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Abstract 
In this paper, brief information is presented of Bond testing method. Three composite samples were tested. The 
samples are a honeycomb sandwich structure made entirely of aluminum. The tests were carried using an 
OMNISCAN MX1 device with a Bond testing application and the ability to display the results in C-scan. The 
test is conducted in semi-automated mode with an OLYMPUS HSB-SPCP 14 scanning system by pitch/catch 
method operating 8 test frequencies simultaneously. The method and device possibilities were investigated for 
detection of a 25 mm diameter debonding located between the core and the face sheet. Variants were 
investigated when the debonding is with the face sheet in contact with the probe and vice versa. Limitations of 
the debonding detection method were found depending on the operating frequency and its location in the test 
specimen. 
 
Keywords: bond test, C – scan, honeycomb. 
 
1. Introduction 
 
Components of aircraft fuselage, wings and interiors are mainly manufactured by sandwich 
type composite materials. They are made on the basis of graphite- or glass fiber-reinforced 
polymer resins. Sandwich panels are made of a honeycomb core bonded to a face sheet on 
both sides. The honeycomb core is made of aluminum or composite material and can be of 
different cell shapes and sizes. The face sheet is made of composite material or aluminum 
sheets of small thicknesses. 
The main defects that occur in composite materials of sandwich type panels are debonding of 
face sheet, breaking the integrity of the core cells and delamination in the face sheet layer. 
The method to detect this type of defects is Bond Testing, a low-frequency method for 
inspecting debonding and/or delamination, as well as defects in the honeycomb core. There 
are some limitations to this method application. These limitations relate to the applied 
technology, specific test conditions and size of defective area. 
In this report, experimental tests were carried out of a composite material sandwich panel with 
defective sections fabricated in it in order to determine the method limitations. A Bond 
Testing method is used using modern test system. Sandwich samples are tested made of 
aluminum face sheets of different wall thicknesses and of a core also made of aluminum. The 
results obtained are analyzed to determine the optimal operating frequency to detect a defect 
of the same size in a sandwich panel of different face sheet wall thickness. Defective areas are 
located in the near or far wall of the test sample. 
Test Purpose: to determine suitable operating frequencies of the best sensitivity to detect a 
defect of a certain size located between the contact or bottom (opposite) face sheet, depending 
on the face sheet wall thickness.  
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2. Preliminary information the test carried out 
 
2.1. Scope of test (general information) 
 
The test is conducted in a semi-automated mode. A low-frequency bond testing method is 
used by pitch/catch technology. Frequencies up to 30 kHz are used. A sandwich panel type 
composite joint is tested. The X (scan axis) – Y (index axis) coordinate system is used to 
determine the location of the detected indications. Conditional dimensions are denoted by Lx 
– along the X axis length, Ly – along the Y axis width. The zero (reference) point “O” and the 
direction of the coordinate X and Y axes are marked on the test specimen. A grid applied is of 
7 mm pitch along the Y-axis. The pitch along the Y-axis is chosen so that it is equal to or less 
than the distance between the probe transmitting and receiving elements and is approximately 
¼ of the size of the defect to be detected. 
 
2.2. Test item with built-in imperfections 
 
The test was carried out on three composite joints, sandwich panel type with overall 
dimensions of 200x130x25 mm. The test specimens made of aluminum are shown in Fig.4. 
Sandwich panel specimens are made of three elements: core, face sheet and adhesive (epoxy 
resin). The two face sheets are bonded to the core of the sandwich specimen using the 
adhesive and pressed with a force of 250 kPa. The core is made of aluminum honeycomb of 6 
mm cell wall size and cell thickness (height) of 25 mm. The face sheets are made of 
aluminum sheet of 0.6 mm thickness on one side and 0.5 mm, 0.8 mm and 1.3 mm on the 
other.  
In specimens, defective, disbonding sections are made of 25 mm diameter located between the 
core and the face sheet. They are made by cutting part of 2.5 mm depth of the core of the 
specimen of 25 mm diameter. Disbonding sections are in the near and far wall of the face 
sheet. Near wall is the one in contact with test probe. 
 
2.3. Instrument, scanning system with probe and test method 
 
Tests are carried out by modern instrument OMNISCAN MX1 by OLYMPUS. The 
instrument is able to operate in three methods: eddy current, ultrasonic and low-frequency 
Bond Tester; using conventional and multi-element probes. In this case is used module for 
Eddy Current Testing with adapter for Bond Testing. To perform testing pitch/catch method is 
applied on 8 fixed frequencies selected by the tester. 
Tests are carried out by manual scanning device, model HSB-SPCP 14. It includes dual law-
frequency ultrasonic probe operating to pitch/catch principle. The probe model is S-PC-P14. 
The recording of the probe position coordinates during scanning is carried out by a mini-
wheel type encoder with a resolution along the X axis – 12 steps/mm. No contact medium is 
required due to the use of low test frequencies. A picture of the instrument and scanning 
device is given in fig. 1.  
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a) 

 
b) 

Fig. 1. OMNISCAN MX1 instrument а) and scanning device HSB-SPCP 14 b) by Olympus for composite 
material inspection. 

 
2.4. Reference blocks and instrument set-up 
 
To check the functional fitness of the low-frequency bond testing system, reference samples 
are used with artificial discontinuities made in them or with natural discontinuities. 
Discontinuities in the reference blocks are of debonding, delamination and repair type. 
The instrument supplier provides a sandwich structure type reference block made of the test 
item face sheet and core material. Some of or all three mentioned types of discontinuities are 
inserted usually of 25 mm of diameter. The reference blocks arrive accompanied by С-scans 
(view from above) of defect indications. A picture of a reference block with display of 
defective sections is shown in fig.2.  
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2. Reference block а) of the Bond Testing instrument supplier with artificial defects and С-scan of the 
block with defects. 

 
2.5. Standard scanning plans and form of acquired information 
 
As shown in fig.3, it is a raster scanning. The reference point marked on the test specimen 
determines the probe position along the X and Y axes. There is a grid plotted of 7 mm pitch 
along the Y axis.  
Acquired test information can be displayed in the form of: X-Y image flaying dot type, 
amplitude display only to X and only to Y or С-scan (view from above) in color coding. C-
scan resolution for testing is selected to be 1 mm along X-axis, and 7 mm along the Y-axis.  
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  X 

Fig. 3. Scanning plan (probe movement) with coordinate system. 

 
2.6. Scope and test sequence 
 

- Checking the operability (functional fitness) of the system used to inspect composite 
materials consisting of a scanning system with a probe and a low-frequency 
ultrasonic flaw detector. The check is made by a reference block with the same 
characteristics as those of the tested sample. The check is done in order to determine 
the frequency at which the defects in the reference sample are most distinctly 
detected.  

- Studying the type and geometric dimensions of the composite test item and its 
technical specification.  

- Visual inspection of test areas for external defects and obstacles interfering with the 
scan. 

- Identification of the test area. Marking a reference point and drawing a grid to scan 
the test specimen area. 

- Setting the appropriate operating test frequencies determined by the reference block. 
- Setting up the Bond Testing system on a solid section of the test specimen. The setup 

requires resetting the probe signals in air, then resetting the signal on a flawless 
section of the test specimen. At reset, the signal amplitude is balanced to 0.2 V, and 
the phase to 180°. 

- Testing the composite material according to the drawn scan grid. During the test, the 
absence of black stripes is monitored, which are sign for lack of acquired scan 
information.  

- Analysis of test data and recording of results in the instrument.  
- Evaluation of the characteristics measured of detected imperfections using the 

instrument software. 
- Preparation of graphs with the indication information and test scans 
- Conclusions. 

 
Picture of the test carried out with test system and samples is given in fig.4. 
 

Y 
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Fig. 4. Picture of the test carried out with test system and samples. 

 
2.7. Localization, sizing and evaluation of indications 
 
The location of indication to the X and Y coordinate of the test specimen section is 
determined from the C-scan when the received signal is of amplitude or phase of maximum 
deviation from the reference signal from a flawless test specimen section. Sizing of indication 
length is done on the C-scan. The beginning and end of the indication is determined where the 
signal is equalized with the reference signal from a flawless section of test specimen. 
The evaluation of imperfections is carried out according to the requirements of aircraft 
technical specification developed by the manufacturer. Acceptance or rejection evaluation is 
judged by the received signal amplitude and phase. In most technical specifications, the 
composite material quality assessment requirements are without the presence of indications of 
defects of a certain size. In a case of a defect in the Boeing 737wings, this is debonding of 25 
mm diameter of more.  
 
3. Results 
 
Operating frequencies of 10 kHz, 12 kHz, 14 kHz, 16 kHz, 18 kHz, 19.9 kHz, 24 kHz and 
27.9 kHz were selected for the tests. 
The results of the test with three types of scans available on OMNSICAN MX1 instrument 
display in Bond Testing method operation mode are given in fig. 5 ÷ fig.8. С-scans represent 
a view from above of the test specimen in color code. The color code of amplitude C-scan is 
given for amplitude values from 0 (white) to 1 V (pink). The color code of the phased C-scan 
is given for phase values from 0° to 360°. In the upper part of the C–scan, symbols, А and , 
denote the amplitude and phase, respectively, of the received signal for which the C-scan is 
presented. In parentheses of the C-scan, the testing operating frequency is shown. 
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X-coordinate axis in the C-scan is given in light blue, and light green is the color of the Y 
coordinate axis in mm. To the right of the C-scan, the amplitude or phase values are given in 
color code.  
In fig.5 ÷ fig.8, defects are indicated by a circle or ellipse on the C-scan. Defects marked by 
letter A on C–scans are located on the side of the contact wall, and by letter B on the side of 
the face sheet opposite to the contact wall. Contact wall of the honeycomb face sheet is the 
one that is in contact with the test probe. 
The scans in fig. 5a, fig.5b, fig.5c, and fig.5d correspond to frequencies 16 kHz, 27.9 kHz, 16 
kHz, and 10 kHz, respectively, for the case of probe contact from the 0.5 mm thick face sheet. 
The opposite wall of the face sheet is 0.6 mm thick. C-scans in fig.5a and fig.5c are presented 
for amplitude information characteristic of the received signal in color code. C-scans in fig.5b 
and fig. 5d are presented as phase difference signal information characteristic from 0° to 360° 
in color code. Results in fig. 5а and fig.5b are given for the contact of the sample with the 
probe on the side of the manufactured defect, debonding between the face sheet and the core 
type. Results in fig. 5c and fig.5d are given for the contact of the sample with the probe on the 
side opposite to the manufactured defect, debonding between the 0.6 mm face sheet and the 
core type.  
 

 

а) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

A 
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b) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

 

 

c) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the 
contact surface 

А 

B 
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d) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the contact 
surface 

Fig.5. Results on instrument display detecting one and the same defect (debonding), with probe in contact 
with the face sheet 0.5 mm thick (the opposite wall is 0.6 mm thick) of test sample using frequencies 16 

kHz а), 27.9 kHz b), 16 kHz c), and 10 kHz d). 

 
Scans in fig.6а, fig.6b and fig.6c are presented, respectively, for frequencies 16 kHz, 19.9 kHz 
and 24 kHz for the case where probe is in contact with the face sheet of 0.6 mm wall 
thickness. The opposite wall of the face sheet is 0.5 mm thick. C-scans in fig.6а and fig.6c are 
presented for amplitude information characteristic of the received signal in color code. Scans 
in fig.6b are presented as phase difference signal information characteristic from 0° to 360° in 
color code. In the phase difference scans of the received signal, no clear indication of the 
defect is detected from the opposite wall of the face sheet. Results in fig. 6а and fig.6b are 
given for sample contact with the probe on the side of the manufactured debonding type 
defect between the face sheet and the core. Results in fig.6c are given for the sample contact 
with the probe on the side opposite to the manufactured debonding type defect between the 
0.5 mm face sheet and the core.  
 

B 
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а) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

 

 

b) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

А 

A 
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c) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the 
contact surface 

Fig.6 Results on instrument display detecting one and the same defect (debonding), with probe in contact 
with the face sheet 0.6 mm thick (the opposite wall is 0.5 mm thick) of test sample using frequencies 16 

kHz а), 19.9 kHz b) and 24 kHz c).  

 
Scans in fig. 7а, fig.7b, fig.7c and fig. 7d are presented, respectively, for frequencies 10 kHz, 
14 kHz, 16 kHz and 12 kHz for the case where probe is in contact with the face sheet of 0.8 
mm wall thickness. The opposite wall of the face sheet is 0.6 mm thick. Scans in fig.7а and 
fig.7c are presented for amplitude information characteristic of the received signal in color 
code. The scan in fig.7b and fig.7d are presented as phase difference signal information 
characteristic from 0° to 360° in color code. Results in fig.7а and fig.7b are given for sample 
contact with the probe on the side of the manufactured debonding type defect between the 
face sheet and the core. Results in fig. 7c and fig.7d are given for the sample contact with the 
probe on the side opposite to the manufactured debonding type defect between the 0.6 mm 
face sheet and the core.  
 

B 
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а) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

 

 

b) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

A 

А 
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c) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the 
contact surface 

 

d) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the contact 
surface 

Fig.7. Results on instrument display detecting one and the same defect (debonding), with probe in contact 
with the face sheet 0.8 mm thick (the opposite wall is 0.6 mm thick) of test sample using frequencies 10 

kHz а), 14 kHz b), 16 kHz c) and 12 kHz d). 

 
  

B 

B 
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Scans in fig. 8а, fig.8b, fig.8c and fig.8d are presented, respectively, for frequencies 10 kHz, 
14 kHz, 16 kHz and 12 kHz for the case where probe is in contact with the face sheet of 0.6 
mm wall thickness. The opposite wall of the face sheet is 0.8 mm thick. The scans in fig.8а 
and fig.8c are presented for amplitude information characteristic of the received signal in 
color code. The scans in fig.8b and fig.8d are presented as phase difference signal information 
characteristic from 0° до 360° in color code. Results in fig.8а and fig.8b are given for sample 
contact with the probe on the side of the manufactured debonding type defect between the 
face sheet and the core. Results in fig. 8c and fig.8d are given for the sample contact with the 
probe on the side opposite to the manufactured debonding type defect between the 0.8 mm 
face sheet and the core.  
 

 

а) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

A 
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b) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in contact surface 

 

c) Amplitude C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the 
contact surface 

А 

B 
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d) Phased C-scan of debonding located between the core and the face sheet in the opposite to the contact 
surface 

Fig.8. Results on instrument display detecting one and the same defect (debonding), with probe in contact 
with the face sheet 0.6 mm thick (the opposite wall is 0.8 mm thick) of test sample using frequencies 10 

kHz а), 27.9 kHz b), 16 kHz c) and 27.9 kHz d). 

 
The reference signal is obtained by scanning a flawless section of sample, setting the 
amplitude to 0.2 V, and the phase to 180°.  
One can see that the debonding indicated by letter A is recorded having larger amplitude than 
that indicated by letter B. The phase of the received signal for debonding indicated by letter B 
has smaller deviations from the reference phase (180), compared to those for debonding 
denoted by letter A. 
The sizes of defective areas were determined from the C-scan and the other two types of scans 
on the instrument screen using built-in software markers.  
 
4. Analysis of results 
 
As a result of the tests carried out findings were recorded of amplitude and phase 
informational characteristics as well as size of detected indications along to Х and Y 
coordinate axes. Results are shown in fig.9а ÷ fig. 9d. 
In fig. 9a and fig. 9c, results are presented of the face sheet wall thickness from the wall 
opposite to contact wall of 0.6 mm thickness. In fig. 9а and fig. 9b, the received signal 
frequencies are shown along the abscissa axis in kHz, and the received signal amplitude 
values are shown on the ordinate axis in V.  
In fig. 9b and fig. 9d, results are presented of the face sheet wall thickness from the contact 
wall of 0.6 mm thickness.  
In fig. 9c, the abscissa shows the thickness of the face sheet in contact with the probe in mm, 
and the ordinate shows the phase values of the received signal in degrees. 

B 
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In fig. 9d, along the abscissa the reported conditional sizes of indications from the C-scans are 
plotted in mm, and along the ordinate the received signal amplitude values are plotted in V. 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
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Fig. 9. Resulting values derived from the C-scan indications, in various test conditions for a defect located 
from the contact surface. 

 
Out of the results obtained, part of which shown in fig. 9, it can be seen that a defect of 25 
mm diameter, located between the core and the face sheet in contact with the probe, is reliably 
detected by the signal amplitude at almost all frequencies. With an increase in frequency, the 
amplitude decreases to the reference, under this condition it is impossible to distinguish the 
defective section from the flawless one.  
At a frequency of 27.9 kHz, no defect indication was reliably detected for two of the samples 
with face sheet thicknesses of 0.8 and 1.3.  
The study of the received signal amplitude for the defect located in the opposite face sheet to 
the contact one was reliably recorded in all samples except for the sample tested from the face 
sheet of 1.3 mm thickness and opposite wall of the face sheet of 0.6 mm. At a frequency of 12 
kHz, the defect in the opposite face sheet was not detected in any of the samples. 
Through the signal phase information characteristic, the defect of 25 mm diameter located 
from the contact surface is detected at at least two of the eight frequencies selected, in all test 
variations for all test specimens except for the frequency of 16 kHz. 
Through the signal phase information characteristic, the defect located in the opposite face 
sheet to the contact one at frequencies 16 kHz, 19.9 kHz and 24 kHz is not detected. In this 
case, no indication is detected for this location of the defect for the samples tested from to the 
contact surface 0.6 mm with the opposite wall of the face sheet 0.5 mm and 1.3 mm with the 
opposite wall of the face sheet 0.6 mm. Tests from the side of the face sheet with 0.5 mm 
thickness detected the defect in the opposite face sheet at frequencies of 10 kHz and 18 kHz. 
Tests from the side of face sheet of 0.8 mm thickness detected the defect in the opposite face 
sheet at frequencies of 12 kHz, while in contact with the opposite face sheet of 0.6 mm 
thickness for the same sample the defect was detected at a frequency of 27.9 kHz. For probe 
contact from the side of face sheet of 0.6 mm thickness and 1.3 mm opposite wall, the defect 
in the opposite face sheet is detected at frequencies of 14 kHz and 27.9 kHz.  
From fig. 9e one can see that the conditional size of the indication increases with the increase 
of received signal amplitude. 
 
5. Conclusion 
 
Out of the results obtained, conclusion can be drawn that debonding from the side of the face 
sheet in contact with the probe is detected with a greater amplitude value of the received 
signal compared to the amplitude obtained from debonding located in the opposite face sheet 
to the contact one. 
As the test frequency increases, the amplitude value of received signal obtained from 
debonding decreases to the reference amplitude of a flawless section. This limits the detection 
of debonding in test specimens for frequencies above 25 kHz. 
The operating frequencies range for debonding detection in a honeycomb type sandwich 
composite made of aluminum with a core thickness of 25 mm and a face sheet thicknesses of 
up to 1.3 mm is from 10 to 20 kHz. 
In only two of the test operating frequencies debonding was found located in the opposite 
contact wall, and that using low sensitivity. 
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Abstract 
Steel seamless cylinders are high-hazard equipment used for repeated filling and transportation of liquefied, 
compressed or dissolved gases. Their volume can be from 0.5 liters to 150 liters. 
This report presents part of a periodic inspection of seamless steel cylinders for the transportation of compressed 
natural gas, including an ultrasonic method to control the thickness of the wall, bottom and neck of the 
controlled cylinder. 
The purpose of the periodic inspection is to establish the integrity of such cylinders to be returned to service for 
an additional period of time. To ensure their continued safe operation, gas cylinders are inspected and tested in 
accordance with the requirements specified in EN1968:2002, ADR and RID. 
 
Keywords: Non-destructive testing, Ultrasonic Testing, Transportable gas cylinders /Seamless steel gas 
cylinders, Periodic inspection and testing, ADR, RID, substances of class 2.  
 

Периодичен преглед и безразрушителен контрол на стоманени 
безшевни транспортируеми газови бутилки, предназначени за сгъстени 
и втечнени газове под налягане с помощта на ултразвуков метод за 

контрол 
 

Георги КОЛЕВ 
 
1. Въведение 
 

Целта на настоящия доклад е да опише част от процедурата по периодичен 
преглед на стоманени безшевни бутилки за транспортиране на втечнени, сгъстени или 
разтворени газове. 
 
2. Приложими методи  
 

При периодичен преглед и изпитвания на стоманени безшевни бутилки за 
транспортиране на втечнени, сгъстени или разтворени газове, съгласно процедурата e 
приложим методът „Ултразвуков метод за контрол на дебелината на стена“. 
 
2.1. Процедура за контрол при периодичен преглед и изпитвания на стоманени 
безшевни бутилки за транспортиране на втечнени, сгъстени или разтворени 
газове – приложими методи. 

Процедурата за периодичен преглед и изпитвания на стоманени безшевни 
бутилки за превоз на втечнени, сгъстени или разтворени газове, определя методите за 
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контрол, чрез прилагането на които се гарантира, че транспортируемото оборудване 
под налягане съответства на разпоредбите на „Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане“, приета с 
ПМС № 271 от 29.09.2011 г. обн. ДВ. бр. 78 от 7 Октомври 2011г., ADR/RID и 
приложимите стандарти. За да се гарантира продължителната и безопасна 
експлоатация, газовите бутилки трябва периодично да бъдат подлагани на инспекции и 
тестове в съответствие с Анекс В на EN 1968:2002. 

Съгласно съществените изисквания на ADR/RID и EN 1968:2002, периодичният 
преглед и изпитвания на стоманени безшевни бутилки включва: 

- идентификация на бутилката и подготовка за инспекция и тестване; 
- външна визуална инспекция; 
- вътрешна визуална инспекция; 
- допълнителни проверки – ултразвуков метод за контрол; 
- инспекция на гърловината на бутилката; 
- хидравличен тест под налягане или ултразвуков контрол; 
- инспекция на вентила; 
- финални процедури; 
- бракуване или обявяване на бутилката за негодна. 
Процедурата завършва с издаване на сертификат, показващ резултатите от 

контрола, дори в случай на отрицателни резултати.  
 
2.2. Изпълнение на процедурата за контрол при периодичен преглед и изпитвания 
на стоманени безшевни бутилки за транспортиране на втечнени, сгъстени или 
разтворени газове – приложени методи.  

Когато проведения визуален контрол на стоманената безшевна бутилка за 
транспортиране на компресиран природен газ установи, че има съмнения относно 
дебелината на стена, дъно или гърловина на контролирания обект, се прибягва до 
ултразвуков метод за контрол на дебелините на стените, дъното и гърловината на 
контролирания обект с цел разсейване на съмненията за участъци с намалена дебелина 
под минимално допустимата дебелина от производителя. 

Обектът на контрол са стоманени безшевни бутилки, произведени в периода 1996 
– 2000 година, от Tenaris Dalmine, Italy, от състава на Многоелементен газов контейнер 
подложен на периодичен преглед. 

Поради специфичния начин на подреждане на бутилките върху съоръжението, 
контактът между бутилките се намалява чрез полагане на гумени ленти, които 
предотвратяват триене на метал в метал и компенсират температурните разширения 
между тях. При запълване на МЕГК, повърхността на бутилките се загрява, а при 
изпразване на транспортирания газ се охлажда и се получава конденз. Влиянието на 
замърсяванията и обработката на пътната инфраструктура през зимата допринасят за 
химично замърсяване на повърхностите и съответно това води до корозия. Това най-
интензивно се наблюдава във вътрешността на бутилковия пакет, по-интензивно в 
долната му част и особено в контактната зона между гумените ленти и повърхностите 
на бутилките /Фиг. 4)/.  

При необходимост от потвърждаване на минимално допустимата дебелина на 
стената на контролираните съдове в зони на съмнение от визуалният контрол 
използваме ехо-импулсен ултразвуков метод за контрол. 
 
2.3. Ехо-импулсен ултразвуков метод за контрол. 

Методът се основава на измерване времето за преминаване на УЗ вълна от един 
начален възбуден от системата осезател-апарат импулс до първото отразено от 
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срещуположната стена ехо, коригирано с времената необходими на вълната да премине 
през акустичните елементи на осезателя и през акустичния контактен слой (нулева 
корекция) – ехоимпулсен метод с еднократно ехо 
 

 

Легенда : 
А – Излъчващ / приемащ осезател 
D – Индикация на началния импулс 
E1 – Отразенo ехo 
F – Интерфейсно (предавателно) ехо 
В – Контролиран обект 
С – Време за преминаване на УЗ вълна 

Фиг. 1. Схема на ехо-импулсен ултразвуков метод за контрол 

Контролът бе извършен на добре почистени повърхности от покритие, ръжда и 
всякакви чужди вещества, които биха могли да попречат на вкарването и 
разпространението на ултразвуковите вълни в контролирания обект. 

Контролираната повърхност отговаряше на изискването междината между 
осезателя и повърхността да не бъде по-голяма от 0,5 mm. За осигуряване на постоянен 
акустичен контакт бе използван подходящ контактен гел. 

Температурата на контролираната повърхност бе 24°С. 
Процедурата за извършване на ултразвуково измерване на дебелини е съгласно 

изискванията на основния стандарт за измерване на дебелина на стена с ултразвук – 
БДС EN ISO 16809:2019 и ръководството за експлоатация на ултразвуковия дебеломер. 

Зоните, в които се измери дебелината на стената, бе определена от предварително 
проведения визуален контрол и оглед, като бе направена мрежа за заснемане на 
контролираната повърхнина. 

Настройка на УЗ дебеломер се извърши чрез използване на стъпаловиден 
контролен блок РКБ, притежаващ поне две калибрирани степени на дебелината – 
едната близка до максималните дебелини които се очаква да бъдат измерени и втора – 
близка до минималните очаквани дебелини. 

Във всяка точка се извършиха три измервания, като най-ниската стойност бе 
записана в доклада от контрол, като акустичния екран, разделящ излъчващата и 
приемащата част на осезателя бе перпендикулярен на образуващата на цилиндъра, а 
осезателят – вертикален на оста му. 

 

Фиг. 2. Схема на точките на измервания 
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Оценката на точността зависи от различни параметри, като най-важните 
параметри са показани в С.1. от БДС EN ISO 16809:2019. 

Резултати от контрола на дебелината на стената 

 

 

Фиг. 3. Схема за контрол 

Контролираната дебелина на стената съответства на изискването в 
документацията на производителя за минимално допустима дебелина на стена – 
5.63 mm.  

 
MR = R +/- 0,296 mm 

MR – резултат от измерването; R – отчетената стойност. 
 
Декларираната разширена неопределеност е получена като произведение на 

стандартната неопределеност по метод А. Оценката на неопределеността е извършена в 
съответствие с изискванията на БДС EN ISO 16809:2019 и се отнася за 
легирана/нелегирана стомана, дебелина до 10 mm, шмиргелована повърхност 
Ra=6,3μm, температура на повърхността 0-50°С. 
 

ЗОНА Сечение 
Точки 
1 2 3 4 5 6 7 

ДЪНА 
Д1        
Д2        

КОРПУС 

Зона 
А1 

6.46 +/- 
0,296 
mm  

6.16+/- 
0,296 
mm  

6.36+/- 
0,296 
mm  

6.56+/- 
0,296 
mm 

6.42+/- 
0,296 
mm 

6.43+/- 
0,296 
mm 

6.48+/- 
0,296 
mm 

Зона  
А2 

6.52+/- 
0,296 
mm 

6.23+/- 
0,296 
mm 

6.34+/- 
0,296 
mm 

6.56+/- 
0,296 
mm 

6.26+/- 
0,296 
mm 

6.41+/- 
0,296 
mm 

6.47+/- 
0,296 
mm 

С        
D        
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Фиг. 4. Идентификация на бутилката 

 

  

Фиг. 5. Снимки на бутилки отвътре 

 

  
а) Локална корозия б) Локална корозия преди обработка на 

повърхността 
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в) Локална корозия след общо шлайфане на защитния слой и след шлайфане за целите на 
дебелометрия; 

Фиг. 6. Снимки на външността на бутилки. 

 

 

Фиг. 7. Контрол на дебелината на стена. 

 
Използвани технически средства (ТС)  

Използвани са технически средства, които са с валиден калибрационен статус или 
функционална годност, с валидни сертификати, съгласно Програмите за калибриране и 
функционална годност на ТС на „КЕЙ ДИФУЖЪН“. Сертификатите им са издадени от 
акредитирани лаборатории за калибриране: 

- Улразвуков дебеломер тип TU 80-0.01 US, Sauter GmbH, с обхват от 0 до 
300 mm; 

- Двоен осезател (сонда) 7 МНz, Ф6mm, обхват 0,75 mm – 80,0 mm; 
- Калибрационен блок РКБ 2; 
- Шублер; 
- Ролетка; 
- Метал маркер – за маркиране на зоните за наблюдение; 
- Контактна течност; 
- Светлинен източник Endolux 5; 
- Фотоапарат. 
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4. Заключение 
 
Правилно подбрани и изпълнени с необходимото внимание и отговорност 

методите за безразрушителен контрол са мощно средство за осигуряване на 
безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност. Те дават 
възможността своевременно да бъдат открити потенциални опасности, които могат да 
причинят значителни материални щети и човешки жертви.  

С отговорното им прилагане компетентните органи изпълняват основната си 
мисия, а именно осигуряването на безопасно въвеждане в експлоатация, периодични 
прегледи и прегледи след извършване на ремонт и връщане в експлоатация на 
потенциално опасни съоръжения и оборудване. 
 
Литература: 
1. Директива 2008/68/ЕО и нейните приложения ADR, RID и ADN, относно вътрешния превоз 

на опасни товари, както следва:  
2. ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе;  
3. RID – Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари, включен в 

притурка В към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF);  
4. „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо 

оборудване под налягане” ( ДВ. бр. 78 от 7 Октомври 2011г.);  
5. БДС EN 1968:2003 – Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и изпитване на 

безшевни стоманени бутилки за газ. 
6. БДС EN ISO 16809:2019 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с 

ултразвук. 
7. БДС EN ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация 

на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712:2012). 
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Abstract 
Vertical cylindrical steel tanks for storing oil and oil products are classified as dangerous equipment. During 
their long-term operation, processes occur that reduce their safety and increase the risk of accidents. In order to 
reduce the risk of partial or complete destruction of the tank, it is necessary to carry out periodic inspection and 
diagnostics of the equipment. This includes surveying the condition of the tanks, assessing the suitability of the 
various elements, determining the safe mode for operation, assessing the residual resource. 
 
Keywords: residual resource, vertical tanks, petroleum products 
 

Oпределяне остатъчен ресурс на използване и надежност на стоманени 
вертикални резервоари за съхранение на нефтени продукти 

 
Татяна МЕЧКАРОВА, Георги АНТОНОВ, Диян НИКОЛОВ 

 
1. Увод 
 

Стоманените резервоари са едни от най широко използваните съоръжения за 
съхранение на суровини от различен характер, тъй като специфичните им технологични 
характеристики, които ги правят незаменими в това отношение.  

Вертикалните цилиндрични стоманени резервоари за съхраняване на нефт и 
нефтопродукти се отнасят към опасните, експлоатирани в промишлеността, 
съоръжения. По време на продължителната им експлоатация протичат процеси, които 
намаляват тяхната сигурност и повишават риска от аварии. Такива процеси са 
например слягането на фундамента, корозия по метала, умора на материала, 
прекомерно отклонение на конструкцията от проектната форма. Авариите по 
резервоарите са свързани с големи материални загуби (цената на съхранявания продукт 
многократно надвишава стойността на самото съоръжение), екологично замърсяване, 
опасност от пожар и човешки жертви. 

За да се намали риска от частично или пълно разрушение на резервоара с всички 
произтичащи от това проблеми е необходимо да се извършва периодичното му 
инспектиране и диагностика. Това налага в процеса на експлоатация регулярно да се 
провежда обследване, свързано със спиране от експлоатация на резервоара, изпразване 
на съда, зачистване и дегазиране до достигане на санитарните норми за работа на хора. 
След това се предвижда изпълнение на редица задължителни дейности като: 
обследване на повърхността вън и вътре на всички конструктивни елементи; измерване 
на реалната дебелина на всички конструктивни елементи на резервоара; измерване на 
геометрическите характеристики на всички конструктивни елементи от резервоара, 
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имащи параметри, излизащи извън допустимите граници; определяне на остатъчния 
ресурс на резервоара; определяне на вида и срока за провеждане на следващо 
обследване и др. 

По резултатите от обследването се съставя технически отчет и заключение, което 
се явява неотменна част от документацията на резервоара. На база на това се 
предприемат дейности по ремонт и реконструкция на резервоарите с цел повишаване 
на тяхната безопасност и удължаване на срока за експлоатация. Съвременните методи 
за експериментално статистическо определяне на остатъчния ресурс са в съответствие 
със стандарт (РД 26-10-87), използващ вероятностни методи на анализ на 
надеждността. 

При особено тежки или непоправими повреди, когато резервоарът е изчерпал своя 
ресурс на експлоатация, той трябва да се изведе от експлоатация. 
 
2. Обследване състоянието на стоманени вертикални цилиндрични 
резервоари за съхранение на течни нефтени продукти 
 
2.1. Обект на обследване 
 

Обектът на обследване е съществуващ резервоар с обем от 3000m3 за съхранение 
на нефтени продукти. Съоръжението е изградено през 90-те години и е проектирано 
според действащите тогава норми и практики. Проектните размери на резервоара са 
диаметър 15,20m и височина 16,26m (фиг. 1).  

 

 

Фигура 1. Общ вид на стоманен резервоар 3000m3 
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Листовите елементи на дъното са челно заварени в заводски условия с един 
монтажен шев, изпълнен с презастъпване. Формата на дъното е конусовидна с наклон 
от центъра на резервоара към периферията. При монтажа на отделните листови 
елементи са спазени минималните изисквания за разминаване на презастъпванията. 
Дъното няма изявена окрайка, изпълнено е само с централна част. Корпусът на 
резервоара е изпълнен от 12 мантела с различни височини. Монтажът е изпълнен по 
рулонен метод. При монтажа на листата на мантелите са спазени минималните 
изисквания за разминаване на шевовете. Покривът на резервоара е коничен с централна 
носеща колона. Изпълнен е от листова конструкция, която е оребрена пръстеновидно и 
меридианно чрез П- сечения и ъглови профили. 

 
2.2. Последователност на дейностите по обследване на състоянието на резервоара 

 
При обследване на обекта са извършени следните неразрушаващи изпитвания: 
1. Обобщен доклад от общ визуален оглед на дъно, покрив, корпус (I-ви и II-ри 

мантели и достъпните места около стълбите), както и фундамента на резервоара. 
Установено е че, външните повърхности на корпус и покрив са видимо в добро 

състояние. На някои места антикорозионното покритие е нарушено, но няма 
значителни корозионни увреждания. Вътрешните повърхности на резервоара са в добро 
състояние – антикорозионното покритие е изпълнено чрез студено поцинковане.  

2. Ултразвукова дебелометрия на корпус. 
Поради дългия срок на експлоатация(около 32 години) и наличие на зони на 

електрохимична корозия на дъното и на Мантели 1 и 2 се налага определяне на 
действителните им дебелини, според предварителна съставена схема на точките на 
измерване. На табл. 1 е представен протокол от измерването на дебелините за 
посочените мантели, като елементи на корпуса, понасящи най-голямо натоварване. 

Таблица 1. Протокол от ултразвукова дебелометрия на корпуса 
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3. Радиографичен контрол. 
Чрез радиографичен контрол (табл.2) се цели обследване състоянието на следните 

заваръчни шевове: 
- вертикални заварени съединения на I-ви мантел (по 1бр. радиограма на всяко 

заварено съединение); 
- Т-образни заварени съединения между I-ви и II-ри мантели – 100%; 
- хоризонтални шевове I-ви и II-ри мантели – по 1 бр. радиограма на всеки 3m; 
- затварящ шев – 2 л.м (от кота „0“ нагоре). 
Общото визуално заключение за заварените съединения показва, че всички те са в 

добро състояние с изключение на монтажните шевове по дъното и шевовете дъно-
корпус, които са неравномерни и недозапълнени. В основния метал и заварените 
съединения не се наблюдават значителни драскотини, няма пукнатини, прогаряния, 
непровари и разслоения.  

Таблица 2. Протокол от Радиографичен контрол 

 

 
 

4. Спектрален анализ на стоманата на корпус(мантели 1 и 2), дъно и покрив. 
За оценка механичните характеристики на материалите на основните възли се 

извърши спектрален анализ за установяване на действителния химически състав, 
представен на табл. 3 
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Таблица 3. Протокол от Спектрален анализ 

 
 
 

3. Оценка на остатъчния ресурс на резервоара 
 

Определянето на остатъчния ресурс на резервоара зависи до голяма степен от 
износването на най-натоварения елемент от корпуса в случая мантел 1. Оценката на 
надеждността на химическото и нефтеното оборудване при повърхностно разрушаване 
се извършва съгласно действащ стандарт РД 26-10-87. 

Изборът на минималния брой измервания се извършва съгласно табл. 4, за което 
задаваме максимално допустимата относителна грешка δ = 0,10 и доверителна 
вероятност на оценката γ = 0,95. Коефициентът на вариация υh в съответствие с точка 
2.2.2 от стандарта се приема 0,2 и според табл.4 определяме N = 13. 

 

Таблица 4. Избор на минимален брой N точки за измерване 

  
N при h 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,10 

0,80 - 5 10 13 32 50 100 
0,90 3 8 15 32 65 125 200 
0,95 5 13 25 50 100 200 400 
0,99 8 25 50 100 200 400 650 

 
На табл. 5 са дадени измерените дебелини в 13 характерни точки(според N) от 

Мантел 1 и съответно дълбочините на разрушаване за всяка точка. Резултатите са от 
табл.1 – равномерно разпределени по сечението на мантела. Важно е да се отчете, че 
при проектирането резервоари стандартът поставя конструктивни изисквания за 
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дебелината на стената на мантелите от минимум 6мм, а изпълнимата дебелина на 
Мантел 1 при изработка на резервоара е 9 мм. 

 

Таблица 5. Дебелини и дълбочини на разрушаване за Мантел 1 

Мантел 1 
т. № 

Изпълнима  
дебелина, mm 

Измерена  
дебелина, mm 

Дълбочина на  
разрушаване hi, mm 

1 9,0 7,8 1.2 
2 9,0 7,9 1.1 
3 9,0 7,5 1.5 
4 9,0 7,6 1.4 
5 9,0 7,9 1.1 
6 9,0 7,7 1.3 
7 9,0 7,6 1.4 
8 9,0 7,4 1.6 
9 9,0 7,8 1.2 
10 9,0 8,0 1.0 
11 9,0 7,4 1,6 
12 9,0 7,5 1,5 
13 9,0 7,8 1.2 

 
Използвайки формула (1), на посочения по-горе стандарт, определяме средната 

дълбочина на разрушаване: 
 

= 1,315 mm
 

(1)
 

 
От формула (2), определяме средно квадратичното отклонение на дълбочините на 

разрушаване: 

= 0,199mm
 

(2)
 

 
По формула (3), определяме коефициента на вариация: 
 

 

(3)
 

 
υh = 0,199 / 1,315 = 0,152 < 0,2 
Тъй като получената стойност 0,538 на коефициента на вариация υh е по-малка от 

избраната (0,2), не се изискват допълнителни измервания (съгл. т.2.2.5 от стандарта). 
В табл. 6 според разпределението на Вейбул, използвайки интерполация, 

определяме параметъра на формата на разпределението на дълбочината на разрушаване 
b = 6,0 и коефициента Kb = 0,928, чрез който изчисляваме параметъра на мащаба а ; 
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Таблица 6. Връзка между параметрите b, Кb и υ от разпределението на Вейбул 

b Kb υ 
7,9 0,939 0,152 

 
Изчислява се параметъра на мащаба а:  
 

 
(4) 

 
а = 1,315/0,939 = 1,4mm 
За определяне максималната дълбочина на разрушаване се изчислява индикаторът 

на мащаба: 
 

𝑀
𝑆
𝑆𝑜

15,66
0,5. 10

31,3. 10  (5) 

 
където S0 е повърхността на едно независимо измерване на дебеломера, а S е 

площта на мантел 1. 
S0 = 0,5 cm2 = 0,5 ꞏ 10-4 m2. 
S = π.D.H1 = π.15,2.1,03 =15,66 m2 
Максималната дълбочина на разрушаване hmax на повърхността на Мантел 1 при 

избрана доверителна вероятност γ = 0,95 се изчислява съгласно формулата (6): 
 

 

(6)

 

 
hmax = 1,4.(-Ln(-Ln(0,95)/313000)) (1/7,9) = 1,98mm 
Получената гранична стойност е по-висока от максимално измерената дълбочина 

на разрушаване. 
Определяне на установеното безотказно време на работа T0y се определя по 

формулата (7) при известен начален срок на експлоатация T0 =32 год.: 
 

Т0y = T0.(1 – 3.υm) (7) 
 
Т0y = 32.(1 – 3.0,042) = 27,9 години, 
където коефициентът на вариация на ресурса е определен по (8): 
 

υm = 
υ
√

 = 0,152/√13 = 0,042 (8) 

 
 
5. Изводи 
 

Получените резултати за дебелините чрез безразрушителен контрол и 
представената методика позволяват да се направи статистическа оценка на 
показателите на надеждността (среден и зададен експлоатационен живот, средно и 
зададено време за работа без откази), от което да се установи оставащия 
експлоатационен ресурс на резервоара. При по-голяма неравномерност на 
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корозионното разрушаване от избраната може да възникне разрушаване на 
изследваните елементи от обекта преди да настъпи граничното му състояние.  

Измерените минимални дебелини са достатъчни за поемане на хидростатичните 
товари при експлоатацията на резервоара при условие, че геометрията на резервоара не 
е в разрез с изискванията на стандарт EN14015, а максималното ниво на запълване е 
15,8m и обемното тегло на съхранявания продукт не надвишава 1,01/m3.  
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Abstract 
Samples have been taken from characteristic areas of automobile wheels cast under low pressure from alloy 
A356.2. T6 regime of heat treatment has been applied. The experimentally obtained data have been collected and 
processed, aiming determination the optimal time of holding at artificial aging for achievement of maximum 
strength and hardness. 
 
Keywords: aging process, car wheels 
 

Оптимизиране на процеса на стареене за постигане на максимална 
здравина и твърдост на отливки за автомобилни джанти R7J x 15H2 от 

сплав А356.2, при режим на термична обработка Т6 
 

Ангел ВЕЛИКОВ, Лиляна НЕНОВА, Сергей СТАНЕВ, Анна МАНЕВА 
 
Въведение 
 

Настоящата работа има за цел получаване на експериментални данни за промяна 
на твърдостта и механичните свойства на отливки за автомобилни джанти, отлети под 
ниско налягане от сплав А356.2 с термообработка Т6 и определяне на времето за 
постигане на максимална твърдост при процеса на изкуствено стареене с различни 
времена на задържане. 
 
1. Експериментална част 
 

Изследването е проведено с две плавки (2.1.0 и 2.2.0) за алуминиеви джанти, 
отлети под ниско налягане, със състав на основните легиращи елементи, вариращи в 
рамките на стандарта на долна (2.1.0) и горна (2.2.0) граница, Табл 1. 

Таблица 1 

Код 
Химичен състав 

Si [%] Mg[%] Sr [%] Ti [%] Fe[%] Tm [°C] 
2.1.0 6.57 0.284 0.01 0.098 0.085 710 
2.2.0 7.49 0.45 0.01 0.096 0.097 710 
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Изследвано е изменението на твърдостта при различни времена на задържане и 
температури на стареене 160 и 170°C на образци взети от две характерни зони на 
отливките „ребро“ и „периферия, Фигура 1. 

 

 

Фиг. 1. Зони на отливката, от които са взети образци за анализ и снимка на образците от зона 
„ребро“- вдясно, горе и „периферия“- вдясно, долу 

 
Въз основа на публикуваните резултати за процеса на стареене (получени при 

различни условия, състав и размери на пробите за изпитване) и нашия опит, бяха 
приети предварителни времена на задържане при температури на стареене, посочени в 
Таблица 2. 

Таблица 2 

Плавка Т [°С] Време на задържане [h] 
2.1.0 
2.2.0 

160 8 12 24 30 36 42 48 54 
170 1 1,5 2 2,5 4 5 6 8 

 
В процеса на работа някои от времената на задържане бяха променени и бяха 

проведени допълнителни експерименти. От показаните на Фиг.1 зони „ребро“ и 
„периферия“ са изрязани пробни образци. Образците са трайно маркирани и разделени 
на две серии за изкуствено стареене при температури 160 и при 170°C. Извършена е 
термична обработка: хомогенизация във въздушна циркулационна пещ при 
температура 535± 3°C със задържане 6 часа и последващо (след по-малко от 10 
секунди) закаляване във вода с температура 45÷50°C. Преди изкуственото стареене 
опитните образци се оставят на стайна температура 10 – 12 h. Изкуственото стареене е 
извършено в друга пещ с въздушна циркулация при температура 160±3 и 170±3°C. Част 
от опитните образци са извадени от пещта след определени периоди от време и след 
охлаждане при стайна температура са двустранно фрезовани. Времето за отваряне и 
затваряне на пещта е в рамките на по-малко от 5 секунди, като при това температурата 
в пещта не се променя с повече от 5°C. Изискванията на стандарта за измерване на 
твърдостта по Бринел със сфера с диаметър 10 mm не беше възможно да бъдат 
изпълнени за образците, изрязани от зона „периферия“ (поради размера на образеца) и 
затова за съпоставимост на резултатите беше прието измерването да се извършва със 
сфера с диаметър 2,5 мм/ 62,5 кг/ 30 сек. задържане). Измерванията са направени в 5 
точки, разположени на централна ос, Фиг. 1. 
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2. Резултати 
 

В таблица 3 са показани обобщени резултати за основните механични свойства на 
изследваните плавки 2.1.0 и 2.2.0. Резултатите са получени при стандартни режими Т6 
на термична обработка и изкуствено стареене при 160°C – 3, 4 и 5 часа и при 170°C – 3 
часа. 

Таблица 3 

 
 

Вижда се, че и при двете плавки, и за двете зони нарастващото време на 
изкуствено стареене води до повишаване на якостните характеристики (RP02, Rm), на 
твърдостта и до намаляване на пластичните характеристики (A5). По-високото 
съдържание на легиращи елементи (Si и особено Mg) в плавка 2.2.0 логично води до 
по-висока якост и по-ниски пластични характеристики в сравнение с плавка 2.1.0. Като 
цяло, стареенето при 170°C/3h и за двете плавки дава резултати, сравними с тези, 
постигнати при стареене от 160°C/4h. В Таблица 4 и Фиг. 2 са показани някои 
микроструктурни характеристики и снимки на изследваните плавки. 

Таблица 4 

 
 

И за двете плавки е трудно да се открие разлика във влиянието на химичния 
състав и режима на термична обработка върху стойностите на SDAS. Проведен е 
предварителен експеримент за определяне на времето на задържане за достигане на 
пиково състояние на стареене при температура 160°C. Експериментът е проведен върху 
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опитни образци, изрязани от зона „ребро“ / плавка 2.1.0. Резултатите са показани на 
Фиг. 3. 

 

 

Фиг. 3. Изменение на твърдостта в зона „ребро“/ отливка от плавка 2.1.0/ изкуствено стареене при 
160°C/ режим T6. Данните са от предварителния експеримент 

 
Въз основа на данните предварителния експеримент и публикуваните резултати, 

планираните времена за провеждане на изкуствено стареене при 160°C бяха променени 
и бяха добавени някои нови времена на задържане, таблица 5. Резултатите за 
механичните свойства и твърдостта при температура на стареене 170°C/3 часа показват, 
че в крайна сметка не може да се определи дали материалът на отливките достига 
максимална твърдост. Литературните данни за достигане на пиково състояние на 
стареене при температури близки до 170°C са доста противоречиви (в интервала от ~3 
до 10 часа). 

Таблица 5 

Плавка Т [°С] Време на задържане [h] 
2.1.0 
2.2.0 

160 12 24 30 36 42 48 54 60 76 - - - 
170 1 1,5 2 2,5 4 5 6 8 10 12 15 18 
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На Фиг.4 и 5 са показани записи на изменението на температурата в пещта при 

процесите на хомогенизация и изкуствено стареене на опитните образци. В таблици 
6,7,8 и 9 са дадени резултати от изменението на твърдостта в зони „ребро“ и 
„периферия“ на образци от изследваните плавки в зависимост от времето на задържане 
при температура 160°C на изкуствено стареене (Таблици 6 и 7) и 170°C ( Таблици 8 и 
9). 
 

 

Фиг.4. Запис на изменението на температурата в пещта при процеса на хомогенизация на опитните 
образци (535±3°C/6 h). 

 

 
 

 

Фиг.5. Запис на температурата в пещта при процеса на дисперсионно втвърдяване при 160±3°C 
(горе) и 170±3°C (долу) 
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Таблица 6 

Време, h 
HB/Плавка 2.1.0/160°C 

Ребро Средно Периферия Средно 
11 110, 107, 110,110, 107 108.8 107, 110, 110,107, 112 109.2 
23 112, 121, 121, 110, 112 115.2 112, 112, 104, 112, 112 110.4 
30 121, 107, 110, 112, 115 113.0 118, 107, 110, 115, 118 113.6 
36 112, 112, 112, 115, 115 113.2 118, 121, 121, 121, 124 121.0 
42 124, 115, 121, 121, 112 118.6 121, 121, 128, 124, 121 123.0 
48 121, 121, 121, 110, 110 116.6 121, 121, 124, 121, 121 121.6 
54 121, 110, 115, 112, 118 115.2 118, 124, 121, 121, 121 121.0 
60 121, 115, 121, 112, 112 116.2 128, 121, 102, 121, 124 119.2 
76 107, 110, 115, 121,118 114.2 121, 121, 115, 115, 121 118.6 

Таблица 7 

Време h 
HB/Плавка 2.2.0/160°C 

Ребро Средно Периферия Средно 
11 115, 110, 115, 115, 110 113.0 112, 118, 115, 115, 99 111.8 
23 121, 118, 128, 128, 121 123.2 121, 128, 128, 128, 128 126.6 
30 128, 124, 124, 124, 124 124.8 124, 128, 128, 128, 124 126.4 
36 124, 124, 121, 121, 124 122.8 128, 128, 135, 131, 131 130.6 
42 131, 131, 131, 124, 124 128.2 128, 131, 138, 138, 135 134.0 
48 124, 124, 124, 124, 124 124.0 131, 131, 131, 131, 131 131.0 
54 124, 124, 124, 121, 128 124.2 128, 131, 135, 128, 128 130.0 
60 124, 128, 124, 124, 128 125.6 128,128, 131, 128, 124 127.8 
76 121, 121, 124, 121, 124 122.2 128, 124, 124, 128, 128 126.4 

Таблица 8 

Време, h 
HB/Плавкаt 2.1.0/170°C 
Ребро Средно Периферия Средно 

1 72, 78, 78, 78, 78 76,8 72, 78, 78, 78 78 80,4 
1,5 89, 75, 75, 85, 85 81,8 81, 81, 85, 85, 85 83,4 
2 76, 85, 80, 89, 83 82,6 82, 87, 91, 89, 89 87,8 

2,5 87, 80, 81, 87, 87 84,4 87, 87, 87, 87, 87 87 
4 95, 99, 85, 91, 91 92,2 99, 102, 102, 99, 99 100,2 
5 107, 99, 102, 102, 89 99,8 102, 102, 102, 102, 120 102 
6 110, 110, 107 99, 112 107,6 107, 102, 112, 107, 97 105 
8 107, 102, 112, 102, 115, 104 107 112, 110, 104, 107, 112 109 

10 112, 112, 115, 115, 115 113,8 115, 112, 112, 112, 112 112,6 
12 115, 110, 110, 107, 112 110,8 115, 115, 115, 118, 118 116,2 
15 112,115,115,112,115 113,8 121, 115, 115, 115, 115 116,2 
18 112, 115, 112, 107, 104 110 112, 112, 112, 112, 112 112 

Таблица 9 

Време, h 
HB/Плавка 2.2.0/170°C 

Ребро Средно Периферия Средно 
1 83, 87, 87, 87, 87 86,2 87, 93, 85, 80, 87 86,4 

1,5 85, 85, 85, 85, 85 85 89, 91, 89, 91, 91 90,2 
2 91, 91, 93, 95, 95 93 93, 87, 87, 89, 91 89,4 

2,5 95, 93, 93, 102, 93 95,2 93, 95, 97, 95, 89 93,8 
4 102, 99, 95, 99, 99 98,8 107, 107, 102, 104, 110 106 
5 112, 115, 112, 110,110 111,8 107, 110, 115, 112, 104 109,6 
6 118, 118, 118, 112, 118 116,8 112, 115, 112, 112, 112 112,6 
8 118, 121, 121, 121, 121 120,4 121, 115, 115, 118, 118 117,4 

10 124, 121, 121, 128, 124 123,6 121, 121, 124, 124, 121 122,2 
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12 126, 128, 124, 124, 121 124,6 121, 121, 124, 124, 124 122,8 
15 131, 118, 118, 128,121 123,2 121, 128, 128, 131, 131 127,8 
18 124, 131, 131, 124,124 126,8 121, 121, 124, 124,124 122,8 
20 121,121,121,121,121 121   
22 121,121,121,131,121 123   
24 121,121,128,121,121 121,4   

 
В рамките на предварително планираното време на задържане на опитни образци 

от зона „ребро“/ стопилка 2.2.0 не беше регистрирано намаляване на твърдостта, 
поради което времето на стареене на тестовите образци, изрязани от зона „ребро“ беше 
решено да се удължи. Бяха направени измервания след 20, 22 и 24 часа. На фиг. 6, 7, 8 и 
9 е показан графично процеса на стареене на отливките във времето. Графиките са 
построени на базата на средните стойности. 

 

Фиг. 6. Изменение на твърдостта при процеса 
на изкуствено стареене при температура 160°С. 

Плавка 2.1.0 

Фиг. 7. Изменение на твърдостта при процеса 
на изкуствено стареене при температура 160°С. 

Плавка 2.2.0 

  

Фиг. 8. Изменение на твърдостта при процеса 
на изкуствено стареене при температура 170°С. 

Плавка 2.1.0 

Фиг. 9. Изменение на твърдостта при процеса 
на изкуствено стареене при температура 170°С. 

Плавка 2.2.0 

 
На Фиг. 10 и 11 са показани обобщени данни за процеса на дисперсионно 

втвърдяване при температури 160°C и 170°C, в изследваните зони за двете плавки. 
Вижда се, че и при двете температури на стареене абсолютните стойности на 
твърдостта в зона „периферия“ са по-високи, отколкото в зона „ребро“, като това е по-
изразено за температура от 160°C. Твърдостта на образците от плавка 2.2.0 (на горно 
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ниво на легиращи елементи, в рамките на стандарта) е по-висока от тази на образците 
от плавка 2.1.0 (с по-ниски нива на Si и Mg) и в двете изследвани зони и при двете 
температури на стареене. 

 

Фиг. 10. Изменение на твърдостта при процеса на изкуствено стареене при температура 160°С. 
Плавки 2.1.0 и 2.2.0 

 

 

Фиг. 11. Изменение на твърдостта при процеса на изкуствено стареене при температура 170°С. 
Плавки 2.1.0 и 2.2.0 

 
С опитните образци, в периода от закаляване до изкуствено стареене беше 

проведен допълнителен експеримент за определяне на изменението на твърдостта в 
процеса на естествено стареене. Резултатите могат да се видят на фиг.12. 



 

106 

 

Фиг. 12. Изменение на твърдостта в процеса на естествено стареене при стайна температура на 
образци, взети от двете изследвани зони 

Вижда се, че твърдостта на изпитваните образци и от двете плавки и в двете 
изследвани зони нараства в първите часове след закаляване. Резултатите от процеса на 
дисперсионно втвърдяване при 160°C са показани на Фиг. 13, 14. За начало на процеса 
на стареене се приемат стойностите на твърдостта след 18 часа естествено стареене. 

  

Фиг. 13. Изменение на твърдостта при 
изкуствено стареене при температура 160°С. 

Фиг. 14. Изменение на твърдостта при 
изкуствено стареене при температура 170°С. 

 
На базата на получените резултати са приети следните времена на задържане за 

постигане на пиково състояние на стареене и определяне на основните механични 
свойства на изследваните отливки. 

Таблица 10 

Плавка 
Време на задържане, h 

Изкуствено стареене/160°C Изкуствено стареене /170°C 
Ребро Периферия Ребро Периферия 

2.1.0 42 42 15 15 
2.2.0 42 42 18 15 
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Най-общо казано, времето за достигане на максимум в стойностите на твърдостта 
се намира в диапазона 42÷48h при 160°C и 15÷18h или 18÷20h при 170°C. Точното 
определяне на пика при стареене изисква допълнителни изследвания, свързани със 
средства и време. 

Бяха подготвени две серии образци от отливки, от двете плавки за термична 
обработка при избраните режими (общо 40 броя – 8 броя, изрязани от зона „ребро“ и 12 
броя, изрязани от зона периферия). Отделно всяка серия беше подложена на 
хомогенизация при температура 535±3°C в продължение на 6 часа. След закаляване във 
вода (45÷50°C) и около 10÷12 часа задържане при стайна температура, беше подложена 
на изкуствено стареене при 160 и 170°C, при времена на задържане, посочени в таблица 
10. Бяха изработени образци за изпитване на опън и термообработени по режим Т6 за 
постигане на максимална твърдост и якост. Резултатите са дадени в Таблица 11 
(изкуствено стареене при 160°C) и Таблица 12 (изкуствено стареене при 170°C). 
 

Таблица 11 

Плавка 
Време 

стареене [h] 
Отливка Зона 

Механични свойства 
RP02[MPa] Rm [MPa] A5[%] 

2.1.0 

42 

1.15.9 

Ребро 

250 303 6.5 
1.15.10 249 292 2.8 
1.16.11 252 297 3.9 
1.16.12 249 301 3.1 

средно 250 298 4.1 

42 

1.15.9 

Периферия 

270 311 2.7 
1.15.10 268 288 1.0 
1.16.11 239 254 0.6 
1.16.12 260 312 2.2 
1.17.13 257 265 0.7 
1.17.14 265 305 1.9 

средно 260 289 1.5 

2.2.0 

42 

2.14.9 

Ребро 

290 336 3.7 
2.14.10 283 330 3.2 
2.15.11 286 326 3.6 
2.15.12 292 335 3.6 

средно 288 332 3.5 

42 

2.14.9 

Периферия 

291 314 0.7 
2.14.10 298 325 1.0 
2.15.11 286 287 0.3 
2.15.12 293 326 0.6 
2.16.13 297 316 0.7 
2.16.14 294 303 0.4 

средно 293 312 0.6 

Таблица 12 

Плавка 
Време 

 стареене [h] 
Отливка Зона 

Механични свойства 
RP02[MPa] Rm [MPa] A5[%] 

2.1.0 

15 

1.8.1 

Ребро 

246 306 6.5 
1.8.2 243 306 5.6 
1.8.3 247 307 5.6 
1.8.4 247 302 4.5 

средно246 305 5.6 

15 
1.8.1 

Периферия 
226 271 1.0 

1.8.2 251 288 2.1 
1.8.3 242 297 2.2 



 

108 

1.8.4 249 271 1.0 
1.8.5 250 304 3.5 
1.8.6 247 289 2.0 

средно244 287 2.0 

2.2.0 

18 

2.17.1 

Ребро 

284 326 3.0 
2.17.2 290 330 3.3 
2.18.1 289 329 2.4 
2.18.2 280 331 3.9 

средно286 329 3.2 

15 

2.17.1 

Периферия 

282 282 0.2 
2.17.2 268 302 0.9 
2.17.3 284 337 2.4 
2.17.4 283 289 0.5 
2.17.5 282 287 0.4 
2.17.6 282 304 0.7 

средно280 300 0.9 
 

В Таблица 13 е направено сравнение на основните механични свойства, получени 
при „стандартен“ режим на термична обработка, прилаган в промишлени условия и при 
режимите, разгледани в настоящото изследване за постигане на пик в условията на 
стареене. 

Таблица 13 

Плавка 
Термична 
обработка 

Свойства в зона : 
Ребро Периферия 

Rp02 [MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 [%] Rp02 [MPa] 

Rm 
[MPa] 

A5 [%] 

2.1.0 
T6-160°C-5h 191 272 7,4 199 273 4,8 
T6-160°C-42h 250 298 4.1 260 289 1.5 

2.2.0 
T6-160°C-5h 231 299 6,1 222 256 1,1 
T6-160°C-42h 288 332 3.5 293 312 0.6 

2.1.0 
T6-170°C-3h 172 254 9,1 180 261 5,5 
T6-170°C-15h 246 305 5,6 244 287 2,0 

2.2.0 

T6-170°C-3h 194 276 6,3 208 295 4,0 
T6-170°C-15h  280 300 0,9 

T6-170°C-18h 286 329 3,2  
 
Изводи: 
 
1. Изследван е процесът на стареене на отливки за автомобилни джанти, произведени 

чрез леене под ниско налягане от алуминиева сплав А356.2; 
2. Определени са времената за постигане на пиково състояние на стареене при режим 

Т6 на термична обработка при температури 160°C и 170°C и два стандартни състава 
от сплав А356.2 (съдържание на легиращите елементи на горна и долна граница в 
рамките на стандарта); 

3. За две характерни зони на отливките са получени данни за изменение на твърдостта 
във времето при изкуствено стареене и температури 160°C и 170°C; 

4. Получени са данни за основните механични свойства в две характерни зони на 
отливките при пиково състояние на стареене при режим Т6 и две температури на 
изкуствено стареене 160°C и 170°C. 
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Abstract. 
By the internal friction method the relaxation phenomena in Mn75Cu25 alloy type are studied. It’s shows that 
the microcrystalline structure metal alloys produced by the method of rapid quenching possess have unique 
properties. It is proved that the specimens after applying certain aging conditions have high damping properties 
exceeding several times those of macro specimens made of the same alloy or subjected to quenching and 
subsequent tempering. 
 
Keywords: high damping alloys, internal friction, Mn-Cu alloy, micro crystalline structure, rapid quenching. 
 
1. Introduction 
 
Currently, in machine building and electronic industries, alloys of extremely high damping 
abilities under external low frequency loads are developed [1, 2]. The most promising for the 
moment are the manganese alloys. However, they are economically unfavorable and because 
of their high flammability their processing requires special installations and protection means 
[3, 4]. Therefore, the manganese copper based alloys find today more and more applications 
in practice as alloys of high damping. 
The purpose of the present paper is to examine the damping properties of Mn-Cu copper alloy 
and determine the effects of the preparation process and heat treatment on them. 
 
2. Materials and method 
 
Object of investigation is the alloy Mn75Cu25 known in publications as high damping one. 
Specimens are prepared of that alloy by the method of rapid quenching. They have the shape 
of a band, practically of unlimited length, about 10 mm width and 60 µm thickness. They are 
prepared at casting temperature of 14100C by means of a rotor stand with a massive drum for 
rapid quenching, at rotor rotation speed of 1050 rev/min. 
Solid specimens of the same alloy prepared by standard process, casting and rolling, are also 
tested. 
The specimens are treated in standard conditions of heat treatment comprising quenching after 
10 min holding at temperature of 8000C and aging for 2 hours at 4000C. Another part of the 
band specimens with microcrystalline structure are subjected only to two hours of aging at 
4000C after their preparation by rapid quenching. 
It is known that besides the electrodynamics balance method [7], measuring only stress 
relaxation in specimens at static loads, the method of internal friction is the basic one to verify 
the damping properties of certain alloy in the low frequency range of mechanical vibrations 
[10]. The internal friction value at certain frequency, relative deformation and temperature is a 
measure for the damping properties in these conditions. 
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Apparatus for examination of the internal friction built on the principle of reverse balanced 
pendulum or the known Ke’s pendulum is used. The apparatus is fully automated and 
computerized. The operational frequency of examination is 1-2 Hz and the relative 
operational deformation from 5.10-4 to 5.10-6. The specimen relaxation spectra are recorded in 
the temperature range of 20-600°C at heating rate of 1.5°C. 
 
3. Experimental results and discussion 
 
It is well known that the main carrier of damping properties in certain alloy is its solid 
solution and particularly the condition and mobility of its dislocation structure as well as the 
availability and diffusion mobility of the alloying components in it. In this sense the potential 
for improving the damping of an alloy is determined also by the possibility to increase the 
quantity and area of alloy "defects" that make contact with the external sign-variable or 
pulsating loads. First, that means presence of higher grain boundary surface, i.e. fine grain 
structure, which is normally achieved by high quenching rate. That is the concept set in the 
production of microcrystalline structure alloys by process different from the standard with the 
purpose of improving their service properties. 
Fig. 1 presents the relaxation spectrum of a solid specimen. It is typical for metal alloys and 
consists of internal friction low temperature background, in this case up to temperature of the 
order of 400°C, after which it passes over to high temperature one. Relaxation maximum of 
resonance nature overlaps at temperature of 280°C on the internal friction background and it 
is observed under high magnification of the experimental data, Fig. 2 and Fig. 3. 

 

Fig.1. Temperature dependence of internal friction after quenching and aging of solid specimen 

 
The internal friction low temperature background is determined by relaxation dislocation 
mechanism related to conservative dislocation motion in a plane. That means up to 400°C 
alloy characterizes by stable dislocation structure and low damping ability, respectively. It is 
known [10] that the internal friction high temperature background is proportional to the 
energy diffused by the non-conservative dislocation movement in different crystallographic 
planes. This is the temperature range where the internal friction value gradually increases and 
there the high damping properties of all alloys are manifested. Unfortunately, at these 
temperatures the practical importance of this effect is very small. 
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Fig.2. Temperature dependencies of the internal friction – micro crystalline specimens after quenching 
and aging 

 

Fig.3. Temperature dependencies of the internal friction – Micro crystalline specimens after aging 
(without quenching) 

 
Fig. 2 and Fig. 3 present the relaxation spectra of microcrystalline structure specimen 
preliminary treated by the two sets of heat treatment conditions, with and without 
intermediate quenching [9] and subsequent aging. They are characterized by high internal 
friction values even at room temperature and gradually decrease, in the first case to 100°C and 
in the second to 150°C. Practice has shown that these temperatures are normal for parts 
operating under vibration loading. Therefore, the alloys prepared in this way have practical 
value with their damping properties. The aged specimen (without quenching) has internal 
friction values twice higher, i.e. possesses twice higher damping ability than the aged, after 
quenching, Fig. 2 and Fig. 3.  
That guarantees lost long life of these damping properties in practice. It is known that the 
binary alloy Mn-Cu has phase composition -Mn and -Mn with copper crystals precipitated 
in them [11]. In both cases the structure is balanced and suggests presence of polygonal and 
well fixed by precipitates dislocation structure. In conditions of rapid quenching processes run 
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which are connected with fixation of high internal stresses and respectively higher non-
equilibrium dislocation density in the solid solution. 
The results presented in Fig. 2 and Fig. 3 show the high possibility to produce alloy of 
damping properties at room temperature in the low frequency range of mechanical vibrations. 
In analogy with the relaxation spectrum of many copper and aluminum alloys [10, 12, 13] in 
the range of the manganese alloys internal friction relaxation maximum is observed at 280°C, 
Fig. 4. 

 

Fig.4. Internal friction relaxation maximums: 1- after quenching and aging; 2- after aging 

The physical interpretations made for them are connected with the process of grain boundary 
diffusion. Robert and Barand [10] show that the diffusion related to matrix atoms can be 
accepted as basic reason for the process. 
For approximate practical calculations Virt and Marx [11] give graphical dependencies 
between the activation energy and temperature of the maximum at definite value of the 
relaxation constant by which the process activation energy can be easily found [10].  
Fig. 4 shows the relaxation maximums separated from the background and the calculated 
activation energies are for beryllium bronze 1,7eV and manganese alloy 1,5eV, respectively. 
These values are close to the activation energies of copper and manganese, respectively, and 
confirm Robert and Barand’s theory [10]. 
 
4. Conclusions 
 
The investigations show that the microcrystalline structure metal alloys produced by the 
method of rapid quenching possess unique properties related to the non-equilibrium 
conditions of preparation. For the first time it is proved that the specimens after applying 
certain aging conditions have high damping properties exceeding several times those of macro 
specimens made of the same alloy or subjected to quenching and subsequent aging. 
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Abstract 
This paper is about our first attempt at gas carbonitriding of wrought and casting Al alloys and aluminium 
powder using “CARBONIT” process. Technological difficulties during the experiment have been analysed. 
Microstructural and mechanical properties are investigated. Experimental results are discussed; technological 
solutions are proposed.  
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Технологични проблеми при газово карбонитриране на алуминиеви 
сплави 

 
Сияна ЗАБУНОВА, Пламен ПЕТРОВ 

 
1. Увод 
 

Алуминият е съвременен материал, който и до днес привлича интерес по 
отношение на разширяване на техническото му приложение, поради относително 
малкото специфично тегло и качества като топлопроводимост, пластичност, 
корозионна устойчивост. Алуминиевите сплави от друга страна имат ниска твърдост и 
износоустойчивост, което обуславя търсенето на методи за подобряването им, [1]. 
Формирането на термически устойчив и с добри трибологични, електро-изолационни и 
излъчвателни характеристики алуминиев нитрид (AlN) представлява тема на 
изследване, която не спира да се усъвършенства, [2]. Високият афинитет на алуминия 
към кислорода затруднява извършването на химико-термично обработване и се налага 
предварително „очистване‘ на повърхността на материала, за да може концентрацията 
на алуминиев оксид да бъде намалена до минимум, [3]. Значителен прогрес и добри 
експериментални резултати са постигнати в областта на йонно плазменото азотиране, 
[4]. Характерното при този метод е, че предварително извършващия се процес на 
катодно разпрашаване осигурява активиране на металната повърхност и формиране на 
покритие на повърхността на материала, [5,6]. В научните среди има интерес към 
прилагане на различни комбинирани методики и концепции за получаване на покритие 
от алуминиев нитрид след газово и плазмено азотиране на материали на алуминиева 
основа, [7,8]. В проведен научен експеримент азотирането е извършено в осцилиращ 
барабан, а за активатор на процеса се използва магнезиев прах, [9]. В експериментално 
изследване е анализирано прилагането на микровълнов разряд при атмосферно 
налягане, поддържан в среда от аргон и смес от аргон и азот върху алуминиев образец 
като е установено, че депасивирането е ефективно на 5см. от края на разряда и не се 
влияе от количеството на азота, [10]. Процесът на редукция на оксида на повърхността 
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на алуминиев прах посредством легиране с магнезий е проследена и анализирана също 
така при спичане на алуминиеви прахове в среда от азот, [11,12].  

Настоящото изследване има за цел да анализира изменение в структурата и 
свойствата на чист алуминий и алуминиева сплав след газово карбонитриране.  
 
2. Обект на изследване 
 

В настоящия доклад са предстaвени проведените предварителни изследвания за 
възможностите за газово карбонитриране на алуминиеви сплави. Основният 
технологичен проблем се явява необходимостта от депасивиране на насищаните 
повърхности от формиращият се на повърхността на алуминия и сплавите му Al2 O3 . 
При първоначалния експеримент за насищане на деформируема алуминиева сплав чрез 
газово карбонитриране бе използван амониев хлорид като депасивиращо вещество, 
традиционно използвано при химикотермично обработване на корозионно устойчиви 
стомани. Поради силното понижаване на твърдостта на деформируемата сплав поради 
протичащите процеси на отгряване и рекристализация при нагряването ( премахваща 
влиянието на наклепа на студено пресованите сплави), за следващите експерименти 
бяха подбрани чист алуминиев прах и надевтектична алуминиево-силициева сплав 
AlSi24 с химичен състав, представен в табл. 1.  
 

Табл.1 Химичен състав на алуминиева сплав AlSi24 

Сплав Химичен състав, % 

AlSi24 
Si Fe Ti Cu Mn Ni Cr примеси 

22-26 0,45 0,10 0,20 0,30 0,20 0,10 0,15 

 
3. Методика 
 

Процесът бе проведен при температура 510°С (по-ниска от температурата на 
евтектичната линия в системата Al-Si), в лабораторна пещ с реторта с обем 2 литра, в 
среда от амоняк NH3 и CO2, използвана за насищане по метод “ Carbonit” (фиг.1). След 
химико-термичната обработка бе проведен фазов анализ за алуминиевия прах, с 
помощта на ретгеноструктурен дифрактометър в Cr- Kα лъчи, микроструктурен анализ 
и измерване на микротвърдост за надевтектичната алуминиева сплав. Предвид 
направеното литературно проучване за депасивиране бе използван гел, съдържащ 
магнезий, със състав: 30% MgCl, желиращ агент, вода, съдържащ още микроколичества 
MgSO4, KCl, NaCl, CaCl2, Br. 
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Фиг.1 Циклограма на процеса по карбонитриране 

 
4. Резултати  
 

 

Фиг.2 Рентгеноструктурен фазов анализ на Al-прах: а) в изходно състояние; б) след насищане 
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а)    б) 

 
в)    г) 

Фиг. 3 Микроструктурен анализ: а) изходна структура на надевтектичната алуминиева сплав; б) 
разпределение на микротвърдост от повърхността към сърцевината; в) дифузионен слой; г) 

дифузионен слой в поляризирана светлина 

 

 

Фиг. 4 Разпределение на микротвърдост от повърхността към сърцевината на сплавта 
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Фиг. 5 Морфология на дифузионната зона: а) в евтектикума;б) в слой включващ силициев 
кристал 

 
Анализ на получените резултати  

При дифузионното насищане на надевтектична алауминиева сплав при 
използвания депасиватор, съдържащ магнезиев хлорид се наблюдава дифузионен слой 
с дълбочина около 100 m, открояващ се по-добре в поляризирана светлина. 
Измерената повърхностна твърдост, показва че подобно на насищането на 
деформируеми сплави се наблюдава понижаване на същата в сравнение с изходната на 
сплавта, което предполага, че по време на насищането се намаляват по стойност 
структурни макро и микронапрежения в лятата алуминиева сплав. Високи стойности за 
микротвърдост са установени в силициевите кристали след насищането, но аналогична 
микротвърдост за тях е установена и в изходната структура.  

При проведения фазов анализ на алуминиевия прах наситен при същите условия 
се вижда че след насищането се запазват интерферентните максимуми съответстващи 
на кристалната решетка на алуминия, като се наблюдава само понижаване на 
интензитета на тези максимуми и известни минимални изкривявания във фона на 
рентгенограмата, загатващи появата на линии на нова фаза.  

Малката повърхностна твърдост и получените резултати от фазов анализ 
предполагат, че получената дифузионна зона, вероятно е твърд разтвор на азот в 
кристалите, представляващи твърд разтвор на Si в евтектичната смес от системата Al-
Si.  
 
6. Изводи: 
 
1. Депасивирането с гел съдържащ MgCl позволява формирането на дифузионна зона 

с малка дълбочина и ниска твърдост.  
2. Необходимо е изследване дали полученият дифузионен слой с малка дълбочина и 

твърдост повлиява положително износоустойчивостта на алуминиевата сплав, което 
би могло да се дължи на евентуално понижен коефициент на триене или поява на 
микро пори задържащи смазващи вещества.  

3. Следва да се потърси подобряване на резултата от химико-термично обработване на 
алуминиевата сплав при използване на описания депасиватор, чрез удължаване 
времето на насищане, с цел формиране на нова фаза в по-големи количества и 
повишаване на температурата на насищане доколкото е възможно.  
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4. Изследванията следва да продължат с използването на други химически 
депасиватори, или други физични методи за депасивиране за получаване на по-
благоприятни резултати. 
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