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Abstract 
The stress state of tank structures of fire trucks that occurs during the movement to the place of emergency response 
is investigated. Rectangular-sectioned tank designs with a 1.2–1.6 times increased safety margin and an increased 
inter–repair period of at least 1.5–2 times have been developed and implemented in the emergency rescue units of 
the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus. Some results of design calculations of optimal 
geometric parameters of reinforcing elements of tank structures are given. 
 
Keywords: fire truck, tank, design, motion mode, stress state, acceleration, computer simulation, stiffener, margin 
of safety. 
 
1. Introduction  
 

The analysis of the work of the emergency rescue units of the Ministry for Emergency 
Situations of the Republic of Belarus aimed at eliminating the consequences of different 
emergencies indicates that the time factor has a decisive influence on the fire growth and the 
extent of damage caused. According to the statistics, 98 % of the total number of deaths falls 
on the initial period of the fire growth [1]. One of the key factors in fire-frightening is timely 
arrival of emergency rescue units, which largely depends on the availability of modern and 
reliable equipment. The main utility vehicles include a fire truck, the number of which in the 
units of the Ministry for Emergency Situations in 2021 amounted to 2027 units. Among them 
61.8 % were mounted on the chassis of the Minsk Automobile Plant (MAZ). The daily fire 
trucks route to the place of emergency situations occurs in the «acceleration», «braking», «turn» 
modes [2]. A large number of fires occur in rural areas, as well as in natural ecosystems. This 
makes it necessary to carry out the movement of fire trucks on country roads and also in off-
road conditions [3]. Under such conditions, tank structures experience significant inertial loads 
transmitted through the chassis frame and from the transported liquid [4]. The analysis showed 
that a common cause of fire trucks repairs is in the violation of welded joints between the walls 
and the bottom of the tank. One of the ways to solve this problem is the scientifically based 
design of tanks, as well as the study of the stress level that occurs in the most critical nodes 
under various operating conditions of fire trucks, which is a complex technical task. 
 
2. Research methodology  
 

The object of the research is the most common models of tanks with a volume of 5 m3 of 
fire trucks on the chassis of MAZ-5337 and 8 m3 on the chassis of MAZ-6317. To assess the 
stress state of tank structures arising under various modes and conditions of fire trucks 
movement, a new calculation technique based on a two-stage approach is proposed, including 
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experimental establishment of maximum values of accelerations arising under the action of 
inertial loads in tank structures and the development of 3D finite element models adapted to the 
modes of fire trucks movement [5–7]. 

To conduct the studies of acceleration magnitude, the parameters and conditions 
characterizing the features of the fire trucks movement modes to the place of emergency 
situations were determined: mode No. 1 – driving on a straight section of paved road at a speed 
of 50±2 km/h; mode No. 2 – driving on a dirt road of category VI-b with a permissible speed 
of 20–30 km/h [8]; mode No. 3 – driving on a straight section of paved road at a speed of 
50±2 km/h, followed by slowing down the engine to a speed of 10–15 km/h to enter the left 
turn by 90; mode No. 4 – acceleration from a standstill on a straight section of paved road to 
a speed of 30±2 km/h and emergency braking to a complete stop.  

The creation of 3D tanks models with a volume of 5 m3 of fire trucks on the chassis of 
MAZ-5337, as well as 8 m3 on the chassis of MAZ-6317 on a scale of 1:1 were carried out in 
the SolidWorks software package (Figure 1), and the development of their finite element 
models together with calculation in the ANSYS software package. 
 

 
1, 3 – front and back walls; 2, 4 – back walls; 5 – bottom; 

6 – breakwaters (internal longitudinal and transverse); 7, 8 – stiffeners;  
9 – transverse reinforcements in the form of U-shaped cross-section profiles; 

10 – longitudinal spars; 11 – foam tank 

Fig. 1. 3D models of mass production tanks with a volume of 5 m3 (a) of fire trucks on the chassis of MAZ-
5337 (view without roof) and 8 m3 (b) fire truck on the MAZ-6317 chassis (view without roof) 

 
Tank structures include internal breakwaters and elements that increase their strength 

(stiffeners), the bottom of the tanks rests on two spars through damping elements. The tank 
structures of the fire trucks are made of stainless steel AISI 430 2B [9]. Their developed finite-
element models contain more than 300.000 of elements and nodes. For each mode of fire trucks 
movement the hydraulic pressure on the tank walls is set. The vector of the acting force (along 
the XYZ axes) and the density of the liquid, as well as the experimentally determined maximum 
acceleration value arising under the action of inertial loads in the structure were taken into 
account. 

The calculation of 3D finite-element models of fire truck tanks allowed us to investigate 
the nature of the formation and distribution of stress fields arising in structures, as well as to 
establish the most loaded nodes (Figure 2) [6, 10].  
 

(b) (a) 
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1 – corner joints of the walls; 2 – corner joints of the front and back walls and bottom; 

3 – T-joints of breakwaters and walls; 4 – T-joints of stiffeners and side walls 

Fig. 2. Models of field distribution arising in the construction of mass production tanks with a volume of 
5m3 (a) fire trucks on the MAZ-5337 chassis and 8 m3 (b) on the MAZ-6317chassis, Pa  

 
The analysis of the obtained calculation results allowed us to establish that the major 

equivalent Mises stresses in the constructions of fire trucks tanks with a volume of 5 m3 on the 
MAZ-5337 chassis, as well as 8 m3 on the MAZ-6317 chassis, occur when the fire truck is on 
modeling mode No. 2 (movement on a dirt road of VI-b category with an acceptable speed 20–
30 km/h). Moreover, the coefficient of safety margin for yield strength was, respectively, 
1.11.3 and 1.21.5, which is not enough for structures of this type as operating experience 
shows. Accordingly, this mode of fire trucks movement has been adopted for further design 
calculations. 
 
3. Design calculations  
 

To increase the safety margin of fire truck tanks, a set of studies was carried out. It 
allowed us to develop a number of structural changes. To reduce the stresses arising in the areas 
of the tanks corner joints with a volume of 5 m3 of fire trucks on the MAZ-5337 chassis, it is 
proposed to use additional elements in the vertical plane at an angle of 45° to the neighboring 
walls such as reinforcing gussets in the form of a strip or corner. The studies of rational 
geometric parameters of reinforcing gussets were carried out according to the plan of a full 
factorial experiment. The length z1, width z2 and thickness of the reinforcing gussets z3 were 
chosen as factors affecting the equivalent stresses  (MPa). A regression equation has been 
compiled taking into account their interaction: 

=123.96–5.46x1–3.54x2–1.63x3+1.71x1x2–0.04x1x3–0.29x2x3–0.38x1x2,  (1) 

where x1, x2, x3 – coded factors zi. 
The significance of the obtained equation coefficients (1) is verified using the Student's 

criterion. The equation was also checked for adequacy according to the Fisher criterion. After 
switching from coded variables to natural ones, the equation took the following form: 

=163.0438–0.037572z1–0.135762z2–1.63z3+0.00011628z1z2.  (2) 

(a) (b) 

1 2 2 3 3 4 1 
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The calculation results showed that the use of reinforcing gussets in the form of a strip 
with dimensions of 900×150×3 mm provided a 2729 MPa reduction in the level of stresses 
arising in the areas of corner walls joints of tanks with a fire truck’s volume of 5 m3 on the 
MAZ-5337 chassis. 

In order to reduce the stresses arising in the areas of T-joints of breakwaters and walls, 
studies of the rational geometric parameters of four stiffeners in the form of an equilateral angle 
with dimensions of 700×60×3 mm, which are fixed on the side walls at an angle of 45°, were 
carried out. The results of the research showed that an increase in length by 250 mm (maximum 
value) in the upper and lower parts of these stiffeners provides a decrease of 11–12 MPa in the 
stress level arising in the areas of corner joints of the tank walls, by 18–21 MPa in the areas of 
T-joints of breakwaters and walls, as well as by 57–61 MPa in the areas of the T-joints of the 
stiffeners and side walls (Figure 3). 

 

Fig. 3. The dependences of equivalent stresses arising in the most loaded nodes of a 5 m3 tank of fire 
trucks on the MAZ-5337 chassis on the length of the stiffeners in the form of an equilateral angle. The 

type of stress fields at characteristic points on a fragment of the side wall of the construction  

 
To reduce the stresses arising in the areas of the tank’s corner joints that connect both 

front and back walls as well as bottom, an additional installation of U-shaped equal-flange 
profiles with dimensions of 50×50×3 mm (two pieces 300 mm long, four – 400 mm, two – 
780 mm) fixed to the bottom at a distance of 15–20 mm from the corner joints of the walls and 
bottom is proposed. An alternative solution was considered to install equal-flange corners. The 
results of the research have shown that the use of U-shaped equal-flange profiles most 
effectively reduces by 2932 MPa the level of stresses arising in the corner joints’ areas of the 
front, back walls and bottom, as well as by 1112 MPa in the areas of the walls’ corner joints 
(Figure 4). 

The comprehensive implementation of the developed scientifically-based design 
recommendations was carried out in a 3D model of an upgraded tank with a volume of 5 m3 of 
fire trucks on the MAZ-5337 chassis. Its calculation is represented in Figure 5a. The results 
obtained made it possible to establish a decrease in the voltage level at 21–60 MPa, arising in 
the design of the upgraded tank with a volume of 5 m3 of fire trucks on the MAZ-5337 chassis, 
compared with the mass-production one, while the coefficient of safety margin for yield 
strength was 1.42. 
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Fig. 4. Dependences of equivalent stresses arising in the areas of elements’ corner joints of tanks with a 
volume of 5 m3 of fire trucks on the MAZ-5337 chassis on the type of their constructions (mass-production 
(a), upgraded with the installation of corners (b) and profiles U-shaped section (c)) and the type of stress 

fields at characteristic points on a fragment of the front wall of the construction  

 
The modern fire trucks tanks of rectangular cross-section are similar in shape, design and 

arrangement of elements. In this regard, recommendations for the design of mass-production 
tanks with a volume of 5 m3 of fire trucks on the MAZ-5337 chassis are implemented in a 3D 
model of an upgraded tank design with a volume of 8 m3 of fire trucks on the MAZ-6317 chassis 
[6, 7, 10]. Its calculation is presented in Figure 5b. 

 

 
1 – corner joints of the walls; 2 – corner joints of the front, back walls and bottom; 

3 – T-joints of breakwaters and walls; 4 – T-joints of stiffeners and side walls 

Fig. 5. Models of stress fields arising in the structures of upgraded tanks with a volume of 5 m3 (a) fire 
trucks on the chassis of MAZ-5337 and 8 m3 (b) on the chassis of MAZ-6317, Pa 

 
The results obtained made it possible to establish a decrease in the stress level by 26–56 

MPa, arising in the design of the upgraded tank with a volume of 8 m3 of fire trucks on the 
MAZ-6317 chassis, compared with the mass-production, while the coefficient of safety margin 
for yield strength was 1.62.1.  
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4. Conclusion  
 

A new calculation technique has been developed that allows designing elements and 
components of fire truck tank structures. A feature of the methodology is the operational loads’ 
accounting that characterize the features of the movement modes of fire trucks to the place of 
emergency response. Based on the research results, new patterns have been established linking 
the level of stresses arising in the most loaded nodes of tanks with a volume of both 5 and 8 m3 
with the modes of movement of fire trucks on the MAZ-5337 and MAZ-6317 chassis, as well 
as the type, size and location of elements that increase the strength of their constructions. 
Upgraded tank designs of fire trucks with a 1.2–1.6 times increased margin of safety and at 
least 1.5–2 times increased inter-repair period are protected by patents [11, 12]. 
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Abstract 
Mastering of the heat exchange processes during casting and crystallization of aluminum castings realized in 3D-
printed sand molds allowed to such extent advance that a single gram of metal does not be melt and spilled until 
we be sure that even a first casting will meet the design requirements. Powerful computers with state-of-the-art 
software, run by simulation experts, manage to find a solution in a surprisingly short time. 
 
Keywords: Optimization, Virtual casting, Soundness, 3D-printed 
 
1. Introduction 
 

In 2018, the development of modern "multi-storey" turbocompressor systems was 
completed, reaching four turbo-compressors in one engine. Today, development is focused on 
electric motors, which is advancing at a rapid pace and with the almost daily announcement of 
ever new and encouraging achievements. Even before the complete rejection of combustion 
engines, numerous ways had been found to make near-harmless diesel engines, a half more 
harmless than the gasoline engines used in some hybrid engines today. This has been achieved 
with the development of mono-compressor turbo-systems which introduce additional 
recirculation of exhaust gases through the turbo-knots. The castings have reached an extremely 
high level of geometric complexity.  

When the castings for turbo-compressors become more complicated, it is necessary to 
increase and define their new quality. Where different gas and hydro-flows begin to intertwine, 
the leak-proofness between the individual channels is of particular importance. Special 
attention is paid to this leak-proofness requirement. 

On Fig.1 is shown a typical aluminum casting of a crankcase for a turbo-compressor. In 
this casting, three input-output channels are intertwined, very close to each other. 

The castings are made of aluminium-copper AlSi8Cu3 alloy. This alloy is known to have 
a wide crystallization interval of the order of 100 °C. It is also known that such alloys are prone 
to "bulk crystallization", i.e. density defects are the opposite of cavitation defects, which are 
difficult to detect by X-ray control of the castings.  

At the refinement of the technology one of the problems is the effective control of the 
hermiticity of the castings. The only accessible and reliable approach is to cast test castings 
which to be processed mechanically and then to be performed a leak test according to the 
technical requirements. All these operations are repeated during all iterations until a satisfactory 
solution is reached. 

The creation of detailed algorithms for describing the ongoing heat exchange processes 
creates more and more opportunities to achieve virtual casting optimization before making 
molds and even the tools for their implementation. 
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Fig.1. Isometric view of an aluminium crankcase for turbo-compressor with intertwining inputs and 
outputs located on top of each other in a confined space. Other functional elements can be seen to the left 

of the inputs and outputs 

 
2. Defining the condition of the optimization problem and the method for its 
solution 
 

In the most general case, each casting, namely each volume of the casting, consists of two 
main elements: 

- S (soundness) 
- P (porosity)  
The relationship between the two elements is as follows: 

 
S + P = 100 %,  i.e. S = 100 % – P,  or P = 100 % – S. 

 
When there is no porosity, the material in the given volume will be completely solid and 

strong. This case corresponds to the following extreme: 
 

S + 0 = 100 % 
 

The smaller is volume under consideration, more accurately can be described the ongoing 
heat transfer process during the specification of a given technology. 

If we can find the places where there are no defects at X-ray control of the gross castings, 
but where there is a minimal "lack of strong material", through optimization we can find such 
a combination of physical parameters, at which to be obtained even more solid material in risk 
places that remain invisible to conventional non-destructive testing methods.  

Exists the best option – before melting even a gram of metal and to be made castings for 
clarifying the parameters of the technology, each casting (typical for the case) to be well 
acquainted and optimized in the virtual foundry and to be used for searching and making the 
right decisions. The virtual foundry has no restrictions and can calculate any tasks. 

Once it was found that there is a small zone with 95% soundness, the first task was defined 
as follows: to describe the most easily accessible for variation physical parameters and to be 
investigated the possibility of adding the missing 5%, only through these parameters. It is 
known that with the percentage of alloying elements in the alloy most easily can be varied. In 
this case, two elements were selected a priori – copper Cu [%] and nickel Ni [%]. The third, 
most frequently used element, is "initial temperature of the melt at pouring the mold – Tc [°C]". 
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The analysis of the intervals of variation of the independent factors is shown оn Fig.3.The 

developed plan of 22 experiments was in line with the desire to be made a full factorial 
experiment with nickel and the temperature of the metal, and then to be tested their interaction 
with copper. 

 

Fig.3. Scattering matrix diagram 

The three-factor analysis performed with the help of the software package "Stat graphics 
Centurion 18" showed a single statistically significant influencing factor for both results – the 
casting temperature Tc [°C]. The concentrations of nickel and copper within the studied limits 
would not give the desired result to increase the solidity of the material by another 5%. 
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The obtained statistically significant models are presented on Fig.4 and Fig.5.The 
calculated statistical models can be seen in the corresponding graphs. Fig. 4 expresses the 
influence of the pouring temperature Tc [°C] on the soundness the studied temperature range 
from 710 to 750 °C. This type of model is "Reciprocal Y – Square X", which allows to achieve 
a high degree of reliability of 95%. The correlation coefficient is medium high – over 0.68. 
Autocorrelation was not found. 
 

 

Fig.4. Soundness according to the casting temperature Tc [°C]. 

The high pouring temperature probably helps to better nourishing of the casting, as dead 
heads receive relatively warmer metal and therefore nourishment is better.  

The graph on Fig. 5 shows the influence of the pouring temperature Tc [°C] on the 
„maximum value“ of SDAS in the studied temperature range from 710 to 750 °C. 

SDAS = „Secondary dendrite arm spacing“. 
This type of model is „Reciprocal Y – Reciprocal X“ or „Double Reciprocal“, which 

allows to achieve a high degree of 95% reliability. The correlation coefficient is very high – 
over 0.95. Autocorrelation has not been established. 

 

Fig.5 Maximal SDAS value according to the casting temperature Tc [°C] 

It is known that the SDAS parameter is an important characteristic of the macrostructure 
for aluminum alloys, which is related to the resistance of the material to thermal fatigue. For 
example, the cylindrical heads of combustion engines, in particular that part which is in contact 
with the combustion, must have minimal SDAS values. From Fig. 5 it is seen that the increase 
of the pouring temperature leads to an increase of this characteristic at constant other 
parameters.  
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The study clarifies that only by increasing the temperature Tc [°C] it is possible to achieve 
an increase in soundness by about 5% (Fig. 4), although at the same time SDAS worsens. 
 
3. Experimental results 
 

On the following Fig. 6 are shown experimental castings, cast at different temperatures – 
710°C (a), 730°C (b) and 750°C (c). 
 

 
 

а   в   с 

Fig.6. Elimination of defectivezone as a result of an increase the temperature of casting Tc [°C],  
a – initial position at 710°C; c – improvement at 730°C; c – removal at 750°C 

On the Fig. 7 are shown the same castings, but with an enlarged scale and a cross section 
through the middle of the defect. 
 
 

 

Fig.7. Enlargement and cross sections through the middle of the defective zones in the previous three cases 
of an removal of a defective zone due to an increase of the casting temperature Tc [°C]  

a) initial position at 710°C; b) improvement at 730°C; c) removal at 750°C 
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4. Conclusion  
 

It was used a methodology for optimization on base of Soundness.  
It was performed a virtual casting of 22 optimization castings, the results of which were 

processed with the help of a statistical software package for calculations and analyzes, as 
regularities were revealed.  

The established regularities were used to eliminate invisible for the X-ray control defects 
in an aluminum crankcase for turbo-compressor.  

Virtual casting, with the help of modern products for calculating of the heat transfer in 
castings, by using adequate parameters and algorithms, allows not only to make castings with 
hyper-complex geometry, but also to make improvements, approaching the solidity of the 
castings to the perfect 100%. 
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Abstract 
This paper presents a geometrical model for finding the cross sectional area distribution of the uncut chip when 
milling a radial groove on an inner cylindrical surface with a profile milling tool. The model is built mainly by 
defining parametric curves and surfaces and their intersections. The cross sectional area distribution is then 
calculated by an algorithm based on the model, which carries out the computation. In the end, the algorithm was 
used to calculate the cross sectional area distribution for different cutting speeds and the results were analysed. 
 
Keywords: Cross sectional area, uncut chip, radial groove, cylindrical surface, prolate trochoid, cutting edge, 
profile milling tool, parametric curve/surface, intersection, trajectory. 
 

Математическо моделиране площта на напречното сечение на 
срязвания слой материал при фрезоване на радиален канал 

 
Георги ВЪЛЧЕВ, Димка ВАСИЛЕВА 

 
1. Увод 
 

Профилното фрезоване е вид механична обработка, при която се използва 
профилна фреза за отнемане на материал от заготовката, посредством което е се 
образувана желаната по форма и размери повърхнина. Технологията на 
формообразуването се извършва с помощта на различни профилни инструменти, чиито 
контур на режещия ръб съответства на формообразуването на желаната повърхност. 
Често срещано приложение на профилното фрезоване е обработката на канали. 

При фрезоване на канал с трапецовидно напречно сечение, първо се изрязва канал 
с правоъгълно сечение, а за да бъде образувана наклонената повърхнина на канала, се 
използва профилна фреза. При обработка на канала чрез фрезоване с профилна фреза, 
прибавката подлежаща на снемане, е призматична или ротационна с триъгълно сечение. 
Формата на стружката, преди нейното снемане, и по-конкретно физичните елементи на 
режима на рязане при тази операция (дебелина, широчина и площ на напречното сечение 
на срязвания слой) са от особен интерес при характеризиране на процеса на рязане. 
Площта на напречното сечение на срязвания слой представлява обект на интерес за 
много фирми производители на фрезови инструменти за най-различни приложения и се 
явява предмет на изследване. 

Целта на тази разработка е изчисляване площта на напречното сечение на 
срязвания слой материал, при фрезоване с профилна фреза на наклонената повърхнина 
на радиален канал с трапецовидно сечение, върху вътрешна полуцилиндрична 
повърхнина, като е разработен модел на процеса фрезоване. 
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В разработката е изграден геометричен модел на разглеждания процес на рязане, а 
на базата на това е съставена изчислителна програма за определяне на стойностите на 
площта на напречното сечение на срязвания слой материал. Проведени са изчисления за 
определяне площта на напречното сечение на срязвания слой материал при различни 
режими на рязане и е направен анализ на получените резултати [1]. 
 
2. Моделиране траекторията на режещия ръб на инструмента 
 

Обработката чрез фрезоване на канали с трапецовидна форма е принципен, тъй 
като грубата обработка на такъв тип канали чрез една операция в повечето случаи е 
нецелесъобразна.  

Напречното сечение на материалът, подлежащ на изрязване е определен като 
скицирана площ с формата на правоъгълен триъгълник ∆𝐴𝐵𝐶 (фиг. 2.1). Ако този 
триъгълник е представен за предната повърхнина на металорежещ инструмент и то тази 
част от нея, която е в директен контакт с изрязвания материал, тогава хипотенузата 𝐵𝐶 
на този триъгълник е режещия ръб на инструмента.  
 

 

Фиг. 2.1: CAD модел на заготовката Фиг. 2.2: Предвидена прибавка за изрязване 
преди профилното фрезоване 

Фиктивното завъртане на тази триъгълна площ по протежение на канала, в процеса 
на което пресечения с площта материал мисловно е отнет, е идеална интерпретация на 
цялостната форма на снетия материал след завършената операция (виж фиг. 2.2).  

При обхождане на тази прибавка чрез профилно фрезоване, траекторията, описана 
от точка на режещия ръб на профилния фрезови инструмент е крива на удължена 
циклоида. Тази крива е описана параметрично в декартова координатна система, като за 
параметър в случая, удачно е използвано времето 𝑡 в секунди 𝑠 (фиг. 2.3).  

 

Фиг. 2.3: Параметрично представяне на крива на удължена циклоида 

Определена е координатна система 𝑋𝑌𝑍, в която е извършено изграждането на 
модела, като на равнината 𝑋𝑌 лежи катета 𝐴𝐵, а оста 𝑍 съвпада с оста на цилиндричната 
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повърхнина (фиг. 2.4). Разработката на модела на рязане е извършена, като съвместно са 
използвани 𝑋𝑌 и 𝑋𝑌𝑍. 
 

  

Фиг. 2.4: Зададена координатна система Фиг. 2.5: Формообразуване при основна 
обработка 

Предмет на разглеждане са траекториите на крайните точки от режещия ръб, т.е. 
тази, която е най-отдалечена от оста на инструмента – 𝑅ти, и тази, която е най-
приближена до оста на инструмента – 𝑅тр. Разстоянията 𝑅ти и 𝑅тр са определени като 
фиксирани стойности, съобразно зададените размери, а ъгловата скорост на оста на 
инструмента по кръгова траектория – 𝜃 и тази на точка от режещия ръб на инструмента, 
спрямо оста – 𝜔, които представляват режимите на рязане, са определени като стойности 
подлежащи на промяна в последващите етапи на разработката.  

За да бъде улеснено анализирането на кинематиката на рязане и направено по-

нагледно представянето на срязвания слой са зададени стойностите 𝜃 5  и 𝜔

60 , които в практиката са нереалистични режими на рязане.  

При отнемане на материал посредством движението на ∆𝐴𝐵𝐶 по траекторията на 
удължената циклоида [1] със зададените параметри, е наблюдавано формообразуването, 
показано на фиг. 2.5, където се виждат образуваните повърхнини при предходно и 
текущо обхождане. 

За целите на изследване на процеса е описана линейна повърхнина, определена от 
движението на режещия ръб в тримерното пространство. За целта, първоначално е 
прието, да се разглеждат траекториите на крайните точки в това пространство в удобен 

за анализ времеви интервал 0 𝑡 , 𝑠: 

 

𝑃 𝑡
𝑥 𝑡
𝑦 𝑡

0

𝑅 ти𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑡 𝑅 тр𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡
𝑅 ти𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑡 𝑅 тр𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡

0

  𝑚𝑚                      2.1  

𝑃 𝑡
𝑥 𝑡
𝑦 𝑡
𝑙

𝑅 ти𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑡 𝑅 тр𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡
𝑅 ти𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑡 𝑅 тр𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡

𝑙
  𝑚𝑚                      2.2  

 
където:  
𝑃 𝑡  и 𝑃 𝑡  – съответно най-отдалечената и най-приближената до оста на инструмента 
траектории; 
𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 , 𝑥 𝑡  и 𝑦 𝑡  – описват параметричните криви на двете точки по осите 𝑋 и 
𝑌 в 𝑚𝑚; 
𝑅 ти, 𝑅 тр и 𝑅 тр – съответните разстояния, изчислени от зададените размери. 
𝑙  – разстоянието по оста 𝑍 или, в случая, малкия катет 𝐴𝐶 на ∆𝐴𝐵𝐶, 𝑚𝑚. 
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Между тези криви в тримерното пространство са построени параметрични линейни 

сегменти, при което е образувана линейната повърхнина, описваща движението на 
режещия ръб. Тя е изразена по следния начин (фиг. 2.6): 
 

𝑃 𝑡, 𝑠 1 𝑠 𝑃 𝑡 𝑠𝑃 𝑡  𝑚𝑚                                   2.3  
 

където: 
- 𝑠 – скаларен параметър (0 𝑠 1), описващ линеен сегмент между двете 

траектории. 

Мислено е разделена повърхнината 𝑃 𝑡, 𝑠 , на две части: обхождане в предходна 
обработка и обхождане в текуща обработка. Разделителна граница между двата етапа, в 
случая, е кривата на самопресичане на повърхнината. Права линия, лежаща на 
повърхнината, е само тази, която минава през точки 𝑃 𝑡  и 𝑃 𝑡 , при равни стойности 
на параметъра 𝑡. Тъй като траекториите на двете крайни точки на режещия ръб не са 
рационални, намирането на точките, в които е самопресичането им не е възможно по 
алгебричен начин. За целта е използван изчислителен метод за намирането на 
уравненията: 𝑃 𝑡 𝑃 𝑡  и 𝑃 𝑡 𝑃 𝑡 , където 𝑡 𝑡 . 

По този начин, посредством изчислително-итерационен подход, са намерени двете 
времеви точки, в които кривите се самопресичат, със задоволителна точност [2]. При 
сравняване на двете точки, при зададените режими на рязане, е наблюдавана разлика от 
5. 10  𝑠. Тази малка разлика позволява построяването на линия между двете пресечни 
точки в тримерните координати, която е добро приближение на кривата на пресечницата 
(фиг. 2.6): 
 

𝑅 𝑠 𝑃 𝑡 𝑠 𝑃 𝑡 𝑃 𝑡  𝑚𝑚                             2.4  
 

При използването на по-реалистични режими на рязане, тази линия е още по-добро 
приближение на действителната пресечница. Врязването на режещия ръб в материала в 
текущия етап на обработка, се случва в точка, лежаща на тази пресечница. 

Обемът на заготовката, в който е разглеждано рязането, е избран за участък по 
протежение на ъгловия канал с правоъгълно напречно сечение, като единия диагонал на 
правоъгълника съвпада с 𝐵𝐶. За целите на графично изобразяване на кинематиката, 
обемът е заграден от параметрични повърхнини. Вътрешната и външна цилиндрични 
повърхнини са представени като: 
 

𝑅 𝑢 ,𝑣
𝑅вът𝑐𝑜𝑠 𝑢
𝑅вът𝑠𝑖𝑛 𝑢

𝑣
 𝑚𝑚                                            2.5  

𝑅 𝑢 , 𝑣
𝑅вън𝑐𝑜𝑠 𝑢
𝑅вън𝑠𝑖𝑛 𝑢

𝑣
 𝑚𝑚                                            2.6  

където: 
𝑅 𝑢 , 𝑣  и 𝑅 𝑢 ,𝑣  – съответно вътрешна и външна цилиндрични повърхнини; 
𝑢  – ъглов параметър, в 𝑟𝑎𝑑, в интервал 0 𝑢 ; 

𝑣  – линеен параметър, в 𝑚𝑚, в интервал 0 𝑣 𝑙 ; 
𝑅вът и 𝑅вън – съответно радиусите, в 𝑚𝑚, на вътрешната и външната цилиндрични 
повърхнини, изчислени от използваните размери. 
Долната и горна дискови равнини са: 
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𝑅 𝑢 , 𝑣
𝑣 𝑐𝑜𝑠 𝑢
𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝑢

0
 𝑚𝑚                                           2.7  

𝑅 𝑢 , 𝑣
𝑣 𝑐𝑜𝑠 𝑢
𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝑢

𝑙
 𝑚𝑚                                           2.8  

 
където:  
𝑅 𝑢 ,𝑣  и 𝑅 𝑢 ,𝑣  – съответно долна и горна дискови равнини; 
𝑣  – линеен параметър в 𝑚𝑚, в интервал 𝑅вът 𝑢 𝑅вън. 
 

С описанията на повърхнините е осъществено тримерното графично изобразяване 
на разглеждания процес за приетия интервал (фиг. 2.6). 

 

Фиг. 2.6: Процесът на рязане, описан в тримерни координати. Повърхнината на рязане (червено); 
пресечницата на повърхнината на рязане (жълто); разглеждан обем от заготовката (синьо). 

След като обстойно е разгледан процеса на формообразуване в тримерни 
координати, зависимостите за намиране на площта на напречното сечение на срязвания 
слой материал са съставени в двумерни координати, като мислено е наблюдаван процеса 
на рязане, като проекция в равнината 𝑋𝑌. 
Построени са проекции на 𝑃 𝑡 , 𝑃 𝑡 , 𝑅 𝑢 , 𝑣 , 𝑅 𝑢 , 𝑣  и 𝑅 𝑠 , съответно като 
𝑝 𝑡 , 𝑝 𝑡 , 𝑟 𝑢 , 𝑣 , 𝑟 𝑢 , 𝑣  и 𝑟 𝑠  и отделно е построена кръгова траектория на 
оста на инструмента: 
 

𝑝 𝑡
𝑥 𝑡
𝑦 𝑡

𝑅 ти𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑡
𝑅 ти𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑡  𝑚𝑚                               2.9  

 
Построена е линия, между двете крайни траектории, в конкретен времеви момент 

от рязането 𝒕ряз, чиято дължина, в разглежданата равнина е равна на дължината на катет 
𝐴𝐵 и е описание на проекцията на режещия ръб в 𝑋𝑌 в разглежданата времева точка: 
 

𝑟 𝑠 𝑝 𝑡ряз 𝑠 𝑝 𝑡ряз 𝑝 𝑡ряз  𝑚𝑚                             2.10  

 
Построяването на линията на режещия ръб в двумерни координати помага при 

онагледяването на движението му по траекторията и взаимодействието му с останалите 
ограничения в модела. 
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Първата особеност, която е наблюдавана е, че в отделни моменти от времето, 
определена дължина от режещия ръб, не е в контакт с обработвания материал. Това се 
явява дължината между точка 𝑟 0  и пресечницата между 𝑟 𝑠  и 𝑟 𝑢 . Построена е 
линия, която описва тази част от ръба извън контакт: 
 

𝑟 𝑠 𝑝 𝑡ряз 𝑠 𝑟 𝑢 𝑝 𝑡ряз  𝑚𝑚                             2.11  

където: 
𝑢  – пресечна точка за параметър 𝑢 , между 𝑟 𝑢  и 𝑟 𝑠 , намерена числено. 
Врязването на режещия ръб в материала при текуща обработка, става през пресечната 
точка между линиите 𝑟 𝑢 , 𝑟 𝑠  и 𝑟 𝑠 . След това режещият ръб продължава 
пресичането си с 𝑟 𝑠 , докато се допре с точката на самопресичане на 𝑝 𝑡 . В този 
интервал от време, частта от режещия ръб, намираща се в контакт с материала, е тази 
между пресечна точка 𝑟 𝑠  – 𝑟 𝑢  и пресечна точка 𝑟 𝑠  – 𝑟 𝑠 . Съответно този 
сегмент от режещия ръб, който не е в контакт е: 
 

𝑟 𝑠 𝑟 1 𝑠 𝑝 𝑡 𝑟 1  𝑚𝑚                             2.12  

 
където: 
𝑡  – пресечна точка за параметър 𝑡, между 𝑟 𝑠  и 𝑝 𝑡 , намерена числено. 
 

 

Фиг. 2.7: Двумерен модел на обхождане на режещия ръб: а) проекция на линията на режещия ръб в 
етап на врязване; б) проекция на линията на режещия ръб в етап на текуща обработка 

 
От това следва, че сегмента на линията на режещия ръб, изпълняващ рязане е: 
 

𝑟 𝑠 𝑟 1 𝑠 𝑟 𝑠 𝑟 1  𝑚𝑚                             2.13  
 

където: 
- 𝑠  – пресечна точка за параметър 𝑠, между 𝑟 𝑠  и 𝑟 𝑠 . 

На фиг. 2.7а е показана линията на режещия ръб в етапа на врязване, където лилавия 
сегмент е 𝑟 𝑠 , намиращ се извън ограниченията на обема на материала. Синьо-зеления 
сегмент, извършващ рязане в конкретния момент е 𝑟 𝑠 , а оранжевия сегмент, който 
предстои да се вреже в материала е 𝑟 𝑠 . 

След като 𝑟 𝑠  излезе от пресичане с 𝑟 𝑠 , режещия ръб продължава по 
траекторията, където извършва основната част от текущата обработка, а неговата 
натовареност се променя в зависимост от пресичането му с 𝑟 𝑢 . Накрая излиза от 
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материала през точка, която се явява последната пресечница между 𝑝 𝑡  и 𝑟 𝑢 , в 
разглежданите области на параметрите. На фиг. 2.7б е показана линията на режещия ръб 
в етапа на текуща обработка, където лилавия сегмент е 𝑟 𝑠 . Оранжевия сегмент, 𝑟 𝑠 , 
е в контакт с материала и се явява тази част от линията на режещия ръб, намираща се 
директно над вече обработената повърхнина от предходно обхождане. Зеления сегмент 
от линията на режещия ръб също изпълнява рязане, но е тази част, която се намира над 
необработена повърхнина и се явява останалата част от 𝑟 𝑠 . 

Моделът е разделен на етапи на рязане, както следва: 
 етап на предходна обработка – обхващащ движението на режещия ръб във 

времевия интервал 0 𝑡 𝑡 , където крайната точка от областта е времевия 
параметър на траекторията при първото пресичане между 𝑟 𝑢  и 𝑝 𝑡 ; 

 етап на врязване в материала – където е разглеждано движението на режещия 
ръб, във времевия интервал на пресичането му с 𝑟 𝑠 ; 

 етап на текуща обработка – започва с края на етапа на врязване и завършва с 
излизането на режещия ръб от материала. 

За целите на намирането на площта на напречното сечение на срязвания слой 
материал, при текуща обработка, анализът е пренесен отново в тримерни координати. 
Построена е триъгълна равнина, в конкретен момент от процеса на рязане, определена 
от линейния сегмент на режещия ръб, намиращ се в контакт с материала и неговата 
проекция. Тази равнина се явява площта на ∆𝐴𝐵𝐶 в разглеждания момент от движението 
му по направление на траекторията на рязане (фиг. 2.8). Основната идея за намиране на 
площта на напречното сечение на срязвания слой, в отделен момент от времето, е като 
от площта на ∆𝐴𝐵𝐶 са извадени тези площи, които не участват в процеса на рязане в етап 
на врязване и етап на текуща обработка [3].  

Първо, по алгебричен начин, е намерена тази част от площта на ∆𝐴𝐵𝐶, намираща 
се в загражденията на обработвания материал, в конкретния момент на рязане: 
 

𝐴тек 𝑙 |𝑟 1 𝑟 0 |
𝑡𝑎𝑛 𝛼

2
 𝑚𝑚                             2.14  

 
където: 

- 𝑙  – дължина на 𝐴𝐵 в 𝑚𝑚; 
- 𝛼 – ъгъл на профилната фреза в 𝑟𝑎𝑑. 

В етапа на врязване, площта заключена между линията 𝑟 𝑠  и нейната проекция, 
не участва в процеса на рязане. Тази площ също е намерена алгебрично. 
 

𝐴вряз 𝐴тек |𝑟 1 𝑟 0 |
𝑡𝑎𝑛 𝛼

2
 𝑚𝑚                             2.15  

 
След това, от 𝐴тек  или 𝐴вряз , в зависимост от етапа на рязане, е извадена площта 

на изрязания слой материал (𝐴тек  или 𝐴вряз ) от предходна обработка. Това е направено 
като са използвани контактните линии 𝑟 𝑠 𝑟 𝑠  и 𝑟 𝑠  за построяване на равнини, 
заключени между тях и техните проекции в 𝑋𝑌. Тези равнини, пресичайки се с 𝑃 𝑡, 𝑠 , 
описват пресечна крива. Тази пресечница е намерена посредством представения 
теоретичен подход в [1]. Площта на равнината, заключена между образуваната пресечна 
крива и нейната проекция в 𝑋𝑌, е площта на изрязания слой материал. 
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Фиг. 2.8: Равнината (зелено), заключена между линията на режещия ръб и неговата проекция в XY 

За да бъде изчислена променливата площ на напречното сечение на срязвания слой 
материал, построеният модел е дискретизиран във времето в интервала от началото на 
етапа на врязване до края на етапа на текуща обработка, като за всеки дискретен момент 
от време е изчислена площта на напречното сечение на срязвания слой материал, 
посредством разработен алгоритъм. 
 
3. Сравняване получените резултати при различни режими на рязане 
 

Първите изчисления са направени с използваните размери и режимите на рязане, с 
които е изграден модела. Резултатите са логични и отговарят на очакванията. Построени 
са графики на 𝐴вряз ,𝐴тек  и 𝐴вряз ,𝐴тек , за целия период на обхождане на режещия ръб 
през материала и отделна графика на площта на срязвания слой материал: 𝐴вряз
𝐴вряз 𝐴вряз , 𝐴тек 𝐴тек 𝐴тек  (фиг. 3.1). 
 

 

Фиг. 3.1: Площта на напречното сечение на срязвания слой материал при θ = 5 rad/s и ω = 60 rad/s: 
а) площта от ΔABC, която е в ограниченията на материала (синьо) и площта от ΔABC, която 

обхожда вече свален материал от предходно изрязване (червено); б) площта на напречното сечение 
на срязвания слой материал  

 
При промяна на режимите на рязане, разпределението на стойностите на 

напречното сечение на срязвания слой материал, остава същото. Това означава, че 
формообразуването на стружката не се променя. Променят се само нейните размерни 
параметри. 
При фрезоване режимите на рязане могат да бъдат изразени в това колко често се врязва 
зъб в обработвания материал. Тази честота на обработване е косвено изразена чрез 
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съотношение между ъгловата скорост на оста на инструмента по кръговата траектория и 
ъгловата скорост на въртене на вретеното на машината. Това съотношение е определено 
като: 𝛾 . С увеличаването на стойността 𝜔, нараства честотата, с която се врязва зъб 

в материала и това се изразява с нарастване в 𝛾. 
Разработената програма е използвана за намиране на стойностите на площта на 

напречното сечение на срязвания слой при линейно нарастващи стойности на 𝛾. Всички 
резултати отговарят на очакванията, че зависимостта на изменение на площта остава 
същата, но самите стойности намаляват. В противовес на добрите резултати, обаче, при 
кривите на по-големите стойности на 𝛾 са наблюдавани и леки разминавания в 
стойностите на  𝐴тек  и 𝐴тек  . 

 

 

Фиг. 3.2: Резултати от три от проведените изчисления при увеличаване на режимите на рязане: а) 
резултати при γ = 18; б) резултати при γ = 42; в) резултати при γ = 66 

 
Записани са данните на най-ключовите стойности на тези криви – максималните 

стойности и времената, в които се отчитат (фиг. 3.2).  
От тези стойности е направен извода, че стойностите на кривата на площта намаляват 
логаритмично с увеличаване на режима на рязане. Поради това тези точки са използвани 
за построяване на логаритмична крива, коята с приближение описва тази зависимост 
(фиг. 3.3): 
 

𝐴макс 𝛾 𝑎к𝑒 к  𝑐к𝑒 к   𝑚𝑚                                          3.1  
където:  
𝑎к, 𝑏к, 𝑐к и 𝑑к – числово намерени стойности на коефициентите и степенните показатели 
на експоненциалните изрази. 

По този начин е възможно с приближение да бъдат екстраполирани стойностите на 
площите на напречното сечение, но трябва да се отбележи, че при твърде отдалечено, от 
взетите данни, екстраполиране, са очаквани по-големи отклоненията от действителните 
стойности. 
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Фиг. 3.3: Построена крива, минаваща с приближение през изчислените максимални стойности на 
данните 

 
4. Изводи и заключения 
 

Целта на разработката е постигната с адекватни резултати, отговарящи на 
очакванията, с поставена бъдеща задача за работа по подобрение и разширение на 
направеното изследване. 

Основен фактор, който отклонява модела от идеална интерпретация на процеса е 
това, че не всички съставени зависимости са алгебрично изчислими, поради това, че 
някои от параметричните криви и повърхнини, с които е описан процеса, не са 
рационални и това ограничава възможността за работа с тях. 

Направен е изводът, че съставянето на идеален модел на процеса на снемане на 
материал, чрез технологията фрезоване, е сложна и трудоемка задача и това предполага, 
че съставянето на имитационен модел на по-сложни фрезови процеси, би включвало 
твърде много неточности под формата на изчислителни методи за апроксимация или би 
било, в някои случаи, невъзможно изграждането на адекватна интерпретация. 
Извършената разработка показва защо идеални имитационни модели са съставени само 
за най-елементарните фрезови процеси и защо в практиката, изчисляването на физичните 
параметри на конкретно фрезоване е направено, чрез съставяне на опростени модели, 
приближаващи идеалния.  
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Abstract 
The aim of the present work is to investigate the reasons for faulting of beryllium bronze mould used for casting 
of brass parts. 
The investigation is focused on the constructional and technological requirements of the beryllium bronze tool 
equipments. 
Based on the investigations carried out can be concluded that the recrystallization, adhesion and diffusion 
processes in the material are reasons for the crack appearance. 
 
Keywords: mould, beryllium bronze, fault, reasons 
 
1. Introduction 
 
The purpose of this study is to determine the causes of failure and destruction of an insert of 
mold for casting serial details of brass.  
 
2. Material and methodology 
 
Object of the research is an insert from a mold for casting brass plumbing fittings in the factory 
Ideal-Standard-Vidima AD, Sevlievo. The material from which the tool is made is a rod with 
standard composition DIN CuCo2Be (2.1285) – 0.4-0.7% Be, 0.8-1.3% Ni, 0.8-1.3% Co, the 
rest copper, imported from Italy with the relevant certificate of quality and chemical 
composition. The alloy is used for the production of molds for casting brass products and is 
characterized by the fact that it withstands work under severe thermal and cyclic loads. 
Operating thermal casting cycles include melting at 1000°C and quenching in an aqueous 
emulsion with graphite. The duration of the cycle is of the order of 2-3 minutes.  
The investigated insert is an element of the mold, which works at the most severe temperature 
regime. It is the first to absorb the mechanical and thermal shock when the liquid metal enters 
the mold. The investigated insert failed during the first few castings, as a network of cracks was 
formed on it in the area of its heaviest temperature-loaded part. This leads to a change in the 
geometry of the cast part and the waste of the production. The problem is whether the insert 
material is supplied with cracks.  
This would allow a complaint to be made to the manufacturer. Otherwise, the reasons for 
premature failure of the insert will be related to the conditions of the production cycle and in 
particular non-compliance with technological regimes and regulations. In connection with the 
set task, a segment is cut from the conical part of the insert, one end of which is the place 
containing the network of cracks, and the other – worked in normal operation and does not 
contain visible defects – Fig.1.  
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Fig.1. Insert of mold for casting brass products 

 

 

Fig.2. Micro simples from the investigated insert 

From the mentioned two places of the detail micro simples are made, as shown in Fig.2, which 
were examined with a standard optical microscope.  
 
3. Results and discussion 
 
In order to analyze the results obtained, the thermal conditions under which the material from 
which the insert is made must be obtained must be taken into account.  
Normally, parts and tools that are made of beryllium bronze are subjected to hardening and 
aging. Hardening allows the alloying elements, in particular the beryllium compounds, to be 
dissolved in copper and a single-phase α-solid solution to be formed. It is characterized by low 
strength and high ductility. As the temperature decreases, the already saturated α-solid solution 
solidifies dispersion, forming γ-phase particles (Cu-Be), which greatly increase the strength of 
the material and its resistance to the appearance of fatigue cracks. The solubility of beryllium 
in copper below 300°C is below 0.2%, which makes it possible for the alloy to age dispersion.  
The presence of nickel and cobalt is mandatory in such alloys, as they do not normally form 
inter metallic compounds with copper, remain in the solid solution and increase its resistance 
to hypothermia.  
In practice, the technology of making beryllium bronze rods involves heating the work piece to 
the temperature of the single-phase region deformation in the temperature range 700-900oC, 
then delayed cooling is carried out simultaneously an isothermal decomposition of the solid 
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solution and dispersion hardening at lower temperatures. This means that the insert is practically 
not heat-treated in the normal mode – hardening and aging, and its structure is the result of 
complex history of cooling. In this sense, it is not clear how and to what extent the processes of 
separation of the dispersed phase in the solid solution of the studied sample took place. 
Therefore, a critical comparative analysis of the condition of the two simples is made later in 
our research.  
 
The simple, made of the undamaged part of the insert, has a structure characteristic of the alloy 
from which the part is made. Liquation and copper oxides are observed along the grain 
boundaries, located unevenly on the observed surface. There are no changes and 
uncharacteristic structures or cracks that could be the reason for the decommissioning of the 
insert or its destruction. On the damaged side of the part with the naked eye can be seen a layer 
that does not belong to the outer surface of the tool, which we assumed that most likely stuck 
brass from the casting of the part. Such an adhesion of metal can be due to several reasons, both 
technological and structural:  

- Unprotected with grease, left uncovered when immersing the tool in the bath with the 
suspension of aqueous solution of graphite-based grease. 

- Poor preheating of the tool before starting the casting process, which leads to 
weakening of the adhesive forces between the coating and the tool.  

- Poor design solution, in which the metal falls at high speed on a small area at the defect 
site and "washes away" the protective coating and local overheating of the tool occurs 
by generating high internal stresses. In order to establish the nature of the available 
slander, it was examined metallographic. It has a specific color and structure from that 
of the main instrument material.  

 
A more detailed study of the structure at higher magnification revealed that the observed layer 
is composed of three different layers separated from each other.  
The innermost layer is composed of consolidated grains, which are probably a consequence of 
recrystallization in the metal. Saturated α-solid solution with γ-solid solution particles was 
observed. At 8000C the alloy is quenched and the α-solid solution is separated, and at cooling 
to 3000C, the γ-solid solution is separated.  
The resulting structure resembles martensite. It consists of very fine plates arranged almost 
perpendicular to each other.  
The second layer has a structure typical of brass, which appeared as a result of contact between 
the brasses on the surface of the tool. Probably the high diffusion mobility of zinc at high 
temperatures is the reason for the penetration of zinc into beryllium bronze. The presence of 
high compressive forces resulting from the pouring of the liquid metal and the high temperature 
has contributed to the adhesion interaction of the two surfaces. In the contact layer there is a 
new structure – α-brass, with a content of non-zinc up to 40%, which in the hot state has high 
ductility, but low strength and durability.  
In the process of continuous heating and cooling at the boundary of the two layers, internal 
thermal stresses appear and those caused by dilatation differences between the two materials, 
which are the reason for the singing of the cracks observed in the outermost layer of the section.  
The cracks in the outermost third layer are spread over the entire surface and do not have a 
specific direction of propagation. They are longitudinal and transverse, different in length and 
diameter and spread in the adjacent (middle) layer. The many cracks do not allow its structure 
to be observed and it remains unclear.  
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4. Conclusion  
 
A comparative analysis of the structure of a defective insert made of a mold for casting brass 
parts showed that:  

- The sticking of the casting material on the tool and the failure is caused by non-
compliance with design and technological requirements for the tool.  

- Falling of the protective coating and high temperatures and loads in the casting process 
has caused a change in the structure of the alloy and has led to the failure of the insert.  

- The course of recrystallization in the superheated material of the tool is accompanied 
by the appearance of adhesion and diffusion processes in the surface layer, violating 
the geometry of the tool.  

- High internal stresses from temperature and dilatation stresses have led to the 
appearance of cracks, which led to the failure of the tooling.  

- The metallographic structure of the defect-free part of the insert gives grounds to claim 
that it was delivered by the manufacturer without defects.  

 
Acknowledgment: All equipment and experimental units used in this work were funded 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. 5.  
 
References 
 
1. Panchovski I., I. Parshorov, D. Zidarov, R. Lazarova, S. Vulkanov, N. Kalaydzhieva, Phase 

composition and structure of highly damping alloys of the manganese-copper system depending on 
the alloying and production conditions. Scientific Izv. NTS Mash., Defectoscopy 99, 1999, 122-
125.  

2. Parshorov I., I. Panchovski, N. Kalaydzhieva, Alloy with high damping ability based on manganese-
copper. Scientific Izv. NTS Mash., Defectoscopy 2000, 2000, 184-187.  

3. Martinova Z., I. Parshorov, Intwrnal friction in an Al-Mg-Si alloy, Proceedings of papers -XXXII 
October Mining and Metallurgy Conference – Serbia, Part II, PM-13, 2000, 164 – 168.  

4. Martinova Z., I. Parshorov, Investigation of internal friction and structure of thermomechanically 
treated Cu-Cr Alloys, Proceedings of papers 3rd conference of macedonian metallurgists union, 
METALLURGY 2000, 1, 2000, 548-554.  

5. Veleva L., I. Parshorov, Structure conditions during recycling berullum bronze in tool equipment, 
Proceedings of papers Junior euromat 2004, 6-9.09.2004, 356-359, Lausanne, Swizerland, 
www.junior-euromat.fems.org.  

6. Veleva L, I. Parshorov, M. Ilieva, Structural states in the recycling of beryllium bronze, 
"Defectoscopy 05", 2005, 266-268. 

 
 
 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume V, Issue 4, Year 2022 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 

211 

Investigation of Microstructure of Chromium Coating with Nanodiamonds 
Deposited on 316L Steel 

 
Vladimir PETKOV, Mihaela ALEKSANDROVA, Radoslav VALOV, Gergana 

MUTAFCHIEVA, Boiko KRASTEV 
 

Institute of Metal Science, Equipment and Technologies  
with Hydro Aero Dynamics Center "Acad. Angel Balevski" at Bulgarian Academy of Sciences,  

67 Shipchenski prohod, 1574 Sofia, Bulgaria,  
e-mails: vladimir2pe@yahoo.com, mihaela.krasimirova@mail.bg, radoslav.valov@gmail.com, 

ger6uin@yahoo.com, boikokrastev@gmail.com  

 
Abstract 
Electrochemical coatings of chromium modified with nanodiamonds applied directly on steel 316L were obtained. 
Nanodiamonds produced by detonation synthesis were used. Standard chromium electrolyte and electrolyte 
containing nanodiamonds with concentration of 20 g/l were used. Analyzes were performed by Bruker Inc. 
Scanning Electron Microscope and Polyvar Met metallographic microscope.  
The microstructure of the layer and the matrix were examined and the chemical elements in the different zones of 
the resulting composite material were determined. The microhardness was measured using a PolyvarMet 4000 
microhardness tester. It is 350 kg/mm2 near the chromium layer and at the basis of the matrix is 180 kg/mm2. The 
average thickness of the chromium coating with nanodiamonds is about 1 µm. 
 
Keywords: chromium coating, nanodiamonds, steel 316L, microstructure, microhardness 
 
1. Introduction 
 
Steel 316 is an austenitic stainless steel containing molybdenum in its composition and is the 
second most used stainless steel after 304. In general, 316 has better corrosion resistance than 
304, and the molybdenum content makes it resistant to pitting and crevice corrosion in chloride 
media. It has excellent mechanical properties and very good weldability. Ease of forming into 
various details makes this type of stainless steel the preferred alloy for a variety of architectural, 
industrial and transportation applications. There are several varieties – 316, 316L, 316Ti and 
316H. 316L is the low-carbon version of this type, and 316H has a higher carbon content [1]. 
To increase the qualities of this type of steel such as microhardness, wear resistance, corrosion 
resistance, etc. they are coated with electrochemically deposited metallic chromium. Other 
methods are also used for coating steels and metal alloys, such as thermochemical and sol-gel 
methods for obtaining wear-resistant and anti-corrosion coatings [2, 3]. Electrochemical 
chromium coatings deposited on metals and their alloys increase their physicochemical and 
corrosion properties. [4, 5]. Composite coatings of chromium with nanodiamonds (ND) 
obtained by detonation synthesis further contribute to increase the above-mentioned qualities 
of various metal alloys [6, 7]. For example, chromium coatings on steel 45 have a 
microhardness of about 600 kg/mm2, and those of chromium with nanodiamonds reach up to 
1100 kg/mm2 [7, 8]. 
The fundamental research in the present study is aimed at obtaining composite chromium 
coatings with nanodiamonds deposited directly, without intermediate layer, on a 316L stainless 
steel matrix. Their structure and morphology were studied on the one hand, and on the other 
hand, the thickness of the coating and its microhardness were determined. A thin layer of about 
1 µm of chromium with nanodiamonds was obtained. The microhardness of this layer was not 
determined due to its small thickness. The microhardness close to the chromium layer was 
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measured, which was about 320 MPa. It is three-quarters greater than the microhardness 
measured in the middle of the matrix, which is about 175 MPa. 
Any deposition of coatings, regardless of the type of metal, is carried out by preliminary 
cleaning of the oxide layer from the metal surface immediately before depositing the coating. 
In our case, a series of oxide layers of the main elements Cr, Ni, Mo, etc. with which the 316L 
steel is alloyed must be removed. Generally, stainless steel alloys are chemically treated with a 
series of acids and mixtures. Another type of pretreatment to remove the oxide layers is 
electrochemical polishing in the relevant electrolytes. 
 
2. Experimental data 
 
The goal of this study is to obtain a chromium coating with nanodiamonds on steel 316L with 
a chemical composition shown in Table 1. The thickness of the chromium layer, the phase 
composition, the microstructure and the elemental composition were studied and determined in 
different areas of the matrix. 
The test samples were rectangular tiles with dimensions – 30.0 x 20.0 mm and height h – 5.0 
mm (Figure 1). At the one end of each test sample, a hole of about 2 mm is drilled, which is to 
fix the current-conducting copper wire connecting the test sample to the cathode. 
 

Table 1. Chemical composition of stainless steel 316L 

Grade  C Mn Si P S Cr Mo Ni N 

316L 
Min - - - - - 16.0 2.00 10.0 - 

Max 0.03 2.0 0.75 0.045 0.03 18.0 3.00 14.0 0.10 

 

 

Figure 1. Test samples of steel 316L 
A – uncoated, B – partially coated and C – coated completely with a thin layer of chromium with 

nanodiamonds  



 

213 

The samples are first grinded, then degreased and etched with a mixture of acids and special 
acid-alkaline solution. Then they are connected to the cathode and immersed in the chromium 
plating electrolyte. Pre-chemical treatment is of utmost importance to obtain a strong, dense 
and uniform chromium coating. Otherwise, the coatings crack, peel and do not adhere well to 
the metal matrix. In the present experiment, a standard electrolyte for chromium plating was 
used with ratio chromic anhydride:sulfuric acid 100:1 [4]. It has the following chemical 
composition: CrO3 – 220 g/l; H2SO4 – 2.2 g/l. 
Electrochemical parameters of the process are: 
Current density: 45 – 55 A/dm2; 
Duration: 40 – 50 min; 
Electrolyte temperature: 48 – 58 oC. 
Two electrolytes are prepared. The first one is the standard chromium electrolyte described 
above and the second electrolyte contains nanodiamonds. It is in the form of an aqueous 
suspension with ND concentration 20%. Then the suspension with ND is activated in ultrasonic 
bath and added to the standard chromium plating electrolyte. The final nanodiamonds 
concentration is 12 g/l. 
The pre-chemically treated steel samples are connected to the cathode and immersed in the final 
electrolyte, where the electrodeposition of metallic chromium is carried out. The partially 
coated sample, labeled B, is visibly thicker than the fully coated sample, labeled C, which is 
quite thin and difficult to examine (Figure 1). 
 
3. Research, results and discussion 
 
3.1. X-ray structural analysis 
Investigations were done with a Bruker D8 Advance powder X-ray diffractometer. The Bruker 
DIFFRAC.EVA program was used to determine the qualitative and quantitative phase analysis. 
 

 

Figure 2. Diffractogram of chemically treated steel matrix in chromium electrolyte  

From the X-ray structural analysis shown in Figure 2 the theanite phase in the steel matrix is 
approximately determined. This alloy contains mainly two elements iron and nickel in 
proportions of 20 to 65 %. 
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Figure 3. Diffractogram of chromium coating with nanodiamonds deposited on steel 316L  

In Figure 3 mainly one phase of metallic chromium with cubic structure was determined in the 
coating by X-ray structural analysis. The size of the crystallites is about 19 nm measured at the 
most characteristic peak of the diffractogram. 
 
3.2. Microstructure and microhardness  
The microstructure of the chromium coating deposited on stainless steel 316L was studied with 
a metallographic microscope "Polyvar Met" (Figure 4). The coating was prepared in electrolyte 
with concentration of nanodiamonds 12 g/l. The microhardness near the chromium layer 
measured with PolyvarMet 4000 microhardness tester was determined to be approximately 313 
MPa (Figure 4). In the matrix, it is 179 MPa, which is characteristic for 316L steel. For thin 
layers below 10 µm the microhardness cannot be determined by the present method. It can be 
measured rather with nanoindentation but in subsequent studies. 

 

Figure 4. Microstructure and microhardness of chromium coating with nanodiamonds deposited directly 
on steel 316L  
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From the microstructure observed at x500 magnification the chromium layer is seen. It is about 
1 µm thick, uniform and dense, following the surface of the steel matrix. 
 
3.3. Surface morphology and determination of the chemical elements 
The studies were carried out using a scanning electron microscope "HIROX SH-5500P" with 
an EDS system "QUANTAX 100 Advanced" and accelerating voltage – from 1 to 30 kV. A 
thin, white strip of chromium coating deposited on the steel matrix is seen on Figure 5. 

 

Figure 5. SEM image of chromium coating with nanodiamonds deposited on stainless steel  

The surface is studied at x1000 magnification and consists of a thin, continuous and uniform 
layer of chromium with nanodiamonds, thick 1-2 µm. 

 

Figure 6. SEM image of the zone of the chromium coating with ND and the zone of the steel matrix  

The surface of the chromium coating with nanodiamonds and the 316L steel matrix are studied 
by zones and characterized by SEM-EDS analysis (Figure 6). The elemental composition was 
determined in four zones: 1 and 2 for the 316L steel matrix and 3 and 4 for the chromium layer 
with nanodiamonds. 



 

216 

 
 
In the zone marked with 1 the data from the tests in the steel matrix are presented. It is clearly 
seen that the main elements are Fe, C, Cr and Ni. Some of the other elements may be from the 
chemical etching of the samples and/or from the composition of the electrolyte. 

 
 
In zone 2 the elemental composition is presented. The main elements are approximately the 
same as those of zone 1. 
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In the zone 3 the data from the tests in the immediate vicinity of the chromium layer are 
presented, It is clearly seen that the main elements are Fe, C, Cr and Ni. An increase in the 
chromium content (14.45%) is noticed compared to zones 1 and 2, where it is 11.35% and 
12.55% respectively. The carbon, although with a large error, is very likely to be from the 
nanodiamonds in the chromium plating electrolyte and/or the carbon content of the steel matrix. 

 
 
In the zone 4 the data from the tests near the chromium layer are presented. The main element, 
excluding the iron, is chromium with the highest content of 16.26% compared to the chromium 
in the other investigated zones. The carbon is very likely to be from the nanodiamonds in the 
chromium plating electrolyte and/or from the chemical composition of the steel matrix. 
 
4. Conclusions: 
 

- Electrochemical chromium coatings obtained from electrolyte with concentration 12 
g/l of ND particles were deposited directly on steel 316L. 

- The presence of chromium with a cubic structure with crystallites of about 19 nm was 
determined through X-ray structural analysis. 

- ND chromium coatings were found to be dense, discontinuous and following the 
matrix surface with thicknesses of 1 – 2 µm. 

- The microhardness near the chromium coating has been determined to be nearly 75 % 
greater than the one measured in the middle of the steel matrix 

- The presence of carbon in the samples determined by SEM EDS analysis is most likely 
from the steel matrix and the traces of carbon in the chromium coating are most likely 
from diamond nanoparticles, which proves their involvement in the structure of the 
layer. 
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Abstract 
The article compares real technical data of dredging in coastal areas in order to determine the effectiveness of 
dredging methods. 
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Експериментално-статистическо изследване на производителността за 
драгиране на крайбрежните зони 

 
Красимира ВАНГЕЛОВА 

 
1. Увод 
 

Поради повишаване на броя и брутотовара на корабите, които в последните години 
пристават по Българските пристанища се породи необходимостта от удълбочаване на 
морските канали. В същото време се оказва, че процеса на драгиране на дъното на Черно 
море се нуждае от допълнителни изследвания, които да уточнят технологичните 
възможности за увеличаване на производителността. Това може да се осъществи по 
експериментален път като се използват методите за планиране на експеримента и 
математическата статистика, със заложен нормален закон на разпределение. 

Решаването на задачите на изследването е свързано с предварителното изучаване 
на експериментални данни от извършени вече драгирания в районите на гр. Бургас и гр. 
Варна и внедряването им в математически статистически модели, като този на 
Рехтшафнер. Резултатите от анализа дават възможност за целенасочено изменение на 
производителността на драгиране след драгиране на дъното на Черно море в зависимост 
от главните променливи, управляващи процеса: вида на наносите на дъното, 
дълбочината на драгиране и метереологични условия. Всичко това изисква голям обем 
от изследвания, за да се установи връзката между променливите, управляващи процеса 
на драгиране. 
 
2. Теоретична постановка 
 

За извършването на експерименти, които в максимална степен да се доближат до 
реалните възможности на драгиране на дъното и технологичните особености на драгите 
пряко влияещи за осъществяването им, е необходимо да се наблюдават някои 
характеристики на изследваните обекти като: управляемост и степен на 
възпроизводимост на резултатите. 

Обектът е управляем, ако може да бъде приведен в кое да е от неговите състояния, 
при това поддържано с определена точност определено време. Това му качество 
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позволява да се провеждат “активни” експерименти. Машините притежават 
необходимата характеристика “управляемост”, което означава, че системата й за 
управление позволява лесно, бързо и точно да се настройва на определени режими на 
работа, поддържайки ги с необходимата точност продължително време. 

Степента на възпроизводимост на резултатите е друго важно свойство на обекта. 
За оценяването му е необходимо да бъдат проведени серия паралелни експерименти при 
едно и също състояние на драгата, но в различни моменти от време. Продължителната 
подготовка на машината за експериментална работа и провеждането на експеримента 
показват, че тя отговаря и на това изискване, но за да се анулира влиянието на 
систематични грешки, свързани с реда на провеждане на експериментите, поредният им 
номер се подбира като случайно число. 
 
2.1. Избор на план на експеримента 

Планирането на експеримента е процедура за избор на броя и условията на 
провеждане на опитите, необходими и достатъчни за решаване на поставената задача с 
исканата точност. Основните предимства на активния експеримент са[1,2,3,4,5]: 

 минимизация на общия брой опити; 
 избор на ясни логически обосновани процедури изпълнявани последователно от 

експериментатора при провеждане на изследванията; 
 използване на математически апарат, формализиращ много от действията на 

експеримента; 
 едновременно вариране на всички променливи и оптимално използване на 

факторното пространство; 
 организиране на експеримента по такъв начин, че да се изпълнят много от 

изходните предпоставки на регресионния анализ; 
 получаването на математически модели, имащи в някакъв смисъл по- добри 

свойства, в сравнение с моделите, построени възоснова на пасивния 
експеримент; 

 рандомизиране условията на опитите, т.е. превръщане на многото пречещи 
фактори в случайни величини; 

 оценка на експеримента на неопределеност, свързан с експеримента, който дава 
възможност да се съпоставят резултатите, получени от други изследователи. 

Поведението на изследвания процес (обект) почасова производителност на 
драгиране и параметрите на драгиране на дъното на Черно море, зависят обикновено от 
много променливи величини. Понякога не сме в състояние да посочим всички 
променливи, оказващи въздействие на обекта. Затова се отделят най-важните входни 
фактори (независимите променливи), който се изменят и контролират по време на 
експеримента, а останалите се приемат за постоянни или въобще не се контролират. 

Един от критериите за оптималност на плановете може да бъде броят на опитите в 
тях. В по-голяма част от случаите експериментаторите се стремят броят на опитите да 
бъде колкото може по-малък. Един от най икономичните по броя на опитите планове са 
предложени от Хартли, Рехтшафнер. Оказва се, че може да се поставят планове броят на 
опитите който е или равен на броя на коефициентите в модела или малко по-голям 
[1,2,3,4,5]. 

Структурата на информационната матрица и матрицата на грешките за планове е 
анализирана подробно. Оказва се, че в информационната матрица може да се появят 
различно от нула нечетни моменти. В резултат на това такива планове се оказват 
несиметрични. 
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2.2. Входни величини (фактори) 
Поведението на изследвания обект зависи от много променливи величини. В такъв 

случаи се отделят най-важните от тях, които могат да се изменят и контролират в хода 
на експеримента, а останалите се приемат за постоянни или въобще не се контролират 
[1,2,3,4,5]. 

Най-общите изисквания към изменяемите и контролируеми от експериментатора 
променливи величини – т.нар. фактори са следните: 

 независимост – всеки един от факторите да може да бъде установен на 
предварително зададена стойност, без това да влияе върху стойностите на 
другите фактори; 

 съвместимост – всяка комбинация от стойности на избраните за вариране 
фактори да може да доведе до реална физическа реакция (отклик) на изследвания 
обект. 

Броят и видът на избраните при изследването фактори зависи от естеството на 
задачата и възможностите за експериментиране. Обикновено при не автоматизиран 
експеримент, броят на факторите е между 3 и 10. Трябва също така да се има в предвид, 
че увеличаването броя на факторите води до още по-голямо увеличаване количеството 
на опитите, при което съществува опасност от засилване влиянието на 
неконтролируемите променливи (случайни смущения, материали и др.). 

За входни величини са избрани технологичните параметри на процеса: консумация 
на гориво Vk, t, вълнение на водата N, m и дълбочина на драгиране OD, m CD, имащи 
пряко отношение за определяне на почасовата производителност на процеса на 
драгиране на дъното на Черно море. Определянето на диапазона, в който ще варират 
факторите, е свързано с възможността да бъде осигурена независимост и съвместимост 
между тях. Освен това е необходимо те да се изменят в областта от действителните им 
стойности в рамките на технологичния режим. За целта се събират предварителни данни 
за обекта. 

Широко разпространение в практиката на този вид изследвания е намерило т.нар. 
факторно пространство, при което за всеки фактор се задава долна и горна граница на 
изменение: 

zi,min ≤ zi ≤ zi,max     (1) 
При планиране на експеримента е удобно да се работи с нормирани (безразмерни) 

фактори и с интервал на вариране Δ zi. 
Лесно може да се провери, че след кодирането факторите се изменят в границите 

от (–1) до (+1). В специални случаи се налага вариране на факторите извън този диапазон 
в т.нар. звездни точки, което също трябва да се има предвид при определяне на реалния 
им диапазон на изменение за осъществяване на експерименталния план. В този случай 
изменението на факторите не е независимо, а се подчинява на определени правила. 

Въз основа на предварително събрана информация за процеса на драгиране на 
дъното на Черно море и провеждане на някои предварителни експерименти са 
установени стойностите на факторите и интервалите на варирането им, представени в 
табл. 1. 

Таблица 1 Стойности и интервали на вариране на факторите 

ФАКТОРИ Интервали на вариране 
долно ниво средно ниво горно ниво 

–1 0 +1 
Z1 Консумация на гориво Vk, t 5000 6000 7000 
Z2 Вълнение на водата N, m 0,3 0,5 0,8 

Z3 Дълбочина на драгиране OD, m CD 2 3 4 
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Трябва да се отбележи, че ако при решаване на оптимизационната задача се наложи 

разширяване на интервала за вариране, стойностите на горното и долното ниво са 
съобразени с възможността на факторното пространство да могат да приемат по-големи 
стойности. 
 
2.3. Изходни величини (параметри). 

Изходният параметър представлява количествена характеристика на изследвания 
обект. За разглеждания случай на драгиране на дъното на Черно море такава 
характеристика е почасовата производителност на процеса на драгиране на дъното с 
драга Hopper Dredger "GLANFORD".  

Основните изисквания към изходния параметър са: 
 количествено, еднозначно, ефективно и с достатъчна пълнота да характеризира 

обекта на изследване; 
 да има ясен физически смисъл; 
 универсалност. 
Планирането се счита за ефективно, ако е избран изходен параметър, който може 

да се определи с най-голяма точност. 
В случая тoзи параметърудовлетворява напълно тези изисквания, още повече чее 

елемент на технологичния режим, а това дава възможност да се получат зависимости за 
връзката между отделните параметри и тяхното аранжиране, а това е целта на 
експерименталната работа и на настоящата методика. 
 
2.4. Критерии за оценка на обекта 

Тъй като в преобладаващата част от случаите на драгиране на дъното на Черно 
море, целта е получаване на повърхност по зададен профил и размери указани в 
техническата документация. Критерии за оценка на процеса на драгиране на дънотое 
добро качество на повърхността на дъното получена за кратко време и ниска цена. Това 
предполага равномерност на дънната повърхност от обработването по този метод, 
достигане на оказаната дълбочина на драгиране на дъното. Това ще позволи 
безпроблемно да се осъществят плавателни дейности в зоната която е драгирана. Опитът 
за всеки режим от плана на експеримента се счита за успешно проведен, щом са 
изпълнени горните критерии. 
 
3. Методика на експеримента 
 

В тази част от изследванията си поставяме за цел да намерим връзката между 
технологичните фактори и производителността при процеса на драгиране на дъното на 
Черно море. За целта изменяме три технологични фактора и оценяваме влиянието им 
върху почасовата производителност на процеса. 

Експериментите са проведени на базата на приетия ОЦКП при избраните фактори 
и нива на вариране. Планът на експеримента се състави по предложен от Рехтшафнер 
модел, съгласно който се изисква факторите да се изменят на три нива (-1; 0; +1). Нивото 
на изменение на факторите и техния физически смисъл е показан в табл.2. За основно 
ниво е избран режима на драгиране на дъното. 

Планът на Рехтшафнер изисква извършването на единадесет експеримента с 
вариране на нивата на факторите и три за доказване повторяемостта на резултатите. 
Матрицата на избрания план с резултатите от експеримента е дадена в табл.2. Зададените 
от плана опити се изпълняват до достигане необходимата дълбочина от дънната 
повърхност, като всички останали фактори се поддържат постоянни.  
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По данните в табл.2. и с помощта на програмата Microsoft Excel се обработват 
данните от експеримента и се изчисляват регресионните уравнения на функцията, за 
всяка от горепосочените машини.  

Таблица: 2. Матрицата на избрания план при процеса на драгиране на дъното с плавателен съд 
GOSHO 

N 
M Y1 Y2 Y3 

 

X0 X1 X2 X3 X1.X2 X1.X3 X2.X3 X1
2 X2

2 X3
2 q m3/h 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 965 951 978 964 

2 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 982 990 976 982 

3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 986 992 979 985 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 965 993 988 982 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 769 768 767 768 

6 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1817 1818 1819 1818 

7 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 331 330 329 330 

8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1043 1042 1041 1042 

9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 389 388 387 388 

10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 713 712 711 712 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 845 844 845 

 
Изследването на влиянието на технологичните параметри върху 

производителността на процеса на драгиране на дъното на Черно море, се определя чрез 
съставяне на регресионни уравнения. За решаването на регресионното уравнение за 
всяка машина се определят коефициентите и тяхната значимост. 

 
Замествайки получаваме уравнението на регресия във вида: 

Y (X1,X2,X3) = 839.89 +249.15 * X1 -440.60 * X2 -91.35* X3 -231.28 * X1*X2 – 
101.03 * X1*X3 -46.78 * X2*X3 -44.50 * X1* X1 -8.75 * X2* X2- 34.0 * X3* X3 
 
По направените изчисления за критерия на Фишер (F – критерий) определяме, че 

моделът е адекватен. 
Чрез компютърна програма Excel, за оптимизиране параметрите на модела търсим 

максималната производителност във факторното пространство, ограничено от 
кодираните променливи с граници (–1,0; +1,0).  

В оптималната точка, се получава максимална почасова производителност  
q= 1818 m3/h и тя има следните кодирани и натурални координати: 
 Разход на гориво, Vk– х1 = 5000t ; 
 Вълнение на водата N– x2 = 0,5 m ; 
 Дълбочина на драгиране, OD – x3 = 3 m CD. 
 Графичен анализ на регресионния модел на q в областта на оптимума. 
Обработката на статистическите данни, чрез програмен продукт “Excel” позволява 

построяването на изолинии за модела (фиг. 1). 
Тези изолинии дават представа за максимална почасова производителност в 

околността на оптимума при всички комбинации на факторите, за плавателния съд. На 
всяка от фигурите q е функция на два фактора при постоянни (оптимални) стойности на 
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останалите два (нулевите координати на новата координатна система) и е представена в 
размерност m3/h. 

 

Фигура 1. Изолинии за максимална почасова производителност в околността на оптимума при 
всички комбинации на факторите, за плавателния съд Hopper Dredger "GLANFORD". 

 
4. Изводи 
 

От направения експериментално-статистически анализ за процеса на драгиране на 
дъното на Черно море, по значимост факторите влияещи на почасовата 
производителност на драгиране се подреждат така: 

а) най-важен фактор за почасовата производителност на драгиране се явява 
дълбочината на драгиране. Математичният модел показва, че изменението на 
дълбочината на драгиране води до монотонно и съпосочно изменение на почасовата 
производителност на драгиране; 

б) следващ по важност фактор за почасовата производителност на драгиране е 
вълнението на водата, като в областта на оптимума неговата значимост е около 90% от 
тази на дълбочината на драгиране. 

в) фактор, влияещ по-незначително върху почасовата производителност на 
драгиране е разходът на гориво, OD. В района на оптимума, явяващ се за него локален 
максимум, важността му за почасовата производителност на драгиране е приблизително 
незначителна.  
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Abstract. 
In this article is presented a brief review of essential standards for testing of compressive strength of concrete, 
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Развитие и усъвършенстване на българските стандарти 
за безразрушителен контрол и оценка на бетона 

 
Димитър ДИМОВ 

 
1. Въведение 
 

Едно от най-важните и необходими качества на опитните изследвания, в т.ч. на 
инспекциите, обследванията и БК е тяхната достоверност и истинност, които обаче са 
под влияние на много на брой и различни фактори. Минимизиране на тези влияния става 
чрез оптимално прилагане на техническите средства и уеднаквяване на начините за 
извършване на инспекциите и БК, независимо от мястото и времето. Тази роля се 
отрежда на методиките, които представляват най-често система (съвкупност) от общи 
правила, закономерности и зависимости, които трябва да се спазват с оглед най-
целесъобразното провеждане на дадено обследване и/или изпитване с гарантиране на 
определена степен на достоверност и са в основата на всеки стандарт. 

От своя страна стандартизацията представлява типизиране, уеднаквяване или 
установяване на единни норми и изисквания за качество, форма, големина и др. към 
всички суровини, производствени процеси, изделия и пр. А стандарт, по смисъла на ЗНС 
[1], е документ който е „съставен чрез общо съгласие и определя за общо и повтарящо се 
прилагане на правила, основни насоки или характеристики за дейности или техните 
резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства“. 

Стандартите са общият език, на който говорят всички – производители, 
потребители, научни среди, органи на държавната администрация, обществени 
институции, браншови организации и цялото общество. Прилагането на стандарта е 
доброволно, а на нормативния акт – задължително. Но когато стандартът е позован в 
нормативен акт или договор – става задължителен. 
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Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен орган, докато стандартът 
е дело на всички заинтересовани – производители, доставчици, учени, потребители, 
обединени от националния орган за стандартизация [1]. 
 
2. Ретроспекция на основните стандарти за изпитване на бетона  
 
2.1. Стандарти за класификация и изисквания към бетона 
 

В тях бетоните се подразделят на видове и класове според различни признаци – 
състав, плътност, якости, водопропускливост, мразоустойчивост и др. физични и 
механични характеристики, а така също се систематизират и техническите изисквания 
към тях с оглед гарантиране на изискуемите от нормите здравина, устойчивост и 
надеждност на строителните конструкции, в които те се влагат. Основният стандарт от 
тях e БДС 7268 [2], заменен по-късно от стандартите от серията БДС EN 206 [7].  
 
2.2. Стандарти за лабораторните методи за изпитване на бетона  
 

Това са стандартите от серията БДС 505 [3]. Те третират методите за определяне на 
физико-механичните характеристики на обикновения бетон, класифициран по БДС 7268, 
чрез лабораторни изпитвания на пробни тела на: якост на натиск; якост на опън при 
огъване; якост на осов опън; плътност; водонепропускливост и мразоустойчивост. 

В тях се дават подробни указания за: вида, формата, размерите и начина на 
приготвяне на пробните тела; вида на апаратурата и технологията на провеждане на 
изпитванията; методиката за определяне на всяка от посочените характеристики и 
съпътстващите ги особености, от които за БК интерес представляват следните: 

 Броят и анализът на резултатите от изпитване на пробните тела за якост на 
натиск, приготвени на място или изрязани от конструкцията да се определя 
според изискванията на стандартите за контрол от серията БДС 9673 [6];  

 Бетонът в конструкциите от които се изрязват пробни тела да е на възраст най-
малко 7 дни, или да има предполагаема якост по-голяма от 8МРа; 

 Изрязано и подготвено пробно тяло да съдържа не повече от един армировъчен 
прът, разположен напречно и др. 

След влизането ни в ЕС, стандартите от горните две групи се обединиха в 
хармонизираните стандарти от серията БДС EN 206 [7] и БДС EN 12504-1:2004 (2009, 
2019) [8]. 
 
2.3. Стандарти за безразрушителните методи за изпитване на бетона  
 

Основен и първи от тази серия е БДС 3816-59, който дава методиката [4, 13] за 
приблизително определяне на натисковата кубова якост на бетона чрез повърхностната 
му твърдост, както при металите. Стандартизираните уреди са два: твърдомер Бауман-
Франк (HPS), чийто показател за повърхностна твърдост е размерът на пластичния 
отпечатък при удар върху стоманена сачма с диаметър 10mm и твърдост 6,5GPa по 
Бринел, и т.нар. склерометър на Шмидт с показател за повърхностна твърдост – 
големината на еластичния отскок на тежка маса, нанасяща автоматично удар върху 
метално стебло със заоблен край ориентирано перпендикулярно на изпитваната бетонна 
повърхност, изразен в % от първоначалното й отместване. 

В него са дадени аналитичните зависимости между якостта на бетона и съответния 
показател за повърхностната твърдост: за твърдомера HPS в табличен вид [13], а за 
склерометъра на Шмидт – в графичен и табличен [15]. В по-късните версии на стандарта 
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е добавен и твърдомерът Кремиковец, работещ на принципа на твърдомера HPS, който 
присъства и при последния стандарт от тази серия – БДС 3816-84. 

Освен технологичните особености и указания за: подготовка на изпитваните 
повърхности; начина на отчитане; коефициентите на съгласуване и таририране при 
първичната математическа обработка, и при двата показателя стандартът предвижда 
допълнителни корекции на получените якости, отчитащи нееднаквото нарастване на 
якостта и повърхностната твърдост във времето (с т.нар. коефициент за възраст) и 
влиянието на земното притегляне при посока на уреда различна от основното 
хоризонтално направление. 

Друг стандарт от тази група е БДС 15013-80 [5], който регламентира определяне на 
вероятната якост на натиск на бетона чрез измерената скорост на разпространение на 
ултразвукови вълни с т.нар. импулсен ултразвуков метод. Стандартът е базиран на 
метода на „тарировъчните криви“, получени въз основа на корелационен и рeгресионен 
анализ на резултати от паралелни експериментални изследвания [15].  

След влизането ни в ЕС, стандартите от тази група се промениха в хармонизирани 
стандарти от серията БДС EN 12504 [9 и 10], като към тях се добави и друг индиректен 
метод – чрез силата на изтръгване. 
 
3. Особености на стандартите за контрол и оценка на якостта на 
бетона 
 
3.1. Стандарти от миналия век за контрол и оценка на якостта на бетона 
 

Първият от тези стандарти, БДС 9673-72 [6], се отнася за контрол и оценка на 
якостта на бетоните съгласно БДС 7268-68 [2]. Той е предвиден да се използва и за 
контрол и оценка на якостта на бетона в изделия, конструкции и съоръжения, ако са 
спазени изискванията на ПИПСМР. В него се предвижда: 

 Пробните тела да се приготвят, съхраняват и изпитват в съответствие с БДС 505-
68 [3]; 

 Якостта на натиск на обикновените бетони да се оценява по резултати от 
изпитване на кубчета със страна 20cm, а ако се използват друг вид пробни тела 
(вкл. изрязани цилиндрични ядки) резултатите да се преизчисляват с 
коефициентите дадени в БДС 505-68 [3]; 

 Резултатите от изпитванията на пробните тела да се оценяват по методите на 
математическата статистика, като се въвеждат следните означения и 
определения: 

𝑛 – брой на изпитваните пробни тела; 
𝑅  – якост на отделното пробно тяло; 
𝑅  – средна якост на изпитваните пробни тела; 

(1) 𝑅 ∑ 𝑅 /𝑛 
𝑠 – средноквадратично отклонение на единичните резултати за якостта:  

(2) 𝑠 ∑ 𝑅 𝑅 𝑛 1⁄  
𝑅 ,  – контролна (характеристична) якост, над която трябва да са якостите 
на 95% от пробните тела; 

(3) 𝑅 𝑅 , 1,64𝑠 
𝑅 ,  – условна нормативна изчислителна якост по м.г.с. за съответната 
марка на бетона с теоретична вероятност 99%. Контролната 
(характеристична) и нормативната (условна) якости за всяка марка бетон са 
дадени в съответни таблици. 
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 Извършване на предварителен контрол на проектния състав на бетона, с оглед 
показване пригодността на проектния състав за постигане на предписаните 
якости, както следва: 
- подготовка на 5бр. серии по 3бр. пробни тела с материали от различни 

доставки за всяка серия; 
- критерии са минималната средна якост и минималната единична якост, 

дадени в таблици за всяка марка; 
 Контрол за начина на приготвяне на бетона и за изпитването му, за да се провери 

квалификацията на персонала и пригодността на използваните машини, 
съоръжения и уреди: 
- от един замес минимум 15бр. пробни тела, като полученото 𝑠  не трябва да 

е по-голямо от посочените в съответна таблица. Например за якост на 
натиск: 

(4) 𝑠 6 1 𝑅 100⁄  
- ако изискванията не са удовлетворени, проверката се повтаря на 2бр. замеса 

с по над 15бр. проби. 
 Текущ контрол на производството на бетона: 

- на мястото на приготвяне: от случайно избран замес на всеки 100 се взема 
по едно пробно тяло, но минимум 3бр. на смяна; 

- на местополагането: допуска се и с по-голяма честота, но за сметка на 
възложителя (клиента); 

- при < 15бр. пробни тела нито едно не трябва да има по-ниска якост от 
контролната (характеристична) якост; 

- ако това не е спазено, се допуска към данните за изпитаните пробни тела (от 
местополагането) да се добавят тези за пробни тела от мястото на 
приготвяне и обратно, взети на същите дати, или към данните на 
изпитваните тела да се добавят резултати от изпитването на изрязани от 
конструкцията пробни тела, като общият брой трябва да е ≥15; 

- при брой проби ≥15 е необходимо: 
(5) 𝑅 𝑅 , 1,64𝑠  

- допуска се пренебрегване на резултати за пробни тела, чиито якости са 
извън границите: 

(6) 𝑅 3𝑠  
- отговорната страна има право да подраздели резултатите на групи от по 

14бр., или да ги обедини в една до 150бр. 
 

Вторият от тези стандарти, БДС 9673-84 [6], съответства на СТ на СИВ 2047-79 и 
се отнася за контрол и оценка на якостта на бетоните класифицирани по БДС 7268-83 [2] 
с приетите вече класове, вместо марки на бетона. В него общите положения, свързани с 
основните принципи за броя и честотата на пробите и дори за правилата за оценка на 
якостта на бетона, се запазват както в БДС 9673-72 (вж. формули 1, 2 и 6). По-
съществените различия в него са следните: 

 Оценката на якостта на бетона е свързана с въведения вече клас на бетона и се 
извършва: 
- при 15бр. резултати и повече, по формулата:  

(7) 𝑅 𝐵 1,64𝑠 ,  
където В е т.нар. клас на бетона, равен на 𝑅 ,  – контролната 
(характеристична) якост, над която трябва да са якостите на 95% от 
пробните тела; 
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- при 3 до 14бр. резултата, партидата се приема, ако е изпълнено условието: 
(8) 𝑅 , 𝐵 

- допълнителни изпитвания могат да се извършват: чрез изваждане на пробни 
тела (кубчета или ядки) от същия бетон по БДС 505-84 или чрез изпитване с 
безразрушителен метод по БДС 3816-84 или по БДС 15013-80, или чрез 
пробни натоварвания на конструкцията. 

 Контролът и оценката на якостта на натиск чрез безразрушителни изпитвания, 
се провеждат по елементи от изградената конструкция или по готови елементи 
от дадена партида, като: 
- якостта на натиск, получена от БК на едно място на бетона по БДС 3816-84 

или по БДС 15013-80, се приема за резултат, отговарящ на якостта на натиск 
от изпитването чрез разрушаване по БДС 505-84 на едно пробно тяло;  

- броят на местата за изпитване е в зависимост от обема на контролирания 
бетон, но не по-малък от 30 или 15 при контрол на отделен елемент; 

- оценката на якостта се извършва по (7), като средноквадратичното 
отклонение се определя с точност до 0,1МРа по формулата:  

(9) 𝑠 𝑘𝑠б 𝑘
∑ ,б ,б ,  

- а корекционният коефициент за 𝑠б по формулата 
(10) 𝑘 𝑠р 𝑠б⁄ ,  

където 𝑠р и 𝑠б са съответно стойностите на средноквадратичните отклонения 
на резултатите за якостите на пробните тела, получени от изпитванията по 
разрушителен и безразрушителен метод. Необходимо е 0,8 ≤ к ≤ 1,5 или се 
прави повторно изпитване за набиране на нови данни. 

 
3.2. Стандарти за контрол и оценка на бетона след хармонизирането им  
 

Първият от тези стандарти, БДС ЕN 13791:2007, регламентира техниките за 
оценяване на място якостта на натиск на бетона в конструкции и готови бетонни 
елементи. Изпитването на място отчита едновременно влиянията на самия материал и на 
изпълнението, но не замества изпитването на бетона по БДС EN 206 [7]. Неговите 
изисквания са насочени към оценка на якостта на бетона в следните случаи: 

 Когато съществуваща конструкция трябва да се промени или преизчисли; 
 Да се оцени конструктивното съответствие при съмнение в якостта на натиск на 

бетона в конструкции, поради дефектни работи, влошено състояние на бетона 
след пожар или други случаи; 

 Когато е необходима оценка на място на якостта на бетона по време на 
строителството; 

 Да се оцени конструктивното съответствие в случаи на установено 
несъответствие на якостта на натиск на бетона от изпитване на стандартни 
пробни тела; 

 Да се оцени съответствието на якостта на натиск на бетона на място, когато се 
разработват стандартни продукти или спецификации. 

Този хармонизиран европейски стандарт: 
 Дава методите и процедурите за оценка на място на натисковата якост на бетона; 
 Представя принципите и указанията за установяване на зависимостите между 

резултатите от изпитване с индиректни методи и якостта на място от ядки по 
т.нар. директен метод; 



 

230 

 Дава указания за оценяване на място якостта на натиск на бетона в конструкции 
или готови бетонни елементи чрез индиректни (ИМ) или комбинирани методи 
(КМ); 

 Не включва използване на ИМ без корелация с якост от ядки; оценка базирана 
на ядки с диаметър <50mm или по-малко от 3бр., както и използване на 
микроядки. 

Други особености на стандарта БДС ЕN 13791:2007, са следните: 
 Ако якостта на място се определя от ядки с дължина и номинален диаметър 

100mm, тя е еквивалентна на якостта на натиск на куб със страна 150mm при 
еднакви условия на изпълнение и съхранение; 

 Якостта на ядки с номинални диаметри 100 и 150mm и отношение 
дължина/диаметър = 2:1, се равнява на якостта на цилиндър с диаметър 150mmи 
дължина 300mm при еднакви други условия; 

 Валидността на зависимостите, установени чрез процедурите за корелация м/у 
ограничен брой ядки и ИМ извън границите използвани за получаване на 
отместването от основните криви, е съответно: ±2% за големината на отскока; 
±.0,05km/s за скоростта на прозвучаване и ±2,5kN за силата на изтръгване; 

 Оценката базирана на изпитване на ядки с еднакви дължина и диаметър и 
прилагането на основни криви, дава якости на натиск на място еквивалентни на 
кубова якост.  

 След изчисляване на характеристичната якост, еквивалентният клас по якост на 
натиск според БДС EN 206-1 може да се оцени, като се използва коефициент 0,85 
за отношението характеристична якост на място/характеристична якост на 
стандартни пробни тела; 

 Върху якостта на натиск на ядки негативно влияние могат да имат фактори като: 
съдържание на влага (до 10-15%); наличие на шупли (5-8%); направление 
спрямо бетонирането (0-8%); несъвършенства (пукнатини, дефекти, наличие на 
армировки и др.); равнинност на повърхностите; 

 Факторите на влияние върху резултатите от ИМ за изпитване са главно 
характеристиките на бетона и условията на изпитване – добавъчни материали, 
уплътняване, влажност при изпитването, повърхностни неравности, обработка, 
наличие на армировки, дълбочина на проникване и др.; 

 В случаи когато конструкциите или готовите елементи са във влажна или суха 
среда, ядките трябва да се изпитват също в напоено или сухо състояние при 
условия еднакви с тези на работа на конструкциите. 

 
Националното приложение NA:2011 към стандарта БДС ЕN 13791:2007 го 

допълва и определя условията за прилагането му на територията на Р. България. Този 
документ е съобразен с климатичните и географски условия, различните нива на 
сигурност, материалите за изготвяне на бетон, националните традиции и строителен 
опит, и с националното приложение БДС EN:206-1/NA. В своята цялост като БДС 
EN:2007/NA:2011, той заменя и отменя стандартите БДС 9673-84 и БДС 3816-84. 
Главните насоки са същите, както на БДС ЕN 13791:2007, като съществените различия и 
допълнения спрямо него са следните: 

 Отношението м/у характеристичната якост на натиск на място и съответната на 
стандартни пробни тела е приета да е 1,0, вместо 0,85 което изравнява 
минималната характеристична с класа по якост на натиск; 
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 Когато якостта на място се определя чрез ядки, се използват корекционни 
коефициенти, залегнали в БДС EN 206-1/NA, които от своя страна са заимствани 
от БДС 505-84; 

 Резултатите от изпитване на ядки обичайно да не се променят в зависимост от 
посоката на сондиране; 

 Към калибрираните индиректни методи от направлението за „Оценка на стари 
конструкции“, се добавя нов метод чрез т.нар. „Коефициент за съгласуване на 
основната зависимост на Шмидт (тип N и NR), в който са регламентирани: 
- общите положения и подбора на местата за комбинирано изпитване: от 

стандарта БДС 9673-84; 
- начинът и зависимостите за определяне на големината на отскока и на 

коефициента за съгласуване: според БДС 3816-84; 
- определянето на корекционният коефициент за стандартното отклонение и 

зависимостите за оценяването на якостта на натиск на бетона на място: от 
БДС 9673-84; 

 В останалите методи принципите са както в основния стандарт, с изключение на 
коефициентите даващи надеждността на зависимостта за якостта на място: с 
вероятност 95%, вместо 90%. 

 
Последната редакция на стандарта БДС ЕN 13791:2019 замества и отменя 

предходната, БДС ЕN 13791:2007, и в сравнение с него има следните основни разлики: 
 Стандартът БДС ЕN 13791:2007 е изцяло ревизиран, но за приемственост са 

запазени методологията и целта, както и много от предходните структури; 
 Фокусът е определяната характеристичната якост на натиск да се прилага с EN 

1990 и EN 1992-1-1; 
 Дадени са изчерпателни указания за прилагането на процедурите, особено 

относно определяне на резултатите от изпитването, измерването, обема на 
бетона, местата и районите за изпитване; 

 Включени са изисквания за началните изследвания на място, за възприемане на 
процедури, методи, места и райони за изпитване; 

Този подобрен европейски стандарт: 
 Дава методите и процедурите за оценка на място на натисковата якост на бетона 

и на характеристичната якост на натиск на бетона в конструкции и готови 
бетонни компоненти, с използване на директни методи (изпитване на ядки) и 
индиректните методи (ИМ) чрез големината на отскока и скоростта на 
ултразвук; 

 Двете приложения (за стари конструкции и доказване на съответствие) имат 
общи стъпки, но методите за оценка са различни. Причината е, че при оценяване 
на якостта на място в стари конструкции няма яснота какъв ще е резултатът и 
при оценяването се взема предвид несигурността, свързана с броя на данните; 

 За да се изравни със стандарта за проектиране EN 1992-1-1, в който якостта на 
натиск е базирана на цилиндри с отношение дължина/диаметър = 2:1, якостта на 
натиск на място се определя от ядки с диаметър ≥75mm и отношение 2:1; 

 В допълнение на това, препоръчва стойност 1,0 за коефициента aсс и 0,85 за h, а 
за отношението на якостите на натиск между ядки 2:1 и 1:1 – коефициент за 
дължина (CLF)=0,82 с толеранс 0,9:1 до 1,1:1. 

Други важни особености на БДС ЕN 13791:2019 са:  
 За валиден резултат от изпитване на ядки се приема якостта на място на 

единична ядка или средната якост, ако от едно място са изрязани повече ядки; 
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 За ИМ валиден резултат от изпитване са съответно: средната стойност на 
големината на отскока от 9бр. валидни отчета от Шмидт за изпитвано място и 
една или средна стойност от измерване с ултразвуков апарат, ако са направени 
повече отчети на едно място; 

 Предвижда извършване на начално оценяване и систематизиране на изходните 
данни, с оглед: 
- оценяване дали определения изпитвателен район (област) включва един или 

повече класове по якост на натиск: подобно разположени елементи, яснота 
за различни групи, партиди и/или тактове на изпълнение и др.  

- оценяване на индивидуалните резултати от измерване в изпитвателния 
район: т.нар. „Grubb test”, който показва дали най-ниския и най-високия 
резултати са в статистически приемливи граници, когато съответните им 
разлики спрямо средната стойност отнесени към средно квадрат. отклонение 
са по-малки от критичната стойност Gp – функция на n. 

 При оценка на бетона в стари конструкции с калибрирания ИМ, регресионното 
уравнение може да се екстраполира най-много до 4МРа извън двата края на 
реално получената зависимост за метода; 

 При оценяване на класа на бетона в случаи на съмнение при нови конструкции, 
общият обем на бетона в изпитвания район трябва да е неповече от около 
180 куб.м.; 

 Използването на ИМ чрез големината на отскока в тези случаи е допустимо, само 
ако дълбочината на карбонизация на бетона не надвишава 5mm; 

 Проучвателни изпитвания в случаи на несъответствия на класа на бетона в нови 
конструкции се прилагат главно за оценка на еднородността на бетона в 
изпитвателни райони, където ИМ са подходящи; 

 В такива случаи в НП трябва да се дадат специфичните зависимости м/у якостта 
на бетона и параметрите на съответния ИМ и процедурите за прилагането им.  

 
 
3.3. Сравнителни резултати от оценки на реални конструкции 
 
3.3.1. Оценка на якостта с ядки при стари конструкции 
 

Според БДС 9673-84 и БДС EN 13791:2007/NA:2011  
 

Обект Елемент n Rm s v R0,95 
Клас 

Жп мост  
на км 14+573 Ск 

Гл. гр. 15 74,2 7,686 0,104 61,6 В60 

Жп надлез  
на км 56+614 Кл 

Гл. гр. 12 60,5 _ _ 50,6 В50 

Жп мост  
на км 9+959 Пд 

Гл. гр. 8 72,8 _ _ 68,0 В65 
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Според БДС EN 13791:2007  
 

Обект Елемент n fm(n)is fis,lowest s k fck,is (fck,is,cub) Клас 

Жп мост  
на км 14+573 

Гл. гр. 15 64,5 56,7 6,689 1,48 54,6 (51,0) С50/60 

Жп надлез  
на км 56+614 

Гл. гр. 12 52,6 44,0 _ 5 47,6 (47,0) С45/55 

Жп мост  
на км 9+959 

Гл. гр. 8 63,3 59,1 _ 6 57,3 (57,0) С55/67 

 
Според БДС EN 13791:2019 

 
Обект Елемент n fcm(n)is s kn fc,ishighest/fck,is,lowest fck,is (fck,is,cyl) Клас 

Жп мост  
на км 14+573 

Гл. гр. 15 52,9 5,493 1,84 64,4/46,5 42,8 (43,0) С50/60 

Жп надлез  
на км 56+614 

Гл. гр. 12 43,1 3,714 1,87 48,7/36,1 36,2 (34,0) С40/50 

Жп мост  
на км 9+959 

Гл. гр. 8 51,9 3,108* 
4,155 

2,00 57,2/48,5 43,6 (43,0) С50/60 

 
 
3.3.2. Оценка на класа на бетона с ядки при съмнение и/или несъответствие 
 

Според БДС 9673-84 и БДС EN 13791:2007/NA:2011  
 

Обект Елемент n Rm s v R0,95 
Клас 

Жил. сграда  
в м. Витоша,  

София 

ВНК 15 34,0 3,040 0,090 29,0 В25 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покривна плоча 5 57,6 _ _ 49,0 В45 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покривна плоча 6 34,6 _ _ 31,0 В30 
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Оценка при съмнение за класа на бетона в нови конструкции  
по БДС EN 13791:2007 с директен метод 

 
Обект Елемент n fm(n)is fis,lowest s 0,85(fck+1,48s) 0,85(fck-4) Клас 

Жил. сграда  
в м. Витоша,  

София 

ВНК 15 29,6 25,0 2,651 28,8 22,1 С25/30 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покривна  
плоча 

5 50,1 42,6 _ _ 39,1 С45/55 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покривна  
плоча 

6 30,1 27,0 _ _ 26,3 С28/35 

 
Оценка при съмнение за класа на бетона в нови конструкции  

по БДС EN 13791:2019 с директен метод 
 

Обект Елемент n fcm(n)is fc,is,lowest 0,85(fck,spec+2) 0,85(fck,spec+1) 0,85(fck,spec–M) Клас 

Жил. сграда  
в м. Витоша, 

София 
ВНК 15 24,3 20,5 22,9 _ 17,8 С25/30 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покрив- 
на плоча 

12 41,1 34,9 - 39,1 34,9 С45/55 

Произв.  
сграда  

във Варна 

Покрив- 
на плоча 

8 24,7 22,1 _ 24,6 20,4 С28/35 

 
 
4. Изводи и заключения 
 

Въз основа на проведените анализи могат да се направят следните заключения: 
4.1. С развитието на методите и техниките за БК на бетона, в стандартите се въвеждат 
уреди и апарати, по-лесни за употреба, отчитане и първичен анализ на данните от 
изпитванията, а старите постепенно се отстраняват от обхвата им. 
4.2. Основен принцип при контрола и оценяването на якостта на натиск на бетона, 
заложен още в първите наши БДС, е резултатите от изпитването да се оценяват по 
методите на математическата статистика. 
4.3. С усъвършенстване на техниките за изпитване постепенно се налага и развива 
положителната тенденция за подобряване на достоверността на оценката чрез 
комбиниране на методите за изпитване – директни: разрушаване на пробни тела 
(стандартни кубчета + ядки и/или само ядки) и индиректни: чрез големината на отскока; 
скоростта на прозвучаване и/или силата на изтръгване. 
4.4. Тази тенденция рефлектира и върху методиките на оценяване, които се усложняват 
и обхващат повече и по-разнообразни варианти на изпитване. 
4.5. Във всички случаи обаче, методите за оценка на якостта на натиск на бетона и/или 
за проверка на съответствието на класа на бетона залегнали в старите БДС, а и по-късно 
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в Националното приложение NA:2011 [11] към БДС EN:2007, са по-консервативни от 
европейските. 
4.6. Националното приложение NA:2022 към БДС EN:2019 [12], което се очаква да излезе 
от печат до края на м. юни т.г., за разлика от предишното е в пълна хармония с този [12] 
и останалите действащи стандарти за изпитване на бетони [7, 8, 9, 10] и хармонизираните 
евронорми за проектиране на стоманобетонни конструкции 
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Abstract 
There have been a lot of video archives since 1956 when Videorecorder was invented. Due to their value they must 
be safeguarded and preserved by digitization. Yet two main problems appear. First is obsolescence of the reading 
equipment that in a given moment is just unavailable. Second problem is deterioration of the video type, both 
sticky shed syndrome and/or inducing tracking errors due to different causes. All those problems made impossible 
normal contact reading by the videorecorder’s heads. We proposed a theoretical approach for contactless reading 
from a distance. One is by quantum magnetometer that seizes the weak magnetic field of the recorded tracks on 
the tape. Another is by scanning the video tape with an electron beam using Lorentz forces, similar to Lorentz 
scanning transmission electron microscopy, but much simplified (and cheaper). Next is software decoding of the 
signal in order to have a standard video image at the end. Has been reviewed troubles of implementing those 
methods, as well constraints, benefits and disadvantages. 
At the end, a road map is given for further implementation of these new methods in practice. 
 
Keywords: video archives, reading video tape, quantum magnetometer, bad video tapes, scanning electron beam 
 

Цифровизация на стари видео и аудио архиви чрез използване на 
методи за дистанционно четене на магнитни ленти 

 
Радослав МАРКОВ 

 
1. Увод 

Процесът на цифровизация на аудиовизуални произведения, записани на магнитна 
лента, в света върви по възходяща линия. Първият комерсиален видеомагнетофон е 
произведен от американската фирма Ампекс и е демонстриран на 14.04.1956 [1]. 
Оттогава са се натрупали голямо количество магнитни видеоносители. Няма дори 
предварителни данни колко минути видео има записани в света, но със сигурност за тези 
години са се натрупали милиони минути. Щом телевизия като Словения има 100 000 
ленти [2], то може да се предполага, че ако отношението население брой ленти е що годе 
константно, то в света трябва да има над 300 000 000 часа видеоматериал. За да се запазят 
за поколенията в цифров вид те трябва да се цифровизират. Нормалният процес на 
цифровизация е свързан с използване на оригиналните възпроизвеждащи устройства за 
дадения стандарт. Но тук възникват два основни проблема, които ще разгледаме: 
 
1. Остаряване/излизане от употреба (obsolescence) на оригиналното оборудване. 

Тук влияят два фактора. 
Първият фактор е броят и времетраенето на прозореца за производство на 

оборудването. Ако формата VHS е произвеждан в милиони бройки и в продължение на 
40 г. (1976-2016) [3], то екзотични формати като VX на Мацушита са имали живот около 
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година и под 10 000 произведени бройки. Същото се отнася и за руските магнетофони 
Електроника-БМ. Това означава, че произведените в по-големи количества и по-широк 
времеви прозорец е по-лесно да се намерят, отколкото редки екзотики. 

Вторият фактор е колко е старо дадено устройство и на каква елементна база е 
направено. Ако то е много старо, най-вероятно вече липсва, а дори и да се намери дадена 
бройка, то тя е неработеща и ако елементната база е много остаряла (лампи, транзистори, 
глави), то е трудно към невъзможно да се възстанови. Въпреки че съвременните 
технологии позволяват направата на единични детайли с произволно сложна форма и 
материали (адитивно производство – 3D принтиране, метално наслояване и подобни), то 
поради липса на документация или използвани остарели концепции е невъзможно или 
изключително скъпо възстановяването на тези стари възпроизвеждащи устройства. Ако 
архивът е от много ленти със запазено качество, то би било финансово изгодно да се 
възстанови и по-рядък/екзотичен видеомагнетофон. Но ако архивът е малък, или с лошо 
качество на лентите, то тогава трябва да се търси друго решение. Като пример: В 
Министерството на младежта и спорта на Република България има останали определен 
брой видеокасети с олимпийска тематика (тренировки, интервюта, репортажи, 
постижения) по стандарт CVC (compact video casette) и макар, че този формат 
принадлежи към екзотичните, имайки предвид ценността на архива и бройката на 
касетите (предполага се, че са над 100), то има смисъл от възстановяване на 1 бройка 
видеокасетофон по този стандарт с цел цифровизация на архива, въпреки високата цена 
на това действие. 

Като цяло горните фактори са пречка пред дигитализацията на единични бройки 
редки формати ленти, дори и да са в добро състояние. 
 
2. Дефекти по самата лента: 

Тук също има два основни проблема. 
Първият проблем се нарича Sticky shed syndrome, който в българската 

терминология неправилно се нарича разпрашване на лентата (фиг. 1). 
 

 

Фигура 1. Дефект от разпрашване (sticky shed) 

 
Всъщност, това е намаляване на сцеплението на скрепващия слой на лентата. В 

резултат намалява магнитния материал на записващата повърхност на лентата и 
съответно магнитното поле. Също така вредни последствия могат да бъдат запълване на 
процепа на възпроизвеждащата глава или даже нейното разрушаване. Тук няма да 
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дискутираме причините за появата на този синдром, както и вероятностните методи за 
неговото отстраняване, тъй като има достатъчно научна литература по въпроса [4][5][6]. 
Тук ще се спрем на случая, когато класическия метод „печене“ на лентата (baking) не 
помага или не е приложим. 

Втори проблем е промяна поради някаква причина на точността на магнитните 
пътечки (tracking). Такива причини могат да бъдат свиване на лентата, огъване поради 
лошо съхранение или химични процеси (само ако е на ацетатна основа, иначе - много 
рядко). Видеозаписът е трансверзален (вертикален спрямо движението на лентата) или 
хеликален (обхваща главата под формата на буквата Ω) (фиг.2). При този проблем 
главата, която е с механично фиксирани размери не може да попадне на пътечките, 
въпреки действието на системата за наместване (tracking system). Последствията за 
сигнала са показани на фиг 3. 

 

 

 

Фигура 2. Хеликален формат на видеозапис 

 

Фигура 3. Грешки при възпроизвеждане на сигнал от изкривена лента.  
Вляво: Трапецовидна грешка – ъглово отклонение спрямо пътечката.  

Вдясно: грешка от кривина на пътечката – главата не следва линията на пътечката 

 
Тези проблеми могат да се обединят и решат чрез начин за безконтактно 

дистанционно четене на лентата с последващо софтуерно декодиране на сигнала до 
цифрово видеоизображение. 
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2. Задача 
 

Имаме задача да прочетем магнитно поле с нисък интензитет, малък размер и с 
близко друго магнитно поле. Такава е структурата на едно поле на магнитния видеозапис 
върху лента. Например при VHS ширината на една пътечка (един полукадър на 
видеоизображението) е 58 μm, дължината на вълната или минималната резолюция на 
магнитно поле е 1.3 μм, при U-matic съответно е 85 μм (с 52 μм изолиращ промеждутък 
между пътечките – guard band) [7].  

Поради факта, че цифровите видеоленти са по-нови като концепция и изработка 
(най-старите са произведени през 1992 г.) ние няма да ги разглеждаме, а ще работим само 
с аналоговите такива. 
 
3. Нови методи за дистанционно четене на магнитни ленти 
 
3.1. Използване на квантов магнитометър 

Квантовият магнитометър е устройство за измерване на слаби магнитни полета. 
Той е толкова е чувствителен, че хваща магнитното поле на мозъка и сърцето. Има най-
различни принципи на работа – Нe3, Протон, Overhauser и т.н. [8]. Тези методи, обаче, 
имат недостатъци като използване на големи и сложни апарати, много бавни като 
действие, недостатъчна резолюция, които ги правят непригодни за нашите цели. Затова 
ще съсредоточим вниманието си върху нов вид квантови магнитометри – така 
наречените азотни празни места в диамант (Nitrogen-vacancy in diamond). Накратко, 
представляват диамант с правилна въглеродна решетка като на определено място 
въглероден атом е заменен с азотен (фиг. 4). 

 

  

Фигура 4. Вляво: илюстрация на принципа на NV-magnetometer  
Вдясно: Илюстрация на принципа на четене на магнитна повърхност от магнитометър 

 
Получава се дефект с неустойчива структура, който при определени условия 

(облъчване с лазер, помпане с радиочестота в Гигахерцовия диапазон) е чувствителен 
към промяна на магнитното поле, давайки пропорционален сигнал на напрегнатостта на 
магнитното поле, при това с много добра чувствителност (pТ) и резолюция от nm до μm. 
Повече за принципите и преимуществата на NV магнитометър може да се види в [9]. 
Тези му специфики задоволяват нашите изисквания, изложени в началото на този 
параграф. 

Този квантов магнитометър за дистанционно четене на магнитна лента може да се 
използва по следния начин: За получаване на първичен сигнал пропорционален на силата 
на магнитното поле прилагаме установката от фигура 5.  
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Фигура 5. Работна схема на възможен четец с квантов магнитометър 

 
Състои се от четец – NV диамант, лазер с оптично влакно, подаващо светлината до 

активния елемент и генератор на честота около 2.4 GHz, определяща се от параметрите 
на активния елемент. Подвижен елемент, следващ пътя на магнитните пътечки на 
лентата е само NV диамантът. Оптичното влакно и вълноводът са гъвкави. По този начин 
се намалява теглото и инертността и се увеличава скоростта на сканиране на активния 
елемент. Задвижващият механизъм може да бъде пиезо- или магнитострикционен 
актюатор, който може да осигури движение на активния елемент в 2D плоскостта на 
магнитните пътечки. Активният елемент не докосва повърхността, а придвижването на 
лентата се осъществява от ролки, които опират в задната страна на лентата. По този 
начин чувствителният слой, заплашен от разпадане, не се докосва нито от лентодвижещи 
елементи, нито от активният елемент. При съвременните бързи контролери на актюатори 
и мотори с обратна връзка не е проблем да се синхронизира движението на лентата с 
движението на активния елемент и съответно със сигнала, подаван от активния елемент 
за обработка. За да се осигури сцепление без да има тон-ос опираща и в магнитния слой 
може да се ползват за транспортиращите ролки т.нар. гекон материал, който подобно на 
едноименния гущер се залепва здраво при 90о и се отлепва без последствия за 
повърхността при намаляване на ъгъла, т.е. при въртене. 

За да се види какво и как трябва да сканира активният елемент трябва да се знае 
структурата на конкретния видеозапис (ъгъл на азимут, дължина на пътечката, плътност 
на пътечките ), така че да знае управляващата система къде да поставя четящия елемент. 

Има 3 начина това да се получи.  
Първият и най-прост е да се използва т.нар. магнитна лупа. Това е прост уред, 

съдържащ течност с определен вискозитет, в която са диспергирани наночастици от 
феромагнитен материал. При доближаване към магнитен източник вътре в течността се 
образува фигура на изследваното магнитно поле. Това е миниатюризирана версия на 
известния училищен опит с железни стружки, хартия и магнит. В този случай обаче, 
заради течността и наноразмерите на частиците, картината на магнитното поле е доста 
фина и опитът показва, че могат да се видят размерите и разположението на магнитните 
пътечки (фиг. 6). 

 



 

241 

 

Фигура 6. Визуализиране на магнитно поле с т.нар. магнитна лупа 

 
Вторият начин е чрез правоъгълно сканиране с магнитометъра да се получи 

псевдокартина на пътечките и разстоянието между тях. Всъщност това е по-бавен, но 
автоматизиран вариант на първия метод. При това се усложнява и обработващия 
софтуер. Допълнителното удобство е, че може да се ползва за автоматична калибрация, 
тъй като освен за дешифриране геометрията на магнитните пътечки, може да се 
калибрира и за очаквания магнитен поток, като се извърши самокалибрация, така че 
нивото на сигнала на изхода на измерващата система да е 100% от пик до пик. Това става 
чрез предусилвател с голяма динамика, управляван с напрежение (voltage controled pre-
amplifier). Доколкото сигналът от видеолентата е с честотна модулация, веднъж 
калибриран по средното ниво на лентата се запазва сравнително постоянен (с 
изключение на резки промени, поради липсващи частици или участъци на лентата, но и 
при това положение може да се задейства управляемият усилвател и в някакви граници 
да изравни нивото). При добра динамика на аналогово-цифровия преобразувател (АЦП) 
с поне 16 бита на изхода може да се получи изравняване и по софтуерен път чрез 
скалиране. 

Третият начин е при включена софтуерно-хардуерна серво обратна връзка, при 
която активният елемент извършва „хаотични“ движения, постепенно попадайки на 
правилната пътечка и самонагласяйки другите елементи (траектория и разстояние между 
пътечки). Това изисква по-сложен софтуер, но пък осигурява и по-добра стабилност на 
четенето чрез виртуален серво-контрол.  

Само щателни опити могат да покажат кой е оптималният като време и сложност 
начин за първоначално установяване параметрите на четене – траектория, разстояние 
между пътечките, дължина на пътечката. Ако лентите са само със sticky shed синдром 
вероятно първият или вторият начин би бил по-добър. Обаче ако имат и други дефекти, 
тогава третият начин е по-стабилен във времето, макар и по-бавен. 

След като вече имаме сигнал, минал през регулируем предусилвател и динамичен 
(поне 16 бит) АЦП, идва ред на цифровата обработка.  

Предполага се, че: 
 нивото на сигнала е номинално – за това се грижат управляемия предусилвател 

и АЦП; 
 механичното движение на активния елемент е строго стабилно (колкото може да 

е стабилно едно механично движение, дори и със серво-контрол). 
Възлите, необходими за декодиране, са софтуерни аналози на възлите в аналогов 

видеомагнетофон. Има и известни разлики, от една страна поради характера на сигнала, 
идващ от активния елемент, от друга страна поради големите възможности на 
софтуерната обработка на сигнала, непостижими с аналогови средства (например FIR -
finite impuls response филтри с идеално правоъгълна форма). Софтуерната схема на 
обработка е дадена в стандартни блокове на фиг. 7. 
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Фигура 7. Схема на преобразуване на сигнала в картина със стандартни блокове.  
ФМ демод – честотна демодулация на яркостния сигнал,  

TBC – Time base corection,  
POST – финална обработка преобразуване от яркостна и цветова съставна в RGB изображение 

 
В началото е нормализатор (scaler) който нормализира сигнала по ниво, при 

евентуалните му вариации (въпреки управляемия усилвател, който поддържа едно ниво 
за цялата лента) – пикове или пропадания, по-къси или по-дълги. Останалите звена са 
описани във фигурата. Трябва да се отбележат спецификите на софтуерната спрямо 
аналоговата обработка. НЕ винаги е възможно точно да се имитира в цифровия домейн 
даден аналогов елемент. Затова по-доброто решение е трансформациите, необходими на 
сигнала, за да се превърне в изображение да се правят изначално със средствата на 
цифровата обработка на сигналите (DSP).  
 
3.2. Сканиране на видео лентата с електронен лъч, използвайки сили на Лоренц 
 

Друга възможност за прочитане е чрез сканиращ електронен лъч, използвайки 
Лоренцовото отклонение. Дефиницията за него е: отклонение на поток от електрони от 
магнитно поле поради сила на привличане/отблъскване, възникваща в резултат на 
взаимодействие на заредени частици и магнитно поле и се описва със следната формула: 

 

𝐹
𝑞
2
𝑣 𝐵 (1) 

 
която представлява частен случай на Лоренцовата формула за движение на заредени 
частици в електромагнитно поле: 
 

𝐹 𝑞 𝐸 𝑣 𝐵  (2) 
 

На фиг. 7 е дадена илюстрация на тази сила. Отклонението на потока от заредени 
частици (в нашия случай електрони) е пропорционално на силата на магнитното поле 
действащо на частиците. 
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Фигура 7. Отклонение на частица със заряд q и скорост v под въздействие на магнитно поле В. 
Доколкото заряда на електроните е <0, то те се отблъскват от магнитното поле.  

 
Нашата идея е да се използва това отклонение на лъч от електрони за четене на 

магнитните пътечки на лентата. Конструкцията би била следната (фиг. 8): 
 катод; 
 генератор на електронен лъч; 
 фокусираща система по електростатичен метод; 
 отклоняваща система за сканиране с електронния лъч с електростатично 

управление на лъча с цел да няма паразитни полета, които биха могли да влияят 
на слабия запис върху лентата; 

 многоканален сензор за фино фиксиране отклонението на електронния лъч. 
  

 

Фигура 8. Принципна схема за сканиране. Electron beam – електронен лъч, scanning magnet 
отклонителна система, scan generator – генератор на отклонение на лъча, signal amplifier – 

усилвател на изходния сигнал, Sample - повърхност за сканиране (в нашия случай магнитна лента) 

 
Като цяло това много наподобява съществуващите и в момента Лоренцови 

сканиращи прозрачни електронни микроскопи (Lorentz scanning transparent electronic 
microscope – LSTEM). Разликата е, че при нашия случай е необходимо само отчитането 
на отклонението, но с по-висока магнитна резолюция, а изискванията са по-слаби, 
защото размерът на четените магнитни пътечки е много по-голям и няма нужда от 
специалните методи за постигане на по-висока геометрична резолюция, които 
значително оскъпяват този микроскоп. Накратко казано имаме пред себе си опростена 
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версия на LSTEM, чийто изходен сигнал не се визуализира, а се предава към схема за 
декодиране на изображение. 

Важните разлики са: 
 по-малък ток на лъча, тъй като искаме само неговото отклонение, но не и 

взаимодействие с обекта (магнитната лента), въпреки че ще има известно 
преминаване на електрони през материала, но те ще бъдат малко и ще се явяват 
като шум на сигнала, който може да бъде отстранен с филтриране доколкото 
този шум е постоянен; 

 сензор за отклонението, позволяващ по-висока магнитна резолюция (захващане 
на по-малки разлики в магнитното поле); 

 електростатично фокусиране и отклонение на електронния лъч с цел да няма 
магнитни полета, взаимодействащи с обекта (магнитната лента). 

Обработката на изходния сигнал от детектора се припокрива с обработката, която 
вече описахме. Възможно е да се добави допълнително входно филтриране, което да 
отстрани допълнителните шумове, непропорционални на интензитета на магнитното 
поле от пътечката и идващи от случайното поведение на електроните (по-скоро 
енергийното им разпределение) и от тези частици, които преминават през материала 
вместо да се отклоняват. Във времето тези шумове имат постоянен характер и 
равномерно разпределение (бял шум) и биха могли да се филтрират с познати методи, 
например wavelet transformation, без да се засяга полезният сигнал. 

Важен компонент на такава система е калибрацията, която трябва да установи 
правилна пропорция между силата на магнитното поле на лентата и изходния сигнал. В 
началото при изграждането на системата трябва да се направи генерална калибрация. 
След това преди всяко четене на дадена лента трябва да се калибрира към нея, имайки 
предвид метода на запис (по-скоро годините, в които е правен), типа на лентата 
(ниска/висока коерцитивна сила), степента ѝ на разрушение (доколко е нарушен 
магнитния слой) и други подобни фактори, влияещи на силата на магнитното поле на 
лентата.  
 
4. Заключение 
 

И двата метода имат своите преимущества и недостатъци. Избирането на даден 
метод може да бъде след опити с различни ленти като стандарт на запис и степен и начин 
на увреждане. 

Четенето с квантов магнитометър е сравнително по-лесно, но текущите 
магнитометри нямат скоростта на четене, каквато би имал един електронен лъч заради 
неговата практическа безинертност. 

Четенето с електронен лъч изисква допълнителни по-тежки условия като поставяне 
на касетата във вакуум, което забавя и усложнява процеса. 

И двата начина биха били сложни като реализация и сравнително скъпи, тъй като 
са базирани на последните достижения на науката, като NV-magnetometer, прецизни 
актюатори, едномодови лазери, сензори за електронен лъч и подобни. Поради тази 
причини те не могат да намерят масово приложение и да заместят стандартния процес за 
цифровизиране на видеоленти. Тяхното използване е бутиково, когато историко-
културната ценност на даден запис е много висока, а носителят, на който е записа, се 
разрушава или е направен на оборудване, което вече не съществува. Също така може да 
се използва за криминaлистично разчитане на видео ленти (forensic usage). Това би било 
част от голяма научна организация или много голям държавен архив, които биха могли 
да закупят и поддържат такава сложна апаратура и да предлагат такава услуга на по-
малки и нискобюджетни структури. 
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Като цяло, тези методи дават възможност за справяне с проблем, нерешен досега. 
Те са част от последните тенденции в аудио-визуалното архивно дело да се вземат 
технологии от други области и да се използват за целите на аудио-визуалното 
възстановяване. Като пример може да се посочи използването на ядрено-магнитен 
резонанс за четене на залепнали филмови ролки (от институт ЕТН в Цюрих) или 
възпроизвеждане на стари грамофонни плочи чрез визуално сканиране и дешифриране 
на звуковите пътечки [10]. 

С по-горните предложения ние допринасяме за този процес и сме сигурни, че ще 
има по-нататъшно развитие, като например използване на машинно обучение за 
преобразуване на сигнала от детектора в изображение, прескачайки сложните модули за 
цифрова обработка. Доколкото има някаква зависимост на финалната картина от входния 
сигнал това е път, който трябва да се изследва.  
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Abstract 
The article contains the results of RT analysis of several bronze objects from the necropolis near the village of 
Balei Vidinsko and from the Thracian sanctuary near the village of Malko Tarnovo. 
The used analysis methods are: Formal typological analysis, XRF, LIBS, X-ray analysis, SEM. 
 
Keywords: RT, archaeology. 
 

RT анализ на бронзови предмети от некропола при местността Балей, 
Видинско и от тракийското ямно светилище при Малко Тръново 

 
Камелия КАЛЧЕВСКА 

 
1. Изследвани артефакти и резултати 
 
1.1. ПИН 652. Вертикална дръжка от кана („Родоско“ ойнохое), бронз.  

Изработена е от четири бронзови тръбички с диаметър 0,64 см, изковани от дебел 
лист, поставени една до друга и припоени върху обща пластина. Тя е припоена в горния 
край към продълговат носещ елемент, поставен перпендикулярно на нея. Той е масивен, 
лят, има неправилна цилиндрична форма и оформени като макари краища, украсени с 
гравирани розети. По дължината на тялото е оставен плитък жлеб за прикрепяне към 
устието на съда. Долният край на дръжката е равно отрязан. Размери. дължина 16 см; 
Сеч. на дръжката: 2.8х1 см; максимална дължина 10 см.  

Дръжката е принадлежала на бронзова кана от т.н. тип „Родоско“ ойнохое. Съдове 
с тази форма са разпространение в цялото Средиземноморие. Счита се, че са изделия на 
водещи металургични гръцки ателиета от времето около 600 г. пр. Хр. Съществува 
научна дискусия за центровете на тяхното производство, тъй като едни и същи съдове са 
открити както в района на Източното Средиземноморие, като о. Родос, откъдето идва и 
наименованието на този тип съдове, така и от обекти от Италия и Южна Франция. 
Макара: 82,4% мед, калай – 11.3% и олово – 6.3%. 
Общата пластина е със състав – 83,4% мед и 16% калай. 
Тръбите са еднакви по състав – 86-87% мед и 12-13% калай. 
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Фиг.1. Дръжка на бронзова кана 

Анализите на тази дръжка в конкретни 6 точки:1-4 върху всяка една от тръбичките; 
5 – върху макарата и 6 – върху „тръбата“ на носещия елемент; 7 – върху общата подложка 
на тръбичките. След данните за всяка една от точките като извод сме записали следното: 
Тръбичките са от безоловен бронз (мед от 84.52 до 87.23% и калай от 11.76 до 15.48%. 
Пластината подложка също е от безоловен бронз: мед 83.4% , калай 16%. За лятото 
носещо тяло – „тръба“ и макари сме записали че е с олово – мед 82.4 до 83.22%, калай – 
11.3 –до12.73% и олово – 4.06 до 6.3%. Резултат: Пластинката – подложка и тръбичките 
са ковани и са от безоловен бронз, докато лятото носещо тяло е от оловен бронз. 

Може да се обобщи, че както елементният състав, така и данните от 
рентгенографския анализ сочат точно това – тръбичките и носещата пластина са 
изработени от безоловен бронз със сходен състав и са изработени чрез коване на бронзов 
лист. Носещият елемент с макаровидни краища има друг състав, в който има олово и 
това е нормално тъй като е лят. Отливката е с много добро качество както се вижда на 
снимката вдясно. 

 

   

Фиг.2 Рентгенография на ПИН 652 
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Рентгенография. Дръжката е направена от лист с дебелина 2.5 mm, споените върху 
нея тръбички с диаметър 6-7 mm имат дебелина на стената на всяка от 0.78-1.35mm. 
Индикират се само 10-12 пори – позиция 1 с диаметър под 2 mm. Поглед от външната 
страна на дръжката. Дръжката е идеално изпълнена отливка. При преход от ф3.5 до ф25 
mm не се индикират всмукнатини, нито пори. Каналът е с дълбочина 5mm и ширина 3-4 
mm и е дълбан допълнително, вероятно за да съедини дръжката с тялото на съда. 
 
1.2. ПИН 653. Дръжка от разлат съд (поданиптер), бронз.  

Хоризонтална, П-образна, с кръгло сечение, в средата плоска и профилирана. В 
краищата е свързана с отделно изработена пластина (краче) за прикрепване към съда с 
форма на половин диск и оформена като розета с врязани линии; имат по един отвор в 
средата за прикрепяне към съда. От едната основа е запазена около една трета. 

Дръжка за съд – идеално изпълнена отливка. В ръкохватката в лявата и част има 
видими пори от 1.5-2mm, получени са вероятно вследствие рязката промяна в 
геометрията на артефакта, видимо почти два пъти е намалена дебелината на дръжката. 

 
 

  

Фиг.3. Рентгенография на ПИН 653 

 
1.3. ПИН 655. Дръжка от разлат съд (поданиптер), бронз, хоризонтална, П-
образна форма.  

В двата края –основи за апликиране към съда с форма на половин диск, неукрасени. 
В средата на дръжката–три конични издатъка. Вероятно от същия съд като ПИН 654. 

Съставът на сплавта е хомогенен в измерваните участъци и е от 65-80 тегл.% мед, 
15-25 тегл.% олово и 6-12 тегл.% калай. Златото присъства почти при всички измервания 
и е 0.3 тегл.%. 

Повторихме с проф. Кръстев [1],[2] анализите на тази дръжка в две конкретни 
точки след почистване на съответните участъци: (1) отдолу на едното краче и (2) върху 
профилираната част на дръжката. Резултати: мед – 81.8%, калай – 5.8%, олово 12.4%. 2. 
Върху дръжката – мед 79.5%, калай 5.8%, олово – 14.7%. Коментар: крачето и тялото на 
дръжката са изработени от една и съща сплав, макар че са отлети отделно. 
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Фиг.4. ПИН 655 

 
Бронзова дръжка №655 хоризонтална-частта, за която е закрепен друг материал, 

който е с по-лоша корозионна устойчивост. Получените язви са от 5 степен 
(максималната) от пет-степенната скала по стандарт БДС EN ISO Бро4628-8 2016г. 

Бронзови дръжки №№ 654 и 654-хоризонтални – пори и всмукнатина в най-
дебелата част на дръжката, вследствие на промяна на размера има незапълване при 
леенето. 
 

   

Фиг.5. Рентгенови снимки на ПИН 655 

 
1.4. Лято украшение във форма на два сърпа /полумесеца/ 
Черните кръгли участъци са в резутат от външни взаимодействия на материала-влага, 
киселинност на почвата- т.е. вследсвие корозионни процеси -големина до 2 мм. 
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Сивите кръгли/ в обема те са сфери/ участъци са пори /шупли/, получени при процеса на 
леене. Изтеглени, често закръглени шупли с гладки стени, разположени непосредствено 
под леарската кора перпендикулярно на повърхността на отливката.  Отделни шупли 
могат да излизат и на повърхността. Шуплите се срещат поединично или на групи. 
Образуват се вследствие отделяне на газове от метала или засмукване на газове при 
разливане във формата. Максимален размер на порите – до 2 mm. 

 

Фиг.6. Лято украшение от м. Балей – рентгенография 

 
2. Изводи 
 

Общия коментар към дръжките от поданиптери: ПИН 653 и следващите две дръжки 
от един и същ съд (ПИН 654 и ПИН 655). Те принадлежат на един и същ тип съдове – 
поданиптери. Само при тях има доста олово и примес на злато в сплавта. Ако може да се 
коментира това обстоятелство – на какво би могла да се дължи тази особеност – като 
резултат от досег с пота, в която е топено злато?, или като наличие на злато в самата 
медна сплав (чрез оловото?), като резултат от използването на такава суровина? Според 
мен е по-логично, тъй като примес на злато има в сплавите повече олово само на тези два 
съда от един и същи тип, това да е указание за един и същ източник на суровина (на 
оловото?) и вероятен един и същ произход. Тези съдове така или иначе са внос за Тракия 
и тъй като са много подобни като тип, логичният извод е възможно да е сякаш в тази 
посока. Могат да се изкажат предположения и в двете посоки, ако е необходимо. 

Би било интересно да се сравни състава на двете дръжки ПИН 654 и ПИН 655, тъй 
като са много близки и въз основа на формално стиловия анализ предполагаме че са от 
един и същ стил. 
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