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ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 
 

на д-р М. Кандева – председател на Обществото на 
триболозите в България 

 
 

OPENING SPEECH 
 

Dr. M. Kandeva – President of the Society of Bulgarian Tribologists 
 
 

Уважаеми триболози и гости на седмата национална конференция 
“БУЛТРИБ'2009”,  
 
 На мен се пада честта да Ви поздравя с 35-тия рожден ден на 
българската трибология и да Ви пожелая нови творчески успехи!  
 Председателството ми на Обществото на триболозите в България 
(ОТБ) започна практически с организирането и провеждането на 
„БАЛКАНТРИБ'2008”, възложено от ОТБ и Балканската трибологична 
асоциация (БТА) на Центъра по трибология към Техническия университет-
София. 
 Повечето от присъстващите знаят, че това събитие беше едно 
успешно проведено мероприятие, което получи висока оценка от 
партньорите ни на Балканите и от ТУ-София. 
 Официално бях избрана за председател на отчетно-изборното 
събрание на ОТБ през октомври 2008 г. с членове на Управителния съвет 
проф. дхн Славчо Иванов и доц. д-р Вяра Пожидаева. 
 Ще се спра накратко върху някои основни моменти от състоянието 
на Обществото на триболозите. 
 1. В ОТБ не е въведен самостоятелен счетоводен ред, а се използват 
услугите на ИНГА. «Бултриб» като идея се роди на територията на ИНГА 
с председател проф. дтн Н. Манолов. Основната причина за липсата на 
легитимна финансова отчетност на ОТБ като юридическа личност се 
дължи на липсата на финансови средства за закупуване на касов апарат и 
поддържане на банкови сметки. За съжаление тази традиция продължава и 
на настоящата конференция с убеждението на ръководството, че този 
дефицит трябва да се преодолее и Обществото да извоюва своята 
независимост и оперативност. Това е изключително необходимо за 
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европеизирането и провеждането на мероприятията на ОТБ като носител 
на мандата на БТА. 
 2. Незадоволителното организирано състояние на ОТБ произтича и 
от незадоволителната дисциплина на членовете на Обществото, свързана с 
отчетността на членския внос и системността на участие в конференции, 
семинари и проектната дейност. 
 3. На фона на тези недостатъци следва да се подчертаят няколко 
крупни фактически постижения на ОТБ.: 
 Първо: Редовно издаване на балканското трибологично списание 
на БТА на английски език с легитимиран импакт фактор с главен редактор 
проф. дхн Славчо Иванов, който се разпостранява в балканските страни, в 
Европа, Русия и страни от Азия. 
 Второ: Редовно издаване на списание «Контакти» на български 
език с главен редактор проф. дтн Нягол Манолов, основател на ОТБ и 
ИНГА. 
 Трето: Ежегодно провеждане на конференция «Бултриб» от 2003 г. 
досега и издаване на сборник с доклади под редакцията на бившия 
председател на ОТБ ст.н.с. д-р Емилия Асенова. 
 Четвърто: Постоянно действащ междууниверситетски семинар 
«Трибология и интердисциплинност» с председател д-р М. Кандева на 
територията на лабораторията по трибология в ТУ-София, изпълняваща 
функциите на национален координационен център; работа по научно-
изследователски и образователни проекти, финансирани от МОН, 
Световната банка и фирми. Семинарът е актуализирана форма на действие 
на Координационния център по трибология. 
 Постиженията ни в областта на инженерното образование са 
свързани с разработването на мрежов проект на тема «Интердисциплинен 
подход за подобряване на инженерното образование, по който е внедрена в 
редовния учебен процес на магистри дисциплината «Трибология в 
енергетиката», написани и издадени са учебници и дооборудвана 
лаборатория по трибология. През последните две години образователната 
дейност по трибология активно се разви във връзка с провеждане на 
специализирано обучение в производствените предприятия «Мини Марица 
Изток» и «Медет Асарел» - Панагюрище, провеждано от триболози в ТУ-
София и МГУ «Св. Иван Рилски». 
  

Кои са новите идеи на ръководството на ОТБ, ориентирани към 
бъдещето? 
 Новите идеи са ориентирани и хармонизирани с членството ни в 
Европейския съюз. Тези идеи представям пред Вас под формата на 
предложения на Управителния съвет на ОТБ за решения на настоящата 
конференция, които ще обсъдим на Кръглата маса. 
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Предложения за решения на националната конференция 
«Бултриб'2009»: 

  
Първо предложение: Актуализиране на Центъра по трибология на 

територията на ТУ-София, което по-конкретно включва: 
 - актуализация на Концепцията за развитие на трибологията в 
България; 
 - актуализация на научно-методичния съвет по трибология; 
 - изграждане на контактна трибологична мрежа, включваща научно-
изследователските звена по трибология, производствени фирми и 
предприятия с трибологична проблематика в страната;  
 - изграждане на творчески студенски клуб по трибология към 
центъра по трибология; 
 - организиране и легитимиране на Технически комитет по 
трибология към Български институт по стандартизация (БИС); 
 - актуализиране на интернет-страницата на трибологията; 
 - разширяване и усъвършенстване на обучението по трибология в 
университети и фирми. 
  

Второ предложение: Конференцията «Бултриб» от национална 
ежегодна конференция да се трансформира в ежегодна конференция с 
международно участие. 
  

Трето предложение: Да се разшири и активизира екипното начало 
по трибология в национални и европейски учебни, изследователски и 
технологични проекти. 
 Уважаеми колеги, моля да вземете отношение по тези предложения 
за решения на Кръглата маса на настоящата конференция.  
 Пожелавам ползотворна работа на конференция, много ентусиазъм 
и инвестиция за бъдещето на трибологията! 
 
 Благодаря Ви за вниманието! 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF COPPER FERRITE 

 
N. Velinov1, E. Manova1, B. Kunev1, D. Paneva1, M. Popova2, K. Tenchev1,  

T. Tsoncheva2, I. Mitov1 
 
1 Institute of Catalysis, BAS, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 11, 1113 Sofia, Bulgaria 

2 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, BAS, Acad. G. 
Bonchev Str., Bl. 9, 1113 Sofia, Bulgaria 

 
МЕХАНОХИМИЧЕН СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НА МЕДЕН ФЕРИТ 
 

Н. Велинов1, Е. Манова1, Б. Кунев1, Д. Панева1, М. Попова2, К. Тенчев1, 
Т. Цончева2, И. Митов1 

 
Abstract: Nanodimensional powders of cubic CuFe2O4 are synthesised by two-steps 
procedure of co-precipitation of copper and iron hydroxide carbonates, followed by 
mechanochemical treatment. XRD, Mössbauer spectroscopy and TPR are used for the 
characterization of the obtained materials. Their catalytic behaviour is tested in the 
reactions of oxidative dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone and 
methanol decomposition to hydrogen and CO. It is established that the catalytic 
behaviour of the samples depends not only on their initial phase composition, but in 
the case of reduction reaction medium, it is also affected by the concomitant ferrite 
phase transformations.  
Key words: mechanochemical synthesis, copper ferrite, Mössbauer spectroscopy, 
methanol decomposition, oxidative dehydrogenation of cyclohexanol  

 
1. Introduction 
Transition metal spinel oxides are technologically important as magnetic 
materials, semiconductors, pigments and as effective catalysts for number of 
industrial processes, such as oxidative dehydration of hydrocarbons, 
decomposition of alcohols and hydrogen peroxide, oxidation of various 
compounds such as CO, H2, CH4 and chlorobenzene etc [1, 2]. It is well 
established, that depending on the preparation method, CuFe2O4 can crystallize 
either in tetragonal or cubic symmetry [3, 4]. Among the various preparation 
procedures, the high-energy milling solid-state method has the advantages to be 
easily operated and produce large amounts of nanostructured powders in a short 
time. Furthermore, the highly nonequilibrium nature of the milling process 
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allows one to prepare solids with improved and/or novel physical and chemical 
properties. 
The aim of the present work is to investigate the possibility of CuFe2O4 
nanodimensional powders synthesis by co-precipitation of the corresponding 
hydroxide carbonate followed by mechanochemical treatment. The relationship 
between synthesis parameters, phase composition, structural and catalytic 
properties of the obtained materials is studied. 
 
2. Experimental 
Iron-copper oxide powders (CuFe2O4) were prepared by two-steps procedure of co-
precipitation and mechanochemical treatment. The starting solution of 
Fe(NO3)3.9H2O and Cu(NO3)2.3H2O was precipitated with drop-wise addition of 1 
M sodium carbonate up to pH 9 at continuous stirring. The initially obtained 
precipitate was dried at room temperature (RT) to form precursor powder (CuFe2-
HC). At the second step the obtained precursor was milled using a Fritsch Planetary 
miller. The balls-to-powder mass ratio was 10:1. The mechanochemically treated 
samples are denoted by CuFe2-MSx, where x = 1, 2, 3, 5 is duration of treatment in 
hours.  
The powder XRD patterns were recorded using a TUR M62 diffractometer with 
Co Kα radiation. The observed patterns were cross-matched with those in the 
JCPDS database. The RT Mössbauer spectra were obtained with a Wissel 
(Wissenschaftliche Elektronik GmbH, Germany) electromechanical 
spectrometer working in a constant acceleration mode. A 57Co/Cr (activity 
≅10 mCi) source and a α-Fe standard were used. The experimentally obtained 
spectra were fitted to mathematical processing according to the least squares 
method. Temperature-programmed reduction (TPR) of the samples was carried 
out in the measurement cell of a differential scanning calorimeter (DSC-111, 
SETARAM) directly connected to a gas chromatograph (GC).  
The catalytic methanol decomposition experiments were carried out in a flow 
reactor with argon as a carrier gas and methanol partial pressure -1.57 kPa. On-
line gas chromatographic analysis was performed on apparatus equipped with 
flame ionization and thermoconductivity detectors, on a PLOT Q column, using 
an absolute calibration method. Тhe catalytic experiments of oxidative 
dehydrogenation of cyclohexanol were done at atmospheric pressure using a 
fixed-bed flow reactor and air as carrier gas. On-line analysis of the reaction 
products was performed using HP-GC with a 30 m HP-35 capillary column.  
 
3. Results and Discussion 
XRD patterns of the obtained materials are presented in Fig. 1A. Well defined 
reflections of CuFe2O4 (S.G.: Fd-3m, No. 227, a= 8.39Å) are registered even 
after one hour of milling and the process of crystallization continues with the 
increase of milling time. The average crystallites size and the degree of 
microstrain of the studied copper ferrites were determined from the experimental 
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XRD profiles by using the Williamson–Hall equation [5]. The degree of 
microstrain decreases from 10.31x10-3 to 5.64x10-3 with increasing the duration 
of treatment from 1 to 5 hours. The average crystallite size of the obtained 
ferrite nanoparticles varies between 7-10 nm depending on the duration of the 
milling procedure. A second crystalline phase of α-Fe2O3 is present in longer 
milled samples as well. 
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Figure 1. XRD patterns (A) and RT Mössbauer spectra (B) of the investigated 
samples. 

 
RT Mössbauer spectra of the samples are presented in Figure 1B. The CuFe2-
HC sample exhibits a quadrupole doublet with parameters, indicating that the 
precursor is paramagnetic and that the iron is in the trivalent state. The 
mechanochemically synthesised samples show spectra consisting of a central 
doublet, with relative weight (G) from 80 to 91 %, in relation to time of samples 
treatment, and sextet components corresponding to Fe3+

octa and Fe3+
tetra in copper 

ferrite lattice. A contribution from α-Fe2O3 is evidenced in the spectra of CuFe2-
MS3 and CuFe2-MS5 materials, which is in accordance with XRD data.  
The TPR profiles of all mechanochemically synthesized samples consist of two 
main peaks (not shown). The first sharp peak appearing at 490-500 K can be 
ascribed to the reductions of CuFe2O4 to metallic Cu and Fe2O3, and subsequent 
reduction from Fe2O3 to Fe3O4 [6]. The high-temperature peak with maximum at 
about 800 K is probably due to the reduction of Fe3O4 to Fe.  
Data from catalytic behaviour of the samples in oxidative dehydrogenation of 
cyclohexanol to cyclohexanone and methanol decomposition to CO and 
hydrogen are presented in Fig. 2 and Fig. 3, respectively. 



 13

0 10 20 30 40 50 60 70
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 CuFe2-MS1   
 CuFe2-MS2
 CuFe2-MS3
 CuFe2-MS5

C
yc

lo
he

xa
no

l c
on

ve
rs

io
n 

to
 c

yc
lo

he
xa

no
ne

, m
ol

.%

TOS, min

T
react.

= 473 K

    

0 20 40 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
yc

lo
he

xa
no

l c
on

ve
rs

io
n 

to
 c

yc
lo

he
xa

no
ne

, m
ol

.%

TOS, min

 CuFe2-MS1
 CuFe2-MS2
 CuFe2-MS3
 CuFe2-MS5

Treact.=  433 K

 
Figure 2. Cyclohexanol dehydrogenation vs. time on stream over the studied 

samples. 
 
The conversion of cyclohexanol to cyclohexanone is registered even below 473 
K and the highest catalytic activity and selectivity is achieved for the CuFe2-
MS3 (Fig. 2). CO2 and high-molecular-weight residues are the main obtained 
by- products during the conversion. The formation of the latter could be 
considered as the main reason of deactivation of the samples at higher 
temperatures, the effect being more pronounced for CuFe2-MS3 sample.  
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Figure 3. Methanol conversion and CO selectivity vs. temperature for various 
CuFe2O4 materials. 

 
At the same time, all materials exhibit significant catalytic activity in methanol 
decomposition with a high selectivity to CO and hydrogen (Fig. 3) just above 500-
550 K. Methane (1-13%), СО2 (up to 16%) and negligible amounts of dimethyl ether 
and C2-C3-hydrocarbons (up to 1-2 %) are also observed as by-products as well. 
Better catalytic activity and selectivity to CO and hydrogen is registered for the 
sample, obtained at shorter mechanochemical treatment, where homogeneous phase 
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composition of highly dispersed CuFe2O4 nanoparticles is found (see XRD and 
Mössbauer data). We should stress at the complex character of the conversion curves 
as well, which are characterized with a maximum at about 550K and further increase 
in the conversion above 600K. This behavior could be ascribed to some phase 
transformations with the catalyst by the influence of the reduction reaction medium 
(see TPR data). This assumption is confirmed by the Mössbauer spectra of the used 
in the catalytic test samples, where magnetite and iron carbide in different ratio are 
also found. 
 
4. Conclusions 
It was demonstrated that the method of co-precipitation, followed by the high-
energy ball milling results in the formation of nanocrystalline copper ferrites 
with cubic crystal structure. The phase composition and reduction properties of 
the obtained materials exhibit a strong dependence on the milling duration. The 
preparation of highly active and selective catalysts is facilitated by the decrease 
of mechanochemical treatment duration. The catalytic behaviour of the samples 
is affected not only on their initial state, but depending on the catalytic test, on 
the influence of the reaction medium as well. Significant phase transformations 
with the appearance of magnetite and iron carbide occur under reduction 
reaction medium, which realizes during the methanol decomposition. 
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Abstract: Mechanochemical activation is an attractive technique for synthesizing 
inorganic solids and for producing nanosized particles. In the course of this 
investigation the appropriate preparation conditions of layered double hydroxides 
synthesis using mechanochemical method were studied. The second step of study was 
to find the optimal conditions of thermal treatment of so-obtained precursors for 
preparation of nano-sized ferrite materials. As a result MgFe2O4 and Fe3O4 samples 
with nano-metric size were prepared by heating of the obtained hydroxide chloride 
precursors. The phase composition and dispersity of the synthesized samples were 
studied by a number of methods. The prepared materials were tested as catalysts in total 
toluene oxidation.  

INTRODUCTION  
Spinel ferrites of the type MFe2O4 (M is a divalent metal cation) are currently 

key materials for advancements in electronics, magnetic storage, ferrofluid 
technology, catalysis and many bioinspired applications (as drugs carriers for 
magnetically guided drug delivery and as contrast agents in magnetic resonance 
imaging) [1]. Conventional ceramic processing of ferrites requires a number of 
stages, including homogenization of the powder precursors, compaction of the 
reactants, and finally prolonged heat treatment at considerably elevated 
temperatures. One goal of modern ferrite research and development is to find 
simpler processing schemes that do not rely upon high temperature treatments 
for inducing solid-state reactions [2].  

Mechanochemical activation (MCA) is an attractive technique for 
synthesizing inorganic solids, since in addition for producing nanometer grain 
size particles it can induce chemical and structural transformations in the as-
prepared compounds [2]. In this article, we report on the two-step synthesis of  
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M2+
xFe3+

3-xO4 (M2+=Mg2+, Fe2+) nanoparticles via mechanochemical synthesis of 
precursor materials at room temperature and their short-time calcination at 623K.  

EXPERIMENTAL  
The initial compounds used for the synthesis of iron double layered hydroxide 

chloride precursors - [M +2
)1-X( FeX +3 (OH)2]X+Cl-

X•mH2O (M 2+
 = Mg 2+ , Fe 2+ ), 

were magnesium hydroxide Mg(OH)2 (freshly prepared) and analytically pure 
iron chloride FeCl3·6H2O or mixture of stoichiometric quantities FeCl3·6H2O 
and FeCl2·4H2O, respectively.  

Mechanochemical activation of the mixture was lead in high energy planetary 
type PM 100, Retsch, Germany. Steel grinding bowl and ten grinding balls made 
of steel were used.  

Mg-ferrite (MgFe2O4) nanoparticles were produced by calcination of as-
prepared layered double hydroxide (LDH) precursor - Mg6Fe2(OH)16Cl2•4 H2O, 
iron-magnesium hydroxy chloride was thermally treated for 4 h in air at 
annealing temperature 623 K in ”Eurotherm” furnace, England. The second 
precursor salt was heated in inert atmosphere (N2) to avoid oxidation.  

X-ray diffraction (XRD) patterns of samples were recorded with a TUR M62 
apparatus with PC management and data accumulation, using HZG-4 
goniometer and CoKα radiation. JCPDS database (Powder Diffraction Files, 
Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Philadelphia PA, USA, 
1997) was used for the phase identification.  

Moessbauer analysis was made using apparatus Wissenschaftliche Elektronik 
GmbH, working with a constant acceleration mode; 57Co/Cr source, α-Fe standard. 
The parameters of hyperfine interactions of Moessbauer spectral components were 
determined by computer fitting: isomer shift (IS), quadrupole splitting (QS), hyperfine 
effective field (Heff), as well as line widths (FW) and component relative weights (G).  

IR spectroscopy - IR and far-IR spectra were recorded with a Nikolette IR 
spectrophotometer in KBr pellets within wavelength range 250-650-4000 cm-1.  

Toluene oxidation was studied at atmospheric pressure using a fixed-bed flow 
reactor, air as a carrier gas and ptoluene= 0.9 kPa.  

RESULTS AND DISCUSSION  
The optimal LDH synthesis is of great importance for material science and catalyst 

preparation [3, 4]. The investigation of optimal preparation conditions of studied LDH 
compounds includes a change of large number of MCA parameters. In order to 
modify the milling energy and intensity milling time, ball to powder ratio, 
triboreactors, etc were varied. So the choice of great value of ratio (ball load mass) to 
mass of activated mixture (30:1) should ensure a high value of activation energy, i.e. 
high energy acceleration. As it is known, tribochemical activation accelerates a 
chemical reaction due to the “pumping” of excess energy into reagents in the form of 
structural defects. This leads to a decrease in the effective activation energy for 
chemical reaction. In addition, the milling process also gives rise to the fragmentation 



 17

of matter and formation of a reactive interface (smearing one reagent on the surface of 
another at contact sites). During this activation, the newly formed structures and 
composites undergo eventual comminution, leading to the formation of smaller new 
ones with a more complicated inner structure that also contains reaction products. A 
gradual decrease in the particle size of reagents favors more and more the mass 
transport of reagents. In addition, mechanoactivation is accompanied by heating of the 
milled material and mill walls. The reasons for this are the heat release from the 
chemical reaction, as well as that from dissipation of mechanical energy.  

Interlayer distance in LDH depends on the type of anion and it increases, 
depending on the used salt from chloride, to nitrate and further to sulfate one [5]. 
In order to obtain small interlayer distance we use chloride salt. The interlayer 
distance is 7.73 A for chloride modification [5].  

The mixtures of stoichiometric quantities of initial compounds (FeCl3·6H2O and 
Mg(OH)2 or FeCl2·4H2O, respectively) were milled. Activation time was varied also 
within a wide range. The obtained data indicate that the 140 min high-energy 
mechanochemical activation of these mixtures at already presented experimental 
conditions leads to the formation of layered double hydroxide chlorides. X-ray 
diffraction pattern of the as-prepared samples are presented on Fig. 1-a and 2-a. It can 
be seen a complete disappearance of initial compounds reflections and presence of 
diffraction lines of prepared compound only - iron-magnesium hydroxide chloride or 
iron hydroxide chloride, respectively (PDF 20-0500) [5]. The new LDH structure has 
broad and low intensive reflections in both cases. The line shape broadening of 
patterns is typical for mechanochemically synthesized samples, indicating low 
crystallinity degree and high dispersion of the sample. Structural changes of the as-
prepared LDH material that occur during thermal treatment were studied by DTA–TG 
method. It provides a great deal of information about the appropriate calcination 
temperature for thermal treatment of the as-prepared material [6]. According to these 
data the precursors were heated for 4 h at 623 K in order to obtain studied ferrite 
materials. XRD pattern of calcination product on Fig. 1-b represents a pattern of 
MgxFe2-xO4 phase (PDF 80-0073). FWHM are taken from X-ray peaks to estimate the 
particle size. Its determination has been carried out using Scherrer equation [7]. The 
calculated average crystal size value of 13 nm shows that synthesized ferrite powder 
consists of nanocrystalline particles. The lattice strain of material is 9.10-3. Fig. 2-b 
shows XRD pattern of the obtained product in the case of heating of iron hydroxide 
chloride precursor for 4h at 623K in N2 media. It represents the presence of diffraction 
lines of non-stoichiometric phase of Fe3-xO4 (PDF 19-0629). The calculated values are 
35 nm for the mean crystal size and 5.10-3 for material lattice microstrain parameter. 
Therefore the crystallites of synthesized ferrite powder have nano-dimensional size.  

Moessbauer study of the samples confirmed the obtained X-ray diffraction 
results. Moessbauer spectra of the samples were registered at each step of the 
mechanochemical treatment, as well as after heating. Part of them is shown on 
Fig. 3 and 4. Fig. 3-a and 4-a show the Moessbauer spectra of the 
mechanochemically prepared iron hydroxide chloride precursors. Two 
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paramagnetic doublets are obtained. The calculated parameter values of these 
components could be attributed to iron cations in the hydrotalcite lattice. These 
values are in agreement with those reported by the other authors [5, 8].  
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Figure 1. XRD of: (a)- iron–magnesium 
hydroxide chloride prepared by MCA; (b)-
nano-sized MgFe2O4.  

Figure 2. XRD of: (a)- iron hydroxide 
chloride prepared by MCA; (b)- nano-
sized Fe3O4.  
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Figure 3. Moessbauer spectra of: (a)- 
iron–magnesium hydroxide chloride pre-
pared by MCA; (b)-nano-sized MgxFe2-xO4 

Figure 4. Moessbauer spectra of: (a)- 
iron hydroxide chloride prepared by 
MCA; (b)- nano-sized Fe3-xO4  

Moessbauer spectra of the heated precursor materials (Fig. 3-b and 4-b) include 
superposition of doublet lines (in the case of magnesium ferrite preparation) or doublet 
and sextet part (in the case of magnetite synthesis). The optimal fit of these spectra and 
the calculated hyperfine parameters can be assigned to spinel preparation. In both 
cases (Fig. 3-b and 4-b) the doublet components show the synthesis of ultradisperse 
ferrite particles (D < 10 nm) with superparamagnetic (SPM) behaviour. They represent 
the contributions of the core and the shell (surface layers) of the small ferrite particles. 
In the second case (Fig. 4-b) the sextet type of spectrum with lower values of 
hyperfine effective field (Heff=47,3T for tetrahedrally coordinated iron ions and 
Heff=44,5T for octahedrally coordinated ones) show the preparation of highly 
dispersed ferrite particles (D < 50 nm) [8].  

The obtained IR spectra (not shown) also indicate the mechanochemical 
preparation of LHD precursors, as well as the synthesis of ferrite materials after 
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heating. They also show the lack of carbonates in the obtained samples. The last 
one is of great importance, because the preservation of sample carbonization is 
difficult when the co-precipitation method of synthesis was used.  

The obtained data clearly show synthesis of nano-sized ferrite materials which 
are active in toluene oxidation (not shown). The nanosized Fe3O4 possesses 
higher catalytic activity. Therefore the chosen mechanochemical preparation of 
precursor materials significantly changes the dispersity of materials in 
comparison with obviously small values of thermally synthesized ferrites. In the 
course of the milling process, mechanical energy accumulates in the form of 
defects in the activated material. The energy stores in a long-lived defects, 
which are based on changes in dislocation density, surface area increase and 
partial amorphization of activated material. So, the stored energy lead to 
changes in dispersity, extent of amorphization, crystallite size decrease and 
increase of lattice strain in activated material. We can conclude that the method 
of preparation has great influence on the textural characteristic and the 
crystallinity of the obtained samples, as well as on their catalytic behaviour.  

CONCLUSION  
Mechanochemical activation of the initial salts shows a new way to synthesise 

the studied LDH compounds. The easy LDHs synthesis provides the possibility 
to use as-prepared precursors for the preparation of ferrite materials M2+Fe3+

2O4 
(M2+=Mg2+, Fe2+). The chosen preparation conditions influence on the material 
size, their physico-chemical and catalytic properties.  
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Въведение 

Известно е, че при силно охлаждане на материалите тяхната твърдост 
и крехкост нараства. В металите възникват квантови ефекти, значително 
променящи физико-механичните им свойства, които са пряко свързани със 
структурата. При някои метали (желязо, хром, молибден и др.) настъпва 
увеличаване на крехкостта, което води към явлението «студена 
трошливост», присъщо на стоманите, съдържащи тези елементи. Докато 
други метали - мед, алуминий, никел, титан, берилий и техните сплави 
запазват своята якост дори при силното охлаждане.   

Проблемите на триене и съответно износване на лагерни възли, 
шарнири, направляващи, уплътнители и други фрикционни елементи, 
както и цели повърхности на корпуси, работещи при температури близки 
до -200 оС в Космоса или в наземни условия, продължават да са предмет на 
изследване [1]. Характерно за триенето при охлаждане е, че поради 
нарастващата твърдост, фактическата площ на контакта намалява и 
коефициентът на триене се понижава. Този ефект на практика се 
наблюдава до температури 100 – 70 К.  
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Особености и някои примери на «студеното» триене 
При триенето с температури 10-12 К във вакуум 2.10-10 Тор 

(характерен за повърхността на Луната) тефлонът върху стоманената 
повърхност се пренася във вид на отделни парчета.  

При триенето в течен водород или азот, защитни окисни слоеве върху 
метална повърхност не се образуват, което води към интензивно 
износване.  

При триенето в течен кислород окислението на металите е толкова 
интензивно, че води до възникване на силна корозия. 

Известна е способността на редица метали и сплави при силното 
охлаждане да преминават в състояние на свърхпроводимост, при което 
електрическото им съпротивление изчезва. Какво влияние оказва това 
състояние при триене е изследвано при двойка от два едноименни метали 
при Ткр. > 4,2 К, потопена във вана с течен хелий [2]. Изследвани са в тази 
вана и трибо-двойки от мед и молибден (необладаващи 
свърхпроводимост). При тях коефициентът на триене монотонно нараства 
до единица в резултат на износването на окисните слоеве. При двойка от 
чист ниобий (Ткр. > 9,2 К) триенето в началото постепенно нараства, след 
това остава постоянно и изведнаж коефициентът на триене спада под 0,2. 
Анализът на възникналия тънък повърхностен слой показва преход от 
кристалната решетка към аморфно състояние, притежаващо смазочно 
действие. Допуска се, че свърхпроводимостното състояние довежда до 
аморфизация на ниобия. По този начин криогенната технология показва на 
триболозите път към «безизносно» триене. Аморфизиран метален слой 
може да се получи и по други начини, например чрез въздействие с мощен 
лазерен лъч и следваща бърза закалка на метала. Не по-малко интересни са 
опитите с полупроводници при триене в течен хелий, способни в двойка с 
метали да образуват сложни трибоструктури с ценни инженерно-
физически свойства. С една дума може с увереност да се каже, че 
перспективните изследвания на «студеното» триене предстоят.  

В областта на космическото материалознание се провеждат редица 
изследвания за създаване на материали, подходящи за работа при ниски 
температури. 

Свойства на нови пластични и издръжливи сплави при ниски 
температури 

Стоманите, легирани с Ni, често се използват при ниски температури 
благодарение на тяхната изключително висока еластичност. Например, 
стомана 304 с 8% Ni, се характеризира с висока степен на еластичност на 
разрушение при ниски температури и относително ниска якост. Стомана от 
серията 200, легирана с 18% Ni, притежава много висока якост при ниски 
температури, но понижена еластичност. Аналогично стоманата с 9% Ni се 
характеризира с добра еластичност и средна якост при ниски температури, 
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като в същото време стоманата с 9% Ni и 4% Co има по-висока якост, но 
съществено влошена еластичност при същите температури.  

Целта на проведено изследване [3] е да се разработи сплав на 
железна основа, в която високата еластичност при ниските температури да 
се съчетае с висока якост. И по-точно, новата сплав да има еластичност  не 
по-малка от 220 МПа.м1/2 при граница на еластичност не по-малка от 1,4 
ГПа при 77К (температурата на течния азот). 

Един от начините за достигане на висока еластичност при сплавите на 
железна основа при ниски температури, е свързана с понижаване 
концентрацията на примесите въглерод, кислород и азот, които увеличават 
крехкостта. Това понижаване на примесите се постига с въвеждане на 
химически активни адсорбиращи елементи, които се свързват с тези 
примеси. Изпробвани са активните метали от системата Fe – 12Ni, като Al, 
La, Nb, Si, Ta, Ti, V, Zr. Предварителните изследвания показват, че Al, Nb, 
Ti и V са най-ефективно повишаващи еластичността и якостта на опитния 
образец и по-специално алуминия. 

 
Фиг.1. Влияние на процентното съдържание на Al  

върху еластичността на сплав Fe – 12Ni – Al при 77 К 
 

На Фиг.1 е показано влиянието на добавката алуминий на еластич-
ността на сплав Fe – 12Ni при ниски температури. Представени са три 
криви и характеризират материал, отгрят в продължение на 2 часа при 
температури 823 К – крива 1; 958 К – крива 2 и 1093 К – крива 3. 
Максимална еластичност се достига при концентрация на алуминия 0,5% 
при температура 823 К и се свързва с отделянето на примесите. При  по-
нататъшните изследвания за оптимално се избира  съдържанието 0,5% Al. 
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При криви 2 и 3 се вижда рязко спадане на еластичността в сплав Fe – 12Ni 
– Al , отгрята при 958 К и  1093 К.  

И така изследванията показват, че е възможно съчетаване на висока 
еластичност и якост в системата Fe – 12Ni – 0,5Al при 77 К. Това е 
достигнато чрез оптимизация на съдържанието на Ni и Al с цел 
осигуряването на висока еластичност с максимална стойност 310 МПа.м1/2. 
Такава висока стойност има сплавта съдържаща ≈0,01%С, закалявана при 
823 К за образуване на микроструктури основно от мартенсит и ферит.  
 Повишаването на якостта на сплавта Fe – 12Ni – 0,5Al се достига по 
три начина:  

- чрез въвеждане на добавка от въглерод,  
- чрез термомеханична обработка  
- чрез дисперсно отделяне на медта при втвърдяване. 
Правено е сравнение между изследваните опитни сплави и 

промишлените стомани за криогенно предназначение. Фиг.2 илюстрира 
това сравнение: 

 
Фиг.2. Сравнение на опитни сплави Fe – 12Ni с промишлени стомани  

по отношение еластичност и якост при 77 К 
 

Графика 1 представлява сплав Fe – 12Ni – 0,5Al, а графика – 2 
съответно промишлена стомана. Вижда се, че еластичността се намалява 
при увеличаването на якостта както при експерименталните така и при 
промишлените стомани, но при якост на нивото на стомана серия 200, 
сплавта Fe – 12Ni – 0,5Al уякчена с мед има 2 пъти по-висока  
еластичност. И още, при еластичност на нивото на неръждавееща 
стомана 304, новата сплав притежава 2 пъти по-висока якост.   
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В заключение може да се обобщи: 
1. С оптимално съдържание на Ni и Al съответно 12% и 0,5%, се 

осигурява изключително висока еластичност на разрушение и средно ниво 
на якост при 77К. 

2. Сплавта Fe - 12Ni - 0,5Al, допълнително оякчена чрез стареене с 
отделяне на дисперсни частици, богати на мед, притежава пределно ниво 
на еластичност 1,4 ГПа и еластичност на разрушение 220 МПа.м1/2. 

3. Термо-механичната обработка и добавката на С в количество 
0,015% е ефективен способ за допълнително оякчаване на сплавта при 
запазване на висока еластичност.  
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Abstract: A serie of mixed oxide supporys consistingof alumina with different wt.% of TiO2 was 
prepared by tribochemical synthesis by dry and wet milling in vibrational high-energy mill. The 
catalysts containing 12 wt.% Mo and 1wt.% Ni were prepared by impregnation with 
appropriate amounts of 12-molybdophosphoric heteropoly acid or its nickel salt on the calcined 
suport. The surface areas of the supports and the catalysts were measured by nitrogen 
adsorption method. All Mo- and NiMo-containing catalysts have surface areas less than the 
supports due to the blocking of some pores. The structures of the samples have been 
investigated by powder X-ray diffraction. The results showed that the molybdenum is well 
dispersed in all over the supports. The sulfided catalysts were tested in the thiophene 
hydrodesulfurization. The results showed an activity variation as a function of support 
composition. 

 
Keywords: mechanochemistry, ball mill, mixed oxide, support, catalyst 

 
1. Introduction 

The environmental regulation pressure is being increased to reduce precursors 
of pollution contaminants sulphur, nitrogen and aromatics in fuels to lower 
level. It has been widely recognized that for deep removal of these contaminants 
by hydroprocessing. Research must be more oriented to the catalyst 
developments, rather of the process conditions. Hydrodesulfurization (HDS) of 
refinery streams is carried out with catalysts supported on Al2O3 consist of Mo 
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or W promoted with Co or Ni. In addition, extensive research work has been 
performed with other supports. Titanium oxide is a more efficient support due to 
its capacity to interact with molybdenum [1]. The handicap is its small surface 
area and the poor thermal stability of anatase phase. The composite supports 
including binary oxides of SiO2 or TiO2 modified Al2O3 showed promising 
properties in catalytic processes [2]. The favourable reducibility and 
sulfurability of TiO2-Al2O3 binary oxides made them facilitate to the redox 
processes of active Mo-phases [3, 4]. 

Mechanochemistry is an attractive synthesis method that received great 
attention in recent years [5, 6]. Mechanochemical synthesis is a rapidly 
developing technology capable of producing a wide range of dispersion 
strengthened energetic, nanocrystalline and other advanced materials [6]. High-
energy mechanochemical synthesis is a solid state powder processing route 
which involves repeated welding, fracturing and rewelding of powder particles 
in high-energy ball mill. Wet grinding is performed in aqueous environment and 
has some advantages over dry grinding, such as the higher energy efficiency, 
lower magnitude of excess enthalpy and the elimination of dust formation [7]. 

The aim of this work is to prepare of the TiO2-Al2O3 mixed oxides. The effect 
of the amount of Ti in mixed oxide on the textural, structural and catalytic 
properties of molybdenum supported on alumina-titania mixed oxides is 
reported. 

 
2. Experimental 

A series of Al2O3-TiO2 mixed oxides with variable amounts of TiO2 have 
been prepared. Anatase with specific surface are 50 m2g-1 and γ–Al2O3 (specific 
surface area 200 m2g-1) were used as starting materials. The mixed oxides were 
synthesized using a laboratory planetary mill Pulverisette (Fritsch, Germany). 
The mill was run at planet carrier rotation speed 300 min-1 for milling time of 1 
h and was operated at ambient temperature and free access of air. Both container 
and ball were of stainless steel. The balls to powder weight ratio was 10:1. 
Relatively slow milling speed was selected to reduce the possible adverse effects 
of very rapid grinding on the crystallinity of the samples. The 
mechanochemically synthesized mixed oxides were denoted as Al2O3-TiO2-x, 
where x represented the TiO2 content in the samples. 

The Mo- and NiMo-containing catalysts supported on the mechanochemically 
prepared TiO2-Al2O3 mixed oxides were synthesized by the incipient wetness 
impregnation method using aqueous solutions of 12-molybdophosphoric 
heteropoly acid (HPMo) and its nickel salt (NiPMo). The catalysts were dried at 
383 K for 4 h and calcined at 623 K for 2 h and contain 8 wt. % Mo and 1 wt. % 
Ni. 

The textural properties of prepared samples were studied by N2 physisorption 
at 77 K. Specific surface areas and pore volume were obtained with a Gemini 
2360 sorption apparatus (Micrometritcs, USA). 
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The phase and structural transformations were monitored by X-ray diffraction 
(XRD). Powder XRD patterns of the samples were registered at room 
temperature with a TUR M62 diffractometer using Co-Kα radiation equipped 
with a computer-controlled HZG-4 goniometer. The identification of the phases 
was carried out using the powder diffraction file of the international centre for 
diffraction data. 

Experiments of temperature-programmed reduction (TPR) were carried out on 
the apparatus described earlier [8]. A H2+N2 mixture (10 mol% of H2) was used 
to reduce samples at a flow rate of 17 ml min−1. The temperature was increased 
up to 1100 K at a rate of 20 K min−1  

The thiophene conversion of the catalysts was measured in a fixed-bed reactor 
at atmospheric pressure. Prior to each reaction test, the catalysts were 
presulfided with a 10 % H2S-H2 mixture at 623 K for 1 h. Residual hydrogen 
sulphide was flushed from the catalyst surface with argon before start-up of the 
reaction. A thiophene/hydrogen mixture was passed into reactor at 623 K. The 
outlet steam was analyzed for unreacted thiophene and product gases by gas 
chromatography using two columns. 

 
3. Results and discussion 

The typical textural properties of mechanochemically prepared TiO2-Al2O3-x 
mixed oxide supports are presented in Table 1.  

Table 1. Textural properties of the 
mechanochemically prepared supports 

 Table 2. Textural properties of the catalysts 

Support SBET 
(m2g-1)

Vt 
(cm3g-1)  Catalyst SBET 

(m2g-1)

Vt 

(cm3g-1) 
TiO2+Al2O3 - 1 190 0.75  NiMo/TiO2+Al2O3 1 170 0.56 
TiO2+Al2O3 -2 185 0.75  NiMo/TiO2+Al2O3-2 162 0.56 
TiO2+Al2O3 - 10 170 0.75  NiMo/TiO2+Al2O3-10 145 0.54 
TiO2+Al2O3 - 30 150 0.74  NiMo/TiO2+Al2O3-30 135 0.53 

The data in Table 1 show that the specific surface areas (SBET) of TiO2-Al2O3-
x mixed oxide supports decrease with increasing of TiO2 contents, since titania 
was usually a substance with a lower surface area and total pore volume (Vt). 
However, all of these surface areas still keep at high levels, which are 
favourable for providing a suitable site for the high and uniform dispersion of 
active components of nickel and molybdenum. 

The pore volumes of the mechanochemically prepared TiO2-Al2O3-x mixed 
oxide are similar. This indicates that the lover TiO2 content doesn’t affect the 
configurations of prepared mixed oxides. 

Supported phases impregnation affected to some extent textural properties of 
the mechanochemically prepared mixed oxide supports (Table 2). Surface areas 
and pore volumes loss after impregnation suggesting partial pore-plugging in 
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samples. The specific surface areas of the catalysts (Table 2) decrease with the 
increasing in TiO2 content due to the low surface area and pore volume of 
started titania. 

XRD patterns of mechanochemically prepared TiO2-Al2O3 mixed oxides with 
different TiO2 content are showed in the Figures 1 and 2.  
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Figure 1. Powder X-ray diffraction 
of the supports 

Figure 2. XRD pattern of the catalysts 
and corresponding supports 

 

The XRD patterns indicate that all of these mixed oxides show the similar 
types of spectra, and the existed species on the composites are mostly anatase 
TiO2 species at the high TiO2 content. When the TiO2 loadings are 1 and 2 wt. 
%, the low intense TiO2 signals and the characteristic peaks of alumina are 
presented (Figure 2). XRD pattern of the mixed oxide samples are shown in Fig. 
1. X-ray diffraction data indicated that in titania rich regions anatase is observed 
and in γ-Al2O3 rich region of mixed oxide presented anatase as well as γ-Al2O3 
peaks are noticed.  

Fig. 2 shows the XRD patterns of the NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts with 
different TiO2 contents and their corresponding supports. There is no evidence 
for XRD for any crystalline phases of molybdena indicating that the metal active 
components over catalyst surfaces are highly dispersed or the cluster of active 
phase is less than 3 nm (Fig. 2). 

TPR profiles of the Mo- and NiMo-containing catalysts are presented in Fig. 
3 and indicate two stages of reduction. The results were carried out in the 
temperature range of 300 to 1100 K. 
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Fig. 3. TPR profiles of Mo/TiO2-Al2O3 
and NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts 

The first peak at 790 K in the TPR 
pattern of sample Mo/TiO2-Al2O3 
has been attributed to the reduction 
of Mo6+ to Mo4+ of polymeric 
structures. The second peak is 
associated with a further progress in 
the reduction of Mo species of the 
first peak, together with the partial 
reduction of the tetrahedrally 
coordinated Mo6+ species, which are 
much harder to reduce. 



 29

A shift is observed in the peak maxima towards lower temperatures (from 790 
to 735 K for the first peak and from 1045 to 1015 K for second one) in the TPR 
profile of the to the titania and titania–alumina supports (Figure 3) does 
NiMo/TiO2-Al2O3 30 sample This is an indication that the nickel is a reduction 
promoter of the molybdenum in the catalyst synthesized with 
mechanochemically prepared TiO2-Al2O3 support. 

These octahrdral Ni2+ bands could be associated to Ni-Mo clusterd with a 
close interaction. There for in our case , interactions between Ni and Mo species 
are more important that those between Ni and support. It is also known that 
titania weakens the interactions between the active metal and TiO2-Al2O3 
support [4]. The differences between the peak intensities implied that the 
NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts formed more octahedral molybdenic species than 
Mo/TiO2-Al2O3 catalyst. That is the reason why the formed catalysts were more 
active in thiophene HDS than the latter. And this assumption could be confirmed 
by the following HDS resilts. 
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Figure 4. HDS and HYD catalytic 
activities of the Mo/TiO2-Al2O3 and 
NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts 

Figure 5. Effect of titania content in 
the NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts on 
their HDS and HYD activities 
 

To analyze the influence of TiO2 content on the activity of the catalysts 
supported on mechanochemically prepared titania-alumina mixed oxides, we 
tested the catalysts in the thiophene hydrodesulfurization. In the Figure 5 is 
compared the thiophene hydrodesulfurization (HDS) and hydrogenation (HYD) 
activities of the Mo/TiO2-Al2O3 and NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts. Nickel 
introduced simultaneously with Mo as Ni salt of 12-molybdophosphoric 
heteropoly acid showed promoting effect (Figure 5) on the HDS activity. 

It can be found from the Figure 6 that the HDS efficiencies of NiMo-
containing catalysts increase with the TiO2 content increasing and reach a 
maximum value at 10 wt.% TiO2, which may be attributed to the higher 
reducibility of molybdenum on the TiO2-Al2O3 -10 support. But with further 
increase TiO2 content to 20 wt. %, the HDS efficiencies reduce due to the 
accumulation of TiO2 crystal. It showed be pointed out that the more addition of 
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titania (20 wt. %) to alumina improved the hydrogenation (HYD) activity 
(Figure 6). TPR data have shown lower reduction temperature for the 
NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts in comparison with the Mo/TiO2-Al2O3 catalyst. It is 
known that the reduced phase is more easily sulfided and than it leads to higher 
HDS and HYD activities. 

 
4. Conclusion 

In this paper, TiO2-Al2O3 supports prepared by mechanochemically method 
showed the high specific surface areas. The physicochemical properties of 
NiMo/TiO2-Al2O3 and Mo/TiO2-Al2O3 catalysts and their supports were 
characterized by XRD and UV-vis DRS techniques. The analysing results 
showed that the presence of TiO2 species could adjust the interaction between 
support and active metal and impelled the higher reducibility of the Mo. HDS 
efficiencies of NiMo/TiO2-Al2O3 catalysts possesses the higher activity of 
thiophene hydrodesulfurization than that of NiMo/Al2O3 catalyst. 
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Abstract: A serie of Fe2O3-TiO2 mixed oxides was prepared by mechanical activation in high-
energy ball mill. The effect of milling conditions on the properties of synthesized mixed oxides 
was studied. XRD and FTIRS were used for characterization of the activated powders. Changes 
of the crystal structure, phase composition, structural disorders and decrease in the particle 
size, resulting from the mechanical treatment were registered 
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1. Introduction 

There is a great academic and technological interest in materials like hematite 
(α-Fe2O3) milled with different metals and oxides [1, 2]. These materials present 
numerous potential applications, mainly in electronics, metallurgy and catalysis 
[1, 3]. The formation of mixed oxides using the conventional solid-state reaction 
between simple oxides proceeds slowly and requires prolonged exposure at 
considerably elevated temperatures. The structural changes induced in pure TiO2 
and pure and doped ZrO2 systems by high-energy dry ball milling process have 
been published recently [4-5]. A large number of structural defects formed 
during the milling, store energy in the material and are capable of driving the 
structural transformation. Hofmann et al. [6] report that the main transformation 
of α-Fe2O3 to defect Fe3–xO4 takes place by rupture of the oxide surface layers. 
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This leads to release of oxygen and reduction. In the present study, we report the 
results of preparation of Fe2O3-TiO2 mixed oxides by high-energy ball milling 
process and study of the effect of milling time, milling velocity and milling 
media. 

 
2. Experimental 

Several (Fe2O3)x(TiO2)1-x samples (x = 0.5 and 0.75) were mechano-
chemically prepared. Mechanical milling was performed in a Fritsch planetary 
mill (Pulverisette type 6), with vial and balls made of WC hard-metal material. 
A mass of 6 g of powder in one charge was prepared from pure rutile type TiO2 
and hematite powders. Three powders were milled in argon without any 
additives (dry ball milling) and one in presence of isopropyl alcohol (IPA), 
under closed milling conditions. The surface areas and pore volumes of the 
samples were measured by nitrogen adsorption-desorption at 77 K in Gemini 
2360 sorption apparatus. Infrared spectra were collected by Nicolet 6700 FTIR 
spectrophotometer (Thermo Electron Corporation, USA). The method of 
dilution of the studied sample in KBr at concentration 0.5% was used. The 
spectra were taken in 250-4000 cm-1 region at 0.4 cm–1 resolution and 50 scans. 
The structure and phase composition of the samples were determined by powder 
X-ray diffraction (XRD) using TUR M62 diffractometer with CoKα radiation. 
The identification of registered phases was done according to JCPDS database. 

 
3. Results and discussion 

The milling condition and typical textural properties of initial Fe2O3, TiO2 and 
mechanochemically activated Fe2O3-TiO2 mixtures are presented in Table 1.  

Table 1 Milling condition and textural properties of the samples. 
No Sample x Milling 

media 
Rotation 
speed,  
rpm 

Milling 
time, 
min 

SBET, 
m2g-1 

Pore 
volume, 
cm3 g-1 

1 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 1.00 - - -  3.0 0.002 
2 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 0.00 - - - 12.6 0.009 
3 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 0.50 Ar 400 20 18.0 0.013 
4 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 0.50 Ar+IPA 400 20 12.7 0.009 
5 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 0.50 Ar 200 120 17.5 0.012 
6 (Fe2O3)x(TiO2)1-x 0.75 Ar 400 20 12.5 0.009 
 

The surface area and pore volume of the samples with x = 0.50 after dry 
milling increase with 50% in comparison with that of initial rutile. Sample 4 
milled with isopropyl alcohol and sample 6 with higher iron content exhibited 
the same surface area as the pure rutile. 

The planetary milling realised at conditions of high energy transfer and long 
milling periods could result in undesirable agglomeration of the finely dispersed 
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particles. The BET surface measurement of the sample prepared at lower 
rotation speed but at longer milling time (sample 5) shows comparable area and 
pore volume as in the case of mechanochemical activation by high energy 
transfer (sample 3). Despite the long milling time the internal surface of 
aggregates remains accessible to the molecules of inert gas. 

FT-IR spectra of the initial rutile and hematite and the mechanochemically 
activated (Fe2O3)x(TiO2)1-x mixtures in the region 400–1100 cm–1 are shown in 
Fig. 1a. The hematite is characterised by strong bands at 540 and 470 cm–1 and 
shoulder at about 600 cm–1 [7]. TiO2 is characterized by the band at 420 cm–1 
and by a broad region of strong absorption composed of overlapping bands at 
about 570 and 660 cm-1, similar to the rutile data reported in refs. [8, 9]. 
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Fig. 1. a. Mid-FTIR spectra of pure Fe2O3, 
TiO2 and mechanochemically activated 
Fe2O3-TiO2 mixtures (see Table 1).  

Fig. 1. b. Far-FTIR spectra of the mechano-
chemically activated (Fe2O3)x(TiO2)1-x 
samples (see Table 1). 

FTIR spectra of TiO2, Fe2O3 and mechanochemically activated 
(Fe2O3)x(TiO2)1-x mixtures in the far infrared region are shown in Fig. 1b. The 
absorption bands at 330, 470 and 540 cm–1 in the spectra of pure hematite are 
mainly associated with the Fe–O vibrations. Band shift to higher wavenumbers 
of the 330- and 540 cm–1-bands is seen after mechanochemical activation of 
sample 6 that implies structural changes in the hematite. The higher is the 
surface area obtained after the treatment the bigger is this shift and better seen is 
the change in the relative intensity of these bands. Comparing the changes in 
surface area and in the spectra of activated samples 3–6 with those of the initial 
oxides, we can suggest that the hematite component is more susceptible to the 
milling process. 

Fig. 2 displays XRD patterns of the investigated samples. Pure TiO2 was 
characterized by rutile phase (JCPDS File No. 21-1276) and Fe2O3 was 
characterised by hematite phase (JCPDS 33-0664). The diffraction patterns of 
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all mechanochemically activated (Fe2O3)x(TiO2)1–x samples No. 3–6 exhibit 
lower intensity and broader lines than those of non-activated samples, due to a 
decrease in size of both the hematite and rutile particles by the intensive milling. 
The diffractogram of (Fe2O3)0.5(TiO2)0.5 milled in a polar organic media 
(isopropyl alcohol, sample 4) compared to those of pure TiO2 and Fe2O3 samples 
shows less changes in the characteristic lines. Obviously, the presence of 
organic media restricts the energy transfer between the powders and the material 
of triboreactor. The fresh surface produced during the milling is reactive with 
respect to the adsorption of polar molecules thus decreasing the extent of 
particles destruction and the fracture stress. 

15 20 25 30 35 40 45 50
0

500

1000

15 20 25 30 35 40 45 50
0

500

1000

15 20 25 30 35 40 45 50
0

1000

2000

15 20 25 30 35 40 45 50
0

500

15 20 25 30 35 40 45 50
0

2000

15 20 25 30 35 40 45 50
0

1500

3000

 

5

6

In
te

ns
ity

, a
.u

. 4

3

2

1

 θ, deg
 

Fig. 2. Diffraction patterns of initial TiO2 and Fe2O3 and mechanochemically 
prepared mixed oxides (Fe2O3)x(TiO2)1–x (see Table 1). 

 
The decreased intensity of diffraction peaks in the patterns of 

mechanochemically activated (Fe2O3)x(TiO2)1–x samples implies the formation 
of amorphous materials. XRD results are in conformity with those of IRS that 
the milling process leads to severe destruction of the hematite particles. The 
respective lines are of low intensity. Broadening of XRD lines could also result 
from plastic deformation. The long-lived defects are preferentially accumulated 
in the near surface layer [10]. 

Addition of ferric oxide into the rutile matrix leads to the formation of mixed 
oxide phase and probably causes a competitive electronic interaction between 
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both metals in mixed oxide structure thus influencing the dispersion of Ti3+/Ti4+ 
and Fe2+/Fe3+ pairs. 

High-energy dry-milling is an efficient processing method when used at room 
temperature [11]. Our results confirm that it induces a structural change in the 
Fe2O3-TiO2 crystalline powder mixtures. The products are samples with high 
surface area in comparison with the initial oxides. 
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Полина Милушева1, Цанко Узунов2, Николай Иванов3 

1- Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас; 
2- Технически университет – София; 

3- Николай Иванов - Институт по електроника - БАН - София. 
 

Study of surface properties of thin films of Ti and Fe-Cr-Ni alloy 
on polymer substrates 

 
Polina Milusheva, Tsanko Uzunov, Nikolay Ivanov 

 
Abstract:  A base layer of the polymeric material Polipom POM has been 
coated with Ti and Fe-Cr-Ni alloy using vacuum deposition. The technological 
regimes of cleaning the base and the deposition of the metal film have been 
established. The microhardness of the layers has been measured; the 
morphology of the coatings has been examined. The results of the tests that 
have been carried out are graphically represented and conclusions are made.  
Keywords: polymers, Ti, Fe-Cr-Ni, microhardness, cathode sputtering, thin 
layers. 

 
1. Увод 

Правилният избор на материалите и рационалнто конструиране на 
елементите (детайлите) на машиностроителните конструкции са важен 
етап в цикъла изследване – внедряване, от който зависят постигането на 
високи технико-икономически показатели и експлоатационната надежд-
ност на детайлите. Пестеливото използване на суровините и материалите с 
високо качество и голяма надеждност на крайния продукт може да се реа-
лизира само чрез прилагането на най-нови технологии и постижения. Едно 
от решенията на този проблем е използването на полимерни материали, 
върху които е нанесен тънък слой от даден метал. [1, 2] 

Обект на настоящата работа е получаване чрез магнетронно-йонно 
разпрашване и изследване на повърхностните свойства на  Ti и Fe-Cr-Ni 
покрития, отложени върху полимерния материал Polipom POM. 
 

2. Избор на полимерна подложка и материали за покритие. 
За целите на изследването като подложка e избран полимерът Poli-

pom POM (полиацетал), производство на фирмата POLIMERSAN 



 37

POLIMER - KIMYA SAN. Ve TIC. LTD. STI – Turkey, производител на ин-
женерни пластмаси. В табл.1 са посочени някои от характеристиките на 
материала [3, 4] 

              Таблица 1  Характеристики на Polipom POM 

№ Показател Метод Мерна 
единица Стойност 

1 Плътност DIN 53 479 g/cm3 1,41 

2 Водопоглъщаемост (във въздух при 230С 
и 50% влажност) DIN 53 495 % 0,2 

 Механични свойства    
3 Якост на опън DIN 53 455 MPa 65 
4 Ударна якост по Charpy DIN 53 453 kJ/m2 Нечуплив 
5 Твърдост по Rockwell 2039-2  M84 
 Термични свойства    

6 Работен температурен интервал  °С От -30 до +100
7 Кратковременна работна температура  °С + 140 
8 Възпламеняемост UL  94  HB 
9 Коефициент на топлопроводност DIN 52 612 W/(K.m) 0,31 
10 Коефицент на линейно разширение DIN 53 752 10-5.K-1 10 
 Електрични свойства    

11 Диелектрична якост DIN 53 481 KV/mm 70 
12 Специфично обемно съпротивление DIN 53 482 �.cm >1014 
13 Повърхностно съпротивление DIN 53 482 � >1013 
 
За материали за металните покрития са избрани Стомана Х18Н9Т и Ти-
тан, чиито механични свойства са показани м табл. 2. [2, 5, 6] 
 
            Таблица 2  Механични свойства на  материалите Х18Н9Т и Ti  

 
 
3. Получаване на покритията от Ti и Cr-Ni сплав марка Х18Н9Т.  
3.1. Подготовка на подложките 

За да се получи покритие с определени експлоатационни характерис-
тики,  подложките са почистени предварително в следната последовател-
ност: 

- механично почистване; 

Якост на 
опън 

Граница на 
провлачване 

Относително 
удължение Марка ма-

териал MPa MPa % 

Твърдост 
HRC 

Стомана 
Х18Н9Т 490 206 40 55 

Титан Ti 434 183 45 51 
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- химично почистване;  
- почистване в тлеещ разряд преди нанасяне на покритието – извър-

шва се във вакуумната камера, където ще бъде нанесено металното покри-
тие, непосредствено преди неговото получаване. [7, 8, 9] 

Данните на процеса „катодно почистване” са обобщени в таблица 3. 
 

Tаблица 3 Параметри на катодното почистване на подложка от  
Polipom POM 

№ Параметър Означение Стойност 
1 Стойност на работното налягане pкп, Pa 6 
2 Напрежение на разряда Uкп, V 1200 
3 Ток на разряда Iкп, A 0.15 
4 Време на почистване tкп, min 6 

 
 
3.2. Работна инсталация 

Отлагането на Ti и Fe-Cr-Ni покрития върху полимерния материал 
Polipom POM, се извършва в камерата на вакуумна инсталация ТИТАН 22,  
в лаборатория „Физични технологии” - ИЕ на БАН – гр. Сливен. 

 
Фиг. 1 Принципна схема и общ вид  на вакуумната инсталация ТИТАН 22 
1 – камера водоохлаждаема; 2 – въртяща маса; 3 – маса надстроечна; 4 – захранващ токоизточ-
ник; 5 – двигател–редукторна група; 6 – подгреваема маса; 7 – токовод; 8 – куплунг за подаване 
на потенциал; 9 – ел. захранване на масата; 10 – въртящ магнетрон; 11 – кожух; 12 – опорен 
възел; 13 – зъбна предавка; 14 – воден разпределител на охлаждането; 15 – мишени; 16 – термо-
елемент; 17 – ускоряваща решетка–катод. 

Металните слоеве са нанасяни по метода „постояннотоково магнет-
ронно разпрашване” в среда от инертен газ аргон Аr с чистота 99,999 % 
при наличните възможности на използваната инсталация. Принципното 
устройство на вакуумната инсталация е показано схематично на фиг.1.  
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3.3. Режим на получаване и отлагане на покритията 

Режимите, при които са получени металните покрития са посочени в 
табл. 4 за Стомана Х18Н9Т  и  в табл. 5 за Ti. 
 
          Таблица 4 Параметри на процеса на нанасяне на слоя от Х18Н9Т 
№ Параметър Означение Стойност 
1 Работно налягане p, Pa 0.07 
2 Напрежение на разряда Up, V 500 
3 Ток на разряда Ip, A 0.8 
4 Разстояние мишена - подложка H, mm 160 
5 Време за нанасяне tp, min 40 

 
             Таблица 5  Параметри на процеса на нанасяне на слоя от Ti 
№ Параметър Означение Стойност 
1 Работно налягане p, Pa 0.09 
2 Напрежение на разряда Up, V 450 
3 Ток на разряда Ip, A 0.8 
4 Разстояние мишена- подложка H, mm 160 
5 Време за нанасяне tp, min 40 
Дебелината на получаваните покрития – 0,6 μm. 
 
 
4. Основни експлоатационни характеристики. Методи за опреде-

ляне и експериментални резултати. 
4.1. Изследване твърдостта на системата покритие и подложка. 

Твърдостта на тънките слоеве се определя чрез измерване на микро-
твърдост, с помощта на нанотестери със или без компютърно управление. 

В настоящата работа микротвърдостта е измерена по метода на Ви-
керс. За целта е използван нанотестер с компютърно управление 
FISHERSCOPE® H100 (Германия).  

Поради това, че подложката е полимерна е избрана натоварващата 
сила при измерването F = 5 mN. За всеки образец са направени по 6 измер-
вания в различни точки от повърхността. Измерена е твърдостта на образе-
ца от страната на покритието и от обратната страна, т.е. от страната без по-
критие. Взети са средните стойности от извършените шест измервания на 
всеки образец. Освен твърдостта HV, MPa, при измерването се отчитат 
стойностите на модула на еластичност E*, GPa и енергията на пластична 
деформация Wr, %.  

Получените резултати са представени в табл. 8. 
 
 
 
 



 40

Таблица 8. Стойности, получени при измерване на микротвърдостта на 
покритието 

Обект на 
измерване 
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Страна без 
покритие 38 6,8 1,19 5,66 82,04 5 

Страна с 
покритие Ti 59,3 1,4 1,92 2,94 64,75 5 

Страна с 
Покритие Х18Н9T 44,35 1,55 1,60 2,83 61,19 5 

 
 
 

Резултатите от измерването на микротвърдостта за покритие от Ti, 
нанесено върху подложка от Рolipom PОМ са показани на фиг. 4, 5 и 6. 
 
 

 
Фиг. 4 Зависимост на микротвърдостта НV от натоварването за 

покритие от Тi  
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Фиг. 5 Зависимост на микротвърдостта НV от дълбочината на 

проникване на индентора за покритие от Тi 
 
 
 
 

 
Фиг. 6 Пълна енергия и енергия на пластична деформация за покри-

тие от Тi 
 
 

На фиг. 7, 8 и 9 са показани резултатите от измерването на микрот-
върдостта за покритие от Х18Н9Т, нанесено върху подложка от Рolipom 
PОМ. 
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Фиг. 7 Зависимост на микротвърдостта НV от натоварването за 

покритие от Х18Н9Т  

 

 
Фиг. 8 Зависимост на микротвърдостта НV от дълбочината на 

проникване на индентора за покритие от Х18Н9Т 
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Фиг. 9 Пълна енергия и енергия на пластична деформация за покри-

тие от Х18Н9Т 
 
Резултатите от получените стойности за микротвърдостта на покрития от 
Ti и Х18Н9Т върху Polipom РОМ, сравнени с микротвърдостта на полимер-
ния материал, са показани на фиг. 10. 
 

Фиг. 10  Стойности на мик-
ротвърдостта HV,MPa 

 
 

4.2. Изследване морфологията на направените покрития. 
С помощта на металографски микроскоп NICON OPTIPHOT HFX–

DX и дигитален цифров фотоапарат NICON CNIO при увеличение х400, е 
заснета морфологията на металните покрития от хром-никелова сплав 
Х18Н9Т и Ti, нанесени върху двустранно полираните образци от полимера 
Polipom РОМ.  

За сравнение на фиг. 11 е представена заснетата морфологията на 
полираната страна на полимера без покритие.На фиг. 12 е представена зас-
нетата морфологията на покритие от Х18Н9Т. 

На фиг. 13 е представена заснетата морфологията на покритие от Ti. 
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Фиг. 11 
 

 
Морфология на Polipom  
РОМ - страна без покри-
тие 

 

Фиг. 12  
 
 
 

Морфология на Х18Н9Т  
покритие, нанесено върху 
Polipom POM 

 

Фиг. 13  
 
 
 

Морфология на покритие  
от Тi, нанесено върху Pol-
ipom POM 

 
 

5. Дискусия на резултатите и изводи. 
От измерванията pа микротвърдост могат да се направят следните 

изводи: 
 
• При изследване на микротвърдостта на полимери възникват  опреде-

лени затруднения, тъй като за да е точно и коректно измерването, 
трябва индентора на микротвърдомера да попада в централната зона 
на зърната, а не в междузърнените пространства; 

• И при двата вида покрития се получават стойности на микротвърдо-
стта, по-големи от твърдостта на полимера; 
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Изследваната морфология показва:  
• За да се гарантира по–добра равномерност при нанасянето на слоя е 

необходимо допълнително ротационно движение на образеца, който 
да позволи по–добро фронтално излагане на границите на зърната на 
падащия и кондензиращ метален паров поток; 

• Покритието на подложка от полиацетал фиг. 12 и фиг. 13 е с харак-
терена влакнесто–зърнеста структура при наличие както на много 
едри така и на голямо количество дребни зърна; 

• Покритието от Cr-Ni сплав фиг. 12 равномерно е покрило зърната, но 
в зоните на преходите между зърната покритието изтънява, а в някои 
по–дълбоки кратери, почти липсва; 

• Покритието от титан върху полиацетал фиг. 13 има зърнеста струк-
тура; Покритието е предимно равномерно. 
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Analysis of friction coefficient for pneumatic mechanisms 
in impact power tools 

G. Todorov, K. Kamberov, V. Peykov 
 
Abstract:  This study aims to analyze the impact of friction coefficient in pneu-
matic impact mechanisms for impact power tools (demolition hammers and rotary 
hammers) on their performance, modeled using virtual prototype. It is focused es-
pecially on different factors influence over friction coefficient between the cylin-
der and the ram’s seal component. Experimental results are obtained by meas-
urements of friction forces at different environment conditions (temperature) and 
different lubricants (type and quantity). This allows to select optimal lubricant 
and results in a basis for detailed specification of friction coefficient in different 
environments. This data is suitable for further virtual prototyping of pneumatic 
impact mechanism designs. 
Key words: percussive mechanism, friction, power tools, demolition hammer, ro-
tary hammer 

 
УВОД 

 
Ударните (къртачи) и ударно-пробивните (перфоратори) електроинстру-
менти са широко разпространени в строителството и при ремонтни дейно-
сти. Предлаганите ударни електроинструменти са в широка гама с разноо-
бразни параметри и предназначение. Включват машини от 2 до 15кг и по-
големи (фиг.1) с енергия генерирана от ударните механизми на машините 
от 1.5 до 40J. 



 47

В повече от 95% от тях генерирането на удара става посредством пневма-
тично-вакуумни ударни механизми, които се явяват основен компонент на 
този тип машини. За постигане на широкия обхват енергия на удара е нео-
бходимо да се реализират голям набор от ударни механизми с диаметри на 
пневматичните камери от 16mm до 35mm. 
 

Фиг.1 – Гама ударни и ударно-пробивни машини с пневматично-
вакуумни ударни механизми 
 
Задвижването на ударните електроинструменти се осъществява от елект-
родвигател, който посредством зъбни предавки и механизъм за преобразу-
ване на въртеливото движение във възвратно-постъпателно задвижва пне-
вматично-вакуумният ударен механизъм. Елементите, чрез които се осъ-
ществява генерирането на удара са бутало, бойник, междинен бойник и 
въздушната камера между буталото и бойника, която може да бъде раз-
глеждана също като нелинейна пружина. Схематично механизмът е  пока-
зан на фигура 2 по-долу. 
При прехода празен ход – работен режим буталото при движението си на-
зад създава вакуум във въздушната камера, вследствие на който бойника 
преодолява силите на триене с цилиндъра и се ускорява назад. След пре-
минаване на задна мъртва точка на буталото, бойника продължава да се 
движи назад с нарастващо ускорение до смяна на посоката на движение, 
при което се достига максимална компресия. При достигане на максимална 
скорост напред бойника отдава енергията си на междинния бойник. При 



 48

съприкосновение на двата бойника се получава отскок, който спомага за 
нормалното функциониране на механизма в установен режим. 
Основните параметри на ударните механизми дефинирани в предходни 
проучвания [1], [2] са: 

 Геометрия на бойника и междинния бойник 
 Въздушна междина 
 Компенсиращ отвор: диаметър и позиция 
 Сила на триене на бойника във вретеното 
 Отскок на бойника 
 Енергия на удара, маса на бойника, скорост на удара 
 Отдадена мощност на бойника 
 Вибрации породени от ударния механизъм 

 

 
Фиг.2 – Принцип на действие на ударния механизъм 
 

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ НА ПНЕВМАТИЧНО-ВАКУУМНИЯТ 
МЕХАНИЗЪМ. ОТЧИТАНЕ НА ТРИЕНЕТО 

 
Проектирането на този тип механизми – основа за постигане работните па-
раметри на машината – се осъществява на основата изчислителни модели, 
които се верифицират с практически опити с опитни образци. Тези модели 
целят да се моделира динамичното поведение на механизма, като се отче-
тат всички характерни параметри, като маси на компонентите, еластичност 
и триене във връзките, характеристика на задвижването, еластичност на 
ударите, характеристика на заменящата нелинейна пружина и др. Принци-
пна схема на този модел е показана на фигура 3 по-долу. 

Бойник 
Междинен 
Бойник Бутало 

Въздушна 
камера 
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Фиг.3 – Изчислителен модел на ударния механизъм 
 
Показаният модел съдържа компоненти с нелинейни характеристики и ди-
намично поведение. Допълнително, както беше упоменато по-горе, работа-
та на механизма включва и някои преходни процеси, чието моделиране 
чрез изчислителните модели е затруднено. Друг аспект при съставянето на 
изчислителния модел са различните условия на околната среда, което до-
пълнително усложнява задачата. Поведението на ударния механизъм при 
отрицателни температури (до загряване на машината) значително се отли-
чава от това при нормална температура. Това се дължи на повишения кое-
фициент на триене при покой, върху който влияят много на брой фактори.  
Силата на триене на бойника във вретеното е особено важен параметър, 
който оказва влияние на работата на механизма. За устойчива работа на 
механизма и постигане на максимална енергия на удара [2] е необходимо 
силата на триене да бъде относително постоянна във времето независимо 
от натоварването, износването и температурата. Също така, тъй като бой-
ника затваря въздушната междина, играеща ролята на нелинейна пружина, 
е важно нейното уплътнение. 
За да се оптимизира преходния режим на ударните механизми при ниски 
температури, е необходимо да се изясни трибологичния модел на меха-
низма. 
Факторите влияещи на фрикционния коефициент на двойката бойник / 
вретено от ударния механизъм следва да бъдат дефинирани, да се опреде-
лят най важните от тях, които да бъдат детайлно разгледани и изследвани. 
Като най-важни фактори са определени: 

 смазката; 

Ко
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нт

 на
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ие
не

 (μ
)

Скорост (v)

G = Начално триене
M = Смесено триене
F = Течно Триене
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 материала (покритието) на уплътнителния пръстен на бойника; 
 състоянието на повърхнината на вретеното и бойника. 

Влиянието им върху поведението на прехода празен ход – работен режим 
при ниски температури на експлоатация е най-голямо. Оптимизирането им 
относително запазвайки себестойността на електроинструментите води до 
значителни промени в поведението на ударните механизми. 

• Качества на смазката – относително постоянен вискозитет неза-
висимо от температурата. Да създава устойчив маслен филм между 
уплътнението и вретеното. 
• материал (покритието) на уплътнителния пръстен:  

o О-пръстени от NBR (Nitrile butadiene rubber) каучук – ниска 
износоустойчивост и температуроустойчивост; 

o О-пръстени от FKM (Fluorocarbon) каучук; 
o О-пръстени с антифрикционно покритие – използват се за по-

добряване динамичните фрикционните свойства (фиг. 4а); 
 

 
А/ О-пръстени с антифрикционно покритие 

  
Б/ Уплътнение от О-пръстен и PTFE пръстен 

Фиг.4 – Материали и покритие на уплътнителни пръстени 
 
o О-пръстени с импрегнация от графит, молибденов дисулфид, 

PTFE  и др.; 
o Използване на NBR О-пръстени в комбинация с пръстен от 

PTFE (polytetrafluoroethylene) -фигура 4б; 
• радиален натяг на уплътнителния пръстен – за пневматични ди-
намично натоварени уплътнения (2-6% от напречното сечение); 
• твърдост на уплътнителния пръстен – 70-90 Шор А в зависимост 
от налягането, качеството на повърхнината на вретеното и канала за 
пръстена. 
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• начин на обмазване на контактните повърхнини – при нали-
чие на необмазани зони се получава сухо триене което води до зна-
чително повишаване на силата на триене и дебалансиране работата 
на механизма. Обмазването трябва да става равномерно по всички 
повърхнини.  
• състояние на контактните повърхнини на вретеното –
финишната обработка да бъде с пластична деформация (roller bur-
nishing); Rmax ≤ 4μm; Rp / Rz < 0.5; Tp (25% Rmax) = 50 … 70% 

 
Подходяща 

 

Твърде гладка Твърде неравна 

 
Фиг.5 – Състояние на контактните повърхнини 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА 
СМАЗВАЩИЯТ МАТЕРИАЛ СПОРЕД РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ 

     
Голяма част от разгледаните по-горе параметри на съединението бойник / 
вретено са изследвани и съществуват множество източници на информа-
ция. Конкретният случай обаче има някои специфики, които не намират 
точно обяснение в наличната литература. По-специално това се отнася до 
параметрите на смазката при различни екстремни условия на експлоатация 
на механизма. 
Реализирано е изследване на пневматично-вакуумен ударен механизъм на 
къртач К306Е, като целта е да се определи именно поведението му при 
различни видове смазка, при различни работни температури. 
Проведено е измерване на силата на триене на бойника (с монтиран на не-
го уплътнителен О-пръстен) във вретеното при вариране на следните па-
раметри: 

 използвана грес: Mobilux EP0 (Mobil), Ливер T0 (Верила) и G34-130 
(Kluber); 

 Степен на обмазване на детайлите с грес; 
 Температура на възела: -5оC и 22-25oC  
 Наличие на предварително нанесена консервационна течност по вре-
теното и бойника. 

Резултатите от проведените изследвания са обобщени и графично показани 
на фигура 6 по-долу. Детайлно е изследвана стандартно ползваната в про-
изводството грес на Mobil – Mobilux EP0 (фигура 7). 
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А/ при обмазване с тънък слой 

 
Б/ при силно обмазани детайли 

Фиг.6 - Влияние на използваната грес   

 
Фиг.7 - Влияние степента на обмазване и наличие на предварително нанесена 
консервационна течност при използване на грес Mobilux EP0 (Mobil) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализирани са факторите влияещи върху фрикционния коефициент, като 
е и проведено експериментално определяне параметрите на смазващият 
материал при различни експлоатационни условия. 
Резултатите от проведените експерименти бяха приложени в образци за 
практическа оценка. Приетите мерки за намаляване на коефициента на 
триене доведоха до значително подобряване работата на ударния механи-
зъм при отрицателни температури. Прекият резултат е избор на подходящ 
смазочен материал, а именно греста на Kluber G34-130. 
След обработка получените данни от експерименталните изследвания ще 
бъдат отразени в изчислителния модел с цел симулиране на преходните 
процеси и оптимизиране работата на ударните механизми при различни 
условия. 
 
Това изследване е осъществено във връзка и с помощта на проект Д002 – 
11/05 на Фонд «Научни Изследвания» на МОН. 
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ФРИКЦИОНЕН 
ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ С 
МИНИМИЗИРАНО ПЛЪЗГАНЕ 

 
Костадин Стоичков, Николай Николов 

 
ANLYSIS AND SYNTHESIS FRICTION DRIVE WITH  

MINIMIZATION OF SLIDING 
 

Kostadin  Stoichkov, Nikolai  Nikolov 
 
Abstract:  In this work is make synthesis and analysis of friction drive with 
minimization sliding. Definitions are circumstances for minimization slid-
ing between frictions surfaces, received are equations   the contours of 
working surfaces as for as to be contented circumstances for minimization 
sliding.  Variable changing ratio realize by means rolling  at not through 
sliding  working surfaces. 
Key words: C.V.T,  frictions surfaces,  minimization sliding,  working sur-
faces 

 
     1. Въведение 
   
          Досега  съществуващите  схеми на фрикционни механизми  
се  определяха  като  механизми пренасящи малки въртящи момен-
ти поради ниския коефициент на триене ( )μ  на  използваните  за 
фрикционни двойки материали (за стомана-стомана 12,01,0 ÷=μ ). 
С развитието  на технологиите в областта на машиностроителните 
материали вече могат да  бъдат осигурени материали с 6,05,0 ÷=μ  
и повече, които притежават и необходимите якостни свойства. 
Като  един недостатък на фрикционните предавки може да се по-
сочи геометричното  плъзгане [3], отрицателният ефект, от което 
се  увеличава с  увеличаване коефициента  на  триене. Друг  същест-
вен недостатък се  явява това,  че при необходимост от относител-
но преместване  на звената по време на  работа това  се осъществя-
ва чрез плъзгането на една работна повърхнина върху друга, за 
което е необходима сила по-голяма  от тази, която предава  движе-
нието . С цел избягване на тези недостатъци е синтезиран фрик-
ционен вариатор с минимизирано плъзгане.  
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     2. Устройство  и принцип на действие на фрикционен пре-
давателен механизъм  с минимизирано плъзгане. 
         Фрикционният механизъм с минимизирано плъзгане  (фиг.1) 
се  състои от звената 1,2 и 3 наречени условно входящо,  междин-
но  и изходящо. Движението  се предава посредством силите  на 
триене от зв.1 към зв2. в точката на контакт 1P  и от зв.2 към зв.3 
в - 2P . Звената  1 и 2 имат възможност за  линейно  преместване  по 
направление на оста  0x , а звеното 2 за завъртане около точката 

2O . Изменението на относителното положение на звената се пос-
тига чрез завъртане  на 2 около т.О2  и преместване на 1 и 3 по на-
правление на оста 11xO . 
 

 
   Фиг .1Геометрична схема  на вариатор  с минимизирано плъзгане 

 
Работните повърхнини ( )3221 ,,, FFFF ′  са получени чрез въртене на  
контурите ( ),,, 3221 ffff ′  около съответните им ротационни оси.  
 1.За нулиране (на практика минимизация) на геометричното 
плъзгане  е необходимо тангентите 1t  и 2t  в точките на контакта 

1P  и 2P  да се пресичат в пресечната точка ( )S  на осите на ротация 
1x и 2x . 

2. Взаимното преместване при изменение  на  предавателното от-
ношение  да се извършва  чрез обтъркалване,  а не чрез  плъзгане на 
работните повърхнини.  
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      3.Синтез на работните повърхнини. 
От условието за минимално геометрично  плъзгане  следва същес-
твуването на триъгълниците 1RSPΔ  и 2RSOΔ  . Изразявайки дължи-
ната RS  от двата триъгълника и приравнявайки двете уравнения 
се стига до израза  

(3.1.)  ( ) βαπ tg
RO

tg
RP 21 =
−

,  

и,имайки предвид ,че ,
2
3,,, 2211 μπαθβ −=−=== hROyRP  

след елементарни преобразувания се стига до  

(3.2.)  μθ tgtgyh 21= . 

Ъгълът μ  е ъгъл между радиус векторът 2r  и допирателната 2.1t  

следователно в сила е 

(3.3.)   
22

2
2 θ

μ
ddr

rtg = . 

Също така второто от наложените условия се реализира когато 1f  и 2f  са 
контури от центроидна предавка от, чиито свойства следва  
(3.4)  21 rhy −=   
и след заместване на  (3.3)  и (3.4) в (3.2) се получава  

(3.5)   ( ) ( )[ ] 0..
2

2
22222 =−−

dr
dtgrhrh θθθθ , 

което е диференциално уравнение с решение от вида ( )222 θrr = . 

Решението на (3.5)  при начално условие ( ) 22 0 Rr =  е 

(3.6)    

1cos1 2
2

2

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
θ

R
h

hr  

Изразът (3.6) е уравнение на образуващата на ротационната повърхнина 
2F . При така дефинирана образуваща се гарантира, че тангентата 12t вина-

ги минава през точката на пресичане на ротационните оси 1x и 2x . 
Условието за обтъркалване на контурите 1f  и 2f  се изпълнява като за на-
мереният контур 2f  с уравнение ( )2222 ,, Rhrr θ=  се намери съответната 
спрегната центроида. 
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От теорията на центроидите е известно, че при зададен контур ( )2f -
( )222 θrr =  и междуосево разстояние h  на центроидна предавка, която в 

случая преобразува  ротацията на зв.2 в транслация на зв.1, уравненията 
дефиниращи 1f са: 

(3.7)      ( ) 2
0

221

2

θθ
θ

drx ∫=     

(3.8)       ( )221 θrhy −= . 

Имайки предвид (3.6) , (3.7), (3.8) може да се запише 

(3.9)     

( )

( )
( )hRh

hRh

hR
arctgh

hRd

R
h

hx
−

−

−

=
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= ∫
2

2

2
2

2
0

2

2
2

1 2
2

2
tan2

2
1cos1

2

θ

θ
θ

θ

                      

(3.10)    .
1cos1 2

2

1

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
θ

R
h

hhy . 

 Изразите (3.9) и (3.10) са параметричните уравнения на  търсени-
ят контур   1f .  Уравненията задаващи образуващите конту-
ри ( )32 , ff ′ получават по аналогичен начин,  разглеждайки триъ-
гълниците  2RSOΔ , 2RSPΔ  и свойствата на  центроидите при вът-
решно зацепване. Въпросните уравнения  в параметричен вид са: 

(3.11)  
1cos1 2

2

2

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=′
θ

R
h

hr     

(3.12)  

( )
( )

( )2

2

2
2

23 2
2

2
2

2
Rhh

Rhh

ttgRh
arctgh

hRx
+

+

+

=  ;  

(3.13)   
1cos1 2

2

3

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=
θ

R
h

hhy . 

Повърхнините ( )3221 ,,, FFFF ′  са показани на фигури 2, 3, 4, 5. 
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Фиг .2. Повърхнина 1F  Фиг .3. Повърхнина 2F  

Фиг .4. Повърхнина 2F ′  Фиг.5.Повърхнина 3F  
Получените резултати дават възможност за прилагане на съвременни ма-
териали с високи коефициенти на триене във фрикционните механизми . 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КИНЕТИЧЕН АКУМУЛАТОР В 

РЕЖИМ ЗАРЕЖДАНЕ, ПОСРЕДСТВОМ 

ФРИКЦИОНЕН ВАРИАТОР 
Венелин Живков, Костадин Стоичков 

 
CONTROL OF KINETIC ENERGY SYSTEM IN STATE 

ACCUMULATE ENERGY 
Venelin Jivkov, Kostadin Stoichkov 

 

Abstract: Made is analysis of the work of kinetic energy 
system in state accumulate energy. Find is the low for 
motion in this case. Find the relation for control of the 
system through friction continuously variable transmition. 
Key words: kinetic energy system,  continuously variable 
transmition 

. 
 
 1.Въведение  
          В работата  [ ]4  ,докладвана  на „Дни на механиката във 
Варна” септември 2009 г. е направен анализ на  машинен агрегат 
с кинематичен акумулатор  на енергия. Разгледан е случай при, 
който агрегатът е в режим на  празен ход и неговата  принципна 
схема е  тази дадена на фиг.1. поместена и в горепосочената 
работа. На схемата  са  означени както следва  1 и 1а-ротори 
(маховици) с  масов инерционен момент J ,  21, zz  -зъбни колела,  2-
входящ вал на фрикционният вариатор, V-фрикционен вариатор , 
М-двигател,  3- изходящ  вал на фрикционният вариатор, D-
диференциален механизъм съгласуващ  работата  на двигателя и 
кинетичният акумулатор на енергия. Фрикционният вариатор е от 
тороиден тип и е изпълнен по схемата от фиг.2. 
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 Фиг.1.Принципна схема на машинен    Фиг.2.Схема на тороиден       
агрегат с кинетичен акумулатор             фрикционен    вариатор                
на енергия. 
       
2.Анализ на движението в режим зареждане на кинетичният  
акумулатор. 
    Уравнението, описващо  движението на  вал 2 в режим 
зареждане на кинетичният акумулатор има вида: 

(2.1)   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

1

22
1

2 2
z
zkMM

dt
dJ лrДr ωω

 .  

При  constМ Д =  и 12 zz =  решението на  (2.1) спрямо 2ω  е:  

(2.2)      ( )

( ) ( )

k

kМM
J

kМMt
tgh

t
лrД

r

лrД 2
2

.
2
1

2

−
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −

=ω  , 

като  при constM Д =  от условието за стационарен режим се 
определя максималната ъглова скорост която може да достигне 
маховика .  
Стойностите на параметрите участващи в (2.1) и (2.2) са както 
следва: двигателен момент - [ ],4,1 NmМ Д = приведен момент на 
триене в лагерите- [ ],205,0 NmM rл =   коефициент на аеродинамично 
съпротивление- 710.1 −=k [ ]2sNm  масов инерционен момент на 
маховика- 2.1 mkgJr = . При така определените стойности може да 
бъде получена функцията (фиг.3) ( )t22 ωω = . 

α 
R 

r 
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Фиг.3.Графика на функцията  ( ) ( )( )stsrad 22 ωω =  при режим  
зареждане 

 Въртящият момент 2M  на входящият вал на вариатора се 
определя от изразът 

(2.1)    
dt

dJJM rr
2

22 . ωε ==  . 

Функцията  ( )t22 ωω =   е позната,  така  че след  съответните 
замествания  се получава явният вид на зависимостта ( )222 ωMM = , 
чиято графика е дадена на фиг.4.       

 
     Фиг.4.Графика на функцията ( ) ( )( )sradMNmM /222 ω=  
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3.Управление на вариатора  по постоянна  скорост  на 
изходящият  вал , при зареждане на кинетичния акумулатор. 
    За подържане постоянна скорост ( )const3ω  на изходящият вал 
необходимо е предавателната функция  на вариатора 32vi   да 
удовлетворява равенството  
 

(3.1)    
2

3
32 ω

ω const
vi = . 

 
Предавателната функция на тороиден вариатор (фиг. 2) се дава от  
израза  

(3.2)    ( )
α
α

α
sin
sin

32 rR
rR

i
ср

ср
v +

−
=  

така, че след приравняване на десните страни на (3.1) и (3.2) и 
изразяване на α   се получава функцията  
 

(3.3)   ( ) ( )
( )32

32
2 arcsin

ωω
ωωωα

+
−

=
r
R , 

чиято графика е дадена на фиг.5. 

 
Фи.5.Графика  на  функцията ( ) ( )( )sradrad /2ωαα =  при  управление по  
  постоянна  ъглова  скорост на изходящият вал на вариатора  в  режим  

зареждане.  постоянна  ъглова скорост на  изходящият вал на вариатора в 
режим  зареждане.  
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4. Управление на вариатора па постоянен момент ( ).3 constM =  
на изходящият  вал на вариатора. 
Връзката между момента на изхода  на  вариатора и параметърът α  
, чиято  стойност определя предавателната функция на вариатора 
има вида   

(4.1)     
( )

3

22
sin
sin

M
M

rR
rR

ср

ср ω
α
α
=

+

−
 

от, където се изразява α   и се стига до изразът 

(4.2)     ( ) ( )
( )32

32
2 arcsin

MMr
MMRM

+
−

=α . 

Познатата от т.2 функция ( )222 ωMM =  се замества в дясната 

страна на (4.2)  и се получава зависимостта 

    (4.3)     ( )
( )
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⎥
⎥
⎦
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−
−−

⎥
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⎝

⎛
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−−

=

3

2
2

3

2
2

2
21

21

arcsin

M
MM

kMMr

M
MM

kMMR

лrД
лrД

лrД
лrД

ω

ω

ωα  , 

чиито  графичен вид е даден на фиг.6.       

 
Фиг.6.Графика  на функцията ( ) ( )( )sradrad /2ωαα =  при управление 
по  постоянен момент на  изходящият вал на  вариатора  в режим  
зареждане.  
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5.Изводи и заключения.  

     За разгледаната  във въведението  принципна схема ( фиг.1) е  

намерен закона за  движение  ( )t22 ωω =  на изходящият вал на 

кинетичния акумулатор на енергия  в процеса на зареждане, както 

и връзката между ъгловата скорост 2ω  и въртящият момент 2M . 

Изведени са  зависимостите между изменението на ъгълът 
α посредством,  който  се променя предавателното отношение на 

вариатора, и 2ω  такива,  че да се  поддържат постоянна скорост 

или постоянен момент на изхода на вариатора с  цел работа на 

агрегата в оптимален режим.  

     За реализиране на  двата режима на работа при зареждане на 

кинетичния акумулатор с енергия, управлението  на вариатора по 

така  предложената  схема е  наложително наличието на обратна 

връзка по скорост.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРВАЛНИЯ ПОДХОД ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА ТРУДНО 
ОБРАБОТВАЕМО НАВАРЕНО ПОКРИТИЕ 

 

             Николай Христов                            Николай Тончев 
         НИИТ ЕООД - София            ВТУ "Т. Каблешков" - София 
 

Application of interval approach for thickness control of hard 
treated cladded coating 

N. Hristov, N. Kamberov 
 

Abstract. The announcement aims at delivering the specifics of the 
interval approach and also to apply the one to determine a technological 
mode guaranteeing a good quality of the welded surface. The approach is 
developed via a problem for analysis and a problem for a multicriteria 
optimization which are applied to using electrode materials – LMN 420 
and Fluxofil 58 which include examination of the influence of the welding 
mode parameters over the volume of the following mechanical process-
ing. After defining the multicriteria problem with determined regressional 
dependencies about the materials recommended modes are obtained en-
suring a good quality of the welded surface. 
 
1 Въведение 
Намаляването на разхода на резервни части, а от там и стойността на 

ремонта и поддържането на техниката може да се достигне с увеличаване 
обема на възстановяваните детайли и повишаване качеството им посредс-
твом усъвършенствани технологии. 
Изследванията се концентрират върху материалите и технологиите за на-
варяване с цел постигане на технологии, гарантиращи (обезпечаващи) ви-
сок експлоатационен ресурс. 

Възстановяването чрез електродъгово наваряване осигурява: 
- висок експлоатационен ресурс на детайлите за комплекса от свойс-

тва, който те трябва да притежават; 
-съхранение на определен обем на труд и енергия и материал в дета-

йла, подлежащ на наваряване; 
-относително ниска себестойност на процеса и незначителната енер-

гоемкост и материалоемкост на възстановителните процеси в сравнение с 
процесите на добиване, преработване и обработване на материалите; 
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- възможност за прилагане на възстановяване на износените детайли 
в широки мащаби с осигуряване на значителен икономически и екологичен 
ефект; 

- съкращаване на броят на технологичните операции при наваряване 
в сравнение с изработването на нови детайли около 5 пъти; 

- намаляване на капиталните вложения за възстановяване на детайли със 
средно повече от 4 пъти от тези за производството на нови резервни части; 

- намаляват се разходите за енергия – до 10 пъти, а за материали – 20 
пъти;  
- значително е по-малка стойността на възстановените детайли е от 2 
до 20 пъти по-ниска от стойността на ново-изработените детайли. 
- придобиване на специфични свойства на повърхността на нови де-
тайли. 
В жизнения цикъл на изделието избраната за изследване технология 

напълно възтановява геометричната форма и механични свойства на дета-
йлите, вследствие на което износените детайли започват цикъла отново от 
фаза производство. 
 По горната обосновка за актуалността номинира на челна позиция 
разглежданият проблем по отношение на споразумението от Копенхаген за 
намаляване на емисиите с 25-40% до 2020г. и 80% до 2050г. Чрез подобни 
на предлаганата технология средства ще се постигнат строгите ограниче-
ния в парниковите емисии. Тези ограничения за първи път би трябвало да 
обхванат и развиващите се държави. 

Интервалният подход за целите на наваряването е приложен в [1].  
В него са определени технологични режими, обезпечаващи минимална 

последваща механична обработка за два вида електродни материали. Анали-
зът е извършван само по отношение на коефициента на обемна механична 
обработка Км, без да се взема под внимание дебелина на наварения слой δ, 
която е важен технологичен параметър. Двата параметъра Км и δ за свързани 
по между си чрез режима на наваряване и стойността на Км е необходима да 
бъде известна предварително за окончателната дебелина на покритието. 

От изследвания посочени в [2 - 3] са показани значителни стойности 
на механичните показатели на направените покрития, които са труднооб-
работваеми. Това подсилва актуалността на въвеждането на коефициента 
Км и прави подходът с управлението на дебелината необходим. 

Целта на изследването е да приложи интервалния подход в областта 
на наваряването за управление на дебелината на покритието с отчитане 
обемът на механичната обработка, като определи технологични режими, 
отговарящи на относително висока производителност и минимален обем 
на механична обработка. 

2. Методика на изследването 
Дефиниране на задачата за изследване  
Изменението на управляващите параметри е посочено в таблица 1 
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Таблица 1 Управляващи параметри 

Управляващи параметри 
 (Х1) 

Ток [A] 
(Х2) 

Напрежение [V] 
(Х3) 

Стъпка [mm] 
Долна граница (-1) 150 19 2 
Основно ниво (0 ) 180 21 3 
Горна граница ( +1 ) 210 23 4 
Стъпка на изменение 30 2 1 

 
Изпълнен е определен план на експеримента и се извждат адекватни 

регресионни модели, определящи изследваните величини. 
2.1. Задача за анализ. 
2.1.1. Сканира се поотделно всяка от изследваните величини. Скани-

рането се осъществява в интервала [-1;1] с определена стъпка. Изследва се 
четиримерно пространство, образувано от трите параметъра на вариране 
(на изследване) и изменението на изследваната величина. Предлага се 
следния начин за дискретизация на I, U, s. 
 

 X3 -1 -0,5 X2 ... 1 
 -1           

-1,00 0           
 1           
 -1           

-0,67 0           
 1           
. -1           
. 0           
. 1           
 -1           

X1 0           
 1           
 -1           
 0           
. 1           
. -1           
. 0           
 1           
 -1           

1,00 0           
 1           

Фиг. 1 Схема на дискретизация на три стойности на параметъра Х3. 
 

Определените стойности на изследваната величина образуват съот-
ветен масив (YM) при съответната (зададената) дискретизация. Решава се 
оптимизационната задача за определяне на YM max  и  YM min. 

2.1.2. Трансформират се стойностите на определената изследвана ве-
личина в равномерно процентно разпределение. Трансформацията се осъ-
ществява чрез уравнението: Y%=(YM - YM min) / (YM max - YM min).100 
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2.1.3. Задачата за анализ се осъществява чрез цветово ранжиране на 
дискретизираните клетки от дифиниционната област. С инструментът лупи 
(малка и голяма) може да се обходи цялата изследвана област. Интервали-
те на отделните цветове на самото ранжиране насочват лицето, взимащо 
решение (ЛВР) към предпочитаните стойности на изследваната величина. 
Избраната стойност се определя като равномерно процентно разпределе-
ние. За нея могат да се определят реалната стойност на изследваната вели-
чина в съответната дименсия и конкретната комбинация на факторите от 
технологичния режим. 

2.2. Задача за многокритериална оптимизация. 
Тази задача се трансформира в едноцелева, като се създава се обоб-

щена функция, съдържаща по определена подредба информация за изслед-
ваните целеви функции (критерии).  

В резултат на приложената изчислителна процедура се определя 
ефективно недоминирано решение, което е и решение на многокритериал-
ната задача. 

Пресмятанията се осъществяват със стойностите от равномерното 
процентно разпределение. 

2.2.2 Чрез интервалния подход се задават рангове в съответната обо-
бщена функция. отново чрез подходящо оцветяване, свързано с определен 
интервал се подпомага ЛВР да избере съответна стойност, свързана с оп-
ределените му предпочитания. 

 
3. Приложение на интервалния подход в областта на наваряване-
то. 
Подходът е развит чрез задача за анализ и задача за многокритериал-

на оптимизация, които са приложени при използването на електродните 
материали – LMN 420 и Fluxofil 58 и е разгледано влиянието на парамет-
рите на режима на наваряване върху дебелината на наварения слой и обема 
от последваща механична обработка..  

Дифинирането на многокритериалната задача включва извеждане на 
критериите в зависимост от параметрите на режима и определяне компро-
мисът на желаните стойности от тези критерии  

Експерименталното изследване се състои в определяне на геометри-
чните параметри на наварения /възстановения/ слой:  

- широчина на единичен шев b;  
- височина на единичен шева h; 
- дебелина на наварения слой δ; 
- коефициент на обемна механична обработка Км 
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Фиг. 2. Геометрични параметри на единичен шев и на наварена повърхнина. 
 
Изследването се извършва в два етапа: 
- провеждане на планиран експеримент на единични шевове с вхо-

дящи параметри – скорост на наваряване, големина на тока и напрежение 
на дъгата  

- провеждане на планиран експеримент с фиксирана скорост с вхо-
дящи параметри – големина на тока, напрежение на дъгата и стъпка на 
препокриване 

Управляващите фактори от табл. 1 оказват влияние върху геометри-
чните характеристики на повърхността. Високите механични показатели, 
получавани чрез използваните тръбни телове значително затрудняват пос-
ледващата механична обработка на повърхността. На фиг. 4 е показана ге-
ометрията на повърхността на наварения слой при различни режими на на-
варяване. 

 

  
Шлиф 10-2     I=150A; U=19V; s=4mm; v=0,59m/min     Kм=0,400 

  
Шлиф 10-3     I=150A; U=19V; s=3mm; v=0,59m/min     Kм=0,178 

 
 

 
Шлиф 10-4     I=150A; U=22V; s=3mm; v=0,59m/min     Kм=0,286 

Фиг. 4 
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Мислено прекараната равнина под най-ниската падина, успоредна на 
централното сечение определя обема на механична обработка, който се от-
чита чрез коефициента на обемна механична обработка Км. Както се вижда 
от допълнителната обработка на фигурите (показана в дясно) този обем е 
значително различен и е възможно да бъде оптимизиран.  

Максималмит коефициент Км отговаря на максимален обем на меха-
нична обработка, и следователно за предпочитане са технологични режи-
ми, намаляващи Км.  

Прилагането на интервалният подход води до определянето на ре-
жими осигуряващи относително висока производителност, като съчетават 
максимални стойности на дебелината на наварения слой и минимален обем 
на механична обработка 

Изследването е проведено за електродните материали като следва: 
- плътен тел LNM 420FM (фирма LINKOLN), с химичен състав  

C-0.45%; Mn-0.4%; Si-3%; Cr-9.5%. 
- тръбен тел Fluxofil 58 (фирма OERLIKON), с химичен състав  

C-0.5%; Mn-1.5%; Si-0.5%; Cr-5.41%; Mo-0.64% 
Изследването включва изработване на макрошлифове за всеки един 

от проведените режими. Шлифовере се заснемат при еднакво увеличение, 
след което снимката се обработва дигитално за да се получи изображение 
съответстващо на профила на наварената повърхност, служещо за опреде-
ляне на коефициента Км. 

След проведен планиран планиран експеримент и проведено метало-
графско изследване за различните електродни материали се получиха 
следните регресионни модели за дебелината на наварения слой δ и коефи-
циента на обемна механична обработка Км: 

За LNM 420 FM: 
δ(I,U,s)=3,008+0,522X1-0,136X2-0,9X3-0,024X1

2-0,334X1.X2-0,107X1.X3 
-0,165X2

2-0,034X2.X3 +0,049X3
2 

min  δ=1,389(-1; -1; 1)  max δ=4,833(1; -1; -1) 
Км(I,U,s)=0,269-0,023X1+0,029X2-0,042X3+0,067X1.X2+0,027X2.X3 
+0,081X3

2     min КM=0,15 (1; -1; 0)     max КM=0,48 (-1; -1; -1) 
За FLUXOFIL 58: 

δ(I,U,s)=1,514+0,11X1+0,055X2-0,419X3+ 0,136X1.X2-0,137X2.X3+0,282X3
2 

min δ= 1,049(-1; 1; 1)     max δ= 2,653(1; 1; -1) 
Км(I,U,s)=0,392+0,0089X1-0,05X2+0,097X3-0,055X2

2 -0,102X2.X3+0,063X3
2 

min КM=0,2421 (-1; -1; -1)     max КM=0,6579 (1; -1; 1) 
Получените резултати за δ% и (1-КM%) за описания подход - песимис-

тичен филтър, за двата вида електроден материал са показани на фиг. 5 и 6 
За резултати от многокритериалната оптимизация е изведена обоб-

щена функция F=MAX(100-δ%;КМ%) 
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I s U -1 -0,5 0 0,5 1 

-1,00 -1 55.92 48.96 44.40 42.23 42.45
-1,00 0 79.38 72.92 68.84 67.17 67.89
-1,00 1 100.00 94.03 90.45 89.26 90.48
-0,67 -1 46.22 40.87 37.92 37.37 39.21
-0,67 0 70.71 65.86 63.40 63.34 65.68
-0,67 1 92.36 88.01 86.04 86.48 89.31
-0,33 -1 36.66 32.93 31.60 32.66 36.12
-0,33 0 62.20 58.96 58.12 59.68 63.63
-0,33 1 84.88 82.14 81.79 83.84 88.29
0,00 -1 27.26 25.15 25.44 28.11 33.19
0,00 0 53.83 52.21 52.99 56.16 61.73
0,00 1 77.56 76.43 77.70 81.37 87.43
0,33 -1 18.02 17.53 19.43 23.72 30.41
0,33 0 45.63 45.62 48.02 52.80 59.99
0,33 1 70.38 70.87 73.76 79.04 86.72
0,67 -1 8.93 10.05 13.57 19.48 27.79
0,67 0 37.57 39.19 43.20 49.60 58.40
0,67 1 63.37 65.47 69.98 76.88 86.17
1,00 -1 0.00 2.74 7.87 15.40 25.32
1,00 0 29.67 32.91 38.53 46.55 56.97
1,00 1 56.50 60.23 66.35 74.86 85.77

 

(100-δ%) 
≤10% 

10%<(100-δ%) 
≤33% 

(100-δ%) 
>33% 

LNM 420 FM 

I s U -1 -0,5 0 0,5 1 
-1,00 -1 37.66 35.91 34.16 32.42 30.67 
-1,00 0 72.82 75.34 77.87 80.39 82.92 
-1,00 1 72.82 79.61 86.41 93.20 100.00 
-0,67 -1 38.20 35.04 31.88 28.72 25.56 
-0,67 0 73.36 74.47 75.58 76.69 77.81 
-0,67 1 73.36 78.74 84.12 89.51 94.89 
-0,33 -1 38.74 34.16 29.59 25.02 20.45 
-0,33 0 73.90 73.60 73.30 72.99 72.69 
-0,33 1 73.90 77.87 81.84 85.81 89.78 
0,00 -1 39.28 33.29 27.31 21.32 15.34 
0,00 0 74.44 72.72 71.01 69.30 67.58 
0,00 1 74.44 77.00 79.55 82.11 84.66 
0,33 -1 39.82 32.42 25.02 17.62 10.22 
0,33 0 74.98 71.85 68.72 65.60 62.47 
0,33 1 74.98 76.12 77.27 78.41 79.55 
0,67 -1 40.36 31.55 22.73 13.92 5.11 
0,67 0 75.52 70.98 66.44 61.90 57.36 
0,67 1 75.52 75.25 74.98 74.71 74.44 
1,00 -1 40.90 30.67 20.45 10.22 0.00 
1,00 0 76.06 70.11 64.15 58.20 52.24 
1,00 1 76.06 74.38 72.69 71.01 69.33 

 

(100-δ%) 
≤10% 

10%<(100-δ%) 
≤27% 

(100-δ%) 
>27% 

FLUXOFIL 58 
Фиг. 5 

 
I s U -1 -0,5 0 0,5 1 

-1,00 -1 55.92 48.96 44.40 42.23 42.45
-1,00 0 79.38 72.92 68.84 67.17 67.89
-1,00 1 100.00 94.03 90.45 89.26 90.48
-0,67 -1 46.22 40.87 37.92 37.37 39.21
-0,67 0 70.71 65.86 63.40 63.34 65.68
-0,67 1 92.36 88.01 86.04 86.48 89.31
-0,33 -1 36.66 32.93 31.60 32.66 36.12
-0,33 0 62.20 58.96 58.12 59.68 63.63
-0,33 1 84.88 82.14 81.79 83.84 88.29
0,00 -1 27.26 25.15 25.44 28.11 33.19
0,00 0 53.83 52.21 52.99 56.16 61.73
0,00 1 77.56 76.43 77.70 81.37 87.43
0,33 -1 18.02 17.53 19.43 23.72 30.41
0,33 0 45.63 45.62 48.02 52.80 59.99
0,33 1 70.38 70.87 73.76 79.04 86.72
0,67 -1 8.93 10.05 13.57 19.48 27.79
0,67 0 37.57 39.19 43.20 49.60 58.40
0,67 1 63.37 65.47 69.98 76.88 86.17
1,00 -1 0.00 2.74 7.87 15.40 25.32
1,00 0 29.67 32.91 38.53 46.55 56.97
1,00 1 56.50 60.23 66.35 74.86 85.77

 

КM%≤10% 10%<КM%≤33% КM%>33% 
LNM 420 FM 

I s U -1 -0,5 0 0,5 1 
-1,00 -1 37.66 35.91 34.16 32.42 30.67 
-1,00 0 72.82 75.34 77.87 80.39 82.92 
-1,00 1 72.82 79.61 86.41 93.20 100.00 
-0,67 -1 38.20 35.04 31.88 28.72 25.56 
-0,67 0 73.36 74.47 75.58 76.69 77.81 
-0,67 1 73.36 78.74 84.12 89.51 94.89 
-0,33 -1 38.74 34.16 29.59 25.02 20.45 
-0,33 0 73.90 73.60 73.30 72.99 72.69 
-0,33 1 73.90 77.87 81.84 85.81 89.78 
0,00 -1 39.28 33.29 27.31 21.32 15.34 
0,00 0 74.44 72.72 71.01 69.30 67.58 
0,00 1 74.44 77.00 79.55 82.11 84.66 
0,33 -1 39.82 32.42 25.02 17.62 10.22 
0,33 0 74.98 71.85 68.72 65.60 62.47 
0,33 1 74.98 76.12 77.27 78.41 79.55 
0,67 -1 40.36 31.55 22.73 13.92 5.11 
0,67 0 75.52 70.98 66.44 61.90 57.36 
0,67 1 75.52 75.25 74.98 74.71 74.44 
1,00 -1 40.90 30.67 20.45 10.22 0.00 
1,00 0 76.06 70.11 64.15 58.20 52.24 
1,00 1 76.06 74.38 72.69 71.01 69.33 

 

КM%≤10% 10%<КM%≤27% КM%>27% 
FLUXOFIL 58 

Фиг. 6 
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I s U -1 -0,5 0 0,5 1 

-1,00 -1 100.00 90.15 80.30 70.45 60.61 
-1,00 0 79.38 72.92 68.84 67.17 67.89 
-1,00 1 100.00 94.03 90.45 89.26 90.48 
-0,67 -1 90.91 84.44 77.98 71.52 65.05 
-0,67 0 70.71 65.86 63.40 63.34 65.68 
-0,67 1 92.36 88.01 86.04 86.48 89.31 
-0,33 -1 81.82 78.74 75.66 72.58 69.49 
-0,33 0 62.20 58.96 58.12 59.68 63.63 
-0,33 1 84.88 82.14 81.79 83.84 88.29 
0,00 -1 72.73 73.03 73.33 73.64 73.94 
0,00 0 53.83 52.21 52.99 56.16 61.73 
0,00 1 77.56 76.43 77.70 81.37 87.43 
0,33 -1 63.64 67.32 71.01 74.70 78.38 
0,33 0 45.63 45.62 48.02 52.80 59.99 
0,33 1 70.38 70.87 73.76 79.04 86.72 
0,67 -1 54.55 61.62 68.69 75.76 82.83 
0,67 0 37.57 39.19 43.20 49.60 58.40 
0,67 1 63.37 65.47 69.98 76.88 86.17 
1,00 -1 45.45 55.91 66.36 76.82 87.27 
1,00 0 29.67 32.91 38.53 46.55 58.18 
1,00 1 56.50 60.23 66.35 74.86 85.77 

 

F≤33% F>33% 
LNM 420 FM 

I s U -1 -0,5 0 0,5 1 
-1,00 -1 37.66 35.91 34.16 32.42 30.67 
-1,00 0 72.82 75.34 77.87 80.39 82.92 
-1,00 1 95.72 87.36 86.41 93.20 100.00 
-0,67 -1 38.20 35.04 31.88 29.39 25.73 
-0,67 0 73.36 74.47 75.58 76.69 77.81 
-0,67 1 96.43 88.08 84.12 89.51 94.89 
-0,33 -1 38.74 34.16 29.59 30.11 26.44 
-0,33 0 73.90 73.60 73.30 72.99 72.69 
-0,33 1 97.15 88.79 81.84 85.81 89.78 
0,00 -1 39.28 33.29 27.87 30.82 27.15 
0,00 0 74.44 72.72 71.01 69.30 67.58 
0,00 1 97.86 89.50 79.55 82.11 84.66 
0,33 -1 39.82 32.42 28.59 31.53 27.87 
0,33 0 74.98 71.85 68.72 65.60 62.47 
0,33 1 98.57 90.22 77.27 78.41 79.55 
0,67 -1 40.36 31.55 29.30 32.25 28.58 
0,67 0 75.52 70.98 66.44 61.90 57.36 
0,67 1 99.29 90.93 75.96 74.71 74.44 
1,00 -1 40.90 30.67 30.01 32.96 29.29 
1,00 0 76.06 70.11 64.15 58.20 52.24 
1,00 1 100.00 91.64 76.67 71.01 69.33 

 

F≤27% F>27% 
FLUXOFIL 58 

Фиг. 7 
 
Резултатите от многокритериалната оптимизация за LNM 420 FM 

(КM%<33%;δ%>67%) и за FLUXOFIL 58 (КM%<27%;δ%>73%) са показани 
на фиг.7, а конкретните режими – в табл. 2. 

 
Таблица 2. Решения свързващи относително минималните стойности на Км и относи-

телно максимални стойности на δ с управляващите процеса фактори 
 X1 I  

[A] X2 U  
[V] X3 s  

[mm] KМ% KМ δ% δ 
[mm] 

1 210 -1 19 0 3 0 0,150 70,33 3,81 LNM 420 
FM 1 210 -0,5 20 0 3 14,55 0,198 67,09 3,70 

-0,67 160 1 23 -1 2 25,73 0,349 74,44 2,24 FLUXOFIL 
58 -0,33 170 1 23 -1 2 26,44 0,352 79,55 2,33 
 

Аналогичен подход е приложен за решаване на задачата за режими, 
съчетаващи минимална дебелина на наварения слой с минимална механи-
чна обработка (minδ, minКM). Получените резултати от многокритериална-
та оптимизация до 33% за LNM 420 FM и до 23% за FLUXOFIL 58 са да-
дени в табл. 3. 
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Таблица 3. Решения свързващи относително минималните стойности на Км и относи-

телно минималните стойности на δ с управляващите процеса фактори 
 X1 I  

[A] X2 U  
[V] X3 s  

[mm] KМ% KМ δ% δ 
[mm] 

-1 150 1 23 0 3 31,52 0,254 32,11 2,50 
0 180 -1 19 1 4 30,91 0,252 22,44 2,16 LNM 420 

FM 0,33 190 -1 19 1 4 21,82 0,222 29,62 2,41 
-1 150 1 23 0 3 8,66 0,278 17,08 1,32 
-1 150 1 23 1 4 22,61 0,336 0 1,05 FLUXOFIL 

58 -0,67 160 1 23 0 3 9,37 0,281 22,19 1,41 
 

4. Заключение 
Дефинираният интервален подход е успешно приложен в областта на 

наваряването за определянето на технологични режими едновременно уп-
равляващи дебелината на покритието при минимизиране обема на механи-
чна обработка. Проведеното изследване е доказателство за различното по-
ведение на изследваните материали по отношение на технологичните ре-
жими, формиращи покритието. Тръбният електроден материал FLUXOFIL 
58, които реализира по-трудно обработваеми наварени покрития осигурява 
по-малка стойност на дебелината на покритието и по-голям обем механич-
на обработка в сравнение с LNM 420 FM.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Н. Христов, Н. Тончев. Интервален подход и прилагането му за ре-
шаване на задачи от областта на наваряването. Journal "Fundamental 
sciences and applications" Vol. 14(2) 2009 TECHSYS 2009 

2. Н. Тончев, Н. Христов, Относно управлението на процеса 
наваряване за постигане на слоеве с опредена геометрия и свойства 
"Механика, транспорт комуникации" Бр. 3 2009г.,XIX международна 
научна конференция "Транспорт 2009" 

3. Н. Тончев, Р. Лазарова, М. Кандева, Н. Христов, Металографски и 
механични изследвания на наварени слоеве със специфични свойст-
ва. Journal "Fundamental sciences and applications" Vol. 15 2009 Am-
tech '09 Plovdiv 

 



 74

Tribological Journal BULTRIB, Papers from the 7th conference on Tribology, 30 october 2009,Sofia 
Compiled by: Dr. Mara Kandeva, Society of Bulgarian Tribologists 

Published by: Publ. House TEMTO, Sofia 
 
 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА НЕВРОННИ МРЕЖИ  
С ГЕНЕТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 
МНОГОКРИТЕРИАЛНАТА ОПТИМИЗАЦИЯ 

 
С. Иванов   Н. Тончев 

ВТУ “Т. Каблешков” 
stefan_ivanov@hotmail.com , tontchev@vtu.bg 

 
OPTIMIZING NEURON NETS BY GENETIC ALGORITHMS 

FOR PURPOSE OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION 
 

S. Ivanov   N. Tonchev 
 

 
Abstract:  Artificial neural networks (ANN) and genetic algorithms 

(GA) are two research areas that were subject to a steadily growing inter-
est during the past years. Both models are inspired by nature, but whereas 
ANN concerned with learning of an individual, GA deal with a population’s 
adaptations to a changing environment. ANN have some limitations. One of 
them is associated with ANN training. Another is related to selecting an op-
timal topology (architecture) for ANN. 
 This paper focuses on how GA can be used to assist ANN optimization 
(design and training) for the purposes of multicriteria optimization. GA are 
applied to solving the following tasks: 1) to the learning of weights of ANN; 
2) to the determination of optimal topology of ANN. 
 
Key words: Artificial neural networks (ANN), genetic algorithms (GA), 
multi-criteria optimization. 

 
1. Въведение 
 
 Изкуствените невронни мрежи (ИНМ) [1] се използват широко за  
решаване на разнообразни задачи в много приложни области. Изключи-
телно полезна възможност [2,3] е приложението им за оптимизация на 
комплекса от свойства при синтеза на нови материали и определянето ко-
личеството и състава на отделните компоменти и параметрите на обработ-
ка.  Това е основен клас задачи от областта на материалознанието, който е 
валиден за обработката на всички сплави. Размерността на задачата зависи 
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от броя на компонентите и параметрите на обработване и резултата от из-
следванията са свързани с конкретна оптимизация. 

Повечето от  приложенията използват прави (feedforward) ИНМ и ал-
горитъм за обучение с обратно разпространение (АООР). Има голямо раз-
нообразие на АООР и други обучаващи алгоритми. При решаването на 
различни задачи, включително задачите за многокритериална оптимизация 
(MKO), всички тези алгоритми   обучават само теглата на връзките между 
невроните и поставят изискването ИНМ да бъде с предварително опреде-
лена архитектура, брой на слоевете, брой на невроните във всеки слой, 
връзките между отделните неврони, теглата на тези връзки. 

 
2. Състояние на проблема 
 
 Използването на ИНМ за решаване на различни проблеми се ограни-
чава от проблемите, свързани с обучението на ИНМ. Често използваният 
АООР, базиращ се на градиентно методи, въпреки математическата му 
обоснованост, има сериозен недостатък: той не може да гарантира опти-
мално решение. В реални приложения АООР често засяда в локален мини-
мум на функцията на грешката (ФГ) и е неспособен да открие глобален 
минимум при многомодална и/или недиференцируема ФГ. Като резултат 
ИНМ е с неоптимални тегла на връзките и е неспособна да открие желано-
то решение на проблема. 
 Друга трудност е свързана с избор на оптимална архитектура на 
ИНМ. Броят на елементите от входния слой се определя от размерността 
на входните данни, в случая на МКО – от параметрите на оптимизационна-
та задача. Броят на елементите от изходния слой се определя, в случая на 
МКО – от броя на критериите за оптималност. Броят и размерите на скри-
тите слоеве се определят интуитивно, по метода на “пробите и грешките”, 
прилагане на евристични методи, т.е. да се определи оптимална за дадена-
та задача архитектура е по-скоро изкуство, а не инженеринг.  
 ГА [4] са ефективна техника на оптимизация както на теглата, така и 
на архитектурата на ИНМ. 
 
3. Оптимизиране на теглата и архитектурата на ИНМ с генетични ал-
горитми 
  
Генетичните алгоритми могат да бъдат приложени за следните задачи: 

- оптимизиране на теглата на ИНМ [5 - 7], 
- оптимизиране на архитектурата на ИНМ [8 -9], 
- едновременно определяне на оптималните архитектура и тегла на 

ИНМ [10]. 
Разгледани са първите две задачи. 
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3.1. Оптимизиране на теглата на ИНМ 
 
 За да използваме ГА първо трябва да представим проблемната област 
като хромозома. Нека да намерим оптимално множество от тегла на мно-
гослойната права ИНН, показана на Фиг.1. 
 Пример с представената на фиг.1 архитектура е посочен в [11], 
където е дефинирана задача от областта на наваряването за определянето 
на технологични режими, обезпечаващи минимална последваща механич-
на обработка.     
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
      Хромозома 

 
Фиг.1 Множество от тегла на многослойната права ИНМ 

 
Чрез прилагането на тук посочения подход е възможно да се опреде-

лят режими, гарантиращи относително ниски стойности на коефициента на 
обемна механична обработка за, изследваните в [11] два електродни мате-
риала. Определените режими ще са оптимални по отношение качеството 
на наварената повърхност. 
 Началните тегла на ИНМ се избират случайно в малък интервал, на-
пример Множеството от теглата може да се представи като квадратна мат-
рица, в която всяко реално число съответства на теглото на връзката между 
два неврона, а 0 означава, че няма връзка между съответните два неврона. 
Общо има 20 тегловни връзки между невроните на Фиг.1. Всеки ред от ма-
трицата представлява група от тегла на връзките към даден неврон и се 
асоциира с един ген [5]. Тъй като една хромозома е колекция от гени, мно-
жеството от групи от тегла може да се представи с 6-генна хромозома, къ-
дето всеки ген съответства на група от тегловни връзки в ИНМ. 
 Втора стъпка е дефиниране на оценяваща функция ОФ (fitness func-
tion). ОФ е реципрочната стойност на сумата от квадратите на грешките, 
дефинирана с уравнение (1), 
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където N e броят на изходите  (критериите при МКО), P – броят на обуча-
ващите образци, ( )iy p  и ( )iz p  са действителният и желаният изходи за об-
разец  p  и изход i. 
 Третата стъпка е дефиниране на генетичните операции: кръстосване 
(crossover) и мутация (mutation). Операция кръстосване взема две, случай-
но избрани, родителски хромозоми и създава хромозома наследник с гени 
от двамата родители.  
 Четвъртата стъпка е прилагане на ГА, след като сме дефинирали 
размера на популацията, т.е. броят на ИНМ с различни тегла, вероятности-
те за кръстосване и мутация, броят на генерациите. 
При решаване на задачата за оптимизиране на теглата на ИНМ се предпо-
лагаше, че архитектурата на ИНМ е предварително определена и ГА се из-
ползва  само за оптимизиране на теглата на дадена ИНМ. Архитектурата на 
ИНМ (т.е. броят на невроните и техните взаимни връзки) обаче често оп-
ределя успеха или неуспеха на едно приложение. ГА алгоритми могат да 
решат задачата за автоматично определяне на архитектурата на ИНМ за 
дадено приложение.  

 
3.2. Оптимизиране на архитектурата на ИНМ 
 

 
 
 
 
       

      Хромозома 
 

Фиг.2. Матрица на връзките на ИНМ и хромозомата 
 
 Основната идея е да се извърши генетично търсене с помощта на ГА 
в популацията на възможни архитектури [8,9]. За прилагане на ГА архите-
ктурата на ИНМ се кодира в хромозома. На Фиг. 2 са показани ИНМ, 
квадратната матрица на връзките на ИНМ и хромозомата, получена по ме-
тода на директното кодиране. Всеки елемент от матрицата дефинира типа 
на връзката  от един неврон (колона) към друг (ред), където 0 означава ли-
псата на връзка, а 1 – наличието на връзка, теглото на която може да бъде 
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променяно чрез обучение. Недостатък на директното кодиране е, че може 
да бъде прилагано само за прави ИНМ с фиксиран брой неврони.   
 ГА е следният: 
1. Избира се размера на популацията на хромозоми, вероятностите за кръс-
тосване и мутация, определя се броят на циклите на обучение. 
2. Дефинира се ОФ (fitness) на хромозомите.  
3. Генерира се по случаен начин една първоначална популация от хромо-
зоми.  
4. Декодира се всяка една хромозома в ИНМ. Тъй като ИНМ тук са огра-
ничени само до прави ИНМ, игнорират се всички обратни връзки. Устано-
вяват се случайни първоначални тегла на ИНМ. ИНМ се обучава с множе-
ството от учебни примери за определен брой цикли. Определя се ОФ на 
ИНМ. 
5. Повтаря се стъпка 4 до разглеждане на всички членове на популацията. 
6. Избира се двойка хромозоми  за съчетаване с вероятност, пропорцио-
нална на техните ОФ. 
7. Създава се потомство – двойка хромозоми, чрез прилагане на кръстосва-
не и мутация. 
8. Хромозомите – потомци се поставят в нова популация. 
9. Повтаря се стъпка 6 до изравняване размера на новата популация хромо-
зоми с размера на старата популация хромозоми. След изравняването на 
размерите се заменя старата популация от хромозоми – родители с новата 
популация хромозоми – потомци. 
10. Връщаме се към стъпка 4 и повтаряме процеса до достигане предвари-
телно зададения брой на цикли на обучение.  
   
4. Заключение 
 

Разгледани са въпросите за използване на ГА за оптимизиране на тегла-
та на връзките между невроните в една ИНМ, както и оптимизиране на ар-
хитектурата на ИНМ, за целите на МКО. ГА са една многообещаваща ал-
тернатива на АООР при оптимизация на теглата на връзките на ИНМ, как-
то и метода на “пробите и грешките” и евристичните методи при опреде-
ляне на архитектурата на ИНМ. 

Предложеният подход може да разшири приложението си в областта 
на наваряването чрез внедряване на оптимизационна процедура управля-
ваща дебелината на наварения слой и обема на механичната обработка в 
зависимост от технологичните параметри, управляващи процеса на нава-
ряване. След тестването му от областта на наваряване е възможно да се 
премине към задачите за синтез на материали, изключително важен клас 
задачи от областта на наваряването. 
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HYBRID APPROACH BETWEEN GENETIC ALGORITHMS 
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S. Ivanov 

 
Abstract:  Multi-Objective Evolutionary Algorithms (MOEA) are efficient 
methods to evaluate the Pareto-optimal set in difficult multi-objective optimi-
zations (MOO) problems. However, to reach an acceptable solution MOEA 
require a large number of evaluations of the objective functions. This paper 
focuses on using artificial neural networks (ANN) to reduce the number of ex-
act function evaluations for MOO optimization problems. The ANN -  genetic 
algorithms (GA) is a hybrid evolutionary-based algorithm for solving of MOO 
problems. After adequate training of the ANN with a set of exact evaluations of 
the fitness function, the GA uses the ANN to approximate and estimate the ob-
jective functions for a fixed number of generations. 
Key words: Artificial neural networks (ANN), genetic algorithms (GA), 
multi-criteria optimization. 

 
1. Въведение 
 Многокритериалните генетични алгоритми (МКГА) са ефективни ме-
тоди за намиране на Парето - оптимални решения на многокритериални оп-
тимизационни задачи (МКОЗ). За повечето МКОЗ МКГА превъзхождат тра-
диционните детерминистични методи поради способността им да изследват и 
комбинират множество различни решения. Известни са множество МКГА [1-
5], способни да апроксимират Парето – фронта с множество от точки. Една 
от най – големите трудности при прилагане на МКГА при решаване на реал-
ни проблеми е големият обем изчисления на функциите на критериите – ти-
пичната стойност е от порядъка на няколко хиляди. Намаляването на броя на 
тези изчисления e важен въпрос [6-7]. Намиране на добри апроксимиращи 
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методи е особено трудно при МКЗО поради броят на критериите и възмож-
ното взаимодействие между тях. 
  
2. Състояние на проблема 
 Известни са няколко подхода при апроксимиране на функциите на 
критериите както при еднокритериални, така и при МКОЗ – статистически, 
изкуствени невронни мрежи (ИНМ), хибридни [6-9]. В [6] e предложен 
итеративен метод, при който ИНМ се обучава с множество от точно изчис-
лени оценяващи функции ОФ (fitness function). Така обучената ИНМ се из-
ползва от генетичният алгоритъм (ГА) за оценка на  функциите на крите-
риите за определен брой генерации. Процесът се повтаря до достигане на 
задоволително решение или предварително зададен брой генерации. 
 
3. ИНМ – МКГА хибриден алгоритъм 
 Целта на разработваният алгоритъм, подобен на този в [6], е намаля-
ване броя на изчисленията, свързани с точното оценяване на  функциите на 
критериите. Разликата е в използвания ГА. Причините за избор на ИНМ за 
апроксимация са:  

- способността на ИНМ да апроксимира функции с много променливи 
и с произволна сложност [10]. 

- бързата оценка на решението от обучена ИНМ. 
             

 
   

Фиг. 1 Схема на използваната ИНМ 
 
 Схемата на ИНМ, използвана в алгоритъма, е показана на Фиг. 1.  Вхо-
довете на ИНМ представляват гените (параметрите) на една хромозома 
(член) на популацията, а изходите на ИНМ – съответните им ОФ. 
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  ИНМ – МКГА е следният: 
1. Избира се размера на популацията на хромозоми, вероятностите за кръсто-
сване и мутация, определя се броят на генерациите. Генерира се по случаен 
начин една първоначална външна популация от хромозоми, служеща за гене-
рация на апроксимационния модел.  
2. Дефинира се ОФ (fitness) на хромозомите. 
3. Създава се празна, основна популация, използваща апроксимационния мо-
дел. 
4. Установяване в начално състояние на брояча на генерациите. 
5. Прилагат се операторите на ГА селекция, кръстосване и мутация за съз-
даване на хромозоми – потомци.  
6. Ако външната популация е пълна, премини към 9. 
7. Хромозомите – потомци се поставят във външната популация. 
Изчисляват се ОФ на новата популация. 
8. Ако външната популация е пълна, обнови основната популация, преми-
ни към 10.  
9. Изчисли ОФ на основната популация, използвайки апроксимационният 
модел.  
10. Ако броячът на генерациите е по-малък от максималния брой зададени 
генерации, премини към 5.  
11. Присвои ОФ на заключителната популация.  
 
4. Заключение 

Основното приложение на предлагания подход ще е за задачите [11] 
за избор на материал от областта на материалознанието, които се характе-
ризират с твърде многото ограничения и липсата на ясно дефинирана це-
лева функция. Задачата за избор на материал е свързана с разглеждането на 
системата: 

 
Решаването на многокритериалните задачи от подобна система се 

осъществява с цел намаляване на разходите, увеличаване на надеждността, 
подобряване на работоспособността. 

По принцип, постигането на пълния комплекс от свойства за даден 
нов материал е невъзможно без експериментално изследване. Замяната на 
даден материал с друг рядко осигурява оптималното използване на мате-
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риала и в този процес е необходимо да се изтъкне не само конкуренцията 
на характеристики между двата материала, а и конкуренцията в ефектив-
ността на двата процеса на производство.  

Крайният избор обикновено е компромис между разходи и функцио-
нални характеристики и тяхната взаимовръзка трябва добре да се изследва 
с оглед на това да се осигури добър баланс между тях.  
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GEOMETRIC OPTIMIZATION OF WEAR RESISTANT 

CLADDED COATINGS 
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Abstract. The absolute wear resistance of layers fettled with different 
welding die materials on steel is investigated in dependence of chemi-
cal composition and deposition process parameters. The welding die 
materials are classified according to the investigated characteristics 
in order to attend a rational service application. Recommendations 
for controlling of the joint weld properties and processes parameters 
are made on the bases of this classification by means of the welding 
material choice. 
Key words:  buildup by welding, tribology, fettled layers, welding 
electrode material, microstructure investigation. 

 
 І. ВЪВЕДЕНИЕ 

В процеса на експлоатация на машините и съоръженията изменение-
то размерите на детайлите вследствие износването на работните повърхно-
сти е незначително и в повечето случаи представяява по-малко от 0.1% от 
масата на тези детайли. Абсолютната големина на износването, която води 
до бракуване на детайлите на масово разпространените машини, се намира 
в границите на 5,01,0 ÷ mm  и в редки случаи достига до 103 ÷ mm . Анализ 
на номенклатурата на детайлите, влагани при основен ремонт на машините 
показва, че от 40  до %60  от тях могат да се възстановят чрез наваряване.  

Намаляването на разхода на резервни части, а от там и стойността на 
ремонта и поддържането на техниката, може да се постигне с увеличаване 
обема на възстановяваните детайли и повишаване качеството им посредс-
твом усъвършенствани технологии. 
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Изследванията се концентрират върху повишаване на износоустой-
чивостта на контактните повърхнини на материалите чрез различни трибо-
технологии с цел постигане на висок експлоатационен ресурс на типични 
детайли от общото и транспортното машиностроене, а оттук и снижаване 
на материалоемкостта и енергоемкостта на мшините и повишаване на тях-
ната ефективнност. 

Актуалността на триботехнологиите през последните години произ-
тича от прякото им отношение към екологичните проблеми на планетата – 
кризата на материални и енергетични ресурси и замърсяването на околната 
среда [1÷3,7].  

Електродъговото наваряване в защитна газова среда е един от най-
широко разпостранените методи за възстановяване на износени детайли. 
Неговите предимствата са висока производителност, простота на техноло-
гичния процес, достъпност на оборудването и възможност за автоматиза-
ция [4]. 

Един от перспективните методи с широка област на приложение, съ-
четаващ висока производителност и голяма икономическа ефективност, е 
наваряването с тръбен тел в среда от защитни газови смеси. Основно пре-
димство на тръбния електрод е, че с помощта на легиращите елементи в 
сърцевината на тела може да се получи наварен метал с точно определени 
качества, което трудно се постига при наваряване с плътна тел. В състава 
на тръбната тел освен легиращи са включени газообразуващи и шлакооб-
разуващи компоненти, които осигуряват защита на дъгата и правилно про-
тичане на физико-металургичните процеси в зоната на наваряване. 

Основните показатели влияещи върху геометрията и структурата на 
шева са големината на тока, напрежението и скоростта на наваряване. Ка-
чеството на наварения слой при широкослойно наваряване в значителна 
степен зависи от параметрите на единичните шевове, от които е съставен. 

Целта на работата е да се проведе експериментално изследване и се 
оптимизира технологичния режим за нанасяне на износоустойчиви нава-
рени покрития по отношение на геометричните им показатели в условия на 
равнинно електродъгово наваряване в защитна среда от газова смес. 

 
Поставената цел се постига с решаване на следните задачи: 
 

- провеждане на многофакторни планирани експерименти и получа-
ване на регресионни модели за влиянието на основните технологични фак-
тори върху геометричните и функционални параметри на покритията; 

 

- разработване на методика и изследване на зависимостта на износ-
ването на покритието от пътя на триене и нормалното натоварване в усло-
вия на закрепен абразив;  

 

- анализ на получените резултати и разкриване на оптималните тех-
нологични режими за нанасяне на покритията. 
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ІІ. ИЗЛОЖЕНИЕ 
1. Апаратура, материали и методика на изследването 
Наваряването в среда от защитни газови смеси се различава от дру-

гите видове наваряване по това, че електрическата дъга гори в газозащитна 
струя, а заваръчната вана и капките електроден метал са защитени от кис-
лорода и азота във въздуха с газовата среда образувана от тази струя.  

Геометрията на наварената повърхност 
се определя в зависимост от степента на 
износване на детайла и прибавката за 
механична обработка. Геометричните 
параметри на наварения слой са в пряка 
зависимост от режима на наваряване, 
който се определя от силата на тока I , 
напрежението U  и скоростта на 
наваряване навV .  

 
Различните комбинации между тях формират множество от 

технологични режими, които реализират различна геометрия на шева. Въ-
просът за формата и размерите на шева е пряко свързан с производително-
стта при възстановяване на износената повърхност и качеството на наваре-
ния слой.  
За постигане на поставената цел бяха проведени планирани експеримен-

ти като при лабораторните опити са наварени плоски образци от Ст 20 с 
два вида тръбна електродна тел - Fluxofil 56, Fluxofil 58 и LNM FM420 . 
Защитната газова смес се състои от 83% аргон и 17% СО2. 
Диапазонът на вариране на управляващите фактори е даден в табл. 1 

 
Таблица 1 

Основни фактори 

( )1X  
сила 

на тока 

( )2X  
напрежение 

( )3X  
скорост 

на наваряване 

( )4X  
електроден из-

лаз 

Нива 

[ ]A  [ ]V  [ ]min/m  [ ]min  

Основно ниво (0 ) 200 22 0,82 13 

Стъпка на изменение 50 4 0,54 3 

Долна граница (-1) 150 18 0,28 10 

Горна граница (+1 ) 250 26 1,36 16 
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Като се взеха в предвид технологичните режими и вида на наваряване, за 
провеждане на опитите беше използувана следната апаратура: 

- токоизточник  ИЗА – Г 315; 
- телоподаващо устройство УТ-5; 
- автомат (трактор) за заваряване Kometa 2; 
- газова горелка RM 36M RZ2 - Imax- 360A (СО2); 320A (Ar + СО2).  

Наваряваният материал са опитни образци от Ст20 с размери: шири-
на 250 mm , дължина 500mm  и дебелина 20mm . 

За решаване на основната задача в процеса на възстановяване на де-
тайлите, а именно постигане наварен слой с висока твърдост и износоусто-
йчивост, при минимална зона на термично влияние и след анализ на дан-
ните на тръбни електродни телове за наваряване, на основата на предвари-
телни трибологични експерименти [8], са избрани: 

- тръбен тел Fluxofil 56 - 1.4mm (фирма OERLIKON) DIN 8555, със 
следния химически състав –  C-0.35 , Mn-1.5 , Si-0.53 , S-0.007 , P-0.012 , 
Cr-5.2 , Mo-0.64 ; 

- плътен тел LNM 420FM (фирма LINKOLN),със следния химически 
състав –  C-0.45 , Mn-0.4 , Si-3 , Cr-9.5. 

Всеки един от геометричните параметри на шева - усилване H  и 
широчина B ,  както и качеството при наваряване K   се описва със закон 
на функциониране в съответствие, с който този параметър реагира на 
въздействието на факторите от таблица 1. 

Апроксимацията играе изключителна роля при създаването на 
моделите, тъй като позволява да се използват удобни полиноми, 
обвързващи сложността на моделите с поставените изисквания.  

Всеки от параметрите на качеството е контролируем чрез измерване, 
като се оценява количествено в свой ограничен интервал на изменение . 

Адекватността на моделите се определя от коефициентът на 
множествена корелация и се потвърждава от изчислената стойност на F- 
критерия на Фишер, която е необходимо да бъде по-голяма от табличната. 

 
2. Резултати и анализ 

Използвайки стандартна методика [5], за изследваните параметри на 
качеството се получиха следните нелинейни регрeсионни зависимости: 
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− за LNM 420 FM; 
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В значително по-голям интервал на вариране със стойности на нап-
режението по-големи от 22 V , стойности на заваръчния ток надвишаващи 
200 A  и скорости до 0.55 min/m , с електродната тел FLUXOFIL 56 се на-
варяват шевове с широчина около 9 mm . При тези режими обаче височи-
ната на шева за този електроден материал не е повече от 2.5mm . 

Покрития с по-голяма дебелина до 4 mm  при отбелязания диапазон 
могат да се реализират с LNM 420 FM. 

Съществени различия между изследваните електродни телове се ус-
тановиха при анализ на визуалната оценка на качеството на шева при раз-
личните технологични параметри. След провеждането на експеримента 
беше проведено експертно оценяване на външния вид на шева по тристен-
ната скала и на тази база бяха изведени регресионните зависимости (3) и 
(6). 

С електродната тел LNM 420 FM се постига значително по-добро ка-
чество на наварените шевове при използвания диапазон от технологични 
режими. 

 
От направеното изследване [6], могат да се определят препо-

ръчителни режими за конкретните електродни материали FLUXOFIL 56 и 
FLUXOFIL 58, в зависимост от изискванията на потребителя,  
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Въз основа на това изследване е определен оптимален технологичен 
режим по отношение на производителност и качество, описан чрез параме-
трите: 

− сила на тока – 250 А; 
− напрежение на дъгата 21 V; 
− и скорост на наваряване до 0.28 min/m . 

 

3. Износване в условия на твърдозакрепен абразив 
Проведено е експериментално изследване на износването на образци 

от два вида покрития LNM 420 FM и FLUXOFIL 56 по ускорена методика 
в условия на твърдо закрепен абразив с устройство по схемата „индентор – 
диск” (фиг.1).  

          
 

Фиг. 1 Фиг. 2 
Инденторът представлява цилиндричен образец 1 с изследваното 

покритие, подходящо закрепен неподвижно в натоварващата глава 2. 
Челната повърхнина на образеца 1 контактува с абразивната повърхнина 
на хоризонтален диск 3 (противотяло), който се върти с определена 
скорост.  

Нормалното контактно натоварване се осигурява в масовия център 
на образеца и се задава посредством лостова система на устройството. 

Устройството позволява изменение на средната скорост на плъзгане 
чрез промяна на оборотите на въртене на диска от управляващия блок и 
чрез изменение на местоположението на контката в радиално направление. 

Абразивната повърхнина се моделира чрез импрегниран корунд с 
определени характеристики – твърдост 60% по-висока от тази на 
изследвания материал и едрина на зърната. Абразивната повърхнина се 
подменя с нова при всяко измерване, с което се гарантират еднакви 
начални условия на взаимодействие между образеца и повърхнината. 

Методиката е съгласувана с изискванията на действащите стандарти 
[8]. Изследването е проведено в научно-приложната лаборатория „Трибо-
логия” – катедра „МТМ” – ТУ - София [9].  
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На фиг. 3 и фиг. 4 са представени резултати за изменението на 
масовото износване и скоростта на износването на покритията от пътя на 
триене. 
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ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основните приноси в настоящата разработка се свеждат до: 

- получени са по три регресионни уравнения за двата изследвани 
електродни материала, определящи влиянието на технологични фактора 
върху геометричните и функционални параметри на наварени покрития; 

- получени са експериментални резултати за износването и скоро-
стта на износване на покритията от броя цикли на триене (пътя на триене) 
в условия на твърдо закрепени абразивни частици; 

- въз основа на проведеното изследване е определен оптимален те-
хнологичен режим за нанасяне на покритията по отношение на техните  
геометрични и качествени показатели.  

Разработените математически модели и проведеното трибологично 
изследване позволяват да се направят препоръки и известни прогнози в за-
висимост от изискванията на потребителя, съобразно условията на експло-
атация на покритията. 
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1. Въведение 

Процесът на каландриране представлява пропускане на предвари-
телно подготвен материал между валове, до получаване на безкраен лист с 
регулирана дебелина и ширина. Предварителната подготовка на материала 
се състои от смесване на отделни компоненти, загряване или разтопяване 
до получаване на вискозна маса. Машините, които се използват в процеса 
„каландриране”, се наричат каландри. Те намират приложение при прера-
ботване на пластмаси, получаване на хартия и картон, в текстилната про-
мишленост, за получаване на синтетична кожа, ламиниране на пластмаса и 
хартия. 

В резултат на триенето каландровите валове се износват и периодич-
но се подлагат на ремонтни операции, които включват: сваляне на старото 
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износоустойчиво покритие и нанасяне на ново покритие, обработване за 
получаване на голяма гладкост, балансиране и измерване. Тези ремонтни 
технологии изискват специализирани машини и стендове, поради което се 
осъществяват в няколко завода в рамките на Европейската общност. На 
Балканския полуостров няма подобно предприятие, което води до големи 
разходи при ремонт на каландрови валове от страните в този регион. 

2. Особености на процеса каландриране при производство на ли-
стове от термореактивни пластмаси 

Технологичните линии за получаване на листове и фолии от термоп-
ластични пластмаси се различават съществено. На фиг.1 [2] е показана 
структурата на линия за производство на листове, а на фиг. 2 [2] -  струк-
турата на линия за производство на фолио от термопластични пластмаси. 
Най-съществената разлика при двата процеса е, че дебелината на листовете 
се определя от разстоянието между каландровите валове, докато дебелина-
та на фолиото се получава чрез регулиране канала за изтичане на пластма-
сата от дюзата 2 на екструдера 3 - фиг. 4.  

 
Структурна схема на линия за производство на листове: 

1- екструдер; 2 – каладър; 3 – ролганг за охлаждане на листа; 4 – устройство за над-
лъжно отрязване; 5 – изтеглящи валове; 6 – гилотинна ножица за напречно отрязва-
не; 7 – стапелиращо устройство-во 

Фиг.1. 
 

На фиг.2 [3] е представена тримерна картина на изтичане на термоплас-
тична пластмаса между каландрови валове. Вижда се, че преди входа в 
хлабината между валовете материалът се събира и се разпределя неравно-
мерно по дължината на вала.  

 
Тримерно представяне на изтичането на материала  между каландрови валове 
и разпределението на вертикалните сили, действуващи върху тях (за половина-

та дължина на вал) 
Фиг.2. 
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Поради това разпределението на възникващите нормално налягане P 
е неравномерно по дължината на вала, като за средата по дължина стойно-
стта на вертикалната сила е най-голяма и постепенно намалява към края на 
вала.  Важна особенност е, че максималната сила действащи върху вала се 
получава не в най-тясната част на междината, а малко преди нея.  

На фиг. 3 [4] е показана по-подробно диаграмата за изменение на на-
лягането Р, действаща върху каландровите валове. Максималната стойност 
Рmax се получава в сечение А, на разстояние δ от най-тясната хлабина меж-
ду валовете h0. Разстоянието между валовете в сечение А се означава като 
hраб.  

 
Разпределение на налягането действащо върху каландрови валове 

Фиг.3. 
 

 
Разпределение на скоростите при преминаване на материала между кландрови 

валове 
Фиг.4. 

Изменението на скоростите в материала е представено на фиг.4 [5]. 
Вижда се, че в сечение А скоростите са почти еднакви. В най-тясната хла-
бина, на разстояние δ от А, скоростта на движение на материала е най-
голяма и се разпределя по параболичен закон. 

За получаване на качествени листове значение има и топлинния ре-
жим на процеса. Материалът постъпва в хлабината между валовете с опре-
делена температура, като със същата температура са нагряти и валовете. 
Поради дисипация на механичната енергия е възможно в малки области да 
се получи повишаване на температурата до стойности, при които материа-
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лът се разлага. При излизане на материала от валовете, тези области попа-
дат върху повърхността на листа във вид на тъмни точки (петна) и влоша-
ват качеството на листа. Установено е [3], че най-голямо локално загряване 
на материала се получава в най-малката хлабина h0 между валовете, в бли-
зост до горния вал, където действат максимални тангенциални напреже-
ния. 

 
Зони на разместване на материала в процеса на каландриране 

Фиг.5. 

 
Схема на образуване на въздушни мехурчета в материала при 

каландриране 
Фиг.6. 

      На фиг.5 [3] е показана картина на процеса на размесване на матери-
ала в околността на двата вала. Горният вал 1 формира собствена област от 
материала, докато долния вал 2 поема материала от набраната маса пред 
валовете. В резултат на различните скорости на движение на материала в 
тези две области, по тяхните граници се получава вътрешно триене, което 
оказва влияние върху параметрите на процеса и върху формирането на два 
слоя А и В (фиг.8). Освен това се създават условия за проникване на въз-
дух и образуване на въздушни мехурчета в оформеният лист – фиг. 6 [4]. 
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3-D модел с МКЕ на изтичане на материал между каландрови валове 

Фиг.7 
 

 
Прозорци за бездефектно производство: h0, h2 – начална и крайна височина на 
обработвания материал; V1, V2 – периферна скорост на горен и долен  вал 

Фиг.8. 
В редица публикации [3], [6], [7], [8], [9], [10] се изследват разгледа-

ните по-горе особености на поцеса каландриране на пластмаси, чрез моде-
лиране на процеса с Метода на Крайни Елементи (МКЕ).  

На фиг. 7 [3] е показан 3-D модел на изтичащия между валовете ма-
териал, получен с МКЕ. В  резултат от моделираето се определят темпера-
турно-скоростно-силовите параметри на процеса, при които ще се получат 
листове без дефекти (тъмни петна или въздушни мехурчета). На фиг.8 [3] 
са показани т.н. „прозорци за бездефектно производство”, които са ограни-
чени от две изобари Рmax и Рmin. 

Технологичният процес за получаване на листове от термореактивни 
пластмаси включва операцията термообработване, която обикновенно е 
след надлъжното обрязване на безкрайния лист. За целта листа преминава 
през пещ или между нагряти до необходимата температура валове. Термо-
обработването има за цел да премахне остатъчните вътрешни напрежения 
в получените листове. 
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     3. Особености на процеса каландриране при производство на ли-
стове от еластомери 

Технологичният процес при производство на листове от еластомери 
включва следните операции: смесване на компонентите, екструдиране, ка-
ландриране и вулканизиране.  
      Процесът на смесване се осъществява при температура около 1400С 
и  има два етапа [11]:  
      - дисперсионно смесване, при което се осъществява намаляване ед-
рината на частиците и следващото им интегриране в гумената матрица; 
      - дистрибутивно смесване, при което се постига равномерно разпре-
деление на комплекса от частици в матрицата. 
      За осъществяване на дистрибутивно смесване се използват смесите-
ли тип Банбъри (Banbury mixer), при които се използва т.н. „технология за 
тангенциално смесване”  (tangential mixer technology).     

 
Схема за работа на тангенциален смесител тип Банбъри 

Фиг.12. 
На фиг.12 [11] е показана схема на работа за смесител от този вид. 

Раздробяването на компонентите и смесването им с матрицата се осъщест-
вява под действие на тангенциални напрежения, които възникват поради 
различните периферни скорости на ротора и неподвижната стена на смеси-
теля. 
          На фиг.13 [12]  е показана комбинирана конструкция на смесител и 
екструдер, с възможност за последователно осъществяване на двата вида 
смесване – смесител с непрекъснато действие. 
 Причината за това е наличие на големи опънови напрежения поради 
разтягане на сместа в ускорителното поле при входа на валовете. В резул-
тат се формира нехомогенно поле на налягане в горния слой на течението 
(фиг.8), както в посока на стесняващия се канал, така и по ширина на вало-
вете. Част от мехурчетата продължават да се движат в стесняващия се ка-
нал между валовете. Малко преди най-малката хлабина мехурчетата внеза-
пно спират, което се нарича „ефект на Уеблер” (Uebler effect) [13]. Този 
ефект е свързан с наличие на допълнителни сили, които се стремят да из-
хвърлят мехурчето на повърхността на течението. В мястото където масо-
вата сила, съпротивителната сила от триене и силата за изхвърляне на ме-
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хурчето на повърхността се уравновесяват, движението на мехурчето се 
преустановява, което се означава като „идеален ефект на Уеблер” [13]. 

 
Конструктивна схема на смесител с непрекъснато действие 

     Фиг.13. 
 

 
Схема на течението между валовете при каландриране на гумени 

листове 
Фиг.14. 

На фиг.15 [13] са показани диаграми за разпределение на въздушните 
мехурчета по големина, в зависимост от h0. Вижда се, че големината на ме-
хурчетата е в границите на 1-20 mm, като най-голямо количество са тези с 
размери 1-3 mm. При увеличаване на h0 до 2.8 mm количеството на мехур-
четата с малки размери намалява, за сметка на появяване на мехурчета с 
големи размери – 10-20 mm. 
Както при каландриране на термопластични пластмаси, максималното на-
лягане Рmax е на разстояние –ξ2, където ξ е безразмерна координата по по-
сока на остта х [ξ = х/(Dh0)1/2]: D е диаметърът на валовете, h0 – най-
малката височиа на канала между валовете. Както се вижда от фиг.14 раз-
пределението на налягането по дължина на канала е по сложен закон, вида 
на който зависи от множество фактори: температура на материала, вид на 
каландрираната вискозна смес, периферна скорост на каландровите валове, 
диаметър на валовете и големина на h0 [13], [14], [15]. 
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Разпределение големината на въздушните мехурчета в зависимост от разсто-
янието между валовете h0: А - h0 = 0.8 mm; В - h0 = 1,8 mm; С - h0 = 2.8 mm; D – 

обобщена диаграма 
Фиг.15. 

На фиг.16 са показани  диаграми за изменение на максималното на-
лягане Рmax в зависимост от тези фактори [13], [16].  
Температурното поле в хлабината между валовете не е еднородно и се 
влияе от отделяната топлина в процеса на деформация. Тази топлина се 
получава в резултат на дисипация на механичната енергия и превръщането 
й в топлинна. Математическият модел на неизотермичен процес на калан-
дриране се изгражда с използване на уравненията на движение, уравнения 
за непрекъснатост, уравнения за топлопроводност, уравнения за реологи-
ческото състояние, както начални и гранични условия [17]:    
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ /HVOF И ПЛАЗМА/ ПРОЦЕСИ ЗА 
НАНАСЯНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ. 

ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ И ЕРОЗИЯ ПРИ 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Илиян Пейчев 

"Шумен пътнически автотранспорт" ООД, звено „Високотехнологични пок-
рития” E-mall:gma_vtp@abv.bg 

APPLICATION OF HIGH-SPEED TECHNOLOGICAL PROCESSES 
/HVOF И ПЛАЗМА/ FOR THE LAYING OF WEAR-RESISTANT 
COATINGS. PROTECTION OF CORROSION AND EROSION IN 

ELECTRIC POWER PLANTS 
 

I. Peychev 
 

РЕЗЮМЕ: При определяне на границите за практическо използване на 
HVOF и Плазма термично депонирани покрития трябва да изходим 
от  предимствата и недостатъците на тези процеси. Революцион-
ната способност на съвременната индустрия напълно да модифици-
ра качеството, характеристиките и поведението на промишлените 
си машини и оборудване чрез добавяне на най-съвременни постиже-
ния от ”Инженерство на повърхности” – води до получаването на 
най-добри повърхностни характеристики касаещи съкратените раз-
ходи при поддръжката.  
 
ПРЕДИМСТВА НА ДЕПОНИРАНОТО ПОКРИТИЕ ЧРЕЗ HVOF И ПЛАЗМА 

ПРОЦЕС: 
 Ниско топлоотдаване. С малки изключения, процесът на термично 
депониране не влияе върху термичните свойства на детайла; 

 Многообразието от метални сплави, металокерамика и керамика во-
ди до избор на сплав с по-добри качества отколкото оригиналният 
материал на детайла /съоръжението/; 

 Износоустойчивост – благодарение на използваната сплав може да 
се променя в големи граници; 

 Корозионно устойчивост; 
 Термоустойчивост; 
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 Създаване на покрития използвани като топлозащитни; 
 Високопроводими и непроводими; 
 Самонагаждащи така и абразивни; 
 Могат да образуват повърхностна текстура; 
 Притежават каталитични и протезивни свойства; 
 Подходящи са за възстановяване на размер; 
 Могат да копират сложни повърхности; 

 
ДРУГИ ПРЕДИМСТВА: 

 Порьозността на покритието -В някои случаи играе роля на смазо-
чен компонент, където се използва масло за смазване /маслен джоб/ 
- удължавайки живота многократно; 

 Окисите в покритието 
Повишават твърдостта и подобряват износоустойчивостта; 

 Използването на самофлюсоващи сплави за покритие 
Процеса на сплавяне обезпечава маталургично свързване на субстрата с 
покритието, висока адхезия между частичките в покритието и много нис-
ка степен на порьозност; 

 Увеличаване на ресурси на детайла 4-6-8 и повече пъти; 
 Многообразието на методите за депониране 

Води до предлагане на креативни решения при възстановяването на дета-
йлите, предотвратяване на износването и корозионна защита; 

 Депониране /преносимо, подвижно/ направо на работната площад-
ка; 

ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ДЕПОНИРАНО 
ПОКРИТИЕ: 

 Цената; 
 Ресурсът; 
 Корозията; 
 Свойствата на контактната повърхност; 
 Ефектът от въздействието на процеса върху материала на субстрата; 
 Профилът или гладкостта на повърхността; 
 Температурата; 
 Смазването; 
 Абразивите; 
 Товарът и скоростта; 
 Ударните натоварвания или умората; 
 Дали материала е закален; 
 Честотата и ъгъл на атака; 
 Нисък коефициент на триене; 
 Ниска порьозност; 

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА: 
 Топлоизолационни или топлопроводими; 
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 Ел. проводници или изолатори; 
 Да са немагнитни; 
 Специален повърхностен профил; 
 Самонагаждащи се (напасват спрямо контактната повърхност); 
 Да са абразивни (т.е. да износват или задържат контактната повърх-
ност); 

 Да имат много нисък коефициент на триене или незалепващи свойс-
тва; 

 
НЕДОСТАТЪЦИ НА HVOF И ПЛАЗМА ПРОЦЕС: 

Порьозност 
1. При термично депонираните покрития в зависимост от процеса се по-

лучава определен процент  от 0.5 до 20% порьозност вследствие на ко-
ето влагата или други корозиращи течности  от работната среда могат 
да проникнат между порите на покритието и да кородират или атаку-
ват материала на основата. 

2. Порьозността е пагубна по отношение на: 
 Корозионната устойчивост; 
 Повърхностната им обработка (гладкост); 
 Якостта, микротвърдостта и износоустойчивостта; 

3. Порьозността е положителна за: 
 Смазването – порите играят роля на маслен джоб; 
 Подобряване на топлоизолационните свойства; 
 Намаляване на напреженията и увеличаване на допустимата дебе-
лина на покритията; 

 Подобряване на удароустойчивостта; 
 Подобряване на самонагаждането при приложения с контрол на 
просвета; 

4. Порьозност 0.5÷20% се счита за нормална за някои приложения, но в 
някои случаи може чрез допълнително контролиране и изменени на 
параметрите в процеса на депониране да се намали значително. 

5. Порьозността не съществува при вакуум плазма процес и сплавени 
HVOF покрития. 

Окисление 
Повечето метални покрития страдат от окисление при нормално депони-
ране във въздушна среда. Окисите по принцип са значително по-твърди от 
самия метал. Покритията с високо съдържание на окиси са обикновено 
по-твърди и по износоустойчиви.  
Окисите играят отрицателна роля върху корозионната устойчивост, яко-
стта и последващата обработка на покритието /за гладкост/.  
Повърхностна текстура 
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По принцип покритията върху детайла са  груби и с текстура. Грубите по-
крития с висока якост на свързване са идеални за междинни свързващи 
пластове при покрития с по-малка якост на свързване.  
Термично депонираните покрития не водят до образуването на блестяща 
и гладка повърхност без допълнителна обработка. 
Якост 
Покритията по принцип имат малка якост, ниска устойчивост на пластич-
на деформация и слаба устойчивост на удар. За това е необходимо съчета-
ване на процесите. 
Покритията сами по себе си нямат висока носимоспособност и затова се 
нуждаят от субстрата, който играе ролята на опора, но дори и тогава пок-
ритията си остават слаби при точково натоварване. Вътрешните напреже-
ния на опън в покритието като цяло се отразяват отрицателно върху свой-
ствата му. Ефективната якост на свързване намалява и при нарастване на 
вътрешните напрежения, може да доведе до разрушаване на покритието. 
Това от своя страна повлиява допустимите му дебелини.  
Покритията по външните диаметри могат да се напластяват до по-голяма 
дебелина, в сравнение с тези по вътрешните диаметри. 
ВСЯКО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИТЕЖАВА УНИКАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ ПОКРИТИЕТО ПОРАДИ СРЕДАТА В КОЯТО РАБОТИ ИЛИ ПОРАДИ 
СПЕЦИФИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОВЪРХНОСТТА ПОКРИТИЯТА  
ЧЕСТО СЕ ПРИГАЖДАТ ЗА ДАДЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ПОВЕЧЕТО ПОКРИТИЯ 
СПАДАТ КЪМ ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ: 
 
КАТЕГОРИЯ 1:  Износване породено от фрикционно триене 
КАТЕГОРИЯ 2: Износване породено от кавитация 
КАТЕГОРИЯ 3: Износване породено от корозия предизвикано от хи-

мични високо агресивни вещества в течна или газова 
/високотемпературна форма/ 

КАТЕГОРИЯ 4: Износване породено от ерозивно и абразивно въздей-
ствие 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ДИМЕН ВЕНТИЛАТОР 
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КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Предназначение: Образуваните при изгарянето на горивото /въглища/ 
димни газове се очистват от пепелта в специални пепелоуловители и чрез 
Димния вентилатор постъпват в комина. 
Устройство - съоръжение състоящо се от: корпус; работно колело с рабо-
тни лопатки; дифузьор; лагерни зъби и тръби. 
Износването е причинено от високата скорост на въртене и контакта със 
средата /пепел и газове/ се получава износване по целия вътрешен диаме-
тър на Димен вентилатор, особено много по работното колело с работните 
лопатки и дифузьорите. : 

 Химична корозия от средата преминаваща в киселинна корозия; 
 Абразивно износване от частиците на средата; 
 Кавитационни процеси; 

КОТЕЛНИ ТРЪБИ ОТ ДРЧ НА КА НА ПЕЩНИ КАМЕРИ ОТ ПАРНИ КОТЛИ  ЗА 
ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧНА КОРОЗИЯ И ВИСОКОАБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ. 

 

      
 

 
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПАРЕН КОТЕЛ  

/ПЕЩНА КАМЕРА/. 
Конструктивно камерната пещ в топлоелектрическата централа е свързана 
с парогенератора като едно цяло в технологията за производство на елек-
троенергия. Тя има задача да осигури пълно изгаряне на горивото 
/въглищата/ и охлаждане на димните газове до температури, които са бе-
зопасни за процеса шлаковане на нагревните повърхности. Размерите за-
висят от паропроизводителността на парогенератора и са в порядък: ши-
рочина – 7 ÷ 20 м; дълбочина – 6 ÷  15 м; височина – 15 ÷ 45 м;  Стените 
на камерите са покрити с екрани от изпарителни тръби, долната част е 
оформена като студен конус /ДРЧ – долна радиационна част/, където Т° са 
по-ниски от основната и горна част на пещната камера. 
В ДРЧ се наблюдават два процеса на износване дължащи се на:  

 Температурна корозия на тръбите вследствие процеса горене на въ-
глищата; 

Работната Т° на повърхността на тръбите на котела /370-650°/, често е 
твърде ниска за да позволи образуването на ефективен окисен пласт, не-
зависимо дали има или няма отложения. Химическата активност от про-
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цеса “горене” създава на места разтопена шлака, която от своя страна об-
разува бързо нарастваща плака и предизвиква локална Т° корозия. 

 Абразивно износване на котелните тръби; 
Сгурийните частици, които попадат от зоната на горене в ДРЧ, където Т° 
са по ниски се втвърдяват падайки на изхода на камерната пещ и предиз-
викват процеса на износване – абразия върху котелните тръби в ДРЧ, кое-
то предизвиква повреди по тръбите дължащи се на износване на стените 
от абразия и пробиви от температурна химична корозия.  
 

ШНЕКО ШЛАКО ОТДЕЛИТЕЛ /ШШО ЗА КА/ 
 

              
 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Образуването при изгарянето на горивото /въглища/ в Пещна камера сгу-
рия падайки в основата на пещната камера се транспортира чрез Шнеко 
шлако отделител с дробилка до сгуропепело извозването. 
Предназначен за транспортиране на сгурията от основата на Пещната ка-
мера до съоръженията за отвеждане на сгурията в сгуропепело извозване-
то. 
Вследствие на работата на ШШО в тежки условия от средата се получава 
голямо износване, вследствие триенето от сгурията по периферията и на-
вътре на спиралата на шнека и отбоен диск. Износването се дължи на аб-
разия, ерозия и корозия. 

ПАРНИ ТУРБИНИ 

          

През последните няколко години се полагат огромни усилия за удължава-
не на междуремонтния ресурс и жизнения цикъл на парните, газовите и 
водните турбини. 
Нашият производствен опит до сега ни е убедил, че върху турбината 
трябва да бъде нанесено покритие понеже:   
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 Покритието удължава живота на турбината почти двойно. 
 Няма нужда от ремонт и дълги престои за обслужване.  
 Пести се време, тъй като работите се извършват на место.  
 Цената е много по-ниска от закупуването на нова турбина 

Частите, които обикновено биват обработвани  в процеса са:  
 Повърхностите на вътрешния кожух на турбината  
 Разделителните прегради на кожуха 
 Съединителните повърхности на  направляващия апарат на турби-
ната. 

 Направлавящите за парата.  
 Паропроводите, свързани с турбината 
 Парните клапани и части  
 Лагерите и уплътненията на вала на ротора 
 Бабитните лагери  
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В настоящия етап на развитие на трибологията трибометрията се 
явява основен източник за получаване на информация за триботехнически-
те показатели на контактните системи. 
 В последните години все повече нараства значимостта на лаборатор-
ните изпитания, които за разлика от триботехническите изпитания в екс-
плоатационни условия не са толкова трудоемки и продължителни във вре-
мето. Те позволяват в голяма степен да се променят условията и фактори-
те, влияещи върху поведението на трибосистемата. 
 Настоящата работа има обзорен характер и има за цел да проследи и 
анализира някои специфични особености на съществуващите подходи, 
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стандартизирани и нестандартизирани  методи и методики  за окачествява-
не трибологичните характеристики  на материали и покрития. 
 Трибоматериалите и триботехнологиите за получаване на контактни 
повърхнини непрекъснато растат и се развиват през последните години и 
това води до острата необходимост от систематизация на информацията, 
получена с инструментариума на трибометрията; организация на база дан-
ни и експертни системи. При създаване на база данни  винаги възниква въ-
проса за съпоставимост на резултатите, получени от различните експери-
ментални изследвания. 
 Специфична особеност е, че в трибологията липсват инвариантни 
показатели, т.е. отсъстват независещи показатели от методите и режимите 
на тяхното определяне. 
 Съществува остра необходимост от разработване на единни научно-
обосновани  и съвършени от техническа гледна точка методи и подходи на 
трибометрията. 
 Използват се различни устройства за триботестване, чиято номенк-
латура е достатъчно голяма, че вече е трудно да бъде обхваната. Много че-
сто се използват уникални устройства, произведени в единствен екземпляр 
и методики на изследване. 
 Сравняването на експерименталните резултати, получени от различ-
ни трибометрични устройства, е много трудно и в повечето случаи невъз-
можно. Причината за това е, че контактните процеси – триене, износване, 
мазане, контактна деформация, контактна проводимост, контактна порис-
тост контактна капилярност и др. са изключително чувствителни към вли-
янието на различни динамични фактори и такива на околната среда, вклю-
чително еластичните и вибрационните характеристики на самата измерва-
телна система. 
 Съществуващите стандартизирани методи за изпитания са ориенти-
рани към конкретни обекти и области на използване на тези обекти. В тях 
са строго регламентирани условията на функциониране на трибосистемата 
и техният брой е значително ограничен. 
 В рамките на международен трибологичен проектVAMAS (Versailles 
Project on Advanced Materials and Standarts) е проведено изследване, анализ, 
съпоставяне и унификация на използваните в световната практика методи 
за изпитване на триене и износване. Основните резултати  и изводи на из-
следователския екип водят до следните констатации:  

- количеството на съществуващите международни стандарти по три-
бология по същество е малко; 

- Практически много малко от съществуващите стандартизирани ме-
тоди в различните страни имат еднаква област на приложение и те често се 
допълват един друг; 

- много методи по същество съвпадат, но имат различия в отделни 
елементи на методиката; 
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- съществуващите стандартизирани и нестандартизирани методи за 
лабораторни изпитания (с редки изключения) са предназначени основно за 
оценка на трибологичните характеристики на материали и покрития. 

Нашият коментар към последния извод е, че би трябвало да се разби-
ра оценка на едната страна във взаимодействието в контактната система – 
материал или покритие, а другата алтернатива (контратялото) се изключва. 
Казано по друг начин трибологичните характеристики – коефициент на 
триене, износване, износоустойчивост се приписват на изследвания мате-
риал (покритие) без да се отчита факта, че материалът контактува с опре-
делен партньор при някакви условия. 

Във всяка методика по правило предварително се уговаря или въоб-
ще не се отчита начина на предварителната подготовка на повърхнината на 
изпитвания образец. По мнение на някои автори много съществен е въпро-
сът за предварителното технологично въздействие върху изпитваната по-
върхнина, характеризираща се със съвкупност от геометрични и физико-
механични параметри и свойства, които ще окажат съществено влияние 
върху контактните процеси в периода на изпитание.  

Отсъствието на единен и нормализиран подход и методи за изпитва-
не в трибологията е в основата на огромното многообразие от експеримен-
тални изследвания и несъпоставими резултати. 

Различните схеми на контактуващите трибопартньори имат различни 
предимства и недостатъци. Например лабораторните изпитания на ротаци-
онни цилиндрични повърхнини в условия на гранично триене. Най-често в 
случая се използва схемата „вал-черупка (челюст)”, имитиращ най-
разпостраненото контактно съединение „вал-втулка”. Първо, няма единен 
подход при избор на материал за контратяло или за контактна двойка; об-
работката на повърхнината, избора на динамични условия – скорост, нато-
варване; избор на оборудване и схема на измерване, което води до получа-
ване на несъпоставими данни. Тази схема има редица недостатъци, които 
влошават повтаряемостта на опитите. Изработването на черупката при из-
питване по външната и вътрешна цилиндрична повърхнина е трудоемко и 
материалоемко. При изпитване е практически невъзможно да се осигури 
еднакво притискане (контакт) между черупката и цилиндричния вал, което 
води до значителен период на преработване, който в настоящите стандар-
тизирани и нестандартизирани методики не е обект на изследване, напро-
тив – целта е да се избегне и изключи в изпитанията. Както е известно пе-
риодът на преработване води н.до неравномерно и локално триене и изно-
сване, и в много голяма степен влияе върху процесите в стационарния ре-
жим на износване. Всички методики (с много малки изключения) са свър-
зани с изследване и изпитания в стационарния режим на износване. Резул-
татите от изпитанията по тази схема в повечето случаи не могат да се при-
ложат към реални трибосистеми и дават само качествена оценка. 
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По-голяма част от триболозите считат за по-целесъобразно изпитва-
нето на ротационни образци да се изпитват по схемата със съсредоточен 
контакт (контакт на Херц), при който се избягват посочените недостатъци. 
Образците са малкогабаритни, относително прости за изпълнение, позво-
ляват точно позициониране и точно натоварване. Инденторите имат проста 
геометрична форма в качеството си на сменяеми триещи се елементи. Вси-
чко това се отразява добре на възпроизводимостта на резултатите. Както 
показва анализа в литературата такива схема се използват много често, но 
те се реализират по такъв начин, че номиналната (контурна) конткатна 
площ се променя в процеса на триене със степента на износването, което 
авторите отчитат като недостатък. Стремежът на изследователите е да да 
се фиксират условията, да се впишат в определена рамка, която в реалната 
контактна ситуация не съществува, напротив контактът е най-динамичният 
променящ се елемент във всяка система. 

В [7]  се описва метод, при който в качеството на индентор се изпол-
зва твърдосплавна ролка с точно фиксирани размери и се приема за идеал-
но твърд и неизносващ се. Схемата, която се предлага позволява по-добро 
равномерно разпределено нормално натоварване в контакта и изключва 
периода на преработване на макроскопично ниво, чиято продължителност 
е по-голяма от тази на микрониво, което от своя страна съкращава общата 
продължителност на изпитването. Приема се, че по тази схема изпитанията 
се провеждат практически при постоянни условия на триене и мазане, и 
постоянна непроменяща се геометрия на контакта. Изключва се факторът 
„контратяло”, чиито параметри са неизменни във времето за 1 цикъл. 

Като основен принцип в съществуващите методи се утвърждава ус-
ловието за възпроизводимост на резултатите при строго фиксирани усло-
вия, който противоречи на едно от фундаменталните свойства на контакта 
като динамичен елемент в трибосистемата. Самата невъзможност да се по-
лучи тази повтаряемост и възпроизводимост доказва неповторимостта на 
поведението на контакта на определено ниво. Във всеки момент контакт-
ните характеристики са израз на динамиката на взаимодействието между 
партньорите в трибосистемата. 
 Като „достатъчно надежден критерий” за приключване на преработ-
ването и началото на стационарния период на износване се приема стаби-
лизацията на коефициента на триене, интензивността на износването и 
температурата  в определени граници [7]. 
 Методите за измерване на износването са регламентирани в съответ-
ните стандарти и условно се разделят на два вида: методи, при които изно-
сването се измерва в процеса на изпитване без да се сваля образеца и мето-
ди чрез снемане на образеца, т.e. разрушаване на контакта. Прилагането на 
втората група не позволява пълна автоматизация на процеса на изпитване. 
Основните му недостатъци са: 
 - увеличава се продължителността на изпитване; 
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 - при всяко снемане на образеца се разрушава вече формирания кон-
такт, настъпва повторно приработване, което увеличава преходния режим 
до установяване на стационарно износване. Тук трябва да припомним, че 
износването в преходния режим е значително по-голямо от износването н 
стационарен режим). 
 Към методите от първата група се отнасят спектроскопичните, ради-
ометрични, пневмо-хидравлични и методи за измерване на сближаването 
между повърхнините. Спектроскопичните методи имат недостатъчна чувс-
твителност, а радиометричните - са сложни и изискват скъпо оборудване. 
Пневмохидравличният метод в трибологията има много предимства в три-
бометрията и основен принос и приоритет в неговото разработване при-
надлежи на Центъра по трибология към ТУ-София [6] . 
 В [7] се прави анализ на изследванията в областта на методите за из-
мерване на сближаването на износващите се повърхнини и се констатира 
усъвършенстване на последните. Тъй като контратялото се приема безус-
ловно за неизносващо се, то сближаването представлява линейното износ-
ване на образеца. Приема се, че съществуват условно 3 схеми за измерване 
на сближаването (фиг. 1).  

 
       а)      б)   в) 

Схеми за измерване на износването в процеса на изпитване 
Фиг. 1 

 В първата схема в качеството (фиг.1а ) в качеството на измервателна 
база се използва работният плот на устройството. В този случай в измерва-
ната стойност на линейното износване се включва и големината на топ-
линната деформация на образеца 1, на индентора 2 и на основата 3, както и 
големината на радиалното биене на образеца 1. Такава схема би била под-
ходяща за измерване на сравнително голямо износване. Втората схема 
премахва посочените недостатъци. Тук в качеството на измервателна база 
се използва повърхнината на образеца 1. Обаче в случая накрайникът на 
датчика 4, който се плъзга по повърхнината, е подложен на износване, а 
също така и на влиянието на температурния фактор. Това внася допълни-
телни грешки и затруднения. Третата схема избягва недостатъците на пър-
вите две схеми. При нея основата, спрямо която се измерва линейното вер-
тикално износване на образеца 1 и индентора 2, получава допълнително 
преместване, съвпадащо по направление и равно по абсолютна стойност с 
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преместването на образеца, предизвикано от радиалното биене и темпера-
турното разширение. При включване на задвижването образецът 1, инден-
торът 2 заедно с основата и датчикът за линейно преместване 4 извършват 
периодични премествания във вертикалната равнина с амплитуда равна на 
вертикалното биене. Компенсаторът 5 заедно с индентора 2 безпрепятс-
твено се премества в горно положение, а не достига до ниско положение, 
срещайки по пътя си опората 7. В резултат на това той се премества спря-
мо индентора на стойност, равна на амплитудата на трептене, предизвика-
но от радиалното биене на образеца. Пружината 6 фиксира новото положе-
ние на компенсатора 5 спрямо индентора 2. В този момент се фиксира ну-
левото показание на датчика за линейно преместване 4. По аналогичен на-
чин се компенсира и топлинното разширение на образеца. Така в регист-
риращия прибор не постъпва сигнал, предизвикан от радиалното биене и 
топлинното разширение на образеца. Разработеният нормализиран метод и 
автоматизирана система за изпитания при триене, и теоретичните изслед-
вания се основават на класическата уморна теория на износването.  

От направения литературен обзор могат да се направят следните 
констатации и изводи: 
 1. Действащите представи, модели, методи и стандарти за изследване 
и изпитване на износването и износоустойчивостта на повърхностни слое-
ве и покрития се основават на дисциплинния (частно-научния) подход. Ха-
рактерно за дисциплинния подход към явленията на трибологията, в част-
ност към износоустойчивостта, е редуцирането на контактните взаимодей-
ствия до определени устойчиви съотношения между причина и следствие 
във формата на закони. За разлика от механичните взаимодействия, трибо-
логичните контактни взаимодействия се характеризират с една явно изра-
зена неустойчивост – значителни флуктуации между причина и следствие. 
Това произтича от фундаменталната същност на контакта като трети само-
стоятелен обект в трибосистемата, поддържащ нейната устойчивост. Този 
обект не е класически и опитът да се пренесат подходите на частните нау-
ки за описание на трибологичните феномени е всъщност опит да се стери-
лизира един по същество динамичен непрекъснато пулсиращ обект (про-
цес). Опитът през последните години да се разработи мултидисциплинар-
ния подход в трибологията се изразява в опит да се адаптира системният 
подход и термодинамичният подход на неравновесните системи към обек-
та на трибологията, който по-същество не решава проблема на трибологи-
ята. 
 2. Основен недостатък на съществуващите модели и методи е раз-
глеждането на износоустойчивостта като характеристика само на покрити-
ето (повърхностния слой), т.е. на едната алтернатива в триединната трибо-
система „покритие-контакт-противотяло”. Износването на един образец 
(покритие) при триене спрямо друго тяло (противотяло) е резултат не само 
от износването на образеца (покритието) или от износването на противотя-
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лото, а е резултат от контактното взамиодействие между тях. Износоусто-
йчивостта е характеристика на поведението на цялата контактна система, 
неделима част от която са и самото устройство за изследване, условията и 
средата, при които се провежда изследването. Тази е причината в триболо-
гията да изобилстват много методики, уреди и усройства за изследване. 
 3. Недостатък на всички подходи, модели и методики е в това, че 
връзката между причинните фактори, предизвикващи износването, се раз-
глежда като константа.  Както е известно в трибологията се търсят режими, 
при които тези зависимости са близки до линейната. Това са т.н. стацио-
нарни режими. Това ясно се вижда в стандартизираните методи за изслед-
ване и изпитване на износоустойчивостта, в които се фиксират постоянни 
всички фактори и условия на изследване в стационарен режим – това е 
етапа след приработване на трибосистемата. Реалните трибосистеми рабо-
тят в нестационарен режим на експлоатация. 
 4. Липсват единна теоретична трактовка и модел за износоустойчи-
востта на повърхностни слоеве и покрития. Няма разработен общ интегра-
лен критерий и унифицирана методика за окачествяване на износоустой-
чивостта на покрития и повърхностни слоеве. Всички методики и устройс-
тва позволяват изследване и определяне на износоустойчивостта при едни 
или други динамични фактори и условия на средата, например абразивно 
износване със закрепен абразив, със свободен абразив, с газова струя, но-
сеща абразивни частици, при сухо триене, гранично триене, фретинг, фра-
тинг-корозия и т.н. Всичко това внася известен хаос, липса на системност 
и единство, невъзможност за съпоставимост и приложимост на получените 
резултати. 
 5. Необходимо е разработване на общ интегрален критерий и уско-
рена методика за изпитване на износоустойчивостта на покрития и слоеве. 
Методиката трябва да отчита и позволява адаптация към конкретни усло-
вия на експлоатация на покритията в нестационарен режим на износване. 
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NEW METHODS OF REGENERATION OF SHAFTS  

FOR FOLIO EXTRUSION 
 

B. Saykova,     G. Georgiev,     M. Kandeva,    D. Karastoyanov 
 

 Резюме: В доклада е направен задълбочен анализ на съществуващи нови 
методи и технологии за възстановяване на износени валове при екструдиране 
на фолия. Поставен е акцент върху еколого-икономически методи за реновиране 
на валове към които спадат химическите никелови покрития  и особено перспе-
ктивни, съдържащи дисперсоиди в микро- и нано размерната зона. 
  

Summary: This report is made a thorough analysis of existing methods and 
new technologies for restoration of worn shafts in film extrusion. Emphasis is placed 
on ecological-economic methods for rehabilitating shafts belonging to the chemical 
nickel coating, and especially promising containing dispersoidi in micro-and nano-
dimensional zone. 
Докладът е спонсориран по договор с НФНИ-МОН № Д002-13/2009 г. 
 
Ключови думи: никелови покрития, реновиране на валове, износоустойчивост 
 
1. Въведение 

Покритията от химически никел, са вид технология, свързана с обра-
ботка на повърхностен слой. През последните  години, този метод спечели 
голяма популярност в подготовката на композитни покрития, приготвени 
чрез добавяне на твърди частици от Ni-P. Този повърхностен слой  до го-
ляма степен подобрява механичните и трибологичните свойства на Ni-P 
покрития [1/5]. Покритията са с висока устойчивост на корозия и имат рав-
номерна дебелина, което дава възможност да намерят приложение в авиа-
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цията, космическите изследвания, електрониката, както и в нефтена, хими-
ческа, текстилна промишленост, а също и в автомобило-строенето [6,7]. 

Сред твърдите частици, използвани за основа, SiC е най-често изуча-
ваният и прилаган метод [1,8-11]. Процесът на химическо никелиране с 
добаване на твърди частици от SiC към ратвора, позволява получаване на 
покрития с твърда метална матрица. Ето защо, износо-устойчивостта на 
Ni-P-SiC композиционни покрития е значително подобрена в сравнение с 
тази на обикновените Ni-P химически покрития. За да се разбере ефекта от 
процеса и да се проследят параметрите и свойствата на химическите Ni-P-
SiC композитни покрития, учени от Института за термични изслеявания и 
технологии в Китай са изследвали връзката между съдържанието SiC час-
тици и износоустойчивостта. Твърдостта на химическите Ni-P-SiC компо-
зитни покрития може да достигне HV809. Получили са връзка между съ-
държанието SiC частици в покритията и твърдостта.  Направен е сравните-
лен анализ за устойчивост на корозия между Ni-P-SiC композитни покри-
тия и химически Ni-P покрития. Проучена е връзката между покритията 
съдържащи SiC частици и устойчивостта на корозия. Получените резулта-
ти с химически Ni-P-SiC композитни покрития са с висока корозионна и 
износоустойчивост.  

2. Експериментални методи  
2.1. Тестов материал  

Използван е образец, изработен от стомана Q235-Б (С 0,12 - 0,20 %, Mn 
0.30-0.70 %, Si B - 0,30 %,  S B = 0,045 %, P B = 0,045 %), с размери 
20mm×25mm×5mm. Твърдите частици от SiC се добавят към композици-
онния химически разтвор. Тяхната едрина е 3,5 μm. Преди нанасяне на по-
критието, частиците от SiC се третират със солна киселина с концентрация 
на 1:1 за 24 часа за отсраняване на металните примеси.  
         2.2. Състав на разтвора на  Ni-P-SiC химическото покритие и усло-
вия на процеса. Химическият разтвор на композиционното покритие и ус-
ловията за протичане на процеса  са изобразени в таблица 1.  
Химичен състав и условия Концентация 
NiSO4 × 6H2O 20-30 г / л 
NaH2PO2 × H2O 20-40 г / л 
Комплексен агент 40-50 г / л 
Амбър киселина 5/10 г / л 
Натриев ацетат 10-20 г / л 
Калиев йодат  0,03 г/ л 
SiC 0-12 г / л 
Скорост на разбъркване  200-500 об. / мин 
Температура 84-93 ° С 
рН 4.8-5.7 
Продължителност за нанасяне на 
покритието 

2h 
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За получаване на висококачествени химически Ni-P-SiC композици-
онни покрития, е важно правилно да се подбере разтвора за покритието, 
така че  SiC частици да бъдат равномерно разпределени в този повърхнос-
тен слой.  
3. Получени резултати 
3.1. Повърхностна морфология на покритията  

Фигура 1 показва спектъра на EDS химически Ni-P-SiC композитни по-
крития, получени от EPMA, където покритието съдържа 73,86 % Ni и 11,25 % 
Р. Съдържанието на фосфор показва, че покритието е висикофосфорно. 

 

 
 

EDS спектър от химически Ni-P-SiC композитни покрития 
Фиг.1 

На фигура 2 е показан XRD модел на химически Ni-P-SiC композит-
ни покрития. Тя включва широк аморфен връх (около 2θ = 45 °) и няколко 
малки остри върхове. Тези остри малки върхове съответстват на позицията 
на кристален SiC, които показват, че SiC частици в покритието са в твърдо 
състояние. 

 
Поведение на XRD на химически Ni-P-SiC композитни покрития 

Фиг. 2 
Фигура  3 показва, че съдържанието SiC в покритията се увеличава с  

повишаване на концентрацията на  същият във ваната. При концентрации, 
по-ниски от 9 г / л, има рязко увеличение на съдържанието на SiC частици 
в покритието. С увеличаване на концентрацията на SiC във ваната, по-
висока от 9 г / л, конценрацията на SiC на покритието се увеличава по-
плавно. Причината за това, че процесът се ускорява с  увеличаване на ефе-



 119

ктивната  концентрацията на SiC частици във ваната и нанасянето на пок-
ритие от SiC частици върху дадена площ.  

 
Зависимост между концентрация SiC във ваната и съдържанието на SiC 

– частици в покритието 
Фиг.3 

3.2. Ефект върху твърдостта на покритието в зависимост от съ-
държанието на SiC частици  

Твърдостта на композитните покрития е подобрена, чрез добавяне  
SiC частици в химическия  разтвор на покритието. По-специално, износва-
нето на тестов образец е подобрено, тъй като  SiC частици носят товара и 
предотвратяват надраскване. 

 
Връзка между съдържанието SiC частици в покритието и твърдост (HV) 

Фиг. 4   
От Фигура 4 се вижда, че твърдостта на Ni-P сплави е много подоб-

рена, благодарение на равномерно разпределените твърди SiC частици. 
Съответно, износоустойчивостта на Ni-P-SiC композитни  покрития се 
увеличава. С увеличаване на съдържанието на SiC частици, твърдостта на 
Ni-P-SiC композитни покрития достига HV600-800, докато твърдостта на 
Ni-P покрития достига около HV530. Цифрата показва също, че има приб-
лизително линейна връзка между съдържанието на SiC частици в покрити-
ето и твърдостта. 

3.3. Влияние на съдържанието SiC частици  върху износоустойчиво-
стта на покритията 

За да се проучи въздействието от съдържанието на SiC частици при 
износване, се провеждат тестове на триене върху композитни покрития. В 
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процеса на триене, SiC частици изпъкват над Ni-P матрица и се превръщат 
в основен обект за контакт на триене. След отделяне на SiC частици,  по-
ради износване, Ni-P матрица е подложена  на износване. В микропорите 
останали в матрицата, се запазва масло, спомагащо смазването. Устойчи-
востта на износване на химическите Ni-P-SiC композитни покрития е зна-
чително подобрена.  С правилното и контролирано съдържание на покри-
тието, твърдостта и износването на химическите Ni-P-SiC композитни пок-
рития превъзхождат тези на покритията, получени чрез твърд хром. 

Както е показано на фигура 5, подобрената износоустойчивост на покри-
тията, се дължи на добавянето на частици от SiC. При по-ниско съдържание на 
SiC частици (9,41 %), износването е голямо, а теглото на покритията рязко на-
малява с увеличеното съдържанието на SiC частици. Това е така, защото по 
време на  триещ контакт, SiC частици служат като основни плъзгащи повърхно-
сти, изложени на износване. Те поемат товара и имат ефект на срязване. Поради 
високата степен на твърдост и укрепващият  ефект на Ni-P матрицата, SiC час-
тици, не само повишават твърдост на покритията, но също така и подобряват 
устойчивостта на пластична деформация на Ni- P матрица.  

Колкото повече частици има, толкова се очаква по-висока износоус-
тойчивост.  

        
Влияние на съдържанието на SiC частици        Намаляване на масата в сравнение с 
върху износоустойчивостта на покритията    времекриви на Ni-P-SiC покрития с различно       

съдържание на SiC частици, потопени в 
разтвор на H2SO4. 

Фиг.5      Фиг. 6   
 

3.4. Ефект на съдържанието на SiC частици  при устойчивост на 
покритията от корозия  

Намаляването на относителното тегло на химическите Ni-P-SiC ком-
позитни покрития,  зависи от естеството на корозия. Кривите за намалява-
не на масата на композитни покрития с шест различни съдържания на SiC 
частици в химическия разтвор (5% H2SO4, 3,5% NaCl и 20%NaOH) са по-
казани сътветно на фиг.6, 7 и 8.  Фигура 6 показва, че устойчивостта на ко-
розия на химически Ni–P-SiC компо-зитни покрития, потопени в разтвор 
на H2SO4 е по-ниска от тази на химическите Ni-P покрития. Първоначално 
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устойчивостта на корозия нараства с увеличаване на съдържанието SiC ча-
стици, а след това намалява.   

Устойчивостта на корозия на композитни покрития със съдържание 
на частици от SiC 9,41.% превъзхожда останалите.  Причината за това е 
порьозността, която се увеличава с добавяне на SiC частици.   

Когато съдържанието SiC частици е по-високо от 9,41.%, устойчиво-
стта на корозия намалява. При високо съдържание на SiC частици, скоро-
стта на отлагане на покритие нараства.  

 
Намаляване на масата в сравнение с време-криви на Ni-P-SiC покрития с 
различно съдържание на SiC частици, потопени в разтвор на NaCl. 

Фиг.7 
На фигура 7 се вижда, че устойчивостта на корозия на химическо Ni-

P покритие, потопено  в разтвор на NaCl, превъзхожда тази на  Ni-P-SiC 
композитно покритие. С увеличаването на  съдър-жанието SiC частици  в 
покритието, устойчивостта на корозия на химическите Ni-P-SiC  компози-
тни покрития намалява постепенно [15]. Фигура 8 показва, че Ni-P-SiC и 
Ni-Р покрития имат добра корозионна устойчивост в разтвор на NaOH. 
 

 
Намаляване на масата в сравнение с време-криви на Ni-P-SiC покрития с 
различно съдържание на SiC частици, потопени в разтвор на NaOH. 

Фиг. 8 
4. Заключение  
(1) Чрез добавяне на SiC частици в покритията на Ni-P основа, се по-

лучават композитни покрития (Ni-P-SiC) със SiC частици. Равномерно раз-
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пределение на частиците в слоя се получава при добро познаване на техно-
логията. 

(2) Твърдостта на химическите Ni-P-SiC композитни покрития нарас-
тва с увеличаване на съдържанието на SiC, като достига стойности по ви-
соки от  HV809. Съществува линейната зависимост между съдържанието 
на SiC частици и твърдостта на композитните покрития. Благодарение на  
високата твърдост и силата на закрепване на SiC частици, устойчивостта 
на износване на композиционните покрития (Ni-P-SiC) превъзхожда тази 
на покритията на Ni-P основа. Износоустойчивостта на компози-ционните 
покрития (Ni-P-SiC) се увеличава с по-високото съдържание на SiC части-
ци. Концентрацията на химическият разтвор във ваната също влияе върху 
износоустойчивостта на покритията. Когато концентрацията е 60 мг / л, 
износването е минимално. 

3) Поради дезактивирането на покритията, потопени в ратвор на 
NaOH, устойчивостта на корозия на химическите Ni-P-SiC композитни по-
крития и Ni-P покрития остава една и съща. В разтвор на NaCl, двата вида 
покрития са с добра корозионна устойчивост, но корозионна устойчивост 
на химически Ni-P-SiC композиционно покритие е по-ниска от тази на Ni-P 
покритие. В H2SO4  разтвор, корозионна устойчивост на покритията пър-
воначално се увеличава и след това намалява с увеличаване на съдържани-
ето на  SiC в покритие. 
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Резюме: 
 Определянето на адхезионното взаимодействие (адхезионната съста-
вяща на силата на триене FA ) в реалния контакт и неговото влияние 
върху силата на триене при праволинейно движещи се механични сис-
теми, има приоритет както гледна точка на съвременното състояние 
на теорията, така и поради практическата възможност за подобрява-
не динамичните характеристики на металорежещите машини. 
 Обстойното изучаване и изследване на свойствата на механичния 
контакт е от решаващо значение за точното машиностроене и прибо-
ростроене . 

 
Въведение 
Изследването и изучаването на процеса триене се явява от особено 

(фундаментално) значение за трибологията. Според съвременните предс-
тави трибологията е наука за контактното взаимодействие на твърдите тела 
при тяхното относително преместване, т. е. в условията на триене, износ-
ване и смазване [3,9,10 ]  

В условията на статично триене при една трибосистема, съставена от 
две реални метални тела, ще е налице дискретен контакт. Ако допирните 
повърхнини се приближат на разстояние съизмеримо с междуатомните 
разстояния, в кристалните решетки между електронните слоеве на атомите 
възникват квантови процеси на взаимодействие, при което между два ед-
накви монокристала с идеално гладки и чисти повърхнини би трябвало да 
се очаква образуването на монолитни съединения ( адхезионни връзки) [2]. 
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Адхезията като процес на прилепване  на металните тела, би могло да се 
определи като резултат от образуване на множество дискретни, неразгло-
бяеми монолитни съединения ( адхезионни връзки), за сметка на вкарване-
то и необратимото преобразуване на енергия и на промяната на веществото 
в местата на съединяването. Съгласно втория закон на термодинамиката 
протичането на този процес е напълно възможно, тъй като това довежда до 
намаляване свободната енергия на системата . 

 Терминът „прилепване” би трябвало и се свързва с процесите на прив-
личане между елементарните градивни частици на веществата и образува-
не на адхезионни връзки между телата, а терминът „адхезия” изразява дос-
тигнатата якост на тези връзки. По този начин  “прилепването ” в съответ-
ствие с етимологичната основа на думата  е правилно да се възприема като 
обозначаване на процес, а адхезията – количествена мярка на резултата от 
този процес. 
 
І. Цел на работата 

Настоящата разработка има за цел да се предложи методика за аналити-
чно определяне на адхезионната съставяща на силата на триене. Реализи-
рането на тази цел се осъществява чрез решаването на следните задачи: 

1. Създаване на методика за аналитично определяне на адхезионната съ-
ставяща на силата на триене; 

2. Аналитично определяне на адхезионната съставяща на силата на три-
ене за различни видове триещи двойки; 

3. Обсъждане на получените резултати. 
 

ІІ. Методика за аналитично определяне на адхезионната съставлява-
ща на силата на триене 

Адхезонната сила се изследва само в нормално направление, тъй като 
по този начин  се проявява във възможно най – чистия си физичен вид. В 
тангенциално направление тя ще се припокрива с деформационната съста-
вяща на силата на триене, което пречи за коректното й  определяне и това 
дава възможност за голяма грешка (неопределеност) при експериментал-
ното й отчитане [4,7,8].  
Триещите двойки представляват образци, изработени от следните метални 
сплави: алуминий (Д16Т) с твърдост НВ = 960, МРа и am MPR ,314= ; бронз 
(CuSn5Zn5Pb5) с твърдост НВ = 1200, МРа и am MPR ,245= ; стомана (45) с 
твърдост НВ = 1970, МРа и am MPR ,598=  ; чугун (Сч25) с твърдост НВ = 
2300, МРа  и am MPR ,200= [6]. 
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Ако се разгледа една реална трибосистема съставена от две еднородни 
метални тела, то би трябвало пограничните атоми в еднаква степен да 
взаимодействат със съседните атоми и атомите на другото тяло. 
Следователно, би могло да се предположи, че силите по разделителната 
повърхнина са приблизително равни по големина с междуатомните сили 
вътре в обема на контактуващите тела. Като се имат предвид обаче меха-
низма на тяхното възникване и условията на съществуване, естествено е да 
се очаква, че най - вероятно ще съществува известно структурно 
несъответствие между контактните кристали с тези от вътрешността. Това 
в действителност предполага наличие на дефекти (слаби области) по 
разделителната повърхнина.  

В условията на фрикционен контакт, вследствие пластичното течение и 
дифузионните процеси, строежът на тези области би трябвало да се норма-
лизира и в резултат на това разделителната повърхнина губи в известна 
степен познатия си физичен смисъл, т.е. тя се явява като една обща част от 
двете триботела. При това положение би могло да се очаква, че големината 
на адхезионната сила FA ще бъде в съответствие с якостните характеристи-
ки на изходния материал.      

Аналогичен би трябвало да е и механизма на взаимодействие при кон-
тактуване  на разнородни материали (метали), като при това най–вероятно 
стойностите на пограничните сили на взаимодействие ще се доближават до 
средните от междуатомните сили във всяко едно от контактуващите тела. 
По такъв начин стойността на адхезионната сила между разнородните ма-
териали  би трябвало да е по – голяма от кохезията вътре в обема на по – 
мекия материал. Това предполага, че когато телата се отделят едно от дру-
го, то разрушаването на връзките ще протича предимно в обеми от по – 
мекия материал, а не по първоначално установената разделителна повърх-
нина. 

В момента, когато в процеса на отделяне на телата опъновата сила F  
придобие стойност пренебрежимо по – малка от силата на разрушаване 

max
AF [7], то адхезионните съединения се представят като множество 

единични (елементарни) пръти с различни размери и разположени про-
изволно по номиналната площ на трибосистемата (Фиг. 1) . 
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Фиг.1 Схема на адхезионните 
съединения във  вид на 
микропръти, оформени в процеса 
на разделяне на  триботелата А и Б 
1 -  геометрична равнина на тяло А 
2 -  геометрична равнина на тяло Б 
3 -  разделителна равнина(равнина 
на плъзгане) 
 
 

Отделянето на противо- 
тяло А от тяло В в разглеждания случай, ще настъпи когато е изпълнено 
условието [5]:  

  rBA AF .max σ= ,                                                                (1) 

където max
AF  е  търсената по аналитичен път адхезионна сила , N ; 

Bσ  = 
2

21 BB σσ +
   -  усреднена якост на опън или временно съпротивление на  

материала (условно напрежение, съответсващо на мак-
сималната опънова сила, която може да издържи образе-
ца при изпитване до разрушаване) , Pa ; 

                              rA  - лицето на първоначалното напречно сечение на цялото 
микросъединение , m2.  

Приема се, че сумата от напречните сечения на микропрътите (моноли-
тни съединения),  подложени на опън (микропрътите за удобство се раз-
глеждат като изпитвани на опън на образци - епруветки), се представя дос-
татъчно точно от големината на площта rA  (фактическата площ на контак-
та). 
Следователно, за аналитичното пресмятане на адхезионната сила, стойнос-
тите на величината Bσ  се избират таблично [6], а за определяне стойността  

rA  е необходимо да се подбере подходящ аналитичен израз. Съществуват 
редица такива предложени за пресмятане на площта rA , съставени на база-
та на експериментални изследвания,  проведени при различни условия с 
известни модели на образци на грапави повърхнини [1]. В теорията на 
контактното взаимодействие на реалните твърди тела за комплексна оцен-
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ка на качеството на повърхнините би могло да се използва например 
показателят Δ, характеризиращ грапавите повърхнини най-вече от 
геометрична гледна точка [1,9]: 

ν
1

max

.bR

R
=Δ ,                                     (2) 

където R   е  среден радиус на закръгление на върховете на грапавините, 
mμ  

           ν, b – параметри на опорната крива – параметри на степента на 
апроксимация на началната част на опорната крива построена в 
относителни    стойности, 
Rmax - най-голяма височина на издатината (разстоянието между линията на 
издатините на профила и средната линия), mμ .  
Фактическата площ rA  се определя от съотношението 

r

N
P

F , където NF [N] 
е нормално приложена към трибосистемата сила, а за определяне на фак-
тическото налягане във фрикционния контакт rP [Pa],  се използва следната 
формула, т. е: 

      
2
1

max
4.3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≈

R
REpr  ,                               ( 3 ) 

къдетоE   е модул на еластичност на по – мекия материал, [Pa]. 
ІІІ. Аналитични изследвания и резултати 

Нека се разгледа трибосистемата стомана – чугун, при която телата 
са с диаметър Ø100 mm и е приложено нормално натисково напрежение 

aMPP 2,0≈ . За относителна лекота и удобство по - нататък, аналитичните 
изследвания се провеждат при условие, че образците са с еднакъв показа-
тел за качеството на повърхнините 02,0≈Δ , при 029,0max =

R
R  и 8,3,45,2 == bν , 

получени при плоско шлифоване (8ми клас на грапавост). 
По формула ( 3 ) се пресмята : 

( ) ar Pp ,10.1,0029,0
4,3

10.2 11
2
111

== , 

където Е  = 2.1011, Ра е модулът на еластичност на СТ( 45 ) [1,9 ].  
За фактическата площ rA  се получава : 

1110.1,0
1500

=rA  = 0,15.10-6, m2. 
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За усреднената якост на опън Bσ  = 
2

21 BB σσ +
, при триеща двойка стомана – 

чугун се получава:  

                               aB P,10.399
2

200598 6=
+

=σ . 

От формула( 1 ) се пресмята адхезионната сисла max
AF , т. е. :    

.,9,5910.15,0.10.399. 66max NAF rBA === −σ  

       
Аналитично определените резултати и експериментално получените та-

кива за стойностите на адхезионната сила при някои триещи двойки са 
представени в Табл.1. 

 
Таблица 1 

 
ІV. Анализ на получените резултати и изводи 
- От получените аналитични резултати за адхезионната съставля-
ваща на силата на триене се вижда, че стойностите са сравнително големи. 
Това се дължи на факта, че аналитичния модел е идеализиран без наличие 
на окисни кори и ПАВ; 
- Сравняването на аналитичните резултати за адхезионната състав-
ляваща на силата на триене с експерименталните показва съществена раз-

  

Bσ , aP  
 

E , aP  
 

rP , aP  
 

rA , 2m  
 

max
AF , N  

max
AF , N  

(експер.) 

 
Стомана–   

Чугун 

 
399.106 

 
2.1011 

 
0,1.1011 

 

 
0,15.10-6 

 
59,9 

 
3,4 

 
Стомана  – 
Бронз 

 
422.106 

 
1.1011 

 
0,05.1011 

 

 
0,3.10-6 

 
126,5 

 
1,5 

 
Стомана  – 
Стомана 

 
598.106 

 

 
2.1011 

 
0,1.1011 

 
0,15.10-6 

 
89,7 

 
3,4 

 
Алуминий  

- 
Алуминий 

 
314.106 

 
0,7.1011 

 
0,04.1011 

 
0,38.10-6 

 
117,8 

 
1,9 
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лика между тях. Следователно аналитичното пресмятане на адхезионната 
съставляваща е далеч от реалните условия на триене; 
- Усилията за определяне и изследване на адхезионната съставля-
ваща трябва да бъдат насочени към търсене на експерименатлни методи за 
нейното определяне. 
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ABRASIVE WEAR OF ALLOYED GREY CAST IRON WITH 

NANO-STRUCTURAL METAL BASE 
 

L. Vassileva, M. Kandeva, S. Simeonova* 
Technical University - Sofia,  

* Institute of Space Study and Nano-materials - Sofia 
 
 

Summary: The aim of research study is to reveal new potential for 
mechanical properties of  austempered alloyed (Mo+B) gray iron by 
thermocycling of parent austenite around critical temperatures of 
phase transformations during austempering. As a result of thermo-
cycling grains size of initial austenite is in nanoscales . After austem-
pering the matrix structure  is consist of  fine grained ferritic nidles 
surrounded by very fine carbon enriched austenite. 
The investigated austempered alloyed gray iron has got higher impact 
strength after previous treatment of parent austenite compare with  
austempering without termocycling and quencging and tempering. 
The wear resistant of alloyed gray iron after integrated heat treatment 
of thermocycling and austempering  is higher than wear resistant  of 
cast gray iron solidified by the same rate of cooling. 
 
Ключови думи: нано- и микроструктури, термоциклиране, фазо-
ви превръщания, трибология, износване, износоустойчивост. 
 

Въведение 
 

Изследванията са свързани със създаване на нова термична техноло-
гия, чрез която един класически и сравнително евтин материал със широ-
ко приложение като сивия чугун да придобие комбинирани  свйства от 
повишена жилавост и добра износоустойчивост като резултат от подхо-
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дящо легиране. Целта е да се повиши потенциала на сравнително евтин 
материал като с помощта на специално легиране и отимизирани термични 
режими се създадат нови комплексни свойства на чугуна, който има ши-
роко приложение за производство на машиностроителни детайли. 
Резултатите се доказват чрез  сравнително експериментално изследване 
на износоустойчивостта на пробни образци от легиран сив чугун с лята и 
наноструктурна метална основа, получена чрез комбинирана термична 
обработка.  
 

1. Методика на леене  
 
1.1 Отливане на проби от легиран сив чугун с различна дебелина 

Отляти са шест плавки специално легиран сив чугун с химичен състав 
даден в Табл.1.  

Легирането е извършено с  карбидообразуващи елементи Mo и B, които 
изместват изотермичните С-криви в дясно и не позволяват дифузионно прев-
ръщане на изходния аустенит в перлит при изотермично закаляване. Заготов-
ките са с  различна дебелина за гарантиране на варираща скорост на охлаж-
дане при кристализация, което позволява различни количествени съотноше-
ния на ферита и перлита в микроструктурата на металната основа. 

 
1.2 Резултати и анализ 

• Химичен състав на изследвания легиран сив чугун с 
въглероден еквивалент Секв=3.9 

                                                                                                            Таблица1 

С Si Mn P S Cu Mo B 

тегл.%  

3.3 1.8 0.32 0.01 0.03 0.7 0.25 0.003 

 
• Микроструктурен анализ на легиран с Мо и В сив чугун в лято 

състояние 
 
  Металната основа е съставена от ферит и перлит в съотношение, кое-
то отговаря на  0,25 % въглерод-Фиг.1.  
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Фиг.1 Лята структура на легиран с Мо и В сив чугун (х400) 

 
2. Методика за термично обработване  на пробите от изследвания 
чугун  чрез комбинирани режими ( термоциклиране и следващо 

изотермично закаляване) 
Легирането с Мо възпрепятства образуването на перлит, което води 

до изместване на изотермичните криви на ляво, коета намалява термичната 
устойчивост на преохладения аустенит при изотермично закаляване.Това 
налага легирането с бор. Легирането с Мо и В води до създаване на специ-
ални карбиди, които повишават твърдостта и съответно крехкостта. С цел 
повишаване на жилавостта за сметка на допустимо понижената твърдост 
пробните образци се подлагат на ниско- , средно- и високотемпературна 
термоциклична обработка (ТЦО) с вариращи параметри. Предварително се 
провежда циклиране под температурата на фазов праход с цел преразпре-
деление на силиция в металната основа-Фигури  2 и 3 [1].   

 

 
 
Фиг.2  Комбиниран термичен цикъл, ниско- и среднотемпературна ТЦО и 

следващо изотермично закаляване на долен бейнит [4]. 



 133

 
Предварителната нискотемпературна ТЦО се прилага за преразпре-

деление на силиция в матрицата и се комбинира със следваща среднотем-
пературна ТЦО за издребняване на перлитните колонии. Подготвените об-
разците се закаляват изотермично при 270ο С. 
 Многократната прекристализация води до силно издребняване на иг-
лестата структура на долния бейнит в металната основа, което повишава 
жилавостта и износоустойчивостта на  чугуна. 

 
 
Фиг.3  Комбиниран термичен цикъл от предваритерно термотретиране 
чрез нискотемпературна ТЦО и високотемпературна за издребняване на 
изходнните аустенитни зърна и получаване на дисперсен долен бейнит в 

металната основа след изотермично закаляване при 270ο С[4]. 
 

3. Изпитване на твърдост и ударна жилавост. Металография и 
рентгенография. Електронна микроскопия. 

 
3.1. Резултати и анализ 
 
Микроструктурния анализ след комбинираната термична обработка в 

различни варианти показа, че настъпва значително  издребняване на плас-
тините от бейнитен ферит. Измерена е средна стойност от (90-120)нм за 
дебелината на феритните пластини чрез трансмисионен електронен микро-
скоп при увеличение х 40000 пъти. 
 Микротвърдостта на бейнитната метална основа се повишава  от 
450 HV (3 цикъла) до 520 HV(5 цикъла). 
 Ударната жилавост се повишава в сравнение с тази след класическо-
то изотермично закаляване при същата температура от 60 J/см2 до 90 J/см2 
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след комбинирана термическа обработка. Ударната жилавост е определена 
при изпитване на образци тип Шарпи без надрез. 
  Чрез дилатометричен анализ е установено, че с увеличаване броя на 
циклите при предварителната комбинирана ТЦО с електросъпротивително 
нагряване , температурата на аустенит-бейнитното превръщане се понижа-
ва от 270°С (3 цикъла ВТЦО) до 180°С (5 цикъла ВТЦО). Този факт доказ-
ва повишената твърдост и жилавост на супердисперсната структура от до-
лен бейнит. Причината за понижаване на температурата на бейнитното 
превръщане е повишената въглеродна концентрация на изходния аустенит 
(от 0.6 до 1.2мас.%), определена  чрез рентгенова дифракция на термооб-
работените образци [2,3].   

 
4.  Методика за определяне на трибологичните особености на ляти и 

термообработени образци от изследвания чугун 
 
 За определяне на трибологичните особености на лятите и термообра-
ботени пробни образци по различни режими се работи на абразивно износ-
ване [6].  Изпитват се седем плавки с изходна лята структура , а последната 
(№7) с дебелина 30 мм и след комбинирани режими на предварителна ТЦО 
със следващо едно и също обработване на изотермично закаляване в обла-
стта на долнобейнитните структури.  
 
 Изследването включва решаването на следните конкретни задачи: 
 
 - изследване на зависимостта на масовото износване от броя цикли 
на триене; 
 - изследване на динамиката на процеса на износване чрез изменение 
на скоростта на масовото износване във времето; 
 - определяне на абсолютната масова интензивност на износване и 
абсолютната масова износоустойчивост; 
 - определяне на сравнителната износоустойчивост; 
 - анализ на структурата на износените образци и интерпретация на 
получените резултати. 
 

Устройство и методика на изследване 
 
 Експерименталното изследване се осъществява по методика и устро-
йство за ускорени изпитания по кинематичната схема на контакт „инден-
тор – диск” в лабораторията по трибология. Инденторът представлява об-
разецът 1 от изследвания материал, който се закрепва подходящо непод-
вижно в натоварващата глава 2. Челната повърхнина на образеца 1 контак-
тува с абразивната повърхнина на хоризонтален диск 3 (противотяло), кой-
то се върти с определена скорост.  
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 Нормалното контактно натоварване се осигурява в масовия център 
на образеца и се задава посредством лостова система на устройството. Ус-
тройството позволява изменение на средната скорост на плъзгане чрез 
промяна на оборотите на въртене на диска от управляващия блок и чрез 
изменение на местоположението на контката в радиално направление. 
 

 
Фиг. 4  Схема на устройство за ускорени изпитания на износване 

 
 Абразивната повърхнина се моделира чрез импрегниран корунд с 
определени характеристики – твърдост 60% по-висока от тази на изследва-
ния материал и едрина на зърната. Абразивната повърхнина се подменя с 
нова при всяко измерване, с което се гарантират еднакви начални условия 
на взаимодействие между образеца и повърхнината. 
 
Методиката на изследване протича в следната последователност[6]: 
 - Подготвят се по два броя образци от всеки материал с еднакви раз-
мери и еднаква грапавост на контактната повърхнина 5,2=aR mμ  чрез 
груба и финишна обработка с подходяща паста като се вземат превантивни 
мерки за предотвратяване на структурни и физико-химични промени в по-
върхностния слой на образците;  

- Измерва се масата на образеца преди и след определен брой цикли 
на триене (път на триене) fL  с помощта на електронна везна WPS 180/C/2  
с точност до 1,0 mg  като преди всяко измерване образците се почистват 
подходящо за неутрализация на статичното електричество преди поставя-
нето им във везната; 

- Образецът се монтира в натоварващата глава, задава се желаното нор-
мално натоварване P  и път на триене fL , който се пресмята по формулата: 

     NrL f .2π=     (1) 
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където: r  е разстоянието между центъра на диска и масовия център на об-
разеца; N – броя цикли на диска; 

- Пресмята се абсолютното масово износване mΔ  ][mg  като разлика 
между масата на образеца преди и след определен брой цикли N  (път на 
триене fL ). 

Основни характеристики на изследването: 
 
- абсолютно масово износване mΔ , ][mg   - разлика между масите на 

образеца преди и след изминаване на определен път на триене fL ; 

- скорост на масовото износване m&Δ min]/[mg  - разрушената маса от 
повърхнината на образеца за една минута. 

- масова интензивност на износването mi  - разрушената маса от пъ-
върхнината на образеца на единица път на триене и представлява безраз-
мелно число: 

     
fa

m LS
mi
..ρ

Δ
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

mmkg
mkg

..
.

2

3
   (2) 

където: ρ  е плътността на повърхностния слой на образеца, aS  - номи-
налната (геометрична) площ на контактното взаимодействие. 
 - абсолютна износоустойчивост по маса mI  - представя се като реци-
прочна стойност на интензивността на износването mi : 

m
LS

i
I fa

m Δ
==

..1 ρ
    (3) 

 Износоустойчивостта I  е комплексен параметър на контактното вза-
имодействие, който характеризира съпротивителните възможности на по-
върхностния слой на материалите срещу разрушаване при релативното им 
преместване.  Променя се в много широки граници и зависи от много фак-
тори. 

- номинално контактно налягане ap  ]/[ 2cmN  - представлява нор-
малното натоварване P , което се разпределя на единица номинална (гео-
метрична) контактна площ на допиране aS , т.е.  

      
a

a S
Pp =     (4) 

 
4.1  Екпериментални резултати и анализ 

 
Изследва се серия от 9 пробни образци, чиито характеристики са 

представени в таблица 3. 
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Трибологичното изследване е осъществено при следните динамични усло-
вия: 

- средна скорост на плъзгане 3,96=ϑ ]/[ scm  

номинално конткатно налягане 07,7=ap ]/[ 2cmN . 
        Таблица 3 

№ Твърдост, 
НВ,МРа 

 

Дебелина,мм Технологични 
данни 

1 217-244 20 лята 
2 210-234 30 лята 
3 204-228 45 лята 
4 243-253 55 лята 
5 183-230 65 лята 
6 175-233 75 лята 
7 246-268 15 лята 
 

8 
 

257-288 
 

15 
Термообр.по 
режима на 
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Фиг. 5   Масово износване  на ляти и термообработени образци от леги-
ран сив чугун 
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Данните за масовото износване mΔ  в ][mg  от броя цикли N  на трие-

не са представени в таблица 4.  
 
                                                                                                      Таблица 4 

№ 
на обра-
зеца 

 
300=N

 
600=N

 
900=N

 
1200=N

 
1500=N

 
1800=N

1 308 623 860 1029 1356 1553 
2 352 619 928 1145 1423 1815 
3 351 565 870 1063 1292 1451 
4 109 291 428  508  617  672 
5 359 665 962 1298 1637 1921 
6 276 680 960 1171 1482 1720 
7 104 150 203 264   315   366 
8   85 136 172 220   260   270 
9  44   80 114 131   142   160 

 
На фиг. 6 е представена динамиката на износването чрез изменението на 
скоростта на масовото износване m&Δ  във времето t . Данните са предста-
вени в таблица 5.   
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   Фиг. 6  Скорост на масовото износване за лят ( образци 1-7) и термоо-

бработен чугун (8 и 9) 
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                                                                                                       Таблица 5 
№ 
на 
обр. 

 
min4,1=t

 

 
min8,2=t

 

 
min2,4=t

 

 
min6,5=t

 

 
min7=t  

 
min4,8=t

 
1 220 222 205 184 194 185 
2 252 221 221 205 203 216 
3 251 202 207 190 185 173 
4 78 104 102 91 88 80 
5 257 238 229 232 234 229 
6 197 243 229 209 212 205 
7 75 53 48 47 45 44 
8 44 43 36 35 33 32 
9 25 26 23 22 20 19 
                     

На фиг.7 са представени данни за абсолютната износоустойчивост по 
маса mI  на образците, пресметнати по формули (2) и (3) - [7]. На хистог-
рамата са сравнени по износоустойчивост образци с различна лята струк-
тура, получена при варираща скорост на охлаждане и термотретирани про-
бни образци след предварителна ТЦО и следващо изотермично закаляване 
на долен бейнит. 
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Фиг. 7  Абсолютната износоустойчивост по маса mI  на образците от 

легиран с Мо и В сив чугун в лято(1-7) и термообработено  
Състояние  (8 и 9 -виж фиг. 2 и 3) 
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Най-висока износоустойчивост от лятите образци притежава образец 
№7 охладен при кристализация с максимална  скорост , която съответства 
на 15 мм дебелина на пробата. По-голямата скорост на охлаждане благоп-
риятства образуването на легиран цементит и специални карбиди, които 
обуславят нарастващата износоустойчивост. Незакономерната износоусто-
йчивост се дължи на неравномерното разпределение на карбидите в обема 
на пробите. Комбинираната термична обработка значително повишава из-
носоустойчивостта на чугуна поради силното издребняване на пластинките 
от бейнитен ферит в металната основа на чугуна в резултат на предвари-
телното термоциклиране (обр.8 и 9). 
 
6. Заключение: 

Комбинираната ТЦО като съчетание от ниско-, средно- и високотем-
пературна предварителна подготовка на чугуна за следващо изотермично 
закаляване в областта на долния бейнит води до комплексно повишаване 
на механичните показатели, което разширява областта на приложение за 
нисколегиран сив чугун. При оптимална комбинация на параметрите на 
интегрираните термични цикли се повишава твърдостта като в същото 
време нараства ударната жилавост на чугуна. Износоустойчивостта се 
променя в същата посока, което се дължи основно на силното издребнява-
не на феритните пластини в структурата на долния бейнит.Резултатите от 
изследването показват, че свойствата  на сивия чугун, който намира широ-
ко приложение в машиностроенето все още не са изчерпени и обработката 
с интегрирани технологии разкрива неизползван резерв от  структури и 
свойства на материала. 
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Summary 
 
 Thermal nanotechnology of combined thermal cycles has been used to im-
prove complex of mechanical properties for unalloyed ductile iron. The 
austempering of investigated iron was integrated with initial thermo cycling 
in order to get finest grain size of parent austenite. Initial thermocycling 
was combined with continuous cooling of fine drained parent austenite. As 
a result of experimental combinations for thermal cycles with varying pa-
rameters nanostructured bainitic matrix of ductile iron has been estab-
lished. The complex of hardness and impact toughness has been increased.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Сферографитните чугуни са естествени композитни материали с ме-
тална матрица от стомана и вместена графитна фаза със сфероидална фор-
ма, която придава на чугуна висока якост. След изотермично закаляване 
сплавите получават уникални свойства от висока износоустойчивост, якост 
и умора  при сравнително добра пластичност, което ги определя като нови 
материали. Изотермично закалените сферографитни чугуни непрекъснато 
разширяват позициите си на световния пазар, но потенциала им не е екс-
плоатиран напълно поради феномена на непълното превръщане на аусте-
нита в бейнит при изотермични условия [1,2,3,4]. Непревърнатият изходен 
аустенит е хетерогенен по отношение на въглерод и различните по въгле-
родна концентрация микрообеми достигат мартензитната си температура 
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по време на последното охлаждане като влошават механичните показатели 
и най-вече ударната жилавост на чугуна. 
 В настоящата работа е направен опит да се подобри ударната якост  
на изотермично закален нелегиран сферографитен чугун чрез комбинирани 
термични режими с цел получаване на бейнитна нано- или микроструктур-
на матрица [5].  
 

МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

За експериментите е използван нелегиран сферографитен чугун с мик-
роструктура на металната основа 80%  и 20 %  перлит. 
 

• Химичен състав на изследвания чугун 
Табл.1 

C  Si  Mn S P Cr  Cu Ni Mg 
3.31  2.74 0.21 0.008 0.045 0.04  0.08 0.04 0.06 

 
• Термични режими за предварителна и окончателна термична обра-

ботка- 
                                                         Фиг.1, 2, 3 

 

 
 

Фиг.1 Класическа технология за изотермично закаляване на сферографи-
тен чугун 
 

Пробни образци за ударна жилавост са обработени на машина за 
програмирана термична обработка. Нагряването е електросъпротивително 
със скорост 50ºС/сек. Охлаждането до температурата на изотермично пре-
връщане е със скорост 90ºС/сек. ,за да се избегне разпадането на аустенита 
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в перлит. Фазовите превръщания се регистрират с термодвойка хромел-
алюмел и бързодействащ дилатометър.  
 На фиг.1 е показан термичен цикъл за класическо изотермично зака-
ляване на долен бейнит, за да се получи крайна структура като база за сра-
внение със следващите режими по отношение дебелината на бейнитнете 
пластинки.  

На фиг.2 е показан комбиниран термичен цикъл от предварителна 
високотемпературна термоциклична обработка (ТЦО) и следващо изотер-
мично закаляване при същата температура (Фиг.1). Целта на редварител-
ната  ТЦО е да се издребнят максимално изходните аустенитни зърна. 

На фиг.3 е комбиниран същия цикъл за предварителна ТЦО със 
следващо разпадане на изходния аустенит при непрекъснато охлаждане в 
температурния интервал на мартензитното превръщане. 
  

 

 
 
Фиг.2 Комбиниран термичен цикъл от високотемпературна ТЦО и 

следващо изотермично закаляване при 270 ºС 
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Фиг.3 Комбиниран термичен цикъл от високотемпературна ТЦО и 
превръщане  при на изходния аустенит при непрекъснато охлаждане в 

мартензитната област 
 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
 

Крайната структура на металната матрица  след класическо изо-
термично закаляване (Фиг.4) е  долен бейнит с дебелина на пластините 
от бейнитен ферит 20-35 мкм. и стабилизиран  остатъчен аустенит. Ма-
кротвърдостта на структурата е 43HV30. След предварителната ТЦО в 
резултат на издребняването на ауустенитните зърна злед 5 цикъла аус-
тенит-перлитно превръщане, дебелината на бейнитните пластинкинама-
лява до 15-20 мкм.-фиг.5.  

Аустенитните просройки са също много по-финни. Твърдостта на 
структурата е 48HV30, което се дължи на понижената температура на 
превръщане на преохладения аустенит. Температурата на аустенит-
бейнитното превръщане се понижава от 300 до 285ºС, което се дължи на 
обогатяването на изходния аустенит с въглерод по време на термоцик-
лиране. След третия комбиниран режим за термообработване на чугуна, 
температурата на аустенит-бейнитно превръщане се понижава до 285ºС, 
но полудифузионното превръщане на аустенита протича в мартензит-
ния интервал с много бавна скорост(18 часа).  

Резултатите са силно дисперсна бейнитна матрица на чугуна с де-
белина на пластинките от бейнитен ферит от 70 до 160 нм. И средна 
твърдост от 58 до 62HV30 (фиг.6). Дължината на пластинките намалява 
значително, но измерването е затруднено от различните размери и гру-
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пирането им в малки снопчета. Изследването се провежда  със скани-
ращ електронен микроскоп. 
 

                     
             
            х500                                     х800                                      х1000 

       Микроструктура долен     Микроструктура след  Микроструктура след 
бейнит след изотермично        термичен режим на                  термичен режим  
     закаляване  -фиг.1                           фиг.2                                        фиг.3 
 

  фиг.4        фиг.5        фиг.6 
 Всички термообработени образци – тип Шарпи са изпитани на удар-
на жилавост . Средните стойности за ударна жилавост от 10 изпитвани 
проби термообработени по един и същи режим се увеличава от 48 J  по ре-
жим на фиг.1 на 56 J по режим на фиг.2 да 87 J след режим на фиг.3. Ре-
зултатите показват, че след използване едновременно на два технологични 
подхода, предварително термоциклирани и заместване на изотермичните 
условия за превръщане  на аустенита в долен бейнит с непрекъснато ох-
лаждане може да се постигне значително повишаване на съпротивлението 
на материала срещу ударно натоварване. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведени са сравнителни изследвания с пробни образци от  нелеги-

ран сферографитен чугун, който в лято състояние има метална основа от 
80%  и 20 %  перлит. Сферографитният чугун е обработен чрез термичен 
цикъл за класическо изотермично закаляване на долен бейнит (фиг.1), 
комбиниран термичен цикъл от предварителна високотемпературна термо-
циклична обработка (ТЦО) и следващо изотермично закаляване при съща-
та температура (Фиг.1) и предварителна ТЦО със следващо разпадане на 
изходния аустенит при непрекъснато охлаждане в температурния интервал 
на мартензитното превръщане. 

 Анализът на резултатите показва, че комбинираните термични режими 
са технологичен подход, който позволява да се използва неразкрит резерв 
от структури и свойства на широко прилаганите в инженерната практика 
сплави като чугуните за постигане на целенасочено и комплексно повиша-
ване на менаничните свойства на материалите. 
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Abstract 

 The preliminary results on the effect of the mechanoactivation of interme-
diate on the thermal decomposition processes taking place in the course of 
LaFeO3 preparation by the so called polymerized complex method are reported. 
The final aim of the work is to find experimental conditions for obtaining car-
bon-free final product at relatively lower heating temperatures thus ensuring 
higher specific area and catalytic activity. The mechanoativation of the product 
received after heating of the ester resin at 300 0C is performed by means of 
planetary ball mill Pulverisette 7 using zirconia vessels and balls. The thermal 
analysis shows that the activation for 30 min at 800 min-1 causes a decrease of 
the temperature of the complete decomposition with ~140 0C. 
 

Introduction 
The structural, electrical and magnetic properties of the perovskites are 

dependent on several factors, including method of preparation, sintering tem-
perature and time, chemical composition and doping with various cations. 

LaFeO3, as a typical ABO3-type perovskite structure material, is one of 
the important perovskites widely reported because of its strong catalytic activity 
[1-4] and various other applications including solid oxide fuel cells, sensors, 
oxygen permeation membranes, etc. Conventionally solid-state oxide reaction 
has been used for its preparation. Mechanical mixing of lanthanum oxide and 
iron oxide is followed by calcination at temperature higher than 1500 0C for 48 h 
[5, 6]. A short review of some of the alternative routes to solid-state reaction - 
wet chemical synthesis methods is made in [7]. Based on the target applications 
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different synthesis methods, such as co-precipitation, combustion, sol–gel meth-
ods, etc. are proposed. In all these methods final calcinations temperature is in 
range of 500–950 0C [7]. 
 The sol–gel citric (Pechini) method is also used for LaFeO3 synthesis [7, 
8]. According to [7] calcinations of citrate precursors has been carried out using 
a cycle which involves raising the temperature from room temperature to 600 0C 
within 2 h and hold on the same for 2 h, raised to 800 0C and held for 4 h. Crys-
talline powders of LaMnxFe1−xO3 are prepared by sol–gel citric autocombustion 
method [9, 10] by heating the powders at 900 0C for 8 h to get final product. 
Nanosized LaFeO3 with crystallites of 31 nm was synthesized by the Pechini 
method of the polymerized complex (at different La:Fe ratios in the starting ma-
terial) using the complexation of the relevant metal ions with citric acid (CA) in 
ethylene glycol (EG) solution [11] and its catalytic efficiency on the methanol 
decomposition was studied [12]. 
 One of the main problems arising at catalytic application of the 
perovskites is the temperature of synthesis, especially when organic substances 
are used as constituents of the starting material [7-14]. This type of methods has 
substantial advantages but a minimal temperature has to be applied as higher sur-
face area and catalytic efficiency to be obtained. However, the calcination time 
and temperature has to ensure a complete burning of organic components, in-
cluding carbon rested as a result of their degradation. 
 The mechanical treatment of the intermediate products from the thermal 
treatment of the initial reaction mixture is a common method to enhance solid 
state reactions and is applied at LaFeO3 production via such type of reactions 
between the respective oxides. To our knowledge grinding of intermediates is 
not applied so far as a stage of the Pechini,s method for its preparation.  
 In the present paper some preliminary results are reported concerning the 
effect of mechanical treatment of the intermediate (obtained as a result of poly-
ester resin heating) on the course of its thermal decomposition. 
 

Experimental 
LaFeO3 was prepared by the polymerized complex method dissolving 

La(NO3)3.6H2O and Fe(NO3)3.9H2O (p.a. grade) in ethylene glycol (EG) solu-
tion of citric acid (CA) at mole ratio La:Fe:CA:EG = 1:1:4:10 and heating the 
transparent sol at stirring at 50 0C for 2 h. As a result of the complexation and 
esterification processes taking place, mixed metal citric complexes are formed, 
immobilized in oligoester resin. It was heated in furnace for 3-12 h at 300 0C 
and after that – for 4 h at 800 0C. A well defined highly crystalline single phase 
product is obtained (Fig. 1). 

In some of the experiments the intermediate obtained at 300 0C was un-
dergone (before the following heating) to mechanoactivation  for  3 or  30 min 
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Fig. 1. X-ray diffractogram of LaFeO3 prepared after heating at 800 0C 
at 400 or 800 min-1 in planetary ball mill Pulverisette 7 using zirconia vessels 
and balls of 5 and 10 mm in diameter. The vessel was loaded with 5 g of the 
treated sample and filled to 2/3 of the volume with balls. 

The DTA, TG and DTG curves of the samples heated at 300 0C were 
taken by MOM-Paulic-Paulic-Erdey (Hungary) derivatograph. Approx. 0.1 g of 
the studied sample was heated in synthetic corundum crucible in static air at 
heating rate of 5 0C/min.  

The content of carbon was determined by means of the elemental analyzer 
Vario EL III V5.018. The X-ray diffractograms were taken by a powder diffrac-
tometer Siemens D500 at CuKα, 40 kV, 2θ step 0.05o/5 s. The morphology of 
the mechanoactivated samples was evaluated by a scanning electron microscope 
JEOL JSM 35CF. 

 
Results and Discussion 
The effect of the mechanoactivation on the samples morphology is seen 

on Fig. 2. Polydispersive product with prisms up to 4x7 µm is formed as a result 
of short (3 min) activation at 400 min-1. A similar but much finer product (1x1 
µm) is obtained after 30 min treatment at 800 min-1 with clearly expressed ag-
glomeration. 

The carbon content in the product heated for 12 h at 300 0C is 10 %. 
The DTA, TG and DTG curves of the samples heated at 300 0C are shown 

on Fig. 3. In Table 1 the temperatures at which the decomposition process (evalu-
ated by the mass loss) is completed and overall mass losses are summarized. 
Few conclusions could be drowning: 
• Prolonging the time of preliminary heating at 300 0C (from 5 to 12 h) decreases 

the temperature up to which the mass-loss is observed (Tmax, Table 1). The mass loss 
at the following ignition at higher temperature is significantly lower compared with 
the one, registered after 5 h heating. However,  as  the  elemental analysis show, the 
relative content of the carbon in the product obtained at 12 h heating at 300 0C, but 
stays above 5 %. It has to be supposed that some decomposition processes can take 
place at relatively low temperature (300 0C) but due to kinetic reasons are rather 
slow. Indeed, the DTA pattern of the sample heated for 12 h in the interval 120÷460 
0C is different compared with the ones of the other samples. It is supposed that in this 
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interval separation of EG bonded as adduct, deesterification and decarboxilation of 
the formed COOH groups in the initial complexes proceeds.  

1 2
 

Fig. 2. LaFeO3 precursor heated at 300 0C and mechanoactivated for 3 min  
at 400 min-1 (1) and for 30 min at 800 min-1. 

1  

2 
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3  

4  
Fig. 3. DTG, DTA (up – exo) and TG curves of samples preheated at 300 

0C (1) and of the same samples, mechanoativated for 3 min at 400 min-1 
(2) and for 30 min at 400 (3) and at 800 min-1 (4). 
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Table 1. Influence of the mechanoactivation on the thermal decomposition of 
the intermediate, preliminary heated at 300 0C (Tmax, 0C - temperature up to 

which mass-loss is observed) 
 

Mechanoativation  Sample 
№* 

Preactivation 
heating, h Time, 

min 
Speed, 
min-1 

Tmax, 
0C 

Mass loss,
%  

1 12 - - 600 28.3  
1a  5 - - 700   
2  5  3 400 690 64.7  
3  3 30 400 670 65.0  
4  5 30 800 560 43.5  

* For the sample numbers meaning see Fig. 3. 
 
• The mechanoactivation decreases Tmax. In charge for the effect is rotation 

speed but not the activation time. Along with the decrease of Tmax, the 
overall mass-loss observed at post-activation annealing decreases. This 
fact suggests that some decomposition of the product takes place in the 
course of the mechanoactivation. 

• No significant qualitative differences in the temperature intervals of the 
process stages exists between the samples mechanoactivated at different 
conditions (excluding the above mentioned temperature decrease). 

 
Conclusion 
The effect of the mechanoactivation on the decomposition of LaFeO3 precur-

sor is observed at high mill rotation speed. A 30 min-mechanoactivation of the 
intermediate (at 800 min-1) has an effect on the final decomposition temperature, 
higher than that of 7 h-heating at 300 0C. Such activation, probably accompanied 
with heating in oxygen enriched air, is a promising route for decrease of the 
temperature for production of carbon-free final products. 
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ПРОДУКТИТЕ SX6000 И UL 101 НА QMI-БЪЛГАРИЯ ООД 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕРНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ 

ТРИБОТЕХНОЛОГИИ 
 

Л. Генева 
QMI – България, liliageneva@abv.bg 

 
THE PRODUCTS SX6000 AND UL 101 OF THE COMPANY QMI-

BULGARIA LTD. REALIZATION OF MODEERN 
INTERDISCIPLINARY TRIBOTECHNOLOGY 

 
L. Geneva 

 
 Трибологията бе обявена за самостоятелна наука през 1966 г. в Лон-
дон с приемането на известния сред специалистите доклад на проф. Петер 
Джост. Това стана възможно, когато се осъзна, че процесите на триене, из-
носване и мазане имат самостоятелно и съществено значение за бъдещото 
развитие на световната икономика. 
 Трибологията, в съответствие и с международни стандарти, се опре-
деля като наука и техника за контактните взаимодействия на телата при 
релактивното им преместване. 
 Връзката между допирането, триенето и износването е намерила от-
ражение под една или друга форма в различните механични, молекулни и 
механично-молекулни теории, но тя стана доминираща в теоретичните 
представи на трибологията едва след въвеждане на понятието фактическа 
площ на допирането, т.е. сумарната площ на отделните петна на механич-
ния контакт. 
 Мазането е вид триботехнология, която намалява триенето и износ-
ването в контактните /съединения/ повърхнини. 
 Чрез продуктите от серията SX6000 на QMI-БЪЛГАРИЯ ООД се ре-
ализират триботехнологии, с които триенето и износването намалява до 
88% - Sequence III E. Те удължават живота на техниката, намалява се делът 
на профилактичната и аварийна ремонтна дейност, а сумарно всичко това 
води до значителни икономии от подобряване на поддръжката. 
 Продуктите от серията SX6000 представляват сложна комбинация от 
отрицателно заредени субмикронни PTFE-частици, масла с доказано и га-
рантирано качество, повишаващо суспендирането, почистващи и свързва-
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щи агенти, както и някои други специални компоненти. Независимо от то-
ва третирането с продуктите е много просто – заместват се от 5% до 15% 
от основното масло със съответния продукт SX6000. В процеса на работа 
на третираното съоръжение, мазителната система разнася продукта по вси-
чки триещи се повърхности. Първо порите на тези повърхности се почист-
ват. След това повърхностно активните вещества, които имат афинитет 
към металната повърхност, извличат PTFE-частиците от маслото и ги отла-
гат в порите на метала. Когато триещите се повърхнини се затоплят, PTFE-
смолите ускорено се разширяват. Това разширение, комбинирано с контак-
тното налягане между триещите се повърхнини и специализираните свърз-
ващи вещества образуват защитен слой от PTFE върху всички триещи се 
метал върху метал повърхности. Вследствие на това третираните повърх-
ности се плъзгат като “мокър лед върху мокър лед” и само абразивното де-
йствие или хонинговане могат да отстранят защитния слой. Ресурсът на 
повърхностния слой е в рамките на 80 000 – 100 000 км при автомобилни 
двигатели и доста по-голяма при съоръжения в стационарен режим. В ре-
зултат на това спектометричните анализи на маслото след третиране по-
казват намаляване на износването до 88%. Резултатите от третирането са 
признати от Асоциацията на химическата индустрия /СМА/ САЩ. 
 Каква е гамата от продукти SX6000. 
1. QMI МЕТАЛ ПРЕП – обезмаслител – гарантиран ефект при про-

миване на двигатели, а също така концентрирано средство за универ-
сално почистване. Помага за подготовка на съоръженията за третиране с 
SX6000. 

2. SX6000 за третиране на двигатели и малки двигатели – двутакто-
ви. 

3. SX6000 за третиране на скоростни кутии, редуктори и диференци-
али. 

4. SX6000 за третиране на компресори, хидравлични системи и пне-
вматика. 

5. ГРЕСИ QMI  с  PTFE  -  работен диапазон от -35˚С до +285˚С. 
Непрокапващи, в комбинация с PTFE са с ненадмината кохезия и адхе-
зия при екстремално високи и ниски температури и изключително вла-
жни условия. 

6. ЛЕК ВЕК – уплътнява всякакви уплътнения. Бързо. Трайно. Си-
гурно. отлични резултати при профилактика. Продуктът е съвместим с 
всички масла. Не съдържа хлор. 

 
Какъв е ефектът от реализирането на триботехнологии с помощта на 
SX6000? 
- намалява триенето и износването да 88%; 
- намаляват разходите по поддръжката; 
- осигурява защита срещу корозия; 
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- удължава се животът на детайлите в съответната машина минимум с 1/3; 
- подобрява се работната характеристика; 
- улеснява се стартирането; 
- намалява шума от 2 до 4 dB; 
- намаляват вибрациите. 
 
В подкрепа на гореизложеното са тестовете, през които са преминали про-
дуктите SX6000: 
- Тестът на Юнайтид Парсъл Сървис, проведени в Технически център 
Ридж, показва увеличение от 102 на 107 к.с. след третиране с SX6000 за 
двигател; 
- Динамометричният тест на шаси на Боби Унзер показва увеличение от 90 
на 95 к.с. след третиране на двигател; 
- Доклад от проведени изпитания на двигател МЗ на BMW на МБО показ-
ва, че при нормално натоварване мощността се покачва с 5 к.с., а при пъл-
но натоварване на двигателя температурата спада от 105˚С на 100˚С; 
- Известната в транспортната индустрия компания ЯКъминз Атлантик Ин-
корпорейтид докладва за резултатите от динамометричния тест, направен 
върху Ел Ти Ей 10 Къминз – дизелов двигател, третиран с продукт за дви-
гател, а именно увеличение от 102 на 107 к.с.; 
- Мазда – Япония първа прилага от 1994 г. продуктите SX6000 в “Original 
Mazda Teil”; 
- Тест, проведен от Югозападен изследователски институт – една от най-
реномираните лаборатории в САЩ е на американското дружество за изпи-
тване и изследване на материалите и се нарича СЕКУЕНС III Е. Този тест е 
част от програмата за определяне на типовите изпитания на Американския 
петролен институт и военните спецификации. Използвани са контролни 
масла за съпоставяне на отчетните характеристики Всекуенс III Е стпрямо 
характеристиките на лубрикантите в използваните автомобили при полеви 
условия. 
Резултатите след третиране на двигатели с SX6000 са намалено триене и 
износване до 88%; 
- Тест GOTLOB констатира: понижението на съпротивлението, както и на 
разхода на гориво, доказва, че дори след повече от 80 000 км е налице за-
бележителна степен на повърхностен защитен слой върху триещите се по-
върхнини вследствие на третиране с SX6000; 
- Университета “Хайлброн” – отчита ефективността на SX6000 и при леко-
ходови масла. 
Това е само малка част от изпитанията, през които са преминали продукти-
те SX6000 по пътя за доказване на своята ефективност и резултатът винаги 
е един и същ – намалени разходи по поддръжка, многократна възвръщае-
мост на вложените средства – от 1:4 до 1:20. 
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Вече 15 години клиентите на QMI-БЪЛГАРИЯ имат възможност да се убе-
дят в качествата на продуктите от серията SX6000, да удължат живота на 
машините и съоръженията , да спестят значителни средства от ремонтно-
възстановителна дейност. 
 Ето отзивите на някои от тях: 
- Още през 1995 г. ВМЗ “Сопот” тества продукта в двигателя и скоростната 
кутия на “Камаз” и “Латвия” и установи: повишаване на компресията в ци-
линдрите; икономия на масло; икономия на гориво; намалено съдържание 
на СО в изгорелите газове; 
- Продуктите са преминали и през изпитание в “ТЕХНОТЕСТ” още през 
1993 г. Тестът е проведен върху лекотоварен автомобил VW 1,6 дизел. 
Двигателят е третиран с SX6000 – резултатите сочат увеличение на комп-
ресията в цилиндрите с над 2 единици; 
- В лабораторията на Петрол АД клон Варна беше извършен експеримент с 
продукта за третиране на гориво. Какво е заключението: продуктът съеди-
нява водата с горивото в хомощенна емулсия, намалява се съдържанието 
на сяра, повишава се октан-цитанът; 
- От “Rentakar – Александров” – Бургас съобщиха, че след третиране на 
двигатели на автомобили “Лада Самара” с  SX6000 двигателят е утихнал, 
повишила се е мощността, но ьфрапиращото е, че поради небрежност кли-
ент е карал автомобил без масло в картера. За щастие двигателят е бил тре-
тиран с продукт за двигател SX6000 и това е предотвратило блокирането 
му /5/. 
През 2000 г. в ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 2” ЕАД беше третиран редуктор за 
задвижване на реверсивна лента на КРС 6”А” във въглищно стопанство с 
SX6000 за редуктори и скоростни кутии. След 450 работни часа комисия 
констатира, че не забелязва никакво износване на зъбната двойка пиньо-
корона, както и на останалите части на редуктора. 
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС през декември 2005 г. третира компресо-
ри ЦК-201/1 с мощност 5 MW с SX6000 за компресори и в края на януари 
2006 г. отчете намаляване консумацията на ел.енергия с 5,397%. 
През ноември 2006 г. в “КРЕМИКОВЦИ” АД база “Ремонт на енергетични 
съоръжения” констатираха: след направен оглед на ляв и десен вертикален 
двигател, тип пв 172 на универсална клетка стан 1700-горещо валцоване, 
че състоянието на лагерите предвид дефектите в лабиринтните им уплът-
нения е много по-добро вследствие на използването на грес QMI, въпреки 
използването на 1/3 от досегашното количество. Няма изтичане на смазка. 
 
Сред клиентите на QMI-БЪЛГАРИЯ ООД са: 
Българска Национална телевизия. 
Български пощи ЕАД. 
Градски транспорт – София 
Бургас Камаз – ООД 
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ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК-2” ЕАД 
Завод “Монтана” – гр. Монтана 
Сектор “ж.п.Транспорт” към ”Топлофикация” ЕАД Перник. 
Солвей Соди – Девня; 
Полимери АД – Девня; 
Радомир – Леко Ко – ООД; 
“Криотехгаз Леко Ко” – Радомир; 
Антибиотик – Разград 
ТЕЦ “БОБОВДОЛ” 
НЕК ЕАД Клон “АЕЦ КОЛЗОДУЙ” ЕП-2 
ХАН ОМУРТАГ АД – Шумен 
ЛЕСОПЛАСТ АД – Троян 
БАЛКАНФАРМА – Троян 
Хлебопроизводство – Търговище 
ЗММ София 
Стомана Перник 
СВИЛОЗА ЕАД – Свищов 
Пристанищен комплекс ЕООД – Лом 
БУЛГАРТАБАК – Плевен 
Каменина – Плевен 
Астика – Хасково 
“С и С7” – ЕООД – Монтана и много други. 
 
Всички те повярваха, използват и са убедени в ефекта и високото качество 
на триботехновлогиите на  QMI-БЪЛГАРИЯ ООД. Успяха да намалят раз-
ходите по поддръжката на машините и съоръженията, да удължат живота 
им и да реализират значителни икономии. 
Освен технологията SX6000,QMI-БЪЛГАРИЯ ООД предлага на българс-
кия пазар УЛТРАЗВУКОВ ШПИОНИН 101 – уред за ранна диагностика на 
техниката с цел предотвратяване на нежелателни аварийни ситуации. С 
него може да се извършва диагностика на флуиди, хидравлика, електриче-
ство, електроника, сгъстен въздух, газови системи, механика, ппразни про-
странства или по-общо казано, окачествяване състоянието на контактни 
съединения. 
POWERBOSS  INTEGRA – уред за управление работата на асинхронни 
двигатели и икономия на електроенергия. 
 
Продуктите и устройствана на QMI-БЪЛГАРИЯ ООД – SX6000, 
УЛТРАЗВУКОВ ШПИОНИН 101 и POWERBOSS INTEGRA, разработени 
на база постиженията на съвременната наука, стоят в основата на реализа-
цията на модерните интердисциплинни триботехнологии на 21 век. 



 159

Tribological Journal BULTRIB, Papers from the 7th conference on Tribology, 30 october 2009,Sofia 
Compiled by: Dr. Mara Kandeva, Society of Bulgarian Tribologists 

Published by: Publ. House TEMTO, Sofia 
 
 

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИ 
 

Вяра Пожидаева1, Драган Живкович2, Мара Кандева3 

 
1Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”, 1700 София, България 

vpojidaeva@abv.bg 
2Висше техническо училище, 23 000 Зренянин, Сърбия 

3Технически университет, София, България 
kandeva@tu-sofia.bg 

 
RESISTANCE TO VIBRATION OF PIPELINES 

 
V. Pozhidaeva1, Dr. Zhivkovich2, M. Kandeva3 

1 Mining-and-Geological University “St.Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Bulgaria 
2 Higher Technical School, 23000 Zrenyanin, Serbia 
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Abstract: The article considers some of the basic conditions which 
determines the resistance to vibration of pipeline systems. 
Depending on steel grade and the vibro-tensions is determined the 
axial force of overloading. 
 
Key words: resistance to vibration, pipeline 

 
 
Натоварванията и въздействията, които предизвикват вибрациите в 

тръбопроводите се разделят на три групи: 
а) механични въздействия на тръбопровода от страна на оборудване-

то и опорите, породени от неуравновесеност на движещите се маси, неиз-
правности в лагерите и др.; 

б) нестационарни хидродинамични въздействия в резултат на : 
 - пулсации на налягането на входа на тръбопровода от компресори и 

помпи;  
   - преминаване на двуфазна среда по системата, особено в пробков 
режим; 
   - разделяне на потока на флуида в резултат на местните съпротив-
ления, кавитация и др; 
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в) акустични колебания на работното вещество в тръбопровода (при-
нудителни надлъжни колебания на средата). 

За определянето на вибрационна устойчивост, тръбопровода се раз-
деля на участъци според неговите контруктивни особености и се представя 
като прътова система, като се изчисляват неговите собствени и принуди-
телни колебания. 

Оценката на вибро-акустична устойчивост на тръбопровода се прави 
за всички собствени честоти в диапазона до 100 Hz. Тяхното пресмятане се 
осъществява по прътова схема с отчитане на масата на работния флуид и 
изолацията. Арматурата се представя като съсредоточена маса. В разчетите 
се отчита също и повишената податливост на системата в криволинейните 
участъци на тръбопровода. При апроксимация на формата на собствените 
колебания, броят на разчетните сечения където се съсредоточава масата на 
разглеждания участък, трябва за се избере така, че да описва точно необ-
ходимия брой форми на колебанията. Сеченията с приведена маса се изби-
рат в местата на приложеното вибрационно натоварване. При сложни раз-
клонени тръбопроводни схеми, могат да бъдат използувани приблизителни 
методи за анализ на формите на собствените колебания. 

Амплитудите на принудените колебания се определят посредством 
измерване или изчисления в процеса на пуск и наладка и се представят във 
вид на премествания или външни сили. Нестационарните хидродинамични 
въздействия се определят за характерни сечения от тръбопровода, в които 
се променя големината и направлението на скоростта на потока. Пулсаци-
ите генерирани от бутални и центробежни машини се представят във вид 
на амплитудно-честотен спектър. 

След определянето на собствените и принудените колебания се из-
вършва проверка за виброустойчивост при спазване на изискванията за бе-
зопасност и експлоатационна надеждност. 

Първият критерий за безопасна експлоатация, а следователно и за 
виброустойчивост, е изключването на условия за възникването на резонан-
сни явления. Необходимо е честотите на собствените колебания of  да не 
съвпадат с честотите на принудените колебания ff  при спазване на след-
ното съотношение: 

     7,03,1 ≤≤
f

o

f
f

   (1)  

 
При оценка на виброустойчивостта за всяко характерно сечение 

следва да се определи максималната амплитуда на еквивалентните вибра-
ционни напрежения ( )θνσ а , получени в резултат на различните форми на 
колебания. 
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От особено значение е да се предвиди появата на евентуални пукна-
тини и дефекти като нецялостности по повърхността на тръбите. В този 
случай оценката на виброустойчивост се реализира при условие, че начал-
ните и крайни размери на пукнатините (пукнатиноподобните дефекти) 
подложени под действие на вибрационно напрежение не водят до достига-
не границата на умора. Такова допускане е справедливо, когато броят на 
вибрационните цикли не превишава 710  за времето на експлоатация на 
тръбопровода. Достигане на праговото значение на коефициента на интен-
зивност на напрежение при вибрации, означава разрушаване на тръбопро-
вода за по-малък период от време, отколкото разчетния ( 4010 ÷ години). 

За изходна полукръгла микропукнатина при коефициент на разкри-
тие 0,1  допустимата амплитуда на вибронапрежението се намира от усло-
вието: 

     [ ]
o

va a
K

..0005,0 π
σ θ =    (2) 

където: [ ]vaθσ е допустима амплитуда на напрежение при вибрации в 
[ ]MPa ; 

    21÷=K [ ]2/ mMPa  e ефективно значение на амплитудата на праго-
вия коефициент на интензивност на напрежението при умора; 
  5,01,0 ÷=oa [ ]mm  е радиус на полукръглата пукнатина. 
Наред с направените допускания следва да се отчете безопасното ни-

во на вибронапреженията, за които при реални размери на повърхностна 
пукнатина от умора, границата  на умора е недостижима. За оценка на та-
кива напрежения се използва условието:  

   { }
f

а a
K

..0005,0 π
σ θν =     (2) 

където: { }θνσ а  е безопасна амплитуда на напрежение при вибрации, 
[ ]MPa ; 

    fa  е максимално допустимият радиус на полукръгла пукнатина 
като се вземат под внимание равните половини на номиналната дебелина 
на стената на елемента.  

Разчетният брой пълни цикли на спиране и пускане на тръбопровода 
с умерена температура трябва да бъде по-малко от допустимото: 

     [ ]NNc ≤     (3) 
 

където:  N е осово усилие от допълнително натоварване,[ ]N ; 
 cN  е пресметнатият брой пълни цикли на натоварване на тръбопро-
вода. 
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В зависимост от вибронапреженията и марката стомана N  може да 
се определи от следните условия: 
 
1. При { }θνθν σσ аа ≤  

- за въглеродна и легирана стомана 

   [ ] 875,1,1

5

1

1
80

10.9,5

⎥
⎥
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⎣

⎡
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σ

θνθ σσ aa
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- за аустенитна стомана    
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където θσ a  е приведено към нормална температура еквивалентно напре-
жение на пълния цикъл на натоварване, [ ].MPa  
 
2. При { } [ ]θνθνθν σσσ aaa <<  за всички стомани е в сила условието: 

   [ ] [ ] { }
[ ] { }⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=
θνθν

θνθν

σσ
σσ

aa

aaNN 112     (6) 

 
3. При [ ]θνθν σσ aa ≥  за тръбопроводи от всички стомани експлоатацията 
е недопустима. 

За вискотемпературни тръбопроводи в условия на вибрации при 
[ ]206,0 σσθ ≤  трябва да е изпълнено условието  

     [ ]NNc ≤ ,      (7) 
а при [ ]206,0 σσθ >  трябва да е изпълнено условието:  

    [ ] [ ] 1
2,1 20 ≤+
σ
σθ

k

c

N
N

     (8) 

където: [ ]kN  е допустим брой пълни цикли на натоварване при вибрации, 

             [ ]20σ  е допустимо напрежение при нормална температура, [ ].MPa  
За типови тръбопроводи в качеството си на критерии за виброустой-

чивост могат да бъдат използвани допустимите амплитуди на преместване 
в характерни сечения на тръбопровода определени чрез измерване и/или 
чрез изчисления. 
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Проверката за виброустойчивост на тръбопроводите е основна зада-
ча при тяхното оразмеряване. Виброустойчивостта има пряко отношение 
към безопасната и надеждна експлоатация на тръбопроводните системи. 
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Abstract: The main focus of this paper is Nanotribology and the fu-
ture that this new science presents to people. However, there are cer-
tain problems and uncertainties that are connected with the nanotech-
nologies and part of these problems are presented here together with 
nanotechnology’s innovations. 
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1. Въведение. 

Нанотехнологията се появява като идея през 1959 и остава само теория до 
1981, когато се появява STM (scanning tunneling microscopy), визуализация 
на топографията на повърхността и електронната структура с атомно-
пространствена резолюция и прави възможно наблюдаването и манипули-
рането на атомни структури като buckyballs (въглеродни молекули с 
формата на футболна топка, открити през 1985) и carbon nanotubes (въгле-
родни атоми, които имат формата на издължени кухи тръби, открити през 
1991). Техническата дефиниция на трибологията накратко е: изследване на 
взаимодействащи си процеси, възникващи при адхезия, триене, надрасква-
не, износване, нанонарязване, и тъкни смазочни филми при плъзгащи се 
повърхности, при мащаби обхващащи молекулярното и атомно ниво. От 
друга страна нанонауката описва възможността да се наблюдават, измерват 
и произвеждат неща при мащаб от 1 до 100 нанометра. Двете заедно обра-
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зуват Нанотрибологията, която като интердисциплинна наука разкрива го-
леми възможности пред бъдещето на човечеството. 
 

2. Използвани инструменти в Нанотрибологията 
SFA (surface force apparatus), апарат за измерване на силите на повърхност-
та, които е открит през 1960 и е използван предимно за изучаването на ста-
тичните и динамичните свойства на тънък молекулярен слой притиснат 
между две молекулярно гладки повърхности. 
 

 
 
STM(scanning tunneling microscop) е създаден през 1981 и оттогава насам 
се използва за да дава ясна картина на провеждащи повърхности и молеку-
ли от смазка. 

 
 
 
AFM(atomic force microscope) е изобретен през 1985 и най-често се 
използва за: измерване на много малки сили между връх на сонда и 
повърхност, а също и за топографски измервания, измерване на силите на 
слепване, електростатичните сили, силите на износване, и др. 

Повърхности при 
контакт

Повърхности без 
контакт 
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FFM(friction force microscope) представлява модифицирана форма на AFM, 
използва остър диамантен връх монтиран на нееластична носеща греда. 

 
 

3. Проблеми на Нанотрибологията 
Микро и нанотрибологията са многообещаващи раздели на науката, които 
очертават бъдещето, но прогреса е невъзможен без използването на дости-
женията на традиционната трибология – механика на контакта, теория на 
граничното смазване и адгезията. Може би нанотрибологията оказва най-
голямо влияние при разглеждане на проблема с износването, тъй като бла-
годарение на атомно-силовите микроскопи се изработват перспективни 
износоустойчиви материали, които съдържат такива компоненти като фу-
лерени и нанотръби.  
Тези материали активно се разработват и внедряват в областта на керами-
ката с нанометрови размери и материали с ултрадисперсни елмази за ре-
жещи инструменти.  
Проблема при намаляване на износването е, че съществува голямо разноо-
бразие от видове износване, но няма единна класификация и това прави 
разработването на достатъчно износоустойчив материал трудно дори и при 
наличието на такива системи като атомно-силов микроскоп. 
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От друга страна нанотрибологията се сблъсква с проблеми, касаещи сами-
те уреди, чрез които се изследват наночастиците. Колкото и да е напредна-
ла науката днес, тази област все още е недостатъчно изследвана.  
За българските учени, както и учени от други страни съществува и друга 
пречка, при развитието на нанотехнологиите – прекалено скъпата апарату-
ра, без която обаче не може да се осъществи и най-простото изследване.  
 

4. Бъдеще на Нанотрибологията и въобще Нанотехнологията 
Системите, базирани на въглерод представляват внушително широк и пос-
тоянно разширяващ се клас от материали, като разглеждани на нано ниво 
получават различни свойства: nanotubes, buckyballs, graphene(лист от сп-
свързани въглеродни атоми) и diamondoids(структури, наподобяващи диа-
мант). 

 
 

Нанотрибологията като интердисциплинна наука свързва в едно инс-
трументи и идеи както на физиката и механиката, така и на материалозна-
нието, химията и дори екологията. Нанотрибологията и нанотехнологиите 
в бъдеще ще оказват още по-голямо влияние върху човешкия живот, могат 
дори да променят изцяло човешкия мироглед. 
Нанотехнологията може да позволи имплантирането на чипове в човешко-
то тяло, които могат да помогнат за забавянето на стареенето, да усилят 
сетивата ни и дори да подпомогнат интелигентността. От друга страна тяс-
но свързани с нанотехнологията са и МЕМС системите, които ще доведат 
до развитието на смазките за микроелетромеханичните системи, както и на 
по-добро разбиране на механичния контакт на микро- и нано- мащаб.  
Заедно с механичната част, нанотехнологиите разкриват големи перспек-
тиви за медицината, особено в борбата с рака на простата, както и в много 
други насоки – забавяне на стареенето, по-бързо заздравяване на рани и др. 
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5. Заключение 
Нанотрибологията е науката на бъдещето. Тя може да промени човешкия 
живот, както към по-добро, така и към по-лошо. Въпросът е до колко човек 
може да овладее наночастицата, за да я направи свои помощник? 
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1. Въведение:    

Слънчевата енергия идваща от космоса затопля земната повърхност. 
Фиг. 1Част от тази енергия се излъчва обратно под формата на 
инфрачервена енергия от Земята, но друга се абсорбира в 
атмосферата от „парниковите газове”. Този естествен процес на 
задържане топлината в атмосферата се нарича „парников ефект”, без 

него температурата на Земята би била -18°C, а сега 
тя е +15°C. Поради човешката дейност в 
атмосферата се натрупва въглероден диоксид, 
метан и диазотен оксид, причинени от изгаряне, 
разграждане на нефтени продукти и др. Тези газове 
увеличават проявлението на парниковите газове, 
като засилват естествения парников ефект и 
повишават температурата по света.  

Това произтичащо допълнително затопляне се 
нарича „засилен” парников ефект.  

 Фиг.1 – явлението парников ефект                         
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2. Последсвия от „засиления” парников ефект. 

От изминалите 1 000 години ХХ век е най-топлото столетие, а 90-те 
години на ХХ век - най-топлото десетилетие. Тази тенденция на затопляне 
продължава и до днес. Средната температура на повърхността на земята се 
е повишила с почти 1°C в Европа през последните 100 години. Ако стане 
покачване с още един градус, това може да има катастрофални и 
необратими последствия. Една четвърт от емисиите отделяни в ЕС, се пада 
на сектора на транспорта и е възможно тази цифра да отбележи ръст с 30 % 
до 2030 г. Нарастването на уличното движение в централните части на 
големите градове води до чести задръствания, а оттам до загуба на време и 
замърсяване на околната среда. Атмосферното и звуковото замърсяване, 
също се увеличават с всяка година.  

 

 Диаграма 1 – вредни емисии отделяни от различни превозни средства 

Един нов автомобил води до отделянето на средно 160 гр/км емисии на 
CO2 на човек, един самолет - 175 гр/км, един автобус – 60 гр/км, а един 
влак - 100 гр/км. 

3. Действия за ограничаване на емисиите. 

  Европейската комисия предприема действия за ограничаване 
отделянето на въглероден диоксид, посредсвом въвеждането на нови 
нормативни актове. Целта на всички правителствени и неправителствени 
организации, борещи се срещу климатичните промени е да се постигне 
ниво не по-високо то максимално допустимата концентрация на СО2 в 
атмосферата. В момента тя е 390 ppm а трябва да спадне до  350 ppm, така 
според експерти светът ще има шанс да се адаптира към настъпващите 
промени в климата. 

   Според холандско проучване огромни щети на хората и околната 
среда нанасят пътувания с абтомобил на разстоание 7,5 км.  Близо 4 млн 
км се изминават дневно при такива пътувания. Това е причината да се 
обмислят предложения за приемане на административни мерки за 
забраняване на такива придвижвания и избор на алтернативни видове 
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транспорт, какъвто е велосипедът, който не произвежда парникови 
газове и не замърсява. Поради това той е най-малко замърсяващия вид 
транспорт. 

4 . Изложение  
За  предимствата на велосипедния транспорт няма никакъв спор – 

той е евтин, екологичен, здравословен и бърз.   
 Ако 1 милион автомобила спрат да се движат по шосетата за един ден, 
ще се избегнат 20 000 тона емисии на CO2. А когато човек кара 
колелото си той изгаря близо 300 калории за един час и при това 
изгаряне никакви газове не се отделят.  

Замяната на автомобила с велосипед, ще се окаже благоприятно не 
само върху спортната ни форма, но ще допринесе за намаляването на 
шума, емисиите и задръстванията по пътищата.  
Експертите препоръчват каране на колело, поне три пъти седмично, като 
заявяват, че който се придвижва с колело по 3-4 пъти на седмица, отговаря 
на определените от Световната здравна организация параметри за 
минимум движение седмично. 
  5. Велосипедният транспорт по света 

Според статистиката на ЕС, процентното разпределение на 
населението, които пътуват за работа с велосипеди (вкл.пеша)  и тези с 
автомобили (вкл. мотоциклети) е: в Грац – 60% и 18%, в Люксембург – 
68%, и 15%, в Кьолн – 64% и 13%, в Хамбург – 61% и 16%, Берлин – 55% и 
13%, Дъблин – 63% и 20%, Хага – 51% - 30%, Амстердам- 51% и 25%, 
Мадрид – 42% и 8%, Барселона – 53% и 16%, Прага – 30% и 8% и т.н. ,като 
останалите проценти са на обществения транспорт. 
  Британското правителство ще отпусне 100 млн лири за развитие на 
велосипедния транспорт. 2,5 млн лондончани и 11 други града ще получат 
субсидии. Планът предвижда изградане на велоалеи свързващи 
централните части на градовете с техните околности. Пресечките с 
моторни превозни средства ще бъдат променени така, че да са максимално 
безопасни за велосипедисти.  
  Правителството ще помага на гражданите да поправят старите си 
велосипеди, ако нямат възможност да си закупят нови. Предвидено е 
изграждане на паркинги за велосипеди по градските площадки, където 30 
минутен престой ще бъде безплатен , а всеки следващ час ще се заплаща с 
една лира. 

През 2002 година федералното министерство на транспорта приема 
програма за насърчаване на колоезденето. И от тогава колоезденето в 
Германия изживява истински бум. Министърът на транспорта Волфганг 
Тифензее заяви, че от 2002-ра година насам броят на извършваните с 
велосипед придвижвания се е увеличил с 10 процента - до 28 млн. 
пътувания. Правителството отпуска ежегодно по 100 млн. евро за 
програмата, като в плана влизат и проекти за комбинирано придвижване – 
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с колело и с обществен транспорт. Според Карстен Клама от Федералния 
съюз на колоездачите „Германецът изминава средно по 300 км с колело, 
докато холандците и датчаните карат три пъти повече - по 900 км." 

  
       
Фиг. 2 – датската полиция на колела   Фиг.3–коледнатаелха в Копенхаген,  

захранвана от велосипеди 
 
В Копенхаген зелените алеи са около 350 км. Предвижда се 50% от 

населението да премине на екологичен начин за придвижване – с колела. 
Това би спестило приблизително 80 000 тона въглероден двуокис.  
   Амстердам – градът с велосипеди навсякъде, буквално милиони, 
карани от хора с различно социално положение, раса, пол и тегло. 
Бизнесмени с костюми, домакини с деца, млади хора с размъкнати дрехи, 
спретнати пенсионери, пълни дами с широко облекло, служители на закона 
в униформи и т.н. 

Там където няма място на тротоарите, лентите за велосипеди са на 
самите улици, а когато и там няма място, велосипедите са пълноправни 
превозни средства на пътя и колите винаги им дават предимство. Можеш 
да видиш как докато колоездят, хората говорят по мобилен телефон, пушат 
или държат чадър когато вали. 

6. България 
     В България велосипедните алеи и налагането на този тип 
придвижване из градска среда са още в пожелателна форма. Може би 
първо трябва да бъдат изградени велоалеи, улесняващи придвижването в 
градовете. 
 Всеки последен петък от месеца, хора с колела, ролкови кънки и 
тротинетки се събират на едно място за да покажат своето отношение 
както към желанието си да живеят в един по-чист град, така и към здравето 
и тонуса си всеки ден!  
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В столицата, градът с най-натоварено движение, се работи усърдно в 
посока изграждане на велосипедна инфраструктура. В кв. Младост се 
предвиждат 45 км велоалеи. От бюджета догодина ще бъдат заложени 
около 2 млн. лева. Като се има предвид, че  за изграждането на велоалеята 
покрай канала на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в столицата бяха 
отпуснати 1 700 хил. лева. за дългата 2,5 км алея изградена от тротоарни 
плочки, не става ясно тези ще бъдат ли изградени от асвалт и по 
европейски стандарти. Активните велосипедисти намират велоалеята по 
канала идеална за пешеходци и хора който разхождат кучетата си там, но 
не и за алеи за колела, тесни са и на места отсъстват или пък просто 
продължават върху бордюр. Главният архитект на София Петър Диков 
заявява, че квартал „Младост” ще се сдобие и с велосипеди под наем. 
Велосипедите ще бъдат 20 на брой. Гражданите ще трябва да получат 
карта за определен брой пътувания, за да могат да вземат велосипед. До 
настоящият момент в София са изградени седем велоалеи. Предвижда се в 
следващите години да бъдат построени още 11 велоалеи. 

В градоустройствения план на новоизбрания кмет Йорданка 
Фандъкова за превръщане на София в Зелена столица, включва изграждане 
на денонощни охраняеми паркинги за велосипеди пред входовете на метро 
станциите в столицата, както и множество велоалеи и свързани маршрути. 
 
 

              
 
   фиг. 4 – велоалея в столицата                  фиг.5 – велоалея в столицата            

 

 
 

Фиг. 6 – велоалея в столицата 
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В помощ на не леката задача са и една от главните неправителствени 
организации занимаващи се с проблемите касаещи активните 
велосипедисти в страната - Велоеволюция. Казусите който защитава са 
изграждане на адекватна и максимално полезна вело-инфраструктура, 
подобаващо асимилиране на отпуснатите за целта средства, както и 
толерантност на пътя както от страна на шофьорите така и от 
пешеходците. 

 

              Фиг. 7 
 

7. Колоезденето има куп плюсове 
Велосипедът като средство за придвижване за някой е хоби, за други 

необходимост, за трети страст , но има и хора за който това е начин на 
живот, не са малко примерите за хора който прекосиха континети яздейки 
`железния кон`.  
       Един млад Българин в началото на 2010 г. ще направи третата от 
серията си експедиции  RЕcycle, които се осъществяват под мотото 
„Рециклиране на мисленето в полза на опазване на околната среда". Това е 
33 годишния бесарабски българин Вячеслав Стоянов, който за контатка си 
с природата споделя : „Когато е на колело човек чува повече, вижда повече 
и усеща миризмите”. Последната експедиция е най-мащабна, Вячеслав  ще 
измине 23000 км прекосявайки три континента около приморието на 
средиземно море. Цели на експедицията му са 1) анализиране на 
замърсените крайбрежни участъци, плод на човешката дейност, 2) 
прокарване на туристически маршрут, 3) приключение и разбира се 
витална форма. Цялата експедиция ще продължи 239 дни.  
      Аз всеки ден пътувам до университета си с колело. Разстоянието от 
вкъщи до Студентски град е 12 км и ми отнема 40 минути, за да пристигна, 
и винаги съм заредена с енергия и тонизирана. За 50 минути се 
придвижвам до там ако използвам масов, градски транспорт. 
Предпочитайки велосипеда, изминавам около 30 км всеки ден. За 
сравниние с колегите ми от квартала, които пътуват с личните си 
автомобили, моето физическо здраве е струвало 5 кг по-малко СО2 на 
атмосферата. Изминавайки ежедневно същото разстояние аз спестявам за 
една година - 1800 кг. вредни емисии на природата. Ако пет човека 
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направят като мен, това означава 9 тона по-малко емисии за 1 година. 
Хората желаещи да живеят „активно” се увеличат всяка минута, мислейки 
и за опазване на околната среда. И несъмнено броят им ще расте и 
нараства. 

8. Заключение:  
Особено в тези динамични времена, когато почти отсъстват 

допирните ни точки с природата, когато чакаме у дома обувките си, 
поръчани от интернет, и четем електронни книгите си и учебниците, 
когато ни липсва движението, е добре да извадим старите прашни 
велосипеди от гаража и да покараме. Да пътуваме до работа с тях. 
Безспорно ще заживеем в един по-чист свят, контактувайки не само с 
природата и околната среда, но и с самите нас. По-малко сърдечно- съдови 
заболявания, по-малко стрес, по-чист въздух, по-приятни сами за себе си. 
В този смисъл мога да заключа, че велосипедът е може би най-
екологичното изобретение на човека, то не само не вреди, то помага. 
Помага на природата и на човека. Който кара велосипед, прави добро и 
на себе си, и на околната среда.  
 
Използвана литература и материали: 
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УСТОЙЧИВОСТ И НЕРАВНОВЕСНА РЕАКЦИЯ НА ТВЪРД 
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Abstract: The presented analysis is an attempt at derivation of the static and dynamic 
performance characteristics of short cylindrical journal bearings, with application to 
the dynamic forced performance of a rigid rotor supported on plain bearings. 
As dynamic performance characteristics are introduced rotordynamic force 
coefficients and their effect on the stability of a rotor-bearing system is thoroughly 
discussed. Cross-coupled force coefficients are solely due to journal rotation, such the 
magnitude (and sign) of the cross-stiffness determines rotordynamic stability. It was 
introduced and the whirl frequency ratio, which relates the whirl frequency of 
subsynchronous motion to a threshold speed of instability. 
Key words: plain journal bearings, static and dynamic performance characteristics 
 
1. Introduction 
 
Hydrodynamic bearings are common components of rotating machinery. They are 
frequently used in applications involving high loads and/or high speeds between two 
surfaces that have relative motions. In the study of journal bearings many aspects of 
engineering are present and many different problems must be discussed and analyzed. 
For example: basic principles of hydrodynamic lubrication, the fundamental equation 
of classical lubrication theory, stability of the dynamic system, etc., [1-12]. 
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The present work is an attempt at derivation of the static and dynamic performance 
characteristics of short cylindrical journal bearings, with application to the dynamic 
forced performance of a rigid rotor supported on plain bearings. It is known that in 
radial bearings, the Sommerfeld number defines a relationship between the static load 
and the journal eccentricity within the bearing. This important design parameter 
represents the static performance of the bearing when rotor speed increases. 
Rotordynamic force coefficients are introduced to show determination of the stability 
behavior of rotors. Detailed derivation of the eight oil-film coefficients is presented in 
our previous work [11], such now their effect on the stability of a rotor-bearing system 
thoroughly discussed. Cross-coupled force coefficients are solely due to journal 
rotation, and the magnitude (and sign) of the cross-stiffness determines rotordynamic 
stability. The whirl frequency ratio WFR relates the whirl frequency of 
subsynchronous motion to a threshold speed of instability. It is known that the desired 
WFR is null; however, plain cylindrical bearings show a whirl ratio of just 0.50, 
limiting the operation of rotating machinery to shaft speeds below twice the system 
first critical speed.  
 
2. Equations of motion 
 
The theoretical study on the oil whirl instability starts from the equations of motion of 
a bearing’s journal. In the presented paper is presupposed that the reactive fluid forces 
generated by the oil film are known yet. At the derivation of equations of motion the 
several assumptions are introduced: The 
rotor consists of a single disk on a rigid 
shaft mounted on two identical plain 
journal bearings (Fig. 1.a); The 
symmetric rigid rotor of mass 2M  
supporting a static load ( 02F W= ) along 
the x  axis; The mass of the shaft is small 
compared with the mass of the disk; The 
disk is fixed on the shaft between the two 
bearing supports; There is no 
misalignment. 
The equations of motion of the rotating 
system at constant rotational speed Ω  
are given by [1]:  
 
(1) ( )2

0xM x F M u sin t F= + Ω Ω +&& ;    
( )2

yM y F M u cos t= + Ω Ω&& , 
where u  is the magnitude of the 
imbalance vector (Fig 1.b), ( )x t  and are 
the coordinates of the rotor mass center, 
and ( xF , yF ) are the fluid film bearing 
reaction forces. 

 

(a) 

                       (b) 
 

Fig. 1  Symmetric rigid rotor supported  
on journal bearings



 178

Since the rotor is rigid, the center of mass displacements are identical to those of the 
journal bearings centers, i.e. ( ) ( )xx t e t= ; ( ) ( )yy t e t= . 
The bearing reaction forces balance the externally applied static load 0 2F W /= , and 
thus 

(2) ( ) ( )
( )

2 2 221
2 2 2

0 22

16 1

4 1
ro to

LF F F rL
c

ε π εεη
ε

+ −⎛ ⎞= + = Ω ⎜ ⎟
⎝ ⎠ −

,  

where  

(3) 
( )

3 2

22 21
ro

rLF
c

η ε

ε

Ω
= −

−
;  

( )

3 2

32
2 24 1

to
rLF

c
η π ε

ε

Ω
=

−
,  

are the static radial and tangential forces. Here r  is the journal radius [m], L  - axial 
length [m], c  - radial clearance [m], e cε =  is the dimensionless journal center 
eccentricity, η  is the dynamic lubricant viscosity [Pa.s] and Ω  is the rotor speed 
[rad/s]. 
The equilibrium attitude angle 0φ  between the static load direction and the eccentricity 
vector is defined by 

(4) 
( )2

0

1

4
to

ro

Ftang
F

π ε
φ

ε

−
= − =      

and the bearing design parameter - modified Sommerfeld number σ , is introduces as  

(5) 
( )

( )

222

2 2 20

1
4 16 1

rL L
F c

εησ
ε ε π ε

−Ω ⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎡ ⎤+ −⎣ ⎦

.                  

For a rated operating condition, σ  is known since the bearing geometry, speed, fluid 
type (viscosity) and load are known. Then 
Eqn (5) gives a relationship to determine the 
equilibrium eccentricity ratio that generates 
the film force balancing the applied static 
load.  
 
3. Force coefficients in fluid film bearings 
 
Fluid film bearing stiffness { }ij ij x ,y

K
=

 and 

damping { }ij ij x ,y
C

=
 force coefficients are 

defined as [3, 1, 5, 11] 

(6) i
ij

j

FK
x

∂
= −

∂
; i

ij
j

FC
x

∂
= −

∂&
   ( i, j x, y= ). 

For example, xy xK F y= − ∂ ∂  corresponds to 
a stiffness produced by a fluid force in the x  
direction due to a journal static displacement 
in the y  direction. By definition, this coefficient is evaluated at the equilibrium 
position with other journal center displacements and velocities equal to zero. The 

 

 
 

Fig. 2   Representation of dynamic  
     coefficients in fluid film bearings 
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negative sign in the definition assures that a positive magnitude stiffness coefficient 
corresponds to a restorative force. 
The coefficients ( xxK , yyK ) are known as the direct stiffness terms, while the 
coefficients ( xyK , yxK ) are referred as cross-coupled.. Figure 2 provides a pictorial 
representation of the bearing force coefficients as physical parameters. 
Inertia or added mass coefficients { }ij ij x ,y

M
=

 are introduced as 

(7) i
ij

j

FM
x

∂
= −

∂&&
 ( i, j x, y= ), 

where { }x, y&& &&  are journal center accelerations. Inertia coefficients are of particular 
importance in superlaminar and turbulent flow bearings and seals. The inertia force 
coefficients or apparent masses have a sound physical interpretation and are always 
present in a fluid film bearing. Inertia coefficients can have a large magnitude 
especially for dense liquids. However, the effect of inertia forces on the dynamic 
response of rotor-bearing systems is only of importance at large excitation frequencies, 
i.e. high squeeze film Reynolds numbers. 
With the given definitions, the bearing reaction forces are represented as [11]: 

(8) ( )
( )

0

0

x xx xy xx xyx

y yx yy yx yyy

F K K C CF t x x
F K K CF t y y

⎛ ⎞ Δ Δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠

&

&
,  

where 0 0 2xF F W /= =  and 0 0yF = . 
It is important here to mention that the defined by this way force coefficients allow 
representing the forces of the dynamic fluid film bearing in terms of the fundamental 
mechanical parameters { }K ,C,M . However, this does not mean that these coefficients 
must be in accordance with conventional knowledge. For example, the “viscous” 
damping coefficients may be negative, i.e. non-dissipative, or stiffness coefficients 
non-restorative. 
In the considered case, the linear equations (1) for small amplitude motions of the 
rotor-bearing system become 

(9) 20
0

xx xy xx xy

yx yy yx yy

C C K KM x x x cos t
M u

C K KM y y y sin t
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&& &

&& &
. 

By the other hand these force coefficients in dimensionless form must represent as [3, 
1, 11]: 

(10) 
0

ij ij
ck K
F

= = ;  
0

ij ij
cc C
F
Ω

= =   i, j x, y=  

where 0F  is the static load applied on each bearing (in the x direction). It is important 
to remind that the total load 02W F=  is shared by the two bearings in a symmetric 
rotor mount.  
At rendering into account (4) and (5) the static load is  

(11) ( )2

0 4
L / c Lr

F
η

σ
Ω

= .  

After that, using the Lund’s definitions [3] 
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(12) 
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0
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πσ εφ
ε

= = =
−

 

can be derived the analytical formulas for the short bearing dimensionless force 
coefficients. Detailed expresses for these coefficients are given in [11]. It is important 
to remark that the graphical visualizations  (for example in [4, 11]) of dimensionless 
stiffness and damping force coefficients for plain journal bearing must be represent as 
functions of the journal eccentricity ε  and of the modified Sommerfeld number σ, 
respectively. It is necessary [1, 4] since sometimes the journal eccentricity is known a 
priori; while most often, the design parameter, i.e. the Sommerfeld number, is known 
in advance. In general, the physical magnitude of the stiffness and damping 
coefficients increases rapidly (nonlinearly) as the journal eccentricity increases. 
 
4. Stability analysis of rigid rotor supported on plain journal bearings 
 
For small amplitude journal motions about the equilibrium position ( 0 0e ,φ ), the 
equations of motion of a rigid rotor supported on plain bearings are introduced yet as: 

(13) 20
0

xx xy xx xy

yx yy yx yy

C C K KM x x x cos t
M u

C K KM y y y sin t
Δ Δ Δ Ω⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+ + = Ω⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ Δ Δ Δ Ω⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

&& &

&& &
. 

At substitution of the following dimensionless variables 

(14) xX
c

Δ
Δ = ; yY

c
Δ

Δ = ; tτ = Ω ; u
c

δ =  

into Eqn (13) gives: 

(15) 2 2xx xy xx xy

yx yy yx yy

c c k kX X X cos
p p

c c k kY Y Y sin
τ

δ
τ

′′ ′Δ Δ Δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥′′ ′Δ Δ Δ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, 

where ( ) d'
dτ

= ; 
2

2

0

cMp
F

Ω
=  is a dimensionless mass, and ijk , ijc  are the dimensionless 

dynamic force coefficients. 
In the considered here case it is of interest to study if the rotor-bearing system is stable 
for small amplitude journal center motions (perturbations) about the equilibrium 
position. To this end, set the imbalance parameter 0δ =  in the equations above, the 
linearized equations of motions transform to: 

(16) 2 0
0

xx xy xx xy

yx yy yx yy

c c k kX X X
p

c c k kY Y Y
′′ ′Δ Δ Δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

+ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥′′ ′Δ Δ Δ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
. 

If the rotor-bearing system is to become unstable, this will occur at a threshold speed 
of rotation sΩ  and the rotor will perform (undamped) orbital motions at a whirl 
frequency sω . //Here must be recall that in a mechanical system, an equivalent 
damping ratio greater than zero causes the attenuation of motions induced by small 
perturbations from an equilibrium position. A null damping ratio brings the system 
into sustained periodic motions without decay or growth, thus denoting the threshold 
between stability and instability (amplitude growing motions//. These orbital motions, 
satisfying Eqn (17), can be representing in the form: 
(17) sj t jX Ae Aeω ωτ= = ; sj t jY Be Beω ωτ= = ; 1j = − , 
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where s s/ω ω= Ω  is known as the whirl frequency ratio, i.e. the ratio between the rotor 
whirl or precessional frequency and the rotor onset speed of instability. 
Substitution of (17) into equation (16) leads to: 

(18) 
2 2

2 2

0
0

s s xx s xx xy s xy

yx s yx s s yy s yy

p k j c k j c A
k j c p k j c B
ω ω ω

ω ω ω
⎡ ⎤− + + + ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ − + +⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
. 

The determinant of the system of equations must be zero for a non-trivial solution of 
the homogenous system of equations, i.e., 
(19) ( ) ( )2 2 2 2

s s xx s xx s s yy s yyp k j c . p k j cω ω ω ωΔ = − + + − + + −  

  ( ) ( ) 0yx s yx xy s xyk j c . k j cω ω− + + = . 
After a serious algebraic manipulation, the real and imaginary parts of Δ above render, 

(20) 
2

2 2

0

xx yy yy xx yx xy xy yx s
s s eq

xx yy

k c k c c k c k cMp k
c c F

ωω
+ − −

= = =
+

 

and 

(21) 
( )( ) 2

2 eq xx eq yy xy yx s
s

xx yy xy yx s

k k k k k k
c c c c

ωω
− − − ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟− Ω⎝ ⎠
. 

 
4.1 Threshold speed, critical mass, equivalent stiffness and whirl frequency ratio 
 
For a given value of journal eccentricity 0ε , i.e. a given Sommerfeld number σ, first 
must be  evaluate Eqn (20) to obtain the equivalent stiffness eqk , and then Eqn (21) to 
get the whirl frequency ratio sω . This substitution then yields 2 2

s eq sp k / ω=  (critical 
mass), which in turn renders the onset speed of instability sΩ . 
Figure 3 depicts the whirl frequency ratio versus equilibrium modified Sommerfeld 
number and equilibrium journal eccentricity, respectively. It is known that for near 
centered journal operation, i.e. large Sommerfeld numbers, the whirl frequency is 0.5, 
i.e. half-synchronous whirl. 

On the other hand, if one assumes that the current rotational speed Ω  is the onset 
speed of instability, then from the relations above it follows the largest magnitude of 
half system mass M  to make the rotor-bearing system unstable. This mass is known as 

 
            

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Whirl frequency ratio vs. equilibrium modified Sommerfeld number 
                                          and vs. equilibrium journal eccentricity 
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the critical mass cM  and corresponds to the limit mass which the system can carry 
dynamically. If the rotor mass is equal to or larger than twice cM , then the system will 
become unstable at the rated speed Ω . 
The whirl frequency ratio (WFR) s s/ω ω= Ω  is the ratio of the rotor whirl frequency 
to the onset speed of instability. This ratio, as given in Eqn (21), depends only on the 
fluid film bearing characteristics and the equilibrium eccentricity. The WFR is 
independent of the rotor characteristics (rotor mass and flexibility) [1].  
As it was mentioned yet, the parameter eqk  is a journal bearing (dimensionless) 
equivalent stiffness. From the definitions of threshold speed ( )2 2

0s sp M c / F= Ω  and 
whirl ratio s s s/ω ω= Ω ,  follows 

(22) 2 0
s eq eq

FM k K
c

ω ⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Thus, the whirl or precessional frequency is 

(23) eq
s n

K
M

ω ω= = , 

i.e., the whirl frequency equals the natural frequency of the rigid rotor supported on 
journal bearings. 
This value of whirl frequency ratio (WFR) is a characteristic of hydrodynamic plain 
journal bearings. The WFR shows that at the onset speed of instability the rotor whirls 
at its natural frequency equal to 50% of the threshold rotational speed. Furthermore, 
under no externally applied loads, 0 0F = , as in vertically turbomachinery, the bearing 
possesses no support stiffness, i.e. 0eqK =  and the system natural frequency nω  is 
zero, i.e. the rotor-bearing system must whirl at all operating speeds. 
Here must be underline that, if 0xyk = , i.e. the bearing does not have cross-coupled 
effects, then the WFR = 0, i.e. no whirl occurs and the system is always dynamically 
stable. Cross-coupled effects are then responsible for the instabilities so commonly 
observed in rotors mounted on journal bearings. If the whirl frequency ratio is 0.5, 
then the maximum rotational speed that the rotor-bearing system can attain is just, 

(24) 2 2
0 5

s
max s n.

ω
ω ωΩ = = = , 

i.e., twice the natural frequency (or observed rigid rotor critical speed). 
From the dependences of the whirl frequency ratio, dimensionless threshold speed sp  
and  critical mass 2

sp  from the Sommerfeld number and equilibrium journal 
eccentricity is evident that a rigid-rotor supported on plain journal bearings is stable 
for journal eccentricity ratios ε > 0.75 (small Sommerfeld numbers) for all L / D  ratios 
[1, 4].  
Here is important that increasing the rotational speed of the rotor-bearing system 
determines larger Sommerfeld numbers, and consequently, operation at smaller journal 
eccentricities for the same applied static load. Thus, operation at ever increasing 
speeds will eventually lead to a rotor dynamically unstable system as the analysis 
results show. 
 
4.2 Effects of Rotor Flexibility on stability of system 
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A similar analysis can be performed considering rotor flexibility [1]. The analysis 
shows that the whirl frequency ratio is not affected by the rotor flexibility. However, 
the onset speed of instability is dramatically reduced. 
The relationship for the threshold speed of instability of a flexible rotor is: 

(25) 
( )

2
2

1
s

sf
eq

pp
k T / c

=
+

, 

where the sub index f denotes the flexible rotor, rotK  corresponds to the rotor stiffness 
on each side of the center disk, and 0 rotT F / K=  is the rotor static sag or elastic 
deformation at midspan. 
The elastic shaft and bearing are mounted in series, i.e. the bearing and shaft 
flexibilities add (reciprocal of stiffnesses), and thus the equivalent system stiffness is 
lower than that of the bearings, and therefore the system natural frequency is reduced. 

Figure 4 shows the threshold speed of instability sfp  for a flexible rotor mounted on 
plain short length journal bearings. It is evident that the more flexible rotors have got 
the lower threshold speed of instability. If the fluid film bearings are designed too stiff 
(small Sommerfeld numbers), then the natural frequency of the rotor-bearing system is 
just ( )0 5,

rotK / M , irrespective of the bearing configuration. 
 
5. CONCLUSION 
 
The presented study gives some of important formulas and their derivation about static 
and dynamic performance characteristics of short length cylindrical journal bearings, 
with application to the dynamic forced performance of a rigid rotor supported on plain 
bearings. It was introduced the modified Sommerfeld number and equilibrium 
eccentricity ratio, as well as stiffness and damping force coefficients, such their effect 
on the stability of a rotor-bearing system was thoroughly discussed. It was introduced 
and the whirl frequency ratio, which relates the whirl frequency of subsynchronous 
motion to a threshold speed of instability. It is evident that if it is possible  

 
 

Fig. 4 Dimensionless threshold speed of instability (ps) for flexible rotor  
vs. modified Sommerfeld number σ  
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The big part of rotating machines as compressors, turbines, pumps; electric motors, 
electric generators, etc. are commonly supported on fluid film bearings. Most 
applications implemented common cylindrical plain journal bearings which are similar 
to the considered here cases. As machines have achieved higher speeds and larger 
power, rotor dynamic instability problems such as oil whirl have brought the need to 
implement and other bearing configurations (as axial groove bearings, lobe bearings, 
tilting pad bearings, etc.), which geometry presupposes reduction of the 
subsynchronous whirl instability problems. 
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Въведение 

Има четири големи предизвикателства пред трибологичните 
познания и моделиране на контакта. Първото и второто са свързани с 
материалите в процеса на триене: При материали с коренно различни 
свойства и състав могат да се получат сходни или еднакви кинетични 
коефициенти на триене и обратно, кинетичните коефициенти на триене за 
един и същ материал могат да се различават коренно при различните 
трибосистеми. 

Третото е едно от най-големите предизвикателства пред 
моделирането в трибологията: това е обвързването на трибоефектите за 
машините, материалите (включително смазочните материали) и околната 
среда в количествени и прогностични модели. 

Четвъртото предизвикателство е свързано с въпроса как да се примирят 
трибологичните явления, които настъпват на различни мащабни нива. 

Ще спрем вниманието си върху това последно предизвикателство. 

Трибологичните изследвания винаги са били винаги интердисциплинарни - 
в контакта между различните научни общности на физиката, химията, 
материалознанието и т. н. От всички тези научни области техниката на 
изследване в трибологията извлича голям брой методи, експериментални и 
теоретични, със стремеж те да се приложат върху трибологичните задачи.  

В последните години бяхме свидетели на развитието на много нови 
методи, особено в областта на характеристиките и моделите на 
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повърхностите, които позволяват да се изследват трибосистемите в 
невъзможни досега детайли. И все пак, едно трайно предизвикателство в 
трибологичните изследвания си остана: то е свързването на процесите на 
микро / нано-ниво в контакта с макроскопичното му поведение. 

Разглежданата тук тема се свързва с тези мащабни аспекти [1-7] и поставя 
ударението върху новите изследователски техники, основно от физиката и 
химията на повърхностите и тяхното приложение към специфични 
проблеми, свързани с трибологията. 

Много-мащабни ефекти: 

Поведението на трибо-контактите се формира на нано-ниво и е свързано с 
явления на макро-ниво. 

Думата “nano” означава “една милиардна”. Представката идва от гръцкото 
„нанос” (νᾶνος), означава джудже, мъниче, малко дребно нещо, и е 
официално потвърдена като стандартна за системата SI през 1960 г. 

Един нанометър (1nm = 10-9 m) е една милиардна от метъра. Лист хартия е 
дебел около 100·000 нанометра, червеното кръвно телце е 1000 нанометра; 
една протеинова  молекула може да бъде 10 нанометра, верижна молекула 
от 10 атома (например на витамин С) - 1 нанометър, а 1 атом е средно 0,1 
нанометра. 

Принципно в моделирането Ab initio methods, т. е. числени методи, 
основани на квантовата химия и физика; на дискретната динамика, 
молекулярната динамика и др. модели, описващи физиката на нанониво, не 
могат да бъдат пренасяни директно на макрониво (пространствено и 
времево), поради причини, залегнали в компютърната техника. Значи за 
предсказване на макроповедението са необходими друг тип модели. 

Повърхностни свойства на материалите: Благодатни за трибологията се 
оказват инструменталните методи за повърхностни изследвания на микро 
и нано-ниво. Развитието на новите методи за повърхностен анализ 
(например с микроскопа на атомните сили AFM; с FIB focussed ion beam 
milling – фрезоване с фокусиран йонен лъч; с рентгенова томография; със 
Scanning Probe Microscopy SPM – сканиращо сондиране, със Scanning 
electron microscope SEM; с микроскопската техника NSOM/SNOM - 
Near-field scanning optical microscopy, при която наноструктурите се 
изследват като се изследват свойствата на безкрайно малки вълни – 
детекторът се поставя на разстояние, по-малко от дължината на вълната; 
със съвременната молекулярна спектроскопия, често в комбинация с SPM 
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или NSOM/Раманова спектроскопия) позволи да се изследват и 
характеризират суб-микрометрични размери на структурните зърна и да се 
напредне много в разбирането на връзките между структура, механизми на 
деформация, механични свойства и други повърхностни и интерфейсни 
ефекти. Анализът може да осигури фундаментална информация за 
разработването на достоверни модели за много трибологични задачи, като 
например за граничното триене, за свойствата на попърхностните 
покрития и др. 

Все още се правят първи стъпки в тази насока. Ето някои примери [8]: 
 

              

От голямо значение е връзката между геометрията на повърхността 
(ориентация, форма, размери и др.) и подобряването на трибосвойствата на 
контакта, при различни условия на смазване. Изследвания показват, че 
въвеждането на специфична текстура на микрониво може на макрониво да 
действа като депо за частиците от износване или резервоар за смазка; така 
се увеличава животът на плъзгащите контакти и се намалява коефициентът 
на триене.  

Някои изследвания показват, че може да се предвиди фрикционното 
поведение при текстурирани на нанониво повърхности за материали от 
технологичен интерес (Si, материали на Si-основа, метали). 
Текстурирането може да стане чрез фрезоване с фокусиран йонен лъч (FIB) 
и наноиндентор от AFM. Така, с AFM равнинни на микрониво осезатели, 
измерването на страничните сили се използва за изследване на 
зависимостта на триенето от специфичната повърхностна геометрия. 

На първата фигура е дадена Si повърхност, нано-структурирана с FIB - 
фрезоване с фокусиран йонен лъч. 
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Другата фигура представлява картина от SEM (при пробиване с FIB) на 
твърдо покритие SiC. 

Към не-оксидните керамични материали, какъвто е SiC, се насочва голям 
интерес заради много добрите им трибологични характеристики (висока 
твърдост и нисък коефициент на триене). Една от задачите е да се увеличат 
знанията за корелацията между структурата и трибо-механичните свойства 
(твърдост, износване, адхезия) при тънки твърди покрития, като се 
използват различни техники на получаване на покритията (Channel Spark 
Ablation (отнемане на материал от повърхността), Sputtering 
(разпрашаване), плазмени покрития - Plasma Enhanced CVD, PVD).  

Последните две десетилетия моделирането на микро/нано-ниво напредна 
много. Чрез манипулиране на атоми и молекули на повърхности  се 
получаваха моделни блокове – структурни елементи от нано системи. 
Повечето от тези опити са правени със сканиращ тунелен микроскоп при 
криогенни температури.  Сега се правят опити [9] да се използва друга 
сканираща  техника, AFM-микроскопията, като инструмент, даващ 
възможност за създаване на наноструктури с пускане на атоми един по 
един при стайна температура. 

Лекцията на Ричард Фейнман, изнесена през 1959 г., стана важен документ 
в историята на нанонауката [10]. В нея той призова изследователите да 
подобрят разделителната способност на електронния микроскоп. И те го 
направиха. Но промяната на разделителната способност е само част от 
събитието. Схващанията и въображението на Фейнман изиграха важна 
роля в развитието на нанонауката, което дойде доста по-късно. Ред е и на 
нанотрибологията да се възползва от големите възможности на 
инструменталната техника, за да извлече максимална полза за 
примиряване на многото лица на трибологичните явления, проявяващи се 
на различните мащабни нива.  
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ВЕСТИ ОТ РАБОТАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
СЪВЕТ ПО ТРИБОЛОГИЯ (ITC) 

Емилия Асенова 
 

NEWS FROM THE INTERNATIONAL TRIBOLOGY 
COUNCIL 

Emilia Assenova 
 

1. От секретариата на ITC: 
Секретарят на Съвета проф. Шерингтон  напомня за необходимостта да се 
поддържа добра комуникация чрез бюлетина на Международния съвет по 
трибология - ITC Newsletter и за необходимостта Международния съвет да 
се информира за подробности  от страна на страните-членки, вице-
президентите и член-кореспондентите . Бюлетинът излиза два пъти в 
годината и приема новини от обществата по триболгия (до 3 параграфа и 
една снимка или фигура) на английски на адрес: isherrington@uclan.ac.uk ). 
За да се подобрят контактите, всяко общество трябва отново да изпрати: 
Име за контакт, пощенски адрес, телефон, факс, email и web-адрес), а също 
и детайли за конференции и други форуми. Тези данни ще влезнат в 
интернет-страницата на Международния съвет www.itctribology.org. 
Сегашните данни за много от обществата липсват или са неточни.  
2. Четвърти Световен конгрес по трибология в Киото (6-11 септември 
2009) 
В своя поздравителен адрес за откриването на четвъртия Световен конгрес 
по трибология Президентът на Международния съвет проф. Джост 
подчертава, че светът е много по-различен от този, когато се създаде 
Международния съвет от 9-те основатели. Днес затрудненията с енергията, 
материалите и храните са невиждани до сега.  Един акцент върху 
трибологията би могъл да бъде да се даде “кратък отдих”,  като се решават 
проблемиte на околната среда, a трибологията da влезе в крак с основната 
политика за енергията и околната среда. На преден план излиза връзката на 
трибологията и екологията. При обсъжданията на “Green Tribology/ 
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Зелената Трибология” в Института по инженерни науки и технологии IET 
(Institution of Engineering and Technology) в Обединеното кралство, 
Главният съветник на външния министър казва, че сега трибологията става 
съществена в световен мащаб. Според думите на проф. Джост “е дошло 
времето да мислим за целта на нашето съществуване на този свят”. Освен 
и преди подчертавания интерес на обществата по Трибология към 
образованието, микро и макроикономиката и начините, по които да 
отговорят на съвременните изисквания към научна и технологична 
дейност,  те трябва да обърнат голямо внимание и на качеството на живот. 
Проф. Джост дава пример със съвременното развитие на биотехнологиите 
и цитира разработките за възможното използване на технологията на 
стволовите клетки при внасянето на “смазочни слоеве” в увредените стави, 
които да удължат трайността им. Добре e обществата да изпратят доклади 
по тези въпроси, които да се включат в Бюлетина ITC Newsletter. 
Проф. Кимура  резюмира подготовката и провеждането на четвъртия 
Световен конгрес по трибология в Киото  WTC IV. Отчита се големият 
успех на провеждането на конгреса и приносът на трибологията за 
напредъка на техническите иновации и устойчивото развитие в света. В 
резултат от икономическата криза са пристигнали по-малко делегати от 
очакваното (в крайна сметка в Конгреса в Киото са участвали  1400 души с 
над 850 доклада от 53 страни – от тях 124 студенти и аспиранти ). В 
организацията на Конгреса са били въвлечени 80 души от Япония.  
3. Пети Световен конгрес по трибология 2013 година 
Комисията на ITC по утвърждаването, председателствана от проф. Кенет 
Холмберг,  представя получилите много добра за финална конкуренция 
предложения за страна-домакин: Италия (представена от проф. Енрико 
Чули) и Южна Африка (представена от проф. Филип де Ваал). Италия се 
смята за много силна страна в трибологията, с много силно въвличане на 
индустрията, а и като географско положение е много близо до голям брой 
общества-членове на Международния съвет по трибилогия. Тя получи 13 
гласа от събранието на ITC, срещу 5 гласа за Южна Африка.  Петият 
Световен конгрес по трибология  през 2013 година ще бъде в Торино, 
Италия. 
4. Нови членове на Международния съвет по трибология 
В доклада на Комисията по членство в ITC кандидатстващите за членове 
Алжир, Чили и Монголия са приети за Член-кореспонденти, а Бразилия и 
Швейцария - за пълни членове на Международния съвет по трибология. 
При специални случаи повече от едно общество от дадена страна могат да 
бъдат членове на Международния съвет. 
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