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1. Hristov, H. Repairing piston steel head in internal combustion ship engine 

Mitsubishi 60 LS by means of flux-cored arc built up welding, Journal of Marine 

Technology and Environment, vol. 2, pp. 45-48, Constanta Maritime University, Romania, 

2017, ISSN(Print):1844-6116, ISSN(Online):1884-6116. 

 

Abstract: The proposed article describes the process of repairing piston steel head in 

internal combustion ship engine MITSUBISHI 60 LS by means of flux-cored arc built up 

welding. 

The technological sequence, of the recovery process, is completely described; the used 

consumables are listed, as well as the technological modes of welding. The main steps of the 

process are illustrated. 

 

Key words: repairing of piston steel head in internal combustion ship engine, build up 

welding, flux-cored arc built up welding, welding power source, Welding wire - chemical 

composition, welding of the piston head. 

 

Conclusions: 

- Repair of the crankshaft parts by built up welding has been widely used in ship 

repair practice. 

- An outline of steel cylinder head restoration technology for the MITSUBISHI 

UEC 60 LS engine has been proposed; 

- Repair has been completed by means of flux-core arc built up welding in the 

following modes: reverse polarity, I=350÷400A, U=30÷32V, welding speed = 350÷450mm/min, 

temperature of preliminary heating =150 °С, temperature during welding process =150÷200 °С; 
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- The proposed technology, with slight changes, can be applied to repairing piston 

heads of other types of engines. 

 

2. Hristov, H. Repairing worn-out rudder bearing hub and propeler by means 

built up welding, Journal of Marine Technology and Environment, vol. 2, pp. 49-52, 

Constanta Maritime University, Romania, 2017, ISSN(Print):1844-6116, 

ISSN(Online):1884-6116. 

Abstract: The proposed article describes the process of  repairing worn-out rudder 

bearing hub by means of built up welding   by the electrode subfusion welding method, as well 

as, the repair of propeller blades by semi-automatic MIG welding.  

The technological sequence of the recovery process is described; the used consumables 

are listed, as well as the technological modes of welding. The main steps of the process are 

illustrated. 

 

Key words: Repairing propeller, build up welding, flux-cored arc built up welding, 

welding power source, Welding wire - chemical composition, semi-automatic MIG built up 

welding. 

 

Conclusions: 

- Recovery of worn-out parts of crank-shaft mechanism by welding is widely used 

in repair practice. 

- Automatic arc welding under a layer of flux and MIG welding facilitate recovery 

of worn-out surfaces with a wide range of changes in their thickness and geometry.  

- The above mentioned welding methods allow to repair parts with a high degree of 

wear and a variety of defects, such as loss of structuring integrity, cracks, various types of wear, 

deformations, etc.  

 

3. Христов Х., Москов Ю. Технологичен алгоритъм за определяне 

износването на корабния корпус, e-Journal VFU, бр. 10, 2017, ВСУ „Черноризец 

Храбър”, ISSN: 1313-7514 

Резюме: Дефектацията на корабния корпус представлява проверка и обследване с 

количествена оценка на повредите, чрез систематични измервания на остатъчните 

дебелини.  

Дефектацията се извършва от кораборемонтния завод по указанията и изисквания 

на класификационната организация.  

Публикацията предлага подробно описание на технологичен алгоритъм за 

определяне износването на корабния корпус. 

 

Ключови думи: Дефектация на корабен корпус, износване, корабна обшивка, 

технологичен алгоритъм. 
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Изводи: 

- Представената технологичната разработка се явява унифициран документ с 

паралелна практическа база данни за характерните неизправности. Технологичният 

алгоритъм е валидиран за всички проверки, включително потвърждаването на класа на 

корабния корпус; 

- Елементите на методиката са изключително достъпни за всички 

управленски и изпълнителски нива без да е необходима особена допълнителна 

квалификация; 

- Технологичният алгоритъм е с отворен цикъл, който дава възможност за 

непрестанно усъвършенстване и допълване на всички етапи от манипулацията. Модулите 

и съставните му елементи са изградени на база експертен опит и лесно могат да се вградят 

в програмен продукт. 

 

4. Христов Х., Люцканов Г. Изследване големината на напрежението 

възникващо в различни части на леководолазен костюм при подводно заваряване, 

Машиностроителна техника и технологии, кн. 1, 2017, НТС-Варна и ТУ-Варна, ISSN: 

1312-0859 

Резюме: Изграждането на многобройни хидротехнически съоръжения, 

осигуряващи строителството и ремонта на корабите, както и дейностите извършвани в 

района на пристанищата, налага използването на технологии за подводно заваряване.                              

Електробезопасността при подводно заваряване значително се различава от тази 

при извършване на заваръчни работи на въздух. Ето защо е необходимо внимателно да се 

изучат причините предизвикващи електротравматизъм при подводно заваряване и да се 

вземат всички необходими мерки за защита от поражение от електрически ток. 

Настоящата разработка има за цел да се изследва напрежението което възниква в 

различни части от леководолазния костюм при подводно заваряване. 

В доклада са представени и анализирани резултати от проведени експерименти за 

определяне възникващото напрежение върху леководолазен костюм. 

 

Ключови думи: подводно заваряване, електрическо напрежение, 

електробезопасност 

 

Изводи: 

Данните от проведените изследвания позволяват да се направят следните изводи: 

- Сравняването на данните от измерване на напрежеието, възникващо на 

различни части на водолазния костюм при изпитанията в учебния басейн и при 

изпитанията в морето показват, че значителна разлика между тях не се наблюдава; 

- На величината на напрежението възникващо на различни части на 

водолазното снаряжение в значителна степен влияе наличието на обмазка на електрода и 

нейното качество. Качествената обмазка намалява значително стойността на 

напрежението възникващото по костюма, в сравнение с това напрежение, което възниква 

при електрод без обмазка; 

- Максимално напрежение възниква на ръката, в която водолазът държи 

електрододържателя, достигайки на променлив ток в сладка вода, 14÷16 % от 
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напрежението на електрода. При електрод без обмазка и около 2 % при електрод с 

обмазка; 

- Когато водолазът държи електрододържателя в ръка напрежението, 

възникващо на различни части на водолазното снаряжение се увеличава при отдалечаване 

от железния лист и обратно; 

- Най голямо напрежение на водолазния костюм възниква при разстояние 

между листа и костюма 120 см. (за сладка вода с променлив ток); 

- Съществена разлика в измереното напрежение при различни температури на 

водата не се наблюдава; 

- Напрежението възникващо на различни части по водолазното снаряжение 

при променлив ток е около 1,5 пъти по-голямо отколкото при постоянен ток. 

 

 

5. Христов Х., Дичев П., Монева Д. Определяне на технологичните 

характеристики на електроди за наваряване, Машиностроителна техника и 

технологии, кн. 1, 2017, НТС-Варна и ТУ-Варна, ISSN: 1312-0859 

Резюме: Технологичните характеристики на електродите отчитат свойствата на 

електродите за заваряване и наваряване, които се проявяват по време на приложението им.  

Това са: стабилно горене на електрическат дъга, скорост на стопяване, степен на 

отделяне на пръски, начин на отделяне на шлака, коефициент на формата на шева и др.  

Познаването на количествените показатели на електродите, прави възможно 

съпоставянето на свойствата им, което от своя страна води до правилното им и ефективно 

приложение в практиката. 

Основна задача на настоящата работа е определяне на технологичните 

характеристики на електродите за наваряване, произведени в завода за електроди в град 

Ихтиман.  

Критериите за определяне на качеството на различните видове електроди са 

стойностите на двата основни вида показатели: технологични и технико-икономически.  

Особенно важно за определяне на свойствата на електродите за наваряване е 

отчитане на количествените им показатели: коефициент на стопяване, кофициент на 

наваряване, загуба на електроден метал, рандеман. Тези характеристики зависят силно от 

различните типове обмазка и оказват влияние върху качеството на на варения метал и до 

голяма степен са решаващи при избора на електрод. Те определят, например, 

възможността за заваряване и наваряване в различни пространствени положения, при 

различна по качество подготовка на краищата на основния метал и др. 

 

Ключови думи: технологични характеристики, наваряване, твърдост, 

количествени показатели. 

 

Изводи: 

- Процеса на наваряване протича устойчиво с добре формиран наварен метал;  

- От горепосочените фигури се вижда, че всички електроди са 

високопроизводителни; 

- Загубите на електроден метал са с отрицателни стойности. Най-малки 

загуби се забелязват при електрод ЕН400 (φ = - 0,74%); 
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- Рандеманът при различните марки електроди варира в граиците (107,8 – 

174,1)% и е най-висок при електрод ЕН400. 

 

6. Люцканов К., Христов Х., Христов Д. Проверка центровката на 

корабен валопровод по метода “Jack up”, Машиностроителна техника и технологии, 

кн. 1, 2017, НТС-Варна и ТУ-Варна, ISSN: 1312-0859 

Резюме: Корабните валопроводи представляват трансмисията предаваща 

мощността от двигателя към движителя. Те заемат особено място в съвкупността от 

монтажни работи, изпълнявани на кораба при неговото построяване и ремонт. 

Сложността на монтажа на корабните валопроводи е свързана с тяхната обща 

дължина и това, че корпуса на кораба, в който са монтирани, представлява нестационарна 

еластична основа с непрекъснато променяща се деформация. 

Надеждността на корабния валопровод се определя от смесеното влияние на 

конструктивни, технологични и експлоатационни фактори, като пренебрегването на един 

от тях може да има решаващо значение. От качеството на центровката зависи надеждната 

работа на системата „гребен винт – енергетична установка”, а така също и на кораба като 

цяло. В тази връзка, качеството на центровката на валопровода има изключително важно 

значение. 

Предназначението на центровката е да се убедим, че лагерите на корабния 

валопровод (дейдвудни лагери, лагери на междинния вал, основни лагери) са правилно 

натоварени (нито претоварени, нито недостатъчно натоварени). 

Целта на насточщата разработка е да се провери центровката на корабен 

валопровод по метода на „Jack up”. 

 

Ключови думи: Корабен валопровод, центровка, “Jack up” тест, изместване, 

пречупване 

 

Изводи:  

- Предложена е методика за използване на технологията на BERG за 

центровка на корабни валопроводи; 

- Определени са необходимите технически данни за обектите на центровка 

които задължително трябва да бъдат въведени в програмния продукт; 

- Резултатите от извършената експериментална проверка на натоварването на 

лагерите показва, че предлаганата методика осигурява конкретни данни за допустимото 

им натоварване. 

 

7. Дичев П., Аргиров Я, Христов Х. Заваряване на мачта от алуминиева 

сплав към стоманена надстройка на плавателен съд, Машиностроителна техника и 

технологии, стр. 77-81, кн. 1, 2013, НТС-Варна и ТУ-Варна, ISSN: 1312-0859 

Резюме: В работата се разглеждат въпроси свързани с възможността за качествено 

и надеждно заваряване на предварително произведена алуминиева мачта, в завод за 

Корабно машиностроене АД — гр.Варна, към стоманеният корпус на плавателният съд. 

Показан е металографски анализ на образци изпълнени чрез дъгово заваряване на 

алуминиева сплав AlMg5 (мачта), към корабостроителна стомана (надстройка на кораб), 
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чрез използване на междинна вставка (AlMg5 — Al - Стомана). На базата на проведените 

изследвания е създадена технология и внедрена при строителството на кораб в условията 

на корабостроителния и кораборемонтен завод МТГ „Делфин " АД, гр.Варна. 

Целта на работа е свързана с възможността за качествено и надеждно свързване на 

предварително произведена алуминиева мачта в завода „Корабно машиностроене" АД 

гр.Варна, към стоманения корпус на плавателния съд. Поставената задача изисква 

използването използването на междинна листова вставка ( Aluminium 1050А/ Aluminium 

1086, ЕШ0204/3.1В. с дебелина на слоевете 19+9,5+6 mm).  

Изпълнени са следните задачи: 

- Заварена е на алуминиева шина към вставката; 

Заваряването на алуминиевата сплав се извършва ръчно (ВИГ) и механизирано 

(МИГ) заваряване. При заваряване на дебелини под 5mm не се налага предварително 

подгряване. 

Основният метал на вложката и на мачтата е AlMg5. Избраният добавъчен метал 

при ВИГ заваряване е тип OK Tigrod18.15/AWS AS.10 ER5356 -03mm, а електродният 

метал за МИГ заваряване е тип ОК Autrod 18.15/AWS 15.10ER 5356, 01,0 и 01,2mm.  

Заваряването се извършва с оборудване тип LINCOLN. 

- Определени са механичните характеристики на вставката в напречно и 

надлъжно направление;  

 Проведено е изпитване на якост на опън, за определяне качеството на връзката 

между Al/St след електродъгово заваряване на алуминиева шина към вставката. 

Получената якост на опън е 49МРа, което съответства на резултатите от сертификата. 

Изследването показва, че разрушаването се осъществява на граничната повърхност между 

стоманата и алуминия в конструкцията на вставката. 

- Направено е изследване върху релефа на разрушената повърхност по метода 

(Imadge pro plus). 

- Проведени са микроструктурни изследвания в отделните зони на заваръчния 

шев. 

 

Ключови думи: мачта, вставка, аргонодъ-гово заваряване, алуминиеви сплави, 

металографски анализ 

 

Изводи: 

 Реализирано е аргонодъгово заваряване на алуминиева сплав AlMg5 към 

корабостроителна стомана, чрез използване на вставка (стомана, алуминий, алуминиева 

сплав) и е приложено при заваряване на мачта към надстройката на реален кораб. 

Металографският анализ показва, че при дъгово заваряване, на границата между 

слоевете на вставката, алуминий (Al1050) и алуминиева сплав (Al5086), се появяват 

епизодично микропукнатини. 
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8. Hristov H., Moskov J. Application of mathematical models for evaluating the 

consequences of damages on crankshaft of slow speed marine diesel engine, Морски 

научен форум, стр. 69-73, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2016, ISSN: 1310-9278 

Abstract: 

Modern methods of technical diagnostics require an expert evaluation of a failure 

situation with the use of a wide spectrum of indices and the availability of a wide range of data. 

This procedure considerably impedes the work of the attending staff. The application of 

mathematical methods can facilitate identifying a failure and choosing a method of its 

elimination. 

A flexible mathematical model has been developed which, unlike those created of data 

base of stand and motion tests, corresponds to the real service conditions as well as to 

irreversible natural transformation of the technical condition in the process of operation. The 

formulated mathematical model in Ship Power Plant Department is based on differential 

equations which express the law of conservation of energy, heat balance, mass exchange, 

condition factors, etc.  

The design features, the working process characteristics and the operational factors have 

been taken into consideration. The solutions of the equations are made on PC by using numerical 

methods. The problem is reduced to transformation of the experimental data into knowledge 

base. This knowledge adapts and trains the mathematical model and makes it useful for obtaining 

retrospective diagnostic information and analysis of particular situations.  

 

Key words: Mathematical model, slow speed diesel engine, algorithm of quasi static 

model.                          

 

Conclusions: 

The check up carried out on the mathematical model, developed in Ship Power Plant 

Department, indicates results analogical to those of the MIP calculator. This confirms its 

suitability for the purposes of technical diagnostics.  

The use of the mathematical model for technical diagnostics, particularly the overturn of 

the crank of the crank arm, exclusively facilitates the analysis of   parameter sets.  

The mathematical model, used as a standard, generates additional set of indicators and 

parameters from Table 5 which exclusively simplifies the analysis procedures and makes it 

easier for the operator to make a diagnostic decision. Profound view over the particular situation 

generated by the mathematical model allows retrospective estimation that can lead to preventing 

possible failures and facilitating the repair. 

 

9. Moskov J., Hristov H. Crankshaft related typical failures of slow speed 

marine diesel engines (ssmde). Technical diagnostics, Морски научен форум, стр. 74-78, 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2016, ISSN: 1310-9278 

Abstract: 

 This report is a case history recorded in the main journal when a failure of the main 

engine MAN 8L42MC related to turning round the crankshaft from 1st to 7th movement was 

detected. The problem was registered by means of the ship Mean Indicated Pressure (MIP) 

system. The deviations in the operation characteristics of the engine cylinders were indicated as 
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the cause of the problem. Conclusions are made and the procedure on restoring the engine 

normal operation mode is described with the purpose of diagnostics, prevention of similar 

failures in the future, and creation of an expert system database. 

The modern main diesel engines of the manufacturers MAN and Wartsila-Sulzer have 

special constructional features of the transmissions for gas distribution and fuel supply. The 

manufacturers are continuously working on improving their engines, as new prototypes intended 

to change the mass and dimension characteristics with the purpose of optimization of the energy 

and economic indices. This leads to increase in mechanic loading of the parts and tensions over 

the structure materials. On alternation of the engine operation mode and reversing additional 

difficulties in working conditions are introduced. From constructional point of view there are two 

main solutions concerning realization of a gear ratio to camshaft and fuel supply. One is a chain 

drive with a tie-bar, and the other is an engrenage transmission with gears. This peculiarity 

requires special approach to any individual case conformable to the constructional features. 

 

 Key words:  slow speed diesel engine, prototype MAN B&W and Wartsila Sulzer, 

damage situation, technical diagnosis, design features. 

 

Conclusions: 
- A thorough examination of the deviations in operating parameters revealed that 

one of the most difficult to ascertain failures   appeared to be the overturning of the crank of CS 

of slow speed ship diesel engine;  

- It is confirmed by practice that the implementation of MIP systems increases the 

reliability of technical operations as a whole, but in the majority of cases it doesn’t give a 

definitive result for the purposes of diagnostics. This is due to the large spectrum of indicators 

and the necessity of their qualitative analysis. 

 

10. Христов Д., Иванов И., Христов Х. Изследване на влиянието на 

замърсяването на въздушния охладител и износването на буталните пръстени върху 

вредните емисии, Международна конференция „Дни на механиката” – Варна, 8-10 

Септември, 2017 

Резюме: Разглежда се прилагането на активен, планиран експеримент за 

определяне на зависимостите на NOx, SOx, CO2, CO и C от факторите: замърсяване на 

въздушния охладител и износването на буталните пръстени на главен КДВГ. Резултатите 

от моделите се използват за оценка на качеството на работните процеси. Прилага се 

пример за диагностика.  

 Целта на изследването е да бъдат представени зависимостите, свързани с 

изменението на емисиите на КДВГ, във връзка с изменението на неговото техническо 

състояние.  

Във връзка с поставената цел се определят и задачите в изследването. Те се 

обобщават в това, да се определят математични модели на зависимостите между 

замърсяването на въздушния охладител и износването на буталните пръстени на ниско 

честотен КДВГ, спрямо емисиите азотни оксиди (NOx), серни оксиди (SОx), въглероден 

диоксид (CO2), въглероден оксид (CO) и твърди въглеродни частици (C).  

Обект на изследването е нискочестотен КДВГ, който се използва в състава на 

симулатор.  
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За целите на експерименталното изследване е използван симулатор TECHSIM 5000 

на фирмата TRANSAS, базиран в лаборатория на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Данните се 

отнасят за шест цилиндров нискочестотен двутактов дизелов двигател, с принудително 

пълнене MAN 6S50MC-C с ТКА ABB - TPL77-B12 и характеристики: максимална 

продължителна мощност - 8600 kW , при честота на въртене 127 RPM, с диаметър на 

цилиндъра 500 мм и ход на буталото 2000 мм, работещ като главен двигател на танкер. 

 

Ключови думи: планиран експеримент; екологични показатели; диагностика. 

 

Изводи: Показана е възможност за оценка качеството на работните процеси и 

свързаните с тях емисии по  определени предсказани стойности на NOx, SOx, CO2, CO и 

C, при използване на работоспособни математични модели на тези целеви параметри от 

факторите: замърсяване на въздушния охладител и степента на износване на буталните 

пръстени на КДВГ.  

Резултатите дават възможност да се оцени качеството на процесите, както и 

решаване на задачи от диагностиката. 

 

11. Люцканов К., Христов Х. Определяне износването на наварени слоеве, 

Научни трудове, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2017, ISSN: 1312-0867 

Резюме: Като основен фактор за дълготрайността и надежността на машинните 

елементи е тяхната износоустойчивост. Повишаване на износоустойчивостта води до 

увеличаване и времето на експлоатация на детайлите работещи в среда на чисто абразивно 

износване, както и в среда на хидроабразивни смеси (дълбачните инструменти използвани 

за драгиращи операции под вода).  

Наваряването на металите се прилага за възстановяване на първоначалните размери 

на износени детайли и за създаване на повърхностен слой със специални свойства. 

 Проведено е изследване на параметрите на износване на стомани с различна 

твърдост и режим на термообработка. 

Изпитанията на износоустойчивост са проведени върху разработен лабораторен 

стенд за изпитване на износоустойчивост на метални образци, с плоски и цилиндрични 

повърхнини, който е с възможност за промяна условията на триене. 

Целта на настоящата разработка е да се определи абразивното износване на 

наварени слоеве с електроди за наваряване E DUR и електроди от серията ABRADUR - 

(Есеница-Словения). 

За лабораторно определяне на абразивната износоустойчивост е избран метод 

разработен в Техническия университет в гр. Варна в катедра „Материалознание и 

технология на материалите”. Чрез този метод са определени механичните характеристики 

на наварени слоеве и са получени експерименталните резултати. 

 
Ключови думи: износване, износоустойчивост, наваряване, наварени слоеве 

 

изводи:  

- Тествана е методика за определяне на абразивната износоустойчивост на 

наварени слоеве; 



10 

 

- Използвания лабораторен стенд за определяне на износоустойчивостта. 

Работи нормално и получените резултати са с добра повторяемост; 

- При работа с електроди ABRADUR най-добра износоустойчивост се 

получава при двуслойно наваряване с електрод ABRADUR 66; 

- Най-силно влияние върху увеличаването на съпротивлението срещу 

абразивно износване оказва химическия състав на наварения метал. При по-голям процент 

на легиращи елементи, износоустойчивостта се увеличава. 

 

12. Люцканов К., Христов Х. Технологични методи за определяне 

устойчивостта срещу студени и горещи пукнатини на стомани, Научни трудове, 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2017, ISSN: 1312-0867 

Резюме: В съвременното машиностроене най-често се използват заваръчните 

конструкции. Повишаването на качеството на заварените изделия, сигурността и 

дълговечността на заваръчните конструкции е основана задача в развитието на 

заваръчното производство. 

Заваряемостта е комплексна характеристика, отразяваща пригодността на металите 

при определени технологични условия и конструктивна надеждност на съединенията да 

образуват заварени изделия със съответно предназначение. Заваряемостта не е свойство на 

материалите и по тази причина не може да се оценява еднозначно. Тя не е постоянна 

величина и зависи от нивото и развитието на методите на заваряване и от 

предназначението и експлоатационните условия на заварените конструкции. 

Технологичната якост е показател, който отразява най-пълно поведението на 

заварявания материал и на завареното съединение като цяло. Технологичната якост на 

металите при заваряване се характеризира с възможността на метала на шева или на 

околошевната област да понесат без разрушаване еластично-пластичните деформации, 

съпътстващи заваръчния процес. 

При заваряването на метални конструкции, технологичната якост се проявява в 

различни етапи на тяхното производство. Недостатъчната технологична якост води до 

частично или цялостно разрушаване на заварените съединения. По тази причина 

проблема, за технологичната якост се свързва с определяне на съпротивлението на 

обработвания метал срещу възникване на различни разрушавания или пукнатини в 

определен етап от технологичния процес, а именно: 

- технологична якост в процеса на кристализация – съпротивлението на 

метала срещу възникване на горещи пукнатини; 

- технологична якост в процеса на аустенитно превръщане – съпротивлението 

на метала срещу възникване на студени пукнатини. 

Основното изискване по отношение на технологичната якост е да се предотврати 

образуването на горещи и студени пукнатини в заваръчните съединения. 

 

Ключови думи: студени и горещи пукнатини, заваряемост, въглероден еквивалент, 

технологична якост 

 

Изводи:  

- При образуването на студени пукнатини определящи се явяват три фактора: 

наличието на закалочни структури; повишено ниво на опъновите заваръчни напрежения 
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от първи род и повишената концентрация на дифузионния водород в зоната на огнището 

на зараждане на студените пукнатини. 

- Оценяването на заваряемостта се извършва по три групи метода: 

аналитични, експериментални и технологични. От аналитичните най-често се използва 

определянето на „въглеродния еквивалент” (Секв), от експерименталните – метода TRC 

или неговата разновидност RRC и метода „Имплант”, а от технологичните най-често се 

използват пробата „Теккен”, Кръстова проба и проба „СИВ–19–ХТ”. 

- Склонността на съединенията към студени пукнатини се оценява по 

големина, на минималните опънови напрежения RP min, при които в заварения образец 

започват да се появяват пукнатини. 

- Опъновите напрежения при технологични изпитвания са обусловени от 

конструктивните особености на самите проби, притежаващи определена неподатливост. 

Основен критерий за качеството на метала се приема наличието или отсъствието на 

студени пукнатини в ЗТВ. 

 

13. Христов Х. Резултати от изследване на процеса подводно рязане по 

електрокислороден способ с екзотермични електроди, Научни трудове на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров” бр. 31, 2017, ISSN: 1312-0867 

Резюме: В статията се разглеждат резултати от приложение на регресионен анализ 

за обработка на експериментални данни и получаване на математичен модел на подводно 

рязане на стоманени листове по електрокислороден способ с екзотермични електроди.  

Разглежда се процеса на подводно рязане, като се прилага експериментално 

статистически подход.  

Използването на теорията на регресионния анализ има значителни предимства пред 

аналитичния подход, поради факта, че получения математичен модел отразява конкретния 

реален процес. Отчетени са действащите в дадените условия неконтролируеми влияния и 

особеностите на режимите на подводно рязане. 

Използват се електроди със специален състав и характеристики, изработвани в 

лабораторията по „Заваряване” в ТУ-Варна. Съставът на елементите, както и кострукцията 

им дават възможност след запалване от електрическа искра да се предизвика горене и се 

развие висока температура, която е достатъчна за целите на заваряването или рязане на 

метала. Коефициентът на пълнота на електрода, изразен с отношение на сечението на 

материала, избран с подходящ състав, към общия диаметър на тръбата, е подбран така, че 

да е възможно горенето.  

Обект на изследване е скоростта на рязане на корабостроителна стомана във водна 

среда, в зависимост от състава на електрода, количеството подаван кислород и големината 

на тока. За целите на експерименталното изследване е използвана специализирана 

установка. 

 

Ключови думи: подводно рязане; регресионен анализ; екзотермични електроди. 

 

Изводи: С прилагане на регресионния анализ е получено адекватно 

математическото описание на процеса „подводно рязане по електрокислороден способ с 
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екзотермични електроди”. Получените резултати могат да се използват за целите на 

допълнителни изследвания, както и за оптимизацията на процеса. 

 

14. Manov. M, Hristov H. Lecturing as a leading form in the educational 

process, 2nd Conference on innovating teaching methods (ITM 2017), 28-29 June, 2017, 

University of economics, Varna 

Abstract: This article gives a detailed analysis of the methods and specifics of the lecture 

as a leading form in the educational process in higher education. The analysis of these methods 

will give a clear picture of their impact on the audience and their role in increasing the level of 

mastering the material. All these will contribute to the improvement and upgrading of the 

educational process in higher education.  

 

Key words: lecture, improvement, form of education, learning process. 

 

Conclusions:  

Apparent from the above following conclusions and recommendations may be drawn:  

- Compilation of theses with clearly defined positive and negative opinions of the 

lecturer is a prerequisite for the construction of a good lecture.  

- High scientific level of presented material is achieved by revealing the essential 

features and properties of the studied object and their thorough examination in terms of current 

level of development of science.  

- The scientific level of the lecture should match the capabilities and scientific 

training level of the audience.  

- The good lecturer should use a wide arsenal of methods in the field of psychology 

and logic in order to be able to manage the cognitive activity of students.  

The foregoing suggests the implementation of an adequate learning process where 

students are at the center of education. It has to be planned and conducted taking their activity 

into account. They need to prepare for each session. Students must take primary responsibility 

related to factual information absorption so as to free up time for exploring other issues during 

sessions. In any moment of training lecturers shall care whether students acquire educational 

material and during the learning process the checking of acquired material should be made in the 

form of ongoing monitoring. 

 

15. Hristov H. Manov M. Surface hardening methods for titanium and titanium 

alloys, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на 

сигурността” стр. 543-551, 26-27 Октомври, 2017, НВУ „Васил Левски” ISNN: 2367-

7473 

Abstract: This paper presents methods for surface hardening of titanium and titanium 

alloys that improve wear resistance and increase resistance to corrosion by forming single phase 

TiN. Consideration of these methods would contribute to expanding in various industries the 

application of parts produced from titanium and titanium alloys. 
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Increasing the hardness of the surface layer of titanium alloys by heat treatment leads to 

heterogeneous microstructural changes that affect the properties of the material. By changing the 

properties of the surface oxide layer, the corrosion resistance of the material also changes. The 

increased wear resistance of the surface layer persists until this layer wears out in working 

process. Then the surface regains its original properties. The effect of different surface 

treatments changes depending on operating parameters (temperature, atmosphere, mounting 

conditions, time). 

The purpose of this report is to analyze the surface modification methods for titanium and 

its alloys, the ability to apply coatings locally or across the surface of corresponding parts of ship 

machines and mechanisms, such as shafts, turbine wheels, axles and others. 

 

Keywords: titanium, titanium alloys, surface hardening methods 

 

Conclusions: Titanium and its alloys are materials with a lot of potential, used in various 

engineering fields and medicine. Their good mechanical properties and excellent corrosion 

resistance are opposed by major disadvantages of titanium, such as poor abrasion and adhesion 

resistance. This considerably limits their application to solving different engineering tasks in the 

field of manufacturing reliable parts and constructions in shipbuilding and ship repair. In 

response, different methods of hardening the surface layer of titanium alloys have been 

developed. Despite the above mentioned deficiencies of the materials, the methods under 

consideration greatly extend the use of titanium-based alloys by improving the properties of the 

surface layer. Significant efforts are being made in the direction of control of the parameters of 

the processes that occur during the different processes of surface hardening, as well as the 

qualitative evaluation of the obtained surface layer. This allows the application of titanium and 

its alloys to be expanded in different spheres of the industry. 

 

16. Manov M., Hristov H. Study of titanium alloys after surface hardening by 

plasma nitriding, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на 

сигурността” стр. 552-557, 26-27 Октомври, 2017, НВУ „Васил Левски” ISNN: 2367-

7473 

Abstract: This article presents results of experiments obtained from nitriding of titanium 

alloys with plasma glow.  Treated samples are studied by methods of microhardness 

measurements, optical microscopy, scanning with an electronic microscope and X-ray diffraction 

analysis. Plasma nitriding with plasma leads to formation of TiN and Ti2N nitrides at the surface 

of the samples. 

The subject of the study is titanium alloy VT-16 (Ti-3Al-4.5V-5.0Mo). 

The process of examining the samples after nitriding  is performed by means of optical 

metallography, microhardness  measurements, scanning with an electronic microscope, and  X-

ray diffraction  analysis 

 

Keywords: titanium alloys, surface hardening, plasma nitriding, research, study 
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Conclusions:  

- Plasma arc nitriding allows reducing the temperature of processing the titanium 

alloy VT-16 to 450°C. Cross-sectional microhardness measurements show a formed thin layer of 

increased hardness. The depth of this layer is less than 10μm. Analysis of the layer at a greater 

depth (more than 10 μm) indicates that microhardness values have not changed significantly. 

They exceed the initial values from 0.2 to 1.5 times, depending on the nitriding temperature. 

Increasing the nitriding temperature by increasing the voltage drop causes corrosion of the 

sample surface and reduction of the depth of the modified surface layer. 

- During plasma arc nitriding with a negative voltage drop, decomposition of 

orthorhombic α martesite into α and β titanium is effected by increasing the nitriding temperature 

from 450°C to 550°C. This leads to an increase of the β phase fractions from 5% to 25%. 

- During plasma jet nitriding under floating potential formation of titanium nitrides 

is observed. In this case, the nitriding temperature makes a difference because when a sample is 

nitrided at 450°С, TiN is formed, and at 550°С, in addition to TiN, also Ti2N is formed in the 

new surface layer. 

 

17. Manov M., Hristov H. A study of the effects of plasma gas nitriding process 

upon the corrosion resistance of titanium alloys, Mechanics Transport Communications, 

Volume 15, issue 2, 2017, ISSN(print):1312-3823, ISSN(online): 2367-6620 

 

Abstract: The article submits results obtained from research into the effects of plasma 

gas nitriding process upon the corrosion resistance of titanium alloys Ti-8Al-1Mo-1V and Ti-

6Al-4V. The analysis of these results will give a clear idea about the ability of these alloys to 

resist corrosive impacts of aggressive media at different temperatures. 

 The results of the study are needed to expand the use of titanium alloys in marine 

engineering and shipping practice. The alloys examined in this report have a different chemical 

composition. This implies that they react differently in the conditions of the aggressive media 

used in experiments. Corrosion of titanium alloys Ti-8Al-1Mo-1V and Ti-6Al-4V has been 

determined experimentally at various temperatures for the period of 1500 hours. 

 

Key words: titanium alloys, plasma gas nitriding process, corrosion resistance 

 

Conclusions:  

- The corrosion resistance of titanium alloys is influenced to a large extent by the 

temperature and concentration of the aggressive media. When they exceed certain values, the 

possibility of the protective layer being destroyed increases. This leads to a significant reduction 

in corrosion resistance; 

- Corrosion of titanium alloys Ti-8Al-1Mo-1V and Ti-6Al-4V has been 

experimentally determined in three different aggressive media at various temperatures during the 

time period of 1500 hours. For both alloys tested, the corrosion resistance decreases when the 

temperature rises from 40°C to 80°C. The highest degree of corrosion was observed with the 

nitrided Ti-8Al-1Mo-1V alloy sample in HCl medium at 80ºC/15.8.10-3, g/cm2/.; 

- The results show that in HCl corrosive medium, weight losses are identical for all 

tested samples at 40ºC. Their value increases with temperature (80 °C). A similar trend for the 

corrosion of the studied samples is also observed in aggressive H2SO4 medium. Serious changes 
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in the weight of the samples for both media were observed at 80°C. The breakdown of the 

protective layer is probably due to its local degradation in the aggressive environment, resulting 

in deep penetration and intensification of the corrosion in the spin matrix. 
- The results obtained in the present experiment in an alkaline (NaCl) and two acidic 

media (HCl, H2SO4) at temperatures of 40 ºC and 80ºC and time period of 1500 hours with nitrided 

and non-nitrided samples of Ti-8Al-1Mo-1V and Ti-6Al-4V alloys yield the following results: 
- the weight losses determined in the test of the samples in NaCl medium indicate 

that the plasma gas nitriding process does not significantly affect the corrosion resistance 

of Ti-8Al-1Mo-1V and Ti-6Al-4V alloys;  

- deterioration of the anticorrosive properties is registered in the two alloys after 

plasma nitriding in HCl medium at all temperatures and in the Ti-8Al-1Mo-1V sample at 

80ºC in H2SO4 medium;  

- the process of plasma gas nitriding improves the corrosion resistance of Ti-6Al-

4V alloy in H2SO4 medium at all temperatures.  

- Ti-6Al-4V alloy showed better corrosion resistance than Ti-8Al-1Mo-1V, with 

weight losses increasing with time and the temperature rising from 40 ºC to 80ºC. 

 

18. Manov M., Hristov H. Plasma nitriding of titanium alloys with indirect 

plasmotron, Mechanics Transport Communications, Volume 15, issue 2, 2017, 

ISSN(print):1312-3823, ISSN(online): 2367-6620 

Abstract: This article presents an experiment which consists of plasma gas nitriding of 

titanium alloy TI-6Al-4V. The purpose of the experiment is to improve tribological properties of 

titanium alloys in working conditions under sliding contact. Data obtained from the experiment 

is necessary for creating a technology for obtaining surface layers of a certain thickness. 

 

Key words: Titanium alloys, Plasma gas nitriding, Surface hardening.  

 

Conclusions:  

- Plasma gas nitriding with indirect plasmatron has a number of advantages as a 

technique for changing the properties of the surface layer and improving the tribological 

characteristics of titanium alloys. 

- The experiments demonstrated that layer of TiO2 or TiN can be identified, which 

determines the color of the surface layer of the nitrided samples. The depth of the resulting layer 

depends mainly on the time of nitriding and the consumption of plasma-forming gas N2, and to a 

lesser extent on the change in the current's power within the range of 300-500A. 

 

 

19. Манов М., Христов Х. Използване на титанови сплави като 

конструкционен материал в корабостроенето, Механика Транспорт Комуникации, Т. 

15, бр. 2, 2017, ISSN(print):1312-3823, ISSN(online): 2367-6620 

Резюме: Високата якост, ниската плътност и отлична корозионна устойчивост, 

които притежава титана са качествата, които го правят атрактивен материал, намиращ 

приложение в различни сфери на промишлеността и медицината. Сравнително високата 

цена на титана обаче, ограничава приложението му. За да се оправдае високата цена на 

титана в сравнение с другите материали, е необходимо да се познават много добре 
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неговите специфични свойства и характеристики, които го правят уникален като 

материал. В настоящата статия е направен анализ на характерните особености на титана и 

неговите сплави методите за повърхностно обработване както и приложението титан и 

титанови сплави в различни сфери на промишлеността, корабостроенето и кораборемонта 

 

Ключови думи: титан, титанови сплави, методи за повърхностно уякчаване  

 

Изводи:  

 

- Титанът и неговите сплави са перспективен материал, който намира 

приложение в различни инженерни области и медицината. Той притежава най – високо 

отношение якост към плътност, което го прави идеален материал за изграждане на 

различни инженерни конструкции  

- Високата му реактивност към кислорода обаче се отразява не само на 

сравнително високата му цена, но и на максималната му работна температура /около 600 

°С/.  

- В сравнение с алуминия, титана и неговите сплави имат по - добра уморна 

якост, висока устойчивост на образуване и нарастване на пукнатини, отлична якост при по 

- високи работни температури и не корозират в различните условия на експлоатация. В 

сравнение с други широко използвани материали като стоманите, титановите сплави имат 

по - висока корозиоустойчивост.  

- Основни недостатъци на титановите сплави, са абразивната и адхезионна 

износоустойчивост. В отговор на това възникват различни методи за уякчаване на 

повърхностния слой на титановите сплави.  

- Въпреки посочените недостатъци, разгледаните методи в значителна степен 

разширяват приложението на сплавите на основа на титан, чрез подобряване свойствата на 

повърхностния слой.  

- Особен интерес от разгледаните техники за модифициране на 

повърхностния слой на титана и неговите сплави представлява плазменото азотиране. 

Методът позволява регулиране на голям брой параметри на протичане на процеса /I, U, 

QAr, QN2, L, t и други/, който може да се осъществи в различна среда и условия. Това 

създава условия за развитие на разнообразни фактори, които оказват влияние върху 

свойствата на получения повърхностен слой, с което се влияе непосредствено върху 

структурата и свойствата на азотирания образец.  
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