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Abstract 
Friction stir welding is one of the fastest developing processes in the last thirty years. The list of materials for 
welding and processing by this technology is constantly growing. At the same time, the process is being 
developed and improved in order to increase productivity, the quality of welded joints and overcome its 
imperfections. In this investigation a friction stir welding, which is carried out by moving the working tool on a 
cycloid-like trajectory is presented. Depending on the direction of movement along the cycloid-like line, a 
boundary zone of one type “advanced side” or “retreated side” can be created. The results of metallographic and 
strength studies of welded joints realized with linear motion and cycloid-like trajectory are presented. An 
analysis of the results has been made and guidelines for further research have been outlined. 
 
Keywords: Aluminium alloy A6061, friction stir welding (FSW), Tensile test, hardness, structure.  
 
1. Introduction 
 
Friction stir welding (FSW) and friction stir processing (FSP) find increasing application in 
automotive industry, shipbuilding, aerospace industry and other areas [1,2,3,4]. The processes 
take place in a plastic state without melting, using the heat released during friction, without 
the need for a welding power source, additional material, shielding gas and additional 
processing. In addition, the corrosive properties of the material do not deteriorate, no harmful 
gases are emitted and there is no harmful light radiation. The method is applied to almost all 
plastic materials and alloys and gives possibility to weld dissimilar materials. FSP makes it 
possible to modify certain surface areas of the product, resulting in formation of metal matrix 
composites. It is possible to improve the structure by introducing powders of different 
characteristics in order to achieve specific properties, such as increased hardness, wear 
resistance, corrosion resistance and others. [5,6,7,8].  
The disadvantages of FSW and FSP are reduction of thickness in the treatment area, key hole 
defect resulting from the exit of the tool, metal deficient areas and areas without metallurgical 
bond between the layers due to insufficient rupture of the oxide layer because of poor 
combination of the parameters of the processing mode and the geometric characteristics of the 
tool [9]. To overcome these problems, different solutions have been introduced, such as 
improving both the FSW and FSP methods (with two oppositely working instruments (DS-
FSW) [10], using ultrasound, applying underwater repeated processing, etc.), or subsequent 
heat treatment [11]. The so-called RT-type configuration for better oxide layer rupture has 
also been proposed [12]. It was found out [13] that during tensile testing of FSW samples of 
heat-treated aluminium alloys, the fracture always occurs on the retreated side. This is due to 
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the presence of a zone with reduced hardness at the boundary of TMAZ, which is wider than 
the one from the advanced side (fig. 1). 

 

Fig.1. Fraction location of a typical FSW joint [13]. 

 
2. Problem analysis and solution proposal 
 
The FSW and FSP methods are based on asymmetry due to the uni-directional rotation of the 
tool. On the advanced side, the directions of the velocity vector in the rotational movement of 
the tool and the velocity vector of the translational movement in the processing direction 
coincide. On the retreated side of the instrument, these two vectors are divergent.  

 

Fig.2. FSP tool 

In order to assess the significance of the two velocities for the overall course of the process, 
we compare their magnitudes. The velocity of rotation of the tool is n [rpm]. The angular 
velocity is 

]/[
30

srad
n 

 
(1) 

 
The peripheral velocity depends on the dimensions of the tool (Fig. 2). The diameter of the 
tool shoulder is 13 mm and the diameter of the pin at its base is 5.5 mm: 
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][105.6][5.6 3
1 mmmr  , ][1025.2][25.2 3

2 mmmr   
The peripheral velocities of the shoulder and the pin are respectively 
 

]/[11 smrV  , ]/[22 smrV   (2) 
 
In case the rotation speed n = 900 rpm: 

]/[94.2530
30

900

30
srad

n
 

]/[11 smrV   

]/[0.6126105.625.94 3
11 smrV    

]/[0.2121025.225.94 3
22 smrV    

The linear velocity in translational motion V = 60 cm/min = 0.6 m/min = 0.01 m/s. 
This result indicates that the velocity obtained as a result of the rotation of the tool 

26.6101.0/6126.01 VV  and 4.2101.0/212.02 VV  is dominant.  

In this case, the relative velocity of the tool and the velocity of movement of the processed 
material of the workpiece differ significantly depending on the distance of the envisaged point 
to the surface in contact with the shoulder. This speed is lowest at the root of the weld and it 
can be the cause of defects in this area. 
Nevertheless, a pronounced asymmetry is observed in the texture of the mixed area (Fig.3). 

A           R
 

Fig.3. Macrostructure of the cross section of FSW of A 6061 in a single pass. 

The boundary between the nugget zone and the raw material on the side of the tool entry A 
(advanced side) is sharper and more pronounced, while on the side of the exit R (retreated 
side) it is smoother. The light areas in the texture correspond to finer grains structure, while 
darker areas are mainly consisted of deformed structural grains. These prerequisites affect the 
properties of the material in the processed area. 
It is possible to change the type of the boundary between the nugget zone and the unprocessed 
material if the tool performs additional movement on a non-rectilinear cycloid-like trajectory 
with deviation from the rectilinear axis of processing. Depending on the direction of rotation, 
boundaries type A or type R can be obtained. 
 
3. Experimental procedure 
 
Friction stir welding was performed on 2 pairs of A6061 T651 plates (1wt% Mg, 0.63wt% Si, 
0.19wt% Cu, 0.06wt% Cr, 0.09wt% Mn, 0.31wt% Fe, 0.12wt% Zn and balance Al) with 
dimensions 200x100x12 mm. The tool has a concave shoulder with diameter 13 mm and a pin 
with threaded grooves on the surrounding surface and three grooves on the generating line 
with diameter 5.5 mm at the base. Processing center "Hurco" was used to perform FSW 
(Fig.4). Based on preliminary research, the review of publications on the topic and the 
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considerations of maximum productivity, the tool rotation speed of 900 rpm and a linear 
processing speed of 60 mm/min were selected.  

 

Fig.4. FSW on Hurco processing center  

The first pair of plates are welded along a linear trajectory of tool transition and the second 
pair are welded along a cycloid-like trajectory with a deviation from the axis of 6 mm (Fig.5). 
Three series of specimens were prepared for tensile testing: specimens from the base material 
Al 6061 T651 marked as series “B”; rectilinearly welded specimens marked as series “V”; 
and specimens welded along cycloid-like trajectory of movement of the tool marked as series 
“S”. 
 

  

Fig.5. FSW along cycloid-like trajectory Fig.6. Cutting the samples 
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The specimens for tensile testing and metallographic analyses are cut on waterjet cutting 
machine (Fig.6). 
 
4. Results and discussion 
 
4.1. Metallographic analyses 
The specimens for metallographic analyses of welds series “V” and “S” are made of the 
material located between the second and third tensile test specimens (Fig.6). The samples 
were processed and developed according to the standard procedure for this alloy. For a more 
detailed picture, a series of micro-photos were taken, which are united in a complete image. 
The samples of series “V” and “S” are shown in Fig. 7 and Fig. 8 respectively. 
 

 

Fig.7. Microstructure image of the weld in rectilinear FSW, series “V”. 

 

 

Fig.8. Microstructure image of the weld in FSW along cycloid-like trajectory, series “S”. 

 
There is a sharp boundary in linear FSW (series “V”, Fig.7) between the stirred material and 
the base material on the advanced side (on the left) and characteristic root-like penetrations of 
the base material into the nugget zone (on the right). Separate metal deficiency zones can also 
be seen (Fig.7). There is symmetry on the left and right sides of the image of a weld in FSW 
on a cycloid-like trajectory (Fig. 8, series “S”). Here, too, there is a root-like penetration of 
the base metal and characteristic furrows. 
 



130 

4.2. Tensile testing 
The tensile properties of the basic material and both of the tested series “V” and “S” are 
shown in table 1.  

Table. 1 Tensile test properties 

Property Designation Unit Base material Series “V” Series “S” 
Elastic modulus E GPa 71.2 ± 1.7 71.6 ± 2.6 71 ± 2.8 
Proof strength RP0.2 MPa 279 ± 5 146 ± 21 95 ± 7 
Ultimate tensile 
strength 

Rm MPa 310 ± 5 195 ± 8 161 ± 2 

Fracture deformation A25 % 12.0 ± 0.8 7 ± 3 14 ± 2 
 
The stress-strain diagrams obtained for both researched regimes are shown in fig. 9 and 10. 
 

 

Fig. 9. Tensile testing of weld joints series “V” Fig. 10. Tensile testing of weld joints series “S” 

 
Fig. 11 shows a comparison of selected diagrams that are representative of the mechanical 
tensile behavior of the base material (B), the weld joints obtained by rectilinear motion (V) of 
the tool and the weld joint obtained by a cycloid-like trajectory (S). As it can be seen, friction 
stir welded specimens possess lower tensile properties compared to the base material, which 
is due to the precipitation and dissolution processes of A 6061-T6 under different 
temperatures. It is known that the supersaturated solid solution of Al-Mg-Si alloys decompose 
as follows: Al supersaturated solid solution (SSSS) → Mg-Si phase clusters → Guinier 
Preston (GP) zones, enriched in Si and Mg → needle-shaped β′′ (Mg5Si6) precipitates → rod-
shaped β′ precipitates → equilibrium disk-shaped platelets β(Mg2Si) with a face cubic 
centered structure [14,15]. In its initial high strength T6 condition, Al-Mg-Si alloys contain a 
large density of β′′ precipitates, which dissolve in the stir zone and depending on their size are 
dissolved (smaller ones) or transformed into large β′ precipitates (bigger ones) in heat affected 
zone, which leads to significant reduction of precipitation density [14]. All these 
transformations are connected to certain temperature ranges: at temperature above 220–250°C 
dissolution of small strengthening precipitates β″ (Mg5Si6) and the growth of large β″ occurs; 
the rise of temperature from 250 to 320°C leads to transformation of large β″ to β′; at 400–
480°C the β′ phase dissolute and at 480-502°C the precipitation and dissolution of β takes 
place [15,16]. In current investigation maximum temperature is measured to be 350-400°C for 
both straight and cycloid-like welding trajectory, which lead to the conclusion that some β′ 
and/or β precipitates may be present in the nugget zone. So, it is obvious that the heat input 
has major role in determining the microstructural evolution and mechanical properties of the 
friction stir welded materials [17]. The most significant deterioration in strength 
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characteristics is observed for the “S” series material due to the used cycloid-like welding 
trajectory which leads to longer exposure of welding bed at higher local temperatures and thus 
dissolution of bigger amount of strengthening precipitates. It is also visible, that stir friction 
welding by cycloid-like trajectory leads to homogenization of the material in welded zone and 
thus to higher plasticity than series “V”. In fact, series “S” specimens produced with cycloid-
like trajectory have more stable strength characteristics, lower strength and higher ductility. 
 

 

Fig. 11. Tensile testing of specimens of the base material А6061 Т651 (line B) and FS welded specimens 
series “V” and “S “ 

 
4.3 Visual fractography 
The specimen fracture of series “V” (Fig. 12 and 14) and series “S” (Fig. 13 and 15) illustrate 
the differences between the two types FSW by linear motion of the tool and motion on a 
cycloid-like trajectory. The presence of individual defects is the reason for the unstable 
strength properties of FSW specimens. 
The FSW process is accompanied by the formation of microcracks, which grow into cracks 
when the load increases. In series “V” only one crack is observed (Fig. 13), while in series 
“V” a few cracks are observed (Fig. 14) with plastic zones between them. In the series “S” 
specimens the cracks are at a distance equal to the processing step. 
 

  

Fig.12. Fracture of specimen series “V” Fig.13. Fracture of specimen series “S” 
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Fig.14. Fracture of specimen series “V” 

 

 

Fig.15. Fracture of specimen series “S” 

 
5. Conclusions 
 
The mechanical properties of the weld joints in two types of FSW are studied and compared 
with the base material. The tensile strength of both welds is reduced (Fig.11). The decrease in 
strength characteristics is mainly due to the thermal impact in the process of FSW, which 
worsens the effect of heat treatment. In FSW with a cycloid-like trajectory, the strength is the 
lowest, which means that the mentioned impact is the strongest. The strength properties of the 
welds in FSW can be optimized through decreasing the step of processing, changing the type 
of trajectory and the parameters of the processing.  
The friction stir processing (FSP) with cycloid-like trajectory of the tool moving could result 
in better stirring of the reinforcing powder to obtain nonequilibrium hybrid composites and 
would eliminate the need for multi-pass processing. 
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Abstract 
This study presents the results of a computer simulation study of thermal processes in low-carbon MMA welding 
plates with E DUR600. The problems related to the thermal processes occurring during the heating of sheets of 
steel DD11, manual metal arc welding with electrodes E DUR600, by examining the influence of temperatures, 
the heating time and the geometry of the test plates. By computer simulation using SolidWorks software, which 
have finite element analysis (FEA) engineering systems resulting in simulations of temperature distribution over 
time and the direction of heat fluxes in the thermal influence zone after the MMA welding process. 
The method aims to increase the exploitation qualities of the treated surfaces, which in turn leads to the need for 
experimental study of the heat processes occurring in the process of heating, retention and cooling. 
Based on the comparison of the theoretical and experimental study in MMA welding of plates, it can be 
concluded that simulation studies through the mathematical model adequately represent the processes of 
distribution of the thermal field in depth of the real object. 
 
Keywords: MMA welding process, finite element analysis, heat transfer 

Изследване процеса топлопренасянето в нисковъглеродни стомани при 
ръчно електродъгово наваряване 

 
Николай НИКОЛОВ, Татяна МЕЧКАРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Николай АТАНАСОВ 
 
1. Увод 
 

В настоящата работа са изследвани топлинните процеси протичащи при ръчно 
електродъгово наваряване на образци от стомана марка DD11 БДС EN 10111: 2008 с 
електроди E DUR600. Направен е компютърно симулационен модел с помощта на 
програмни продукти SolidWorks и COMSOL Multiphysics, с цел анализиране влиянието 
на разпространението на топлинните потоци в обема на образците по време на тяхното 
нагряване и охлаждане при процес на MMA welding [1,2,3,5,6]. 

При създаването на симулационния анализ, като входни данни са въведени 
резултатите от изменението на температурата във времето от проведени 
експериментални изпитания с безконтактен IR уред при ръчно електродъгово 
наваряване на пробни образци от стомана марка DD11. Тези компютърно 
симулационни модели могат да послужат за предсказване на структурните изменения 
настъпващи от влиянието на високотемпературни източници на нагряване. 
 
2. Експериментално изследване 
 

2.1. Обект на изследване. 
За провеждане на експеримента са изготвени образци от стомана DD11 с размери: 

64х15х15mm. По литературни данни стоманата се използва за ексцентрикови валове, 
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лостове, оси, втулки, шпиндели и др, а тънколистовата стомана е предназначена за 
щанцоване. Добре се заварява и реже.  

В табл.1 е показан съответно, химическият състав на стомана DD11 (БДС EN 
10111: 2008). 

Таблица 1. Химичен състав на основния метал, % 

Стомана C Mn P S 
DD11 0,12 0,6 0,045 0,045 

 
За наваряване избираме електрод за наваряване E DUR600, БДС EN ISO 14700 с 

диаметър 3,2мм и дължина 350мм.  
Навареният метал има добра износоустойчивост и устойчивост на ударно 

натоварване.  
В табл.2 е показан химичния състав на наварения метал [2]. 

Таблица 2. Химичен състав на наварения метал, % 

C Cr Crекв. Niекв. HRC 
0,5 8,5 8,5 15,0 60 

 
При наваряване на тази стомана е необходимо да се осигури максимално 

топлоотвеждане, минимална линейна енергия, твърдо фиксиране (податливи са на 
температурна деформация) и проковаване на шевовете (намаляват опъновите 
напрежения и температурните деформации). В редица случаи е необходимо да се 
наварят и междинни слоеве. 

За да се изследва и докаже ефективността на компютърно симулационните 
анализи е проведен експеримент при следните условия: 

 РЕД наваряване се осъществява на въздух; 
 температура на околната среда – tос=20оС; 
 режими на източника: сила на тока- I=130(А); напрежение – U=50(V);  
 коефициент на конвективен топлообмен на въздух – α=15 W/(m2.К); 
 скорост на наваряване – V=1,5(m/min); 
 ефектrвно КПД – ηu=0,8(%). 
 

  

Фигура 1. Заваръчен апарат тип Arc 251i, ESAB и елетрод Е DUR600 



136 

Върху опитните образци е въздействано чрез РЕД наваряване в 6 различни зони при 
едно и също време на задържане в петното на контакта около 3 секунди. Този метод на 
обработване с електроди за наваряване с различни механични качества води до фазови 
превръщания както в разтопената така и в прилежащите зони, фиг.1. 
 
3. Оборудване и екипировка за измерване на температурата в зоната 
на термично влияние 
 

Един от методите за изследване на металите и сплавите е термичния анализ. Този 
метод се основава на факта, че фазовите превръщания са съпроводени с изменение на 
температурата. Целта е определяне на температурата при ръчно електродъгово 
наваряване и експериментално определяне на термичния цикъл на зададена точка, от 
обработеното изделие. 

Условията на въвеждането на топлината в образците не са еднакви при 
различните методи на заваряване, вследствие на което е различна ефективността на 
използване на източниците на топлина. 

Ето защо за разпространението на топлината в детайла оказват влияние 
топлофизичните характеристики на метала, геометричните размери на изделието, 
мощността на източника и условията на въвеждане на топлината. Отчитането на всички 
тези фактори има голямо значение за избора на схемата за пресмятане на 
температурното поле в изпитвания образец. 

Термичният анализ е рутинен. Той се провежда лесно, бързо и с достъпна в 
лабораториите апаратура. Температурата се измерва с помощта на термодвойка „K – 
сонда“ от безконтактен IR уред за измерване на температурата Raytek MX6 (фиг.2). 
Записващото устройство, осигурява записване и заснемане на изменението на 
температурата във функция от времето.  

 

Фигура 2. Безконтактен IR уред за измерване на температурата Raytek MX6  
с термодвойка „K – сонда“ 

Безконтактният IR уред за измерване на температурата Raytek MX6 с термодвойка 
„K – сонда“ се използва, като инструмент за диагностика, инспекция, поддръжка и 
контрол на качеството. Най-общо, той се състои от термодвойка и измервателен прибор 
и може да измерват температури до 900°C с точност ±0,75°C. Ето затова при 
провеждането на експеримента, температурата измерена с този уред се осъществява в 
зоната на термично влияние, т.e. в непосредствена близост (~3мм от центъра на шева) 
до зоната на наваряване. За по-голяма точност се прави повторяемост на отчитането, 
като показанието варира в граници ≤ ± 1ºC. 

Измерването се осъществява в помещение с работна температура от 23ºC. За 
определяне на температурата на повърхността на пробата термодвойка „K – сонда“ е 
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поставена в близост до зоната на наваряване (~3mm) и е обезопасена с помощта на 
изолационна вата и шамот. След измерването се съхранява цифрова снимка на района с 
дата, час и температура, включени в изображението. Уредът се връзва към компютър 
със специален софтуер и се осъществява запис в реално време, като се отчитат 
температурните промени и се изчертава графика на температурата. Отчетената 
максимална температура е 325,1оС, тъй като термодвойката се намира в зона на 
термично влияние, независимо че в областта на наваряване температурата е около 
2000оС. След приключване на процеса наваряване се наблюдава постепенен спад на 
температурата докато се достигне стайна температура.  

Резултатите отчетени от безконтактния уред са показани графично на фиг.5, като 
температурата е измерена с помошта на термодвойката „K – сонда“ на уреда. 

 

 

Фигура 3. Резултати от замерването с термодвойка „K – сонда“ от безконтактен IR уред за 
измерване на температурата Raytek MX6 

 
4. Компютърен симулационен анализ 
 

Паралелно е проведен компютърно симулационен анализ на ръчно електродъгово 
наваряване на образци чрез използване възможностите на посочените по- горе 
програмни продукти. За изследване на параметрите на температурното поле се 
използва нестационарен термичен анализ.  

Обект на изследване са топлините процеси протичащи в образец от стомана марка 
DD11, наварен с електрод E DUR 600. За успешното компютърно моделиране и 
симулация на разпределението и изменението на температурата и топлинните потоци в 
3d модела, като входящи параметри са въведени вида на основния материал и слоя 
наварен метал, техните топлофизични свойства и параметрите на режима на 
наваряване, [4].  

Въз основа на симулационното моделиране са получени следните резултати, 
които са представени на фиг.4 при нагряване и фиг.5 при охлаждане. От тях може да се 
направи обосновка както за посоката на разпространение така и за големината на 
топлинния поток по повърхността и в дълбочина на образеца по време на наваряване и 
следващо охлаждане. Показаните резултати от разпределението на топлинния поток са 
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при задържане 3 секунди за различните участъци на нагряване в моделирания образец и 
следващо охлаждане. 

  
а)                                                    б) 

Фигура 4. Топлинен поток при нагряване на образците с РЕД наваряване: 
a) в 15 s; b) в 18 s; 

 

  
a)                                                    b) 

Фигура 5. Топлинен поток при охлаждане на образците след РЕД наваряване: 
a) в 30 s; b) в 90 s; 

 
За по-добра визуализация в табл.3. са показани резултатите за големината на 

топлинния поток в образеца през 3 s при нагряване и следващо охлаждане до достигане 
на стайна температура в образеца. 

Таблица 3. Резултати за големината на топлинния поток в табличен вид 

Време, τ [s] 3 6 9 12 15 18 30 90 
qmax, [W/m2] 26 000 95 000 541 000 1 198 000 1 479 500 3 442 028 5833,3 1456,5 
qmin, [W/m2] 2,270 2,343 2,703 3,500 4,597 7,658 2,875 5,266 
 
5. Изводи 
 

Представените резултати от компютърно симулационния модел, както и тези 
измерени с безконтактния уред за измерване на температурата показват, че с 
увеличаване времето на нагряване се получава намаляване на скоростта на 
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разпределение на топлинния поток. Причината се търси във високата енергия на дъгата 
и скоростта на преместване на електрода, които не дават възможност за бързо 
разпределение на температурното поле в близост до зоната на наваряване. 

Въз основа на съпоставянето на резултатите от компютърната симулация и тези 
отчетени в образците при проведения експеримент с помощта на термодвойка „K – 
сонда“ на безконтактния уред, може да се направи изводът, че симулационните 
изследвания чрез компютърно математичния модел адекватно пресъздават реалните 
процеси на разпределение на температурата, топлинното поле в дълбочина на 
изследвания обект при процес на ръчно електродъгово наваряване и следващо 
охлаждане. 
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Abstract 
The report examines the problems related to the wear resistance of the working parts of shredding machines, 
which are the main part of the equipment for the disposal of household waste. 
 
Keywords: MMA welding process, rotary shredder, household waste 
 

Наваряване на зъбите на съоръжение за раздробяване на битови 
отпадъци от стомана S690Q 

 
Русалена НИКОЛОВА, Пламен ПЕТРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА 

 
1. Увод 
 

Поради нараснал интерес под натиска на различни екологични организации в 
световен мащаб през последните години и засилено финансиране по различни 
европейски програми за рециклиране и безопасно утилизиране на битовите и 
промишлени отпадъци се увеличи броя на инсталациите за тяхното преработване. 

Съвременните машини за раздробяване и утилизация на битови отпадъци е 
необходимо да са проектирани в съгласие с Директива 2006/42/EО на Европейския 
съюз. Те представляват екологично решение на един нараснал проблем с утилизация на 
битовите и промишлени отпадъци чийто състав варира в широк диапазон и най 
различни механични и разяждащи показатели, които съкращават срока на експлоатация 
на оборудването. 

Статията третира проблемите свързани с износоустойчивостта на работните части 
на машините за раздробяване, които са основна част от оборудването за утилизация на 
битовите отпадъци. 
 
2. Методика за ремонтно възстановяване на зъбите на роторна 
трошачка за битови отпадъци 
 
2.1. Обект на изследване. 

 
Вследствие на продължителна експлоатация при раздробяване на разнородни 

отпадъци се получава недопустима дефектация на работните зъби на ротационна 
трошачка. Това налага нейното ремонтно възстановяване чрез методите за заваряване и 
наваряване. На фиг.1-а е показан общ вид на ротора, а на фиг.1-б дефектите по зъбите. 



141 

 
а) 

  
б) 

Фигура 1. а) ротор със зъби; б) дефекти по държачите и зъбите 

 
Износените елементи са от стомана S690Q (EN 10025-6, ДСТУ EN 10025-6), която 

е конструктивна горещо-валцувана стомана и се доставя закалена и темперирана.  
В табл.1 е показан съответно, химическият състав на стомана S690Q според 

стандарт EN 10025-6, %, а в табл.2 – нейните механични свойства. 

Таблица 1. Химичен състав на основния метал, % 

С Si Mn P S N B Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Zr 
0,2
0 

0,8
0 

1,7
0 

0,02
5 

0,01
5 

0,01
5 

0,00
5 

1,5
0 

0,5
0 

0,7
0 

0,0
6 

2,
0 

0,0
5 

0,1
2 

0,1
5 

 

Таблица 2. Механични свойства на стомана марка S690Q 

Номинална 
дебелина 

(mm) 

Минимална граница 
на провлачане,ReH 

(МРа) 

Граница на 
якост, Rm 

(МРа) 

Минимално 
относително 

удължение σ, % 

Твърдост по 
Бринел, HB 

(МРа) 

> 3 ≤ 50 690 770-940 14 228-278 

> 50 ≤ 100 650 760-930 14 225-276 

> 100 ≤ 150 630 710-900 14 210-266 

 
2.2. Етапи на ремонтното възстановяване 

 
Ремонтът на зъбите на роторната трошачка започва с отделянето на 

дефектиралите елементи от ротора на машината показано на фиг.2. 
Следва електродъгово заваряване в защитна газова среда (МИГ метод) и защитен 

газ аргон на леглата на ротора на трошачката, показано на фиг.3. 
Наваряване износените зъби на трошачката с обмазани електроди UTP DUR 600, с 

диаметър на електродната тел Ø3,2х350. Това са базични електроди UTP, с твърдост 60 
HRC, за твърдосплавно наваряване на детайли, подложени на комбинирано 
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натоварване от удари и абразивно износване (БДС EN ISO 14700: E Fe8, DIN 8555: E 6-
UM-60) 

 
В табл.3 е показан химичният състав на наварения метал [2]. 

Таблица 3. Химичен състав на наварения метал, % 

C Si Mn Cr Fe 
0,5 2,3 0,4 9,0 Остатък 

 

 

 

Фигура 2. Отделяне на дефектиралите зъби от ротора на трошачката 

  

Фигура 3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда (МИГ метод) на леглата на ротора на 
трошачката 
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3. Макро и микроструктурен анализ на наварените съединения. 
Измерване на твърдост на наварените съединения 
 
3.1. Макроструктурен анализ 
 

Макроструктурният анализ е извършен със стерео микроскоп (фиг.4) при 
увеличение до 50 пъти. При него е наблюдавана повърхността на металните изделия в 
прясно разрушените участъци (лома на металите) или повърхността на сечения, 
направени през зони. С негова помощ са установени следните по-важни особености в 
строежа на метала: 

а/ нарушения в плътността на метала: всмукнатини, газови шупли и пукнатини в 
летия метал; пукнатини, възникнали след гореща механична или термична обработки; 
непровар и газови шупли след заваряване и др.; 

б/ кристалният строеж на метала, създаден в резултат на първична кристализация 
при летите детайли; 

в/ химична нееднородност, създадена от условията на първичната кристализация 
– ликвация; 

г/ нееднородност в строежа, създадена от пластично деформиране; 
д/ структурна и химична нееднородност в детайлите, създадена от термична или 

химико- термична обработки. 

 

Фигура 4. Микроскоп с дигитална камера и макро изображение на наварено съединение с електрод 
UTP DUR 600 

 
3.2. Микроструктурен анализ 
 

Подготовката на шлифовете за металографски анализ включва следните 
операции: 

 Внимателно изрязване на образците с помощта на металорежещ инструмент, 
без прегряване с цел да не се наруши структурата на наварените слоеве. 

 Фрезоване на повърхнината. 
 Следващо шлифоване на повърхнината с помощта на водна шкурка и полир-

машина Metacinex. Използвана е водна шкурка с номера от 80, 120, 220, 320, 
600, които се поставят върху въртящи се дискове на шлифовъчнта машина. При 
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всяка смяна на шкурката образеца се завърта на 90о с цел заличаване на 
следите от предходната шкурка. 

 Полиране на повърхнината до огледален блясък на полираща машина. Като 
полираща паста е използвана паста ГОИ. 

 За проявяването на микроструктурата е използван реактив от: азотна киселина 
68%ml и метилов метанол 21% ml. Добавяме метанол до концентрация 3% и 
разяждаме. 

 Металографското изследване на образците е извършено на металографски 
микроскоп Nephot 2. 

 
а) 

 
б) 

Фигура 4. Микроструктури наблюдавани с Nephot 2 с увеличение  
а-х100 ; б – х 400 

 
3.3.Измерване на твърдост в зоните на наварените съединения 

За методи на измерване са избрани:  
 Викерс – 5/10кг ние ползваме HV10 методика за определяне на дълбочината на 

карбонитрирания слой и дълбочина на ефективно уякчаване. 
 Микротвърдост по Викерс: Чрез микроскоп NEOPHOT-2 е определена крива на 

микротвърдост и представка за определение на микротвърдост Hanemann – 100.  
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Фигура 5. а) Зони на наварено пробно тяло; б) Повърхностна твърдост HV10 

 
5. Изводи 
 

Микроструктурният анализ на наварените слоеве показа, че основният материал 
от стомана S690Q е в различно структурно състояние, което вероятно се дължи на 
разлики в технологията на валцоване на стоманата и различна степен на текстуриране. 

Измерената твърдост в наварените слоеве е значително по-висока от на основния 
материал на стоманата, което предполага и повишена повърхностна износоустойивост 
на изделията.  
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Abstract 
This article presents a theoretical analysis and structure of non-destructive testing and monitoring system of 
load-bearing structures of buildings and constructions based on piezoresistive sensors, introduction and active 
use of which will significantly increase the level of ensuring the safety of people in buildings and structures of 
various purposes. A list of buildings and structures subject to mandatory equipping with non-destructive testing 
systems is given. 
 
Keywords: automated non-destructive testing, stress-strain state monitoring, building structures, control 
technology. 
 
1. Introduction 
 

Every year, the speed and volume of construction of objects for various purposes is 
significantly increasing both in the Republic of Belarus and in the Republic of Azerbaijan, 
which is due to economic growth of the countries and development of industry. New cultural, 
healthcare and sports facilities, residential areas and industrial enterprises adorn the 
architectural appearance of our countries. Modern engineering structures are complex 
technical objects that include both unique architectural innovations and advanced automation 
tools for control and condition monitoring with the ability to predict further changes. During 
their life cycle, the components of building systems are exposed to various kinds of impacts, 
both planned (operational loads, natural and climatic changes) and unplanned (anthropogenic) 
impacts from the environment and external infrastructure, including emergency situations, 
which is especially typical for structures located in cramped conditions of large cities and 
seismically hazardous areas (Figure 1).  

Analysis of statistical data shows that a large number of emergency situations 
associated with destruction of buildings and structures occur due to disfunction of the 
elements of main load-bearing structures. Destruction of the building structures of buildings 
and constructions cause significant economic damage and are often accompanied by loss of 
life. At the same time, it is quite difficult to identify signs of an emergency state of the 
elements of main load-bearing structures of buildings and constructions by visual inspection 
[1–4]. 

The analysis showed that the main causes associated with destruction of buildings and 
structures are: increased loads on the load-bearing structures of buildings and constructions 
that have been in operation for a long period of time; the impact on structures of natural and 
anthropogenic factors, such as temperature drops, wind and snow loads, vibrations, accidents, 
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fires, as well as terrorist acts (explosions). It should be noted that non-compliance with the 
technologies for erecting buildings and structures can also lead to a violation of the integrity 
of their structures. For example, incomplete filling of joints with mortar and poor-quality 
monolithing of abuts does not ensure uniform load distribution between building structural 
elements, and use of prefabricated reinforced concrete products with through cracks, spalls, 
and bare reinforcement reduces the bearing capacity of individual elements of building 
structures up to 40% in some cases, which leads to a significant increase in the probability of 
violation of the integrity of a building or structure [5, 6]. 

 

 
 

Fig. 1. Scheme of interaction between the elements of the “foundation – structure” 
construction system and the environment of the city  

 
Recent emergencies associated with the sudden collapse of, for example, schools in 

Mogilev Region (Krasnopolye, 2004 and Krichev, 2014), the Transvaal Park dome (Moscow, 
2004), the bridge on Akhsu River (Azerbaijan, 2009), the automobile overpass (Minsk, 2022), 
the pool roof in Perm Territory (Chusovoy, 2005), Basmanny Market and the water park 
(Moscow, 2006), the section of the airport in France (Paris, 2005), the roofs of skating rinks 
in Germany and Austria (2006), the roof and part of the wall of MAXIMA Shopping Center 
(Riga, 2013) (Figure 2, a), the five-storeyed residential house in Ukraine (Lutsk, 2018), the 
seven-storeyed residential building in Azerbaijan (Baku, 2019) (Figure 2, b), brought the 
issues of monitoring the technical state of load-bearing structures during the operation of 
buildings and constructions to one of the first places in the system of integrated safety of 
building objects functioning. At the same time, special attention should be paid to safety 
issues during construction of high-rise buildings. Analysis of statistical data shows that the 
number of people died during collapse of buildings with a height of more than 25 floors is 3-4 
times higher than the number of people died in buildings with no more than sixteen floors. 

To date, in order to timely detect violations in operation of the supporting structures of 
buildings and constructions and carry out repair measures, it is necessary to regularly conduct 
surveys that require time and money. Periodic inspection of buildings, their certain zones and 
types of structures with an assessment of their technical state and clarification of the further 
operation mode must be carried out with involvement of specialized organizations. 

Replacing routine preventive and repair work, as well as labor-intensive manual studies 
with continuous non-destructive testing will significantly reduce the costs associated with 
maintaining the life cycle of complex structures of buildings and constructions. In this regard, 
there is a need for reliable systems of non-destructive testing of the technical state of 
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structures that can automatically process data, evaluate the technical state and signal the need 
for human intervention. Use of such systems for non-destructive testing and monitoring of the 
technical state of structures during construction of the Sochi-2014 Olympic Venues is of 
interest. So, all the main Olympic Facilities of the coastal cluster (Bolshoy Ice Palace, Ice 
Cube Curling Center, Adlerarena Indoor Skating Center, Iceberg Winter Sports Palace, 
Shaiba Ice Arena, Fisht Olympic Stadium) were equipped with automated systems of non-
destructive testing and monitoring of the stress-strain state of supporting structures which 
took into account the location of the facilities in a seismically hazardous area. However, used 
non-destructive testing and monitoring systems are characterized by a very small set of 
equipment and complexity. Nevertheless, the obtained results confirmed the prospects for 
introduction of automated system for non-destructive testing and monitoring of the stress-
strain state of load-bearing structures on constructions with large-span coatings [7]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2. Photos of the places of building structures collapse  

 
Systems of both periodic and continuous non-destructive testing are currently being 

actively developed and implemented at critical facilities, which allows us to conclude that the 
era of using the tools of automatic recognition and prediction of the technical state of 
buildings and structures has come.  

The aim of the paper is the theoretical analysis and development of the structure of 
continuous non-destructive testing and monitoring system of the stress-strain state of the 
supporting structures of buildings and constructions based on piezoresistive sensors. 
 
2. Results and discussion 
 

Strain gauges of various types are used to control the dynamics of stress development in 
structural elements. The most widely used are strain gauges with resistive sensors (resistance 
strain gauges) built on the basis of the ability of conductors to change their resistance when 
stretched or compressed [8].  

As we can see, this sensor consists of a base which a conductive layer forming a curve 
is applied on; the thickness of conductor is increased on the bends to reduce the sensitivity to 
stretching perpendicularly to the main axis. The main axis runs along the curve direction lines 
(horizontally) and the sensor stretching along this direction causes the maximum change in 
sensor resistance. On top, the sensor is covered with a layer of transparent laminate which 
protects the resistive layer against damage. The sensor also has marks indicating the axes 
directions which simplify its installation, and usually passing through the center of the sensor 
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at angles of 90°±45° relative to the main axis of sensitivity. Usually, several strain gauges or 
systems of sensors, the axes of which intersect at different angles or run in parallel, are used 
in automated non-destructive testing and monitoring systems. Therefore, sensors that have 
several strain gauge elements located at a certain angle are usually used to simplify 
installation. 

Continuous monitoring systems of load-bearing structures of buildings and 
constructions, which contain strain gauge sensors for monitoring the stress-strain state of a 
structure, have a clear advantage over the currently used non-destructive testing equipment 
[9], since a continuous stream of data obtained using a large number of sensors placed at 
different points of the structure is carefully analyzed using special software and compared 
with the permissible technical parameters of the object controlled. 

Use of continuous monitoring systems in buildings and structures with a massive stay of 
people, as well as at complex production facilities, will provide the necessary accurate 
information about the state of facility from the moment it is erected, and, most importantly, in 
elimination of emergency situations, such as fires. 

Strain gauges developed to date as part of continuous monitoring systems make it 
possible to automatically measure the real value of stresses arising in structure at installation 
point; to track the dynamics of stress buildup process in main structural elements of 
construction throughout the entire stage of building operation; to evaluate performance of 
structure as a whole and effectiveness of applications of materials used; to detect critical and 
pre-emergency conditions; to control the yielding of buildings and structures. 

Strain gauges of the non-destructive testing and monitoring system are installed on the 
main structural elements of buildings and constructions which include the following: 

- structures or their elements, destruction or inadmissible deformations of which can 
lead to a decrease in the safety of building operation, as well as the progressive 
destruction of building as a whole; 

- structures that provide spatial rigidity, immutability and stability of construction. 
Today, technical solutions in the field of communication equipment allow data 

transmission over existing electrical networks which does not require additional work on 
equipping of communication channels, for example, using radio signals. 

It should also be noted that the continuous monitoring of the stress-strain state of 
buildings and structures is not limited solely to the task of alerting the maintenance services 
about an impending emergency. The monitoring system constantly captures the state of 
structure and allows making a decision in advance on unscheduled repairs (if there are facts of 
violations of control elements) or, on the contrary, to carry out a limited repair cycle (in case 
of obtaining satisfactory data), which becomes especially relevant for buildings with a long 
service life and requiring major repairs. 

The analysis of the papers [10–12] made it possible to develop a list of buildings and 
structures which, in our opinion, must be equipped with continuous monitoring systems: 

1) technically complex facilities: river ports; airports with a main runway length of 
1,800 m or more; bridges and tunnels; subways; large industrial facilities; 

2) high-rise buildings and unique structures: capital construction projects, the project 
documentation of which provides for at least one of the following characteristics (height of 
more than 75 meters, spans of more than 100 meters, availability of a cantilever of more than 
20 meters, complete or partial deepening of the underground part lower than planning mark of 
the earth by more than 10 meters); availability of structures and structural systems for which 
non-standard calculation methods taking into account physical or geometric non-linear 
properties are applied or special calculation methods are developed; 

3) objects with mass stay of people. Buildings in which 500 or more people can stay at 
the same time are considered objects with a mass stay of people; 
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4) hotels with more than 100 rooms. 
It should also be noted that there is a high need for systems of continuous automated 

non-destructive testing and monitoring of the stress-strain state of the objects of space-rocket, 
aviation and military purposes. The concept of continuous automated non-destructive testing 
system presented herein fully meets the requirements for modern monitoring systems both in 
the Republic of Belarus and the Republic of Azerbaijan, and in other foreign countries. 
 
3. Conclusion 
 

Introduction and active use of continuous non-destructive testing systems of stress-
strain state of building structures at all stages of the process of construction and operation of 
buildings and structures of various purposes will significantly increase the level of ensuring 
the safety of people staying there. Introduction of these systems is a tool for safety, reliability 
and a reasonable economic approach in modern construction. It should be noted that keeping a 
log for regular registration of the state of a controlled structure is actually drawing up a Health 
Passport of a specific structure which will be the only reliable document indicating the degree 
of real reliability of main structural elements. Development of these systems in the future will 
make it possible to predict the technical state of all infrastructure facilities, from heat supply 
systems to environmental indicators. 
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Abstract 
In this paper is presented experimental determination of static characteristic of welding arc in TIG welding for 
three electrodes – W+1.4÷1.6% La with diameter of 2,4mm and W+1.8÷2.2% CeO2 diameters 1,6mm and 2,4 
mm. Welding current range is set from 20 to 200A. Welding parameters – current and voltage are measured with 
welding data monitoring apparatus and transferred to remote computer via internet where are visualized and 
archived. 
 
Keywords: TIG welding, Static characteristic of welding arc 
 

Експериментално определяне на статичната характеристика на дъгата 
при ВИГ заваряване 

 
Манахил ТОНГОВ, Деян ГРАДИНАРОВ, Пламен ТАШЕВ 

 
1. Увод 
 

Заваръчната дъга е форма на газов разряд с ниска степен на йонизация. 
Напрежението на дъгата има три съставящи – катоден пад на напрежението, аноден пад 
на напрежението и пад на напрежението в стълба на дъгата. Статичната характеристика 
на дъгата е зависимостта на напрежението на дъгата от големината на тока в установил 
се режим при непроменящи се условия на съществуване на дъговият разряд. Анодният 
(1÷2[V]) и катодният (4÷6[V]) пад на напрежението слабо зависят от големината на 
тока и не зависят от дължината на дъгата. Съпротивлението на стълба на дъгата (и 
респективно падът на напрежението) се променят в зависимост от температурата [1] 
÷[4], степента на йонизация, плътността на тока и др. Поради тази причина то не е 
константна величина. По такъв начин законът на Ом не е в сила за заваръчната дъга. На 
фиг.1 и показана статичната характеристика на дъгата. При малък ток [2] (област 1 на 
дъгата) с нарастването на тока напрежението на дъгата намалява. Това се дължи на 
интензивното увеличаване на броя на заредените частици в стълба дъгата в резултат на 
повишаване на емисионната способност на катода с увеличаване на температурата му 
(уравнение на Ричардсон). Във втората област на дъгата характеристиката е почти 
хоризонтална, което се обяснява от една страна със затрудняване на процесите на 
йонизация в стълба на дъгата, а от друга със забавяне на нарастването на емисия на 
електрони [5]÷[7]. В третата област на дъгата тези процеси са до такава степен 
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затруднени, че характеристиката на дъгата става растяща – повишаването на 
температурите не е достатъчно, за да компенсира свиването на дъгата от собственото й 
магнитно поле. В тази част от характеристиката на дъгата законът на Ом е в сила. С 
увеличаване на дължината на дъгата необходимото напрежение за постигане на 
определен ток нараства.  

 

Фигура 1. 

Работата на заваръчните токоизточници, реализиращи различни технологични 
процеси в голяма степен се основава на познаването на статичната характеристика на 
дъгата. При РЕДЗ, ВИГ заваряване, ПЗ и ПФЗ с ниска плътност на тока се работи във 
втората област на характеристиката на дъгата с вертикална или стръмно падаща 
статична външна характеристика на токоизточника – стабилизира се големината на 
тока. При МИГ/МАГ и ПФЗ с голяма плътност на тока се работи в третата област на 
характеристиката на дъгата с твърда (леко падаща) характеристика на токоизточника и 
използване на процеса на саморегулиране на дъгата. 

В настоящата публикация е разгледано експерименталното построяване на 
статичната характеристика на дъгата в условията на ВИГ заваряване. 

 
2. Провеждане на експеримента. 
 

За целите на това изследване са проведени експерименти в съответствие със 
схемата, показана на фиг.2. Използваният заваръчен токоизточник (Cebora2030m – 
фиг.3) е предназначен за ВИГ заваряване, като има възможност за задаване на 
големината на тока със стъпка 1[A]. По време на процеса се визуализират големината 
на тока и напрежението на дъгата. След изключване на токоизточника визуализираните 
стойности се запазват. Освен това в токоизточника са предвидени плавно нарастване на 
тока при запалване на дъгата и плавно понижаване при прекратяване на процеса. 
Максималният заваръчен ток на токоизточника е 200[A]. Заваръчната горелка е 
установена неподвижно и дължината на дъгата l = 2.4[mm] е еднаква в рамките на 
всички проведени експерименти. Дъгата се възбужда върху планка с размери 
6х350х120 [mm] (фиг.4). Защитният газ (Ar) е с дебит 15[l/min]. По време на процеса на 
горене на дъгата моментните стойности на тока и напрежението се записват с помощта 
на апарат за следене на заваръчния процес Arc Tracker (фиг.5). Данните се предават и 
записват в реално време на преносим компютър, на който е инсталиран софтуер Power 
Wave Manager (фиг.6 и фиг.7). Този софтуер позволява да се наблюдават в реално 
време и съхраняват заваръчните параметри. Данните се предават в реално време и през 
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интернет посредством програмен продукт Team Viewer към отдалечен компютър, 
където те се визуализират и съхраняват. Използваните електроди са посочени в табл.1. 
Ъгълът на заточване на електродите е 150. 

 

Таблица 1. Използвани електроди 

№ d, mm Състав 
1 

2.4 
W+1.8÷2.2% CeO2 

2 
W+1.4÷1.6% La 

3 1.6 
 

Експериментите са проведени по следния начин. Задава се големината на тока, 
като в диапазона от 20 до 100[A] промяната е през 5[A], а в диапазона от 100 до 200[A] 
– през 10[A]. Стартира се записване на моментните стойности на тока и напрежението 
на дъгата. Възбужда се заваръчната дъга. След преминаване към установил се режим на 
работа се отчитат показанията на токоизточника. Продължителността на горенето на 
дъгата за един запис е 8÷20[s]. След изключване на дъгата и прекратяване на процеса се 
спира записът на данни (автоматично). Процедурата се повтаря за зададените токове с 
трите различни електрода. Нито един друг параметър не се променя по време на 
експеримента (напрежението на дъгата се променя от токоизточника за постигане на 
зададения ток). Паузата между отделните експерименти е такава, че 
продължителността на включване не надхвърля 35%. Извадка от запис на параметрите 
на процеса е показана на фиг.6. 
 

 

 

 

Фигура 2a. Схема на провеждане на 
експеримента. 

Фигура 2b. Опитна постановка на провеждане 
на експеримента. 
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Фигура 3. Токоизточник Cebora2030m Фигура 4. Дъга 

 

 

 

Фигура 5. Апарат за следене на заваръчния 
процес Arc Tracker 

Фигура 6. Извадка от запис – електрод 1 при 25А 
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Фигура 7. Екран на компютъра 

 
3. Резултати и анализ. 

От получените записи на параметрите се построяват графики на зависимостта на 
напрежението и тока на заваряване от времето (табл.2). От тези графики се определя 
времевият интервал на установил се процес (фиг.8). В рамките на този времеви 
интервал се определят средните стойности на тока и напрежението на дъгата. 
Получените резултати са приведени в табл.3 ÷ табл.5.  
 

Таблица 2. Примери за записани стойности на тока и напрежението на дъгата. 

Зададен 
ток, А 

Електрод №1 Електрод №2 Електрод №3 

25 

   

55 

   

160 
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200 

   
 

Таблица 3. Експериментални резултати за електрод №1. 

Заваръчен ток, А 
Напрежение на 

дъгата, V 
Заваръчен ток, А 

Напрежение на 
дъгата, V 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

20 21 20.1 12.5 11.8 90 86 86.1 10.4 9.9 
25 25 25.2 11.45 11.7 95 92 90.8 10.3 9.8 
30 30 30.3 11.25 11.6 100 97 96.5 10.25 9.8 
35 35 34.9 11.45 11.6 110 106 104.9 9.7 9.9 
40 39 39.4 11.2 11.3 120 115 115.1 10.0 10.1 
45 44 44.0 10.5 10.6 130 125 124.9 10.25 10.2 
50 49 48.5 10.4 10.5 140 134 133.6 10.3 10.4 
55 54 52.9 10.6 10.4 150 143 143.1 10.7 10.7 
60 58 58.1 10.5 10.2 160 153 152.9 11.1 11.1 
65 62 62.3 10.5 10.2 170 162 161.8 11.15 11.1 
70 68 67.7 10.5 10.1 180 172 171.3 11.2 11.2 
75 72 72.7 10.45 10 190 181 181.1 11.6 11.5 
80 77 76.7 10.3 9.9 200 191 190.8 11.5 11.6 
85 82 80.8 10.4 9.8      

 

Таблица 4. Експериментални резултати за електрод №2. 

Заваръчен ток, А 
Напрежение на 

дъгата, V 
Заваръчен ток, А 

Напрежение на 
дъгата, V 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

20 21 20.9 10.4 10.3 90 86 86.3 9.1 9.3 
25 25 25.3 9.8 10 95 90 90.4 9.1 9.3 
30 30 30.5 9.7 9.7 100 96 95.6 9.4 9.5 
35 35 34.7 9.7 9.5 110 106 105.6 9.5 9.7 
40 39 39 9.4 9.2 120 115 115.4 10.0 10.1 
45 44 44.3 9.3 9.3 130 125 124.9 10.4 10.3 
50 49 48.6 9.4 9.3 140 134 133.8 10.5 10.4 
55 53 53 9.4 9.3 150 143 143.2 10.5 10.5 
60 58 58.1 9.4 9.2 160 153 152.7 10.7 10.7 
65 62 62.5 9.2 9.2 170 162 161.6 11.1 11.2 
70 67 67 9.2 9.1 180 171 171.4 11.3 11.4 
75 72 72.3 9.1 9.2 190 181 181.1 11.4 11.5 
80 55 76.7 9.1 9.2 200 191 190.8 11.7 11.6 
85 81 81.1 9.1 9.3      



 

158 

 

Таблица 5. Експериментални резултати за електрод №3. 

Заваръчен ток, А 
Напрежение на 

дъгата, V 
Заваръчен ток, А 

Напрежение на 
дъгата, V 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

Задад
ен 

Отчет
ен 

Измер
ен 

Отчете
но 

Измере
но 

20 21 20.6 9.5 10.1 90 86 85.7 9.7 9.8 
25 25 24.8 9.4 9.6 95 90 90.1 9.9 9.9 
30 30 30.1 9.3 9.2 100 96 95.5 10.0 10 
35 35 34.7 9.1 8.9 110 105 105.2 10.6 10.3 
40 39 38.8 8.9 8.8 120 115 114.8 10.9 10.7 
45 44 44.2 8.8 8.9 130 124 124.5 11.1 11 
50 48 48.3 9.0 9 140 133 133.4 11.2 11.2 
55 53 52.7 9.2 9.2 150 143 142.9 11.3 11.2 
60 58 57.9 9.5 9.3 160 153 152.6 11.5 11.4 
65 62 62.1 9.5 9.5 170 161 161.4 11.6 11.5 
70 67 66.6 9.7 9.7 180 171 171.1 11.7 11.7 
75 72 71.8 9.6 9.7 190 181 180.6 12.0 12 
80 76 76.3 9.7 9.7 200 191 190.5 12.6 12.6 
85 81 80.6 9.7 9.7      

 
По данните от тези таблици са построени статичните характеристики за 

използваните електроди (фиг.9 ÷ фиг.11). Експериментално построените статични 
характеристики на заваръчната дъга съответстват на качественото ѝ представяне, 
посочено на фиг.1.  

 

Фиг.8. Определяне на диапазона на установилия се режим. 
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Фиг.9. Статична характеристика за електрод №1. 

 

Фиг.10. Статична характеристика за електрод №2. 

 

Фиг.11. Статична характеристика за електрод №3. 

В представените статични характеристики на дъгата могат да бъда забелязани 
няколко особености. Преди всичко няма типично изразяване на вторият участък ва 
характеристиката на дъгата – той фактически се наблюдава само при електрод №2. 
Нарастването на напрежението с увеличаване на големината на тока при електроди №1 
и №2 се наблюдава след достигане на заваръчен ток 90[A]. Това е еквивалентно на 
плътност на тока 19.9 [A/mm2]. При електрод №3 нарастването на напрежението на 
дъгата започва при големина на тока 38.8[A]. Това съответства на плътност на тока 
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равна на 19.3 [A/mm2]. Съпоставянето на тези данни показва, че навлизането в третата 
част на характеристиката на дъгата се реализира при плътност на тока в електрода 
равна на 19÷20[A/mm2]. 
 
4. Изводи. 
 

Установено е, че в рамките на проведените експерименти втората част на 
характеристиката на дъгата не е съществено изразена, а при плътност на тока 
19÷20[A/mm2] започва нарастване на напрежението на дъгата с увеличаване големина 
на заваръчния ток. 
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Abstract 
Friction stir welding (FSW) is a solid-state joining method. It is used mainly for metallic materials, particularly 
for aluminium alloys, which are difficult to joint by conventional welding methods. Recent studies show that this 
method can also be used to weld thermoplastic polymers. However, the available information on the subject is 
quite scarce. The present paper is an overview of the possibilities of FSW, related to welding of polymeric 
materials, as well as some features of the tools used. 
 
Keywords: Friction stir welding, polymeric materials, tools, application 

Заваряване чрез триене с разбъркване на полимери: особености и 
приложение 

 
Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ 

 
1. Увод 
 

Поради нуждата от използване на материали с малко тегло и относително ниска 
цена полимерите намират все по-широко приложение в редица области [4]. Те не 
корозират и не изгниват, водонепропускливи са, устойчиви са на химически агенти, 
произвеждат се във всякакви цветове и форми и могат да се армират със стъкло и други 
вещества, като по този начин се получават много здрави композитни материали.  

Понастоящем са известни повече от 50 вида полимери, като същевременно се 
разработват и нови такива. Това налага и нуждата от развитие на методите за 
обработването им, един от които е заваряването.  

От трите основни групи полимери – термопластични, термореактивни и 
еластомери основно първите са тези, които подлежат на заваряване и от които се 
изработват заварени конструкции. Причината е в термомеханичното им поведение при 
загряване – преминават от твърдо в течно състояние и обратно и от еластично в 
пластично състояние и обратно (промяната може да се извършва многократно). Това 
прави възможно безпроблемното прилагане на формообразуващите операции под 
температурата им на термична деструкция, т.е. те могат да се заваряват. 

Известни са десетки методи за заваряване на термопластични полимери, като 
един от бурноразвиващите се и с голям потенциал е заваряването чрез триене с 
разбъркване (ЗТР) (eng. Friction Stir Welding). Въпреки, че първоначално методът е 
разработен за заваряване на алуминиеви сплави в момента активно се проучва и 
възможността за използването му, както за други материали като полимери, мед, 
стомани, титанови сплави и дори за разнородни материали [1, 3, 5, 13, 14], така и за 
други процеси (Friction Stir Process) [15]. 
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2. Изложение 
 

Характерно за всички методи за заваряване на полимери е, че се реализират чрез 
прилагане на топлина и натиск в зоната на контакта. На фигура 1,а е представена обща 
класификация, а на фигура 1,б класификация на методите за заваряване на пластмаси с 
директно нагряване, към които спада и заваряването чрез триене с разбъркване.  

 

Фигура 1. Обща класификация (а) и класификация на методите за заваряване на полимери с 
директно нагряване (б). 

 
По-сериозните изследвания за приложението на ЗТР за заваряване на 

термопластични полимери започва през 2005 г. и особено след 2009 г [1]. Сега методът 
успешно се прилага за свързване на различни марки полиетилен (PE), полипропилен 
(PP), поликарбонат (PC), полиамид (PA6), поливинилхлорид (PVC), акрилонитрил-
бутадиен-стирол (ABS), полиметилметакрилат (PMMA), поликапролактам (Nylon 6), 
полиетилентерефталат (PET), полиетилентерефталат-гликол (PETG), композити с 
полимерна матрица от вида – 30% PP армиран със стъклени влакна и 20% PP армиран с 
въглеродни влакна [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11]. 

Заваряването на термопластични полимери чрез ЗТР се различава от заваряването 
на метални материали по това, че процесът не се осъществява изцяло в твърдо 
състояние. Причината е, че полимерите се състоят от молекули с различни дължини на 
веригата и някои от по-късите могат да достигнат точката си на втечняване, докато по-
дългите вериги може да са все още в твърдо състояние [1, 3, 5]. Освен това за 
полимерите са характерни ниска топлопроводност и малък коефициент на триене, 
което изисква използването на режими различни от тези при заваряване на метални 
материали. 

При заваряването на полимери чрез ЗТР основните групи фактори влияещи върху 
качеството на заварените съединения са характеристиките на заваръчното оборудване, 
особеностите на използвания инструмент и свойства на заваряваните материали [1]. 

Характеристиките на заваръчното оборудване определят честотата на въртене на 
инструмента и скоростта на заваряване, които основно определят количеството 
генерирана топлина. Това от своя страна влияе върху структурата и свойствата на 
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получените съединения. Дълбочината на проникване на щифта и ъгълът на наклон 
определят контактната площ на триене и посоката на движение на пластифицирания 
материал. Според [1, 7] честотата на въртене на инструмента оказва най-съществено 
влияние върху качеството и якостта, а ъгъла на наклона на инструмента – най-малко. 
Използването на висока скорост на въртене повишава работната температура, което 
води до появата на мехурчета, изплискване на разтопения или пластифициран материал 
и поява на тунелни дефекти.  

Според различни автори при ЗТР на полимери основните параметри на режима 
варират в границите: скорост на въртене на инструмента – 440...3000 rpm; скорост на 
заваряване – 8...200 mm/min; ъгъл на наклон на щифта – 0...2°; сила на притискане на 
инструмента към частите – 700...4000 N [1-11]. На фигурата по-долу са показани 
подходящи според [7] режими за заваряване на полимерни материали и алуминиеви 
сплави. 

 

Фигура 2. Подходящи режими на работа при заваряване на полимерни материали и алуминиеви 
сплави чрез FSW 

Използвания при ЗТР инструмент и по-конкретно неговите геометрични размери 
и форма влияят съществено върху количеството генерирана топлина. За разлика обаче 
от конвенционалните инструменти за заваряване на алуминиеви сплави, където около 
75% от топлината се генерира от рамото и само 25% от щифта, при полимерите поради 
ниската им топлопроводност, топлината генерирана от рамото се отдава главно върху 
повърхността на заваряваните части и затруднено по дебелина. Поради това щифтът е 
основно отговорен както за количеството генерирана топлина така и за материалния 
поток (движението на пластифицирания материал) по време на ЗТР [10].  

Често използвани форми на щифта са показани на фигура 2, като според [1, 2] 
най-добри резултати се получават при тези с триъгълна и квадратна форма с резба. 

Тук могат да бъдат използвани както конвенционални инструменти за заваряване 
на метални материали (не са за предпочитане), така и специализирани за полимерни 
материали с неподвижно рамо, което се нагрява предварително до температури от 
порядъка на 50...140°С [2, 4, 10, 17]. Някои автори смятат, че по-добри резултати се 
получават при подгряване на плочата, върху която се поставят частите, а не на самия 
инструмент [7]. Поради ниската топлопроводност на полимерите, генерираната 
топлина по време на заваряване се концентрира в шева, което води до образуването на 
зона от полуразтопен материал около щифта. Размерът на разтопената зона се 
увеличава при нарастване на скоростта на въртене, което води до по-добро разбъркване 
и подобряване на качеството. 
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Фигура 3. Форма на щифтовете използвани при инструментите за заваряване на полимери 

 
Използването на инструменти с неподвижно рамо в сравнение с въртящото се 

(конвенционален инструмент) позволява да се получат заварени съединения с по-добри 
механични свойства и по-добър външен вид [2, 4]. Неподвижното рамо ограничава 
изплискването на материала. Високата температура на рамото и голямата честота на 
въртене на инструмента водят до разтопяване на заваряваните материали и по-бавното 
им охлаждане, което се явява важен фактор за получаване на качествено съединение. За 
да се компенсира по-малкото количество генерирана топлина при използване на 
неподвижно рамо, честотата на въртене на инструмента трябва да се увеличи.  

На фигурите по-долу са представени различни инструменти за заваряване на 
полимерни материали според [2, 3, 7]. 
 

 

Фигура 4. Инструменти за заваряване на полимерни материали с неподвижно рамо от дърво, 
тефлон, алуминий и поликарбонат (а), с неподвижно рамо от месинг (б) и с въртящо се рамо (с) 

 

 

Фигура 5. Инструмент за заваряване на полимерни материали с неподвижно рамо от тефлон 
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Фигура 6. Инструмент за заваряване на полимерни материали с „горещо“ неподвижно рамо 

Поради нееднаквия си строеж полимерите имат различно механично поведение 
при изменение на температурата. То варира между поведение на крехко твърдо тяло и 
на стопилка. Деформационната им способност силно зависи от температурата (много 
повече отколкото при металите) и от времето. Като критерии за механичното им 
поведение се използва основно якостта на опън [1, 3, 8]. 

Якостта на опън на заварени съединения от полимерни материали и същата 
сравнена с якостта на опън на основния материал според [1] са дадени на фигура 7а, а 
на фигура 7б е показано процентното влияние на параметрите на режима върху якостта 
им [11]. Вижда се, че заварените съединения са с по-ниски механични характеристики 
от тези на основния материал и достигат стойности от порядъка на 72...97% от тях [2, 5, 
6, 7, 16]. Основната причина е неподходящата температура на процеса (ниска или 
висока), а оттам и неподходящата скорост на охлаждане. Въпреки това в [3] е 
представено сравнение между якостта на опън на заварени съединения от 
полипропилен (PP) изпълнени чрез конвенционални методи и чрез FSW. Резултатите 
ясно показват, че механичният свойствата, постигнати след FSW са по-високи от тези 
получени с други методи. 

 

 
 

а) б) 

Фигура 7. Якост на опън на заварени чрез ЗТР съединения (червен цвят) сравнена с якостта на 
основния материал (син цвят) от различни полимерни материали (а) и процентно влияние на 

параметрите на режима върху якостта на опън 

При заваряването на полимерни материали чрез ЗТР се срещат някои дефекти 
като изплискване, тунелни дефекти, непровари, липса на запълване (дефицит на 
материал), липса на свързване между шева и основния материал, пори, неплътности и 
други. Възможните причини за това могат да бъдат: неподходяща сила на притискане; 
неподходяща дълбочина на проникване на щифта; неподходяща температура на 
нагряване на частите; по-малък диаметър на рамото; недостатъчен материален поток; 
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неподходящ инструмент; неподходяща скорост на заваряване; по-голяма заваръчна 
междина или производствени грешки [1, 2].  

Глобалните тенденции по отношение на изискванията за емисиите на CO2 и 
цената на газа принуждават производителите в областите на автомобилостроенето, 
самолетостроенето и други да произвеждат по-леки, по-безопасни и екологично чисти 
превозни средства. Използването на леки материали (алуминий, магнезий и полимери) 
може значително да намали емисиите на парникови газове. Например в Boeing 787 
Dream и Airbus A350 XWB са вложени повече от 50 процента композити, като 
останалата част са леки метали. Делът на материалите в Airbus A350XWB е показан на 
фигура 8. Освен това Mercedes-Benz F125 предлага нова концепция за разработка през 
2025 г., за която ще се използват хибридни материали на базата полимер-метал [1]. 

 

 

Фигура 8. Потенциално приложение на FSW за полимери, композити и метални материали при 
Airbus A350XWB (а) и mercedes-Benz F125 (б) 

 
Изводи 

 Въпреки че заваряването чрез триене с разбъркване на полимерни материали е 
една изключително предизвикателна инженерна област, понастоящем само 
ограничен брой изследователи работят в нея.  

 Методът ЗТР търпи значителен растеж през последното десетилетие като дава 
възможност за заваряване различни съвременни материали като полимери, 
полимер-метали и композити.  

 Основните проблеми при заваряването на полимерни материали чрез ЗТР са 
свързани с ниската им топлопроводност и малък коефициент на триене, което 
изисква използването на режими силно различаващи се от тези при металните 
материали. 

 При ЗТР на полимерни материали се използват основно инструменти със 
стационарно горещо рамо, като в сравнение с конвенционалните осигуряват 
по-високо качество и механични характеристики на заварените съединения. 

 Якостта на опън на получените съединения във всички случаи е по-ниска от 
тази на заваряваните части, като основно влияние върху нея оказват формата и 
геометричните размери на инструмента, както и скоростта му на въртене. 

 Като цяло използването на ЗТР за свързване на полимерни материали е 
надежден и ефективен метод, макар че е необходимо да бъдат решени и 
немалко проблеми.  
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Abstract 
Graphene modified layer is obtained using sheet material of aluminum alloy 5083 and friction stir processing. A 
special channel filled with graphene is made in the aluminum plate. The friction stir processing is performed in 
two stages using innovative technology with a suitable tool. Test specimens were prepared and metallographic 
analysis was performed. The microhardness on the surface of the modified layer was measured. An increase in 
microhardness was found 
 
Keywords: Friction stir processing (FSP); graphene 
 

Получаване на модифициран слой чрез обработка с триене и 
размесване на алуминиева сплав 5083 с добавяне на графен 

 
Радостина ЗАЕКОВА, Ясен ХАДЖИТОДОРОВ, Пламен ТАШЕВ 

 
1. Увод 
 

Обработката чрез триене и размесване (ОТР) и в частност заваряването чрез 
триене и размесване (ЗТР) е успешен съвременен метод за модифициране на слоеве и за 
свързване на материали без стопяване. През последните десетилетия метода претърпя 
бурно развитие и навлезе в много отрасли като автомобилостроене, самолетостроене, 
машиностроене, корабостроене и др.[1] Също така посредством триене се получават 
телове и пръти с добри механични свойства, които се използват във всички сфери на 
индустрията. [2-4] За развитието на технологиите в тази област се провеждат мащабни 
проучвания, които успешно се внедряват в производството поради значителните 
предимства на метода на обработка. На ОТР се подлагат предимно пластични метали и 
сплави, като алуминий и сплавите му, мед, титан, магнезиеви сплави и др. Досегашни 
проучвания сочат, че при ОТР и ЗТР има подобряване на механичните свойства като 
якост на опън, твърдост, повишена пластичност и добра устойчивост на износване. [5] 
Също така се наблюдава и издребняване на зърната в зоната на въздействие, което 
обуславя и по-голяма здравина на заваръчния шев (ЗШ). [5-7] Голямо предимство на 
процеса е провеждането на заваряването при температура под точката на топене на 
материалите, което води до намаляване на възникващите напрежения и деформации в 
сравнение с тези при обработката чрез стопяване.[8] Добавянето на допълнителни 
материали в заваръчния шев подобрява свойствата на зоната на въздействие и 
позволява получаването на изделия с високо качество.[9,10] Предмет на настоящата 
работа е получаване на модифициран с графен слой от листов материал на алуминиева 
сплав 5083 по оригинална технология за добавянето на графена и обработка чрез 
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триене и размесване и оценка на промяната на микротвърдостта в зоната на 
въздействие.  

За успешното извършване на експериментите е спомогнал придобитият опит от 
работата по проект № КП-06-Индия/10 по програма за двустранно сътрудничество с 
Индия с тема „Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити, 
произведени чрез „обработка чрез триене и размесване““. [11-13] 
 
2. Експериментална част 
 

За изработка на опитните образци е използван листов материал от алуминиева 
сплав А5083 с дебелина 10mm и със съдържание на алуминий минимум 95% ; 
съдържанието на другите химични елементи е както следва: магнезий (Mg) 4,0 – 4.9%, 
манган (Mn) 0,4 – 1,0%, силиций (Si) – до 0,4%, титан (Ti) – до 0,15%, цинк (Zn) – до 
0,25%, желязо (Fe) – до 0,4%, мед (Cu) – до 0,1%, хром (Cr) 0,05 – 0,25% и други, общо 
до 0,15% (всеки не повече от 0,05%). 

Използвания в експериментите графен е с чистота 99,9+%, Size: 5nm, S.A: 170m2/g 
и Dia: 30µm 

На опитен образец с размери 50х150 mm е нарязан канал под ъгъл 45 с ширина 
0,5 mm и дълбочина 3 mm. Планката е механично почистена и обезмаслена с 5%-ен 
разтвор на ацетон. Канала е запълнен с графен, след което е запресован, за да се 
избегне загубата на материал при обработката, както е показано на фиг.1. 

Обработката на образеца от алуминиева сплав A 5083 е извършена на вертикален 
машинен център HURCO VMX30i.  
 

 

Фиг. 1 Опитен образец 

След това планката е подложена на обработка чрез триене и размесване (фиг.2). 
За целта на работната маса на машината с цифрово-програмно управление HURCO 
VMX30i е позиционирано приспособление за захващане на образците върху термо-
изолационна подложка. Инструмента за обработка на повърхността е изработен от 
топлоустойчива инструментална стомана 4Х5МФС. Той е термообработен до твърдост 
45 HRC. Работната му част е във формата на пресечен конус с дължина 4 mm, диаметър 
в основата 6mm и при върха диаметър 4 mm. По външната му част е изработена 
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винтова линия със стъпка 1 mm и три аксиални канала на 120˚. Заглаждащото рамо е с 
диаметър 13 mm. С цел по-добро хомогенизиране на материала, въртенето на 
инструмента е в посока обратна на часовниковата стрелка, така че винтовата линия на 
работната част да избутва надолу обработвания метал, а не да го изтегля от зоната на 
въздействие. Обработката се извършва с постъпателно движение първо по права линия, 
а след това повторно по спиралoвидна траектория по посока на часовниковата стрелка, 
както е показано на фиг.2, като отклонението е 4 mm (по 2 mm вляво и вдясно от 
центъра). Спираловидната крива е с радиус 2 mm и стъпка 2 mm. Режима на обработка 
е: скорост на въртене 1300 rpm и постъпателна скорост 45 mm/min. 
 

 

Фиг. 2 Обработката чрез триене и размесване на опитния образец 

 
3. Металография и измерване на микротвърдост 
 

От обработената планка са изрязани образци, които са подготвени за 
металография по стандартна методика – мокро шлифоване с шкурки от номер 400 до 
номер 2400. Проявени са чрез потапяне във воден разтвор на 0,5% флуоро-водородна 
(HF) киселина. Наблюденията са извършени с металографски микроскоп „PolyvarMet”. 
Микроструктурата е заснета с помощта на цифрова камера ProgRes CT3 USB и 
лицензиран програмен продукт ProgResCapturePro. Температурата, при която е 
проведено изследването е 24С. Микротвърдостта е измерена с микротвърдомер 
MicroDuromat 4000 при товар 10 кg, време за достигане на товара 10 s и време на 
задържане на товара 10 s. 

Изследвана е микротвърдостта на основния материал А5083 (фиг.3) на образец с 
размери 10х10х10 mm. Измерванията са направени по три точки. Получените 
стойности са: 85,2 кg/mm2, 88,5 кg/mm2 и 86,0 кg/mm2. Средноаритметичната стойност е 
86,6 кg/mm2. 
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Фиг. 3 Микротвърдост на основния материал 

 
След обработката чрез триене и размесване е измерена микротвърдостта в 

обработената зона. Измерванията са направени по седем успоредни линии, 
разположени през 2,2 mm в посока перпендикулярна на посоката на движение. 
Микротвърдостта е измерена в три точки от всяка линия (фиг.4). 

 

Фиг. 4 Образец за измерване на микротвърдост 

 
4. Резултати и анализ 
 

Получените стойности за микротвърдостта на основния материал А5083 (фиг.3) 
са: 85,2 кg/mm2, 88,5 кg/mm2 и 86,0 кg/mm2. Средноаритметичната стойност е 86,6 
кg/mm2. 

Измерените стойности за микротвърдост по Викерс (HV) в обработената зона чрез 
триене и размесване с добавяне на графен са показани в табл.1: 
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Таблица 1. Измерена микротвърдост по Викерс (HV) 

 Отляво на 
вертикалната линия 

По вертикалната 
линия 

Отдясно на 
вертикалната 

линия 

Средноаритметична 
стойност 

1 85,5 89,1 90,7 88,4 
2 97,1 95,7 98,0 96,9 
3 159,3 114,6 95,9 123,3 
4 128,4 105,9 101,1 112,1 
5 105.9 94.2 102.7 100.9 
6 94.8 94.2 90.7 99.2 
7 94.8 90.0 98.6 94.5 

 
 

 

Фиг.5 Графичен вид на резултатите от измерването на микротвърдост 

 
Микротвърдостта нараства в посока на центъра на обработената зона т.е. по 

посока на мястото на влагане на графена (фиг.5). 
Микроструктурата на изследвания образец е показана на фиг.6. Ясно се 

наблюдават участъците с висока концентрация на графен под формата на по-тъмни 
концентрични дъги. С помощта на отпечатъците от измерването на микротвърдостта и 
въз основа на отчетените стойности установихме, че областите с по-голяма 
концентрация на графен имат по-голяма твърдост, а в областите с по-малка 
концентрация твърдостта намалява. От фиг.6 се вижда, че най-високата твърдост (159,3 
HV) е измерена в област, където сондата е попаднала в ивица с висока концентрация на 
графен. 
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Фиг.6 Участъци с висока концентрация на графен под формата на по-тъмни концентрични дъги; 
отпечатъци от измерването на микротвърдост 

 
В крайните зони на обработка, близки до основния метал, се забелязват точкови 

включвания на графен (фиг.7), които са сравнително равномерно разпределени. В тази 
област твърдостта намалява поради по-ниската концентрация на графен.  

 

Фиг. 7 Микротвърдост в крайните зони на обработка, близки до основния метал 

 

5. Изводи 
 

Максимално измерената микротвърдост е 1,8 пъти по-висока от максимално 
измерената на основния метал преди обработка. В зоната близка до мястото на влагане 
на графена отчетената микротвърдост е по-голяма с повече от 20% от тази на основния 
метал, което ни дава основания да продължим експериментите и изследователската 
работа по отношение на влиянието на графена върху структурата и свойствата на 
метала. 
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Целите на по-нататъшните изследвания са свързани както с подобряване на 
технологията за постигане на по-хомогенно разпределение на графена, така и за 
оптимизиране на неговото количество. 

 
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. 
 
Литература 
 
1. Xiangchen Meng, Yongxian Huang, Jian Cao, Junjun Shen, Jorge F. dos Santos, Recent 

progress on control strategies for inherent issues in friction stir welding, ScienceDirect 2021, 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/pmatsci 

2. Nuray Hasan, and Deyan Gradinarov, Defining parameters for control of extruding wire by 
friction process, MATEC Web Conf. Volume 287, 2019, 6th Int. BAPT Conference “Power 
Transmissions 2019” https://doi.org/10.1051/matecconf/201928706003 

3. Деян Градинаров, Нурай Хасан, Стоил Тодоров, Юри Бижев, Оптимизация на 
хидравлична преса за дискретна екструзия ПХДЕ4000/1000 чрез пирометър IL-92, 
International Journal “NDT Days”, Volume III, Issue 4, Year 2020, 213-217 

4. Deyan Gradinarov, Nuray Hasan, Modelling of wire extrusion process, International Scientific 
Journal "Mathematical Modeling", 91-92 

5. Omar S. Salih ⁎, Hengan Ou⁎,W. Sun, D.G. McCartney A review of friction stir welding of 
aluminium matrix composites. Materials and Design 86 (2015), 61–71 

6. Ma ZY. Friction stir processing technology: a review. Metall Mater Trans A 2008;39:642–58. 
https://doi.org/10.1007/s11661-007-9459-0. 

7. Wang BB, Chen FF, Liu F, Wang WG, Xue P, Ma ZY. Enhanced mechanical properties of 
friction stir welded 5083Al-H19 joints with additional water cooling. JMater Sci Technol 
2017;33:1009–14. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2017.01.016. 

8. Ajay Kumar, Mohammad Shahal Milton, A Comparison of Welding Techniques of Aluminium 
Alloys, A Literature Review, USRSET2016,Volume 2,Issue3, ISSN 2394-4099 

9. Abhishek Sharma, Vyas Mani Sharma, Agam Gugaliy, Pragya Rai, Surjya Kanta Pal, and Jinu 
Paul, Friction stir lap welding of AA6061 aluminium alloy with a graphene interlayer. Materials 
and Manufacturing Processes,2020 

10. Naseer, A.; Ahmad, F.; Aslam, M.; Guan, B. H.; Harun, W. S. W.; Muhamad, N.; Raza, M. R.; 
German, R. M., A review of processing techniques for graphene-reinforced metal matrix 
composites. Mater. Manuf. Process. 2019, 34, 957–985. 

11. Christo Kondoff, Radostina Zaekova, Marina Manilova, Aluminum Based Composites Obtained 
by FSP, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, 2021, 
Volume 3, 148-153, ISSN 2256-070X, https://doi.org/10.17770/etr2021vol3.6640 

12. Christo Kondoff, Vanya Dykova, Rositza Dimitrova, Yasen Hadjitodorov, Radostina Zaekova, 
A Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP, International Journal “NDT 
Days”2021, Volume IV, ISSN 2603-4018. 

13. P. Naresh, Adepu Kumar, M. Krishna Kishore, Influence of Nano Reinforcement Volume 
Percentage on Fabrication of Surface Nanocomposite by FSP, Materials Science Forum Online: 
2016-11-15, ISSN: 1662-9752, Vol. 879, pp 1369-1374 

 
 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume V, Issue 3, Year 2022 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 

175 

Strength and Мicrowave Testing of Vulcanizates Containing Modified 
Nanofillers 

 
Daniela GRIGOROVA 

 
University of Chemical Technology and Metallurgy, Department of Metallurgical Technologies,  

Electrotechnics and Electronics,  
1756 Sofia, Bulgaria, 8 Kl. Ohridsky Blvd.,  

e-mail: d.dimitrova@uctm.edu  

 
Abstract 
The materials that effectively absorb electromagnetic radiation consist of a dielectric polymer matrix in which 
functional fillers that actively absorb the ultra-high frequency (UHF) electromagnetic waves are dispersed. As 
fillers in elastomeric composites are used magnetic concentrate and two materials that fall out of the gas cleaning 
facilities of extractive ferrous metallurgy. The nanoparticles of the studied materials were surface modified with 
carbon. Physicomechanical parameters – stress to achieve 100% elongation (M100) and M300, tensile strength 
(), relative and residual elongation after vulcanization and after aging were studied on the mixtures. Microwave 
tests were performed. Relative dielectric constant, reflection coefficient, and attenuation were determined.  
 
Keywords: Microwave absorbers, fillers, magnetite, elongation, tensile strength, microwave tests  
 

Якостни и микровълнови изпитвания на вулканизати, 
съдържащи модифицирани нанопълнители 

 
Даниела ГРИГОРОВА 

 
1. Увод 
 

Защитата от свръхвисокочестотни електромагнитни лъчения е изключително 
важно, защото е свързано с опазване здравето на човека и подобряване на условията на 
неговия живот и работа. Причина за това е, че през последните десетилетия сме 
свидетели на безпрецедентно увеличаване на количеството и разнообразието на 
източниците на електромагнитни полета, използвани за битови, индустриални, военни 
и други цели [1-4]. Композитните материали, ефективно поглъщащи електромагнитни 
излъчвания, основно се състоят от диелектрична полимерна матрица, в която дискретно 
са разположени активно поглъщащи СВЧ електромагнитни вълни функционални 
пълнители. Активното отношение на един такъв пълнител към електромагнитните 
вълни се определя от тангенсите на ъглите на неговите диелектрични и магнитни 

загуби  и , където , , и са съответно реалните и 

имагинерните части на диелектричната и магнитна проницаемост, които в променливи 
електромагнитни полета се представят с комплексни числа от вида  и 

. Поглъщането на електромагнитни вълни [5, 6], най-често се представя с 
формулата:  
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……..…..……………….………..(1) 

 
С високи диелектрични загуби се характеризират различните модификации на 

въглерода (сажди, графит, активен въглен), а с високи магнитни загуби- магнетитът, 
карбонилното желязо и някои ферити [7]. Магнетита, използван като пълнител, има 
решаваща роля за намаляване на отражението от повърхността на композита. Очевидно 
e, че интерес ще представляват пълнителите, които притежават високи магнитни и в 
същото време високи диелектрични загуби, например нано до микро частици от 
материал с високи магнитни загуби, върху които е отложен въглероден слой с високи 
диелектрични загуби. В литературата липсват данни за пълнители, състоящи се от 
магнетит съдържащи материали с повърхностно отложен въглерод. 

Целта на настоящата работа е да се изследват физикомеханичните и 
микровълнови показатели на получен функционален композиционен двуфазов 
пълнител.  
 
2. Експериментална част  
 
2.1 Методика и експеримент 

В качеството си на функционален пълнител в еластомерен композит са 
използвани три материала от природен и производствени източници: 

 проба 1 – Магнетит от магнетитен концентрат; 
 проба 2 – Прах от първична технологична металургична преработка; 
 проба 3 – Прах от електростоманодобивно производство.  

Химичният състав на изходните материали е представен в таблица 1. Праховете, 
генерирани от технологичните процеси са уловени от промишлени прахоуловителни 
системи. Всички материали са допълнително механично изситнени с използване на 
дезинтегратор, до получаване на частици с микро до нано размери. Поради малките си 
размери тези частици имат много по- голяма повърхност в сравнение с техния обем. 
Това води до повишаване на повърхностната им енергия, съответно и на тяхната 
активност [8]. 

Таблица 1. Химичен състав на използваните материали, % (масови) 

 Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO ZnO CuO 
проба 1  62.75 24.91 8.72 0.14 1.62 0.49 0.08 1.30 - 
проба 2 55.36 16.48 5.46 1.31 5.34 0.76 1.14 0.01 0.06 
проба 3 61.24 18.19 2.19 0.38 8.12 0.78 4.30 0.48 0.10 

 
Основният компонент в състава на трите проби е желязото под формата на 

магнетит и хематит. Проведената магнитна сепарация показа 99,40 – 99.98 % магнитна 
фракция. Същността на модифицирането е отлагане на въглерод върху повърхността на 
тези проби.  

Изследвани са два варианта за отлагане. Първият вариант е с използване на 
въглеводородна субстанция от деструктуриран поливинилхлориден прах, разтворен в 
бензен (С6H6). Във вторият вариант, като въглеводород е използван разтвор на 
новолачна смола. При двата варианта магнетитните проби са смесени с 
въглеводородният разтвор в съотношение 1:2 обемни части. Отлагането на 
въглеродният слой се извършва в реактор при нагряване в инертна среда в 
продължение на 2 h при температура 800 0С.  

)(
4

2"2" HEQ 
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Съдържанието на въглерод във проба 2, след модификация, е определено на 
апаратура за спектрален химически анализ в БАН. Получените резултатите са: 

 модифицирана проба с деструктуриран PVC с C6H6  C = 11,33% 
 модифицирана проба с новолачна смола   C = 14,63% 
 

Най-високо съдържание на въглерод е получено при третиране на пробата с новолачна 
смола – 14,63 %. Дифракционните спектри на двете модифицирани проби са сравнени 
на фиг. 1. Рентгенофазовото изследване е проведено на апарат TURM 62, при Fe kα – 
лъчение с дължина на вълната на рентгеновото излъчване, λ= const = 0,179021nm.  
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Фигура 1. Рентгенофазов анализ на модифицирани проби: 1 – модифицирана проба с 
деструктуриран PVC с C6H6; 2 – модифициран проба с новолачна смола 

 
Основна фаза е Fe3O4. Пробата модифицирана с отложен въглерод чрез 

деструктуриран PVC в разтвор на C6H6 основните фази са Fe3O4 и Fe2O3. При пробата 
модифицирана с новолачна смола освен наличните фази се наблюдава и фазата на 
въглерод. Тези резултати показват, че по-ефективно отлагане се получава при 
използване на деструкция на новолачна смола. Използвайки тази методика на 
модификация са третирани трите магнетит съдържащи проби. 

 
2.2 Резултати и дискусия  

Чистите проби 1, 2 и 3 са модифицирани с въглерод и като проби 1М, 2М и 3М са 
въведени като пълнител в еластомерен композит със следния състав (в масови части на 
100 масови части каучук: бутадиен нитрилов каучук 100, цинков оксид 5, стеаринова 
киселина 2, цинков диетилкарбамат 1, 2-меркаптобензотиазол 0,5, сяра 2, 
функционален пълнител 50. Изработването на каучуковия композит е извършено на 
открит лабораторен каучуков смесител. Вулканизацията е извършена на хидравлична 
преса при температура 160 0С и налягане 150 atm. за време 10 min. На изследваните 
проби са проведени физикомеханичните и микровълнови показатели в коаксиална 
камера. От смесите на тези шест проби са направени опитни образци за изпитване: 

Част от вулканизатите са подложени на ускорено топлинно стареене в сушилен 
шкаф с принудителна циркулация на въздуха за 72 h при температура 100 0С. 
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Физикомеханичните показатели на изследваните проби след вулканизация и след 
стареене са представени на таблица 2.  
 

Таблица 2. Физикомеханични показатели- напрежение за постигане на 100 % удължение (М100) и 
M 300, якост на опън (),относителното удължение (Е отн) и остатъчно удължение (Е ост.) 

проба № 
M 100 M 300  Е отн Е ост. 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 % % 

Физикомеханични показатели след вулканизация 

1 11,37 21,01 36,26 451,28 5,00 
2 13,65 27,98 37,37 374,17 5,00 
3 13,97 30,29 37,37 360,00 3,90 

1М 14,08 27,63 32,67 378,21 4.35 
2М 11,70 21,09 33,87 438,33 5,00 
3М 13,59 31,17 39,72 360,25 5,00 

Физикомеханични показатели след стареене 

1 12,77 25,94 31,23 360,00 4,17 
2 15,49 28,27 34,43 319,64 4,79 
3 15,58 34,48 32,05 277,14 5,00 

1М 14,53 30,28 29,69 287,86 5,00 
2М 13,03 27,54 26,88 296,43 5,00 
3М 15,86 33,87 34,14 256,07 4,00 

 
Напрежението за постигане на 100 % удължение (М100) на образците от вуланизат 

на проба 1 е 11,37 kg/cm2, а на модифицираната проба – 14,08 kg/cm2. Показателят M 300 

има аналогично изменение т.е. модифицираните проби имат по-високи стойности на 
удължение. По-добре изразеният усилващ ефект най-вероятно се дължи на подобреното 
взаимодействие на фазовата граница “полимер – пълнител”. Резултатите от 
генерираните производствени материали се отличават в сравнение с пробите 
съдържащи магнетитен концентрат (1). Модулът М100 при пробите с модифициран 
пълнител е по-нисък в сравнение с немодифицираните, но измененията са в тесни 
интервал.  

Якостта на опън на образците след стареене, е по-ниска в сравнение с тези след 
вулканизация. Аналогично е изменението и на показателите относителното и остатъчно 
удължение. Якостта на опън след стареене намалява по-значително при пробите 
съдържащи модифицирани дисперсни материали, като това изменение за проба 2М е – 
6,99 kg/cm2, а за проба 3М – 5.58 kg/cm2.  

 

Фигура 2. Относителна диелектрична проницаемост. 
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Резултатите на относителната диелектрична проницаемост на изследваните 
проби е показана на фиг. 2. Резултати от измерване на микровълновите свойства на 
материалите на еластомерна основа, съдържащи модифициран и немодифицирани 
пълнители за фиксирана честота в “Х” обхват е показано на фиг. 3 и фиг. 4  

 

  

Фигура 3. Коефициент на отражение |Г| Фигура 4. Коефициент на затихване α, dB/cm 

Пробите, съдържащи модифициран пълнител, имат по-висока диелектрична 
проницаемост в сравнение с немодифицираните, като това изменение е по-високо при 
пробата 3. Това изменение е следствие на отложеният въглероден слой. От фиг. 3 се 
вижда, че коефициента на отражение е по-висок при пробите съдържащи модифициран 
пълнител в сравнение с немодифицираните, същата зависимост се е получена и при 
коефициентите на затихване. По-високият коефициент на отражение при 
модифицираните проби, особено изразенo при проба 3, е следствие на агрегирането на 
частиците получени в процеса на модификация. 
 
3. Заключение 
 
Изследвана е възможността за създаване на двуфазен абсорбционно-активен по 
отношение на електромагнитните вълни пълнител с микро до нано размери. Химичният 
и рентгенофазовият анализ показват, че с използване на разтвор на новолачна смола се 
постига по-добра модификация с въглерод.  

Пробите след стареене имат по-високи стойности на 100 % удължение на 
вулканизатите. Якостта на опън при модифицираните проби е по-ниска в сравнение с 
немодифицираните, като разликите са в границите 2,94 – 6,99 kg/cm2. Относителното 
удължение при пробите след стареене е по-ниско в сравнение с пробите след 
вулканизация. Пробите, съдържащи модифициран пълнител, имат по-висока 
диелектрична проницаемост в сравнение с немодифицираните, но по-нисък коефициент 
на отражение. 
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