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About the Applied Methodology for Non-destructive Testing in Certifying
the Technical Condition of Steel Towers for Antenna Systems
Dimiter DIMOV
University of Architecture and Civil Engineering, Sofia, Bulgaria,
e-mail: dimg.dimov@gmail.com
Abstract
The article presents the applied methods and the used diagnostic technique in conducting the inspections of several
existing steel towers for antenna systems used for the needs of aviation – non-directional beacons and Doppler
meteorological radars.
Special attention is paid not only to the scope and methodological features of the studies and analyzes, but also to
the selection and complex application along with the traditional and some modern specialized techniques for nondestructive testing of building materials – concrete, reinforcement and structural steels.
Keywords: steel towers for antenna systems, inspection, methodology and technique

Относно приложена методика за безразрушителен контрол
при освидетелстване на техническото състояние на стоманени кули
за антенни системи
Димитър ДИМОВ

1. Въведение
Едно от най-важните и необходими качества на опитните изследвания, в т.ч. на
обследванията и изпитванията, е тяхната достоверност и истинност. Поради голямото
разнообразие на изследваните конструкции и съоръжения, непостоянството на
окръжаващата среда, естественото разсейване на свойствата на материалите в тях и пр.,
тази достоверност се явява функция на много на брой и различни фактори.
Влиянието на тези различия върху достоверността на резултатите от изследванията
може да бъде сведено до минимум само чрез оптимално уеднаквяване на техническите
средства и начините за извършване на обследванията и изпитванията, независимо от
мястото и времето.
Такава система (съвкупност) от общи правила, закономерности и зависимости,
които трябва да се спазват с оглед най-целесъобразното провеждане на дадено
обследване и/или изпитване и които до голяма степен ще гарантират достоверността
на опитните резултати, е прието да се наричат методически особености.
Практически те представляват резултат от систематизирането, обобщаването и анализа
на множество извършени обследвания и изпитвания, поради което позволяват да се
получат най-достоверни и сравними помежду си и с теоретичните изчисления резултати.
Методическите особености са водещи при съставянето на работната програма на
всяко съвременно строително-конструктивно изпитване. Благодарение на тях
обобщаването, анализите и направените изводи могат да служат като основа за по-
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нататъшното подобряване и усъвършенстване на методите за изчисляване на
конструкциите и за правилното им обследване и изпитване.
В настоящата статия се разглеждат възприетите и приложени методи и техники [7,
8, 9, 10] при обследването на 14бр. стоманени кули на ненасочени приводни
радиостанции (NDB) и доплерови метеорологични радиолокатори (ДМРЛ), проведени
във връзка с оценка на състоянието и изясняване на условията и възможностите за
реализиране на предстоящата модернизация на тези важни за въздухоплаването у нас
системи, използвани от Ръководство на въздушното движение (РВД).
Комплексното прилагане на специално подбраните методи и техники, независимо
от многообразието и различията по вид, възраст, местоположение, материали и начини
на изграждане на обследваните съоръжения, позволиха тяхното актуално техническо
състояние да бъде установено достоверно и обосновано в съответствие с действащите у
нас хармонизирани БДС EN стандарти [1, 2, 3, 4, 5, 6].

2. Общи сведения за обследваните стоманени кули
2.1. Стоманени кули на NDB системи
Обследваните ненасочени приводни радиостанции (Non-directional (radio) beacon –
NDB системи), построени през втората половина на 60-те и началото на 70-те години на
миналия век и разположени по на 20-тина км от основните граждански летища у нас, са
два вида:
Антенната система на първия вид радиостанции (NDB “BOZ”, “GNA”, “DWN”,
“BU” и ДПРС22 „Бургас“) се състои от по 2 или 3 бр. успоредни проводници (вибратори),
опънати между върховете на 2 бр. носещи конструкции (метални решетъчни кули), с
височини по 30м, отстоящи на разстояние 80м една от друга (фотос 2.1). Отсечката
между двете кули е разположена симетрично, перпендикулярно на направлението на
оста на съответната летищна писта. Конструкциите на кулите са пространствени прътови
ферми с форма на пресечени пирамиди с размери на основата от около 200/200cm (GNA)
до 240/240сm (BOZ), а на върха от 50/50cm до 60/60cm (BOZ), с височини по около 30m.

Фотос 2.1. Поглед от запад към двете метални кули на NDB “BOZ”

Съставени са от равнораменни L-профили: вертикали, хоризонтали и едностранно
наклонени диагонали, еднотипни за съответните нива на всяка от страните. Връзките на
диагоналните и хоризонталните пръти с вертикалните на NDB “BOZ” са с болтове, а на
всички останали със заварки, докато между отделните (с дължини по около 6m) секции
на вертикалните пръти на всички кули – с болтове. Опорната хоризонтална рамка на
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всяка от кулите е също свързана чрез анкерни болтове към съответния бетонен
фундамент.
През периода на досегашната експлоатация на радиостанциите няма данни за
извършени обследвания и/или основни ремонти на металните решетъчни кули. За повече
от тях липсват и проекти. Запазени са само копия на работните чертежи на стоманените
кули на NDB “GNA” – РП за обект: Антенно устройство ДПРС за летище Г. Оряховица,
изготвени от ИПП „ПРОНО“ МНО през 1971 г.
Вторият вид антени, каквато е на NDB “WAK”, се състоят от 3 чифта проводници
(вибратори), опънати между върховете на три метални тръбни кули, с височини по около
31м, разположени в трите края (трите върха) на равностранен триъгълник, отстоящи от
центъра му по на около 40 м (фотос 2.2).

Фотос 2.2. Поглед отгоре към имота, в който е разположена NDB “WAK”

Конструкциите и на трите кули представляват тръбни метални мачти с различни по
тип и размери тръбни секции и височина на всяка от тях. Северната мачта №1 е
конструирана в долната си част от спирално заварена тръба, след това над средата – с
безшевна тръба с конусовидно намаляващ диаметър, по-горната част отново със
спирално заварена тръба и накрая с безшевна цилиндрична тръба. Размерите им също са
различни, като в меродавните най-долни части диаметрите на трите мачти: северна №1,
ю-и №2 и ю-з №3 са съответно по 330mm, 300 и 300mm, а височините им респективно
31,0m; 30,4m и 30,6m. Всяка от мачтите е укрепена с по 3 обтегача по на две нива в
противоположни на антените посоки. Спираловидните заваръчни шевове на тръбните
секции са изпълнени при заводски условия, докато връзките между отделните тръбни
секции са изпълнявани на място ръчно с хоризонтални заваръчни шевове, външно по
периферията на тръбите, като са използвани и вертикални накладки от армировъчна
стомана. Централните фундаменти на мачтите и анкерните фундаменти на обтяжките са
изпълнени от монолитен бетон.
От досегашната експлоатация няма данни за извършени обследвания и/или основни
ремонти на металните тръбни кули (мачти). Запазено е копие на Техникоикономическото задание за изготвяне на Работен проект за „Антенна система за
радиофар – Вакарел“, изготвено от Асоциация „Съобщения“ към Комбинат „Радио и
телевизия“ София, РСП „Радио и телевизия“ през 1987 г. Работен проект обаче няма.
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2.2. Стоманени кули за ДМРЛ
Носещите конструкции на тези антенни системи представляват пространствени
решетъчни стоманени ферми с основа квадрат, с успоредни вертикални колони,
хоризонтални и диагонални пръти. Те са също два вида: тръбни – на ДМРЛ „София“ и
от горещо валцовани стоманени профили – на ДМРЛ „Варна“.
Радиолокаторната кула на ДМРЛ “София” (фотос 2.3) е с размери в план
7,00/7,00m и височина 32,00m. Носещата й конструкция представлява стоманена
пространствена ферма, състояща се от 4 бр. колони с кутиеобразно сечение 200/200mm,
хоризонтални и диагонални пръти с правоъгълно и кръгло тръбно сечение. Формирана е
от 8 бр. еднотипни, с височини по 4,00m секции. Всички елементи на основната носеща
решетъчна конструкция са изпълнени от студено огъната ламарина от стомана S235J2 по
БДС EN 10025-2, еквивалентна на ВСт3пс по БДС 2592-71.

Фотос 2.3. Общ вид от юг към носещата конструкция и антенните системи на ДМРЛ София

Връзките между отделните елементи са с болтове, а оформянето на тръбите на
отделните елементи и техните фланцеви плочи и укрепващи ребра – със заводски
заваръчни шевове.
Металната носеща конструкция на радиолокаторната кула на ДМРЛ „Варна“
е разположена на покрива на техническата сграда, като стъпването й е реализирано на
кота +7,25m върху 4 бр. ст.б. колони, вградени в скелета на стоманобетонната
конструкция (фотос 2.4). Основата на кулата е квадрат, оформен между 4-те стоманени
колони, със страна 4,85m. Решетъчната структура на кулата се развива от коти +7,25 до
кота +13,50.
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Фотос 2.4. Поглед отблизо към металната носеща конструкция и антенните системи на ДМРЛ
„Варна“

Главните елементи на кулата са от горещо валцувани стоманени профили.
Колоните и диагоналите ѝ са съставени от по 2 бр. L-профила, а за хоризонталните
платформи са ползвани основно 2Т-греди в две взаимно перпендикулярни посоки.
Връзките между отделните елементи са осъществени със заварки и монтажни болтове

3. Методика и техника на проведените обследвания
3.1. Обхват на обследванията
Изхождайки от главната цел на настоящите обследвания, да се установят
действителното състояние на носещите елементи на стоманените кули, състоянието и
реалните физико-механични характеристики на вложените бетони и конструкционни
стомани, въз основа на които да се извършат необходимите анализи за актуалната им
носеща способност, се възприе да се извършат следните основни дейности:
(1) Подробно геометрично заснемане на елементите и кулите като цяло и на тяхната
вертикалност, а за кулите на ДМРЛ и проверка на хоризонталността на площадките за
монтаж на антени и радоми;
(2) Диагностика на елементите и връзките – ултразвуково определяне на нетни
дебелини и степен на корозия, изправност на съединенията;
(3) Безразрушителен контрол на заварки – визуален, ултразвуков, радиационен и
др.;
(4) Безразрушителни изпитвания на елементи на кулата за окачествяване на метала
според действащите БДС и норми.
(5) Оценка на състоянието и изправността на задвижващите механизми – лебедки
въжета, макари и др. (за кулите на NDB) и на усилията в обтегачите на NDB “WAK”.
(6) Заснемане на видимите части на фундаментите и на евентуални признаци за
слягания, NDT контрол на якостта на бетона плюс карбонизация и диагностика на
армировката, вкл. определяне на потенциала за корозия;
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(7) Компютърно моделиране и статико-оразмерителни проверки за носеща
способност и експлоатационна годност на кулата, с отчитане на установеното й
действително състояние, вложени материали и бъдещото очаквано експлоатационно
натоварване.
(8) Становище за състоятието и изправността на стъпалата и парапетите на
стълбите;
(9) Заключение и препоръки за по-нататъшната експлоатация, саниране, усилване
и/или подновяване на носещите конструкции.
Изброените по-горе дейности, приложени комплексно, гарантират достоверността
на резултатите за оценка на състоянието и за окачествяване на вложените материали и
изпълнението на отделните елементи и връзки на изследваните носещи конструкции.
3.2. Методи и техника
3.2.1. Визуални огледи и инспекция за проявени дефекти и повреди
Те са извършвани предимно пряко визуално, с възможен достъп до съответните
елементи и части на конструкциите на кулите и съпътстващите елементи (стълби и
парапети), като са използвани и фотокамери (фотоси 2.1, 2.3, 2.4 и др.).
3.2.2. Геометрично заснемане на кулите и на тяхната вертикалност
Общите геометрични размери на кулите и на достъпните им елементи
(фундаменти, или опорни ст.б. и стоманени колони, хоризонтални и диагонални пръти)
са заснемани с механична и електронна рулетка с точности ±1mm и ±0,5mm, а
напречните им сечения и дебелини – посредством шублер с точност ±0,1mm.
Вертикалността на кулите е проверявана с помоща на прецизен теодолит THEO
080A №1009233 на “Carl Zeiss Jena” (фотоси 3.1 и 3.2), стациониран последователно
диагонално на две от четирите им стоманени колони. Формираните по този начин
перпендикулярни вертикални равнини, минаващи през върховете им, позволяват
отклонението на върха на всяка от тях спрямо основата ѝ, да се измери лесно. Тези
отклонения са измервани с помоща на рулетка с точност ±1mm.

Фотоси 3.1 и 3.2 Измерване на вертикалността на кулите на NDB “BOZ” и ДМРЛ София с теодолит
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3.2.3. Безразрушителни изпитвания на бетона чрез повърхностната твърдост
Те се провеждаха с механичен твърдомер на “Schmidt”, в пълно съответствие с
изискванията на стандарта [2]. Изпитвани бяха по около 15 бр. места (серии) от
откритите (без замазки и изолации) части на фундаментите и/или другите бетонни и ст.б.
конструкции на всяка от кулите (фотос 3.3). При математическата им обработка и анализ
са използвани установените от предходни комбинирани изпитвания на подобни
стоманобетонни елементи (чрез изрязване на сондажни ядки и чрез големината на
отскока) съответни „коефициенти на съгласуване“.

Фотоси 3.3. и 3.4 БК на якостта (ляво) и карбонизацията (дясно) на бетона във фундаменти на NDB

3.2.4. Изследване на карбонизацията на бетона
Дълбочината на карбонизация на бетона в стоманобетонните елементи е
изследвана чрез своевременно третиране на прясно откъртени парчета от бетона,
посредством 1% разтвор на фенолфталейн в спирт, съгласно стандарта [4]. При това
положение липсата на оцветяване показва дълбочината на неутрализиране на течната
фаза на бетона със стойност на рН ≤ 10,8 под която стойност бетонът не е в състояние да
защитава армировката от корозия (фотос 3.4).

Фотоси 3.5. и 3.6 изследване на потенциала на бетона за корозия на армиравката във фундаменти
на NDB “DWN” (ляво) и NDB “WAK” (дясно)
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3.2.5. Изследване на потенциала за корозия на армировката
Потенциалът за корозия на армировката на същите елементи е определян чрез
измерване с анализатор за корозия CANIN+ на швейцарската фирма Proceq. Корозията
на армировката в бетона е електрохимически процес. Той възпроизвежда електрическа
проводимост, базирана на разликите между електрическите потенциали. Тези разлики се
определят чрез поставяне на полупроводник на повърхността на бетона (в случая медносулфатен) и измерване на потенциалната разлика между него и армировъчната стомана
с високочувствителен волтметър. Прието е, че ако измереният потенциал с такъв вид
полупроводник е по-малък от -0,35 волта (-350mV), вероятността за поява на корозия на
армировката е над 90% [7]. Такова изследване е провеждано на всички характирни ст.б.
елементи на кулите – фундаменти, колони и др., които са без замазки и изолации (фотоси
3.5 и 3.6).
3.2.6. Диагностика на армировката в ст.б.плочи и колони на ДМРЛ
Провеждана е с помощта на електромагнитен сканиращ апарат Ferroscan FS200 на
Hilti Corporation (фотос 3.7). Направените скенерни снимки са обработвани
допълнително със специализиран PS200 Software, за да се получат необходимите данни
за вида, диаметъра, бетонното покритие и разположението на армировката. Сканирани
са също характерни фундаменти и др. елементи на кулите.

Фотоси 3.7 и 3.8 Диагностика на армировка (ляво) и изследване корозия на конструкционната
стомана

3.2.7. Изследване на корозията на конструкционната стомана
Тя е определяна косвено, чрез измерване на нетната дебелина на стоманените
профили и тръбни елементи. Измерванията са проведени с ултразвуков дебеломер, модел
DM1 на германската фирма Krautkramer с точност 0,1mm (фотос 3.8). Изследвани са по
няколко от най-тежко натоварените елементи на кулите. Всяко сечение е изследвано наймалко в по 2 бр. участъка (места), във всеки от които са провеждани поне по 5 бр.
измервания. Степента на корозия в % на изследваните елементи е определяна като
съотношение на разликите между установените нетни дебелини и номиналните по
проект към номиналните, които съотношения са и допълнително статистически
обработвани.
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3.2.8. БК на конструкционната стомана чрез повърхностната твърдост
За целта е използван интегрираният портативен електронен твърдомер за метали
Bambino 2 от серията EQUOTIP на швейцарската фирма Proceq. Това по-скоро е
динамичен тест, при който удрящото тяло с твърд метален изпитващ връх се задвижва
от силата на пружина срещу повърхността на изпитваната част. Когато ударникът
срещне повърхността се получава деформация, причиняваща загуба на кинетична
енергия. Тази загуба се изчислява чрез измервания на скоростта когато ударникът е на
точно определено еднакво разстояние от повърхността и за двете фази на изпитването –
удар и отскок. Така е извършено директно измерване на твърдостта на стоманата в
достатъчен брой прътите на всяка от кулите, в същите елементи, както в т.3.2.7 (фотос
3.9), както и на някои от опорните плочи. За контрол паралелно са проведени тестове и
със значително по-сигурният, но неудобен за работа механичен твърдомерен апарат HPS
или уред на Франк-Бауман (фотос 3.10), който работи на принципа на пластичния
отпечатък. Електронният твърдомер е приложен допълнително в лабораторни условия и
върху еталонния образец на твърдомера НPS, който е с добре позната твърдост и якост.

Фотоси 3.9 и 3.10 БК на якостта на конструкционната стомана с твърдомерни апарати –
електронен (ляво) и механичен (дясно)

3.2.9. Определяне на усилията в обтегачите на тръбните мачти на NDB “WAK”
То се извърши с помощта на специален динамометър за струни (фотоси 3.7 и 3.8) с
разстояние между опорите (база на уреда) 250mm и вграден в него динамометричен
пръстен. С помощта на два часовникови индикатора, за всеки от изследваните обтегачи
са измервани едновременно: напречното отклонение δ (mm) на стоманеното въже в
средата на базата (мястото на прилаганата напречна сила) и стойността на силата в N.
Последната е определяна въз основа на установеното при тариране на пръстена
съответствие: взаимно преместване на диаметрално противоположните точки в размер
на 0,01mm = сила със стойност 4,64N.
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Фотоси 3.11 и 3.12 Определяне на усилия в стоманените обтегачи с динамометър за струни

3.2.10. Безразрушителни изпитвания на заваръчните съединения
Те се провеждаха от специализираните органи за контрол, както следва:
(1) „Мултитест“ ООД-Варна, с лаборатория за изпитване и сертификат за
акредитация, рег. №13 ЛИ, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарта БДС
EN ISO/IEC 17020:2012 – за елементите и връзките на ДМРЛ Варна. Изхождайки от вида
на заваръчните шевове, само ъглови със сравнително малки дължини и катети, се
приложи най-подходящият за целта метод „Магнитно прахово изпитване“, с което се
индикират повърхностни и подповърхностни нецялостности. Прилагането на
радиографични методи в конкретния случай беше нецелесъобразно, поради
техническата невъзможност за закрепване на филмовите плаки на срещуположните
страни на ъгловите заваръчни шевове.

Фотос 3.13 и 3.14 Подготовка (ляво) и „магнитно-прахов“ контрол на ъглови заварки на ДМРЛ
Варна
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Предварително набелязаните заваръчни шевове бяха добре изшлайфани (фотос
3.13), за да се нанесе върху тях бялата контрастна боя/емулсия MAGNAVIS WCP-2.
Изпитването се проведе с електромагнитен дефектокоп ES-X Flex Ferrous probe
производство на Electro-Spect testing Systems, Inc USA, No 9835, с използване на магнитна
суспензия NRS 103 Spray Helling (фотос 3.14). Извършеният контрол за наличие, вид,
големина и местоположение на индикации от несъвършенства, е съобразен с
изискванията за приемане според стандарта БДС EN ISO 23278:2015, ниво 2Х, на което
съответстват конструкции и съоръжения от разглежданата категория. Контролирани са в
12 бр. ъглови заваръчни съединения, в сечения и възли близки до подбраните за
изследване на якостта и дебелината на стоманените пръти;
(2) „НДТ“ ООД София със сертификат за акредитация рег. №46 ОКА, издаден от
ИА БСА, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – за
конструкциите на ДМРЛ София. Предвид многообразието на заваръчните шевове:
ъглови, челни надлъжни и челни напречни, се приложиха и други подходящите за целта
методи: „Визуален“, „Рентгено-графичен“ и „Магнитно прахов“.
Визуален контрол чрез непосредствено наблюдение с помощта на лупа, шублер и
рулетка, е извършен на всички набелязани ъглови заварки в опорните възли на колони
А1 (фотос 3.9), А2 и диагонали D1 и D4, на надлъжните челни заварки на колони А1, А3
и D1, и на напречните челни на D1;
Рентгенографичен контрол е извършен само на челните заварки, където
технически е възможно закрепването на филмовите плаки. С него много точно се
установяват вида, големината и местоположението на индикации от несъвършенства, с
цел определяне на съответствието с изискванията за приемане според стандарта БДС EN
ISO 5817:2014 [8], ниво В, на което съответстват конструкции и съоръжения от
разглежданата категория. Контролирани са в 3 бр. места: две в допълнително ръчно
заваряван дефектирал заводски шев на надлъжна челна заварка в една от вертикалните
колони (фотос 3.15) и на напречната челна заварка на тръбата на един от диагоналите
(фотос 3.16). Изследването е проведено с Ro дефектоскоп XXH-1605 и рентгенов филм
С3 по БДС EN ISO 11699-1:2011 (фотоси 3.15 и 3.16);

Фотос 3.15 и 3.16 Рентгенографски БК на челни заварки на ДМРЛ София

Магнитно прахов контрол се проведе на рентгенографски изследваните челни
заварки и на ъгловите заваръчни шевове на съединението между споменатите по-горе
диагонал и колона. Предварително върху набелязаните заваръчни шевове (след
почистване), е нанесена бяла контрастна боя/емулсия Hansa-Nord 104A. Изпитването се
проведе с електромагнитен дефектоскоп Magnaflux Y6, No 4133, с използване на
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магнитна суспензия Hansa-Nord NRS 103 (фотоси 3.17 и 3.18). Извършеният МП контрол
за наличие, вид, големина и местоположение на индикации от несъвършенства е
съобразен с изискванията за приемане според стандарта БДС EN ISO 23278:2015, ниво
2Х, на което съответстват конструкции и съоръжения от разглежданата категория;

Фотос 3.17 и 3.18 БК на ъглови и челни заварки в дигонали и вертикали от стоманената кула на
ДМРЛ София с „магнитно-прахов“ метод

(3) „Контрол“ ООД Хасково със сертификат за акредитация, рег. №44 ОКА от
05.10.2018г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC
17020:2012 – за тръбните кули а NDB “WAK”. Извършен е радиографичен контрол за
наличие, вид, големина и местоположение на индикации от несъвършенства, с цел
определяне на съответствието с изискванията за приемане според стандарта БДС EN ISO
5817:2014 [8], ниво В, на което съответстват конструкции и съоръжения от
разглежданата категория.

Фотоси 3.19 и 3.20 Филмова плака и гамадефектоскоп “GAMMA-MAT” R30, използвани при
радиографичния контрол на спираловидните челни заваръчни шевове на тръбните кули
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Контролирани са в 9 бр. места (по 3 бр. на тръбна мачта) заводски изпълнените
спираловидни заваръчни съединения, в сечения съвпадащи с подбраните за изследване
на якостта и дебелината на стоманените тръби (фотос 3.19). Изследването е проведено с
Гамадефектоскоп “GAMMA-MAT” R30 (фотос 3.20), идент. №095; промишлен
негатоскоп “KOWOLUX” M1 (фотос 3.19), №134040012026; денситометър “PDA-85”,
идент. №588059; денситометричен клин, идент. №7927071 и ролетка до 5m, идент.
№ZL98306986.7.
3.2.11. Измервания за хоризонталност на площадките на ДМРЛ
Измерването се проведе с електронна либела на фирмата BOCH, с точност на
измерване 0,05°. Контролирана беше хоризонталността, както на площадките на
основните нива на двете кули (+11,25m и 13,50m на ДМРЛ Варна и +24,00m и 28,00m на
ДМРЛ София), но главно на опорните рами и горните части („темета“) на носачите на
антените в радомите на двете кули (фотоси 3.20 и 3.21).

Фотоси 3.20 и 3.21 Контрол на хоризонталността на рамата и „темето“ на носача на антената на
ДМРЛ София и ДМРЛ Варна

4. Изводи и заключения
Въз основа на извършените прегледи и анализи на възприетите и приложени
методи и техники за безразрушителни изпитвания и диагностики при обследването на
тези не малко на брой стоманени кули за NDB и ДМРЛ системи, могат да се направят
следните основни изводи:
4.1. Установени са достоверно актуалното техническо състояние: налични дефекти
– видими и скрити, вида и действителните физико-механични свойства на вложените
материали и потенциала за тяхното износване, въз основа на които след извършени
изчислителни проверки и сравнения, са изяснени условията и възможностите и са взети
адекватни решения за реализиране на предстоящата модернизация на тези важни за
въздухоплаването у нас системи, използвани от Ръководство на въздушното движение
(РВД), реализацията на които вече е факт или в процес на изпълнение.
4.2. За повишаване на надеждността на резултатите са приложени комбинации от
различни методи и техники, като са спазвани следните препоръки, критично осмислени
[8, 9, 10] и потвърдени от практиката:
 Измерваните величини да характеризират различни свойства на вложените
материали или да зависят от различни техни показатели, например при бетона:
от еластичните и пластичните му свойства, от неговата влажност и др.;
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 Да се контролират с различни методи едни и същи характеристики, когато
същите трябва да се определят с особено висока точност;
 За измерване е целесъобразно да се използва техника за БК и диагностика, която
позволява да се определят едновременно няколко параметъра, съответстващи на
различни свойства на вложените материали.
4.3. Тъй като комбинирането на различните методи за БК значително повишава
употребеното време за изпитванията и стойността им, е необходимо още в началото да
се прецени доколко е оправдано увеличаването на тези загуби, за да се получи частично
подобряване на точността при оценката на свойствата на вложените материали и
качеството на изпълнение на подобен вид елементи и конструкции.

5. Литература
1. БДС EN 206-1/NA:2017. Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.
Национално приложение на БДС EN 206-1/NA:2015.
2. БДС EN 12504-2:2005. Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване.
Определяне на големината на отскока.
3. БДС EN 13791:2007/NА:2011. Оценяване на якостта на натиск на бетона на място в
конструкции и готови бетонни елементи (NА към БДС EN 13791:2007).
4. БДС EN 14630:2007. Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на карбонизация на
втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод;
5. БДС EN ISO 6520-1:2007. Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните
несъвършенства в метални материали. Част 1: Заваряване чрез стопяване (ISO 65201:2007).
6. БДС EN ISO 5817:2014. Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана,
никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество
според несъвършенствата (ISO 5817:2014).
7. ASTM C876-99. Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in
Concrete.
8. Димов, Д. Безразрушителни изпитвания на строителни конструкции, Дайрект Сървисиз,
София, 2011
9. Димов Д. Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове, УАСГ, София, 2006,
2010, 2016.
10. Димов Д. Състояние на безразрушителния контрол на строителните конструкции в България.
Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година XX, брой 1(130), 2012.

137

Bulgarian Society for NDT
International Journal “NDT Days”
Volume III, Issue 3, Year 2020

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

Application of Digital Radiography in the Field of Energy Production and
Distribution
Sergey ANGELOV
Bulgarian Society for Non-Destructive Testing, Sofia, Bulgaria
e-mail: ssangelov@gmail.com
Abstract
The paper discusses the application of digital radiography in the field of energy production and distribution. The
main types and characteristics of digital radiographic systems, important for their application, are presented. The
shown examples of application of digital radiography allow for further development of their use in practice.
Keywords: digital radiography; energy production; energy distribution

Приложение на цифрова и компютърна радиография в енергетиката
Сергей АНГЕЛОВ

Въведение
В съвременния свят на нови технологии не е подминат и радиографичния
безразрушителен контрол. В безразрушителния контрол все повече се набляга на
цифровизацията. Един от методите, който е много консервативен, е радиографичният
контрол. Основните направления на дигиталното развитие на радиографията като метод
са компютърната и цифровата радиография. Целта на настоящата рабата е представяне
на технологиите на цифровата радиография и основните валидирани приложения и
изисквания за тях.

Исторически преглед
Първите стъпки към въвеждане на стандарти в дигиталните технологии в Европа
бяха стандартите от 2003г. за дигитализация на стандартните радиографски филми:
- БДС EN ISO 14096-1:2020 – Изпитване (контрол) без разрушаване.
Квалификация на системи за цифровизация на радиографични филми. Част 1:
Определения, количествени измервания на характеристиките за качество на
изображението, стандартни сравнителни филми и качествен контрол.
- БДС EN ISO 14096-2:2020 – Изпитване (контрол) без разрушаване.
Квалификация на системи за цифровизация на радиографични филми. Част 2:
Минимални изисквания.
Новите лазерни скенери позволиха да се сканират с достатъчно висока резолюция
радиографските филми.
Въвеждането на DICONDE (Digital Imaging and Communications in NDE) позволи
да се извършва съхраняване на изображения в цифров формат. Всички последващи
стандарти, използващи цифрово съхраняване на изображения, използват този стандарт
за основа на формиране на файловата си система.
Следващата стъпка беше появата на компютърната радиография с тъй наречените
фосфорни плаки. Стандартите, описващи тази система, бяха:
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- БДС EN 14784-1:2009 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена
компютърна радиография със запомнящи изображението фотостимулирани
пластини. Част 1: Класификация на системите (действащ).
- БДС EN 14784-2:2009 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена
компютърна радиография със запомнящи изображението фотостимулирани
пластини. Част 2: Основни принципи за изпитване на метални материали с
рентгенови и гама-лъчения (отменен).
Последно бе създаването на твърдотелни детектори (DDA) за цифрова (директна)
радиография, като разновидност бе появата на томографията.

Компютърна радиография
Съгласно БДС EN ISO 17636-2:2013 т. 3.1, Компютърна радиография (CR) е
система от плаки, с възможност за фотостимулирана луминесценция пълна система,
състояща се от плака, с възможност за фотостимулирана луминесценция и съответното
четящо устройство (скенер или четец), които конвертират информацията от плаката в
цифров образ.

Фигура 1 Принципна схема на компютърна радиография

Фигура 2

Фигура 3
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Компютърната радиография използва гъвкави пластини, наподобяващи
стандартните радиографски филми, което определя и приложението ѝ. Пластините са за
многократна употреба и само механичното им повреждане може да доведе до
изваждането им от употреба.
След експонация пластината се поставя в сканиращо устройство и информацията
от нея се записва в компютър в дигитален формат съобразен с горе посочения стандарт
DICONDE.
При неголям брой обекти за контрол компютърната радиография спестява време от
премахване на химическата обработка и отсъствие на необходимостта от тъмно
помещение за оценяване на резултатите.
При голям брой обекти за контрол, спестеното време не е така чувствително,
защото е необходимо след сканиране и нулиране на пластините те да се използват
многократно. Налага се наличието на голям брой пластини, които не са никак евтини и
трябва да се внимава особено за запазването на повърхността им от механично
повреждане.
Друга особеност на компютърната радиография е особената чувствителност на
пластините към гама лъчението. Не всички пластини могат да работят с гама източник.

Цифрова радиография
Съгласно БДС EN ISO 17636-2:2013 т. 3.3 – Електронно устройство, преобразуващо
йонизиращата или проникващата радиация в дискретен масив от аналогови сигнали,
които последователно се цифровизират и предават към компютър за визуализиране на
цифрово изображение, отговарящо на рентгенограмата, предадена на входа в
устройството.
При цифровата радиография основа е приемащото устройство (DDA – матричен
цифров детектор).
Принципно устройство на DDA панел

Фигура 4
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Принципна схема на работа на система за цифрова радиография:

Фигура 5

Облъчената DDA плоча предава сигнала на компютър, който го визуализира.
Директното предаване на информацията от панела към компютъра спестява време.
Времето за получаване на първото изображение е от порядъка на няколко микросекунди,
това позволява да се изпълнят коригиращи действия при несъответствие на
разположението на елементите на системата спрямо обекта за контрол с цел получаване
на максимална по обем и качество информация.

Особености на приложението на цифровата радиография.
Разделителна способност
Разделителната способност на DDA панелите зависи от няколко фактора:
- Принципната схема на получаване на цифровия сигнал;
- Големината на панела;
- Максималната енергия, с която може да работи панела.
Най-голямо разпространение към момента намират панелите с разделителна
способност до 50µm с приложение в медицината. Колкото по-малка е работната енергия
на лъчението, толкова по-голяма е разделителната способност. За момента DDA панели
с възможност за работа с енергии от порядъка до 5MeV са с разделителна способност
максимум до 100µm.
Калибрация на системата и настройка на параметрите, съгласно изискванията
на БДС EN ISO 17636-2:2013.
Основните характеристики за настройка за правилно използване на системата за
цифрова радиография са дадени в БДС EN ISO 17636-2:2013. За съжаление, работейки
само по този стандарт, няма да можете да настроите панела въобще. За целта е
необходимо използването на американските стандарти ASTM, в които подробно и ясно
са описани необходимите действия за калибрация на системата за цифрова радиография.
Необходимите документи са следните:
- E2736 – Standard Guide for Digital Detector Array Radiology.
- E2597 – Standard Practice for Manufacturing Characterization of Digital Detector
Arrays.
- E2660 – Digital Reference Images for Investment Steel Castings for Aerospace
Applications.
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- E2669 – Digital Reference Images for Titanium Castings.
- E2698 – Practice for Radiological Examination Using Digital Detector Arrays.
- E2737 – Practice for Digital Detector Array Performance Evaluation and Long-Term
Stability.
Не трябва да се бъркат настроечните приспособления за компютърна и цифрова
радиография. Тъй нареченият „Фантом“ за компютърна радиография не е приложим в
цифровата радиография.

Фигура 6. Фантом

Фигура 7. Клин с канали за DDA

Фигура 8. Дуплекс фантомна плоча (DPP) за DDA

Всяко функциониране на DDA системата трябва да се следи за нестабилност и
влошаване.
Повечето потребители прилагат дуплекс фантомна плоча (DPP) и специализиран
софтуер, за да осигурят последователност в измерванията, необходими за стабилност и
производителност.
DPP (Фигура 8) трябва да бъде от същата група материали като заявените за
проверка, с тънък и дебел участък, който точно съответства на най-тънките и дебели
части на изпитваното изделие.
При правилна настройка на системата се появяват допълнителни възможности за
приложение на цифровата радиография:
- Оценка на оптичната плътност на полученото изображение;
- Измерване на пролъчената дебелина на контролираното изделие на база
разликата в оптичната плътност.

142

Време
Както бе споменато по-горе времето за получаване на изображение от
контролираното изделие се намалява, но с някой особености.
Принципът за извършване на контрол е следният:
След монтаж на системата с обекта за контрол се извършва контролна
експонация и на екрана на компютъра се визуализира пролъчения обект. На основание
на изискванията на БДС EN ISO 17636-2:2013 се проверяват получените характеристики
на изображението. При необходимост се извършват корекции и се повтаря контролната
експонация до постигане на приемливи характеристики.
Задава се в софтуера броя на записи на изображението (фреймове) и се
изпълнява основната експонация. Софтуерът, на база няколкото изображения, извършва
изчистване на шумове и артефакти в крайното изображение. Обикновено в крайното
изображение контролираните характеристики са с по-добри показатели от контролното
изображение.
След допълнително използване на филтри за изчистване се извършва
оценяване на резултатите.

Фигура 9. Изображение без филтри

Фигура 10. Изображение с филтри

Фигура 11.

Фигура 12.

143

Особеността на цифровата радиография е в това, че панелът е плосък и твърд, за
разлика от филмите от класическата радиография. Това налага ограничения при
използването му при контрол на заварени съединения с диаметри от 100mm до 500mm.
При контрол на тръби с диаметър над 100mm се налага извършването на голям брой
експонации, което увеличава сумарно времето за изпитване.
Приложение на цифровата радиография
Цифровата радиография, след извършване на коректно калибриране и настройка
съгласно БДС EN ISO 17636-2:2013, може да се използва за изпитване, както и
класическата филмова радиография. Към момента има действащи стандарти за
използване на цифровата радиография:
- БДС EN ISO 17636-2:2013 – Изпитване без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством
рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори;
Този документ определя основни техники на цифровата рентгенография с цел да се
осигурят икономически задоволителни и повторяеми резултати. Техниките се основават
на общопризнатата практика и фундаменталната теория на субекта. ISO 17636-2: 2013 се
прилага за цифровото рентгенографско изпитване на заварени съединения в метални
материали. Прилага се за фугите на плочи и тръби. Освен традиционното си значение,
„тръба“, както се използва в този международен стандарт, обхваща и други цилиндрични
тела като тръби, резервоари, барабани на бойлери и съдове под налягане. ISO 176362:2013 определя изискванията за цифрово рентгенографско рентгеново и гама-лъчево
изпитване чрез компютърна рентгенография (CR) или рентгенография с цифрови
детекторни решетки (DDA) на заварените съединения на метални плочи и тръби за
откриване на несъвършенства. Цифровите детектори осигуряват цифрово изображение
на сивата стойност (GV), което може да се преглежда и оценява с помощта на компютър.
ISO 17636-2: 2013 определя препоръчаната процедура за избор на детектор и
рентгенографска практика. Изборът на компютър, софтуер, монитор, принтер и
условията за гледане са важни, но не са основният фокус на ISO 17636-2:2013.
Процедурата, определена в ISO 17636-2:2013, осигурява минималните изисквания за
рентгенографска практика, които позволяват експозиция и придобиване на цифрови
рентгенографии с еквивалентна чувствителност за откриване на несъвършенства като
филмова рентгенография, както е посочено в ISO 17636-1. ISO 17636-2:2013 не определя
нива на приемане за нито едно от показанията, открити на цифровите рентгенографии.
Ако договарящите страни прилагат по-ниски критерии за изпитване, възможно е
постигнатото качество да бъде значително по-ниско, отколкото когато се прилага
стриктно ISO 17636-2:2013.
- БДС EN ISO 20769-1:2019 – Изпитване (контрол) без разрушаване.
Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и
гама-лъчение. Част 1: Тангенциална радиографична технология;
Този документ установява основните технологии за филмова и цифрова
радиография, с цел да се даде възможност за получаване на икономически задоволителни
и възпроизводими резултати. Технологиите се основават на общопризната практика.
Този европейски стандарт се прилага за радиографично изследване на стоманени тръби
за предизвикани от работа дефекти, като питингова корозия, обща корозия и ерозия.
Освен в нейния традиционен смисъл, думата „тръба“, както се използва в този документ,
трябва да се разбира и за покриване на други цилиндрични тела, като тръби, напорни
тръбопроводи, котелни барабани и съдове под налягане. Не е обхванато изпитването на
заваръчни шевове за обичайните дефекти, предизвикани от процеси на заваряване, но е
включено изпитване на заваръчните шевове за корозионни/ерозионни видове дефекти.
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Тръбите могат да бъдат или да не бъдат изолирани и могат да се оценяват, когато има
съмнения за загубата на материал, както по вътрешната, така и от външната страна,
например от корозия или ерозия. Този документ обхваща технологията на тангенциално
пролъчване за откриване и оразмеряване през стена на намаляването на стената,
включително: a) с източника в центъра на тръбата; и б) с източника, изместен от центъра
на тръбата на разстояние радиусът на тръбата. ISO 20769-2 обхваща радиография през
две стени, като се има предвид, че технологията през две стени с двойно изображение
често се комбинира с тангенциална радиография с източник в центъра на тръбата. Този
документ се прилага за тангенциално радиографично пролъчване с използване на
технология с индустриален рентгенов филм, компютърна цифрова радиография (CR) и
цифрови детекторни пластини (DDA).

- БДС EN ISO 20769-2:2019 – Изпитване (контрол) без разрушаване.
Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и
гама-лъчение. Част 2: Радиографичен контрол през две стени;
Този документ обхваща технологията за радиографичен контрол през две стени за
откриване на намаляването на стената, включително през две стени с единично
изображение (DWSI) и през две стени с двойно изображение (DWDI). Да се има предвид,
че технологията DWDI, описана в този документ често се комбинира с тангенциалната
технология обхваната от ISO 20769-1. Този документ се прилага за тангенциално
радиографично пролъчване по време на експлоатация, с използване на технология с
индустриален рентгенов филм, компютърна цифрова радиография (CR) и цифрови
детекторни пластини (DDA).

- БДС EN ISO 10893-7:2019 – Изпитване без разрушаване на стоманени тръби.
Част 7: Цифрово радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове на
заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства;
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Този документ определя изискванията за цифрово рентгеново изследване чрез
компютърна рентгенография (CR) или рентгенография с цифрови детекторни решетки
(DDA) на надлъжните или спирално-заварени шевове на стоманени тръби, заварени с
автоматично електродъгово заваряване, за откриване на несъвършенства. Този документ
определя нивата на приемане и процедурите за калибриране. Той може да бъде
приложим и за изпитване на кръгли кухи профили.

- ASTM E2597 – Standard Practice for Manufacturing Characterization of Digital
Detector Arrays;
Тази практика описва оценката на цифрови детекторни решетки (DDA) и
гарантира, че съществува един общ стандарт за количествено сравнение на DDA, така че
да бъде избран подходящ DDA, който да отговаря на изискванията на NDT.
- ASTM E2698 – Standard Practice for Radiological Examination Using Digital
Detector Arrays;
Тази практика установява минималните изисквания за радиологично изследване на
метални и неметални материали с помощта на система с цифров детектор (DDA).
- ASTM E2736 – Standard Guide for Digital Detector Array Radiology;
Този стандарт е ръководство за потребителя, което е предназначено да служи като
ръководство за избор и използване на различни системи с цифрови детекторни решетки,
номинално съставени от детекторната решетка и система за изображения за извършване
на цифрова рентгенография. Това ръководство служи и като подробна справка за
следните стандарти: E2597, E2698 и E2737.
- ASTM E2737 – Standard Practice for Digital Detector Array Performance Evaluation
and Long-Term Stability;
Тази практика описва оценката на DDA системите за индустриална радиология.
Целта е да се гарантира, че оценката на качеството на изображението, доколкото това е
повлияно от системата DDA, отговаря на нуждите на потребителите и техните клиенти
и позволява контрол на процесите и дългосрочна стабилност на системата DDA.
- ASTM E2669 – Standard Digital Reference Images for Titanium Castings;
Цифровите референтни изображения, предоставени в допълнението към този
стандарт, илюстрират различни видове и степени на нецялостности, възникващи в
титановите отливки. Използването на този стандарт за спецификация или степенуване на
отливки изисква закупуване на допълнителните цифрови референтни изображения,
които илюстрират типовете на нецялостности и нива на строгост (тежест). Те са
предназначени да осигурят следното:
- Ръководство, позволяващо разпознаване на титановите отливки и тяхното
разграничаване както по вид, така и по степен чрез дигитално
рентгенографско изследване;
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- Примерни цифрови рентгенографски илюстрации на нецялостности и

номенклатура за справка в стандарти за приемане, спецификации и
чертежи.
- ASTM E2660 – Standard Digital Reference Images for Investment Steel Castings for
Aerospace Applications;
Цифровите референтни изображения, предоставени в допълнението към този
стандарт, илюстрират различни видове и степени на нецялостности, възникващи в
отливки от стомана от тънки стени. Използването на този стандарт за спецификация или
степенуване на отливки изисква набавяне на допълнителни цифрови референтни
изображения, които илюстрират типовете на нецялостности и нивата на строгост
(тежест). Те са предназначени да осигурят следното:
- Ръководство, позволяващо разпознаване на нецялостности в отливки от
стоманена отливка и тяхната диференциация както по вид, така и по степен
чрез цифрово рентгенографско изследване.
- Примерни цифрови рентгенографски илюстрации на нецялостности и
номенклатура за справка в стандарти за приемане, спецификации и
чертежи (фиг. 13).
- ASTM E2422 – Standard Digital Reference Images for Inspection of Aluminum
Castings;
Тези цифрови референтни изображения илюстрират видовете и степента на
нецялостности, които могат да бъдат намерени в отливките от алуминиеви сплави.
Илюстрираните отливки са с дебелина от 1∕4 инча (6,35 mm) и 3∕4 инча (19,1 mm)
(фиг.14).

Фигура 13

Фигура 14

Примери
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Заключение
Тези нови технологии, практиката на използване и изискванията за тях са
валидирани с европейски стандарти и стандарти на САЩ и са създадени условия за
широкото им приложение в практиката.
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Abstract
Shungite rocks are unique composites with interpenetrating carbon and mineral matrices. Shungite rocks can be
used as fillers and modifiers of various composite materials. Nanostructured shungite materials are effective fillers
for composites, they can impart conductivity and be used for electromagnetic shielding, additionally shungite
fillers are able to improve strength and antifriction properties. The speed of sound in small shungite samples was
measured by laser optoacoustic technique. This method can be used for evaluation of carbon content in natural
composites.
Keywords: shungite, materials properties, laser-induced ultrasound, optoacoustic conversion

1. Introduction
Industrial synthesis of carbon-based nanoparticles is expensive. In this regard, the interests of
researchers in the field of nanotechnology are turned to natural sources of carbon nanoparticles,
such as Karelian shungite [1,2]. The promising application of shungite is associated with
development of batteries [3]. One of the effective methods for studying the physical parameters
and internal structure of mining materials is the method of laser ultrasonic spectroscopy [4, 5],
with the help of which the sound velocity was measured in this article. The estimation of sound
velocity can reveal morphology of the specimens, content of carbon and their microstructure.

2. Samples and methods
The samples of Karelian shungite with different carbon contents in the form of square thin
plates (Fig. 1), the area of which did not exceed 36 mm2, were studied. The thickness of sample
I and II are 1.5 mm and 1.05 mm, respectively. The sample I is shungite carbon (98% C), and
sample II is massive schungite rock (32% C), that was confirmed by the results of thermal
analysis and Raman spectroscopy.

Fig.1. Samples of shungite. The thickness of the left specimen is 1.05 mm, right specimen thickness is
1.5 mm
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The scheme of the experiment is described below and presented in Fig. 2. The surface of
schungite samples was irradiated by Nd:YAG laser pulses at a wavelength of 532 nm with a
duration of approximately 10 ns, and an energy of less 5 mJ, as shown in Fig. 2. The diameter
of the laser spot on the surface of the sample is approximately 3 mm. The absorption of optical
radiation is significant (around 1000 cm-1) in shungite. The heating of the specimen leads to the
optoacoustic conversion and as a result mainly longitudinal ultrasonic pulses with a pronounced
compression phase and an upper frequency in the spectrum reaching 50 MHz are excited in the
sample. In order to measure the velocity of longitudinal waves, the water layer of about 1mm
between schungite samples and transducer was used to provided the acoustical contact that
relates to the immersion technique. Transducer based on a polarized polyvinylidene fluoride
(PVDF) film with a thickness of 25 μm and a sensor diameter of 2 mm was on the opposite side
of specimen that allowed broadband registration of separate pulses.

Fig.2. Sketch of experimental setup

A preamplifier made on one operational amplifier and operating in a “short-circuit” mode was
placed in the aluminum case of the transducer, which allowed recording ultrasonic pulses in the
frequency band from 0.1 to 90 MHz [3]. The signal from the preamplifier was applied to the
input of an oscilloscope with an analog band of 200 MHz and a sampling frequency of 1 GHz.
The photodiode was used to trigger the oscilloscope in the time moment of sample surface
illumination that was necessary for accurate measuring of the velocity.

3. Measurement results
As can be seen from Figs. 3 and 4, a pulse excited at the upper water-sample boundary runs
through the sample and the second water layer, the thickness of which from the estimates of the
delay time on the measured signals is approximately 1 mm, after which it reached the
transducer.
The calculation of the velocity of longitudinal ultrasonic pulses is performed by the formula:
𝑐

2 ℎ 𝑑𝑡

(1)

where h is the thickness of the sample; dt is the travel time between the primary ultrasonic pulse
and the first ultrasonic echo which passed through the sample (Figs. 3 and 4).
Fig. 3 and fig. 4 show the optical-acoustic signals obtained in the samples of schungite I and II.
A section of track located between the straight a probe bipolar pulse and a second bipolar pulse
(after double reflection from the rear and front surfaces of the sample), carries information
about the propagation velocity of ultrasonic pulses and the internal structure of the sample.
According to the measurement results, the longitudinal pulse velocity was: 3.83 ± 0.03 km/s in
sample I and 4.66 ± 0.04 km/s in sample II.
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Fig. 3. Signal measured in 1.5 mm thick shungite I

The estimations made by the direct Fourier transform demonstrated in the spectrum the band of
the direct probe pulse from 5 to 20 MHz at the 1/2 level. The measured velocity in the vein
quartz present in both samples was ≈ 6.3 km/s. The difference between the longitudinal wave
velocities in the samples is determined by the internal structure and composition of the samples,
since an increase in the quartz content increases the longitudinal wave velocity.

Fig. 4. Signal measured in 1.05 mm thick shungite II

4. Conclusions
The method of laser ultrasonic spectroscopy has proven itself in measuring the velocity of
longitudinal waves on small shungite samples. Further development of the method will make it
possible to measure the velocity of shear pulses and evaluate the mechanical properties of
statistically isotropic materials.
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Abstract
Installation for rapidly solidified ribbons was developed. Three types of Al-Cu-Mg ribbons by the Planar Flow
Casting (PFC) method from base alloys Al61Cu33Mg6; Al61,61Cu30,43Mg7,96 and Al56,8Cu34,4Mg8,8 were obtained. The
chemical compositions of the ribbons were determined. Data on the amount of amorphous part and on the phase
compositions of the crystalline part were determined by XRD analysis. The amorphous part in the ribbons is in the
range 75-98%. The microstructure of the alloys was observed by transmission electron microscopy (TEM). The
measured microhardness HV is in the range 4620-5370 [MPa].
Keywords: Al-Cu-Mg, amorphous alloys, nanocrystalline alloys, microstructure, microhardness.

1. Introduction
Recent innovations in metal glass led to the emergence of new alloys, based on at least triple
systems and can be grouped into two categories. The first category includes alloys whose
volumes can be cooled slowly to a glassy state, which means nucleation-controlled synthesis.
The other important category is represented by aluminum and iron glasses, which can be
produced by rapid quenched processes, such as melt spinning. These glasses are often called
limiting molding glasses, which are produced under kinetic conditions with controlled growth.
Glass from both categories of alloys can also be produced by intensive deformation of
crystalline multilayer arrays. These developments represent a basic level of control over the
microstructure, which affects the structural characteristics and stability [1].
An important characteristic of aluminum and iron-based alloys that can be glazed is that they
contain> 80 at.% of the main component and do not have a deep eutectic, which is a common
prerequisite for easy glass formation [2]. Factors favoring the formation of glass are large
differences in the size of the atom (ie> 12%) [3] of the alloy components and the negative heat
of mixing. For amorphous aluminum alloys favorable for the glass formation are
multicomponent compositions in which aluminum is (80-92 at.%), rare earth element (RE) (320 at.%) and transition metal (TM) (1-15 at.%). It was observed that aluminum alloys often
devitrify by nanocrystallization [4]. During this crystallization process, high density (> 1022
m-3) cubic (fcc) Al can form nanocrystals [5]. The formation of nanocrystals can be associated
with "hardened" nuclei with an fcc-like structure.
Traditional amorphous aluminum alloys are expensive and this limits their application. The
main challenge for scientists today is to obtain new aluminum alloys without rare earth elements
with high glass-forming ability (GFA).
The Al-Cu-Mg system was chosen in our research as a base system for obtaining relatively new,
not so well-studied alloys, because this system contains used and affordable metals. It is
expected that Al-Cu-Mg system will have high GFA and their study will contribute to the indepth study of the structural relaxation and kinetics of the glass transition.
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The aim of the present work is to obtain amorphous or nanocrystalline alloys from the Al-CuMg system and to study their structural and mechanical characteristics.

2. Experiments
2.1. Test materials
Base alloys from the Al-Cu-Mg system – 2a, 3a and 4a, synthesized and described in our other
publications, were used to obtain rapidly solidified ribbons. The used base Al-Cu-Mg alloys
have a composition close to the composition of the alloys E5, U8 and U9 from the ternary AlCu-Mg diagram (Fig. 1, Table 1) [6]. They easily get amorphized and their aluminum-copper
ligature contain from 33% to 50% copper.

Figure 1. Ternary Al-Cu-Mg diagram

The planar flow casting (PFC) method was used to obtain the rapidly solidified ribbons. The
installation scheme of PFC equipment is shown in fig. 2, and figure 3 shows the laboratory
installation for rapidly solidification by melt, established in IMSETHA-BAS.

Figure 2. Scheme of PFC equipment.

Figure 3. Laboratory installation of PFC.
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The base alloys are placed in a quartz nozzle with a tube diameter of 18 mm. The nozzle hole
is about 8-10 mm long and 0,5 mm wide. The alloys melting is head in an inductor to a
temperature exceeding the melting temperature of the respective eutectic alloy by 20-30оС. The
alloys melt is fired under argon pressure of 0,4-0,5 atm on a copper disk with a diameter 140
mm. The linear speed of the disk was in the range of 31-37 m / s. The resulting ribbons were
about 10 mm wide and 110-120 µm thick.
The resulting rapidly solidified ribbons are numbered 2ar, 3ar and 4ar, according to the base
alloys 2a, 3a and 4a.
2.2. Test methods
The chemical compositions of the rapidly solidified ribbons were determined by EDS analysis
of a scanning electron microscope HIROX 5500 with EDS system BRUCKER at a
magnification of 100x in 10 fields with a field area of 2,5 mm2.
The microhardness measurements were made by TMVS-1 microhardness tester under pressure
P =0,025 kg for time τ = 10 s.
X-ray diffraction analysis were performed to characterize the amount of amorphous part and
phase composition of the crystalline part of the studied ribbons with a Bruker D8 Advance
powder X-ray diffractometer with CuKα radiation (Ni filter) and LynxEye recording in a solidstate position-sensitive detector. The qualitative phase analysis was performed using the PDF2 (2009) database of the International Data Diffraction Center (ICDD) using the
DiffracPlusEVA software package.
The microstructure of Al-Cu-Mg rapidly solidified ribbons was observed by transmission
electron microscope JEOL 1011 with accelerated voltage 100kV.

3. Results
The EDS analyzes results of the obtained rapidly solidified ribbons are presented in table 1.
Table 1. Chemical composition of the rapidly solidified Al-Cu-Mg ribbons

Alloy 2а
Ribbon 2аr
Alloy 3a
Ribbon 3ar
Alloy 4a
Ribbon 4ar

Al
[% mass]
61
46,26
61,61
52,22
56,8
45,55

Cu
[% mass]
33
47,99
30,43
41,92
34,4
47,15

Mg
[% mass]
6
5,75
7,96
6,86
8,8
7,2

Microhardness
HV0,025, [MPa]
-4620
-5370
-5330

Linear disk
speed [m/s]
34
37
31

After rapid solidification Al content in all alloys decreases, Cu content increases and the Mg
content does not change.
The XRD analyzes results are presented on figure 3 and in the table 2. Figures 3a and 3b clearly
show the amorphous halo, which is evidence of the amorphous ribbons structure.
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a) Rapidly solidified ribbon 2аr

b) Rapidly solidified ribbon 3ar
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c) Rapidly solidified ribbon 4ar
Figure 3. X-ray diffractograms of 2ar, 3ar and 4ar ribbons.

Table 2. XRD analysis of the rapidly solidified Al-Cu-Mg ribbons

Base Alloy/ Ribbon

Amorphous
part [%]

Cristal
part [%]

Al61Cu33Mg6
Ribbon 2 ar

90

10

Al61,61Cu30,43Mg7,96
Ribbon 3 ar

98

2

Al56,8Cu34,4Mg8,8
Ribbon 4 ar

75

25

Phase /Quantity [%]/ Size [nm]
Al / 50 /28
Al2Cu /50 /28
Al traces/1/ cannot be determined
AlCuMg traces/1/ cannot be
determined
Al / 32 / 49
Al2Cu /11 /55
Al2CuMg / 56 /54

The separated amorphous (A) and nanocrystalline regions (B) are clearly visible in the
presented TEM photographs (fig.4). The obtained images confirm the results obtained by XRD
analysis for the coexistence of amorphous structure with nanosized phases regions.
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а. Rapidly solidified ribbon 2аr, TEM

b. Rapidly solidified ribbon 4ar, TEM

Figure 4. Microstructure of rapidly solidified ribbons 2ar (a) and 4ar (b) obtained from the Al-CuMg base alloys, TEM

4. Conclusions

 Three ribbons with different chemical compositions by rapid solidification were
produced.
 The amorphous part in the rapidly solidified ribbons is in the range 75÷98 %. The
phase compositions of the crystalline phases were determined.
 The microstructure of the rapidly solidified ribbons was observed.
 The microhardness of the ribbons is in the range of 2050÷5300 MPa.
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Abstract
Method for synthesis of alloys from the Al-Cu-Mg system was developed. Three eutectic alloys with different
compositions were synthesized. Two mass. % Zn was added to each of the Al-Cu-Mg alloys. The microstructure
of the starting Al-Cu-Mg and of the obtained Al-Cu-Mg-Zn alloys was examined by light (LM) and scanning
electron microscopy (SEM). The phase compositions of the alloys were characterized by X-ray diffraction (XRD)
analysis.
Keywords: aluminum alloys, alloys Al-Cu-Mg, Al-Cu-Mg-Zn

1. Introduction
The synthesis of amorphous aluminum-based alloys is traditionally based on multicomponent
systems containing aluminum (80–92 at. %), rare earth metals (3–20 at.%), transition metals
(1–15 at.%) etc. [1-3]. All these compositions are expensive and this limits their application.
The main challenge for scientists today is to obtain new aluminum alloys without rare earth
elements, which have a high glass-forming ability (GFA).
The Al-Cu-Mg system is selected as the starting system for the synthesis of relatively new, not
well-studied alloys, because aluminum alloys are widely used in the aviation and automotive
industries. Moore over, this system contains frequently used and affordable metals It is expected
that during amorphization the alloys of the Al-Cu-Mg system will have high (GFA) and their
study will contribute to the in-depth study of the structural relaxation and kinetics of the glass
transition It is also of interest the influence of other elements, such as Zn, added to the base
alloys on their glass-forming ability.
The aim of the present study is to obtain Al-Cu-Mg alloys with compositions close to the
compositions of the triple eutectic and Al-Cu-Mg-Zn alloys (2%Zn), intended for the
subsequent production of amorphous ribbons and study of their mechanical properties and
corrosion behavior.

2. Experiments
Three types of alloys were synthesized (Table 1), whose compositions 2a, 3a, 4a correspond to
the compositions of triple eutectics from the Al-Cu-Mg diagram [4]. The alloy compositions
are selected on the basis of the known facts that eutectic alloys are more easily amorphized and
that the aluminum-copper ligature can contain from 33% (eutectic composition in the Al-Cu
system) to 50% copper. The most commonly prepared ligatures contain up to 35% Cu. These
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ligatures have a low melting point (575 ° C) and are chemically homogeneous. The preparation
of Al-Cu ligature is relatively easy and good quality of the casting is achieved.
Purity metals Al-99.99%; Cu- 99.99% and Mg- 99.8%were used to prepare the alloys.
Table 1. Composition of AlCuMgZn alloys

Alloy 2а (2b)
Alloy 3a (3b)
Alloy 4a (4b)

Al
[%mass]
61
61,61
56,8

Cu
[%mass]
33
30,43
34,4

Mg
[%mass]
6
7,96
8,8

Zn
[%mass]
2 (by synthesis)
2 (by synthesis)
2 (by synthesis)

The synthesis of Al-Cu-Mg alloys was carried out in an installation established at IMSETHACBAS. It consists of a resistance electric furnace, powered and controlled by a programmable
thermostat RT 1800, manufactured by COMECO – Bulgaria. The resistance electric furnace is
installed in a water-cooled, pneumo-vacuum chamber (Fig. 1) in an argon environment, with a
purity of 99.998%.

Figure 1. Photograph of the pneumatic-vacuum chamber

The synthesis results in an ingot with a diameter of about 20 mm and a height of about 30 mm.
Four ingots were obtained from each composition of the alloys. To the composition of two of
the obtained ingots is added about 2 wt. % high purity zinc (for analysis) as described below.
The resulting Al-Mg-Cu joint was placed in a cold double corundum crucible. under a backfill
of equimolar flux layer, which is a mixture of chloride salts 50% NaCl – sylvinite and 50% KCl
– sylvan.
The corundum crucible is heated in a crucible cantaloupe electric furnace at a speed of 12
degrees / min. It was found that at a temperature of 500oC, measured near the surface of the
melt, the ligature is still solid below the flux. Melting of the ligature begins at a temperature of
about 550oC. At this temperature, the required amount of zinc granules (for compositions
containing Zn) is added under the flux and the melt under the flux is stirred with a quartz stirrer.
At a temperature of 670oC, measured near the melt surface, the flux begins to melt and the melt
is stirred again. One hour after the start of the synthesis, at a temperature of about 700 – 720oC,
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the melt is stirred for the last time, the crucible is removed and placed on a refractory brick to
cool to room temperature and the alloy to crystallize.
The alloys obtained after the addition of zinc are designated 2b, 3b and 4b respectively.
The photographs (Fig. 2) show alloys 4a and 4b – before and after the addition of zinc.

а. Alloy 4a Al-Cu-Mg

b. Alloy 4b Al-Cu-Mg Zn

Figure 2. Alloys Al-Cu-Mg (Zn) 4a and 4b

Samples with a thickness of about 1 mm were cut from the obtained ingots and metallographic
sections for preparation of the microstructure were prepared by standard grinding and polishing.
The study was performed by light microscopy (LM) of a ZEISS JENAVERT metallographic
microscope and by scanning electron microscopy (SEM) of a scanning electron microscope
HIROX 5500. The microstructure of alloys 2a, 3a, 4a before and of alloys 2b, 3b, 4b after the
addition of 2 mass. % zinc was studied. The results are presented in figures 3, 4, 5.

а. Alloy 2а, LM

b. Alloy 2b, LM

c. Alloy 2а, SEM

d. Alloy 2b, SEM

Figure 3. Microstructure of 2a Al-Cu-Mg and 2b Al-Cu-Mg-Zn alloys
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а. Alloy 3а, LM

b. Alloy 3b, LM

c. Alloy 3a, SEM

d. Alloy 3b, SEM

Figure 4. Microstructure of 3a Al-Cu-Mg and 3b Al-Cu-Mg-Zn alloys

а. Alloy 4a, LM

b. Alloy 4b, LM

c. Alloy 4a, SEM

d. Alloy 4b, SEM

Figure 5. Microstructure of 4a Al-Cu-Mg and 4b Al-Cu-Mg-Zn alloys
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The microstructural analysis showed a clear inhomogeneity of the alloys. The most coarse is
the structure of alloy 2, and the finest is the structure of alloy 4, under relatively identical
production conditions.
The phase composition of zinc-containing alloys was characterized by X-ray diffraction
analysis. XRD analysis was performed with a Bruker D8 Advance powder X-ray diffractometer
with CuKα radiation (Ni filter) and LynxEye recording in a solid-state position-sensitive
detector. The qualitative phase analysis was performed using the PDF-2 (2009) database of the
International Data Diffraction Center (ICDD) using the DiffracPlusEVA software package.
It was found that in 2b, 3b and 4b alloys aluminum is in the range of 43÷47% with dimensions
44÷46 nm. It were separated Al2Cu 32%, 14% and 1% with size 41÷46 nm and Al2CuMg –
24%, 38% and 56% with size 44 ÷ 65 nm, respectively.

Conclusions
 Basic alloys Al61Cu33Mg6; Al61,61Cu30,43Mg7,96 and Al56,8Cu34,4Mg8,8 are obtained.
 Alloys Al61Cu33Mg6-Zn, Al61,61Cu30,43Mg7,96-Zn and Al56,8Cu34,4Mg8,8-Zn with. 2
wt.% Zn are synthesized.
 Microstructural and phase analysis of the synthesized alloys are performed.
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Abstract
In this study, Sm doped TiO2 nanosized coatings have been deposited by sol-gel method in order to increase the
corrosion resistance of stainless steel. Two types of titanium precursors were applied – titanium (IV) isopropoxide
Ti[OCH(CH3)2]4 and titanium(IV) butoxide Ti(OCH2CH2CH2CH3)4. The phase composition, surface topography
and roughness of the samples were studied by means of X-ray diffraction (XRD) and Atomic Force microscopy
(AFM). The chemical corrosion resistances of the investigated samples were studied by weight loss method in
neutral salt spray chamber using 3.5% NaCl. The type of titanium precursor does not influence significantly the
corrosion resistance of non-doped coatings. It was established that that the introduction of Sm in TiO2 coatings
and Ti precursor salts affect their corrosion resistance. The best protective properties were exhibited by samariumdoped TiO2 coatings, obtained from titanium butoxide. There are no visible pits and cracks on their surface after
immersion in NaCl solution for 100 hours' time interval. The high corrosion resistance of the samarium doped
TiO2 coatings is probably due to the low degree of crystallization and corrosion inhibition effect of samarium in
TiO2 protective films.
Keywords: sol-gel, corrosion resistance, Samarium, TiO2.

Антикорозионни покрития от TiO2 дотирани със самарий
чрез зол-гел технология
Станчо ЙОРДАНОВ, Ирина СТАМБОЛОВА, Владимир БЛЪСКОВ, Божидар ЖИВОВ,
Силвия СИМЕОНОВА, Сашо ВАСИЛЕВ, Любен ЛАКОВ, Ваня ДЯКОВА

1. Увод
Материалите на основата на въглеродна и неръждаема стомана, поставени в
различни среди: водни, почви, горещи течности, замърсители на въздуха и т.н. са
подложени на корозионни атаки. Установена е податливостта на неръждаемата стомана
спрямо тяхното въздействие в присъствие както на хлорни йони, така и на флуорни йони.
Това е причина за множеството научни изследвания и приложни разработки, отнасящи
се до повишаване на корозионната ѝ устойчивост чрез нанасяне на антикорозионни
покрития. От тях особено ефективни се оказаха тънките оксидни слоеве: SiO2, TiO2,
Al2O3, ZrO2. Те се характеризират с висока химическа стабилност, много добри
механични свойства (включително устойчивост спрямо износване, твърдост и др.),
забавяне на окислението на защитаваните повърхности чрез формиране на бариерни,
пасивни покрития. Много добра корозионна устойчивост имат слоевете от TiO2,
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дотирани с редкоземни елементи. Характерно за лантанидните допанти е, че намаляват
размерите на кристалитите (зърната).Те сегрегират на границите между зърната като
спират или забавят нарастването на нанокристалитите до наночастици. Така се понижава
и кристалността на антикорозионните слоеве, а това води до повишаване на
корозионната устойчивост. Особено ефективен метод за нанасяне на защитните слоеве е
зол-гелният вариант чрез потапяне (dip coating). Като правило, нанесените чрез този
метод покрития имат добра адхезия и висока корозионна устойчивост – действат като
дифузионни бариери. Чрез зол-гелна технология се получават и наноразмерни слоеве с
повишена корозионна устойчивост [1-20].
В настоящото изследване чрез потапяне бяха нанесени защитни покрития от
дотиран със самарий (Sm) титанов диоксид.

2. Експериментална част
В това проучване наноразмерните TiO2 покрития, дотирани със самарий, са
нанесени чрез зол-гел метод, за да се увеличи корозионната устойчивост на стомана
316L. За получаване на разтвора за отлагане на дотирани със самарий TiO2 са приложени
два органични прекурсора на титан: титанов изопропоксид (TTIP) и титанов бутоксид.
Кaтo стабилизиращ агент е използван aцетилацетон (AcAc). Титанов изопропоксид
(TTIP); титанов бутоксид и AcAc се разтварят в 2-пропанол. Полученият разтвор е
прозрачен и оранжев, което е типично за образувания хелатен комплекс. След енергично
разбъркване при стайна температура към горния разтвор при разбъркване се прибавя на
капки смесен разтвор на дестилирана вода и i-пропанол (iPrOH). Моларното
съотношение на компонентите е TTIP: iPrOH: H2O: AcAc = 1:30:1:1. По същия метод е
приготвен и разтвор от титанов бутоксид.

3. Резултати и дискусия
За получаването на дотирани покрития от TiO2 се приготвя разтвор от Sm2O3,
разтворен в 2мл азотна киселина и изопропанол до крайна концентрация 0,1 М.
Изчисленото количество от самариевия разтвор се добавя към титановият разтвор:
 Образец S1 е получен от зол, съдържащ 0.5% Sm в разтвор на титанов
изопропоксид;
 Образец S2 е получен от зол, съдържащ 1% Sm в разтвор на титанов
изопропоксид;
 Образец S3 e получен от зол, съдържащ 0.5% Sm в разтвор на титанов бутоксид;
 Образец S4 е получен от зол, съдържащ 1% Sm в разтвор на титанов бутоксид.
На фигура 1 е представена рентгенограми на образци S1 и S3 съдържащи 0.5 at%
Sm2O3, получени от прекурсори – титанов изопропоксид (а) и титанов бутоксид (б).
Регистрирани са две фази: TiO2 (анатаз) и Магнели фаза (нестехиометричен TiO2).
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а

б

Фигура 1. Рентгенограми на образци /XRD/- S1 и S3.

Получените резултати по отношение на корозионната устойчивост са показани на
таблица 1 и фигура 2.
Таблица 1:

Означения на
образците

Загуба на маса
∆m [g/m2]
50h

S1
S2
S3
S4

0.22664
0
0.02033
0

Скорост на
корозия –
K [g/m2h]
50h
0.00453
0
0.00410
0

а

Загуба на маса
∆m [g/m2]
100h
0.26441
0.03515
0
0.12334

Скорост на
корозия K [g/m2h]
100h
0.00529
0.00070
0
0.00247

б

Фигура 2. Корозионна устойчивост при 50 и 100 часа.

Получените резултати за образците от серия S, показват много добри защитни
свойства на нанесените зол-гелни покрития. След 100 ч. циклични изпитвания върху
покритията не се наблюдават корозионни изменения. Покритията са гладки, без видимо
помътняване и наличие на дефекти по повърхността. Най-ниска скорост на корозия имат
образци с означение S2 и S3. За образец S3 след 50 часа корозионен тест е регистрирана
незначителна корозия. Като след 100 ч при образец S3 не е отчетена загуба на маса и
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съответно скоростта на корозия е нулева. Това поведение може да се обясни с наличие
на корозионни продукти в обема на порите, което води до дифузионни ограничения –
бариерен ефект и забавяне на корозионния процес. При образец S2 скоростта на корозия
през първите 50 ч е нулева, а след стотния час е едва 0,0007 – K [g/m2h] 100h. На фиг.3
са представени резултатите чрез атомна силова микроскопия /AFM/ на образци S1 и S3.

S1

S3

Фигура 3. Атомна силова микроскопия /AFM/ на образци S1 и S3.

От направените изображения с атомно-силов микроскоп и анализа на грапавостта
на отделните образци е установено:
1. При топографията на образеца S1 с приложен органичен прекурсор на титанов
изопропоксид се наблюдават площи с гладка повърхност, както и площи с по-грапава
повърхност. Стойностите за грапавостта Rq за сканираните повърхности при 5 µm за
покритието S1 са в интервала между 20,5 nm и 41,1 nm
2. При топографията на образеца S3 с приложен органичен прекурсор на титанов
тетрабутоксид отново се наблюдават площи с гладка повърхност, както и площи с пограпава повърхност. Стойностите за грапавостта Rq за сканираните повърхности при
5 µm за покритието S3 са в интервала между 23,2 nm и 47,7 nm.

4. Изводи
 Получените покрития на TiО2 дотирани със самарий показват повишена
устойчивост на корозия в сравнение с недотираните TiO2 покрития.
 Пробата S1 показва недостатъчна устойчивост на корозия.
 При проба S3 – при 50 часа има начален стадий на корозия, след това (при 100
часа) не се регистрира корозия, което се дължи евентуално на неразтворим
продукт, който служи като бариерен слой.
 Регистрирани са две фази: TiO2 (анатаз) и Магнели фаза (нестехиометричен
TiO2).
 Чрез AFM изследвания е установено наличието на наноразмерни тънки слоеве.
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Abstract
The main purpose of welding procedure qualification is to show that the method of joining proposed for a particular
structure ensures the production of joints with the necessary mechanical properties for the intended application.
The study of welded joints macrostructure gives us а visual information, which is used in welding procedures
qualification.
This report presents different types of tested welded joints and draws conclusions about their quality.
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Макроскопски изследвания на заварени съединения при
квалифициране на заваръчни процедури
Марина МАНИЛОВА, Росица ДИМИТРОВА, Радостина ЗАЕКОВА

1. Увод
Спецификациите на заваръчните процедури са необходими, за да се осигури добре
дефинирана база за правилно планиране на заваръчните операции и за контрол на
качеството по време на заваряване. В терминологията на стандартите към системите за
качество заваряването се счита за специален процес. Стандартите към системите за
качество изискват специалните процеси да се извършват в съответствие с писмени
спецификации на процедурите.
Съставянето на спецификация за заваръчна процедура осигурява необходимата
основа за осигуряване на качеството, но сама по себе си тя не гарантира, че заварените
съединения отговарят на изискванията. Някои отклонения, като несъвършенства и
изменения във формата и размерите, могат да се преценят чрез неразрушаващи методи
за контрол върху готовия продукт.
Металургичните отклонения, обаче, представляват специален проблем.
Оценяването им, а също и механичните свойства на завареното съединение въз основа
на неразрушаващи методи, е невъзможно при сегашното равнище на технологиите за
неразрушаващо изпитване и контрол. Това довежда до създаването на система от
правила за признаване на заваръчната процедура, преди спецификацията да бъде
реализирана в производството.
Дефиницията на „заваръчна процедура“, съгл. стандарт БДС EN ISO 15609 е:
„Определен начин и последователност от действия, които трябва да се следват при
изготвяне на заварено съединение, включително определянето на материалите,
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подготовката, предварителното нагряване (ако е необходимо), методът и контролът на
заваряването и термообработката след заваряване (ако е необходимо) и технологичното
обзавеждане, което следва да се използва“. За заваръчните процеси в този стандарт се
използват номенклатурата и дефинициите, дадени в ISO 857. Спазена е системата на
номериране за процеси на заваряване в ISO 4063.
Понастоящем съществуват голям брой национални стандарти за специфициране и
одобрение на заваръчни процедури. Въпреки, че стандартите са сходни, изискванията им
се различават в множество подробности. Стандартът БДС EN ISO 15609 (част 1 и
следващите части) представлява европейска стандартизирана система за специфициране
и одобрение на заваръчни процедури, приета и одобрена от нашата страна.
Посоченият стандарт допуска следните методи за одобрение на заваръчната
процедура:
- изпитвания на заваръчна процедура по БДС EN ISO 15614:2017 –
„Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали.
Изпитване на заваръчна процедура“ от 1 до 14 за различните методи на
заваряване [2];
- одобрени допълнителни заваръчни материали по EN 288-5;
- предишен заваръчен опит по EN 288-6;
- стандартна (нормирана) заваръчна процедура по EN 288-7;
- предпроизводствено изпитване на заваряване по EN 288-8.
С изключение на методи 3 и 4, всички останали изискват прякото участие на
заваръчният персонал, ангажиран в производството, т.е. заваръчният персонал не само
ползва заваръчната процедура, но участва и в нейното одобряване.

2. Квалифициране на заваръчни процедури
Терминът „квалифициране“ означава доказване, че избраната специфицирана
заваръчна процедура отговаря, с така заложените елементи, на процеса заваряване, за
получаване на качествено заварено съединение според изискванията за него.
Квалифицирането на специфицираната заваръчна процедура се извършва съгласно
стандарт БДС EN ISO 15614:2017 – „Спецификация и квалификация на заваръчни
процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура“ от 1 до 14 за
различните методи на заваряване.
Основната цел на квалификацията на процедурата по заваряване е да покаже, че
начинът на съединяване, предложен за конкретна конструкция, гарантира
производството на съединения с необходимите механични свойства за предвиденото
приложение. Провеждат се две нива на тестовете на процедурата по заваряване, за да
може да се прилагат върху широка гама от заварени изделия. Те са обозначени съответно
с нива 1 и 2. В ниво 2 степента на тестване е по-голяма и диапазоните на квалификация
са по-ограничителни, отколкото в ниво 1. Процедурите, извършени на ниво 2,
автоматично отговарят на изискванията за ниво 1, но не обратното. Когато в договор или
стандарт за прилагане не е посочено ниво, се прилагат всички изисквания на ниво 2.
Стандартът ISO 15614-1:2017 се отнася за електродъгово и газово заваряване на стомани
във всички продуктови форми и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави
във всички форми на продукта.
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3. Изпитване и изследване на образци по заваръчна процедура
Заваряването и изпитването на пробните тела се извършва съгласно прилагания
стандарт.
Изпълняващият заварчик или оператор, който изпълни успешно изпита на
заваръчната процедура в съответствие с този документ, се квалифицира съгласно
съответния национален/международен стандарт, който се прилага, при положение, че са
изпълнени съответните изисквания към изпитването на този стандарт [1].
3.1. Вид и обхват на изпитването
За ниво 1: Видът и обхватът на изпитването трябва да бъдат в съответствие с
изискванията на таблица 1. В случай, че приложен стандарт или спецификация изисква
изпитване на ударна жилавост, изпитване на твърдост или изпитване без разрушаване
(NDT), то тези изпитвания трябва да се проведат и оценят в съответствие с изискванията
на ниво 2, доколкото в приложения стандарт или спецификация няма други изисквания.
За ниво 2: Видът и обхватът на изпитването трябва да бъдат в съответствие с
изискванията на таблица 2.
Даден приложен стандарт може да установи и допълнителни изпитвания,
например:
- изпитване на опън надлъжно на заваръчния шев;
- изпитване на огъване на метала на заваръчния шев;
- изпитване на корозия;
- химически анализ;
- макроскопско изследване;
- определяне съдържанието на делта-ферит;
- изпитване на твърдост;
- изпитване на опън на кръстообразна проба;
- изпитване на ударна жилавост;
- изпитване без разрушаване (NDT, en: non-destructive testing).
ЗАБЕЛЕЖКА: Определени условия, отнасящи се до въвеждането в експлоатация,
до материала или до производството, могат да изискват по-широкообхватни изпитвания
от посочените в този документ, целта на които е да се получи повече информация и да
се избегне евентуално повторение на изпитването на заваръчната процедура на по-късен
етап за получаването на допълнителни данни от изпитванията.
Таблица 1 – За ниво 1: Изследване и изпитване на пробните тела

Пробно тяло

Вид изпитване

Челно съединение с
пълен провар

Визуално изпитване
Напречно изпитване на опън
Напречно изпитване на огъване
Визуално изпитване
Макроскопско изследване

Ъглови шевове

171

Обхват на
изпитването
100%
2 пробни тела
4 пробни тела
100%
2 пробни тела

Таблица 2 – За ниво 2: Изследване и изпитване на пробните тела

Пробно тяло

Вид изпитване

Челно съединение с
пълен провар

Визуално изпитване
Радиографично или ултразвуково
изпитване
Изпитване за откриване на
повърхностни пукнатини
Напречно изпитване на опън
Напречно изпитване на огъване
Изпитване на ударна жилавост
Изпитване на твърдост
Макроскопско изследване
Визуално изпитване
Изпитване за откриване на
повърхностни пукнатини
Радиографично или ултразвуково
изпитване
Изпитване на твърдост
Макроскопско изследване
Визуално изпитване
Изпитване за откриване на
повърхностни пукнатини
Изпитване на твърдост
Макроскопско изследване

Т-образно съединение
с пълен провар
Тръбно разклонение с
пълен провар

Ъглови шевове

Обхват на
изпитването

Забележка

100%
100%

̶
а

100%

b

2 пробни тела
4 пробни тела
2 комплекта
изисква се
1 пробно тяло
100%
100%

̶
с
d
e
̶
b

100%

a, g

изисква се
2 пробни тела
100%
100%

е

изисква се
2 пробни тела

b
е

Ултразвуковото изпитване не трябва да се използва при t  8 mm и при групи материали 8, 10, 41÷48
При достъпност до повърхността на заваръчния шев: изпитване с проникващи течности или магнитно-прахово
изпитване. За немагнитни материали – само изпитване с проникващи течности.
с За изпитванията на огъване виж 7.4.2.
а

b

Един комплект за метала на шева и един комплект за ЗТВ при материали с дебелина  12 mm и с определени
свойства за ударната жилавост, изисквани от техническите условия на доставката и/или отговарящи на
условията за въвеждане в експлоатация. Някои приложни стандарти могат да изискват изпитване на ударна
жилавост при дебелини под 12 mm. Температурата на изпитване трябва да бъде избрана от производителя по
отношение на приложението или приложения стандарт. За допълнителни изпитвания виж 7.4.4.
е Не е необходимо при основни материали метали от: подгрупа 1.1, групи 8 и от 41 до 48 и при смесени съединения
между материали от тези групи, с изключение на смесените съединения между материали от подгрупа 1.1. и
група 8.
f Когато при ползването на даден приложен стандарт са необходими механичните свойства, те трябва да бъдат
съответно изпитани. В случай, че е необходимо допълнително пробно тяло, то размерите му трябва да бъдат
достатъчни, за да могат да се изпитат механичните свойства. За това допълнително пробно тяло трябва да се
запазят същи следните: обхват на заваръчните параметри, група на основния материал, добавъчен материал и
термична обработка.
d

g

При външен диаметър  50 mm не е необходимо ултразвуково изпитване, а радиографично изпитване при условие,
че формата на завареното съединение гарантира получаването на достоверни резултати. При външен диаметър
на тръбата  50 mm и когато по технически причини е невъзможно ултразвуково изпитване, трябва да се
приложи радиографично изпитване при условие, че формата на завареното съединение гарантира получаването
на достоверни резултати.

3.2. Разположение и вземане на образците за изпитване
Образците за изпитване трябва да се вземат в съответствие с фигури 1, 2, 3 и 4.
Допуска се образците за изпитване да се вземат по такъв начин, че да не бъдат
обхванати области с несъвършенства, които са в границите на приемане за
съответния/ите метод/и за изпитване без разрушаване.
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1 – отпадък 25 mm;
2 – посока на заваряване;
3 – област за:
- образец за изпитване на опън и
- образци за изпитване на огъване;
4 – област за:
- образци за изпитване на ударна жилавост и
при необходимост на допълнителни
образци за изпитване;
5 – област за:
- образец за изпитване на опън и
- образци за изпитване на огъване;
6 – област за:
- 1 образец за изследване на макрошлиф, и
- 1 образец за изпитване на твърдост

Фигура 1. Разположение на образците за изпитване при челно съединение от листов материал

1
2
3
4
5

6

край на заваръчния шев
област за:
- 1 образец за изпитване на опън
- образци за изпитване на огъване
област за:
- образци за изпитване на ударна жилавост и при необходимост на допълнителни образци за
изпитване
област за:
- 1 образец за изпитване на опън
- образци за изпитване на огъване
начало на заваряването; област за:
- 1 образец за изследване на макрошлиф
- 1 образец за изпитване на твърдост (взет в началото на заваръчния шев)
посока на заваряване
Фигура 2. Разположение на образците за изпитване при челно съединение на тръба
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1
2
3
4

- отпадък 25 mm
- образец за изпитване за макрошлиф
- образец за изследване на макрошлиф и за изпитване на твърдост
- посока на заваряване
Фигура 3. Разположение на образците за изпитване при Т-образно съединение

А
В
α

- място за вземане на образец за изследване на
макрошлиф и за изпитване на твърдост
- място за вземане на образец за изследване на
макрошлиф
- ъгъл на разклонението

Фигура 4. Разположение на образците за изпитване при тръбно разклонение

3.3. Обработка след вземане на образците за изпитване
Образците са подготвени по стандартна процедура, съгласно стандарт БДС EN ISO
17639 [3]. При по-малки размери на заварените съединения, с цел правилната им
подготовка за макроскопско изследване, те се опаковат в акрилна смола, като това не се
прави когато размерите са достатъчно големи. Следваща стъпка е да се шлифоват на
мокро с шкурки до номер 600, след което се проявяват с подходящ разтвор според вида
на метала, чрез потапяне.
Макроструктурите на заварените съединения са заснети с помощта на цифров
фотоапарат Canon Powershot G7. Изследванията се провеждат при стайна температура.
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4. Резултати от изпитването
Наблюдаваните макроструктури се демонстрират в издадения протокол, като се
описва структурата на завареното съединение – неговата геометрия; зона на термично
влияние; непровар, пукнатини, ивично разкъсване, кухини, включвания, ликвация – ако
са налични; слоеве и преходи; граници и структура на зърна; кристализационна
структура на заваръчния шев и т.н. Изпитваните заварени съединения биват челни или
ъглови (фиг. 5), като за основен материал се ползват следните сплави: обикновена
стомана, алуминиеви сплави или неръждясващи стомани (фиг. 6).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Фигура 5. Макроструктура на образци: а) и б) челни заварени съединения, като даденото на б) е
опаковано в смола; в) и г) едностранни ъглови заварени съединения; д) и е) двустранни ЪЗС
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а)

б)

в)
Фигура 6. Макроструктура на образци от: а) алуминий;
б) обикновена стомана; в) неръждясваща стомана

5. Изводи
Докладът (записът) за квалифицирането на заваръчната процедура представлява
изложение на резултатите от оценяването на всяко пробно тяло, включително от
повторните изпитвания. Съответстващите детайли, описани в WPS съгласно съответната
част на ISO 15609, трябва да бъдат включени заедно с детайлите на онези показатели,
които поради изискванията на раздел 7 са били отхвърлени. В случай, че не са открити
показатели, изискващи отхвърляне или не са налице неприемливи резултати от
изпитването, то даденият WPQR, съдържащ резултатите от изпитването на пробното
тяло на заваръчната процедура, се квалифицира и трябва да бъде подписан и датиран от
лице или орган за изпитване.
Изпитването на заварени съединения чрез изследване на макроструктурата е добър
начин за онагледяване на качеството им.
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Abstract
The operation of dies, molds made of tool steel is related to their physical and mechanical properties: heat
resistance, wear resistance, corrosion resistance, etc. The restoration of this type of workpiece by welding is a
trend in modern repair production. For this purpose, it is necessary to improve the methods of testing the materials
in laboratory conditions, as close as possible to the real ones. The report presents a modified laboratory bench for
high-temperature endurance testing. Experimental testing of wear resistance and investigated macro and
microstructures and micro-hardness after welding by modern microwelding processes – impulse TIG welding and
micro spot plasma welding.
Keywords: heat resistance, wear resistance, impulse TIG welding and micro-spot plasma welding.

Модифициране на стенд за изследване на износоустойчивост при
високи температури
Стоян ТОДОРОВ

1. Увод
В проведеното литературно проучване са разгледани и обобщени различни
методики на изпитване на материалите в лабораторни условия. Основен проблем при
експлоатацията на инструменталната екипировка за получаване на изделия от пластмаса
е износването на работните повърхнини на инструмента в резултат на термична умора,
циклична умора, абразивно износване и др. Разглеждането на различните кинематични
схеми и разработването на стендове за изследване на износването и износоустойчивостта
на инструментални материали е тенденция, която допринася за получаването на данни
необходими за подобряване на производствените и ремонтните технологии.
С цел провеждане на изпитване на износоустойчивост при високи температури в
лабораторни условия е модифициран лабораторен стенд.

2. Обобщена постановка
2.1 Основни задачи:
За провеждането на експеримента е извършен подбор на марки стомани, полимерни
материали, методи за наваряване и добавъчни материали:
 Инструментални стомани 4Х5МФС и 5ХНМ;
 Наваряване на опитни образци по съвременни методи: импулсно ВИГ
наваряване и точково микро-плазмено наваряване;
 Гранулиран полимер;
 Полимерно контра тяло.
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При модифицирането на лабораторен стенд (фиг.1), към него са добавени:
1.
2.
3.
4.

Термоглава с регулатор на температурата.
Инфрачервен термометър за контрол на температурата.
Бункер за насипване на гранулиран полимер.
Полимерно контра тяло.

Фигура 1. Общ вид на модифициран лабораторен стенд

2.2 Проведени изследвания
Наваряване на инструментални
микроплазмено точково (фиг. 3).

стомани:

импулснодъгово

(фиг.

2)

Таблица 1. Химичен състав на наваряваните образци

Основен материал

C%

Si%

Mn%

Cr%

5ХНМ

0,5÷0,6

0,1÷0,4

0,5 ÷0,8

0,5÷0,8

4Х5МФС

0,32÷0,4

0,9÷1,2

0,2÷0,5

4,5÷5,5

V%

0,15÷0,4
0,3÷0,5

Таблица 2. Химичен състав на добавъчния материал при наваряване

Добавъчен материал

C%

Cr%

Mo%

V%

SST 1.2343

0,40%

5,00%

1,30%

0,40%
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Mo%
1,2÷1,5

и

Фигура 2. Импулсно ВИГ наваряване

Фигура 3. Микроплазмено точково наваряване

Изследваните макроструктури на наварени образци са представени на фиг.4.

Фигура 4. Макроструктура при (а)импулсно ВИГ наваряване; (б) микроплазмено точково
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След наваряването на двете стомани се извърши тяхното износване с
модифицирания лабораторен стенд. На фиг. 5. е представена разрушена работна
повърхност на термообработена инструментална стомана 4Х5МФС вследствие от
износване при висока температура.

Фигура 5. Зона на износване вследствие на термична умора на инструментална стомана

3. Заключениe
Успешно е проведен експеримент за изпитване на износоустойчивостта при
повишени температури.
Условията на изпитване могат да се регулират и да се създаде база данни относно
механичните и трибологични характеристики на наварените слоеве.
Установени са съществени разлики в макро и микроструктурата на наварените
слоеве по двата използвани метода.
Методите за наваряване и изпитване на износване постигат резултати сравними с
най-съвременните тенденции в ремонтно-възстановителните технологии.
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