
ВВМУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 

ФАКУЛТЕТ „ИНЖЕНЕРЕН” 

Катедра „Кораборемонт” 

Инж. КАЛИН ГЕОРГИЕВ ЛЮЦКАНОВ 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА 

АБРАЗИВНОТО ИЗНОСВАНЕ ПРИ НАВАРЯВАНЕ НА 

ДЕТАЙЛИТЕ ОТ ДРАГАЖНИЯ ФЛОТ 

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация” 

АВТОРЕФЕРАТ  

НА  

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

за придобиване на образователната и научна степен 

„ДОКТОР” 

Научен ръководител: 

доц. д-р инж. Пламен Дичев Дичев 

Варна, 2017г. 



2 

Дисертантът работи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и е в задочна 

форма на обучение в катедра ”Кораборемонт” при факултет 

„Инженерен”. 

Изследванията от дисертационният труд са извършени във 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Технически университет – Варна. 

Дисертационният труд е насочен за защита от факултет 

„Инженерен” при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в съответствие на чл. 5, ал. 

1 от ЗРАС. 

Научно жури: 

Председател: к-н I р доц. д-р Юлиян Василев Москов, ВВМУ 

Членове:  

1. проф. д-р Христо Костов Скулев, ТУ-Варна  

2. доц. д.т.н. Георги Тодоров Парашкевов, ТУ-Варна 

3. доц.д-р Ярослав Борисов Аргиров, ТУ-Варна 

4. доц.д-р Пламен Дичев Дичев, ТУ-Варна 

Резервни членове: 

1. доц.д-р Георги Стефанов Антонов, ТУ-Варна 

2. к-н I р доц. д-р Иван Енчев Иванов, ВВМУ-Варна 

 

 

 

Автор: инж. Калин Георгиев Люцканов 

Заглавие: Изследване влиянието на факторите върху абразивното 

износване при наваряване на детайли от драгажния флот 

Тираж: 10 броя 

 



3 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема. 

Дейностите по поддържане на проектните дълбочини в 

акваториите на пристанищата за обществен транспорт по границата 

на оперативната акватория са от съшествено значение за осигуряване 

на корабоплаването на Република България. 

Съгласно Закона за морските пространства, вътрепните водни 

пътища и пристанищата на Република България, ДП „Пристанищна 

инфраструктура” поддържа съществуващите пристанищни акватории 

и осигурява достъпа до пристанищата с национално значение.  

Зоната за подхождане на плавателните съдове към корабното 

място често е затрупана с количества наносни материали, което 

принуждава влизащите и излизащите от лимана плавателни съдове да 

ги заобикалят. Тези наноси значително затрудняват плавателните 

съдове и се явяват, като предпоставка за сблъскване и засядане. 

Най-широко разпространените кораби съставляващи Драгажния 

флот (ДФ), като част от Строително-техническия флот (СТФ), са 

т.нар. хидравлични драги с драгиращи глави (дълбачни глави). 

Дълбачните глави се експлоатират при тежки условия на 
контакт, които причиняват интензивно износване или корозия. Като 

основен фактор за дълготрайността и надежността на драгиращите 

елементи е тяхната износоустойчивост. Това налага необходим 

комплекс от свойства на работните елементи: стабилност на 

размерите, високи механична якост, износоустойчивост и корозионна 

устойчивост. В тази връзка е необходимо да се използват специални 

методи на обработка, водещи до повишаване експлоатационните 

свойства (износоустойчивост, топло-устойчивост, корозионна 

устойчивост и други) на работната повърхност на детайлите. 

От проучванията, които са направени може да се заключи, че 

износването на драгиращите зъби не е равномерно по цялата площ на 

режещия ръб. Подмяната на n-брой зъби довежда до изключително 

оскъпяване на процеса драгиране, тъй като след направени 

проучвания в кораборемонтни заводи, цената на една нова драгираща 

глава достига до 2000000 $. 

В съществуващата ситуация на финансова криза, възниква 
необходимостта от по-прецизно разспределение на средствата 

предвидени за поддръжка и ремонт на действащите кораби в състава 

на ДФ. 

Ремонти бази с добро качество на ремонта е недостатъчни.  
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При тези условия един от приоритетите за осигуряването на 

работоспособността на изделията и детайлите за драгажния флот е 

тяхното възстановяване и уякчаване. 

Необходимо е да се предложи технологично решение за 

ремонтно-възстановителни работи на износените драгажни зъби. За 

предпочитане е при прилагането на един ремонтен метод, освен да 

възстанови формата и размерите на зъба, също така да увеличи 

неговата износоустойчивост, което ше доведе и до по-дълъг 

експлоатационен живот. 

Осъзнавайки важността на драгирането като процес, трябва да 

насочим изследванията си в посока подобряване на неговата 

ефективност, както и икономически изгодното му прилагане на 

акваторията на България и чужбина. 

Цел на изследването. 

Целта на настоящият дисертационен труд е да се определи 

влиянието на факторите на абразивното износване при наваряване на 

детайлите от драгажния флот и да се предложат технологични 

решения за тяхното възстановяване. 

За постигане на целта е необходимо да се решат следните 

задачи: 

1. Анализ на видовете износване на детайлите и 

определяне на причините за появяването му; 

2. Анализ на методите за възстановяване на детайлите и 

методите за повишаване на износоустойчивостта и надеждността им; 

3. Разработване на методика за определяне на 

износването; 

4. Проектиране и изработване на приспособление за 

набиране на информация за целите на изследването; 

5. Получаване на математичен модел на зависимостта на 

износването; 

6. Анализ на получените резултати; 

7. Металографски анализ; 

8. Предложение за технологични решения за 

възстановяване на детайлите от драгажния флот и начини за 

повишаване на тяхната надеждност и износоустойчивост. 
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Средства и място на изследването. 

За разработването и оформлението на дисертационният труд и 

реализирането на поставените основни задачи са използвани 

теоретични, изследователски и експериментални постановки, 

текстообработващи програми (Microsoft office) и съвременни 

програми за графичен дизайн – CorelDRAW Graphics Suite, Adobe 

Photoshop. 

За място на провеждане на експериментите се използваха 

базите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Технически Университет – 

Варна. 

Практическа ценност на изследването. 

Дисертационната работа е разработена по време на задочна 

докторантура във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

Основните практически приноси се отнасят до възстановяване 

на детайлите от драгажния флот и начини за повишаване на тяхната 

надеждност и износоустойчивост. Разработката намира приложение 

при ремонт на зъби от драгажни глави. 

Структура и обем на дисертацията 

Дисертационният труд съдържа: увод, пет глави, списък на 

използваната литература и приложения. Дисертацията е изложена в 

обем на 141 страници основен текст, 12 страници приложения, 72 

фигури и 15 таблици. Библиографията включва 137 литературни 

източници. 

Дисертационният труд е докладван и обсъждан на заседание на 

катедра „Кораборемонт” на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” – Варна. 

Публикации по дисертационния труд. 
По темата на дисертационния са публикувани 5 научни статии, 

рецензирани и отпечатани в национални научни списания. Списъкът 

на публикациите по дисертационния труд е даден в края на 

автореферата. 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I Глава. Анализ на износването на детайлите. 

Износоустойчивост. 

Основен фактор за дълготрайността и надежността на 

машинните елементи е тяхната износоустойчивост. Това е основна 

характеристика на материалите, която показва съпротивлението им 
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срещу износване. Именно последното е една от причините за 

снижаване на тяхната дълготрайност. 

Основна причина за износване на детайлите е триенето. При 

него се променят формата и размерите на детайлите, което води до 

загуба на функционалните свойства на изделията. Износването е 

резултат от действието на различни процеси, които се извършват в 

сравнително тънки повърхностни слоеве. В значителна степен те 

зависят от строежа и физикохимичните свойства на материала на 

триещите се тела и от състоянието на контактните повърхнини. 

Триенето е гранично явление, при което взаимодействието 

между телата е съпроводено със загуба на механична енергия. В 

зависимост от вида на относителното движение се различават триене 

при плъзгане и триене при търкаляне.  

В таблица 1.1 са дадени коефициентите на триене при някои 

характерни видове и режими на триене. 
Таблица 1.1 

Видове триене Режим на триене Коефициент на триене 

Триене при плъзгане 

Сухо  0.1 – 1.0  

Гранично  0.05 – 0.2  

Течно  0.002 – 0.01  

Газодинамично  0.0001 – 0.0005  

Триене при търкаляне 
Сухо  0.005 – 0.01  

Със смазка  0.0005 – 0.005  

Изменението на износвaнето 

с течение на времето е показана 

на фиг. 1.5. Характерни са три 

периода: I период – сработване; II 

период – нормална работа и III 

период – интензивно 

(катастрофално) износване. 

Износването на детайлите от 

драгажния флот е съпроводено от 

сложни физико-химически 

явления и множество фактори които му влияят. Обикновено вида на 

износването се определя от условията на експлоатация. Въпреки това, 

в някои случаи същите външни условия на работа могат да 

съответстват на различни видове износвания.  

Според вида на износването се различават три вида износване: 

1. механично (абразивно, хидроабразивно, газоабразивно, 

ерозийно и кавитационно); 

Фиг. 1.5 Изменение на износването с 

течение на времето 
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2. корозионно-механично (окислително, фретинг-

корозия); 

3. молекулярно-механично (наличие на драскотини) 

Въз основа на направения обзор и теоретичен анализ на 

показателите и факторите определящи износването на материалите 

могат да бъдат изведени следните изводи: 

1. Литературните източници в областта на износването 

съдържат достатъчно сведения с много нееднозначни, а понякога и с 

противоречиви оценки на износването на едни и същи материали. 

Това е следствие на подхода на изследването на износването, 

ориентиран към един конкретен детайл, а нe към вида на износването; 

2. Износването на детайлите на машините се определят от 

условията на работа и се характеризират с големината на 

специфичното налягане, възникващо при циклично натоварване, 

скоростта на преместване на триещите се детайли, околната среда и 

нейната агресивност и др.; 

3. Износването се характеризира със:  

 Скорост на износване 

 Интензивност на износване 

4. В зависимост от условията на работа на детайлите от 

драгажния флот може да се заключи, че преобладава абразивното и 

хидроабразивно износване; 

5. Износването се осъществява в сложна реална 

обстановка. Съгласно приетата схема определяща процеса на 

износване: износваща среда - условия на износване - износван 

материал, влиянието на всеки един от компонентите e еднакво важно. 

6. Липсват достатъчно изследвания на износването на 

наварени слоеве във водна среда , характеризиращо се с промяна на 

работните условия. 

II Глава. Анализ на методите за възстановяване на 

детайите. Характеристики. 

В настоящата глава от дисертационния труд е направен анализ 

на методите за възстановяване на детайлите, въз основа на който 

могат да се направят изводи за тяхната приложимост, достъпност, 

технико-икономически показaтели и надеждност. 

Възстановяването на детайлите може да се извърши чрез: 

2.1. Наваряване. 

Наваряването на металите е разновидност на заваряването. 
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Същността му се състои в нанасянето на слоеве от стопен метал върху 

загрятата до стопяване повърхност на обработваното изделие с цел да 

се увеличат неговите размери или да се придадат особени свойства на 

повърхността (твърдост, износоустойчивост и др.). 

Наваряването на металите се прилага за възстановяване на 

първоначалните размери на износени детайли и за създаване на 

повърхностен слой със специални свойства. При наваръчните работи 

е необходимо да се получи минимално разтопяване на основния метал 

и минимално размесване между основния и наварения метал, за да се 

запазят механичните свойства на наварения слой. Наварения метал 

трябва да бъде здраво съединен с основния и не трябва да съдържа 

шлакови включвания, шупли, пукнатини, газови включвания и др. 

2.2. Галванични покрития 

Галваничните покрития се използват в случаите, когато е 

необходимо покритието да е с малка дебелина и да има добро 

сцепление с основния метал.  

2.3. Метализация 

Метализацията се използва за възстановяване на размерите на 

износените детайли и повишаване на тяхната износоустойчивост. Тя 

се осъществява чрез нанасяне на повърхнината на детайла на разтопен 

метал (стомана, месинг, бронз, алуминий). В качеството на 

метализиращ материал могат да се използват материали 

съществуващи в твърдо състояние, които в процеса на напластяване 

не изменят значително своите свойства.  

Дебелината на покритието може да достигне 5 ÷ 10 mm. 

2.4. Възстановяване чрез напластяване 
Като процес напластяването е разновидност на метализацията. 

Основната разлика между двата метода се състои в това, че при 

напластяването съществува техническа възможност да се контролира 

качеството на покритието още в процеса на нанасяне на материала. 

2.5.Видове наваряване 

Ръчно електродъгово наваряване 

Позволява да се наваряват детайли с всякаква форма. Използват 

се електроди с диаметър от 3÷6 mm с необходимия състав за 

получаване на желаните качества на наварения слой. 

Наваряването се извършва с къса дъга и минимален ток. 

Нестабилното качество на наварения метал, ниската 

производителност, тежките условия на труд, необходимостта от 
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специална аспирация на работното място, интензивното излъчване са 

основните недостатъци на метода. 

Наваряване под флюс 

Прилага се, когато е необходимо да се навари голямо 

количество метал и позволява да се получи гладък равномерен 

наварен слой с определен състав. Разтопения метал е защитен от 

въздействието на въздуха с шлаково покритие, което позволява да се 

осъществи процеса, използвайки по-големи токове без опасност от 

окисляване на наварения метал. Флюсът трябва да притежава добра 

електропроводимост в разтопено състояние, да осигурява добро 

формиране на разтопения слой и да не изтича от формиращото 

устройство. Ширината на наваряването е равна на ширината на 

лентата. За един проход могат да се навари слой с дебелина от 2÷6 

mm. Във флюса може да се добави наваръчен материал във вид на 

зърна или прах. 

Вибродъгово наваряване  

Използва се главно за възстановяване на износени външни 

цилиндрични повърхности на детайли.  

Плазмено наваряване 

Плазменото наваряване се осъществява с нискотемпературна 

плазма и се прилага за нанасяне на 

различни покрития: износо-

устойчиви, корозоустойчиви и др. 

В плазмотроните за плазмено 

наваряване се използват два вида 

свити дъги: с пряко и косвено 

действие (фиг.2.14). И в двата случая 

в началото се запалва дежурна дъга с 

помощта на ТВЧ.  

Високата температура на 

плазмения поток позволява да се наваряват труднотопими материали, 

а също да се наваряват многослойни покрития от различни сплави. 

Наваряване с прахове по метод ВИГ  

Това е метод за заваряване и наваряване, при който заваръчната 

дъгата гори между нетопящия се волфрамов електрод и заварявания 

детайл. Инертният защитен газ (аргон, хелий) не влиза в реакции и 

предпазва шева от вредното влияние на въздуха. Добавъчния тел се 

подава ръчно или механизирано. Прахът се посипва пред дъгата, като 

Фиг 2.14. Схеми на плазмени горелки: 

а) – с косвено действие; б) – с пряко 
действие; 

1 – изолационна втулка; 2 – електрод; 3 

– канал на горелката; 4 – дюза; 5, 6 – 

плазмена струя; 7 – детайл 
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се поставя между две планки така, че да образува плътна покривка. 

Широчината на ивицата е малко по-голяма от широчината на дъгата, 

за да може да се стопи напълно.  

2.6. Газотермично прахово наваряване  

Газотермичното прахово наваряване се прилага за 

възстановяване на първоначалните размери на износени детайли и за 

създаване на повърхностен слой със специални свойства. При тези 

наваръчните работи е необходимо да се получи минимално 

разтопяване на основния метал и минимално размесване между 

основния и наварения метал, за да се запазят механичните свойства на 

наварения слой.  

Навареният метал трябва да бъде здраво съединен с основния и 

не трябва да съдържа шлакови включвания, шупли, пукнатини, газови 

включвания и др.  

Загряването на основния метал се 

осъществява с помощта на горелката 

(фиг2.16), като се извършва преди да бъде 

осовободен праха от бункера.  

Газовото наваряване позволява 

регулиране степента на нагряване на детайла 

по време на наваряването, малка дълбочина 

на разтопяване на основния метал и 

възможността за нанасяне на слой с дебелина (от 0,1 до няколко mm) 

върху криволинейни повърхнини. 

Горивата използвани за газопламъчно наваряване представляват 

въглеводороди в газообразно състояние. Много малко химически 

реакции, осъществяеми в промишлени мащаби могат да дадат пламък 

с необходимата температура. Затова се налага изгаряне на горивото в 

чист кислород. 

Най-използваното гориво е ацетилена, тъй като той дава най-

висок термичен ефект при изгарянето си. В ацетилено – кислородния 

пламък (фиг. 2.16) се разлечават три зони: ядро 1, редукционна зона 2 и 

факел на пламъка 3. 

Най-високата температура на пламъка се получава в 

редукционната зона, зоната на заваряване. 

В зависимост от съотношението между кислорода и ацетилена 

се различават три основни вида заваръчен пламък: нормален, 

окислителен и навъглеродяващ. 

Фиг.2.16. Строеж на 

ацетилено-кислородния 
пламък 

1 – ядро; 2 – редукционна 

зона; 3 - факел 
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Химичният състав на газовете във факела по осевата линия при 

изменение на разстоянието от дюзата е показано на фиг.2.18, а 

разпределението на температурата във факела в зависимост от разстоянието 

от дюзата на горелката по осевата линия е показано на фигура 2.19. 

Фактори оказващи влияние върху газотермичното прахово 

наваряване  

 Фактори свързани с източника на топлинна енергия за 

наваряване; 

 Фактори свързани със наварявания материал; 

 Фактори свързани с подаването на наварявания 

материал; 

 Фактори свързани с детайла на наваряване; 

 Фактори свързани с процеса на наваряване. 

Технологията на наваряването предполага движение на 

разтопените частици в газова струя - от дюзата до повърхността на 

детайла. При газопламъчното наваряване във въздушна среда 

възниква инжекторен ефект, който увлича праха в струята и го 

транспортира до основния метал. 

Съвременните прахове, които се използват за образуване на 

наварен слой са самофлюсиращи, което е от съществено значение за 

Фиг. 2.18 Съдържание на газове 
в % при газопламъно 

наваряване. 

Разход на О2 - 25 l/h; разход на 
С2Н2 - 25 l/h 

1 - азот; 2 - кислород; 3 - 

въглероден окис; 4 - въглероден 
диоксид; 5 - водни пари. 

Фиг. 2.19. Разпределение на температурата 
във факела при прахово наваряване в зависимост 

от разстоянието от дюзата на горелката по 

осевата линия: 
1 - прахово наваряване при разход на О2 - 

12,5 l/min и С2Н2 - 12,5 l/min; 

2 - прахово наваряване при разход на О2 - 
16,5 l/min и С2Н2 - 10,5 l/min; 

3 - прахово наваряване при разход на О2 - 

18,5 l/min и С2Н2 - 18,5 l/min; 
4 - прахово наваряване при разход на О2 - 

25 l/min и С2Н2 - 12 l/min. 
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премахването на възможното образуване на окиси върху 

повърхността. 

Газотермичното прахово наваряване се извършва с минимално 

стапяне на основния метал, като в повечето случаи свързването се 

осъществява между твърда фаза(основен метал) и течна фаза (прах) 

чрез дифузия. 

Температурата на стопяване зависи от състава на праха, като 

варира между 850 
°
C и 1200 

°
C. 

Разстоянието на горелката при пръскането на праха е 6-20 mm. 

Температурата на пламъка достига 3200 
°
C. 

От направения преглед и анализ на методите за възстановяване 

на детайлите могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Направен е подробен анализ на различните методи за 

възстановяване на детайлите, като са изведени техните предимства и 

недостатъци; 

2. Въз основа на направения анлиз може да се заключи , че 

наваряването е технология която се използва както за подобряване на 

експлоатационните свойства на повърхностния слой на детайлите 

така и за възстановяване на износени детайли; 

3. Изборът на подходяща технология за наваряване зависи 

от редица фактори и изисквания, които определят експлоатационните 

свойства на повърхностния слой на възстановените детайли; 

4. Газотермичното прахово наваряване предоставя 

техническа възможност да се контролира качеството на покритието 

още в процеса на нанасяне на материала,което премахва вероятността 

за бракуване на възстановени детайли вследствие на 

недоброкачествено обработване, като по този начин се намаляват 

значително финансовите загуби; 

5. Предимствата на газотермичното прахово наваряването 

като метод пред плазменото навяряване е в това, че за осъществяване 

на последното се изисква специална скъпа апаратура и изключителна 

подготовка на изпълнителите,което оскъпява процеса; 

6. Недостатъчнo данни за износоустойчивостта на 

възстановени детайли чрез изложените методи при чисто абразивно и 

хидроабразивно износване. 
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III Глава. Методика за определяне влиянието на факторите 

на абразивното износване при наваряване. Определяне 

интензивността на износване.  

Основни експлоатационни свойства при извършване на изкопни 

(драгажни) работи са износоустойчивостта и корозионната 

устойчивост. Повишаването на износоустойчивостта на детайлите е 

свързана с изследване механизма на износване в лабораторни 

условия. Това може да се постигне чрез лабораторни стендове, 

осигуряващи изпитвания при условия максимално близки до 

реалните. Резултатите от изпитанията могат да послужат за анализ на 

механичните свойства на материалите и разработване на технологии 

за уякчаване и възстановяване на експлоатационните качества на 

детайлите. 

3.1.2. Методика за определяне на износването в хидро-

абразивна среда 

Използва се стандартна методика включваща изработката на 

образци от стомана, провеждане на експеримента и анализ на 

получените резултати. 

 Изпитване на износване в хидроабразивна среда чрез 

лабораторен стенд проектиран и изработен в Учебна работилница на 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” 

 Определяне параметрите на износване – път на 

износване, масово износване, интензивност на износване, 

износоустойчивост 

 Сравнение и анализ на резултатите  

Големината на износване се определя по тегловния метод, за 

всеки от материалите с помощта на аналитична везна с 

точност  0,0001 g, като всички образци се почистват, подсушават и 

претеглят в началото и края на всяка серия опити. Изменението на 

масата на образците след всяка серия опити дава възможност да се 

получи динамиката на изменение. 

Износената маса може да се определи от израза: 

am= ρ.V = ρ.A .h, kg                                               (3.6) 

където: m – износената маса, kg; ρ – плътност на материала,kg/m
3
; V – 

износен обем, m
3
; Aa  – номинална контактна площ, m

2
; h – износен 

слой, m. 
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a

m
h = ,  m

.A
                                                      (3.7) 

По формула (3.8) се определяне на износването i, което 

представлява разрушената дебелина на материала за единица път на 

триене. Получената величината е бездименсионна. 

h
i =

L
                                                             (3.8) 

където: L – пътят на триене, m  

3.2. Основни етапи при експерименталното изследване 

В процеса на изследване на износване на детайлите от 

драгажния флот от особено важно значение е да бъдат избрани онези 

параметри, отразяващи ефективното му изследване в конкретни 

условия на работа. Големият им брой създава трудности при 

оценяване на тяхната роля върху протичането на процеса. 

Отделните етапи на изследването са показани на разработения 

мултиграф на фиг.3.2. 

Класически подход при такъв тип задачи е използването на 

подходящ математичен модел.  

В теорията на експерименталните изследвания са разработени 

множество планове, които дават възможност да се получи желаната 

информация за обекта на изследване с минимален брой експерименти. 

Независимо от това, качественото изследване изисква реализация на 

Фиг.3.2. Мултиграф на експерименталното изследване 

АП - актуалност на проблема; ЦПИ - цел и предмет на изследването; РМЕИ - разработване на 

методика за експериментално изследване; ОФАИ - определяне на факторите на абразивното 

износване; МИАИ - методика за изследване на абразивното износване; ММА - методика за 
металографски анализ; РЕЕ - разработване на експериментална екипировка; МОЕР - методика за 

обработка на експерименталните резултати; РМАИ - регресионен модел на абразивното износване; 

ИПП - избор на подходящ прах; ТРВДДФ - технологични решения за възстановяване на детайли от 

драгажния флот 



15 

практика на определена методика, която ще бъде осъществена с 

прилагането на алгоритъм. 

Той включва следните етапи: 

1. Избор на факторите и целевите параметри, които 

съществено влияят върху процеса на износване на детайлите от 

драгажния флот, диапазона на изменението им и точност на 

измерване. 

2. Избор на план на експеримента и структура на модела; 

3. Изпълнение на опитите; 

4. Обработка на данните от експеримента; 

5. Статистически анализ на модела; 

6. Определяне на най-добрия, в зададен смисъл, 

технологичен режим, което е задача на оптимизацията на процеса. 

При избора на фактори за управление на процеса са спазени 

следните изисквания:  

1. Факторите имат количествено изражение и въздействат 

непосредствено върху обекта на изследването;  

2. Всеки фактор се управлява и променя в определени 

граници, без да влияе на останалите; 

3. Точността на измерване на факторите е възможно най-

висока, за да се избегнат грешките при обработката на резултатите от 

експеримента;  

4. Броят на факторите определя броя на опитите в 

експеримента;  

5. Интервалите на изменение на факторите са по-големи 

от грешката, с която се измерва променливата. В противен случай 

нивата им ще се окажат неразличими.  

Избор на план на експеримента и структура на модела  

Съображенията при избирането на даден план на експеримента 

са свързани и с броя на изследваните фактори и изпълнението на 

технологични режими, даващи максимална информация за процеса на 

абразивното износване на наварени покрития при възможно най-

малко на брой проведени опити.  

Литературните данни и предварително проведените 

експерименти показват, че полином от втора степен често достатъчно 

точно описва резултатите.  

Структурата на регресионното уравнение за използвания план 

на експеримента има следния вид: 
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0

k k-1 k k
2

u i i i j i j ii i
i=1 i=1 j=i+1 i=1

y = b + b x + b x x + b x                       (3.14) 

където: yu – измерената стойност на изходната величина от u
-тия

 опит; 

bi – оценки на стойностите на коефициентите на регресионното 

уравнение [1, 19, 24, 25,]. 

При изпълнението на плана на експеримента е уточнен редът на 

изпълнение на опитите и начинът на измерване на параметрите за 

всеки опит. 

Съгласно горепосочената теоретична постановка е избран 

планиран експеримент – оптимален композиционен план B2. 

В таблица 3.1 са показани кодираният вид на факторите и броя 

на опитите, а в таблица 3.2 са показани нивата на вариране на 

факторите. 
Таблица 3.1 

№ на 
опит 

време на 

обработка (X1, 
min) 

честота на 

въртене (X2, min-

1) 

X1 X2 

1 -1 -1 

2 +1 - 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

5 -1 0 

6 +1 0 

7 0 -1 

8 0 +1 

9 0 0 

Таблица 3.2  

Фактори време на обработка 

(X1, min) 

честота на въртене 

(X2, min-1) Нивана вариране 

Основно ниво (0) 10 180 

Горно ниво (+1) 15 240 

Долно ниво (-1) 5 120 

 

 

Подготовка за експеримента  

А Избор на методика за достигане на крайната цел  

Избрана е методика за изследване на износването съгласно 

гравиметричен метод т.е. износването ще бъде разглеждано като 

разлика в масите на наварените образци преди и след експеримента. 

Масовото износване се определя от зависимостта: 

ПИ СИ
Δm = m - m , g                                         (3.15) 
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където: mПИ – масата на образеца преди изпитанията; mСИ – масата на 

образеца след изпитване; 

Интензивността на износване е определена от зависимоста: 

Δm
i =

S
                                             (3.16) 

където S е изминатия път.  

Износоустойчивостта представлява реципрочна стойност на 

интензивността на износване: 

1 S
I = =

i Δm
                                           (3.17) 

Б Избор на образци  

Изработка и маркиране на образците 

Опитните образци са цилинидрични (фиг.3.3), 

изработени от стомана и след окончателна обработка 

приемат размери Ф20х15 mm. 

След изработването на образците, последните 

се зачистват челно от двете страни с помощта на 

финна шкурка. Маркирането се извършва с метални 

цифри от страната, която няма да бъде подложена на 

наваряване показана на фиг.3.3. 

В Избор на метод за 

наваряване на образците  

За наваряване на образците 

е използван метода на 

газотермично прахово наваря-

ване описан в Глава II. 

Схемата на установката за 

наваряване е показана на фиг.3.4. 

Г Избор на 

материали за наваряване 

След направен анализ и 

естеството на работа на детайлите от 

драгажния флот са избрани прахове 

производство на фирма Eutalloy с 

каталожни номера: 10092, 10611, 

10999. 

На фиг.3.5 са показани снимки 

на използваните прахове 

Фиг.3.4. Схема на наваряване на образците 

1 - образец; 2 - горелка; 3 - кислородна 

бутилка; 4 - редуцил вентил за О2; 5 - редуцил 

вентил за С2Н2; 6 - бутилка за ацетилен 

Фиг.3.3. Образци 

а)            б)             в) 
Фиг.3.5. Използвани прахове 

а) - Eutalloy 10611; б) - Eutalloy 10999;  

в) - Eutalloy 10092 
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В таблица в приложение 1 са описани праховете. (виж 

приложение 1)  

Д Избор на абразив  

За изследване на износоустойчивостта на наварените прахове се 

използва абразивен диск 8А60М6V35 с размери 100х20х5. Дискът се 

захваща към противотежест, която е част от проектирания и 

изработен лабораторен стенд (описан в т. 3.3). 

Използвана апаратура  

А Определяне на масата на 

образците преди и след експеримента 

Масата на подготвените и маркирани 

образци се определя с помощта ма 

аналитична везна: KERN ABS-N_ABJ-NM. 

Характеристиките на везната са: 

максимално тегло Gmax – 120 g, минимално 

тегло Gmin – 10 mg; верификационна 

стойност e – 1 mg; точност на везната 

d=0,0001 g 

Аналитичната везна е показана на фиг.3.6. 

Б Избор на апаратура за наваряване на образците с 

прахове. 

От направения литературен обзор на съществуващите 

апаратури за газотермично 

наварявне е избрана апаратурата на 

фирма Eutalloy. 

Самото наваряване на 

образците е извършено с горелка на 

фирмата Eutalloy – SuperJet-S 

Eutalloy показана на фиг.3.7. 

Проектиране и изработване на лабораторен стенд за 

нуждите на експеримента 

Обща схема на лабораторния стенд е показана на фиг 3.8. 

При демонтиран капак 12 в масата за образци 14 се поставят 

образците 7. След това върху тях по направляващите шпилки 6 се 

поставя абразивен диск 3, който е съединен с тежест 4. Капакът 12 се 

монтира и в така образувалия се съд, чрез помпа се напълва с вода. 

Фиг.3.6. Аналитична везна  
KERN ABS-N_ABJ-NM 

Фиг.3.7. Комплект горелка SuperJet-S 

Eutalloy 
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Водата се подава до тогава докато се постигне в самия съд налягане 

2,5 bar. Налягането се отчита с манометър 5.  

Електромоторът 1, чрез ремъчна предавка 2 задвижва вал в 

лагерен възел 8, който от своя страна задвижва маса 14. Чрез честотен 

преобразувател (непоказан на схемата) свързан към електромотор 1 се 

променят оборотите на въртене. 

На фиг.3.9 е показана снимка на стенда. 

Техническата документация на стенда е показана в 

приложение2. 

Подготовка на шлифове за макро- и микроструктурен анализ 

След провеждане на експеримента образците се разделят на две 

половини. От едната се изготвя макро-, а от другата – микрошлиф. 

Обработката на шлифовете се извършва по класическа методика. 

Изводи от глава трета  
Въз основа на изложения във глава III материал могат да бъдат 

направени следните изводи:  

Фиг.3.8. Лабораторен стенд за изследване на 

износоустойчивостта на тънки,твърди покрития 

1 - електромотор; 2 - ремъчна предавка; 3 - 
абразивен диск; 4 - тежест; 5 - манометър за 

отчитане на работното налягане; 6 - направляващи 

шпилки; 7 - образци; 8 - лагерен възел; 9 - шпилки; 10 
- кранче за обезвъздушаване; 11 - пробка за изтичане 

на водата; 12 - капак; 13 - маса; 14 - маса за 

образци. 

Фиг.3.9. Снимка на стенд за 

изследване на 

износоустойчивостта 
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1. Създадена е методика на изследване и подходящ за 

целта алгоритъм за приложение. Формирана е целевата функция, 

избрани са факторите, диапазона на тяхното изменение и измерване;  

2. Конструиран е и е изработен стенд (приспособление) за 

експерименталното изследване на абразивното износване и е 

разработена процедура за провеждане на експериментите;  

3. Избран е план на експеримента;  

4. Систематизирани са основните подходи по прилагане 

на резултатите от експерименталните изследвания при решаване на 

задачата за оптимизация; 

5. За обработка на данните и проверка качествата на 

модела е избран факторния анализ. 

IV Глава. Експериментално изследване и анализ на 

получените резултати  

Провеждането на експеримента е извършено съгласно 

описаната методика в глава III. 

4.1. Провеждане на експеримента 

Наваряване на образците 

Преди да бъдат наварени 

подготвените образци се претеглят на 

аналитична везна KERN ABS-N_ABJ-NM. 

Получените стойности на теглата са 

отразени в таблица 4.1.  

Съгласно плана на експеримента 

образци с номера: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 23, 24 

са наварени с прах Eutalloy 10999, образци 

с номера: 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 26 – с 

прах Eutalloy 10611 и образци с номера: 

12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 28 – с прах 

Eutalloy 10092. Наваряването е показано 

на фиг.4.2. 

Така подготвените образци се 

претеглят отново на везната и получените 

стойности също се отразяват в таблица 4.1. 

 

 

 

 

Фиг. 4.1. Претегляне 
на обр. №1 преди 

наваряване 

 

Фиг.4.2. Наваряване на 

образците 
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Провеждане на изпитанието 

За провеждане на изпитанието стенда за изследване на 

износването се зарежда с по три броя образци, както е показано на 

фиг.4.4. Стендът се затваря и чрез помпа се напълва с вода до 

достигане на налягане 2,5 bar (фиг.4.5). Пуска се стенда и се 

изпълняват условията на експеримента показани в таблица 4.1. След 

достигане и изпълнение на условията на експеримента, стенда се 

спира, източва се водата и се разглобява. Изваждат се образците, 

подсушават се и се измерват на аналитичната везна. Резултатите се 

попълват в таблица 4.1. 

Технологията на провеждане на експеримента, използваното 

техническо устройство и план за набиране на необходимата 

информация е дадено в глава III. 

Обект на разглеждане в тази глава е експериментален анализ на 

факторите влияещи на абразивното износването на наварената част на 

образци (y,%) при лабораторни изследвания в среда близка до 

работната. За целта на изследването се използва планиран 

експеримент – оптимален композиционен план B2. Като фактори, 

Фиг.4.5. Фиг. 4.6. Образците след експеримента 

Фиг.4.4. Етапи от подготовка на стенда за експеримента 
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влияещи на износването и регламентирани за изследването са приети: 

време на износване (X1, min) и честота на въртене (X2, min
-1

). 

Използвани са 3 типа материал за наваряване, на основата на 3 типа 

прах: Eutalloy 10999; Eutalloy 10611 и Eutalloy 10092. 

При трите случая се търси модел от типа пълен квадрат 
2 2

0 1 1 2 2 12 1 2 11 1 22 2y = b + b .x +b .x +b .x .x +b .x +b .x                    (4.1) 

Таблица 4.1 

Изборът на плана на експеримента и за трите разглеждани 

случая е извършен съгласно Глава III. Проведени са една серия от N = 

9 опита, като получените резултати за съответните прахове са дадени 

№ 

на 

обр. 

Тегло, g 

Разлика 

в 
теглото 

[g] И
зн

о
св

ан
е 

[%
] Условия за провеждане 

на експеримента 
Вид 
прах Преди 

наваряване 

След 

наваряване 

След 
експери-

ментa 

1 35,6106 38,4565 38,3946 0,0619 0,16 5 min/120 min-1/2.5 bar 

E
u

ta
ll

o
y
 1

0
9

9
9
 

23 35,1360 38,5456 38,3510 0,1946 0,50 10 min/120 min-1/2.5 bar 

17 35,0521 38,5094 38,145 0,3644 0,95 15 min/120 min-1/2.5 bar 

4 35,0416 38,9156 38,8268 0,0888 0,23 5 min/180 min-1/2.5 bar 

2 35,3999 39,7171 39,4522 0,2649 0,67 10 min/180 min-1/2.5 bar 

5 35,0444 38,3081 37,905 0,4031 1,05 15 min/180 min-1/2.5 bar 

18 35,4438 38,6732 38,2015 0,4717 1,22 5 min/240 min-1/2.5 bar 

24 35, 4007 38,5193 37,9239 0,5954 1,55 10 min/240 min-1/2.5 bar 

3 35,0894 38,8717 38,0103 0,8614 2,22 15 min/240 min-1/2.5 bar 

7 35,3435 38,3956 38,2798 0,1158 0,30 5 min/120 min-1/2.5 bar 

E
u

ta
ll

o
y
 1

0
6

1
1
 

25 35,4012 38,4695 38,2968 0,1727 0,45 10 min/120 min-1/2.5 bar 

19 35,5919 38,5854 38,2968 0,2886 0,75 15 min/120 min-1/2.5 bar 

10 35,4227 38,4478 38,2798 0,168 0,44 5 min/180 min-1/2.5 bar 

8 35,6083 38,1778 37,9312 0,2466 0,65 10 min/180 min-1/2.5 bar 

11 35,0594 36,6821 36,3351 0,347 0,95 15 min/180 min-1/2.5 bar 

20 35,5487 38,5325 38,2088 0,3237 0,84 5 min/240 min-1/2.5 bar 

26 35,1713 38,5752 38,1699 0,4053 1,05 10 min/240 min-1/2.5 bar 

9 35,5421 37,6789 37,1406 0,5383 1,43 15 min/240 min-1/2.5 bar 

12 35,6135 38,9642 38,892 0,0722 0,19 5 min/120 min-1/2.5 bar 

E
u

ta
ll

o
y
 1

0
0

9
2
 

27 35,0740 38,6579 38,4690 0,1889 0,50 10 min/120 min-1/2.5 bar 

21 35,0692 38,5093 38,1612 0,3481 0,90 15 min/120 min-1/2.5 bar 

15 35,0688 38,4666 38,3365 0,1301 0,34 5 min/180 min-1/2.5 bar 

13 35,0322 38,9084 38,6942 0,2142 0,55 10 min/180 min-1/2.5 bar 

16 35,2184 38,8185 38,4499 0,3686 0,95 15 min/180 min-1/2.5 bar 

22 34,9951 38,2389 37,8173 0,4216 1,10 5 min/240 min-1/2.5 bar 

28 35,1313 38,5813 38,0791 0,5022 1,30 10 min/240 min-1/2.5 bar 

14 35,0497 38,0987 37,3677 0,7310 1,92 15 min/240 min-1/2.5 bar 
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съответно в табл.4.2, табл.4.3 и табл.4.4 в естествен и кодиран вид. В 

последната колона са дадени стойностите на износването, като 

процент от масата на образеца 

Съгласно описаната методика в Глава III, математическия 

апарат за обработка на получените резултати и техния анализ, за 

всеки един от използваните прахове са получени Регресионните 

уравнения, както и оптимизация на процеса. 

Резултатите от експеримента, получените Регресионни 

уравнения и зависимости за всеки прах са показани на следващите 

фигури и таблици:  

Моделиране и оптимизация при използване на прах Eutalloy 

10999 

Таблица 4.2 
№ 

на 

опит 

време на обработка 

(X1, min) 

честота на 

въртене (X2, min-1) 
Износване 
(y10999), % 

х1 Х1 х2 Х2 

1 -1 5 -1 120 0,16 

2 +1 15 - 120 0,95 

3 -1 5 +1 240 1,22 

4 +1 15 +1 240 2,22 

5 -1 5 0 180 0,23 

6 +1 15 0 180 1,.05 

7 0 10 -1 120 0,50 

8 0 10 +1 240 1,55 

9 0 10 0 180 0,66 

Извод: Окончателно се получава следния математичен модел за 

на абразивното износване на материал наварен с прах Eutalloy 10999. 
2 2

1 2 1 2y = 0,6011+ 0,4350.x +0,5633.x +0,0683.x +0,4533.x      (4.13) 

На фиг.4.6 са дадени експери-менталните данни y (y999), 

симулираните по модела ymod и грешката е, което показва добро 

съвпадение. Моделът е работоспособен и може да се използва за 

изследователски и приложни цели. 

На фиг.4.7 е дадена зависи-мостта на износването като функция 

на времето за обработка x1 и честотата на въртене x2. Вижда се, че има 

минимум, разположен при стойност на фактора x1= -1. 

Като оптимални стойности на изследваните параметри даващи 

минимално износване следва да се приемат x1 = -1, (време = 5 min) и 

скорост x2 = -0,6213, съответстваща на (-0,6213.60)+180 = 142,72 min
-1

. 

Получена е стойност yopt= 0,031 %. 
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Моделиране и оптимизация при използване на прах Eutalloy 

10611 
Таблица 4.3  

№ 

на 

опит 

време на обработка 

(X1, min) 

честота на въртене 

(X2, min-1) 
Износване 
(y10611), % 

х1 Х1 х2 Х2 

1 -1 5 -1 120 0,30 

2 +1 15 - 120 0,75 

3 -1 5 +1 240 0,84 

4 +1 15 +1 240 1,43 

5 -1 5 0 180 0,44 

6 +1 15 0 180 0,95 

7 0 10 -1 120 0,45 

8 0 10 +1 240 1,05 

9 0 10 0 180 0,65 

Извод: Окончателно се получава следния математичен модел на 

абразивното износване на материал наварен с прах Eutalloy 10611. 
2 2

1 2 1 2y = 0,6351+ 0,2584.x +0,3034.x +0,0686.x +0,1236.x      (4.21) 

На следната фиг.4.9 са дадени експерименталните данни y (y611), 

симулираните по модела yмод и грешката е, което показва добро 

съвпадение. Моделът е работоспособен и може да се използва за 

изследователски и приложни цели. 

На фиг.4.10 е дадена зависимостта на износването като функция 

на времето на обработване x1 и честотата на въртене x2. Вижда се, че 

има минимум, разположен при стойности на факторите x1= -1, x2=-1.  

За минимална стойност на износването по модела е получена 

yopt=0,27 %. Тя се достига при стойности на факторите x1 = -1, (време 

= 5 min) и x2=-1 (честота на въртене 120 min
-1

). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

y

y

ymod

ymod
ymod

e

Фиг. 4.6. Криви на у, уmod, е 

Фиг. 4.7. Зависимост на износването 
като функция на времето за 

обработка х1 и честотата на въртене 

х2 

-1

-0.5

0

0.5

1

-1

-0.5

0

0.5

1
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2

x
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1
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 x

2
   

x
2



25 

Моделиране и оптимизация при използване на прах Eutalloy 

10092 
Таблица.4.4  

№ 

на 

опит 

време на обработка 

(X1, min) 

честота на въртене 

(X2, min-1) 
Износване 

(y092), % 
х1 Х1 х2 Х2 

1 -1 5 -1 120 0,19 

2 +1 15 - 120 0,93 

3 -1 5 +1 240 1,10 

4 +1 15 +1 240 1,92 

5 -1 5 0 180 0,34 

6 +1 15 0 180 0,95 

7 0 10 -1 120 0,50 

8 0 10 +1 240 1,30 

9 0 10 0 180 0,55 

Извод: Окончателно се получава следния математичен модел на 

абразивното износване на материал наварен с прах Eutalloy 10092. 
2 2

1 2 1 2y = 0,5329+ 0,3617.x +0,4501.x +0,1219.x +0,3769.x    (4.27) 

На фиг.4.13 са дадени експерименталните данни y (y092), 

симулираните по модела yмод и грешката е, което показва добро 

съвпадение. Моделът е работоспособен и може да се използва за 

изследователски и приложни цели. 

На фиг.4.14 е показана зависимостта на износването като 

функция на времето за обработване x1 и честотата на въртене x2. 

Вижда се, че има минимум, разположен при стойности на факторите 

x1= -1 и x2 в интервала -1-+1.  

Като оптимални стойности на изследваните параметри даващи 

минимално износване следва да се приемат x1 = -1, (време = 5 min) и 

Фиг. 4.9. Криви на у, уmod, е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Фиг.4.10. Зависимост на износването като 

функция на времето за обработка х1 и 
честотата на въртене х2 
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скорост x2 = -0,6, съответстваща на  (-0,6.60)+180=144 min
-1

. Получена 

е минимална стойност на износването yopt= 0,159 %. 

Металографски анализ 

На базата на получените резултати е направен металографски 

анализ на образец наверен с прах Eutalloy 10999. Металографският 

анализ е направен във „ВИСОКО ТЕХНОЛОГОЧЕН ПАРК 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА – ЕООД” 

За проведане на металографския анализ са използвани следните 

технически средства: металографски микроскоп NEOPHOT 2; 

приставка Hanemann 100 към металографски микроскоп; Твърдомер 

Викерс. 

Условия за провеждане на анализа - Температура на обeкта: 

20
о
С 

Нормативни документи и спецификация - метод за контрол –  

БДС 5066-81; БДС EN ISO 6507-1; БДС 3326 

Контролирани параметри: макроструктура; микроструктура; 

Макро- и Микротвърдост, HV 

Резултати от контрола 

Фиг. 4.13. Криви на у, уmod, е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Фиг.4.14. Зависимост на износването като 

функция на времето за обработка х1 и 

честотата на въртене х2 
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Фиг. 4.15. Схема на контролната проба  и 

подготовка на шлифа 
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Химически състав на наварената сплав (тежки елементи)Таблица 4.5 

Обект 
Хим.елементи,% 

Ni W Cr V Mn Fe 

Стомана - - - 0,05 1,43 98,5 

Наварена сплав 66 16 11 - - 7 

 

 

Фиг. 4.16. Макроструктура 

на контролната проба  

Стомана Наварена сплав  

Фиг.4.17. Микроструктура и 

микротвърдост (HV0,05) на стоманата: 
а) - неметални включвния (неразяден 

шлиф, х 125); 

б) -  разяден шлиф, х 125; 
в) - разяден шлиф, х 500; 
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Фиг.4.18. Микроструктура и микротвърдост (HV0,05) 

на наварената сплав: 

Фиг.4.19. Микроструктура и микротвърдост (HV0,05) на 
границата наварена сплав/стомана 

а - х 125; б - х 500 
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Фазов състав 

Разпределение на твърдостта по дълбочина на наварената 

проба - HV10 

Изводи към глава четвърта 

1. Дефинирани са три задачи, свързани със математическо 

моделиране на зависимостите на износване на наварени детайли с 

прахове Eutalloy 10999, Eutalloy 10611 и Eutalloy 10092. Избрани са 

факторите: време на работа и обороти за осигуряване на триене с 

определена скорост, диапазонът на тяхното изменение и съответните 

целеви функции.  

2. На основата на общата теория на Факторния анализ е 

избран оптимален план B2. Определени са плана на експериментите, 

ковариационната и информациона матрици. Реализирани са една 

Фиг. 4.20. Рентгенова дифрактограма на наварената 

сплав в Cr-Kизлъчване 

Фиг.4.22. Разпределение на твърдостта 
по дъбочина в наварената проба 

a) - Ред I; б) - Ред II; в) - Ред III 
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серия опити и допълнително по три опита за определяне на 

дисперсията на грешката.   

3. Получени са три адекватни математични модели на 

зависимостите на износването: при наваряване  с прахове Eutalloy 

10999, Eutalloy 10611 и Eutalloy 10092. И при трите модела 

коефициентите b12, които характеризират влиянието на 

взаимодействието на двата фактора (време на работа и обороти) върху 

износването е незначително. 

4. Определени са оптималните технологични режими за 

намаляване на „износването” (повишаване на износоустойчивостта) и 

при трите вида материал за наваряване. 

5. От изследваните три типа прахове, използвани за 

наваряване най-добри качества по отношение на износването показа 

Eutalloy 10999, където е достигната минимална стойност 0,031%, 

следван от Eutalloy 10092 с 0,159%  и  Eutalloy 10611 с 0,27%. 

6. От направеният металографски анализ се установи: 

- Навареният метал е композиция с никелова матрица и 

уякчаващи компоненти от WC и интерметалното съединение FeCr; 

- WC е оформен предимно в локални сферични кристали, а FeCr 

като мрежа в никеловата матрица; 

- В наварения метал не са регистрирани дефекти от типа пори и 

пукнатини; 

- Микротвърдостта на WC е над 2000 HV0,05, a на матрицата и 

интерметалното съединение FeCr е 1000÷1200HV0,05; 

V Глава. Технологични предложения за възстановяване на 

зъб от драгираща глава 

От направения анализ на видовете износване, подробното 

изследване на газотермичното прахово наваряване, като метод за 

възстановяване на детайлите, направения избор и анализ на прах за 

наваряване и апаратура за изпълнение на процеса, може да се дадът 

технологични предложения за възстановяване на износен зъб от 

драгираща глава. 

Възстановяването обикновено е под формата на ремонт на 

пукнатини или счупвания, възстановяване на износен метал или 

нанасяне на твърди повърхностни слоеве за удължаване на живота на 

детайла. 
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Технология за възстановяване на зъб от драгираща глава  

Дефектация  

Преди да бъде извършена дефектация, детайлът който подлежи 

на възстановяване трябва да бъде внимателно почистен. 

Дефектацията протича в два етапа: 

 Външен оглед; 

 Цветна дефектоскопия;  

След провеждане на дефектацията и определяне на вида на 

износването, детайлът се подготвя за възстановяване.  

Подготовка на детайла за възстановяване  

Подготовката за възстановяването включва няколко етапа: 

 Внимателно почистване на детайла, който ще бъде подложен 

на възстановяване след извършването на цветна дефектоскопия; 

 Подготовка на износените и дефектиралите места за 

възстановяване; 

 Избор и подготовка на апаратурата за възстановяване; 

 Избор на материали за възстановяване;  

Възстановяване на износени участъци от зъби на драгираща 

глава чрез газотермично прахово наваряване  

 Износеното място на детайла се почиства до метален 

блясък на разстояние не по-малко от 10 mm около мястото на 

наваряване.  

 Сваля се най-горният слой метал, за да се избегне 

опасността от пукнатини и други дефекти, които могат да продължат 

и в наварения метал.  

 Награвяне на детайла до определена температура, като 

се спазват изискванията за нагряване на основния метал 

 Наваряване на детайла чрез газотермично прахово 

наваряване  

 Прах за наваряване – Еutalloy 10999 

 Апаратура за наваряване – горелка за газопламъчно 

наваряване – SuperJet-S Еutalloy – фирма Еutalloy, бутилки с кислород 

и ацетилен окомплектовани с редуцир винтили, шлангове и 

манометри и снабдени с талон за извършена проверка.  

Схема на апаратурата за наваряване е показана на фиг.5.1. 

Технически данни на горелка SuperJet-S Eutalloy  

 Кислороден разход –  90 - 1200 Nl/h 

 Ацетиленов разход – 80 - 1100 Nl/h 

 Налягане на кислорода – 1,5 – 2,5 bar 
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Фиг.5.1. Схема на апаратурата за 

наваряване 

 Налягане на 

ацетилена – 0,5 – 0,6 bar 

Описание на 

процеса 

След внимателно 

изпълнение на първите 

две точки свързани с 

технологията за възстано-

вяване на зъб от 

драгираща глава се 

пристъпва към наварява-

нето на детайла.  

Преди наваряване: 

Поставяне на избрания прах Еutalloy 10999 в бункерът на 

горелката. 

Детайлът се поставя в положение удобно за работа от страна на 

извършващия наваряването. Нагрява се до изискваната температура. 

Пристъпва се към наваряване.  

Изисквания към процеса на газотермично прахово 

наваряване 

 Температура на пламъка – 3200
о
С 

 Температура на разтапяне на праха - между 850
o
C и 

1200
 o
C; 

 Разстояние на горелката от детайла - 6 до 20 mm; 

 Ъгъл на атака на частиците (разположение на горелката 

спрямо детайла) – 45 - 90
о 
 

 Използване на защитно облекло от изпълняващия 

(ръкавици, маска, обувки и гащеризон); 

Фиг 5.2. Избран прах Eutalloy 10999                Фиг5.3. Горелка SuperJet-S Eutalloy 

бункер 
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Изводи към пета глава  

1. Предложени са технологични решения за възстановяването 

на износени зъби от дълбачните глави, въз основа на анализите и 

изследванията направени в предходните глави от дисертационния 

труд; 

2. Използването на горепосочените методи би довело до 

икономически изгодно решение на проблема с ремонта на 

драгиращите глави, поради възможността да се прилага на повече от 

един възстановяван зъб; 

3. Обърнато е внимание по безопасност и хигиена на труда, 

противопожарна охрана, оказване на първа помощ; 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИЯТА 

В резултат на проведеното изследване целта на настоящият 

дисертационен труд е постигната. Изведени са следните основни 

изводи: 

1. Анализирани са факторите които влияят на абразивното 

износване на детайлите от драгажния флот. Тези фактори 

потвърждават и доказват сложността на задачата за еднозначно 

определяне и оценяване на износоустойчивостта. Изборът на даден 

показател и критерий или стойностите за него, се регламентира в 

зависимост от конкретния случай т.е. какъв е метала, какви са 

технологичните условия на наваряване на детайлите. 

2. В зависимост от условията на работа на детайлите от 

драгажния флот може да се заключи, че преобладава абразивното и 

хидроабразивно износване. Съгласно приетата схема определяща 

процеса на износване: износваща среда - условия на износване - 

износван материал, влиянието на всеки един от компонентите e 

еднакво важно; 

3. Анализирани са различните методи за възстановяване 

на детайлите. Въз основа на направения анлиз, за възстановяване е 

избран метода на газотермичното прахово наваряване, чийто 

предимства са следните: - минамално стапяне на основния метал; най-

добра чистота и изпълнение на наварения слой; хомогенност на 

наварения слой, липса на пори; изключителна здравина на свързване 

на основен към разтопен метал; постигане на висока твърдост до 70 
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HRC на наварения слой; износоустойчивост от най-високо ниво; 

постигане на наварени слоеве с различна дебелина (0,1 до няколко 

милиметра); не се изисква специална скъпа апаратура и изключителна 

подготовка на изпълнителите, което намалява цената на процеса; 

4. Създадена е методика на изследване на 

износоустойчивостта на детайлите и подходящ за целта алгоритъм за 

приложение. Формирана е целевата функция, избрани са факторите, 

диапазона на тяхното изменение и измерване. 

5. Конструиран и е изработен стенд (приспособление) за 

експерименталното изследване износването на наварени слоеве. 

Разработена е и процедура за провеждане на експериментите. 

6. Избран е план на експеримента. Систематизирани са 

основните подходи по прилагане на резултатите от 

експерименталните изследвания при решаване на задачата за 

оптимизация. За обработка на данните и проверка качествата на 

модела е избран факторен анализ. 

7. Дефинирани са три задачи, свързани със математическо 

моделиране на зависимостите на износване на наварени детайли с 

прахове Eutalloy 10999, Eutalloy 10611 и Eutalloy 10092. Избрани са 

факторите: време на работа и обороти за осигуряване на триене с 

определена скорост, диапазонът на тяхното изменение и съответните 

целеви функции. 

8. Получени са три адекватни математични модели на 

зависимостите на износването (износоустойчивостта): при наваряване 

с прахове Eutalloy 10999, Eutalloy 10611 и Eutalloy 10092. И при трите 

модела коефициентите b12, които характеризират влиянието на 

взаимодействието на двата фактора (време на работа и честота на 

въртене) върху износването е незначително. 

9. Определени са оптималните технологични режими за 

намаляване на „износването” (повишаване на износоустойчивостта) и 

при трите вида материал за наваряване. 

10. От изследваните три типа прахове, използвани за 

наваряване най-добри качества по отношение на износването показа 

Eutalloy 10999, където е достигната минимална стойност 0,031% 

11. Направеният металографски анализ на образец наварен 

с прах Eutalloy 10999 установи: 

- Навареният метал е композиция с никелова матрица и 

уякчаващи компоненти от WC и интерметалното съединение FeCr; 
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- WC е оформен предимно в локални сферични кристали, а 

FeCr.като мрежа в никеловата матрица; 

- Микротвърдостта на WC е над 2000HV0,05, a на матрицата  и 

интерметалното съединение FeCr е 1000-1200HV0,05; 

12.  Предложени са технологични решения, съгласно които 

възстановяването на износени зъби от драгираща глава би било 

икономически изгодно.  

 

 

 

 

 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Разработена е методика за изследване на износо-

устойчивостта на детайлите от драгажния флот.  

2. Разработен е математичен модел за определяне 

влиянието на факторите върху абразивното износване на наварени 

слоеве.  

3. Направено е математическо описание на процеса газо-

термично наваряване с параметър на оптимизация – степен на 

износване. 

4. Конструиран е и е изработен стенд (приспособление) за 

експерименталното изследване износването на наварени слоеве, като 

е разработена и процедура за провеждане на експериментите. 

5. Определени са технологичните режими за наваряване с 

износоустойчиви прахови материали, като най-добри качества по 

отношение на износването показа прах Еutalloy 10999. 

6. Предложени са технологични решения за 

възстановяване на зъби от драгираща глава. 
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