater
than the rate of conversion of the crystal lattice of the oxide in the lattice of the metal. The pores
gradually close due to diffusion processes. Studies have found that after 15 - 20 hours of
reduction, the velocities of the two processes become equal at a temperature of about 1050oC.
This fact coincides with our thermodynamic conclusions [4].
2.4. Experimental setting
The scrap iron powder (scale) was placed in ceramic ladles and in refractory steel trays and
then put in a tubular furnace in a protective-reducing environment of Ar + 35% H2 or in a
furnace with muffle in a protective - reducing environment. The heating rate is between 10 and
20oC/min to 1050 - 1150oС and hold from 1h to 2.5 h depending on the amount and type of
waste scale.

3. Obtained results
The reduction processes were carried out on the same starting powder, delivered by the assignor
scale from Steels 20 and 20K, at a temperature of 1050 - 1150oC. A gas mixture of argon +
35% hydrogen was used as a reducer. The thermochemical treatment was carried out at different
temperature regimes.
3.1. Thermochemical treatment at temperature regime No 1 (Fe1)
Temperature mode - heating rate - 20oC /min and hold at 1050oC - 1 hour, free cooling.

temperature,⁰C

1050 ⁰C hold

time, min

Fig. 3 Graphic temperature-time dependence of the reduction process of Fe1 at 1050°C and hold 1 h
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Fig. 4 Diffractogram of the phases obtained after reduction of scale at 1050°C and hold 1 h

Semi-quantitative analysis (wt.%) with an error of up to 5%:
Regime Fe1 (Fig. 3, 4):
Fe = 79.7%,
Fe0.94O = 16.8%,
Fe2.94O4 = 3.5%.
3.2. Thermochemical treatment at temperature regime No 2 (Fe2)
Temperature mode - heating rate - 20oC/min, hold at 1050oC – 1.3 hours, free cooling.

temperature, ⁰C

1050 ⁰C hold

time, min
Fig. 5. Graphic dependence of temperature-time of the reduction process of scale at 1050oС and hold 1.3 h.
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Fig. 6. Diffractogram of the phases obtained after reduction of scale at 1050oC and hold 1.3 h

Semi-quantitative analysis (wt.%) with an error of up to 5%:
Regime Fe2 (Fig. 5, 6):
Fe = 60%,
Fe0.94O = 38%,
Fe2.94O4 = 2%.
3.3. Thermochemical treatment at temperature regime No 3 (Fe3)
Temperature mode - heating rate - 20oC / min, hold at 1050oC - 2 hours, free cooling.

temperature, ⁰C

1050 ⁰C hold

time, min

Fig. 7. Graphic dependence of temperature-time of the reduction process Fe3 at 1050oС and 2h hold
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Fig. 8. Diffractogram of the phases obtained after reduction of scale at 1050oC and hold 2 h

The process is carried out in a ceramic ladle, a thin layer about 12 mm thick. The colour of the
powder after reduction is gray.
Semi-quantitative analysis (wt.%) with an error of up to 5%:
Regime Fe3 (Fig. 5, 6):
Fe = 95%,
Fe0.94O = 5%.
The difference between regime F2 (Fig. 6) and F3 (Fig. 8) is that the hold in regime F2 is 40
minutes smaller (instead of 2 hours it is 1.3 hours), i.e. the reduction is not completed. Forced
stop of the process leads to smaller hold at 1050℃. Subsequent cooling was performed without
protective gas, which further led to partial oxidation of the powder.
3.4. Thermochemical treatment at temperature regime No 4 (Fe4)
Temperature mode - heating rate - 20oC / min, hold at 1150oC - 1 hour, free cooling.

temeprature, ⁰C

1150⁰C hold

time, min
Fig.9. Graphic dependence of temperature-time of the reduction at temperature regime at 1150oС and
hold 1h (Fe4)

301

The process was carried out in a ceramic ladle, with a layer thickness of about 12 mm. The
colour of the Fe powder after reduction was light gray (fig. 12). The powder was very hot. A
hard crust was formed on the surface layer.

Fig. 10. Diffractogram of the phases obtained after reduction of scale at 1150oC and hold 1h

Semi-quantitative analysis (wt.%) with an error of up to 5%:
Regime Fe4 (Fig. 9, 10):
Fe = 100 %,
Fe0.94O = 0 %.
Figure 11 presents the phases of the pure iron before the mechanical treatment delivered by the
assigner. The XRD test was made for comparison. The diffractogram is identical with that of
Fe4.

1000
800
0

200

400

600

Counts

1200

1400

1600

Fe5-1150oC
PDF 03-065-4899 Fe α-Fe | Iron

10

20

30

40

50

60

70

2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060

Fig.11. Diffractogram of the phases of pure iron for comparative analysis

Semi-quantitative analysis (wt. %) with an error of up to 5%:
Comparative sample (standard) Fig. 11:
Fe = 100 %.
The results at different temperature regimes are summarized in Table 3.
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Table 3. The obtained results at different temperature regimes

Temperature
regime, No
No 1 (Fe1)
No 2 (Fe2)
No 3 (Fe3)
No 4 (Fe4)
Standard

Maximal
temperature,
o
C
1050
1050
1050
1150
-

Heating
rate,
o
C/min.
20
20
20
20
-

Hold at
max. temp.,
h
1
1.2
2
1
-

Composition, wt.%
Fe

Fe0.94O

Fe2.94O4

79.7
60
95
100
100

16.8
38
5
0
0

3.5
2
0
0
0

Fig. 12. Image of initial scale powder before (dark colour) and after reduction – pure iron (light gray
colour)

4. Conclusions
- The possibility for reduction of scale consisting of different iron oxides with a gas
mixture of argon + 35% hydrogen in the temperature range 1000оС - 1150оС has been
proven. The degree of reduction increases with increasing temperature at a constant
hold.
- The reduction of scale is totally completed with the production of pure iron at 1150°C
(Fig. 10) and the diffractogram is identical compared to that of the iron provided by
the assigner (Fig. 11).
- The process hold is directly dependent on the contact surface of the scale with the
reducing gas.
- Samples obtained at 1050°C are looser and darker in colour compared to samples
reduced at 1150°C, which are more sintered and lighter in colour.
- Probably the most economically advantageous will be the implementation of a
complete reduction of scale at 1100℃.
Acknowledgements
This work was supported by the European Regional Development Fund within the OP "Science
and Education for Smart Growth 2014 - 2020", Project CoE "National center of mechatronics
and clean technologies", № BG05M2OP001-1.001-0008-C08.

303

References
1. Martin M. I., Lopez F.A., Torrabla J. M., “Ironmaking and Steelmaking”, vol. 39, No3,
(2012), p. 155-162
2. Lakov L., B. Jivov, M. Aleksandrova, Y. Ivanova, K. Toncheva, “An innovative composite
material based on sintered glass foam granules”, Journal of Chemical Technology and
Metallurgy, vol. 53, No 6, (2018), p. 1081-1086.
3. Lakov L., B. Jivov, S. Yordanov, M. Aleksandrova, S. Rafailov, K. Toncheva, “Application
of waste silicate raw materials for obtaining of composite materials”, International Journal
“NDT Days”, vol. 1, No 3, (2018), p. 282-289.
4. Gidikova N., V. Manolov, V. Petkov, R. Valov, S. “Stanev, Mill Scale Reduction”, Journal
of Materials Science and Technology, vol. 25, No 1, (2017), p. 12-19, ISSN 0861-9786.

304

Bulgarian Society for NDT
International Journal “NDT Days”
Volume IV, Issue 5, Year 2021

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646
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Abstract
During the combustion of coal in thermal power station (TPS), large volumes of technogenic waste are released in
the form of cinder ash (CA). Their disposal and storage create serious technological and environmental problems.
Therefore, the treatment of ash as a raw material for the production of materials with different applicability in
practice would significantly alleviate the problem of disposal and storage. Cinder ash was used for the production
of ceramic bricks in quantities from 20% to 40%. For quantities of CA above 30%, it is necessary to add sintering
additives in order to preserve the strength characteristics of the final product. The best results were obtained with
additives such as sodium polyphosphate, sodium carbonate, borax and waste glass powder. Compressive strengths
in the range of 20-28 MPa and densities from 1.68 to 1.74 g/cm3 have been achieved.
Keywords: cinder ash, ceramic bricks, waste utilization, sintering aids

1. Introduction
In our country, the waste from TPS amounts to over 6 million tons per year. In Bulgaria there
are accumulated approximately 150 million tons of ashes and slag spread over tens of thousands
of acres of land. The utilization of waste products from thermal power plants in our country is
below 10%, while in some developed countries such as Germany and France this amount
reaches 80%. In fact, they skill fully use their waste for the production of cement, lightweight
concrete, ceramic and glass-ceramic products, for soil stabilization, in the laying of road
surfaces, etc. The scientific and skilful operation of the ash from the TPS can lead to the
realization of profits in a relatively short time.
When disposing of waste products obtained from the activity of thermal power station, a
number of technical difficulties arise related to environmental protection during the operation
of the constructed landfills [1-7]. At the same time, the search for new opportunities and
appropriate technological solutions for efficient and cost-effective utilization of ashes obtained
from the activity of thermal power plants continues [1-7].
Technologies for utilization of liquefied waste as fuel elements have been created in our country
[8]. A technological way for obtaining foam glass cinder ash, applicable in heat and sound
insulation in construction [9] has been developed. Cinder ash, as well as ceramic waste from
the porcelain industry, is also used in the production of refractory compacts for non-ferrous
metals casting, for thermal lining of various heat units, etc. [10]. The obtained products are
characterized by better qualities than conventional, non-using CA and ceramic waste. They are
also cheaper than ordinary products, as pre-heat treated waste is used.

2. Purpose and raw materials
The aim of the development is to study the influence of the quantitative content of ash waste
and the use of different types of sintering additives on the physical-mechanical properties of
ceramic products (bricks). Another challenge of this development is the use of the maximum
amount of ash waste without modification (distortion) or with small adjustments to the existing
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production cycle. Preservation of the technological process and improvement of the properties
of the final product will contribute to achieving the maximum (social) economic effect.
The properties of the obtained products largely depend on the chemical and particle size
distribution of the ash. They mainly contain SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO and some other
compounds including sodium, potassium, manganese, titanium and sulfur.
The following raw materials were used in the present study:
- Red clay from the village of Ovcha Mogila;
- Cinder ash from TPS “Svilosa”;
- Sintering additives - glass powder, borax, sodium polyphosphate, sodium carbonate
and sodium chloride.
The main methods in the production of building ceramics are:
- plastic method;
- semidry method.
The choice of the specific method depends on the properties and composition of the charge, the
shapes and sizes of the products, and the requirements for the quality of the finished product
[11].
The technological cycle includes sifting of the materials (ash and clay), mixing and application
of the sintering additive; homogenization and moistening of the ceramic mass with water up to
17-20% humidity. This is followed by granulation and pressing of the obtained in this way
charge in the form of cylinders 20 x 20 mm and tiles 50 x 50 x 8 mm. The thus obtained samples
are dried for 6 hours at a temperature of 60℃, then sintered at temperatures in the range from
800℃ to 950℃ with 1 hour duration.
The compressive strength, which is the main mechanical indicator, is most often determined in
building ceramic products [12]. The compressive strength is the maximum stress at which the
material breaks under the action of compressive force. The test bodies are in the form of a cube
or cylinder with a diameter equal to their height. The upper and lower bases must be completely
parallel and the test speed shall be gradually increased by 2 MPa/sec. The mechanical strength
of building ceramics is determined differently according to their type. In the case of hollow clay
brick with round holes (60 x 120 x 250 mm), the compressive strength is determined on the
whole brick according to (Table 4) of BDS 626-78. The boards on which the brick rests are
leveled with gypsum mortar. The pressure is applied in the direction of the applied stress in the
wall. The hollow ceramic blocks (250 x 250 x 120 mm) are tested according to (Table 2) of
BDS 9338-83. Strength is calculated on the gross area together with the holes. Depending on
the purpose of the bricks, the chemical resistance and frost resistance are determined [5]. The
brand of bricks corresponds to the ultimate compressive strength: 7.5; 10; 12.5; 15; 20; 25 and
30 MPa. Lime inclusions and mechanical defects are not allowed [11].

3. Results and discussion
Table 1 shows some of the tested compositions with different ratios of the main component clay
and cinder ash. The influence of various sintering aids on the density and strength of the final
product is determined. The highest compressive strength was found in composition No 2
without sintering aid - 25.8 MPa and composition No5 with addition of sodium polyphosphate
(NaPO3)n - 27.9 MPa.
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Table 1. Determination of the compressive strength of samples with different content of cinder ash, clay
and sintering aids
Sample No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cinder ash,
wt. %
20
25
30
35
25
30
35
40
25
30
35
40
25
30
35
40
25
30
35
40

Clay,
wt. %
80
75
70
65
75
70
64
59
75
70
64
59
75
70
65
60
75
70
65
60

Sintering aids
(NaPO3)n
(NaPO3)n
(NaPO3)n
(NaPO3)n
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2B4O7
Na2B4O7
Na2B4O7
Na2B4O7
Waste glass powder
Waste glass powder
Waste glass powder
Waste glass powder

Density,
g/cm3
1.63
1.64
1.62
1.63
1.69
1.74
1.72
1.70
1.67
1.66
1.68
1.69
1.62
1.64
1.59
1.61
1.67
1.66
1.69
1.69

Compressive strength,
MPa
25.1
25.8
19.3
14.7
27.9
24.9
19.3
9.2
22.8
21.2
17.5
14,3
18.6
16.0
13.8
21.3
20.5
17,6
14,7
11,0

Additives like sodium chloride (NaCl), aluminum disulfate (Al2(SO4)3), ammonium chloride
(NH4Cl) and their combinations were also tested. They don’t have significant effect on the
properties of the ceramic samples.

Fig. 1. The influence of the cinder ash content on the compressive strength
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Figure 1 shows the influence of the cinder ash content on the compressive strength without any
additive. It shows that the best physical-mechanical parameters of the ceramic samples are
obtained using 20-25 wt% of cinder ash.

Fig. 2. The influence of the cinder ash content on the density with different sintering aids
1. sodium polyphosphate; 2. sodium carbonate; 3. borax; 4. waste glass powder

Fig. 3. The influence of the cinder ash content on the compressive strength with different sintering aids
1. sodium polyphosphate; 2. sodium carbonate; 3. borax; 4. waste glass powder
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The research explores the influence of the cinder ash content on the density and the compressive
strength when using different sintering aids. The ceramic products (bricks) with the highest
densities were obtained when sodium polyphosphate - 1.74g/cm3 and sodium carbonate 1.69g/cm3 were used as sintering aids (Fig. 2). By adding the same additives compressive
strengths between 20-28 MPa were obtained using 25 - 35 wt.% cinder ash in the compositions
(Fig. 3). The graphs show that it is possible to use a significantly larger amount of ash (35 40%), as the mechanical parameters remain within the acceptable limits for ceramic production,
i.e. above 10 MPa. It is also evident that the best qualities of the ceramic samples are obtained
where sodium polyphosphate and sodium carbonate are used as sintering aid in the composition.
It is known that in quartz-rich masses there are polymorphic transformations connected with
volumetric expansions. At 573℃ β-quartz converts into α-quartz and at 870℃ α-quartz into αtridymite, etc. These expansions can lead to cracking and destruction of the ceramic products.
The technological regime of drying and sintering with proper temperature hold for the
separation of residual moisture of the clay materials and for the quartz transformations before
the final sintering temperature is reached are essential.

4. Conclusions
- It has been proven that the cinder ash can be introduced into the ceramic mass in
quantities of 25-40% as per the basic mass.
- It has been found that when the content of the cinder ash is more than 30% it is
recommended to add sintering aids in the range of 0.5 to 5% to preserve the physical
and mechanical properties of the ceramic products.
- Sodium polyphosphate and sodium carbonate as sintering aids have been found to be
most effective.
- The effects of using cinder ash are:
o A cheaper raw material than clay;
o Utilization of waste material;
o Freeing up of large areas of land and respectively protection of the environment
from accumulation of dust;
o Saving electricity (fuel) in the production of ceramic products, as the cinder ash
has already undergone heat treatment;
o Decreasing the final sintering temperature with 50-60℃, which saves fuel and
time;
o Improving the quality of ceramic products (bricks, tiles) and improving their
appearance (colour);
o Reducing the time of the whole technological regime (drying and sintering);
o Reduction in the prices of the final product with about 25%.
The recovery of waste from industry and in particular from solid fuel leaks is extremely
important for the protection of the environment. Such developments can solve much of this
problem with the accumulation of inorganic waste materials from industry.
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Abstract
The BaLaTiO3 ceramics doped with 0,05 mol% La were prepared by sol-gel method. The obtained phases were
characterized by X-ray gas analysis and IR spectroscopy confirming these results. A tablet is formed at a baking
temperature of 1240 ° C. The value of the relative dielectric constant 21000 was determined. As the increasing La
content, the transitions from tetragonal to cubic phase and grain growth was realized. The dielectric permittivity
enhanced with increasing La content and the maximum value 21000 was attained with 0,05 mol% La doped.
Keywords: Barium titanate, La-doped ceramics, Sol-Gel

1. Introduction
With the intensive development of modern electronics significantly increases the need for the
use of new materials [1,2] and electronic components with increased technical characteristics,
allowing their operation under increasing operating loads and adverse environmental conditions
(elevated temperature, electromagnetic interference, high humidity and others). ). The main
technological possibilities for solving the existing problems are the development of new
unconventional products with appropriate indicators or the modification of traditional materials
to innovative products.
For decades, barium titanate [3-5] has been essential for a number of technical fields and is used
in the manufacture of resonators, emitters, posistors, thermistors, transducers, actuators,
hydrophones, single-layer and multilayer ceramic capacitors and others. At the same time, the
research of binary and multicomponent systems [1, 7-12] with the participation of BaTiO3 and
of modified barium-titanate materials [3,4,13-16] obtained by applying different technological
methods for synthesis continues.
The donation of barium titanate [17-28] with donor or acceptor ions with appropriate crystal
chemical parameters (localized at A- or B-structural positions) and low concentration,
provoking changes in the electrophysical parameters of the materials, finds significant
application. Barium-titanate phases with semiconductor properties donated with donor trivalent
ions (Y3+, Sb3+, La3+) positioned on the Ba-site or pentavalent ions (Ta5+, Nb5+) separated on
the Ti-site were synthesized [3,18, 25]. In this technological approach, the ionic radius is a basic
parameter determining the specific structural position of substitution in the modified phase.
Hypothetical models have been developed analyzing the presumed structural changes and their
mechanism when barium titanate is donated with La3+ and other components [17]. Due to
structural incompatibility with the parameters of Ti4+ (0.68 Å), the introduced La3+ (1.15 Å) is
localized only at positions characteristic of Ba2+ (1.35 Å) and provides the presence of an
additional positive charge (replacement of Ba2 + with La3+ ion). [21,25,29]. In case of
heterovalent replacement of Ba2+ (position A-site) by La3+ there is a need to compensate for the
additional positive charge (until the formation of an electroneutral system) by cation vacations
(A- or B-sites), free electrons or change of the valence state of Ti ions (from Ti4+ to Ti3+). On
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the other hand, the joint presence of Ti4+ and Ti3+ in the structure creates conditions for the
transfer of charge carriers between titanium cations with different valence values and increasing
the conductivity of the material to levels typical of semiconductors [6]. The specificity of the
charge compensation mechanism has a significant effect on the properties of the final reaction
products and is significantly influenced by the raw materials used, their quantitative ratio and
the method of synthesis [29].
It was found that the presence of low concentrations of La3+ in barium-titanate phases is
accompanied by increased grain growth and lowering of the temperature of the phase transitions
[19,20, 25]. When introducing La3 + in relatively insignificant amounts (<0.5 at%) in the role
of donor ions, ceramic samples with semiconductor properties were synthesized (at room
temperature conditions), and when the content of La3+ increased, insulating characteristics were
found [3, 18-21, 25].
An essential factor ensuring the production of complete end products with optimal
characteristics is the use of productive and energy efficient synthesis methods. An adequate
solution can be considered the application of sol-gel technology, providing a number of
advantages [30-37]: use of available raw materials and consumables, use mainly of standard
equipment, control of the parameters of the reaction medium and the individual technological
stages, synthesis of mono - and polyphase products with planned characteristics, thermal
treatment of the compositions at relatively low temperature values in comparison with classical
energy-intensive high-temperature methods and others.
The aim of the present work is to study the structure and properties of La-subsidized bariumtitanate ceramics synthesized by the sol-gel method. The prepared test specimens were
examined by X-ray phase analysis and infrared spectroscopy. With an increase in the amount
of La introduced into the experimental compositions, an increase in the registered values of
dielectric constant (21000 at 0.05 mol% La) and a tendency to transition from tetragonal to
cubic phase were found. The phase changes during the intermediate stages of the decomposition
processes of the used raw materials are studied.

2. Experimental part
Synthesis of La donated barium titanate ceramics was performed by sol gel method in the
following sequence: La2O3 (0.3g) was dissolved in dilute nitric acid under heating. Barium
acetate - 8.938 g - is dissolved in 15 ml of distilled water with very good homogenization. The
titanium butoxide sol is obtained after dissolving in 50 ml of absolute ethanol and 25 ml of
acetic acid with vigorous stirring. To the synthesized sol of [Ba(Ac)2] the dissolved lanthanum
oxide is added - thus a sol is obtained, which is slowly and with good homogenization added to
the sol of Ti(OBu)4. The resulting final sol gels in air - under the action of moisture. Drying
followed and the resulting xerogel was treated in an oven at 1000°C. Ceramics Ba0.95 La0.05 TiO3
were synthesized and the phase composition was determined by XRD. IR spectroscopy was
also performed to prove the result of the X-ray phase analysis. The predominant phase is
tetragonal shown in Fig. 1. A tablet is then formed from the powder samples and baked at
1240°C. Relative dielectric constant is measured on the samples thus obtained with a gradual
increase in temperature.

3. Results and discussion
X-ray phase analysis was performed using a Bruker D8 Advance apparatus with a solid state
LynxEye detector.
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Fig. 1. XRD analysis of Ba0.95La0.05TiO3

The main phase of fig. 1 is of BaTiO3. The presence of a non-stechiometric Ba2TiO4 phase is
observed, but according to additional studies this phase does not have a negative effect on the
desired properties of the final product.
Figure 2 shows the infrared spectroscopy of La donated BaTiO3.
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Fig. 2 IR spectrum of BaTiO3 doped with La

The 544 cm-1 band and the 664 cm-1 arm refer to the valence oscillations of the Ti-O bond. The
bands 1437 cm-1 and 1638 cm-1 are characteristic of the valence symmetric and asymmetric
oscillations of the (COO-) groups. The wide band 3447 cm-1 is attributed to (OH) groups weakly adsorbed water. Most likely the result of the preparation of tablets with KBr (It is known
that La and its compounds tend to adsorbing water).
The relative dielectric constant presented in fig. 3 shows rather high values of ɛ = 21000 in
comparison with the conducted literature studies, in which the obtained high values of ɛ are
related to the production of materials by high-temperature synthesis methods.
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Fig. 3 Relative dielectric constant of modified BaTiO3 with La

4. Conclusion
A phase of Ba0.95La0.05TiO3 was obtained from the sol-gel synthesis. The results were
characterized by XRD analysis proving the presence of this phase. The characterization was
supported by further analysis by IR spectroscopy showing the appearance of characteristic
bands at 544 cm-1 and 664 cm-1. A high relative dielectric constant of 21000 was established
from the molded sample. From the results thus obtained, we can establish that the material is
suitable for the manufacture of capacitors used in electronics.
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Abstract
Theoretical aspects of pyro-metallurgical metallic radioactive waste processing are presented. Thermo dynamical
regulatory of the process are considered and recommendations for waste utilization are established. Different
technological variants of the metallic radioactive waste utilization process are presented and compared.
Keywords: Radioactivity, metallic radioactive waste, installation for radioactive waste remelting, thermodynamic

Избор на технологична схема за преработка на
метални радиоактивни отпадъци
Явор ЛУКАРСКИ, Христо АРГИРОВ

1. Увод
Ядрената енергетика обезпечава евтина и екологична енергия за обществото от
доста години. Както се вижда, този процес ще продължи и в далечно бъдеще. По тази
причина ядрено-енергийни програми се реализират в над 35 държави в света и техния
брой продължава да расте.
Важно е да се отбележи, че наред със всичките си предимства, ядрената енергетика
има един сериозен недостатък. Експлоатацията на атомните електроцентрали (АЕЦ) в
зависимост от типа и мощността си „произвежда“ на година от 100,0 до 300,0 t метални
радиоактивни отпадъци. При експлоатация на инсталация с ядрен топлинен цикъл
(ЯТЦ), може да се образуват от 7.102 до 7.103 t/год. метални радиоактивни отпадъци
(МРАО). При извеждане от експлоатация на такива съоръжения количеството на МРАО
значително нараства и може да достигне 15.103 t, а при извеждане от експлоатация на
най-мощните ЯТЦ (газодифузионни заводи за обогатяване на уран)–до 23.104 t. По
съществуващи данни [1] само в Русия до преди пет години бяха натрупани около 1.106 t
МРАО. От тях около 34.104 t са високолегирани стомани и цветни метали и сплави.
Основните източници на метални отпадъци са: атомните електростанции,
радиохимическите предприятия, военният и гражданският флот, съдоремонтната
промишленост, предприятията на нефтогазовия комплекс и други.
Ежегодната динамика на натрупване на метални радиоактивни отпадъци е около–
10. 103-20.103 t [1, 2]. Съгласно оценки, направени в САЩ, в резултат на експлоатацията
и извеждането от експлоатация на всички действащи на настоящия етап съоръжения и
инсталации, количеството на МРАО в света към 2018г. е около 12.106 t [3, 4]. Тук се
включват и МРАО от спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“. По изчисления на руски
специалисти на площадката на затворените блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ има за
утилизиране над 3.104 t.
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С други думи, за кратък период от време се явяват в наличност огромни количества
отпадъци, които трябва да бъдат демонтирани и деактивирани (процес D&D).
Такава е и основната задача на представената разработка – да бъде избрана
подходяща ефективна технологична схема, която да позволи да се дезактивират и
утилизират натрупващите се в ядрената енергетика метални РАО от стомана, цветни
метали и различни видове сплави без да се допуснат поражения на околната среда и
популацията.

2. Видове технологични схеми
Изхвърлените значими количества РАО при извеждане от експлоатация на АЕЦ
или отделни блокове следва да се охарактеризират и сортират за да се използват найдобрите налични техники (НДНТ) при вземането на решения за тяхното третиране [5].
Намаляването на обема, уплътняването и изгарянето са някои от процесите, които могат
да се окажат подходящи. Разходите по дезактивирането, регулациите, транспортът и
характера на съоръжения са част от проблема.
Рециклирането на радиоактивните отпадъци от затворените блокове на АЕЦ е
изключително сложна екологична и технологична задача. Основният проблем, който
стои за решаване при утилизиране на металните отпадъци от атомните електроцентрали
е намаляване на степента на тяхната радиоактивност с цел евентуалната им понататъшната употреба.
Процесът на дезактивиране на МРАО се дефинира като отстраняване на
замърсявания от повърхностите на съоръжения или оборудване чрез промиване, топене,
химични или електрохимични въздействия, механично почистване или други техники.
Възможна е и комбинация от няколко подхода. В програмите за извеждане от
експлоатация на ядрените съоръжения основните цели на обеззаразяването са:
 Намаляване на излагането на радиация на персонала и околната среда;
 Съхранение на годно оборудване и материали за евентуална бъдеща употреба
или депониране;
 Намаляване на обема на оборудване и материали, изискващи съхранение и
обезвреждане в лицензирани съоръжения за депониране;
 Възстановяване на обекта и съоръжението или части от тях за безусловна
държавна употреба;
 Намаляване на размера на остатъчното радиоактивно излъчване предвид
съображения за общественото здраве и безопасност.
Идеалният вариант като резултат от процеса на дезактивация би бил пълно
дезактивиране на МРАО и неограниченото им по-нататъшно използване в металургията
и леярството като скрап. В повечето случаи обаче, след дезактивация в метала има
остатъчно количество радиоактивни нуклиди, което налага използването му за изработка
на детайли за ядрената енергетика-радиационни екрани, контейнери за превоз на РАО и
др., които позволяват остатъчна радиоактивност в определени граници.
При най-неизгодния вариант е необходимо тези отпадъци да бъдат компактирани,
за да не заемат много място при тяхното депониране за дълъг срок. Това е така, защото
изведените от употреба метали са с различни размери и конфигурация-тънка и дебела
ламарина, тръби с различен диаметър и дебелина на стената, винкели и всякакви други
форми на металните материали, използвани при строежа на ядрените блокове.
Намаляването на обема на МРАО е възможно единствено чрез претопяване на тези
отпадъци и изливането на течния метал в кокили с подходящ обем и форма. При това
положение обемът на метала, изпращан за съхранение може да бъде намален понякога
до 20 пъти.
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В повечето случаи за дезактивация се използват известни и налични техники и
технологии. Не всички те обаче дават възможност за обеззаразяване с получаване на пониско и безопасно съдържание на нуклиди. Следователно, в някои случаи се налага
комбиниране на някои методи за постигане на необходимите цели.
Въз основа на тези съображения, при избора на конкретна технология за
дезактивиране трябва да се вземат предвид следните критерии:
• Безопасност: Прилагането на избрания метод не трябва да доведе до повишена
радиация, която да засегне обслужващия персонал и околната среда. Също така, не
трябва да се допускат и други видове замърсявания като химични, въздействие на
магнитно и електрическо поле и др.;
• Ефективност: Избраният метод за дезактивиране на металните отпадъци трябва
да отстрани радиоактивността от повърхността до ниво, което би позволило ръчна работа
с продуктите на дезактивация, без използване на роботи, да позволи рециклиране
(повторно използване на материалите), или поне те да минат в по-ниска категория на
замърсяване. Освен това, избраните методи за дезактивация не трябва да са трудоемки,
поради това, че става дума за големи количества метали;
• Ефективност на разходите: Въпреки, че при случаите на дезактивиране на големи
количества радиоактивно замърсени метали цената не е от основно значение, все пак
трябва да се държи сметка и на съотношението разходи за дезактивиране/приходи от
продажба на готови продукти. Когато е възможно, замърсеното оборудване трябва да се
обеззаразява с цел повторна употреба;
• Минимизиране на отпадъците: Методът на дезактивация не трябва да доведе до
получаването на по-големи количества вторични отпадъци в сравнение с обработените,
които изискват допълнителни грижи за изхвърляне или съхранение. Това ще доведе до
прекомерни разходи по отношение на радиационна защита на персонала и околната
среда.
2.1. Критерии за освобождаване от регулиране на металния скрап
Съгласно действащата в момента наредба за ОНРЗ-2018 (Наредба за радиационна
защита) [6], критериите за безусловно освобождаване са:
Чл.11 (3). В съответствие с критериите по алинея 2 радиоактивен материал от
регулирани дейности може да бъде освободен от регулиране безусловно, ако е
осигурено:
 Специфичната активност на отделен радионуклид от техногенен произход не
превишава нивото за освобождаване от регулиране, посочено в Таблица 2 [6];
 За радиоактивен материал, съдържащ повече от един техногенен радионуклид,
сумата от отношенията на специфичната активност на всеки от присъстващите
радионуклиди към специфичната активност на съответния радионуклид,
посочена в Таблица 2 [6], не надвишава единица.
Чл. 12 (2). Метали могат да бъдат освободени от регулиране условно, за
последващо рециклиране, ако сумата от отношенията на специфичната активност на
всеки от присъстващите радионуклиди към специфичната активност на съответния
радионуклид, посочена в Таблица 4 [6] не надвишава единица. За всеки конкретен случай
заявителят обосновава и допустими нива на повърхностно радиоактивно замърсяване.
Извадка от Таблици 2 и 4 от ОНРЗ-2018 за радионуклидите, присъстващи в
подлежащите на дезактивация метални радиоактивни отпадъци, е показана по-долу в
Таблица 1.
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Ключови, лесно измерими нуклиди са Co60 и Cs137, чиято обща специфична
активност е между 75 и 95% от сумата от специфичните активности на всички нуклиди,
включени в нуклидния вектор. За условно освобождаване на метали, подлежащи на
рециклиране консервативно може да се приеме максимални стойности за сумата от
специфичните активности на Co60 и Cs137 величината 0,75 Bq/g.
Таблица 1. Извадка от Таблица 2 и Таблица 4 от ОНРЗ-2018 [6].

Радионуклид
Co60
Cs137
Am241
Pu241
Sr90

Специфична активност
за безусловно
освобождаване (Bq/g)
0,1
0,1
0,1
10
1,0

Специфична активност за освобождаване
от регулиране на метали, подлежащи на
рециклиране (Bq/g)
1,0
1,0
1,0
10
10

2.2. Основни типове технологични схеми
В самото начало на процеса на подбор на технологии за дезактивиране е важно да
се извърши анализ на разходите и ползите от провеждане на процеса, за да се установи
дали действително си струва обеззаразяване на компонента или съоръжението или
усилията да се насочат към т. нар. „меко“ обеззаразяване на ниска цена, което е поизгодно в сравнение с „агресивното“ обеззаразяване на по-висока цена. Този анализ
обикновено е придружен от широка предварителна експериментална работа и се
провежда в избрани пробни места от съоръжението. По този начин се прави
окончателният избор на техника за обеззаразяване.
В практиката са известни няколко подхода за дезактивиране на МРАО [7]:
2.2.1. Химично обеззаразяване
То включва използването на концентрирани или разредени разтвори на различни
реагенти, в които се потапят радиоактивните метали.
Основните предимства на химическо обеззаразяване са както следва:
 То е сравнително елементарен процес и е лесно за обслужване и работа;
 С правилен подбор на химикали може да се премахнат почти всички
радионуклиди от повърхността на обработвания елемент;
 Може да премахне радиоактивност от вътрешни и скрити повърхности;
 Има сравнително малко проблеми с въздушни замърсявания и е податливо на
подхода «затворена система».
Химичното обеззаразяване има и някои недостатъци, а именно:
 Основният недостатък е генерирането на относително големи обеми на течни
вторични отпадъци, които трябва да бъдат обработени допълнително или
депонирани в специализирани хранилища. Освен това, в някои случаи на
вътрешни и скрити повърхности, ефективността на обеззаразяване може да бъде
относително ниска;
 Разтворът се загрява до относително висока температура 70-90°С, с цел
подобряване на кинетика на процеса на обеззаразяване. Това може да създаде
редица проблеми при работа с инсталацията за химична дезактивация;
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 Химичното обеззаразяване обикновено не е ефективно за обработка на порести
повърхности.
2.2.2. Електрохимично обеззаразяване
Може да се разглежда като химично обеззаразяване, подпомагано от електрическо
поле. Така наречения Electropolishing процес е широко използван в различни
индустриални процеси за отстраняване на повърхностния слой, при което се получава
гладка, полирана повърхност на метала. Предимства:
 Технологията е достъпна за потребителите и се предлага на пазара;
 Може да обеззаразява равнинни площи, ъгли, вдлъбнати геометрии, резервоари
и т.н.;
 В сравнение с обема на течностите, необходими за химично обеззаразяване,
обемите електролити за електрохимично обеззаразяване са относително ниски.
Електрохимичните процеси на обеззаразяване имат и някои недостатъци:
 Използването на електрохимичното обеззаразяване е ограничено от размера на
ваната, когато се използва накисване и от геометрията на обработваните
повърхности;
 Electropolishing не премахва (или премахва трудно) гориво, утайки и
изолационни материали от повърхностите;
 Скритите части на отпадъците, например вътрешната страна на тръбите, не
могат да се обработят добре;
 При обработката на отделни компоненти може да се стигне до допълнително
непредвидено и неконтролируемо облъчване на персонала и околната
популация.
2.2.3. Механично обеззаразяване
Това по същество са физични методи. Тук се включват промивки, измивания,
използване на пенообразуващи агенти и отлепващи покрития. Механичните техники
могат също да включват мокро или сухо бластиране, смилане на повърхности и др.
Има няколко предимства при използването на тези методи:
 Като цяло, абразивните техники са доказали с течение на годините своята
ефективност;
 Могат да се използват различни методи за отстраняване на повърхностния слой
на металите, вкл. слоеве с напреднала корозия;
 Процесът протича с относително висока скорост.
Тези методи имат и някои недостатъци:
 Обикновено се получават големи количества отпадъци. В сухоабразивни
системи може да се наложат необходими мерки за контрол на запрашаването;
 Трябва да се внимава да не се въвеждат радиоактивни замърсители във вече
почистени повърхности.
2.2.4. Предварителна термична дезактивация
Предварителната термичната дезактивация се прилага за РАО от мед и медни
сплави и по-рядко при дезактивиране на конструкционни и неръждаеми стомани. По
същество това е нагряване на отпадъците в нагревателна пещ до определена температура
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(максимум 1200°С за стоманите) при което изгарят радиоактивните покрития на
нагрявания материал.
2.2.5. Дезактивация чрез топене
Дезактивацията чрез топене има предимството да преразпределя редица
радионуклиди между метала, шлаката и прахът от НЕРА филтрите, получени при топене
на МРАО като по този начин се стига до пълно или частично радиоактивно
обеззаразяване на първичния материал [7].
Топенето може да стане важна стъпка при освобождаване на компоненти със
сложна геометрия и опростяване на процедурите за охарактеризиране на радиоактивните
метали. В допълнение, към неговия обеззаразяващ ефект се решава и въпросът за
отстраняване на остатъчната радиоактивност в недостъпните места и повърхности.
Получава се слитък с хомогенна по отношение на радиоактивните нуклиди обща маса.
Следователно, топенето може да бъде последна стъпка в обеззаразяването и
освобождаването от регулиране на компоненти със сложни геометрични форми, след
като тези части са обеззаразени предварително чрез други методи, например химични.
При тяхното приложение са отстранени радионуклиди като Co60 от повърхностния слой
на материала. В противен случай те ще останат в слитъка след стопяване.
Един такъв отличен пример е построената в Япония инсталация (AVRF) за
преработка на МРАО на Японската агенция за атомна енергия JAEA [8]. Тази инсталация
се състои от съоръжения за намаляване на размера на отпадъците, съоръжения за
съхранение (WSRSF) и съоръжения за намаляване на размера на отпадъците (VWRF). В
първият участък има агрегати за рязане на отпадъците с големи размери, а в последния
има устройства за топене и супер компактор. В инсталацията за рязане са обработени до
момента над 750 m3, а коефициентът на намаляване на обема е от 1,7 до 3,7 пъти.
Максималният размер на отпадъците, които могат да бъдат третирани на участъка е
3х3х7 m и маса до 7,0 t. Пресата за уплътняване е 2 000 t. Топенето се извършва в
индукционни пещи. Всички операции в инсталацията са автоматизирани и
роботизирани. Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване на
изтичането на радиоактивни частици в околната среда извън инсталацията.
Както вече беше казано около 95% от радиоактивността в металните отпадъци,
получени при демонтаж на оборудването от АЕЦ, се обуславя от изотопите на Cs137 и
Co60. В процеса на претопяване на метала основните радионуклиди с по-дълъг период на
полуразпад (цезий, стронций, уран, плутоний) преминават в шлаката и праха, който се
задържа от филтрите, а в метала остава основно изотопа на Co60 с период на полуразпад
5,3 години, който се разпределя хомогенно в слитъка. Това значително съкращава
времето за съхранение, при необходимост, за достигане на нивата за освобождаване от
регулаторен контрол.
Контейнерите със скрап могат да съдържат единствено скрап от конструкционна и
неръждаема стомана, като в един контейнер може да има само от един вид отпадъци. Не
се разрешава наличие в контейнерите на скрап, замърсен с органични и неорганични
материали, както и самостоятелни такива. Не се разрешава наличието и на отпадъци,
представляващи затворени съдове и съдове под налягане, както и такива, съдържащи
вещества, които отделят голямо количество газове. Това може да затрудни работата на
аспирационните и газоочистни съоръжения и/или да предизвика аварии.
Металите, подавани за претопяване в инсталацията за металургична дезактивация
трябва да имат радиоактивно замърсяване както следва:
 Повърхностно замърсяване – до 10 000 β-частици/(cm2.min), до 1000 αчастици/(cm2.min).
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 Относителна активност – до 1,0. 106 Bq/kg на β и γ-изотопи, до 1,0. 105 Bq /kg на
α-изотопи;
 Мощност на дозата гама-излъчване на разстояние 0,1 m от повърхността – до 0,3
µSv/h.
За сравнение са дадени изискванията на някои западни оператори на инсталации за
дезактивация:
Критерии за приемане на метали в инсталацията на Studsvik, Швеция:
 Размери на металния скрап на вход на пещта-диаметър/ширина – <0,6 м,
дължина – <1,2 m;
 Мощност на дозата на контакт < 0,2 mSv/h;
 Повърхностно замърсяване с α- частици <10 Bq/ cm2;
 Специфична активност на γ- нуклиди, Σ < 50 Bq/g.
Критерии за приемане на метали в инсталацията на Siempelcamp, Германия:
 Специфична активност по проект 200 Bq/g, повишена през 2008 год. до 1000
Bq/g (общо за α-, β- и γ- емитери). За β-емитери Fe55, Ni63, C14 и H3 се позволява
до 10 000 Bq/g, делящи се материали (U233, U235,Pu239, Pu241) < 15 g/100 kg скрап;
 NORM (Ra226, U238,Th 232) – 1,000 Bq/g.
Във всеки контейнер има метален скрап с една и съща степен на радиоактивно
замърсяване:
 „чист“ по отношение на радиоактивно замърсяване скрап;
 скрап със средна степен на радиоактивно замърсяване;
 скрап, с висока степен на радиоактивно замърсяване.
Повечето разработени от водещите фирми технологии за утилизиране на
радиоактивно замърсените метали включват няколко основни етапа:
 Сортиране на металите от демонтираните съоръжения по степен на
радиоактивно замърсяване, като се определят отделни потоци за отпадъците [1,
3];
 Рязане. Използват се различни методи на рязане;
 Предварителна дезактивация. Използва се за отстраняване на продукти на
делене и активиране, съдържащи се в покрития, оксидни слоеве и др.
Стоманените РАО постъпват в топилни пещи, където се стопяват. След това, при
определена температура се добавят специални рафиниращи флюси, които свързват
радиоактивните изотопи и ги привеждат в голямата си част в шлаката. Металът се
разлива на блокове. В зависимост от остатъчното им радиоактивно замърсяване,
блоковете се използват в промишлеността без ограничения, под условие (за съоръжения,
използвани в атомната промишленост) или се съхраняват в хранилища за РАО до
окончателен разпад на намиращите се в тях радионуклиди.
Блоковете метал, предназначени за неограничено използване в промишлеността са
екологично безопасни при всякакъв вид по-нататъшна преработка. Освен това,
благодарение на дълбокото очистване на метала от тежките нуклиди като Cs, Sr, U и Pu
се съкращава времето, необходимо за съхранение на силно замърсените блокове до
разпада на останалите в тях радионуклиди (основно Со60).
Претопяването представлява важна стъпка при освобождаване от контрол на
металните РАО и опростяване на процедурите за охарактеризирането им. Остатъчната
радиоактивност след претопяване се хомогенизира и разпределя в целия обем на слитъка
от вторичен метал. Следователно, претопяването може да бъде последна стъпка в
намаляване на замърсяването и освобождаването на радиоактивни компоненти със
сложни геометрични форми, след като те са предварително обработени чрез други
методи (химични, механични и т. н.), които отстраняват леките радионуклиди като Co60
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от повърхностния слой на материала, които в противен случай ще останат в слитъка след
стопяване.
Едно от основните предимства на дезактивацията на метални РАО чрез
претопяване е преразпределението на тежките радионуклиди между металните блокове,
шлаката и праха от филтрите. По този начин се получава значително премахване на
радиоактивното замърсяване на първичния материал. В Таблица 2 е показано
разпределението на основната част от радиоактивните изотопи, намиращи се в металните
РАО между стопения метал, шлаката и праха от филтрите за очистка на въздуха [2].
Такива в общи линии са съотношенията на нуклидите и в преработвания метал.
Таблица 2. Разпределение на радиоактивните изотопи между метала, шлаката и праха от НЕРА
филтрите за очиска на въздуха [2].

Нуклид
Mn54
Co60
Zn65
Sr90
Cs137
U
Pu
Am241

Метал, %
24-100
20-100
0-20
0-20
0
0-1
0-1
0-1

Шлака, %
1-75
0-1
0-1
95-100
0-5
95-100
95-100
95-100

Прах, %
0-5
0-80
80-100
0-10
95-100
0-5
0-5
0-5

3. Заключение
Разгледани са подробно методите и технологиите за дезактивиране на метални
РАО, като са описани подробно световните постижения в тази област.
Описани са методите за предварителна дезактивация на МРАО.
След направените изследвания и сравнения на свойствата и приложимостта на
различните методи за дезактивация е направено обосновано заключение, че найподходящ е методът на топене на металните отпадъци с използване на специални шлаки,
като МРАО са обработени предварително по някой от другите методи.
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Теоретични основи на процесите на утилизация на метални
радиоактивни отпадъци от ядрени блокове тип ВВЕР
Явор ЛУКАРСКИ, Христо АРГИРОВ

1. Увод
Вече десетилетия наред ядрената енергетика е приета в целия свят като реалност
на техническия прогрес, гарантираща обезпечаването на енергия за обществото в
далечна перспектива. Ядрено-енергийни програми се реализират в над 35 държави в
света.
XXI век обаче се характеризира с изчерпване на ресурса на голямо количество
ядрени инсталации. В САЩ това са около 50 реактора, а във Великобритания 14. В
Руската федерация подлежат на спиране над 20 реактора. Освен това, от експлоатация
трябва да бъдат извадени редица реактори в Западна и Източна Европа. Тук се включват
и четирите блока на АЕЦ „Козлодуй“.
Според редица източници от Internet натрупването на радиоактивно замърсени
отпадъци в световен мащаб към 2018г. е около 4,5. 106 t, а всяка година към тях се добавят
още около 150.103 t. Смята се, че в момента в света има натрупани около 12. 106 t
радиоактивни отпадъци от различен произход.
Повечето от старите ядрени съоръжения, които са изпълнили до момента своя
работен ресурс и са в края на оперативната си живот, са проектирани и изработени без
да бъдат заложени предпоставки и конкретни технически решения за бъдещото
извеждане от експлоатация и/или минимизиране на РАО. В случая е необходимо
пълномащабно прилагане на налични техники за охарактеризиране на съоръженията и
оборудването, техния демонтаж и правилното прилагане на комплексни практики за
рециклиране и минимизиране на МРАО. Тази задача невинаги е лесна за постигане при
такъв тип съоръжения.
В резултат на натрупания „отрицателен“ опит, придобит по време на извеждането
от експлоатация на определени инсталации, са идентифицирани няколко проблемни
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области и са формулирани общи и конкретни препоръки, които трябва да бъдат взети
предвид при проектиране на нови съоръжения или при разработването на бъдещи D&D
(демонтиране & дезактивация) практики, по-специално по отношение на минимизиране
на получаването на радиоактивни отпадъци.
Основният проблем, който стои за решаване при утилизацията на металните
отпадъци от АЕЦ е намаляване на степента на тяхната радиоактивност с цел
евентуалната им по-нататъшна употреба. В случай, че това е невъзможно, необходимо е
тези отпадъци да бъдат компактирани, за да не заемат много място при тяхното
„депониране“. Това е така, защото изведените от употреба метали са с различни размери
и конфигурация - тънка и дебела стоманена ламарина, тръби с различен диаметър и
дебелина на стената, винкели и всякакви други форми на металните материали и
елементи, използвани при строежа на ядрените блокове. Намаляването на обема може да
стане най-ефективно чрез претопяване на тези отпадъци и изливането на течния метал в
кокили. При това положение обемът на метала, изпращан за съхранение може да бъде
намален от 20 до 50 пъти, което позволява по-ефективно използване на депата за
съхранението им [1]. Друг метод е компактирането чрез мощни преси, но без намаляване
на степента на тяхната замърсеност с радиоактивни нуклиди и по-ниска степен на
уплътняване.
Необходимостта от утилизация на металните отпадъци се налага поради следните
основни фактори:
Екологичен: Понижаването на степента на радиоактивно замърсяване на металните
отпадъци води до понижаване на опасността от замърсяване на околната среда и
намалява риска за работния персонал и населението;
Икономически: През последното десетилетие се наблюдава рязък скок на
потреблението на метали в т. ч. конструкционни, инструментални и неръждаеми
стомани. Това води до дефицит на скрап. В случай, че при преработката на метални
радиоактивни отпадъци (РАО) се получи метал, годен за безусловно освобождаване, то
той може да бъде продаден за скрап и по този начин да се понижи цената на процеса на
дезактивация на металните радиоактивни отпадъци (МРАО).
Ако след претопяване на МРАО степента на радиоактивно замърсяване е по-висока
от тази, гарантираща безусловно освобождаване от контрол, то този материал може да
се използва за направата на изделия за атомната енергетика като например защитни
екрани, контейнери за превозване на РАО и др. [2]. Силно замърсените отпадъци се
депонират в депа за дълготрайно съхранение. За всяка категория отпадъци има норми.
Има различни видове радиоактивно замърсени метали според вида им и степента
на замърсяване. За да бъдат дезактивирани, някои от тях изискват обработка с различни
шлаки при процесите на топене. Поради това информацията за термодинамиката и
термохимията на процесите на дезактивация, както и процесите на взаимодействие и
разделяне на метала и шлаката са от съществено значение. Освен това трябва да се
отбележи, че оптимизирането на процесите на обработка на МРАО води до
оптимизиране на разходите за тази обработка.
Основната задача на представената разработка е да бъдат разработени и
систематизирани теоретичните основи (термодинамични и термични закономерности)
на процесите на дезактивация на МРАО от спрени ядрени блокове.

2. Етапи на преработка на металните РАО
Повечето разработени от водещите фирми технологии за утилизиране на
радиоактивно замърсените метали включват няколко основни етапа:
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 Сортиране на металите от демонтираните съоръжения по степен на
радиоактивно замърсяване, като се определят отделни потоци за отпадъците [1,
3];
 Рязане. Използват се различни методи на рязане;
 Предварителна дезактивация. Използва се за отстраняване на продукти на
делене и активиране, съдържащи се в покрития, оксидни слоеве и др. и най-общо
бива:
2.1. Механична дезактивация
Процесът се нарича „бластиране“ и се провежда в затворени камери от
дробоструйни машини. Парчетата радиоактивни отпадъци се обработват с чугунени
топчета (дробинки), пясък или други минерални материали, които се изстрелват под
налягане от дробоструйната машина.
2.2. Химична дезактивация
Включва използването на разтвори на различни реагенти, в които се потапят
радиоактивно замърсени, предварително сегментирани парчета метал, обикновено
боядисан с органични покрития-лак, боя и др
2.3. Електрохимична дезактивация
Този процес може да се разглежда по принцип като химична дезактивация в
електрическо поле. Той е широко използван за отстраняване от повърхностния слой на
радиоактивно замърсени строителни елементи. Електрохимичната дезактивация се
извършва чрез потапяне на метални парчета в електролитна вана, през която преминава
електрически ток.
2.4. Технология за дезактивация чрез топене
Стоманените РАО постъпват в топилни пещи, след което при определена
температура се добавят рафиниращи флюси, които свързват радиоактивните изотопи и
ги привеждат в шлаката. Течния метал се разлива на блокове. В зависимост от
остатъчното радиоактивно замърсяване на метала, блоковете се използват в
промишлеността без ограничения, за изработване на съоръжения за атомната
промишленост или се съхраняват в хранилища за РАО до окончателен разпад на
намиращите се в тях радионуклиди.
Блоковете метал, предназначени за неограничено използване в промишлеността са
екологично безопасни при всякакъв вид по-нататъшна преработка. Освен това,
благодарение на дълбокото очистване на метала от тежките нуклиди като Cs, Sr, U и Pu
се съкращава времето, необходимо за съхранение на силно замърсените блокове до
разпада на останалите в тях радионуклиди (основно Со60).

3. Теория на процесите на металургична дезактивация на МРАО
3.1. Общи сведения
Претопяването представлява важна стъпка при освобождаване от контрол на
металните РАО и опростяване на процедурите за охарактеризирането им. Към

328

положителните свойства на претопяването трябва да се прибави и факта, че се решава
проблемa с ликвидиране на радиоактивно замърсяване на метални елементи с
труднодостъпни или абсолютно недостъпни повърхности като фитинги, клапани и др..
Остатъчната радиоактивност след претопяване се хомогенизира и разпределя в целия
обем на слитъка от вторичен метал. Следователно, претопяването може да бъде последна
стъпка в намаляване на замърсяването и освобождаването на радиоактивни компоненти
със сложни геометрични форми, след като те са предварително обработени чрез други
методи (химични, механични и т. н.), които отстраняват леките радионуклиди като Co60
от повърхностния слой на материала. В противен случай те ще останат в слитъка след
стопяване [4].
Успешното топене на РАО изисква задълбочени фундаментални знания за
термодинамичните и металургичните явления и закономерности, които са в основата на
процеса. Всеки тип метал или сплав изисква различен подход. Отстраняването на
замърсителите преимуществено се извършва чрез шлаката като нейния химичен състав
се регулира чрез внасяне на малки количества добавки. Вискозитетът на шлаката,
респективно нейната течливост при работна температура се контролира чрез използване
на повърхностноактивни вещества и разредители в посока намаляване на вискозитета.
Това спомага за по-лесното протичане на рафинационните процеси в стопилката.
Отстраняването на шлаката може да се извърши ръчно или автоматично.
Много фактори могат да повлияят на отстраняването на радионуклидите от
разтопения метал, включително химичната стабилност на радионуклидите и техните
съединения, скоростта на образуване на тези съединения, улавянето на примесите в
шлаката и преноса на съединенията от метала към шлаката.
Едно от основните предимства на дезактивацията на метални РАО чрез
претопяване е преразпределението на тежките радионуклиди между металните блокове,
шлаката и праха от филтрите. По този начин се получава значително премахване на
радиоактивното замърсяване на първичния материал. В Таблица 1 е показано
разпределението на основната част от радиоактивните изотопи, намиращи се в металните
РАО между стопения метал, шлаката и праха от филтрите за очистка на въздуха [2].
Таблица 1. Разпределение на радиоактивните изотопи между метала,
шлаката и праха от филтрите за очиска на въздуха [2].

Нуклид
Mn54
Co60
Zn65
Sr90
Cs137
U
Pu
Am241

Метал, %
24-100
20-100
0-20
0-20
0
0-1
0-1
0-1

Шлака, %
1-75
0-1
0-1
95-100
0-5
95-100
95-100
95-100

Прах, %
0-5
0-80
80-100
0-10
95-100
0-5
0-5
0-5

Вижда се, че до 95% от радиоактивността в металните отпадъци, получени при
демонтаж на оборудването от АЕЦ, се обуславя от изотопите на Cs137 и Со60 [2]. В
процеса на претопяване на метала основните радионуклиди с по-дълъг период на
полуразпад (цезий, стронций, уран, плутоний) преминават в шлаката и праха, който се
задържа от филтрите, а в метала остава основно изотопа на Co60 (с период на полуразпад
5,3 год.), който се разпределя хомогенно в слитъка. Това значително съкращава времето
за съхранение при необходимост, до достигане на нивата за освобождаване от
регулаторен контрол.
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Доказано е, че над 70% от количеството на радионуклидите в металите от спрени
реактори се обуславя от Co60 (над 60%) и Mn54. Останалата част са тежки изотопи като
Cs137, Ru160, Sr90 и др. [1].
Общо погледнато, основните радиоактивни замърсители могат да бъдат разделени
на четири групи: 1) елементи, които остават в стопилката; 2) елементи, които образуват
високотемпературни интерметални съединения в метала (напр. Ce144); 3) елементи, които
се окисляват и преминават в шлаката (напр. Sr90, U235, U238) и 4) елементи, които се
изпаряват и преминават в газовата фаза (напр. Cs134, Cs137, Zn65) [5].
3.2. Термодинамика на процесите на отстраняване на радиоактивните нуклиди
от течния метал
Разработки на специалисти от фирми за утилизация на МРАО [6] са доказали, че
oтстраняването (напълно или частично) на тежките нуклиди се постига чрез внасяне на
флюсоващи добавки в стопения метал, които са в количества от 2 до 10% от масата на
метала. Основните фактори, които влияят на отстраняването на радионуклидите от
разтопен метал са химичната стабилност на тежките нуклиди и техните съединения,
количеството на флюсоващите добавки, температурата на метала и времето, през което
течния метал контактува с добавките.
В основата на процесите на привеждане на тежките нуклиди в шлаката стоят
принципите на металургичната термодинамика [7]. В общия случай, взаимодействието
между металите и кислорода протича по уравнението:
x.Me + y.O2 ↔ MexOy/2,
където x и y са стехиометрични коефициенти.
Известно е, че мярка за изменението на енергията на една система е величината и
знака на нейната енталпия (топлина на образуване) ∆H. Статистическата вероятност за
промяна в една система в определена посока се определя от нейната ентропия S [7].
Колкото по-голяма е ентропията на една система, толкова тя е неподредена. По тази
причина се смята, че възможността за протичане на един процес нараства колкото поотрицателна е енталпията и/или по-положителна е ентропията.
От термодинамиката е известно, че влиянието на енталпията и ентропията върху
посоката и степента на протичане на една химична реакция се дава от уравнението на
Гибс [7]:
∆G = ∆H – T.∆S.
Тук Т е абсолютната температура, К.
Стабилността на отделните оксиди може да се види от диаграмата на Ellingham [7],
показана на Фигура 1. Тя дава зависимостта на свободната енергия ∆G от температурата
за отделните оксиди. Колкото по-отрицателна е стойността на ∆G, толкова по-стабилен
е един оксид.
Линиите, съответстващи на образуване на кобалтов оксид и уранов оксид са
нанесени заедно с линията на железния оксид. По принцип металите, чиито линии са под
линията на желязото могат да бъдат окислени и да преминат от стоманената стопилката
в шлаката. Обратно, металите които са над линията на желязото, не могат да бъдат
окислени в течната стомана. Както се вижда от фигурата, кобалтът ще остане в
стоманената стопилка, тъй като линията на кобалтовия оксид е над линията на желязото.
Уранът ще премине в шлаката, тъй като линията на урановия оксид е разположена под
линията на железния оксид. Цинкът ще се изпари от стоманената стопилка.
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Фигура 1. Диаграма на Ellingham
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Оксидите от VII и VIII група и от група V и актинидите са изградени от елементи,
за които свободната енергия на образуване на оксида е по-отрицателна от тази на
желязото (-57 kkal/g-atom O2 за железен оксид при 300 К), което позволява да се получава
стомана чрез окисляване и разделяне от шлаковия слой при условия на рафиниране на
стопилката. По този начин топенето е ефективно при отстраняване на урана от желязото
(енергията на образуване на оксидите на урана и желязото са -124 и -57 kkal/g-atom O2.
Средствата за контрол на вискозитета на шлаката (напр. силициев пясък, вар,
флусшпат, калций, магнезий) обикновено се добавят към металния скрап по време на
неговото топене. Масата на добавените съставки обикновено е около 10% от масата на
скрапа, но в някои случаи се използват и по-малки количества. По този начин, ако един
радионуклид бъде изведен напълно от скрапа и бъде увлечен от шлаката, концентрацията
му в шлаката ще бъде най-малко десет пъти по-голяма от концентрацията в стопилката.
Шлаките се класифицират като „кисели“ или „основни“. Тези с високо съдържание
на силициев диоксид са киселинни шлаки, докато тези с високо съдържание на метални
оксиди (напр. СаО) са основни шлаки.
Резултатите за влиянието на шлаките върху остатъчната концентрация на уран в
слитъка от стомана при постоянни условия (температура на стопяване 1650ºС, 30 минути
продължителност на задържане и ниво на замърсяване на пробите 500 ppm) показват , че
процесът на преминаване на тежките нуклиди в шлаката може да бъде интензифициран
ако течния метал бъде продухван от инертен газ. По този начин се увеличава контактната
повърхност между внесените флюси и течния метал. Такава разработка е показана в [5],
но все още е в процес на усъвършенстване-Фигура 2. При нея увлечените в шлаката
нуклиди са около десет пъти повече в сравнение с тези, които остават в метала.

Фигура 2. Схема на опитна установка за металургична дезактивация
с продухване на течния метал с инертни газове
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4. Заключение
Дефинирани са инженерните и научни проблеми, които възникват при извеждане
от експлоатация на ядрени реактори и други инсталации и по-специално въпросът с
увеличаващото се непрекъснато количество метални радиоактивни отпадъци с различна
замърсеност и форма.
Показани са най-често използваните методи и технологии за предварителна
подготовка на радиоактивните отпадъци за утилизация и привеждането им в неактивно
състояние.
Дадени са основните предпоставки и аспекти на теорията на процесите за
металургична дезактивация на метални радиоактивни отпадъци. Показани са
възможностите за дезактивиране на отпадъците и възможните пътища за тяхното
евентуално по-нататъшно приложение.
Представената работа е добра база за разработване и усъвършенстване на различни
технологии и техни разновидности, приложими към дезактивацията на метални
радиоактивни отпадъци от различни видове ядрени съоръжения.
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Експериментално-статистическо изследване на производителност
на драгиране на дъното на Черно море
Красимира ВАНГЕЛОВА

1. Увод
Методиките, използвани в световен мащаб за определяне подходите при драгиране
на крайбрежните райони, се базират основно на два фактора: състав на наносите и от
техническите характеристики на използваните драги.
Съставът на наносите може да бъде определен с геоложки проучвания, които по
същество представляват заснемане на тахиметрична снимка и хидрографски промер в
акваторията на обекта. Хидрографският промер се извършва с хидрографен SMART
ехолот, който преди започване и в края на измерванията е необходимо да се калибрира в
съответствие със солеността на водата. За заснемането обикновено се използва моторна
лодка. След заснемането се изработва карта на дъното в мащаб 1:1000, която съдържа
кадастрална информация и релеф.

2. Теоретична постановка
В крайбрежните райони на сушата също се вземат геоложки проби чрез сондажи за
да се установи състава на отлаганията, както и дълбочината им. Показателите в състава
на отлаганията, които се проследяват са основно: обемна плътност, показател на
пластичност, показател на консистенция, коефициент на порите, ъгъл на вътрешно
триене, кохезия, модул на обща деформация, коефициент на леглото. Изчислителното
почвено натоварване не може да се определи от таблиците в НППФ поради
отрицателната (течна) консистенция [1,2,3,4].
Към момента се използват 4 основни типа драги, с които се извършва драгиране на
наносите в крайбрежните райони:
 Механични драги – Grab dredgers mechanical;
 Хидравлични драги – Backhoe dredgers, Grab dredgers, Cutter Suction dredgers,
Suction Hopper dredgers, Trailing Suction dredgers;
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 Механични / хидравлични драги (използващи двата основни елемента в някаква
комбинация) – Split Hull vessel;
 Хидродинамични драги – Water Jet Dredgers, Ploughing support vessel.
Изборът на драги, които да се използват за конкретен проект, се определя въз
основа на:
 Условия на почвата или скалите;
 Опции за транспорт;
 Конфигурация на драгиращата площ, включително дълбочина на драгиране;
 Изисквания за разположение.
От тях изискванията за разположение са от особено значение – например скала,
която не е била предварително обработена, ограничава типовете драги до механични или
резачи, създадени специално за драгиране на скали. Разположението на зоните за
поставяне на драги и достъпът до тях също може да играе важна роля при вземането на
решение за най-подходящия и ефективен тип драги [1,2,3,4].
Експлоатационните особености на каналите са характеризират с вида на
движението на корабите (едностранно или двустранно), скоростта на корабите, времето
за преминаване на корабите през канала, навигационния период, пропускната
способност на канала, корабооборота, удобството за преминаване на корабите по канала.

Фигура 1.Видове морски канали според защитеността им
а – непълен профил, б – пълен профил, в – защитен с оградно съоръжение

За скоростта на движение в каналите има ограничение от гледна точка на
опасността от размиване на грунта чрез механичното въздействие на кораба върху
дъното и откосите. Обикновено ограничението на скоростта е 4 – 7 възела.
Елементите на каналите са: трасе, надлъжен профил и напречно сечение.
Изборът на трасето на подходния канал зависи от много фактори, като:
 запълването с наноси, което зависи от ориентирането на канала спрямо
преобладаващите течения и вълнение;
 характера на грунта.
Напречното сечение на канала трябва да удовлетворява редица изисквания:
 да бъде достатъчно удобно и безопасно за преминаването на корабите;
 да създава условия за най-малко съпротивление на движението на корабите;
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 да има възможно най-малка площ, за да се прокопае и поддържа с възможно наймалко разходи.
Напречното сечение на канала се определя от главните размери на разчетния кораб:
 най-голямо газене по лятната товарна марка с отчитане изменението в
солеността на водата;
 ширината на кораба по мидела;
 дължина между перпендикулярите.
В практиката на проектиране и експлоатация се е установил практически критерий
за достатъчна площ на подводното сечение на канала с пълен профил: тази площ трябва
да бъде от 4 до 5 пъти по-голяма от подводната част на кораба в мидела.
Каналите обикновено имат трапецовидно напречно сечение на прореза.
Навигационна ширина на канала се определя по различни формули в зависимост
от това дали е за едностранно или двустранно движение навигационната ширина Вн:
ВнІ = Вм + 2С1 + ΔВ

за едностранно движение

ВнІІ = Вм + ВмІІ + С + 2С1 + ΔВ

за двустранно движение

където:
Вм и ВмІІ – ширина на маневрената полоса, съответно за разчетния и насрещния кораб;
С – запас от ширина между маневрените полоси на разминаващите се кораби;
С1 – запас от ширина между маневрените полоси и откосите на канала;
ΔВ – запас от ширина, отчитащ затлачването на откосите на канала.
Минималната необходима дълбочина за даден кораб се определя като се отчитат
диферента и люлеенето на кораба, когато е на ход.
Дълбочината на канала се определя по формулата:
Нкан = Тсmax + z0+ z1 + z2+ z3 + z4
където:
Тсma – разчетно газене на най-големия кораб, посещаващ пристанището в метри;
z0, z1, z2, z3, z4 – разчетни запаси под кила на кораба в метри, съответно за крен,
навигационен, вълнови, за диферент, за натрупани наноси.
Запасът за крен z0 се приема 0,3 метра за товарни и 0,15 метра за пътнически.
Навигационният запас от дълбочина под кила z1 е необходим, за да се осигури
движението с малка скорост и да се запази корпусът от удар, поради неравности по
дъното. Зависи от вида на грунта на дъното и големината на кораба. Приема се от 0,3
метра за тинести грунтове до 1,6 метра за скални грунтове.
Вълновият запас z2 е необходим, поради това, че при вълнение корабът извършва
вертикални движения. Изчислява се по емпиричната формула:
z2 = 0,3h – z1,
където:
h е разчетното значение на височината на вълните за разглеждания участък от
пристанището.
Запасът от дълбочина z3 се въвежда поради обстоятелството, че при движението си
корабът получава диферент към кърмата и по тази причина се увеличава газенето.
Диферентът зависи от редица фактори и от тях два се използват за пресмятане на запаса
z3. Това са скоростта и дължината на кораба [1,2,3,4].
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z3 = k.v,
където:
k е безразмерен коефициент, зависещ от дължината на кораба;
v е скоростта на кораба.
Запасът z4 е така нареченият „технически запас“ и отчита запълването на
пристанищната акватория от наноси. При определянето му се отчита интензивността на
отлагане на наноси между две удълбочавания. Обикновено се приема над 0,5 метра и
може да достигне 1 – 2 метра.
Всички запаси се изчисляват по установена методика. При разчетите те се
определят с точност до 1 сантиметър. След събирането на разчетните запаси те се
прибавят към газенето на кораба. Получената разчетна дълбочина се закръглява до 5
сантиметра (или точността на определянето й е ± 2,5 сантиметра).

3. Експериментална методика на драгирането
С направените изследвания си поставяме за цел да намерим връзката между
технологичните фактори и производителността при процеса на драгиране на дъното на
Черно море [1,2,3,4].
За сравнение и заключения са използвани данни от реално експериментално
изследване в Сингапур. В проекта TTP1 (Tuas Terminal Phase 1) са наети да работят за
различни драгирания на различни обхвати. Gosho (най-големият грайфер в света),
RM661 и RM381 (хибридно захранване).
Обхватът на драгиране в проекта TTP1 е показан на фиг. 2. Различните зони са
показани както следва:
Изкопаване на фарватера до -23.0 mCD (в зелено): 16,000,000 m3.
Изкопаване на басейна до -23.0 mCD (в оранжево): 25,700,000 m3.
Драгиране на пясъчни изкопи за проектиране (в червено): 7,000,000 m3.
Източниците на пясък включват драгиране на подводен пясък (в жълто): 18,300,000 m3.

Фигура 2: Преглед на обхвата на драгите

На фигура 3 е показан вид материал за обхвата на драги. GDs са използвани за
драгиране на почвен материал до SPT 100 (слой 0 до слой 13) за рекултивация и кесон.
GD (т.е. RM 661 в TTP1) също преработва скалния материал (показан на фигура 2 в
лилаво), след като е бил пробит и взривен.
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Както е показано на фигура 3, комбинацията от геотехнически данни е довела до
пет създадени от човека запълващи слоеве, пет слоя, представляващи глината и пясъка
на каланговата формация (L0 до L4), пет остатъчни почвени слоя, представляващи
тинята на формацията при различни SP-N-стойности (L9 до L14) и един скален слой от
(L15).

Фигура 3: Преглед на почвен материал

4. Изводи.
Целта на настоящата работа е изследване на факторите, влияещи на процеса на
драгиране на крайбрежията и оптимизиране на методите и средства, обезпечаващи
повишаването на производителността на процеса. След направения анализ на
резултатите от драгирането и изследвания състав на почвите можем да направим
заключение, че различните слоеве е по-удачно да се драгират с различни видове драги за
да се запази висока производителност.
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Abstract
The study was conducted in order to be optimized the process of Low Pressure Casting (LPC). Data from a study
of the mechanical properties and the structure in characteristic areas of castings for automotive knuckles made of
aluminum alloys have been collected and processed.
Keywords: Castings for automotive knuckles, mechanical properties, structure, aluminum-silicon alloy

1. Introduction
The studies were performed on samples cut from 3 characteristic areas of 5 pieces knuckles
with four different designs with numbers, respectively - №1, №2, №3 (№3.1 and №3.2) and
№4. They have been cast in industrial conditions from AlSi7Mg alloy in metal molds by LPC
method and heat treated by T6 regime [1], The AlSi7Mg alloy is with a low content of Fe, with
good casting properties, satisfying the requirements to this type of details and a maximum
durability of a cyclic fatigue. The AlSi7Mg alloy could be tailored to be with high strength (~
235 MPa) and nominal elongation (~ 2%) as well as a nominal strength (~ 195 MPa) and high
elongation (> 8%) by varying, solely, the duration of natural aging at room temperature after
T6 regime of heat treatment and quenching ( Commercial T6 heat treatment specification,
ASTM Standard B917 / B917M 2008).
Suitable test specimens and templates for hardness and microstructure testing have been
manufactured [2; 3; 4]. Photographs of the knuckles indicate the investigated the areas, where
the test specimens are cut from. The obtained results are presented in tabular form. The average
values of the mechanical indicators (Rp0,2, Rm and A5), of the hardness - HBW and of the quality
coefficient - Q are presented in graphical form [5; 6].
Microstructures of samples, taken of different zones of the casting is evaluated by comparison
the values of DAS (distance between secondary dendrite arms), the presence of oxide films,
non-metallic inclusions, the shape, size and distribution of the eutectic Si particles. The aim is
DAS-values to be almost the same in all zones of the casting.
The measurement the distance between the secondary dendrite arms (DAS) is used for
prediction the mechanical properties and gives information about the process of solidification
of the casting after the calculation of the local time of crystallization (LCT) using the following
formula:
LCT = (DAS / 10)3

(1)

Аverage values of the main mechanical parameters: Rp0,2 -225-249 MPa, Rm -284- 309 MPa,
A5 -6.7- 9.5 %, HB > 104, fatigue endurance limit (FEL) > 85 MPa (1.0 x 107 cycles), have
been determined for a knuckle with similar design, made of AlSi7Mg alloy.
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For a complex assessment of the strength and the plastic properties of the alloy is determined
the quality index (Q) according to the dependence:
Q = Rm + 150 lg A5, [MPa]

(2)

For the alloy AlSi7Mg is found a definite connection between the assessment for quality index
of the alloy (Q) and the fatigue strength. For example, when Q = 300 - 400 MPa, the fatigue
strength on a base of 107 cycles is 80-100 MPa. The made by the index of quality (Q) a complex
assessment of the strength and the plastic properties of the alloy shows that the values of Q
must be above 400 MPa. The results of the testing of samples from the similar knuckles
produced by counter pressure casting and carried out cyclic loading of 90 MPa, show that all
samples withstand over 107 cycles to destruction.

2. Results

Fig. 1. Scheme of sampling for chemical, microstructural analysis and testing of mechanical properties
(left knuckle)

Table 1
Knuckle Zone
1/L

1

Si
6.85

Fe
0.0867

Chemical composition [%]
Cu
Mn
Mg
Zn
0.0021 0.0039 0.241 0.0013

Ti
0.132

Sr
0.0165
Table 2

Knuckle Zone
1.1
1.2
1.3
average

1/L

Mechanical Properties
Microstructure
Rp0,2,
Rm,
A5, HBW, SDAS LST HV0.02/10/10
MPa
MPa
%
kgf/mm2
µm
s
258
323
12.0 112.6
225
325
5.9
111.8
16.4
4.41
118.9
251
314
9.9
113.2
245
321
9.3
112.5
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Q,
MPa
485
441
463
463

Fig. 2. Scheme of sampling for chemical, microstructural analysis and testing of mechanical properties
(right knuckle)

Table 3
Knuckle

Zone

2/R

2

Si
7.22

Fe
0.0884

Chemical composition[ %]
Cu
Mn
Mg
Zn
0.0031 0.0019 0.271 0.0010

Ti
0.128

Sr
0.0191
Table 4

Knuckle Zone
2.1
2.2
2.3
average

2/R

Mechanical Properties
Microstructure
Rp0,2,
Rm,
A5, HBW, SDAS LST HV0.02/10/10
MPa
MPa
%
kgf/mm2
µm
s
186
296
6.7
109.4
241
289
4.0
108.9
15.08 3.44
116.0
234
297
5.0
110.3
220
294
5.2
109.5

Q,
MPa
421
379
402
463

Fig. 3. Scheme of sampling for chemical, microstructural analysis and testing of mechanical properties
(knuckle № 3.1)
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Table 5
Knuckle

Zone

3.1
3.1

1
2

Si
6.93
6.64

Fe
0.0846
0.0879

Chemical composition[%]
Cu
Mn
Mg
Zn
0.0047 0.0135 0.292 0.0010
0.0048 0.0132 0.277 0.0012

Ti
0.146
0.150

Sr
0.0098
0.0093
Table 6

Microstructure
Mechanical Properties
Rp0,2,
Rm,
A5, HBW, DAS LST HV0.02/10/10
MPa
MPa
%
kgf/mm2
µm
s
269
342
10.3 114.4 36.35 48.23
104.2
252
334
10.1 110.8 39.27 60.70
120.7
241
322
7.5
111.6
254
333
9.3
112.3

Knuckle Zone
1
2
3

3.1
average

Q,
MPa
494
484
453
477

Fig. 4. Scheme of sampling for chemical, microstructural analysis and testing of mechanical properties
(knuckle № 3.2)

Table 7
Knuckle

Zone

3.2

1
2
3

average

Rp0,2,
MPa
220
231
264
238

Mechanical Properties
Rm,
A5,
MPa
%
338
5.7
302
1.4
315
3.2
318
3.4

342

HBW,
117.4
118.2
118.0
117.9

Q, MPa
451
325
390
389

Fig. 5. Scheme of sampling for chemical, microstructural analysis and testing of mechanical properties
(knuckle № 4)

Table 8
Knuckle
4

Zone
1

Si
6.65

Fe
0.0735

Chemical composition[ %]
Cu
Mn
Mg
Zn
0.0035 0.0320 0.296 0.0023

Ti
0.144

Sr
0.0098
Table 9

Knuckle Zone
4.1
1
4.2
2
4.3
3
average

Mechanical Propertes
Microstructure
Rp0,2,
Rm,
A5, HBW, SDAS LST HV0.02/10/10
µm
s
MPa
MPa
%
kgf/mm2
205
331
6.1
117.0
236
325
8.5
116.5
24.76 15.25
105.4
178
335
6.6
115.2
206
330
7.1
116.2
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Q,
MPa
448
465
458
457

On Fig. 6 are shown the microstructures of the investigated zone of the five chosen knuckles.

Knuckle 1/L

Knuckle 2/R

Knuckle 3.1 (zones of investigation 3.1.1 и 3.1.2)

Knuckle 4
Fig.6. Microstructures from the investigated areas
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On Fig. 7 is shown a protocol with the results from carried tests of mechanical properties.

Fig. 7. Protocol from the carried out tests of mechanical properties of a knuckle 3.1

On Fig. 8 in graphical form are presented the average values of the mechanical parameters Rp0,2, Rm and A5, of the hardness - HBW and of the quality coefficient - Q for the five castings.
For the need of the research and made analysis are used the results from testing of the
mechanical properties of five knuckles with the № -1/L; 2/R; 3.1; 3.2 and 4, which on Fig.8 are
denoted, respectively with the № 1, 2, 3,4 and 5.
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RP0,2, Rm, MPa

350
300
250
200
150
100
50
0
Rp0,2

1
245

2
220

3
254

4
238

5
206

Rm

321

294

333

318

330

10
8
A5, %

6
4
2
0

Qi, MPa

A5

500
400
300
200
100
0
Qi

1
9.3

2
5.2

3
9.3

4
3.4

5
7.1

1
463

2
463

3
477

4
389

5
457

2
109.5

3
112.3

4
117.9

5
116.2

HBW

120
115
110
105

1
HBW 112.5

Fig.8. Graphs of the average values of the mechanical parameters - Rp0,2, Rm and A5, the hardness - HBW
and the factor of quality - Q for the five castings.
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Conclusions
1. The results of the conducted research on the structure and the main mechanical properties
will enrich the database, helping to improve the quality of this type of responsible cast
parts;
2. The comparative analysis of the obtained average values from the conducted testing of
the main mechanical properties shows that the investigated details - knuckles for the
running gear of the car, meet the technical requirements for this class of aluminum
castings.
3. The data collected and processed contribute for the optimizing and controlling foundry
technology at the production of such parts.
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Abstract
A significant number of fires on combine harvesters occurs due to heating of frictional surfaces and ignition of
plant matter. The ways of solution of the complex problem of increasing the fire safety of combine harvesters are
presented in the work. A rational solution to this problem is the use of new composite materials, the use of modern
control and fire extinguishing systems. In addition, the fire safety of cereal-harvesting machines is ensured by
controlling the temperature of the friction units, preventing them from overheating, timely maintenance and
keeping the combine clean.
Keywords: combine harvester, friction, ignition, fire, composite material, control and fire extinguishing system,
evolution of heat.

1. Introduction
The combine harvester is a versatile machine designed to efficiently harvest of grain
crops. The modern combine harvester do four separate harvesting operations (reaping,
threshing, gathering and winnowing) into a single process. Among the crops harvested with a
combine are wheat, rice, oats, rye, barley, corn, linseed, sunflowers and canola. The separated
straw, left lying on the field, comprises the stems and any remaining leaves of the crop with
limited nutrients left in it: the straw is then either chopped, spread on the field and ploughed
back in or baled for bedding and limited-feed for livestock.
Harvest is a particularly hazardous time as it combines hot and dry conditions with a very
flammable crop. The risk of fire is only set to worsen as climate change will create longer
periods of hot and dry conditions, changes in harvester design that create a more efficient, clean
and higher producing machine also create additional fire hazards on the machine.
The demands placed on the modern combine harvester many and varied, the machine
must be able to harvester the crop at just the right time when the crop reaches its peak and often
only has a very short window to do this once this window is reached, sometimes less than two
week.
A small part of the combines has any type of fire detector or fire suppression system.
For everybody else the only fire detection they have is their own senses and the method
of fire suppression is a handy fire extinguisher.
Agricultural losses due to fires on a combine harvester are not limited, in the short term,
to the destruction of crops, but, in the medium term, result in production capacity losses that
have been estimated in 35–45 % in subsequent years [4]. [1].
The modern combine harvester is a very large, complex and highly capable machine that
processes a very large amount of grain in a very short amount of time. Because of this, modern
combine harvesters have increasingly become more and more costly, in the range of hundreds
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of thousands of dollars for the average machine and nearing a half a million dollars or even
more for the very largest, highest capacity machines. This coincides with the hotter and drier
weather of the summer months. Once harvest has begun, farmers, workers and contractors will
work from sunup to sunset harvesting, moving, storing and processing crops until the job is
completed. 12 hour days are standard and 18 hour days are not uncommon. This leaves very
little time for even essential maintenance to be completed.
Combine harvesters contain a large number of friction units, which are located in headers,
conveyors, threshing and separating devices, straw walkers, shredders, various drives, motors,
etc. At the same time, providing these units with lubricants is the most important condition for
reliable and safe operation of the entire combine harvester.
A characteristic feature of this type of machines is the need to check them before the
harvest season and control them from time to time during operation. The control involves
checking the temperature and condition of the bearings, as well as their lubrication and cleaning.
A damaged bearing can be heated during operation to very high temperatures which often
leads to fire of both the machine and surrounding crops (Figure 1). For this reason, a system
alerting the operator on bearing failure at a sufficiently early moment can prevent such
dangerous situations.

а)

b)

Fig. 1. – Combine harvester fire (a) and fire consequences (b)

The purpose of the work investigation of ways to prevent combine harvester fires arising
from heat generation processes in friction units and plant materials.

2. Application of new materials
In general, the following requirements are imposed on the materials of friction units: high
wear resistance, low coefficient of friction, resistance to shock loads and fatigue, high thermal
conductivity and low temperature coefficient of linear expansion, which provides resistance to
seizing. To date, bronzes, babbits, antifriction cast irons, composite materials on a polymer or
metal base are used as materials for friction units (Table 1).
In this case, the most promising materials for friction units are composite materials
containing carbon nanostructures as a strengthening and antifriction filler. So, to date,
composites have been developed for friction units with low wear rates and friction coefficient,
as well as a high thermal conductivity coefficient [13, 14].
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Table 1 – Tribotechnical and physical-mechanical characteristics of composite materials
for friction units without lubrication
Material (country)
CuG15 (Russia) [15]
RU 2031173 (Russia) [16]
RU 2024639 (Russia), [17]
UA 70080 (Ukraine) [18]
BY 21703 (Belarus) [19]

Friction
coefficient
0,22 – 0,26
–
0,1 – 0,12
0,12 – 0,14
0,1 – 0,13

Intensity of the wear ,
μm/km
1,46 – 1,5
0,21 – 0,29
0,19 – 0,21
–
0,06 – 0,07

Compressive
strength, MPa
175
340
–
210 – 235
156 – 165

Porosity,
%
–
–
–
–
2–4

3. Application of control systems
Based on the empirical experience of operating grain harvesters, it can be argued that the
friction units of the header, conveyor, threshing apparatus and straw chopper require
temperature control. Analysis of literary sources indicates the absence of special temperature
control systems for friction units in grain harvesters.
To control the temperature of friction units, it is advisable to use systems designed for
timely notification of the operator about exceeding temperature thresholds, based on
temperature sensors, logic elements and alarms [20]. The designs of these systems are simple
and reliable, and the principle of operation is as follows: signals from temperature sensors are
transmitted to a logic element, processed, and when the threshold values are exceeded, the
signal is sent to the sound and light alarm systems (Figure 2). At the same time, the operator is
notified in two ways: light and sound, which is explained by the difficult working conditions of
the combine operator during harvesting. For example, strong noise from both the engine and
the machine tools can prevent the operator from hearing the sound signal, and working in the
sun can limit the visibility of the light signal. Thus, the use of two types of signaling provides
adequate information delivery to the operator, and the versatility of this temperature control
system allows it to be used on any agricultural machinery.

1 – temperature sensors, 2 – logic element, 3 – light alarm, 4 – sound alarm
Fig. 2. - Scheme of the friction unit temperature control system

4. Application of fire extinguishing systems
To detect and extinguish a fire on a combine harvester, systems have been developed,
consisting of fire alarm and fire extinguishing subsystems. The fire alarm subsystem allows you
to determine the temperature rise in the protected space above the standard values and transmit
the "Fire" signal to the control panel, which is located in the operator's cab. If no actions are
taken to start the fire extinguishing system of the combine harvester, and the temperature in the
protected volume reaches a critical level, then an independent signal will be sent from the
processor to start the fire extinguishing installation. A thermal linear fire detector is adopted as
a fire detector, which is located in the upper part of the protected compartment, for example,
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the engine compartment or threshing space, since they carry the greatest fire load and assume
the presence of ignition sources under various operating modes. It is proposed to use a modular
aerosol fire extinguishing system as a fire extinguishing subsystem. [21]
Also today, an automatic fire alarm and fire extinguishing control system for cars and
agricultural machinery is known, based on heat detectors that are connected to a central control
unit, which in turn is connected to a block for manual activation of fire extinguishing
installations and automatic control of fire extinguishing installations. The use of this system
increases the likelihood of fire detection, increases its reliability and ensures the safety of people
in the vehicle [22, 23].
Improved designs of fire-fighting devices have also been developed, the use of which is
possible not only on agricultural equipment, but also on passenger and freight transport, as well
as on construction, road and special equipment. These fire-fighting devices have similar
designs, provide targeted triggering of a fire extinguishing agent and are equipped with
uninterruptible power supplies, filters of electromagnetic interference, units for registering
changes in the state of the system in non-volatile memory and microcontrollers [24]. It should
be noted that fire-prevention devices and warning systems acquire particular importance with
the further development of agricultural engineering, for example, when developing a grain
harvester with remote or robotic control, characterized by the absence of a combine operator
that could take measures to extinguish a fire that has arisen with sufficient promptness. Also,
on grain harvesters, it is possible to use aerosol-powder fire extinguishing devices containing
fire extinguishing aerosol generators, the principle of which is based on the use of combined
means in the form of an inhibiting aerosol and a fire extinguishing powder. [25]
Of particular interest is the issue of the use of fire extinguishing agents in automatic fire
extinguishing systems. For example, on-board fire suppression systems installed on heavy offroad vehicles and agricultural vehicles operating under severe conditions use a dry chemical
such as monoammonium phosphate to extinguish the fire. It is known, however, that dry
extinguishing chemicals provide insufficient protection against possible re-ignition.
Justified for extinguishing fires on agricultural machinery is the use of dispersed water,
characterized by high fire extinguishing efficiency and environmental friendliness [26 - 28].
Promising fire extinguishing materials for use in on-board fire extinguishing systems on
agricultural machinery are compositions that provide the formation of an aqueous lowexpansion film-forming foam, which allows you to cool the combustion zone and protect it
from re-ignition. At the same time, the subsequent removal of the remains of burnt plant mass
and fire extinguishing agents will not affect the operational properties of the grain harvesting
equipment.

5. Conclusions
A significant number of fires on combine harvesters occurs due to heating of rubbing
surfaces and ignition of plant matter due to friction against moving parts of parts of units and
assemblies. Ways of rational solution of a technically complex and urgent task of increasing
the fire safety of operation of grain harvesters through the use of new composite materials, as
well as the use of modern control and fire extinguishing systems are presented. Fire safety of
grain combine harvesters can be ensured by controlling the temperature of friction units,
preventing them from overheating, timely maintenance and keeping the combine clean.
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Abstract Polycrystalline super fine-grained materials with an average grain size of 40 nm to 150 nm are called
submicrocrystalline, and those with an average grain size below 40 nm - nanocrystalline. The materials with nanostructure are characterized by much higher hardness and strength than their coarse-grained polycrystalline
analogues, and these their properties increase with decreasing of the grain size.
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Характеристика на материали със субмикро- и нанокристална
структура
Стоян ВЕЛЕВ
Твърдите метали и сплави в обикновени условия са поликристални т. е. състоят се
от поликристали (зърна) с размери от няколко микрона до няколко сантиметра за някои
материали. При определени условия е възможно получаване на материали, които нямат
зърнеста структура-монокристал. Практически те се състоят от едно зърно и притежават
силно изразени анизотропни свойства. Те са пластични и тяхната здравина е по-малка от
същите материали намиращи се в поликристално състояние. Особен вид монокристал са
така наречените свръхтънки нишковидни (whiskers) кристали с диаметър 1÷10 µm и
дължина от 0,1÷10 mm. Тези, които са с диаметър около 1µm, не съдържат нито една
дислокация, поради което здравината им се доближава до теоретичната.
Материали, които са на другия полюс, т.е. състоящи се от поликристали с
изключително малки размери на зърното (по-малък от 1÷0,1 µm), притежават уникални
механични и физични свойства. Доста отдавна е било забелязано, че намаляването на
големината на зърната може да доведе до тези съществени изменения в техните свойства.
Тези характерни изменения се наблюдават когато средния размер на кристалното зърно
не превишава 100 nm и е много добре изразено при големина под 10 nm. Поликристални
свръхдребнозърнести материали със среден размер на зърното от 40 nm до 150 nm се
наричат субмикрокристални, а със среден размер на зърното под 40 nm – нанокристални.
Според други автори нанокристалните метали и сплави са с големина на зърното до
100 nm, а субмикрокристалните от 100 nm до 1000 nm. Въпреки че тези граници са
условни, за удобство се приема, че разделителната граница е среден размер на зърното
от 100 nm. Субмикрокристалните материали заемат едно преходно положение между
обикновените поликристални материали и тези с наноструктура. Според много автори
горната граница (максималния размер на елементите) на нанокристалното състояние
трябва да е свързана с някой характерен физичен параметър – дължина на свободния
пробег на електрона, размерът на примката на Франк-Рид за пълзенето на дислокации,
размер на магнитния домен и др. Полето на изменение на тези параметри определящи
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деформационни, електрически, магнитни и други свойства обаче е твърде широко и
установяване на единна горна граница не е възможно [1, 2, 3].
Поради малките размери наночастиците имат твърде голяма повърхност в
сравнение с техния обем. По-голямата част от техните атоми са разположени по
границите или по свободните повърхности. Това води до повишаване на повърхностната
им енергия, съответно и на тяхната активност. Появяват се аномалии в поведението на
електроните и на другите градивни частици на атомите, които водят до изменения на
физичните свойства на наноматериалите в сравнение с обикновените масивни
материали. Междузърнестите граници се отличават с нестабилна структура, което води
до висока дифузионна активност на атомите – от 5 до 6 пъти по-големи от тази при
обикновените поликристални материали.
Материалите с наноструктура се характеризират с много по-висока твърдост и
якост от едрозърнестите поликристални техни аналози, като тези им качества нарастват
с намаляване на размера на зърната. Едрозърнест Al с големина на зърната 1,5 µm има
граница на провлачане 13 МРа и якост на опън 42 МРа, докато нанокристалния Al (200
nm) има съответно стойности 26 МРа и 176 МРа [3]. Високата якост при тези материали
се съчетава съответно с ниска пластичност като често те са направо крехки. В последните
години са разработени редица методи, позволяващи съществено повишение на
пластичността на нанокристалните материали. Наноматериалите проявяват и
специфични магнитни свойства, за което има две основни причини. При първата много
магнитни параметри съществено зависят от междуатомните разстояния, следователно
деформацията на кристалната решетка при тези материали води до намаляване на
температурата на Кюри и възможността за намагнитване. При втората много магнитни
явления се предизвикват от домени с подредени магнитни моменти. При намаляване
размера на кристалитите (когато станат съпоставими с тези на домените) поведението на
материала се изменя. Анализът на литературните данни за изменение на коерцитивната
сила НС, показва, че тя нараства при намаляване на размера на зърната до определен
критичен размер – за желязо, никел и кобалт размерите са съответно 20 nm, 50÷70 nm,
20 nm. При още по-малък размер на кристалитите феромагнетикът може да премине в
суперпарамагнитно състояние [1, 3].
Първи за получаване на наноразмерни обекти и перспективите за приложение в
различни области говори Р. Фейнман още в 1959 г. Немският учен Г. Глейтер за първи
път изнася концепция за наноструктурните материали през 1981 г. като предлага и
първия метод за получаването им – компактиране на прахове [4]. Първоначално е
въведен терминът „нанокристални“ материали, а по-късно „наноструктура“, „нанофаза“,
„нанокомпозит“ и т.н. Съществуват няколко основни разновидности наноматериали:
консолидирани
наноматериали,
нанополупроводници,
нанополимери,
нанобиоматериали, фулерени и тръбни наноструктури, катализатори, нанопорести
материали и супрамолекулярни структури. Това деление разбира се е доста условно тъй
като съществуват например металополимерни и биополимерни нанокомпозити. От друга
страна наноматериалите могат да се резделят на няколко групи с различни размери [3]:
1. Нанопрахове с размер на отделната частица до 100 nm. Частици съдържащи до
103÷104 атома се наричат клъстери.
2. Нанотръбни материали и нановлакна с диаметър до 100 nm, създадени на
основата на въглерода и органични съединения.
3. Тънки покрития (филми) с дебелина от 0,1÷1 µm, получени по пътя на
отлаганията. Важен параметър тук е броят на слоевете (еднослойни или многослойни).
4. Обемни наноструктурни материали с големина на зърното (кристалити) до
100 nm.
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Към консолидираните материали се отнасят компакти, тънки филми и покрития от
различни метали и сплави, получени на базата на прахови технологии, интензивна
пластична деформация, контролирано нарастване на кристалити от аморфно състояние
и др.
Нанополупроводници, нанополимери и нанобиоматериали могат да бъдат както в
изолирано състояние така и в частично консолидирано.
Фулерените и тръбните наноструктури станаха предмет на изследвания след
1985 г. когато беше идентифицирана нова алотропна форма на въглерода – клъстери С60
и С70 които бяха наречени фулерени (фиг. 1а). Тези клъстери по форма наподобяват
футболна топка като най-стабилен е С60 [1]. Голям тласък в изследванията бе получен
през 1991 г. когато японския учен С. Ишима открива въглеродната нанотръбичка. Тези
тръбички са със същата структура като кристала на въглерода (фиг. 1б). Фулерените и
нанотръбичките се получават по пътя на лазерно или електродъгово изпарение на
графита, като нанотръбичките са един от основните елементи при създаване на
електронни и механически наноустройства. През 2005 г. за първи път е получен графен
(фиг. 1в). Представлява тънък филм от въглеродни атоми с дебелина един атом, получен
посредством отцепване на един атомен слой от кристала на графита [5].

Фиг. 1 Наноформи на въглерод

Нанопорестите материали се характеризират с размер на порите до 100 nm.
Катализаторите са известни отдавна и са широко приети нанообекти.
Супрамолекулярните структури представляват структури със слаба връзка (водородни,
Ван дер Ваалсови) между молекулите и техните ансамбли.
Изброените наноматериали се отличават както по технология на изработка, така и
по функционални признаци. Всички те обаче са обединени от едно общо качество –
малкият размер на частиците, зърната, порите и тръбичките. Класификацията на
наноматериалите по Глейтер е дадена в табл. 1.
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Таблица 1. Класификация на наноструктурни материали по Глейтер

По химически състав и разпределение на фазите се различават четири типа
структури – еднофазни, многофазни разделящи се на такива с идентична и неидентична
граница и матрично разпределение. Също така наноматериалите се делят на три вида
спрямо формата на структурите им – пластинчата, колонообразна и равноосна. Като цяло
за наноматериалите е характерен големият обем повърхностни граници (граници между
зърната и тройни възли – места на пресичане на граници на три зърна). На фиг. 2а, е
показана схема на троен възел, а на фиг. 2б, е дадена зависимостта на обема разделителни
повърхнини от големината на зърното. Общия дял на разделителните повърхнини
съставлява [2].
Vр.п = 1- [(L-s)/L] 3 приблизително 3s/L

(1)

като L е големина на зърното, a s е ширина на границата (пригранична зона).
Делът на междузърнестите граници –
Vм.г = [3s (L-s) 2] / L3

(2)

И съответно делът на тройните възли –
Vт.в= Vр.п- Vм.г

(3)

От графиката на фиг. 2б следва, че при големина на зърното <100 nm делът на
разделителните повърхнини започва да расте, като при L<10 nm този дял вече съставлява
няколко десетки процента. Данните от графиката дават една приблизителна оценка, тъй
като са получени използвайки груби модели, но в общи линии правилно характеризират
делът на разделителните повърхнини в структурите на наномателиалите. Увеличаването
на този дял с намаляване на големината на зърната е един от основните фактори,
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характеризиращ неравновесното състояние на наноматериалите за сметка на увеличение
на повърхностната енергия. За съжаление опитни данни относно енергетичните
характеристики на разделителните повърхности в наноматериалите практически
липсват. Делът на повърхностните граници в общия обем на материала е приблизително
равен 3s/L, където при s≈1, делът на VР П=50% се достига при L≈6 nm. По този начин,
ако твърдото тяло се състои от кристалити с размер <10 nm, то делът на разделителните
повърхнини или делът на областта с неподредена структура ще е твърде голям.
Както е известно получаването на дребнозърнеста структура на материалите се
извършва по три основни метода:
1. Увеличаване на скоростта на охлаждане на разтопения метал, стимулиране на
кристализационния процес чрез добавяне на изкуствени зародиши и т.н.
2. Рекристализация след значителна пластична деформация.
3. Деформация за сметка на фазовия наклеп, съпровождащ полиморфното
превръщане (фазова прекристализация).
За съжаление изброените методи (с изключение отчасти на първия) не позволяват
получаване на зърно с размер по-малък от 1 µm. За получаване на зърна с толкова малък
размер се прилагат различен тип технологии:
1. Компактиране на прахове. Съществуват редица методи на базата на които се
получават изходните нанокристални прахове (газофазен синтез, плазмохимичен,
отлагане от колоидни разтвори, механосинтез и други), които впоследствие се
компактират [6].
2. Отлагане на филми и покрития на подложка.
3. Свръхбързо втвърдяване на стопилката.
4. Кристализация на аморфни сплави.
5. Интензивна пластична деформация.
Тази класификация е условна тъй като границите между отделните методи често са
размити [7]. Например при интензивната пластична деформация често като изходни
суровини се използват прахове, т.е. този метод може да бъде причислен към праховите
технологии.

Фиг. 2 Тройна точка: а) схема на тройната точка; б) влиянието на размера на зърнатата върху
общия дял на повърхността на разделяне (1) и общия дял (2) на границата на зърната и тройната
точка (3) при s=1 nm
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Abstract
The effect of processing parameters on the structure and mechanical properties of structural alloyed steels based
on Astaloy LH (Fe-0.9Ni-0.9Mo-0.2Mn) and Distaloy LH (Fe-2Cu-0.9Ni-0.9Mo-0.2Mn) iron powders with
addition of 0.4%C and 0.8%C (added in the form of ultrafine graphite) were investigated.
The mixture of powders was prepared in Turbula T2F mixer for 30 minutes. For the investigation, from each
chemical composition, batches of 10 samples were prepared in accordance to PN EN ISO 2740 standard. Singleaction pressing at 660 MPa resulted in green densities in the range of 6.53-6.60 g/cm3. Sintering was carried out
at 1120ºC and 1250ºC for 60 minutes in atmosphere consisting of 5% H2-95% N2. Heating and cooling rates were
75ºC/min. and 60ºC/min., respectively.
Following mechanical and microstructural investigation the effect of sintering temperature on mechanical
properties of PM steels was observed. Additionally, the positive effect of increasing carbon concentration on the
properties of investigated steels was visible. The best combination of the microstructure and mechanical properties
was recorded for steels containing 0.8%C sintered at 1250°C, irrespective of their chemical composition.
Keywords: powder metallurgy, pre-alloyed PM steels, properties, microstructure

Introduction
The development of new materials and low-cost processes are two very important factors that
contributed to the growth of PM during the last decades. Sinterhardening is one example of
such material and process development [1-3]. This technique is a one step process it combines
good manufacturing economy with the ability to achieve a unique combination of mechanical
properties.
By controlling the cooling rate after sintering process, the microstructure of PM parts can be
manipulated to form the required amount of martensite. It means that the desired mechanical
properties can be achieved. By increasing the hardenability of the material, large amounts of
martensite can be still obtained at lower cooling rates using for production of PM parts alloying
elements promoting hardenability such as Mo, Cr, Ni and Cu. In recent years there has been a
dramatic rise in raw material costs of especially Mo, Ni and Cu. Therefore, there is a
continuously growing interest to utilize more cost-effective alloying elements such as
chromium and leaner Ni/Mo alloyed steels [4].

Experimental
The following starting powders were used: Höganäs iron powder grade Distaloy LH (Fig. 1a),
Astaloy LH (Fig. 1b) and ultra-fine (C-UF) graphite powder (Fig. 1c). The chemical
composition of base iron powders is presented in Table 1.
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a)

b)

c)

Fig. 1. The starting powders: Höganäs iron powders grade Astaloy LH (a),
Distaloy LH (b) and c) ultra-fine (C-UF) graphite

Table 1.Chemical composition of iron Astaloy LH i Distaloy LH powders
Chemical composition, wt.-%
Astaloy LH (ALH)

Fe

Cu

Ni

Mo

Mn

98.0

-

0.9

0.9

0.2

2,0

0.9

0.9

0.2

Distaloy LH (DLH) 96.0

From starting powders, the mixtures with the composition containing 0.4 and 0.8%C were
prepared in Turbula T2F mixer for 15 minutes. For the investigation, from each chemical
composition batches of 10 samples, ALH and DLH respectively, were prepared in accordance
to PN EN ISO 2740 standard (Fig. 2).

Fig. 2. Test piece for tensile testing

After pressing at 660 MPa, green compacts were heated (heating rate 75 K/min.) to sintering
temperature 1120 or 1250°C, sintered in the atmosphere consisted of 95%N2-5%H2 for 60
minutes and cooled with cooling rate ~66 K/min. Finally, samples were mechanically tested
and metallographic observations were performed.

Results
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The sintered steels were physically (green and as-sintered densities) and mechanically (tensile,
3-point bend and apparent hardness) tested at room temperature. Green and as-sintered densities
were calculated by the geometrical method. During tensile testing, on a MTS 810 instrument,
according to 10002-1 standard the cross-head speed was 1 mm/min. The 0.2% offset yield
strength was determined from the engineering stress-strain diagram. Elongation was measured
using geometric method. Transverse rupture strength (TRS) was measured using WDW-Y300D
testing machine, following PN-EN ISO3325 standard on test samples parallel to the pressing
direction. The load was applied to the surface on which the pressing punch contacted.
Vickers hardness was measured on an Innovatest machine. Ten data points were taken on the
length of the cross-sectional surface of the sample. Following mechanical tests, metallographic
(LOM) investigations were carried out using Leica DM 4000M on areas etched with 3% Nital.
The results of tensile strength tests and hardness of investigated materials are summarized in
Tables 2 and 3, respectively.
Table 2. The properties of Astaloy LH-based steels
Sample description
AL01 –ALH_10 ALH_11 – ALH_20 ALH_21 – ALH_30 ALH_31 – ALH_40
carbon content [wt.-%]
0.4
0.8
sintering temperature [°C]
1120
1250
1120
1250
green density [g/cm3]
6.73±0.04
6.73±0.05
6.77±0.08
6.74±0.04
as-sintered density [g/cm3]
6.72±0.08
6.74±0.05
6.72±0.04
6.76±0.06
UTS [MPa]
382±64
422±50
459±67
516±41
Rp0,2 [MPa]
190±19
213±8
220±9
230±13
A [%]
3.37±0.81
3.92±1.07
3.42±1.02
4.36±0.69
TRS [MPa]
704±116
856±102
798±133
986±168
HV 0.05
192±45
197±58
278±52
223±46

Table 3. The properties of Astaloy LH-based steels
Sample description
DLH_1 - DLH_10 DLH_11 - DLH_20 DLH_21 - DLH_30 DLH_31 - DLH_40
carbon content [wt.-%]
0.4
0.8
sintering temperature [°C]
1120
1250
1120
1250
green density [g/cm3]
6.75 ± 0.11
6.73 ± 0.02
6.70 ± 0.04
6.78 ± 0.04
as-sintered density
6.72 ± 0.06
6.72 ± 0.02
6.69 ± 0.04
6.76 ± 0.02
[g/cm3]
UTS [MPa]
510 ± 76
546 ± 35
576 ± 66
693 ± 32
Rp0,2 [MPa]
261 ± 29
300 ± 7
309 ± 26
301 ± 19
A [%]
3.04 ± 0.89
2.88 ± 0.32
2.96 ± 0.90
4.49 ± 1.19
TRS [MPa]
919 ± 140
975 ± 105
979 ± 173
1122 ± 91
HV 0.05
216 ± 65
221 ± 50
285 ± 57
328 ± 37

Figures 3-4 and 6-7 present the characteristic microstructures of investigated steels.
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b)

a)

Fig. 3. Microstructure of Astaloy LH-based steel containing 0.4%C sintered at a) 1120C and b)
1250C, mag. 200 x, bainitic structure

a)

b)

Fig. 4. Microstructure of Astaloy LH-based steel containing 0.8%C sintered at a) 1120C
and b) 1250C, mag. 200 x, bainitic-pearlitic structure

Fig. 5. Microhardness of microstructural constituents presented in PM alloyed steels [2]
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a)

b)

Fig. 6. Microstructure of Distaloy LH-based steel containing 0.4%C sintered at a) 1120C and b)
1250°C, mag. 200 x, bainitic structure

a)

b)

Fig. 7. Microstructure of Distaloy LH-based steel containing 0.8%C sintered at a) 1120C and b)
1250C, mag. 200 x, pearlitic structure

The steel obtained from the alloyed iron powder of Astaloy LH is characterized by an almost
homogeneous structure (Fig. 3 and 4). The tested samples with a carbon content of 0.4% have
a completely bainitic structure. The formation of this structure is largely influenced by the
presence of molybdenum, which has a high diffusion coefficient to iron. The content of this
element delays the formation of pearlite in relation to bainite. This is due to the fact that at
higher cooling rates, the carbon diffusion rate, which controls the growth of ferrite, decreases.
the formation of pearlite and ferrite is suppressed by Molybdenum. Lowering the
transformation temperature leads to the formation of a finer bainite.
Increasing the carbon content leads to a bainitic-pearlitic structure. The microstructure and the
phase arrangement determine the mechanical properties of the steel. Fig. 5 shows the range of
microhardness that can be characterized by individual structural components of sintered alloy
steels. The obtained hardness results presented in Table 2 and corresponding to the data
presented in Fig. 5, were the basis for the identification of the microstructure components.
The sintering temperature had a slight effect on the microstructure of the tested ALH and DLH
steels, the influence of the carbon content was more visible. The samples with the carbon
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content of 0.4% were characterized by a bainitic structure, while the samples with the content
of 0.8% C were bainitic-pearlitic [2].
As can be seen from the data in Table 3, increasing the sintering temperature to 1250°C
contributed to obtaining sinters with much higher mechanical properties. The tensile strength
of the 0.4% C-containing DLH steels was 510 MPa and 546 MPa, after sintering at 1120°C and
1250°C, respectively. In the case of sinters containing 0.8%C, the tensile strength of the
produced sinters was 576 MPa and 693 MPa, respectively for steel sintered at 1120°C and
1250°C. Investigated Distaloy LH based steels were characterised by bainitic and pearlitic
structure (Figs. 6 and 7).

Conclusions
Based on the research and analysis of the obtained results, the following conclusions can be
drawn:
- The increase of sintering temperature from 1120ºC to 1250ºC contributed to obtaining
higher mechanical properties of sintered steels.
- After sintering at the same temperature, the sintered steels with a higher carbon content
are characterized by higher mechanical properties.
- From among the eight groups of Astaloy LH and Distaloy LH sintered steels, the most
favorable combination of strength and plastic properties was characteristic for steels
with the addition of 0.8% C, sintered at 1250ºC.
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