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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА Т5 И Т7 ВЪРХУ
МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА СПЛАВИТЕ
AlSi25Cu4Cr И AlSi25Cu5Cr
БОЯН ДОЧЕВ
Технически Университет София - филиал Пловдив
boyan.dochev@gmail.com
Резюме: Надевтектичните алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr
са модифицирани с различни концентрации фосфор. Сплавите са подложени на
термична обработка Т5 и Т7. Температурата на проведеното изкуствено стареене
при Т5 е 180ºС, а при Т7 е 370ºС. Изследвано е влиянието на продължителността
на задържане при посочените температури на изкуствено стареене върху
механичните свойства на изследваните сплави.
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, модифициране, термична обработка

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF T5
AND T7 HEAT TREATMENT ON THE
MECHANICAL PROPERTIES OF AlSi25Cu4Cr
AND AlSi25Cu5Cr ALLOYS
BOYAN DOCHEV
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv
boyan.dochev@gmail.com
Abstract: The hypereutectic aluminum-silicon alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr have
been modified with different concentrations of phosphorus. The alloys are subjected to
heat treatment T5 and T7. The temperature of the conducted artificial aging at T5 is
180ºС, and at T7 is 370ºС. The influence of the retention duration at the indicated
temperatures of artificial aging on the mechanical properties of the studied alloys has been
studied.
Key words: aluminum-silicon alloys, modification, heat treatment

1. Въведение
Надевтектичните сплави от системата
Al-Si са намерили широко приложение в
автомобилостроенето. Това се дължи на добрите
им
механични
свойства,
повишената
износоустойчивост в трибологични двойки с
мазане на граничния слой, ниския им
коефициент на линейно разширение и на
добрата им обработваемост. Металургичната
обработка на стопилките е от съществено
значение за получаването на алуминийсилициеви сплави с модифицирана структура и
подобрени механични свойства. Изборът на

метод на леене, подхранването на отливките по
време на кристализация, както и вида и
режимите на последващата термична обработка
също оказват влияние за получаване на отливки
с повишени качества [1, 2, 3, 4].
2. Изследвани сплави
Обект на настоящото изследване са
високо силициеви нестандартно легирани
алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr. Химичният състав на сплавите е
показан в таблици 1 и 2.
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Si
25,13

Si
25,24

Таблица 1. Химичен състав на сплав
AlSi25Cu4Cr (%)
Cu
Cr
Fe
Ni
Al
3,6

0,65

0,14

0,01

rest

Таблица 2. Химичен състав на сплав
AlSi25Cu5Cr (%)
Cu
Cr
Fe
Ni
Al
4,7

0,59

0,35

0,03

rest

В [5] е разгледано влиянието на
различни концентрации на модификатора
фосфор върху структурата и механичните
свойства на сплавите преди подлагането им на
термична обработка. В резултат на получените
резултати [5], за модифициране на сплавта
AlSi25Cu4Cr е използван фосфор в количество
0,04% от количеството на сплавта, а сплавта
AlSi25Cu5Cr е модифицирана с фосфор в
концентрация 0,07% от масата на изследвания
състав.
За
получаване
на
необходимият
комплекс от физико-механични свойства на
алуминиевите сплави, същите се подлагат на
термична обработка. От особено значение за
получаване
на
структури,
обезпечаващи
необходимите механични и експлоатационни
свойства на сплавите са работните параметри на
режимите на термична обработка, а именно:
температура на нагряване, време на задържане
при тази температура, а при закаляване и
скоростта на охлаждане. За получаване на
максимална якост, алуминиевите сплави се
подлагат на термична обработка Т6 (закаляване
и пълно изкуствено стареене). Термичната
обработка Т5 (закаляване и непълно изкуствено
стареене) се препоръчва за получаване на
максимални
якостни
характеристики
на
сплавите
при
повишена
пластичност.
Изхождайки от факта, че надевтектичните
алуминий-силициеви сплави притежават висока
якост и твърдост, както и голяма крехкост т.е. те
не се характеризират с добри пластични
свойства, подлагането на тези сплави на
закаляване
и
кратковременно
стареене
представлява интерес. За получаване на
достатъчна якост и сравнително висока
стабилност на структурата и геометричните
размери, буталните алуминий-силициеви сплави
се подлагат на закаляване и стабилизиращо
стареене (T7), като изкуственото стареене се
провежда при температури близки до работните
температури на детайлите. Температурите на

последващото
изкуствено
стареене
след
закаляване
при Т7 са
по-високи от
температурите на стареене спрямо Т5 и Т6.
След провеждане на металургичната
обработка на сплавите
AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr от тях са отляти експериментални
отливки. След отстраняване на мъртвите глави
отливките от двата състава са подложени на
термична обработка Т5 и Т7. Закаляването е
проведено при еднакви условия: температурата
на нагряване преди закаляване е 510-515ºС,
задържането при тази температура е 6h30min, а
охлаждащата среда за закаляване е вода с
температура 20ºС. Изкуственото стареене при
термичната обработка Т5 е проведено при
температура 180ºС, а продължителността на
задържане при посочената температура е 2h, 4h
и 6h. При термичната обработка Т7 процеса на
изкуствено стареене е проведен при температура
близка до работната температура на буталата в
двигателите с вътрешно горене - 370ºС, като
задържането при тази температура е 20min.,
40min. и 60min.
3. Получени резултати
Резултатите от проведените механични
изпитвания на изследваните сплави AlSi25Cu4Cr
+0,04%Р и AlSi25Cu5Cr+0,07%Р подложени на
термична обработка Т5 са показани в таблица 3.
Таблица 3. Резултати от механични
изпитвания след Т5
Сплав

Т5

Rm

Твърдост

MPa

HВ2,5/62,5/30

AlSi25Cu4Cr

180ºС/2h

144

161

AlSi25Cu4Cr

180ºС/4h

184

152

AlSi25Cu4Cr

180ºС/6h

203

164

AlSi25Cu5Cr

180ºС/2h

177

165

AlSi25Cu5Cr

180ºС/4h

177

159

AlSi25Cu5Cr

180ºС/6h

141

166

Изследваните състави подложени на
термична обработка Т5, при която изкуственото
стареене е проведено при еднаква температура,
но за различен период от време, демонстрират
съизмерима макротвърдост, която е значително
по-висока от изискуемата към буталните
надевтектични алуминий-силициеви сплави.
При сплавта легирана с 4% Cu се наблюдава
повишаване на якостта на опън с увеличаване
времето на задържане при избраната работна
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температура на изкуствено стареене. При
температура 180ºС и задържане при нея в
рамките на 4h и 6h, якостта на опън на
изследваната сплав AlSi25Cu4Cr модифицирана
с 0,04%Р отговаря на препоръчителната за
буталните надевтектични алуминий-силициеви
сплави.
Сплавта със съдържание на 5% Cu в
състава си (AlSi25Cu5Cr) показва по-високи
стойности на Rm при време на задържане 2h и
4h при избраната работна температура (180ºС)
на изкуствено стареене. Стойностите на якостта
на опън при така проведеното изкуствено
стареене
на
сплавта
отговарят
на
препоръчителните за буталните надевтектични
силумини.
При
проведеното
изкуствено
стареене при което задържането при работната
температура е 6h, якостта на опън на
изследвания състав AlSi25Cu5Cr рязко се
понижава.
Резултатите от проведените механични
изпитвания на изследваните сплави AlSi25Cu4Cr
+0,04%Р и AlSi25Cu5Cr+0,07%Р подложени на
термична обработка Т7 са показани в таблица 4.
Таблица 4. Резултати от механични
изпитвания след Т7
Сплав

Т7

Rm

Твърдост

MPa

HВ2,5/62,5/30

AlSi25Cu4Cr

370ºС/20
min

139

106

AlSi25Cu4Cr

370ºС/40
min

133

102

AlSi25Cu4Cr

370ºС/60
min

136

102

AlSi25Cu5Cr

370ºС/20
min

126

110

AlSi25Cu5Cr

370ºС/40
min

139

107

AlSi25Cu5Cr

370ºС/60
min

142

103

Както и при проведената термична
обработка
Т5,
двата
състава
показват
съизмерима твърдост, която е в границите на
препоръчителната за този вид сплави.
Регистрираната якост на опън на изследваните
сплави
AlSi25Cu4Cr
и
AlSi25Cu5Cr
е
съизмерима, но стойностите са по-ниски от
предписаните за буталните надевтектични
силумини. Прави впечатление, че при сплавта
AlSi25Cu4Cr промяната на времето на

задържане при избраната работна температура
на стареене не повлиява върху Rm на сплавта,
докато при сплавта AlSi25Cu5Cr се наблюдава
леко повишаване на Rm при по-голяма
продължителност на процеса на изкуствено
стареене.
При термична обработка Т5 сплавта
легирана с 4% Cu демонстрира повишаване на
якостта на опън с увеличаване времето на
задържане при температурата на изкуствено
стареене. Явно количеството придадена енергия
за отделянето на уякчаващите фази е достатъчно
и при по-продължително задържане при
избраната работна температура се създават
условия за отделяне на по-голямото количество
уякчаващи фази от α – твърдия разтвор, както и
за
равномерното
им
разпределение
в
структурата на сплавта. За разлика от сплавта
AlSi25Cu4Cr при сплавта съдържаща 5 % Cu
(AlSi25Cu5Cr)
в състава си се наблюдава
обратна тенденция т.е. с увеличаване времето на
задържане (6h) при стареене (180ºС) якостта на
опън на сплавта значително се понижава. Явно
при избраната температура на изкуствено
стареене и при задържане от 2h и 4h не са
създадени условия за отделяне на стареещите
фази от α – твърдия разтвор. Легиращите
елементи остават разтворени в α-фазата,
евтектиката е уякчена и поради това сплавта
AlSi25Cu5Cr притежава по-високи стойности на
Rm. С увеличаване времето на задържане на 6h
започва процеса на образуване и отделяне на
вторичните уякчаващи фази, но създадените
условия не са достатъчни за отделяне на
значително количество вторични фази, както и
за
равномерното
им
разпределение
в
структурата
на
сплавта.
Най-вероятно
количеството отделени фази е незначително и те
са концентрирани по създадената междуфазова
граница (Si-E) в близост до кристалите първичен
силиций, а не равномерно разпределени в цялата
структурата. Това от своя страна вероятно води
до допълнително окрехкостяване на сплавта и тя
притежава по-ниска стойност на якост на опън.
Явно увеличаването на количеството на медта в
състава на сплавта дори и с 1%, налага по-дълго
време на задържане при избраната работна
температура от 180ºС или избор на по-висока
температура с цел осигуряване на необходимото
количество енергия за пълното протичане на
процеса на отделяне на стареещите фази от α –
твърдия разтвор, което от своя страна ще доведе
до повишаване стойностите на якостта на опън
на изследваната сплав AlSi25Cu5Cr. За
получаване на по-пълна представа за влиянието
на работните параметри на изкуствено стареене
върху структурата на сплавта са предвидени
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експерименти с по-продължително задържане
(8h,10h, 12h, 14h и16h) при температура 180ºС.
При
термичната
обработка
Т7
(закаляване и стабилизиращо стареене), при
която изкуственото стареене е проведено при
температури близки до работните температури
на детайлите, сплавта AlSi25Cu4Cr демонстрира
стабилност на стойностите на якост на опън и
макротвърдост
при
различните
времетемпературни параметри на процеса на стареене.
Интерес представлява поведението на
сплавта AlSi25Cu5Cr при термична обработка
Т7.
Докато
при
сплавта
AlSi25Cu4Cr
увеличаване времето на задържане при стареене
не оказва влияние върху стойностите на якостта
на опън и твърдостта на състава, то при сплавта
със съдържание на 5% Cu в състава си,
увеличаването на продължителността на
стареене води до повишаването на якостта на
опън при незначително намаляване на
твърдостта. Това от своя страна показва, че с
увеличаване количеството на легиращият
елемент мед, дори и при значително високата
температура на стареене (370ºС) е необходимо
по-продължително време на задържане за да
бъдат
осигурени
условия
обезпечаващи
отделянето на максимално количество вторични
уякчаващи фази от α – твърдия разтвор. За
определяне времето на задържане при
изкуствено стареене при температура 370ºС, при
което продължава отделянето на вторични фази
без да се наблюдава коагулиране от тяхна
страна, наблюдава се стабилност на структурата
на сплавта т.е. стабилност на стойностите на Rm
и твърдост, са предвидени допълнителни
изследвания
на
сплав
AlSi25Cu5Cr.
Предвидените експерименти са с време на
задържане в интервала 60min-120min. при
провеждане на процеса на дисперсионно
твърдеене на сплавта при температура 370ºС.
4. Заключение
Избраните работни параметри (време и
температура) на дисперсионното твърдеене при
проведената термична обработка Т5 обезпечават
на изследваната сплав AlSi25Cu4Cr стойности
на Rm отговарящи на препоръчителните за този
вид сплави. Макротвърдостта на сплавта е
значително повишена.
Получените резултати от проведените
механични изпитвания на сплавта AlSi25Cu5Cr
след термична обработка Т5 показват, че е
необходима промяна на времето за задържане
при избраната температура на изкуствено
стареене (180ºС), с цел създаване на условия за
отделяне на максимално количество уякчаващи
фази, които да допринесат за получаване на

максимални стойности Rm на изследваната
сплав.
При проведената термична обработка Т7
(закаляване и стабилизиращо стареене) сплавта
AlSi25Cu4Cr демонстрира стабилност на
стойностите на якост на опън и макротвърдост
при различните време-температурни параметри
на процеса на стареене. Това е предпоставка да
предполагаме, че избраните параметри на
стареене обезпечават сравнително висока
стабилност на структурата и на геометричните
размери на детайлите от изследваната сплав при
повишени работни температури (≈350ºС-400ºС).
С увеличаване времето на задържане
при стабилизиращото стареене при Т7, се
наблюдава повишаване на якостта на опън и
незначително намаляване на твърдостта на
сплавта AlSi25Cu5Cr. Това показва, че времето
на задържане при тази температура е
недостатъчно за отделянето на достатъчно
количество вторични фази и сплавта не е
максимално уякчена. Необходимо е провеждане
на
допълнителни експерименти с
цел
оптимизиране на работните параметри на
процеса на стареене на сплавта.
Резултатите от проведените изследвания
показват, че увеличаването на количеството на
легиращият елемент Cu, налага промяна на
работните параметри (температура и време) на
изкуственото стареене на сплавите при
термична обработка Т5 и Т7 с цел получаване на
максималното им уякчаване.

Научните изследвания, резултатите от
които са представени в настоящата
публикация, са финансирани от проект
BG05M2OP001-1.002-0023
–
Център
за
компетентност „Интелигентни мехатронни,
екои
енергоспестяващи
системи
и
технологии" на ТУ-София, филиал Пловдив
ЛИТЕРАТУРА
1. Стоянов Н., Технология на леярството.
София 1987г.
2. Ангелов Г., „Технология на леярското
производство“, София, 1988г.
3. Славов Р. М.Манолов, В.Атанасова.
Наръчник по леене на цветни метали и
сплави. София, Техника, 1976г.
4. Строганов
Г.Б.,
В.А.Ротенберг,
Г.Б.Гершман, Сплавы алюминия с
кремнием. М., Металлургия, 1977г.

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

9

5. Боян Дочев, „Изследване влиянието на
различни концентрации фосфор върху
структурата и механичните свойства на
легирани с Сu алуминий-силициеви
сплави“, Национален Младежки Форум
„НАУКА,ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ,
БИЗНЕС” - есен, 2021, гр. Пловдив,
стр.104-стр.108, ISSN 2367 - 8569

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

10

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ
СВОЙСТВА НА НАДЕВТЕКТИЧНИ
АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВИ СПЛАВИ
AlSi25Cu4Cr И AlSi25Cu5Cr С ПОМОЩТА НА
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
БОЯН ДОЧЕВ1, ИВАНКА ДЕЛОВА2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
boyan.dochev@gmail.com1 , ivankadelova@tu-plovdiv.bg2
Резюме: Алуминий-силициевите сплави с надевтектичен състав AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr са подложени на термична обработка Т5 и Т7. Експериментално са
определени якостта на опън и макротвърдостта на съставите. С помощта на
специализиран софтуер е изследвано влиянието на термичната обработка върху
поведението на сплавите при сложно напрегнато състояние. Получените
резултати са представени в графичен вид.
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, термична обработка, специализиран
софтуер, сложно напрегнато състояние

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL
PROPERTIES OF HYPEREUTECTIC
ALUMINUM-SILICON ALLOYS AlSi25Cu4Cr
AND AlSi25Cu5Cr WITH THE USE OF
SPECIALIZED SOFTWARE
BOYAN DOCHEV1, IVANKA DELOVA2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
boyan.dochev@gmail.com1, ivankadelova@tu-plovdiv.bg2
Abstract: Aluminum-silicon alloys with hypereutectic composition AlSi25Cu4Cr and
AlSi25Cu5Cr are subjected to heat treatment T5 and T7. The tensile strength and
macrohardness of the compositions were determined experimentally. The influence of heat
treatment on the behavior of alloys under complex stress conditions has been studied with
the help of specialized software. The obtained results are presented in graphical form.
Key words: aluminum-silicon alloy, heat treatment , specialized software, complex stress
state

1. Въведение
Големите натоварванията, на които са
подложени буталата в ДВГ по време на тяхната
експлоатация са причина за повишените
изисквания към сплавите използвани за тяхното
производство. В случаите когато е необходимо
буталата да са със значително по-малка маса се
използват материали с ниска плътност,
обикновено алуминий-силициеви сплави [1].
Световният производител MAHLE използва
голямо разнообразие от алуминий-силициеви

сплави за производство на бутала за ДВГ.
Предпочитаните алуминий-силициеви сплави са
основно от евтектичен (М124, М142, М174+) и
надевтектичен тип (М126, М138, М145, М244).
Буталата изработени от надевтектичните
алуминий-силициеви сплави, показват поголяма износоустойчивост, а представители на
тази група са сплавите M138 и M244. Като
легиращи елементи, които производителя
MAHLE използва са мед, никел и магнезий в
различни концентрации [1].
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Разработването на нови надевтектични
бутални алуминий-силициеви сплави, които да
бъдат конкурентни на използваните досега от
световните прозводители на бутала е свързано с
редица проблеми, но е приоритет на
изследователите. Чрез легиране,
адекватна
металургична обработка на стопилките, както и
използването на специални методи за
получаване на лети заготовки за бутала
[2,3,4,5,6] се цели получаването на структури
обезпечаващи
повишени
механични
и
експлоатационни свойства на сплавите.
2. Използвани материали
Обект на настоящото изследване са
нестандартно
легираните
надевтектични
алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr.
Съставите
са
стопени
в
лабораторна електросъпротивителна пещ и след
проведената
металургична
обработка
(рафиниране, модифициране и дегазиране) са
отляти експериментални отливки. Използвана е
метална екипировка предварително подгрята до
200ºС. Отливките са подложени на термична
обработка Т5 и Т7. След провеждане на
термичната обработка експериментално са
определени якостта на опън и макротвърдостта
на сплавите. Данните са необходими за
провеждане на софтуерните симулации.
3. Резултати
С помощта на специализиран софтуер е
изследвано влиянието на работните параметри
на термичната обработка върху поведението на
така модифицираните сплави при сложно
напрегнато състояние.
Обект на настоящото изследване е
пластина с форма на квадрат и с наличие на
централен отвор. С помощта на софтуера
ANSYS са реализирани симулации, при които
пластината е подложена последователно на
двуосен опън и двуосно огъване. Симулациите
са проведени при три различни диаметъра на
централния отвор (D=5mm, D=15mm и
D=25mm) и за различни температури и време на
изкуствено
стареене
при
изследваните
алуминий-силициеви сплави.
На фиг. 1 в схематичен вид е
представена пластината и нейните геометрични
размери.
В таблици от 1 до 6 са представени
получените резултати от симулацията за
еквивалентните стойности на нормалното
напрежение, относителното удължение и
деформацията при различните термични
обработки на изследваните сплави.

Фиг. 1. Обект на изследване.

Таблица 1.

Таблица 2.

Таблица 3.
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Таблица 4.

Фиг. 3.
Таблица 5.

Таблица 6.

На фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5 са
представени графиките на относителното
удължение като функция на времето за
изкуствено
стареене
при
изследваните
алуминий-силициеви сплави.

Фиг. 2.

Фиг. 4.

Фиг. 5.
При проведените механични изпитвания
сплавта AlSi25Cu4Cr подложена на термична
обработка Т5, при която изкуственото стареене е
проведено при температура 180ºС за 6h
притежава най-висока стойност на Rm. Явно при
този време-температурен режим на стареене са
създадени условия за отделянето на такова
количество уякчаващите фази от α – твърдия
разтвор, при което той е достатъчно уякчен, но
притежава и сравнително добра пластичност.
При проведените софтуерни симулации така
термично обработената сплав притежава найвисоки стойности на относително удължение и
деформация при различните диаметри на
централният
отвор.
Изследваната
сплав
AlSi25Cu4Cr подложена на термична обработка
Т7, при която изкуственото стареене е
проведено при температура 370ºС, а времената
на задържане са 20, 40 и 60min. демонстрира
стабилност на стойностите на якост на опън и
макротвърдост, както и на стойностите на
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относително удължение и деформация при
двуосен опън и двуосно огъване.
При сплавта AlSi25Cu5Cr след термична
обработка Т5 и дисперсионно твърдеене при
180ºС за 2h и 4h са регистрирани по-високи
стойности на Rm, а при по-продължително
задържане при тази температура якостта на опън
на
сплавта
намалява.
Резултатите
от
проведените софтуерни симулации (двуосен
опън и двуосно огъване) показват, че сплавта
подложена на стареене при избраната работна
температура и време на задържане от 2h и 4h
притежава и най-високи стойности на
относително удължение и деформация при
различните диаметри на централният отвор.
Най-високи
стойности
на
изследваните
характеристики на сплавта AlSi25Cu5Cr при
софтуерното изследване са регистрирани при
състава подложен на изкуствено стареене при
температура 370ºС и време на задържане 60min.
При проведените експерименти е установено, че
с увеличаване времето на задържане при
стабилизиращото стареене при Т7, се наблюдава
повишаване на якостта на опън и незначително
намаляване
на
твърдостта
на
сплавта
AlSi25Cu5Cr.
4. Заключение
В
следствие
на
модифицираната
структура и избраните параметри на режима на
изкуствено стареене (180ºС за 6h) при термична
обработка, сплавта AlSi25Cu4Cr притежава найвисоки стойности на относително удължение и
деформация при двуосен опън и двуосно
огъване, и нейната стойност на Rm е в
препоръчителният
диапазон
за
стандартизираните бутални сплави.
От съставите легирани с 5% Cu найвисоки стойности на относително удължение и
деформация при различните диаметри на
централният отвор след термична обработка Т5
притежава сплавта AlSi25Cu5Cr, при която
дисперсионното твърдеене е проведено при
180ºС за 2h и 4h.
Изследваните сплави AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr демонстрират стабилност на
стойностите на относително удължение и
деформация при двуосен опън и двуосно
огъване при проведената термична обработка
Т7. При сплавта AlSi25Cu5Cr се наблюдава
повишаване на стойностите на Rm и на
софтуерно изследваните характеристики с
увеличаване времето на задържане при
избраната работна температура на изкуствено
стареене.
Това
налага
допълнителни
експерименти с цел оптимизиране времето на
задържане при стареене при температура 370ºС.

Резултатите получени от проведените
микроструктурен анализ, механични изпитвания
и
софтуерни
симулации
показват,
че
изследваните
състави
AlSi25Cu4Cr
и
AlSi25Cu5Cr
са
конкурентни
на
стандартизираните
надевтектични
бутални
алуминий-силициеви сплави.

Научните изследвания, резултатите от
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОЗИЯТА НА
АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ AlSi25Cu4Cr И
AlSi25Cu5Cr В 3% NaCl
КАЛИНА КАМАРСКА1, БОЯН ДОЧЕВ2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
kamarska@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2
Резюме: Настоящата статията представя резултатите от изследване на
корозията на алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr без и с модификатор
фосфор в 3% NaCl в продължение на 15 дни. Изчислена е скоростта на корозия при
посочените условия и е установено, че с увеличаване на количеството на мед в
сплавта скоростта на корозия нараства.
Ключови думи: алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr, модифициране,
фосфор, корозионна устойчивост

INVESTIGATION OF THE CORROSION OF
ALUMINIUM ALLOYS AlSi25Cu4Cr AND
AlSi25Cu5Cr IN 3% NaCl
KALINA KAMARSKA1, BOYAN DOCHEV 2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
kamarska@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2
Abstract: The article presents the results of investigation of the corrosion of aluminium
alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr in 3% NaCl for 15 days. The corrosion rate has
been calculated for the media under consideration, and it has been established that with
increased amount of copper in the alloys the corrosions rate increased.
Key words: aluminum alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr, modified, phosphorus,
corrosion resistance

1. Въведение
Добрата корозионна устойчивост на
алуминиевите сплави се дължи на способността
им да образуват плътен защитен слой от Al2O3.
Обикновено този пасивен слой се образува по
естествен начин в атмосферни условия и е
стабилен в среда с pH 4 и 9. Наличието на
индустриални замърсители в средата може да
доведат до разрушаване на слоя и незащитените
участъци от сплавта да се атакуват от
агресивните йони на корозионната среда [1, 2].
Присъствието на агресивни хлоридни йони
активират корозионния процес и нарушават
цялостта на пасивния слой [3]. Стабилността на
защитен слой зависи от температурата, състава,
концентрацията и pH на средата [4], химичната
му устойчивост до голяма степен определя
корозионото поведение на алуминия и неговите
сплави [5]. Поради нарастващото търсене и

употреба
на
алуминиевите
сплави
в
автомобилната индустрия интерес представлява
проучването на корозионното поведение на
различни видове алуминиеви сплави [6, 7, 8].
Целта на настоящото изследване е да се
сравни корозията на надевтектични алуминийсилициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr
немодифицирани и модифицирани с различни
концентрации фосфор в 3% NaCl в продължение
на 15 дни (360 часа).
2. Използвани материали
Обект на настоящото изследване са
нестандартно
легираните
надевтектични
алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr. За определяне на корозията на
изследваните състави (немодифицирани и
модифицирани с различни концентрации Р) е
използван гравиметричния метод, при който по

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

15

загубата на маса на пробните тела се определя
скоростта на корозия. Корозионният тест е
проведен с образци от AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr без модификатор и с модификатор
фосфор с различна концентрация – 0,04%,
0,06%, 0,08% и 0,1% Р. Oбщата повърхнина на
всеки един от образците е 0,02м2. Преди
изпитването образците са поставени в етилов
алкохол за 10 мин., промити са с дестилирана
вода, подсушени са и са претеглени на
аналитична везна Acculab ATILON. След което
са потопени в 3% разтвор на NaCl при стайна
температура.
Първото измерване е направено на 72
час, а следващите на 240 и 360 часа. След всеки
период на изпитване образци от AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr се почистват с четка под течаща
вода, изсушават се и се претеглят. За всеки от
периодите на изследването на образците се
изчислява загубата на маса и скоростта на
корозия (CR) като се използва формула (1):
,
където:
m1 – масата на изходния образец, g;
m2 – масата на образеца след корозионното
изпитвание, g;
S – площта на образеца, m2;
t – времето на изпитване, h.
От получените стойността на CR се
правят изводи за корозионното поведение на
образците от изследваните сплави.

Фиг.2. Скорост на корозия на сплав
AlSi25Cu5Cr в 3% NaCl след 360h
По време на първите 72 часа от
проведеното изследване не се наблюдава
промяна в загубата на маса при изследваните
образци. Интерес представлява поведението на
сплавите след престой от 360 часа в 3% NaCl.
Получените
резултати
показват,
че
в
изследваната
корозионна
среда,
при
немодифицираните с фосфор сплави, скоростта
на корозия (CR) на AlSi25Cu5Cr (фиг.3) е почти
4 пъти по-висока в сравнение с AlSi25Cu4Cr
(фиг.4). С увеличаване на количеството на
легиращият елемент мед нараства CR т.е.
общата устойчивост към корозия на сплавта
намалява.

3. Резултати
На фигури 1 и 2 са представени
резултатите от гравиметричнoто изследване в
3% разтвор на NaCl след 360 часа.на сплавите
AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr.

Фиг.3. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr в 3%
NaCl след 360h х100

Фиг. 1. Скорост на корозия на сплав
AlSi25Cu4Cr в 3% NaCl след 360h
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Фиг.4. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr в 3%
NaCl след 360h х100

Фиг.6. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,06% Р в 3% NaCl след 360h х100

При модифицираните с различни
концентрации фосфор сплави е установено, че с
увеличаване на количеството на модификатора
фосфор скоростта на корозия в 3% NaCl
намалява, като при AlSi25Cu4Cr тази тенденция
е по-отчетлива. Прави впечатление, че при
модифициране на сплавта AlSi25Cu4Cr с 0,04%
(фиг.5) и 0,06 % фосфор (фиг.6), се наблюдава
нарастване на CR с около 2,5-3 пъти спрямо
немодифицираната сплав. При използване на
фосфор в количество 0,08% (фиг.7) и 0,1%
(фиг.8) за модифициране на изследваната сплав
AlSi25Cu4Cr скоростта на корозия намалява.
При модифициране на състава AlSi25Cu4Cr с
0,1%Р, неговата стойност на CR е близка като
стойност с тази на немодифицираната сплав
AlSi25Cu4Cr.

Фиг.7. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,08% Р в 3% NaCl след 360h х100

Фиг.5. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,04% Р в 3% NaCl след 360h х100
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Фиг.8. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,1% Р в 3% NaCl след 360h х100

Фиг.10. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,06% Р в 3% NaCl след 360h х100

При изследване на сплавта AlSi25Cu5Cr
в 3% NaCl е установено, че най-висока скорост
на корозия притежава немодифицираната сплав.
След модифициране на сплавта с различни
концентрации фосфор - 0,04%, 0,06%, 0,08% и
0,1% (фиг.9, фиг.10, фиг.11 и фиг.12),
стойностите на CR намаляват, като при
използване на фосфор в количество 0,06%,
0,08% и 0,1% стойностите на CR на сплавта
AlSi25Cu5Cr са съизмерими.

Фиг.11. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,08% Р в 3% NaCl след 360h х100

Фиг.9. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,04% Р в 3% NaCl след 360h х100
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Фиг.12. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,1% Р в 3% NaCl след 360h х100
Немодифицираната сплав AlSi25Cu4Cr
притежава почти 4 пъти по-ниска скорост на
корозия
от
немодифицираната
сплав
AlSi25Cu5Cr в 3% NaCl . Причините, които биха
повлияли върху поведението на сплавите в
изследваната корозионна среда са увеличаване
концентрацията на легиращият елемент мед или
размерите на структурните съставляващи на
съставите. Част от медта е разтворена в αтвърдият разтвор, а останалото количество от
нея е в състава на вторичните фази, като в
случая е преобладаваща фазата CuAl2. Част от
тази фаза е в α-твърдият разтвор, а основното
количество е по границите на зърната. Това е
предпоставка за образуването на корозионен
галваничен елемент. В резултат на корозията
медните йони преминават от разтвора към
повърхността на сплавта и образуват катодни
участъци. Редукцията на медните йони в
разтвора и повишаването на възможността за
осъществяване на редукция на О2 и H+ в
присъствие на мед водят до повишаване на
скоростта на корозия [9]. Другата причина за повисоката
скорост
на
корозия
на
немодифицираната сплав AlSi25Cu5Cr спрямо
AlSi25Cu4Cr е формата и размерите на
кристалите първичен силиций в структурата на
двете сплави. В [10] е установено, че с
увеличаването на легиращият елемент мед,
кристалите първичен силиций в структурата на
сплавта AlSi25Cu5Cr са издребнени спрямо
същите в сплавта AlSi25Cu4Cr. Установено е, че
коефициента на модифициране на медта върху
кристалите Si е К=32% при съдържание на Cu
4,3% в състава на сплавта [11]. Вероятно по-

голямото количество Cu оказва по-голямо
модифициращо въздействие върху структурата
на сплавта, което то своя страна води до
издребняване на кристалите силиций в
структурата на състава. Най-вероятно с
увеличаване на концентрацията на медта ще се
увеличи и количеството на мед-съдържащите
вторични фази и най-вече фазата CuAl2.
Интеркристалната корозия е характерна за
сплавите от системата Al-Si. Колкото поиздребнени са кристалите първичен силиций,
толкова по-голяма е специфичната им
повърхност следователно толкова по-голяма е
междуфазовата
граница,
повърхностното
напрежение е много голямо, а това са причини
за повишаване на свободната енергия на
системата. Всяка една система се стреми да
притежава минимум свободна енергия, а
предпоставка за това е развитието на
корозионните процеси по границите на зърната,
което от своя страна води до по-голяма загуба
на маса
на пробните образци от
немодифицираната сплав AlSi25Cu5Cr спрямо
пробните тела от немодифицираната сплав
AlSi25Cu4Cr в 3% NaCl. Това обяснява
значително по-голямата скорост на корозия на
немодифицираната сплав AlSi25Cu5Cr.
При
модифициране
на
сплавта
AlSi25Cu4Cr с фосфор в концентрации 0,04% и
0,06% кристалите първичен силиций в нейната
структурата са най-издребнени и равномерно
разпределени [10]. Това е причината тези
състави да притежават по-високи стойности на
CR. Увеличавайки количеството на използвания
модификатор (0,08% и 0,1%) се наблюдава
промяна във формата и размерите на кристалите
силиций в структурата на сплавта. Увеличава се
количеството на кристалите първичен силиций,
които са под формата на пластини, както и на
кристалите с неправилна форма. Най-вероятно
сплавта
е
премодифицирана
[10].
Преобладаващото количество кристали силиций
със значително големи размери и неправилна
форма в структурата на сплавта AlSi25Cu4Cr
модифицирана с фосфор в концентрации 0,1% е
причината този състав да притежава скорост на
корозия със стойност съизмерима със
стойността на скоростта на корозия на
немодифицираната сплав.
При сплавта легирана с 5% Cu
използваната концентрация фосфор (0,04%), не е
достатъчна за модифициране на структурните
съставляващи
на
изследваният
състав
AlSi25Cu5Cr. С увеличаването на използваното
количеството модификатор фосфор до 0,06% и
0,08%, са модифицирани както първичния
силиций, така и уякчаващите фази в структура
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на сплавта [10]. Кристалите първичен силиций в
структурата на изследваната сплав AlSi25Cu5Cr
модифицирана с фосфор в количество 0,1% са
под формата на полигони, незначително
количество от тях са под формата на пластини, а
размерите им са съизмерими с размерите на
кристалите силиций в структурата на сплавта
модифицирана с 0,06% и 0,08% фосфор. Поради
това, че при модифициране на сплавта
AlSi25Cu5Cr с фосфор в количество 0,06%,
0,08% и 0,1% се наблюдават добре
модифицирани
структури,
размерите
на
кристалите първичен силиций са съизмерими,
скоростта на корозия на трите състава е с близки
стойности. Не добре модифицираната структура
на сплавта AlSi25Cu5Cr с фосфор в количество
0,04% е причината този състав да притежава поголяма скорост на корозия.
4. Заключение
Експериментално е установено, че при
изследваните
сплави
AlSi25Cu4Cr
и
AlSi25Cu5Cr през първите 72 часа от
проведеното изследване в 3% NaCl не се
наблюдава загуба на маса на пробните образци.
Скоростта на корозия на изследваните
състави зависи от количеството, формата,
размерите и разпределението на кристалите
първичен силиций и вторичните мед-съдържащи
фази.
Предвидени са бъдещи изследвания за
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КОРОЗИЯ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
AlSi25Cu4Cr И AlSi25Cu5Cr В КИСЕЛА СРЕДА
КАЛИНА КАМАРСКА1, БОЯН ДОЧЕВ2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
kamarska@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2
Резюме: В настоящата работа са представени експериментално получените
резултати от изследването на корозията на надевтектичните алуминий-силициеви
сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr в 1М H2SO4 в продължение на 15 дни. Изследвано
е влиянието на различни концентрации от използваният модификатор фосфор
върху корозионното поведение на двете сплави. Скоростта на корозия на
изследваните състави е определена чрез използване на гравиметричният метод.
Анализът на получените резултати показва, че сплавта съдържаща в състава си
по-голямо количество мед притежава по-висока скорост на корозия. Скоростта на
корозия на изследваните сплави зависи от количеството на използваният
модификатор фосфор.
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, модифициране, фосфор, корозионна
устойчивост, 1М H2SO4

CORROSION OF ALUMINIUM ALLOYS
AlSi25Cu4Cr AND AlSi25Cu5Cr IN ACIDIC
MEDIA
KALINA KAMARSKA1, BOYAN DOCHEV 2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
kamarska@tu-plovdiv.bg1, boyan.dochev@gmail.com2
Abstract: In the present work, the experimentally obtained results of the corrosion study
of the supereutectic aluminum-silicon alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr in 1M H2SO4
for 15 days are presented. The influence of different concentrations of the used phosphorus
modifier on the corrosion behavior of both alloys was studied. The corrosion rate of the
tested compositions was determined using the gravimetric method. The analysis of the
obtained results shows that the alloy containing a larger amount of copper has a higher
corrosion rate. The corrosion rate of the studied alloys depends on the amount of
phosphorus modifier used.
Key words: aluminum-silicon alloys, modified, phosphorus, corrosion resistance, 1М
H2SO4

1. Въведение
Стандартният електроден потенциал на
алуминия е Ео = – 1,66 V (vs SHE) и той се
отнася към едни най-неустойчивите в
термодинамично отношение метали. В кисели
среди корозията на алуминия се извършва с
водородна деполяризация. Независимо от силно
отрицателния потенциал, алуминият има висока
устойчивост в редица среди, поради голямата си
склонност към пасивиране в присъствие на
кислород и други окислители. В реда на
склонността към пасивиране, алуминият е

непосредствено след Ti, Ta и Nb. Повърхността
на алуминия в пасивно състояние е покрита със
защитен филм от Al2O3 и Al2O3.mH2O с
дебелина, в зависимост от условията 5-10 nm.
Химичната устойчивост на защитния филм (с
амфотерни свойства) определя до голяма степен
корозионното поведение на алуминия. Видът на
средата (рН) оказва силно влияние върху
корозионното поведение на алуминия-той е
устойчив в неутрални и неустойчив в кисели и
алкални среди. Техническият алуминий съдържа
примеси от други метали (Cu, Si, Fe, Cr, Zn и
др.), които в повечето случаи са катодни и
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понижават неговата корозионна устойчивост.
Особено неблагоприятно е влиянието на
примесите от Cu, Fe, Si, с които алуминият
образува интерметални съединения (FeAl3,
CuAl2) - ефективни катоди. Алуминият е
устойчив в органични киселини като оцетна
киселина, но се разрушава в мравчена, оксалова
и хлороцетна киселини. Той е неустойчив в
разтвори на неорганични киселини като солна и
сярна киселина, както и в разтвори на основи
(натриева и калиева основа) [1, 2, 3].
Целта на настоящото изследване е да се
изследва
корозионното
поведение
на
надевтектичните алуминий-силициеви сплави
AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr (немодифицирани и
модифицирани с различни концентрации
фосфор) в 1М H2SO4 в продължение на 360 часа.
2. Използвани материали
За определяне скоростта на корозията на
алуминий-силициевите сплави с надевтектичен
състав AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr в 1М H2SO4
в продължение на 360 часа
е използван
гравиметричния метод. При този метод по
загубата на маса на пробните тела се определя
тяхната скорост на корозия. За изследване на
корозионното поведение на сплавите са
използвани пробни образци от немодифицирани
и модифицирани с различна концентрация
фосфор (0,04%, 0,06%, 0,08% и 0,1%) състави.
Общата повърхнина на всяко едно от пробните
тела е 0,02м2. Преди провеждане на изпитването
образците са поставени в етилов алкохол за 10
мин., след което са промити с дестилирана вода,
подсушени са и са претеглени на аналитична
везна Acculab ATILON. След което са потопени
в 1М разтвор на H2SO4 при стайна температура.
Първото измерване е направено на 72
час, а следващите на 240 и 360 часа. След всеки
период на изпитване образци от AlSi25Cu4Cr и
AlSi25Cu5Cr се почистват с четка под течаща
вода, подсушават се и отново се претеглят. За
всеки от периодите на изследването на
образците се изчислява загубата им на маса, а
резултатите се използват за
изчисляване
скоростта на корозия (CR) като се използва
формула (1):
,
където:
m1 – масата на изходния образец, g;
m2 – масата на образеца след корозионното
изпитвание, g;
S – площта на образеца, m2;
t – времето на изпитване, h.

3. Резултати
Резултатите
от
проведеното
гравиметричнoто изследване в 1М разтвор на
H2SO4 след 360 часа на изследваните сплави
AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr (немодифицирани и
модифицирани) са показани на фигури 1 и 2.

Фиг. 1. Скорост на корозия на сплав
AlSi25Cu4Cr в 1М H2SO4 след 360h

Фиг.2. Скорост на корозия на сплав
AlSi25Cu5Cr в1М H2SO4 след 360h
По време на първите 240 часа от
проведеното изследване се наблюдава плавна
промяна в загубата на маса при образците от
двете изследвани сплави. След престой от 360
часа в 1М H2SO4 немодифицираната сплав
AlSi25Cu4Cr (фиг.3) притежава по-ниска
скорост на корозия (CR) от модифицираните с
различни
концентрации
фосфор
сплави
AlSi25Cu4Cr (фиг.4, фиг.5, фиг.6 и фиг.7). Прави
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впечатление, че с увеличаване на използваното
количество модификатор фосфор CR намалява.
Въпреки това стойността на скоростта на
корозия
е
по-висока
от
тази
на
немодифицираната сплав AlSi25Cu4Cr.

Фиг. 6. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,08%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 3. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr в 1М
H2SO4 след 360h х100

Фиг. 4. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,04%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 5. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,06%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 7. Структура на сплав AlSi25Cu4Cr
+0,1%Р в 1М H2SO4 след 360h х100
При проведените изследвания със сплав
AlSi25Cu5Cr е установено, че след престой от
360 часа в 1М H2SO4 сплавта, която не е
модифицирана притежава най-високи стойности
на CR (фиг.8). Модифицираната с 0,04% фосфор
сплав притежава най-ниска скорост на корозия
от съставите легирани с 5% мед (фиг.9). С
увеличаване на използваното количество
модификатор фосфор (0,06%, 0,08% и 0,1%)
скоростта на корозия на съставите нараства
(фиг.10, фиг.11 и фиг.12). Най-устойчиво
поведение демонстрират сплавите AlSi25Cu5Cr
модифицирани с 0,04% и 0,06% от използваният
модификатор (P). Въпреки, че с увеличаването
на концентрацията на фосфор, стойностите на
CR на сплавта AlSi25Cu5Cr нарастват, то
регистрираните стойности са по-ниски от
стойността на скоростта на корозия на
немодифицираната сплав AlSi25Cu5Cr.
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Фиг. 8. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr в 1М
H2SO4 след 360h х100

Фиг. 11. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,08%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 9. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,04%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 12. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,1%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Фиг. 10. Структура на сплав AlSi25Cu5Cr
+0,06%Р в 1М H2SO4 след 360h х100

Стопяването,
провеждането
на
металургичната обработка на стопилките и
отливането на експерименталните отливки от
двете изследвани сплави са проведени при
еднакви условия. Разликата в двата изследвани
състава е само в използваното количество на
вторият легиращ елемент - мед (1%). Но това е
достатъчно двата изследвани състава да
демонстрират коренно различно корозионно
поведение в 1М H2SO4. След престой от 360 часа
в корозионната среда немодифицираната сплав
AlSi25Cu5Cr притежава скорост на корозия
почти два пъти по-висока от тази на
немодифицираната
сплав
AlSi25Cu4Cr.
Модифицираната с 0,04% фосфор сплав
AlSi25Cu4Cr е най-неустойчива в изследваната
корозионна среда, докато модифицираната със
същото
количество
модификатор
сплав
AlSi25Cu5Cr е най-устойчива. С увеличаване на
количеството на използваният модификатор CR
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на сплавите AlSi25Cu4Cr намалява, а на
сплавите AlSi25Cu5Cr нараства.
Скоростта на дифузия на медта в
алуминия е значително малка. За отливане на
експерименталните отливки е използвана
метална екипировка, която въпреки че е
предварително подгрята до 200ºС осигурява
голяма скорост на охлаждане (кристализация) на
сплавите след отливане, а това също е
предпоставка за забавяне на дифузионните
процеси. Това са причини за създаване на
условия за ликвация на медта в структурата на
изследваните сплави. По-високото съдържание
на мед в състава на сплавта AlSi25Cu5Cr
вероятно е предпоставка за формиране на фин
слой мед по границите на зърната, което от своя
страна е свързано с образуването на корозионен
галваничен елемент, който води до повишаване
на скоростта на корозия [4]. Фазата CuAl2 е
ефективен катод и понижава корозионна
устойчивост
на
сплавите.
Може
да
предположим, че количеството на медсъдържащите фази по границите на зърната на
съдържащата 5% Cu в състава си сплав е поголямо спрямо сплавта AlSi25Cu4Cr. Найвероятно това са причините за почти два пъти
по-високата
скорост
на
корозия
на
немодифицираната сплав AlSi25Cu5Cr спрямо
немодифицирания състав AlSi25Cu4Cr.
Фосфорът е класически модификатор от
II род. След въвеждането му в стопилките на
надевтектичните алуминий-силициеви сплави,
той взаимодейства с алуминия и образува AlP,
който служи за кристализационни центрове
върху, които нарастват кристалите първичен
силиций. Също така той оказва модифициращо
действие и върху α-твърдият разтвор и
вторичните фази. При модифициране с фосфор
достатъчен модифициращ ефект се получава при
остатъчно съдържание на фосфор в сплавта
0,01-0,05%.
При
по-голямо
количество
остатъчен фосфор, сплавта е премодифицирана,
което води до нарастване на кристалите
първичен силиций [5, 6]. Много е вероятно поголямото остатъчно количество фосфор
в
сплавта да оказва неблагоприятно влияние и
върху вторичните фази в структурата на
сплавите т.е. те да коагулират и да не са
равномерно разпределени по границите на
зърната.
При
модифициране
с
различни
концентрации фосфор структурата на сплавта
AlSi25Cu4Cr модифицирана с 0,04%Р е найиздребнена [7], явно това е оптималното
количество модификатор за изследвания състав.
Вероятно фазата CuAl2 също е издребнена и
равномерно разпределена по границите на

зърната, което от своя страна предполага
равномерно развитие на корозионния процес.
Това е най-вероятната причина модифицираната
с 0,04% фосфор сплав AlSi25Cu4Cr да е найнеустойчива в изследваната корозионна среда. С
увеличаването
на
концентрацията
на
използвания модификатор фосфор (0,06%,
0,08% и 0,1%) се наблюдава промяна във
формата и размерите на кристалите първичен
силиций [7]. Вероятно мед-съдържащата фаза е
с по-големи размери, не е равномерно
разпределена по граничната повърхност, а е
концентрираната в определени участъци, което
от своя страна води до забавяне протичането на
процеса на корозия на сплавта AlSi25Cu4Cr
модифицирана с 0,06%, 0,08% и 0,1% фосфор.
Това от своя страна води до по-ниските
стойности на скоростта на корозия на така
модифицираната сплав.
Аналогични разсъждения могат да се
направят и за корозионното поведение на
сплавта AlSi25Cu5Cr в изследваната среда. За
разлика от сплавта AlSi25Cu4Cr, при използване
на фосфор в количество 0,04% сплавта
AlSi25Cu5Cr е най-устойчива. В нейната
структура кристалите първичен силиций не са
достатъчно
добре
модифицирани
т.е.
количеството фосфор е недостатъчно, това
предполага немодифицирана мед-съдържащата
фаза, причини възпрепятстващи протичането на
корозионния процес и респективно по-ниски
стойности на скоростта на корозия на така
модифицираната сплав. Сплавта AlSi25Cu4Cr
модифицирана с 0,06%, 0,08% и 0,1% фосфор
демонстрира по-високи стойности на CR поради
това, че при така модифицираните сплави,
структурните им съставляващи са издребнени и
равномерно разпределени.
4. Заключение
Скоростта на корозия на изследваните
състави зависи от количеството, формата,
размерите и разпределението на вторичните
мед-съдържащи фази.
Корозионното
поведение
на
изследваните
сплави
се
определя
от
съдържанието на мед в състава им. По-високото
процентно съдържание на мед в състава на
сплавта AlSi25Cu5Cr води до незначително
повишаване скоростта на корозия на сплавта
спрямо състава AlSi25Cu4Cr.
Корозионното поведение в 1М H2SO4 на
надевтектичните алуминий-силициеви сплави
AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr подложени на
различни видове термична обработка е тема на
последващи изследвания.
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СОФТУЕРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
СПЛАВ AlSi18Cu3CrMn
РАЙЧО РАЙЧЕВ1, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1, desislava608738@gmail.com2
Резюме: Сложнолегирана надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn
e модифицирана с фосфор в концентрация 0,04%. Сплавта е подложена на
термична обработка Т6. За провеждане процеса на закаляване е използвана
охлаждаща среда вода с различна температура (20ºС и 50ºС). Последващото
изкуствено стареене е проведено при различни работните параметри. С помощта
на специализиран софтуер е изследвано влиянието на термичната обработка върху
поведението на сплавта при сложно напрегнато състояние, както и върху нейната
границата на умора. Получените резултати са представени в графичен вид.
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, специализиран софтуер,
сложно напрегнато състояние, граница на умора.

SOFTWARE INVESTIGATION OF THE
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF
AlSi18Cu3CrMn ALLOY
RAYCHO RAYCHEV1, DESISLAVA DIMOVA2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1 , desislava608738@gmail.com2

Abstract: Complex doped hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn was
modified with phosphorus at a concentration of 0.04%. The alloy is subjected to heat
treatment T6. Cooling medium water with different temperature (20ºС and 50ºС) was used
for the hardening process. Subsequent artificial aging was carried out at different
operating parameters. With the help of specialized software the influence of the heat
treatment on the behavior of the alloy in complex stress state, as well as on its fatigue limit
has been studied. The obtained results are presented in graphical form.
Key words: aluminum-silicon alloy, modification, specialized software, complex stress
state, limit of fatigue

1. Въведение
Структурата
на
надевтектичните
алуминий-силициеви сплави е естествен
композит, състоящ се от кристали първичен
силиций разположени в евтектична матрица. За
издребняване на кристалите първичен силиций
се провежда модифицираща обработка. Това се
прави с цел повишаване на механичните и
експлоатационните свойства на сплавите.
Фосфорът е модификаторът, който оказва найблагоприятно въздействие върху размерите,
формата и разпределението на първичните

силициеви кристали в структурата на
надевтектичните силумини. За повишаване на
механичните свойства на този вид сплави е
необходимо да се модифицират и силициевите
кристали в състава на евтектиката [1, 2, 3].
Двукомпонентните алуминий-силициеви
сплави не се използват за производство на
детайли предназначени за различните клонове
на промишлеността. С въвеждането на легиращи
елементи в състава на алуминий-силициевите
сплави се цели повишаване на механичните им
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свойства, както и възможността на сплавите да
бъдат подлагани на термична обработка.
2. Използвани материали
Обект на изследване е надевтектичната
нестандартна
алуминий-силициева
сплав
AlSi18Cu3CrMn с химичен състав показан в
таблица 1. Сплавта е модифицирана с фосфор в
концентрация 0,04%.
Таблица 1. Химичен състав на
сплав AlSi18Cu3CrMn
Si

Cu

Cr

Mn

Fe

Al

18.5

3.1

0.9

0.71

0.25

rest

Експериментални
отливки
от
изследваната сплав са подложени на термична
обработка. За получаване на максимална якост,
алуминиевите сплави се подлагат на термична
обработка Т6 (закаляване и пълно изкуствено
стареене). Време-температурният режим за
закаляване е следния: нагряване до температура
510-515°С и задържане при тази температура 6 h
и 30 min. Използваната охлаждащата среда за
закаляване е вода с температура 20°С и 50°С.
Изкуственото стареене е проведено при
различни работни параметри:
• 210°С за 16h
• 250°С за 12h
• 330°С за 8h
Експериментално е установена якостта
на опън на изследваната сплав AlSi18Cu3CrMn.
От проведените експерименти, при които
за закаляване на сплавта е използвана вода с
температура 20°С най-висока стойност на якост
на опън притежава сплавта подложена на
изкуствено стареене при температура 210°С за
16h. При провеждане на изкуствено стареене
при по-високи температури якостта на опън на
сплавта значително намалява (таблица 2).
Таблица 2. Резултати от
механични изпитвания при вода с
Т°С - 20°С
сплав

Т°С
вода

Режим на
изкуствено
стареене

Rm,
MPa

AlSi18Cu3CrMn

20°С

210°С за 16h

230

AlSi18Cu3CrMn

20°С

250°С за 12h

142

AlSi18Cu3CrMn

20°С

330°С за 8h

139

При закаляване във вода с температура
50°С якостта на опън на сплавта след изкуствено
стареене проведено при
различни времетемпературни параметри е в диапазона 165MPa185MPa (таблица 3). При температура на
стареене 210ºС и задържане при тази
температура 16h е регистрирана най-висока
стойност на Rm на изследваната сплав. С
увеличаване на температурата на изкуствено
стареене, якостта на опън на сплавта постепенно
намалява, за разлика от сплавта закалена във
вода с температура 20°С, при която е установено
рязко намаляване на стойностите на Rm.
Таблица 3. Резултати от
механични изпитвания при вода с
Т°С - 50°С
сплав

Т°С
вода

Режим на
изкуствено
стареене

Rm,
MPa

AlSi18Cu3CrMn

50°С

210°С за 16h

185

AlSi18Cu3CrMn

50°С

250°С за 12h

175

AlSi18Cu3CrMn

50°С

330°С за 8h

165

3. Резултати
С помощта на специализирания софтуер
ANSYS 19.1 е изследвано влиянието на
работните параметри на термичната обработка
върху поведението на така модифицираната
сплав при сложно напрегнато състояние и е
определена нейната границата на умора.
На фиг. 1 е представена схемата и
геометричните размери на опитния образец
използван за осъществяване на симулациите.

Фиг. 1. Схема на опитния образец.
В таблица 4 са показани резултатите от
софтуерната симулация при сложно напрегнато
състояние „едновременно опън и огъване“ на
изследваната сплав.
Получените резултати показват, че найвисоки
стойности
на
деформация
и
относителното удължение (фон Мизес) са
установени при сплавта подложена на
изкуствено стареене при 210°С за 16h и
използвана охлаждаща среда за закаляване вода
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с температура 20°С. При сплавите подложени на
изкуствено стареене при по-високи температури
стойностите на деформация и удължение са пониски.
Таблица 4. Резултати от
симулациите при огъване и опън.

Фиг. 2. Резултати от симулациите при
огъване и опън.
В таблица 5 и таблица 6 са представени
резултатите от комбинираните натоварвания
„едновременно огъване и усукване“ и
„едновременно
опън
и
усукване“
на
изследваната сплав.
Таблица 5. Резулати от
симулациите при огъване и усукване.

Фиг. 3. Резулати от симулациите при
огъване и усукване.

Таблица 6. Резулати от
симулациите при опън и усукване.

Получените резултати от софтуерната
симулация при сложно напрегнати състояния
„огъване-усукване“ и „опън-усукване“ отново
показват най-високи стойности на деформация и
относително удължение при сплавта закалена в
охлаждаща среда вода с температура 20°С и
подложена на изкуствено стареене при найниската температура (210°С) за най-дълъг
период от време (16h).
На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 в графичен вид
са представени зависимостите на относителното
удължение във функция от температурата на
стареене.

Фиг. 4. Резулати от симулациите при опън
и усукване.
С помощта на допълнителния модул
nCode DesignLife към софтуера ANSYS е
определена якостта на умора на изследваната
сплав, при различните работни параметри на
стареене (температура и време) както и от
температурата на използваната охлаждащата
среда за закаляване.
Ansys nCode DesignLife работи с
вградения модул Ansys Mechanical, за да оцени
надеждно границата на умора при изследваните
детайли, като използва резултатите от анализа
на крайните елементи (FEA). По този начин
потребителя може да направи бърза оценка за
ефектите от въвеждането на различни материали
и алтернативни геометрии.
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На фиг. 5 и фиг. 6 са представени
резултатите от осъществените симулации.

Фиг. 5. Резултати за границата на умора
при температура на закаляване 20°С.

Фиг. 6. Резултати за границата на умора
при температура на закаляване 50°С.
Сплавта AlSi18Cu3CrMn модифицирана
с фосфор в количество 0,04%, закалена във вода
с температура 20°С и подложена на последващо
дисперсионно твърдеене при температура 210°С
за 16h притежава най-висока стойност на якост
на опън. Софтуерните изследвания показват, че
същият състав притежава най-високи стойности
на деформация и относително удължение при
сложно напрегнато състояние. При така
проведената термична обработка сплавта
притежава и най-високи стойности на граница
на умора. Получените резултати ни дават
основание да предположим, че е получен
максимално преситен α-твърд разтвор с
използване на охлаждаща среда с по-ниска
температура 20°С, а избраната по-ниска
температура на изкуствено стареене (210°С) и
по-дългият период от време за задържане при
нея (16h) създават необходимите условия за
отделяне на максимално количество уякчаващи
фази от
α-твърдият разтвор, които са
равномерно разпределени по границата на
зърната. Това предполага, че α-фазата в състава
на евтектиката на сплавта е достатъчно
пластична, което от своя страна допринася за
по-високите
стойности
на
изследваните
характеристики на сплавта AlSi18Cu3CrMn.

4. Заключение
Експериментално е установено, че
изследваната сплав AlSi18Cu3CrMn закалена в
охлаждаща среда с по-ниска температура и
подложена на последващо изкуствено стареене
при по-ниска температура за по-дълъг период от
време притежава най-висока стойност на якост
на опън.
Софтуерните симулации показват, че
същият състав притежава най-високи стойности
на деформация и относително удължение при
сложно напрегнато състояние, както и найвисоки стойности на граница на умора.
Сплавта AlSi18Cu3CrMn закалена във
вода с температура 50°С и подложена на
последващо дисперсионно твърдеене при
температура 210°С за 16h и при 250°С за 12h
притежава стойности на Rm отговарящи на
предписаните за този вид сплави. С цел
повишаване на стойностите на якостните и
пластичните свойства на сплавта са предвидени
бъдещи изследвания на така закалената сплав с
променени параметри (време и температура) на
изкуствено стареене.
Предложен е режим на термична
обработка, при който нестандартно легираната
сплав
AlSi18Cu3CrMn притежава такива
стойности на якостните и пластичните си
свойства, които я правят конкурентна на
стандартизираните
бутални
надевтектични
сплави.
Предвидени са бъдещи изследвания на
термично обработената сплав AlSi18Cu3CrMn с
цел изследване на корозионното и` поведение в
различни среди, както и поведението и` в
трибологична двойка.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТТА НА
АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПЛАВ ЧРЕЗ
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
РАЙЧО РАЙЧЕВ1, ДЕСИСЛАВА ДИМОВА2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1, desislava608738@gmail.com2
Резюме: Надевтектичната алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn e подложена
на модифицираща обработка както с фосфор, така и с комбинация от
модификатори (P; Ti; B; Be). Сплавта е подложена на термична обработка Т6,
като за закаляване е използвана охлаждаща среда вода с различна температура.
Изкуственото стареене след закаляване е проведено при различни работните
параметри. Софтуерно е изследвано влиянието на модифициращата обработка и
на проведената термична обработка върху пукнатиноустойчивостта на
съставите. Получените резултати са представени в графичен вид.
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, термична обработка,
софтуер, пукнатиноустойчивост

DETERMINATION OF CRACK RESISTANCE OF
ALUMINUM-SILICON ALLOY THROUGH
SPECIALIZED SOFTWARE
RAYCHO RAYCHEV1, DESISLAVA DIMOVA2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1 , desislava608738@gmail.com2

Abstract: The hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn has undergone a
modifying treatment with both phosphorus and a combination of modifiers (P; Ti; B; Be).
The alloy is subjected to heat treatment T6, using a cooling medium of water with different
temperatures for hardening. Artificial aging after hardening was carried out at different
operating parameters. The influence of the modifying treatment and the performed heat
treatment on the crack resistance of the compositions has been studied by software. The
obtained results are presented in graphical form.
Key words: aluminum-silicon alloy, modification, heat treatment, software, crack
resistance

1. Въведение
Кристалите
първичен
силиций
в
структурата на надевтектичните алуминийсилициеви сплави се модифицират с фосфор, а
по-рядко и със сяра при провеждане на
металургичната обработка на стопилките. За
едновременното издребняване на първичният
силиций, на силиция в състава на евтектиката и
за създаване на условия за получаване на
финодисперсни вторични уякчаващи фази след

термична обработка, се прилага комплексно
модифициране на сплавите. Използват се
модификатори от първи род, характерни за
модифициращата обработка на структурните
съставляващи на подевтектични и евтектични
алуминий-силициеви сплави [1, 2].
За
постигане
на
равномерно
разпределение на отделящите се уякчаващи
фази в структурата на силумините легирани с
Mg, както и за издребняване на структурните им
съставляващи, в състава им се въвеждат Ti и
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Be. Комбинация от тези два химични елемента в
много малка концентрация
подобряват
механичните свойства на сплавите, което найвероятно се дължи на факта, че тези добавки
водят до повишаване концентрацията на
ваканците при закаляване, т.е.
ускоряват
процесите на дифузия на Mg и Si при стареене.
Това от своя страна облекчава образуване на
зародиши на метастабилната β´ фаза [3].
При използване на малки количества
метали с високи температури на топене (титан и
бор) за модифициране на надевтектичните
алуминиеви сплави, при взаимодействието им с
алуминия
се
образуват
огнеупорни
интерметални съединения (TiAl3, TiB2), които се
явяват като кристализационни центрове. Това
води до издребняване на зърната на сплавите.
Съвместното използване на титан и бор има
благоприятен ефект върху структурата на
сплавите. Най-често въвеждането на Ti и B в
състава на алуминий-силициевите сплави е чрез
използване на лигатурата Al-Ti5-B1 [1, 2, 3].
Термичната обработка е технологичен
процес осигуряващ необходимият комплекс от
физико-механични
свойства
на
детайли
произведени от алуминиеви сплави [4, 5].
2. Използвани материали
Обект на настоящото изследване е
надевтектичната
нестандартна
алуминийсилициева сплав AlSi18Cu3CrMn. Проведени са
експерименти,
при
които
сплавта
е
модифицирана само с фосфор в концентрация
0,04%, както и чрез комплексно модифициране
на стопилката с използването на фосфор, титан,
бор и берилий (0,04% P; 0,2% Ti; 0,04% B;
0,007%Be).
Използваната термична обработка е Т6.
Експерименталните отливки са нагряти до
температура 510-515°С, задържани са при тази
температура 6 h и 30 min и са закалени във вода
с температура 20°С и 50°С. Последващото
изкуствено стареене на съставите е проведено
при: 210°С за 16h; 250°С за 12h и 330°С за 8h.
Проведени са механични изпитвания за
определяне якостта на опън на съставите. В
таблици 1, 2 ,3 и 4 са показани резултатите от
проведените изпитвания. Получените резултати
са необходими за провеждане на изследвания
чрез използване на специализиран софтуер, за
определяне влиянието на модификаторите и
режимите на термичната обработка върху
пукнатиноустойчивостта на сплавите.

Таблица 1. Резултати от механични
изпитвания при вода с Т°С - 20°С
Т°С
Режим на
Rm,
сплав
изкуствено
вода
MPa
стареене
AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

20°С

210°С за 16h

230

AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

20°С

250°С за 12h

142

AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

20°С

330°С за 8h

139

Таблица 2. Резултати от механични
изпитвания при вода с Т°С - 50°С
Т°С
Режим на
Rm,
сплав
изкуствено
вода
MPa
стареене
AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

50°С

210°С за 16h

185

AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

50°С

250°С за 12h

175

AlSi18Cu3CrMn
+ 0,04% P

50°С

330°С за 8h

165

Таблица 3. Резултати от механични
изпитвания при вода с Т°С - 20°С
Т°С
Режим на
Rm,
сплав
изкуствено
вода
MPa
стареене
AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

20°С

210°С за 16h

165

AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

20°С

250°С за 12h

153

AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

20°С

330°С за 8h

140
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Таблица 4. Резултати от механични
изпитвания при вода с Т°С - 50°С
Т°С
Режим на
Rm,
сплав
изкуствено
вода
MPa
стареене
AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

50°С

210°С за 16h

176

AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

50°С

250°С за 12h

151

AlSi18Cu3CrMn+
0,04% P; 0,2% Ti;
0,04% B;
0,007%Be

50°С

330°С за 8h

150

3. Резултати
Чрез използването на функцията SMART
Crack Growth, която е част от специализирания
софтуер ANSYS е изследвано влиянието на
модифициращата обработка и работните
параметри на термичната обработка върху
пукнатиноустойчивостта на изследваната сплав.
Обект на изследване е правоъгълен
компактен образец, формата и геометричните
размери на който са представени на фиг.1.

натоварване и параметрите на механиката на
разрушение:
da
= C K Im ;
dN

(1)

da
е скоростта на нарастване на
dN
пукнатината за един цикъл;
K I е диапазона на коефициента на
интензивност на напрежението (базиран на
миминалните и максималните стойности на
напреженията);
C, m са коефициенти, които зависят от
материала на изследвания обект и се определят
експериментално.
Като резултат от провеждането на
симулациите могат да бъдат изведени
коефициента
на
пукнатиноустойчивост,
функцията на нарастването на пукнатината,
както и циклите на натоварване.
За провеждане на симулацията, обекта на
изследване е подложен на нецентричен опън,
като приложената опънова сила се определя от
зависимостта:

където:

Pmax  0, 2(b − l )t ( 0,2 +  B )

(2)

където:
b, l, t са геометрични размери на
образеца;
 0,2 - условна граница на провлачване;

 B - якост на опън.
На фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5 са
представени графиките на коефициента на
пукнатиноустойчивост
във
функция
от
размерите на пукнатината при изследваните
сплави.

Фиг. 1. Схематичен вид на правоъгълния
компактен образец.
Характерно за SMART Crack Growth е,
че чрез нея могат да бъдат определени
коефициента на интензивност на напрежението
KI, уморните цикли на изследваните обекти,
както и посоката на развитие на пукнатината.
Функцията е базирана на закона на
Парис, който дава връзката между скоростта на
развитие на пукнатината при циклично

Фиг. 2. Зависимост между коефициента KI
и нарастването на пукнатината при
закаляване във вода с температура
20°С.
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Фиг. 3. Зависимост между коефициента KI
и нарастването на пукнатината при
закаляване във вода с температура
50°С.

Фиг. 4. Зависимост между коефициента KI
и нарастването на пукнатината при
закаляване във вода с температура
20°С.

Фиг. 5. Зависимост между коефициента KI
и нарастването на пукнатината при
закаляване във вода с температура
50°С.
Сплавта AlSi18Cu3CrMn модифицирана
с фосфор в количество 0,04%, закалена във вода
с температура 20°С и подложена на последващо
изкуствено стареене при температура 210°С за
16h притежава най-висока стойност на
коефициента на пукнатиноустойчивост от
всички състави. При използване за закаляване на
охлаждаща среда с температура 50°С и при

същият
време-температурен
режим
на
изкуствено стареене (210°С за 16h) се
наблюдава значително понижаване на KI на този
състав. При закаляване в среда с по-ниска
температура и провеждане на дисперсионното
твърдеене при избраната по-ниска работна
температура (210°С) и по-продължително време
за задържане при нея (16h) са създадени условия
за отделяне на максимално количество вторични
фази от α-твърдият разтвор, което от своя
страна води до повишаване на пластичността на
α-фазата в състава на евтектиката на сплавта.
Отделените финно-дисперсни уякчаващи фази и
пластичната евтектична матрица на така
модифицираната и термично обработена сплав
са предпоставка за получаването на максимални
стойности на Rm и KI на състава.
При модифициране на алуминийсилициеви сплави с Ti и Be се цели не само
модифицирането на структурните съставляващи
на сплавите, но и създаване на условия
благоприятстващи образуването и отделянето на
уякчаващите фази при изкуствено стареене след
закаляване [3]. Размерите на кристалите
първичен и евтектичен силиций в структурата
на комплексно модифицираната сплав са
съизмерими
със
същите
на
сплавта
модифицирана с 0,04%Р, но след проведената
термична обработка модифицираната с P, Ti, B и
Be сплав AlSi18Cu3CrMn притежава по-ниски
стойности на Rm и KI спрямо модифицираната
само с фосфор сплав. Най-вероятно атоми на
използваните модификатори (Ti, B и Be)
участват в α-твърдият разтвор, което води до
повишаване на неговата якост т.е. понижава се
пластичността му. Най-вероятно това е
причината за по-ниските стойности на Rm и KI
на комплексно модифицираната сплав.
4. Заключение
При проведените софтуерни симулации е
установено, че модифицираната с 0,04% Р сплав
AlSi18Cu3CrMn закалена във вода с температура
20°С и подложена на дисперсионно твърдеене
при температура 210°С за 16h притежава найвисока
стойност
на
коефициента
на
пукнатиноустойчивост от всички състави.
За получаване на повишена якост на
опън Rm и по-високи стойности на коефициента
на пукнатиноустойчивост KI на изследваните
сплави, след модифициране и термична
обработка е необходимо кристалите първичен
силиций да бъдат издребнени, с правилна форма
и равномерно разпределени в структурата на
сплавта и евтектичната матрица да бъде уякчена
до степен, при която тя не губи своята
пластичност.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА
НЕСТАНДАРТНИ АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВИ
СПЛАВИ AlSi11Cu5Mg И AlSi18Cu5Mg ПРИ
КОМБИНИРАНИ НАТОВАРВАНИЯ
РАЙЧО РАЙЧЕВ1, ИВАНКА ДЕЛОВА2
Технически Университет София - филиал Пловдив1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1 , ivankadelova@tu-plovdiv.bg2
Резюме: Алуминий-силициеви сплави с евтектичен и надевтектичен състав са
легирани с мед и магнезий. Сплавите AlSi11Cu5Mg и AlSi18Cu5Mg са сложно
модифицирани чрез използването на P, Ti, B и Be. Сплавите са подложени на
термична обработка Т6. С помощта на специализиран софтуер е изследвано
поведението на така модифицираните и термично обработени сплави при сложно
напрегнато състояние. Получените резултати са представени в графичен вид.
Ключови думи: алуминий-силициеви
софтуер, сложно напрегнато състояние

сплави,

модифициране,

специализиран

STUDY OF THE BEHAVIOR OF NONSTANDARD ALUMINUM-SILICON ALLOYS
AlSi11Cu5Mg AND AlSi18Cu5Mg UNDER
COMBINED LOADS
RAYCHO RAYCHEV1, IVANKA DELOVA2
Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1,2
rpraichev@tu-plovdiv.bg1, ivankadelova@tu-plovdiv.bg2
Abstract: Aluminum-silicon alloys with eutectic and hypereutectic composition are
alloyed with copper and magnesium. AlSi11Cu5Mg and AlSi18Cu5Mg alloys are
complexly modified using P, Ti, B and Be. The alloys are subjected to T6 heat treatment.
The behavior of such modified and heat-treated alloys under complex stress conditions has
been studied with the help of specialized software. The obtained results are presented in
graphical form.
Key words: aluminum-silicon alloys, modification, specialized software, complex stress
state

1. Въведение
Към сплавите от системата Al-Si
предназначени за производство на детайли за
автомобилостроенето като бутала, цилиндрови
глави и др. са предявени редица изисквания
поради, това че те работят в условията на високи
динамични
и
термични
натоварвания.
Необходимо
е
да
притежават
висока
огнеупорност, топлопроводност, корозионна
устойчивост, износоустойчивост, стабилност на
свойствата и размерите при високи температури.
За подобряване на свойствата им те се легират
най-често с Cu, Mg, Ni. Легиращите елементи

образуват с алуминия и силиция различни
интерметални съединения, които подобряват
механичните свойства на сплавите както и
тяхната износоустойчивост и огнеупорност.
Евтектичните
алуминий-силициеви
сплави
кристализират
при
постоянна
температура и поради това
при тях се
наблюдава образуване на концентрирани
всмукнатини, а това от своя страна обуславя
високата им херметичност. Тези сплави се
характеризират с много добри леярски свойства,
малък коефициент на линейно свиване, както и с
понижена си склонност към образуване на
пукнатини. Най-често използваните евтектични
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алуминий-силициеви сплави за изработване на
бутала за двигателите с вътрешно горене от
световните
производители
са
от
типа
AlSi12Cu1MgNi и AlSi12Cu2MgNi.
Основното
предимство
на
надевтектичните алуминий-силициеви сплави
пред подевтектичните и евтектичните силумини
е, че те притежават малък коефициент на
линейно разширение при нагряване. Това ги
прави предпочитан материал за изработване на
бутала за ДВГ въпреки значително по-лошите
им леярски свойства. Най-често използваните
надевтектични алуминий-силициеви сплави са
AlSi18Cu2MgNi, AlSi21Cu2MgNi, A390, A393
Тези
сплави
кристализират
в
широк
температурен интервал и поради това при тях се
наблюдава всмукнатинна порестост. Проблемът
с получаване на плътни отливки от евтектични и
надевтектични алуминий-силициеви сплави е
решен технологично, като за производство на
бутала за двигатели с вътрешно горене се
използват следните методи на леене: леене с
ниско специфично налягане и полутечно
щамповане [1, 2, 3, 4, 5].
2. Използвани материали
Химичният състав на изследваната
алуминий-силициева сплав от евтектичен тип
AlSi11Cu5Mg е показан в таблица 1, а състава на
надевтектичният силумин AlSi18Cu5Mg е
показан в таблица 2.
Таблица 1. Химичен състав на
сплав AlSi11Cu5Mg
Si

Cu

Mg

Mn

Ni

Al

11.1

4.4

0.7

0.003

0.01

rest

Таблица 2. Химичен състав на
сплав AlSi18Cu5Mg
Si

Cu

Mg

Mn

Ni

Al

19.2

5.1

1.5

0.02

0.02

rest

Двете
сплави
са
комплексно
модифицирани с P, Ti, B и Be. Чрез
комплексната модифицираща обработка се цели
модифицирането на структурните съставляващи
на сплавите. В таблица 3 са показани
концентрациите на използваните модификатори
за модифициране на евтектичната сплав
AlSi11Cu5Mg, а в таблица 4 са показани

количествата на използваните модификатори за
модифициране на сплавта с надевтектичен
състав AlSi18Cu5Mg.
Таблица 3. Използвани модификатори
за сплав AlSi11Cu5Mg
Модификатор

Концентрация

Фосфор (P)

0.04%

Титан (Ti)

0.02%

Бор (B)

0.004%

Берилий (Be)

0.007%

Таблица 4. Използвани модификатори
за сплав AlSi18Cu5Mg
Модификатор

Концентрация

Фосфор (P)

0.04%

Титан (Ti)

0.02%

Бор (B)

0.004%

Берилий (Be)

0.007%

Експерименталните отливки от двата
изследвани състава са подложени на термична
обработка Т6 (закаляване и изкуствено
стареене). Температурата на нагряване за
закаляване е 510-515°С , а времето на задържане
при тази температура е 6 h и 30 min. За
закаляване на сплавта AlSi11Cu5Mg е
използвана охлаждащата среда вода с
температура 20°С, а сплавта AlSi18Cu5Mg е
закалена във вода с температура 50°С.
Последващото изкуственото стареене на двете
сплави е проведено при температура 210°С, а
времето за задържане при тази температура е
16h. След проведената термична обработка
якостта на опън на евтектичната сплав
AlSi11Cu5Mg е 204MPa, а на надевтектичната
сплав AlSi18Cu5Mg е 173MPa.
3. Резултати
С помощта на вградения модул Static
Structure, който е част от платформата ANSYS
Workbench е изследвано влиянието на работните
параметри на термичната обработка върху
поведението на така модифицираната сплав при
сложно напрегнато състояние.
Провеждането на инженерните анализи
с ANSYS Workbench се разделя на следните
етапи:
- Разработка на модела;
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- Настройка на симулационния модел и
получаване на решение;
- Обработка на резултатите и тяхното
визуализиране (графики, анимации и др.).
Обекти на настоящето изследване са:
- призматичен пробен образец;
- цилиндричен пробен образец;
Образците
са
подложени
на
комбинираните натоварвания „едновременно
огъване и опън“, както и на „едновременно
огъване и усукване“.
На фиг. 1 в графичен вид са представени
обектите на изследване.

Таблица 5.

Таблица 6.

Таблица 7.
Фиг. 1. Изследвани образци
Геометричните размери на изследвания
призматичен образец са следните: L=100mm,
l1=50mm, H=20mm, h=10mm. Осъществени са
симулации
при
следните
геометрични
съотношения r/d=0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.
Геометричните размери на изследвания
цилиндричен стъпален вал са следните:
L=100mm, d=10mm, l1=50mm. Осъществени са
симулации
при
следните
геометрични
съотношения r/d=0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.
В таблица 4, таблица 5, таблица 6 и
таблица 7 са представени получените резултати
за еквивалентните стойности на нормалните
напрежения, относителното удължение и
деформацията за изследваните алуминийсилициеви
сплави
AlSi11Cu5Mg
и
AlSi18Cu5Mg.

На фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5 са
представени
зависимостите
между
еквивалентните стойности на напреженията и
относителното удължение за изследваните
сплави.

Таблица 4.

Фиг. 2. Резултати от едновременно
огъване и опън при призматичен
образец.
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значително високи стойности на якост на опън
при повишена пластичност.

Фиг. 3. Резултати от едновременно
огъване и усукване при призматичен
образец.

Фиг. 4. Резултати от едновременно
огъване и опън при цилиндричен образец.

Фиг. 5. Резултати от едновременно
огъване и усукване при цилиндричен
образец.
Резултатите от проведените софтуерни
симулации показват, че сплавта от евтектичен
тип (AlSi11Cu5Mg) притежава по-високи
стойности на относително удължение и
деформации спрямо сплавта с надевтектичен
състав. Получените стойности на относителното
удължение на двата състава са значително повисоки от изискуемите към този тип
стандартизирани бутални сплави. Това показва,
че легирането с мед и магнезий е целесъобразно,
а използваните модификатори P, Ti, B и Be в
съответните
концентрации
са
адекватно
подбрани. При така проведената термична
обработка изследваните сплави притежават

4. Заключение
Сплавта
с
надевтектичен
състав
AlSi18Cu5Mg притежава по-ниски стойности на
якост на опън, относително удължение и
деформация спрямо сплавта от евтектичен тип
AlSi11Cu5Mg. Това се дължи на значително
голямото количество (≈6%) свободен силиций в
нейната структура.
Нестандартно
легираните
и
модифицирани
сплави
AlSi11Cu5Mg
и
AlSi18Cu5Mg
след
термична
обработка
притежават такива стойности на Rm и
относително удължение при сложно напрегнато
състояние, които правят изследваните сплави
алтернативен материал за изработване на
детайли участващи в трибологични двойки.
Използването
на
специализираният
софтуер осигурява възможност за получаване на
информация за поведението на изследваните
материали в случаи, когато възможностите за
провеждането на реални експерименти са
ограничени.
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АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ
ЧЕСТОТИ НА АТИВИБРАЦИОННА БОРЩАНГА
СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ
Технически университет София,филиaл Пловдив
sabi_sabev@tu-plovdiv.bg , kasabov_p@abv.bg
Резюме: В статията е предложен алгоритъм за симулационно определяне на
собствените честоти на антивибрационна борщанга 10хD, както и връзка межди
тях и конструктичните елементи на демпферната система на щангата.
Ключови думи: анти-вибрационна борщанга, демпферна система, симулация,
собствените честоти, CAE,

ALGORITHM FOR EXAMINING THE OWN FREQUENCIES OF
ANTIVIBRATION BORING BAR
SABI SABEV, PLAMEN KASABOV
Technical University of Sofia, branch Plovdiv
sabi_sabev@tu-plovdiv.bg , kasabov_p@tu-plovdiv.bg

Abstract: The article offers an algorithm for simulating the determination of the modal
frequencies of a 10xD anti -vibration boring bar, as well as the connection of the gaps and
the structural elements of the damping system of the bar.
Keywords: anti–vibration boring bar, damping system, simulation, modal frequencies, CAE,

1. Въведение
От направения анализ в развитието на
машиностроителната техника и технологии, ясно
открояваме в едно от направленията ролята на
високите технологии и новите конструкции и
материали на металорежещите инструменти в
машиностроителната практика. В този ред на
мисли подобаващо внимание се отделя и на
приложението на антивибрационни системи
въпреки, че конвенционалните инструментални
технологии
и
материали
владеят
машиностроителния пазар.
Методите за намаляване на вибрациите се
използват в машиностроенето от много години. В
началото учените са се фокусирали основно
върху структурите на механизмите, материалите
за инструментите и теорията за затихване на
вибрациите. Установено е, че с използването на
материали от карбидни пръти разстъргващите
инструменти могат да имат по-голяма работна
дължина [1]. В допълнение вибрациите могат да
се намалят с използването на амортисьори.

Създадени са разстъргващи борщанги от
композитни материали. Композитният материал
може да увеличи собствената честота, статичната
коравина и затихването на вибрациите
(демпфиране) борщангата. Експериментите с
тези инструменти са показали, че в сравнение с
резултатите от обикновената борщанга (не антивибрационна), амплитудата може да бъде
намалена с 34% [2].
В днешно време, прилагайки модерните
CAD/CAM/CAE технологии за проектиране,
производство и инженеринг още на етап
проектиране могат да бъдат предвидени и
елиминирани вибрационният резонанс, шумът и
проблемите свързани с експлоатацията.
Обектът на изследване в представения
труд – анти-вибрациона борщанга за вътрешно
струговане на дълбоки отвори. На фиг. 1 е
показана устройство на борщанга, състояща се от
демпферна маса (тежест), гумена втулка и
демпферно масло. Дорникът е фиксиран към
тялото на борщангата.
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(1.2)
където
F - амплитудата на възбуждащата сила
ω - честотата на възбуждащата сила
Под
въздействието
на
външна
възбуждаща сила F0 и имайки предвид втория
закон на Нютон, динамичният модел на
борщангата може да се изрази както следва:

Фиг. 1. Устройство на борщанга
Предмет на това изследване са
собствените честоти на антивибрационна
борщанга и тяхната функционална зависимост с
демпферна маса, размера на о-пръстените и
количеството демпферно масло.
Познаването на собствените честоти и
тяхното количествено определяне, както и
функционалната им връзка с изграждажите я
елементи е необходимо за бъдещо конструиране
на антивибрационни боршанги.
2. Изложение
Всички
механични
системи
в
заобикалящата ни среда извършват трептения
(вибрации), възбудени от външни динамични
въздействия. С други думи вибрациите са израз
на динамичното поведение на тези системи.
Динамичният модел на борщангата е
създаден въз основа на динамичния модел с две
степени на свобода. Както е показано на фиг. 2
борщангата е подложена едновременно на три
сили в процеса на рязане [3], а именно: осова сила
Ff, тангенциална сила Fc и радиална сила Fp.
Знаем че:
1. Стабилността на щангата при огъване
е много по-висока по посока на подаване
(аксиалнa посока), отколкото в тангенциална и
радиална посока.
2. Борщангата
показва
по-висока
коравина при усукване отколкото при огъване.
Следователно огъващите вибрации,
причинени от тангенциалната сила Fc и
радиалната сила Fp, трябва да бъдат взети
предвид при анализа.
Силата на възбуждане се изразява, по
следния начин:
(1.1)
За
да
възбуждащата
синусоидална:

опростим
пресмятането,
сила
представяме
като

(1.3)
където
М - маса на борщангата;
К -характеристика на еластичната връзка
( пружинна константа ) на борщангата;
m – демпфираща маса;
k - характеристика на еластичната връзка
( пружинна константа ) на денфиращия елемент;
c - коефициент на съпротивление ( коефициент
на демпфиране ) на денфиращия елемент;
x, x, x - преместване скорост и ускорение на
движението.

Фиг. 2. Динамичен модел на борщанга
Алгоритъмът за определяне собствените
честоти на образците на антивибрационната
борщанба е показан на на фиг.3.
За планиране на експерименталната
работа и постигане на целта сме използвали
софтуерен продукт Minitab 19.
Броя на факторите използванини за
определяне на собствените честоти е 3, като
следва:
 Масата на демпфериращия елемент – Х1
 Количеството на демпферното масло – Х2
 Диаметър на О-пръстена – Х3
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Таблица 1. План на експеримента

Design Table
Run

X1

X2

X3

1

+

-

-

2

+

-

+

3

+

+

+

4

-

+

+

5

-

-

+

6

+

+

-

7

-

-

-

8

-

+

-

Експерименталние обзазци на антивибрационните борщанги са изготвени с
помощта на Solidworks. Показано е напречното
сечение на проектираните 8 различни
конструкции на планираните образци, фиг.4÷11.
Фиг.3. Алгоритъм за експериментално
изследване на собствените честоти на
антивибрационна борщанга
Нека приемем, че тези фактори са
двустранно ограничени и имат следните
стойности:

Фиг.4. Напречно сечение на образец 1

80 ≤ X1 ≤ 200
5 ≤ X2 ≤ 10
2 ≤ X3 ≤ 5

Фиг.5. Напречно сечение на образец 2

След направеното планиране на пълен
факторен
експеримен,
комбинациата
на
стойностине на X1 , X 2 и X 3 са показани в табл.1.
Съответно с ''+'' е отбелязана максималната
стойност, а съответно с '' –'' минималната
стойност на компонентите.
По така получения план се реализират 8
броя експериментални образци, с които могат да
се провеждат експерименти за определяне на
различни характеристики.

Фиг.6. Напречно сечение на образец 3

Фиг.7. Напречно сечение на образец 4
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използва приведен модел от втора непълна
степен от вида:
q

q 1

yˆ  b   bi xi  
Фиг.8. Напречно сечение на образец 5

Фиг.9. Напречно сечение на образец 6

Фиг.10. Напречно сечение на образец 7

Фиг.11. Напречно сечение на образец 8
Модалния анализ на обзаците се
извършва с помощта на CAE продукта ANSYS по
следната методика:
 Подготовка на 3D геометричния модел
и импортирането му в ANSYS ;
 Дефиниране
на
материалните
константи за всеки изграждащ елемен;
 Генериране
на
дискретизирания
изчислителен модел, базиран на метода на
крайните елементи;
 Въвеждане
на
ограничителните
(гранични) условия;
 Избор на параметрите от числените
резултати;
 Обработка на резултатите - графично.
Поставените задачи в тази статия се
постигат
чрез
математико-статистическо
моделиране и еднопараметрична оптимизация.
Математико-статистическата обработка
се извършва с програмния продукт MINITAB 19.
За математическото описание на целевата
функция ŷ - (собствени честоти на трептене) се

i 1

q

b

i 1 j i 1

ij

xi x j

(1.4)

3. Заключение
От предложения алгоритъм за получаване
на собствените честоти в тази статия, могат да се
направят следните заключения:
 Ще се получат числени стойности на
собствените честоти на 8 бр. антивибрационни
борщанги.
 Прилагайки
моделирането
и
оптимизацията, намираме
математическо
съотношение,
установяващо връзка между
отделните променливи (фактори и целева
функция) въз основа на данните от експеримента.
 Получените
по
метода
на
регресионния анализ математико-статистически
модели
представят
количествените
съотношения, свързващи входните и изходни
променливи, тъй като факторите са количествени
величини.
Научните изследвания, резултатите от
които са представени в настоящата
публикация, са финансирани от проект
BG05M2OP001-1.002-0023
–
Център
за
компетентност „Интелигентни мехатронни,
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЕНД ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИЯ МОДУЛ НА
ЕЛАСТИЧНОСТ.
СЪБИ СЪБЕВ, ПЛАМЕН КАСАБОВ
Технически университет София,филиaл Пловдив
sabi_sabev@tu-plovdiv.bg , kasabov_p@abv.bg

Резюме: В настоящата статия е представено проектирането, изследването на
статичната коравината и производството на стенд за изпитване на огъване на
полимербетонни композити и други материали. Стенда е проектиран на база
теорията за триточково огъване и е съобразен със стандарта за изпитване на
полимербетонните композити.
Ключови думи: модул на еластичност, коравина, огъване, CAE,

DESIGN AND MAKE OF A STAND TO
DETERMINE THE STATIC MODULE OF
ELASTICITY.
SABI SABEV, PLAMEN KASABOV
Technical University of Sofia, branch Plovdiv
sabi_sabev@tu-plovdiv.bg , kasabov_p@ tu-plovdiv.bg

Abstract: This article presents the design, study of static stiffness and the production of
a stand to test polymer concrete composites and other materials. The stand is designed
on the basis of the theory of three -point bending and is in accordance to the standard
for testing polymer concrete composites.
Keywords: module of elasticity, stiffness, bending,CAE,

1. Въведение
За
количествена
оценка
на
еластичните свойства на реалните материали
се
използват
т.
нар.
еластични
характеристики,
определени
по
експериментален път. Те имат важно
практическо значение за изчисляване на
елементите и конструкциите на якост и
коравина, чрез различните софтуерни
продукти за инженерен анализ.
Еластичните характеристики имат
определен физически смисъл и при
традиционните материали се считат за

константи. При полимерите и полимерните
композити
(ПК)
е
установено
експериментално,
че
стойностите
на
еластичните характеристики, получени при
статично
натоварване,
се
различават
чувствително от стойностите, определени по
динамичните методи. Тази разлика за някои
смеси може да бъде значителна.
Обект на изследване в статията е стенд
за триточково огъване базиран на стандарта за
изпитване на ПК.
Предмет на изследване в работата е
статичната коравината на стенда.
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2. Изложение
Един от подходите за изследване на
техническите полимерни композити е чрез
изпитване на огъване. Най-простият случай на
огъване е специалното огъване. При него в
напречните сечения на образеца- тип "греда"
преобладаващи са нормалните напрежения от
огъващия момент.
На Фиг.1 е показано триточково
натоварване на греда, с огъваща сила P и
разстояние между опорите l .

Jy 

b . h3
12

(3)

След заместване на (3) в (1) и (2) се
получава:
4 Ebh 3
Pl 3
P
f 

. f . (4)
,
4 Ebh 3
l3
Диаграмата
на
функционалната
зависимост между натоварващото усилие P и
провисването (деформацията) на пробното
тяло f има вида показан на Фиг. 2.

Фиг. 1. Диаграми при огъване
От теорията на огъване [1, 2] е
известно, че провисването f на греда лежаща
върху две опори и натоварвана със
съсредоточена статична сила P е равна на:
Pl 3
f 
48EJ y
(1)
От тук изразяваме силата P :

Фиг. 2. Функционална зависимост
между P и f
За границата на пропорционалност, в
която важи закона на Хук, коректно можем да
запишем че:

Pa 
P

48EJ y
l3

.f ,

(2)

4 Ebh 3
. fa ,
l3

EJ y - е коравината на огъване;

E - модулът на линейните деформации;

J y - инерционен момент спрямо главна
централна инерционна ос y. За правоъгълно
сечение той е равен на:

4 Ebh 3
. fc
l3

(6)

4 Ebh 3
. ( fa  fc )
l3

(7)

Pc 

където:
и

Pa  Pc 

(5)

От (7) извеждаме зависимостта за
модула на линейната деформация- Е:

E

( Pa  Pc )l 3
4bh 3 ( f a  f c )

(8)
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На база изложеното по-горе
и
стандарта за изпитване на огъване на
полимербетонни образци ASTM C580 е
проектираният и изработен стенд [3].
Стендът за определяне модула на
линейната деформация при огъване е показан
на фиг.3. Изследваният ПБ образец 4 се
поставя свободно върху опорите 2, закрепени
неподвижно чрез болтовите съединения 21
между страниците 1. Опорите са стоманени, с
диаметър  30 съобразен с изискванията на
стандарта [3] и са разположени на 320mm една
от друга. Натоварването се извършва с
помощта на предавка винт-гайка 7-14,
предаваща натоварването на образеца с
помощта на стоманената упора 6, с диаметър
 30 . Натоварващото усилие се измерва с
тензометрична клетка (датчик) 3, фиг.4 модел
"1-PW12BC3/300k-C"
на
американската
фирма "HBM", с максимално натоварване
300 kg. Тя е свързана към стандартен терминал
ST150 на немската фирма "BIZERBA", фиг.5.
Деформациите на образците се измерват с
микрометър 18 с обхват 1mm и разделителна

 Дефиниране на материалните константи
за стенда;
 Генериране
на
дискредитирания
изчислителен модел, базиран на метода на
крайните елементи;
 Задаване
на
силовото
статично
натоварване върху модела, фиг.6;
 Въвеждане
на
ограничителните
(гранични) условия;
 Избор на параметрите от числените
резултати;
 Резултатите – графично, фиг.7.

Фиг. 4. Схема на тензометричната клетка

способност 0.001mm , който е монтиран на
стойка 10.

Фиг. 5. Стандартен терминал ST150

Фиг.3. Стенд за изпитване
Якостно-деформационният анализ за
статичното поведение на стенда е извършен с
помощта на CAE продукта ANSYS 16 по
следната методика:
 Подготовка на 3D геометричния модел
на стенда и импортирането му в ANSYS 16 ;

Фиг. 6. Силово натоварване на 3D модела
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3. Заключение
Резултатите от настоящата статия се
свеждат до:

Фиг.7. Резултати от анализа
На фиг.7 е представен резултата от
статичното натоварване на стенда, както се
вижда максимална деформация имаме в
свободния край на тензометричната клетката
и стоманената опора 6. Това преместване на
при натоварване от 3000N е 47,57 µm.
Останалата част от стенда показва отлична
стабилност т.е. статичната коравина е
абсолютно достатъчна за предвидения
диапазона на измерване.

 Проучен и избран е метод за
изпитване на огъване на ПБ образци.
 Проектиран е стенд за изпитване на
огъване, съобразен със стандартизационните
изисквания.
 Извършен е якостен анализ на
проектирания стенд по метода на крайните
елементи с помощта на CAE системата
ANSYS 16.
 Изработен е стенд за изпитване на
огъване на ПБ образци, фиг.8.

Научните изследвания, резултатите
от които са представени в настоящата
публикация, са финансирани от проект
BG05M2OP001-1.002-0023 – Център за
компетентност
„Интелигентни
мехатронни, еко- и енергоспестяващи
системи и технологии" на ТУ-София, филиал
Пловдив
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛА MEAL KIT В
БЪЛГАРИЯ
ЕЛИЗАБЕТ КЕЛЕШАН
Университет по хранителни технологии – Пловдив, Стопански факултет,
E-mail: elie4871@gmail.com
Резюме: Настоящото изследване представя бизнес модел и проект за създаване и
развитие на малък бизнес за доставка на храна в кутии с рецепти “Meal kit”. Тази
услуга набира световна популярност в резултат на пандемията COVID-19.
Изследвани са водещи световни тенденции в хранителната индустрия и
възможността да се стартира Meal kit услуга в България.
Ключови думи: Meal kit, бизнес модел, кутии с рецепти, доставка на храна,
тенденции.

ENTREPRENEURIAL PROJECT FOR
REALIZATION OF THE MEAL KIT MODEL IN
BULGARIA
ELIZABETH KELESHAN
University of Food Technologies – Plovdiv, Faculty of Economics
E-mail: elie4871@gmail.com
Abstract: This study presents a business model and project for a creation and development
of a small business for food delivery in boxes with recipes “Meal kit”. This service is
gaining worldwide popularity as a result of the COVID-19 pandemic. Leading world
trends in the food industry and the possibility to launch a Meal kit service in Bulgaria have
been studied.
Key words: Meal kit, business model, recipe boxes, food delivery, trends.

1. Въведение
Световният пазар на Мeal kit услугите е
един от най-бързо развиващите се и през 2021 г. е
оценен на 15,21 млрд. щ. долара. Очаква се този
пазар да се увеличи с годишен темп на растеж от
17,4% през периода 2022–2030 г. [1].
Услугата предоставя на потребителите
комплект с продукти за готвене, в точните
пропорции, заедно с рецепта за тяхното
приготвяне. Продажбите се осъществяват найчесто чрез онлайн магазини. Пандемията от
COVID-19 се отрази положително на приходите
на водещите световни компании в бранша. Една
от тях, HelloFresh, регистрира растеж с 122,6%
през второто тримесечие на 2020 г. [2].
Сред фирмите в този бранш се споделя
идеята за разнообразно и здравословно хранене, а
ястията се приготвят сравнително бързо в
домашни условия. Услугата се предлага като
спестяваща време, насочена към заети работещи,
които искат да приготвят пресни, домашно

сготвени ястия през седмицата, но за по-кратко
време.
2. Характеристика на бранша
Meal kit е абонаментна, онлайн и
кетъринг услуга, която предлага рецепти за ястия
в комплект от точно определени количества и
съставки. Пакетите се доставят до адреса на
клиента.
Meal
kit
спестява
ходенето
до
супермаркета, приготовленията и избора на
рецепта. Поръчките се правят най-често онлайн,
но някои от водещите световни компании
предлагат комплекти, които са налични и в
търговските мрежи.
Фирмите откликват на нуждите и
предпочитанията на голяма част от потребителите
– предлага се избор от комбинация на броя
ястията и броя на хората, които ще го консумират,
както и вида на рецептите – балансирани,
вегетариански, вегански. Някои компании
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предлагат ястия за определен диетичен режим
(най-често за диетите „Кето“ и „Палео“).
Този бизнес модел се прилага за първи
път от шведската компания Middagsfrid през
2007 г.
Компанията бързо разраства дейността
си в няколко други северноевропейски държави.

Приходи в млн. евро

3. Световни тенденции
От началото на световната пандемия от
COVID-19 пазарът на Meal kit отчете значителен
скок в продажбите на повечето фирми в бранша.
Според доклад на Grand view research, през 2021 г.
Северна Америка държи най-голям дял от пазара
на Мeal kit услугите с повече от 46,1% през 2021
г. Очакванията са азиатско-тихоокеанският
регион да се разрасне през следващите години
заради удобството и свежестта, които предлагат
Мeal kit пакетите. Анализатори предвиждат
пазара в този район да се разшири най-бързо с
годишен темп на растеж от 18,8% през периода
от 2022 г. до 2030 г. Китай, Япония и Южна
Корея са ключовите пазари в този регион. В
същото време пандемията от COVID-19, повиши
интереса и търсенето на домашно приготвената
храна и Meal kit услугите в страните [3].
Едни от най-успешните компании в
бранша са HelloFresh, Blue Apron, Home Chef,
Marley Spoon.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

годишни
приходи
печалба
марж на
печалбата

Hello Fresh 2017-2020 г.

Фиг.1. Приходи на HelloFresh [4].
През 2020 г. една от водещите компании в
бранша, HelloFresh, регистрира растеж на
приходи от продажби в размер от 3,75 млрд. евро.
Световните тенденции в този бранш
могат да се обобщят по следния начин:
3.1 Хората се обръщат към домашното готвене,
към кухните си за по-изискано хранене и ги
оборудват с „интелигентни уреди“ и роботи.
3.2 Интересът към търсенето на храна нараства
и по-точно към търсене на хранителни
алтернативи.

3.3 Най-честите термини и реплики са „30
минути“, „домашен готвач“, „здравословна
храна“, „планове за хранене“, „хранителни
режими“ и т.н.
3.4 Търсенето на храна е вече по-популярно
хоби и вниманието на потребителите се
насочва все повече към произхода на
храната, която консумират.
3.5 Потребители все още ще посещават
супермаркетите
и
специализираните
магазини за определени артикули и техните
предпочитания могат да продължат да се
променят по най-различни и неочаквани
начини.
3.6 Търсене на храна добива нови измерения и
по отношение на най-търсения ресурс –
ядливите гъби.
3.7 Доставката и удобството продължават да
бъдат водеща тенденция и през 2022 г.
3.8 Урбанизацията е една от предпоставките за
растеж на световният Meal kit пазар,
промените в поведението чрез хранене и
стремеж към намаляване на хранителните
отпадъци.
3.9 Повишаването на цените на храните,
несигурната
икономическа
среда
и
проблемите на продоволствената сигурност са
само някои от предизвикателствата пред този
бранш, възпрепятстващи растежа.
Хранителната индустрия се промени
изключително много през последните няколко
години. Ставаме свидетели на новото
доминиране на услугите за доставка на
хранителни стоки, комплектите за хранене и
приложенията за храна, които се появяват
естествено и много бързо в условията на
световна здравна криза – едно след друго и
потребителите имат последната дума и правото
на избор.
4. Фирмен профил на проектната фирма
Основният предмет на дейност е
извършване на онлайн търговия на хранителни
продукти и всички други дейности разрешени от
закона. Правно-организационната форма на
бизнес е Еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД).
5. Мисия и визия
Мисията е да се предложи на пазара нов и
бърз начин за разнообразно и здравословно
хранене с грижа за потребностите на клиента.
Визията e бизнес моделът да превърне
мечтата за достъпно, бързо и здравословно
хранене – в реалност.
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6. Цели
Краткосрочните цели на компанията са
да се задържи на пазара и да наложи Meal kit
услугата като нов вариант за доставка на храна.
Средносрочните цели са разширяване на
продуктовата листа, така че да бъдат
удовлетворени желанията и потребностите на
клиентите. Сред целите на компанията са да
разположи складове в различни градове в
страната, които да обслужват съответните
населени места.
Дългосрочната цел на бизнес модела е да
се наложи като лидер на пазара на Meal kit
услуги в България.
7. Маркетингов план
7.1. Маркетингова стратегия
Бизнес моделът ще се стреми продуктите
ѝ да бъдат и да се възприемат по-добре от тези
на основният конкурент cookit.bg. Целите ще
бъдат насочен към:
 по-ниски
цени
от
тези
на
конкурентите;
 по-сигурен и бърз начин на доставка;
 качествени суровини и разнообразни
рецепти;
 комуникация с потребителите за
подобрение на услугата.
7.2. Продукти на фирмата
Ще бъдат предлагани, както месни, така
и вегетариански ястия. Всеки клиент може да
избира рецепта за две или четири порции от
съответните рецепти, както и броят на ястия,
които да бъдат получени за седмица.
За да се гарантира свежестта на
предлаганите продукти, рецептите ще бъдат
променяни спрямо сезонността на зеленчуците,
както и някои млечни и месни продукти.
Таблица 1. Продуктова листа
Наименование на продукта Стойност (лв.)
Глазирано свинско филе с
карамелизирани, сладки
картофи – 2 порции
Глазирано свинско филе с
карамелизирани, сладки
картофи – 4 порции
Прясна паста с чери домати,
спанак и бадеми – 2 порции
Прясна паста с чери домати,
спанак и бадеми – 4 порции
Пилешко филе със сметанов
сос – 2 порции

10,00

20,00
10,00
20,00
12,00

Пилешко филе със сметанов
сос – 4 порции
Крем супа от тиква – 2
порции
Крем супа от тиква – 4
порции
Свински пържоли с горчица
– 2 порции
Свински пържоли с горчица
– 4 порции
Ризото с тиква и градински
чай – 2 порции
Ризото с тиква и градински
чай – 4 порции

20,00
5,00
9,00
12,00
23,00
10,00
20,00

7.3. Конкуренция
Основният конкурент на проекта
(„Утопия“) e cookit.bg. Те предлагат кутии с
рецепти като всяка кутия съдържа продукти
само за 2 порции, а цените варират между 20 и
32 лв. за кутия.
Доставките се изпълняват чрез „Спиди“
и „Еконт“. Доставката за поръчки в гр. София е
безплатна и се изпълнява в диапазона от 11:0013:00 ч. и 15:00-17:00 ч. Поръчките се получават
от вторник до събота, като минималната
поръчка са две кутии.
Едни от основните слаби страни на
нашия
конкурент
са
високите
цени,
ограниченията при избор на продукт и липсата
на гъвкавост по отношение на доставките.
Въпреки че имат по-голямо разнообразие в
продуктовата си листа, това може да има
негативен ефект върху качеството на услугата
им, например застояване на основни продукти
за дадено ястие, които биха влошили
качеството на крайния продукт.
7.4. Реклама
Услугата Meal kit е непозната за
българските потребители и поради тази причина
фирмата ще инвестира в реклама първоначално
с информационна цел, а след това с помощта на
социалните мрежи ще се цели марката и
дейността да бъдат разпознаваеми. Бюджетът за
реклама е приблизително 2 000 лв. на месец, а в
бъдеще се цели да се инвестира повече в
рекламна дейност.
Очакванията за бъдещите клиенти са да
бъдат на възраст между 20-40 години, които
често използват интернет като начин за поръчка
на ястия и не разполагат с много свободно време
за пазаруване и готвене. На база тази
информация се допуска, че рекламата чрез
електронни медии ще бъде ефективен начин за
достигане до целева аудитория. Освен чрез
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електронните медии, дейността на компания ще
се рекламира и на обществени места (например
големите булеварди), на които ще бъдат
поставени рекламни плакати и постери,
билбордове, информиращи за новата услуга.
Таблица 2. Бюджет за реклама
№
1.
2.
3.

Бюджет за реклама
Вид реклама
Сума (лв.)
Реклама чрез Google
700
Реклама чрез Facebook
900
Плакати
300
Общо:
1 900

7.5. Продажби и дистрибуция
Продажбите и доставката ще се
извършва с партньорството на фирма “Take
Away”. Всеки клиент ще може да избира между
2 и 4 порции от ястията от сайта на фирмата,
доставяща пакетите. Абонаментът за кутиите с
рецепти е 1 седмица, през която всеки клиент
избира колко на брой ястия ще поръча.
За да се стимулират продажбите ще се
предлагат промо кодове, за първа поръчка.
8. План за дистрибуция
Първоначално
доставките
ще
се
извършват в границите на гр. София. За да се
следят и контролират доставките ще се използва
специален софтуер за логистиката, който ще
поддържа комуникацията между склада и
куриерите.
Складът разполага с всичко необходимо
за стартиране на бизнеса – две помещения
подходящи за офиси и необходимото място за
складиране на продуктите и тяхното опаковане
при спазване на всички хигиенни и санитарни
условия.
Таблица 3. Месечни разходи за складово
обслужване
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на
разходите
Разходи за наем
Разходи за
възнаграждения и
осигуровки
Разходи за софтуер
Разходи за ел. енергия
Общо:

Сума (лв.)

фирма ще се снабдява с продукти от: „СуиКо“
ЕООД (варива, зърнени храни), „Елит – П“ ЕООД
(ядки) и „Фортуна“ (сосове).
9. План за човешките ресурси
Нужният човешки ресурс, за извършване
на дейността на фирмата, както и разходите за
заплати и осигуровки, са представени в Таблица 4:
Таблица 4. Възнаграждения и
осигуровки
Разходи
Разходи за
Брой
за
Длъжност
осигуровки
служители заплати
(лв.)
(лв.)
Мениджър
1
2 000
340
Служители
3
3 000
510
в склад
Хигиенист
1
800
136
10. Финансов план
10.1. Начален капитал
Необходимият начален капитал ще бъде
на стойност 81 291, 56 лв. За да се набави
нужната сума ще бъдат използвани 5 000 лв.
собствени средства, останалата част – 76 291,56
лв. ще се осигури с банков кредит от „ПИБ“ АД
с годишен лихвен процент от 2,72% и месечна
вноска – 621,55 лв.
Таблица 5. Начален капитал
№
1.
2.
4.
5.
6.
7.
9.

1 200
4 680
60
6 000
11 940

За
снабдяването
със
суровини,
компанията ще разчита основно на местни
производители на зеленчуци, месни и млечни
продукти. За другите си потребности проектната

Необходими средства за

Сума
(лв.)
6 952,6
7 162,96
7 200
6 200

Машини и оборудване
Оборудване на офиса
Разходи за наем
Разходи за реклама
Разходи за възнаграждения и
43 056
осигуровки
Разходи за външни услуги
720
Разходи за суровини и
10 000
материали
Общо: 81 291,56
10.2. План за приходите
Таблица 6. Очаквани приходи

Наименование на Продажби Продажби
приходите
(бр.)
(лв.)
Глазирано свинско
1.
4 500
65 000
филе
Прясна паста с
2.
6 500
100 000
чери домати

№
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Пилешко филе със
сметанов сос
4. Крем супа с тиква
Свински пържоли
5.
с горчица
Ризото с тиква и
6.
градински чай
Общо:
3.

4 200

68 000

4 450

30 050

4 300

71 400

5 400

73 000

29 350

407 450

Разходи за наем

2%

4% 3%

24%
47%

Глазирано
свинско филе

16%

Разходи за суровини
и материали

Прясна паста с
чери домати

Разходи за кредитни
задължения

Пилешко филе
със сметанов сос

17%

25%

7%

17%

Разходи за
възнаграждения и
осигуровки
Разходи за ел.
енергия

20%

18%

Разходи за реклама

Крем супа с
тиква
Свински пържоли
с горчица
Ризото с тиква и
градински чай

Фиг. 2. Очаквани приходи
Според прогнозните данни най-висок
процент от приходите ще се реализира от
продажбата на прясната паста с чери домати,
спанак и бадеми, а най-нисък процент – от крем
супата с тиква.
10.3. План за разходите
Таблица 7. Очаквани разходи
Наименование на разходите

Сума
(лв.)
14 400
9 000

1. Разходи за наем
2. Разходи за реклама
3. Разходи за възнаграждения и
81 432
осигуровки
4. Разходи за ел. енергия
72 000
5. Разходи за суровини и материали
170 800
6. Разходи за кредитни задължения
7 458,60
Общо: 355 090,6

Фиг. 3. Очаквани разходи
Очакванията са най-висок процент от
разходите да заемат суровините и материали,
поради тенденцията към тяхното поскъпване.
Въпреки малкият състав на човешките
ресурси, разходите за заплати и осигуровки са с
втория най-висок процент от разходите за
дейността.
Разходите за електрическа енергия се
прогнозира да бъдат 20% от всички разходи,
което е обосновано от факта, че засега не се
използват машини с висок разход на
електроенергия.
10.4. Очакван финансов резултат
Таблица 8. Очакван финансов резултат
Очакван финансов резултат
Очаквани годишни приходи
Очаквани годишни разходи
Очакван финансов резултат
Корпоративен данък
Очаквана чиста печалба

Сума (лв.)
407 450
355 090,6
52 359,4
5235,94
47 123,46

В резултат на тези прогнозни разчети,
периодът на възвръщаемост на инвестицията се
изчислява по следната формула:
Пви =

[5]
= 0,5

Резултатът показва, че очаквания период
на възвръщаемост на инвестицията ще бъде 5
месеца.
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11. Заключение
Meal kit услугата е част от най-бързо
развиващите се пазари в световен мащаб, но все
още е непозната в България.
В резултат на пандемията от COVID-19
голяма част от хората обръщат внимание на
здравния си статус, а този вид услуга предлага
бърз и удобен начин за приготвяне на домашни и
здравословни ястия.
За да се намалят икономическите
последиците от пандемията и реално подпомагане
на засегнатия бизнес, през 2020 г. българският
законодател взе решение за намаляване на
данъчната ставка на данък добавена стойност от
20% на 9% [6]. Намалената данъчна ставка се
прилага за ресторантьорски, кетъринг и
хотелиерски
услуги,
храни
за
бебета,
книгоиздаването, както и доставка на храна, но
само от заведения, предлагащи ресторантьорски
услуги. Срокът за прилагане на тази мярка се
удължава до края на 2022 г. Тази мярка не
повлиява на крайната цена на продуктите, а Meal
kit услугата не може да се възползва от тази мярка
– по-ниско ДДС, тъй като не предлага обслужване
за консумация на място.
Поради нарастващата инфлация се
обмисля и намаляване на данъчната ставка на ДДС
за плодовете, зеленчуците и електроенергията.
Изследването показва, че очакванията са
комплектите с храна да предизвикат интереса на
голяма част от потребителите и почитателите на
домашната кухня с традиции в по-изискано
хранене.
От друга страна финансовите анализатори
прогнозират нарастващата инфлация, която ще
окаже негативно влияние върху Meal kit услугата.
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ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ - СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ЗА
ПРЕХОДА КЪМ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
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Резюме: Преходът към зелена икономика представлява стратегическа цел на ЕС за
постигане на устойчиво развитие на съвременното общество, а иновациите се
считат за основен инструмент за реализация на тази цел. Реализацията на висока
конкурентоспособност и зелен икономически растеж на всички нива – предприятие,
индустрия, регион или държава може да се осъществи чрез ускорено създаване и
внедряване на еко-иновации. В основата на съвременните концепции за зелена
икономика са поставени продуктовите, техническите, технологичните,
процесните и маркетинговите еко-иновации, които са предпоставка за изграждане
на ефективна, екологично чиста система, осъществяваща природосъобразно
производство, потребление и рециклиране на производствени отпадъци.
Целта на доклада е да се представят областите на влияние на еко-иновациите
като обективно значим фактор на влияние в съвременното общество и основен
инструмент за икономически, социален и екологичен просперитет. Анализирана е
динамиката на еко-иновационния индекс на България спрямо средното равнище сред
държавите членки на ЕС. Проучен е чуждестранният опит по отношение на
„зелената“ модернизация в различни държави. Идентифицирани са основни научни
и практически задачи, актуални за „зелената“ модернизация на българската
хранителна промишленост и въвеждането на „зелено“ производство в
хранителната индустрия.
Ключови думи: еко-иновации, зелена икономика, хранителна индустрия

ECO-INNOVATIONS - A STRATEGIC FACTOR FOR THE
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY
KATINA VALEVA1, TOMINA KAPPEL2
University of Food Technology-Plovdiv 1,2
Department of Economics, Entrepreneurship and Managemen 1,2
tomika_888@yahoo.com1, tomova.tomina@gmail.com 2
Abstract: The transition to a green economy is a strategic goal of the EU to achieve
sustainable development of modern society and the innovations are considered a key tool to
achieve this goal. The realization of high competitiveness and green economic growth at all
levels - enterprise, industry, region or country can be achieved through the accelerated
creation and implementation of eco-innovation. The basis of modern concepts of green
economy are product, technical, technological, process and marketing eco-innovations,
which are a prerequisite for building an efficient, environmentally friendly system, carrying
out environmentally friendly production, consumption and recycling of industrial waste.
The aim of the report is to present the areas of influence of eco-innovation as an objectively
significant factor of influence in modern society and a key tool for economic, social and
environmental prosperity. The dynamics of the eco-innovation index of Bulgaria compared
to the average level among the EU member states is analyzed. Foreign experience with
"green" modernization in different countries has been studied. The main scientific and
practical tasks relevant to the "green" modernization of the Bulgarian food industry and the
introduction of "green" production in the food industry have been identified.
Key words: eco-innovation, green economy, food industry
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1. Въведение
Многобройни
научни
изследвания
показват, че през последните няколко
десетилетия състоянието на околната среда се
влошава. Като най-голяма екологична заплаха
понастоящем се оценява изменението на
климата, основна роля за което оказва човешката
дейност. В тази връзка, на 04.03.2020 г.,
Европейската комисия представя официално
Европейския зелен пакт за постигане на
устойчивост на икономиката на Съюза. [1] Целта
на стратегията е превръщането на ЕС
в справедливо и благоденстващо общество с
модерна,
ресурсно
ефективна
и
конкурентоспособна икономика, в която през
2050 г. няма нетни емисии на парникови газове, а
икономическият
растеж
не
зависи
от
използването
на
ресурси.
Хранителната
индустрия е сред секторите върху които са
фокусирани европейските програми за развитие
на националните икономики. „Зелените“
иновации, в частност „зеленото“ развитие на
хранителната индустрия, са основополагащи в
прехода към „зелена“ икономика, чрез прилагане
на екологични, иновативни политики основани
на „зелените“ технологични критерии. [2]
Според научната литература [3,4,5], в
сферата на хранително-вкусовата промишленост
се срещат три вида екологично ориентирани
иновации: еко-продукти (продуктови иновации),
еко- технологии (технологични иновации) и екопроцеси (процесни иновации), с които се решават
съвременните екологични проблеми на сектора.
Зеленото
производство
определя
необходимостта от видовете еко-иновации в
индустриалното хранително производство и
създава предпоставка за
организиране на
ефективна, екологично чиста, затворена система
от производствени процеси, основани на
въвеждането на модерни технологии за опазване
на околната среда. [6]
Изключителен интерес представляват
въпросите свързани с перспективите и задачите
за развитие на „зелената“ икономика в сектора на
хранителната индустрия. В тази връзка, J.
Horbach [7] анализира различни фактори,
определящи
постоянния
стремеж
на
икономическите субекти да разработват нови
технологии в условията на силна конкуренция,
като идентифицира онези, които влияят върху
темпа, обема и посоката на развитие на екоиновациите, както и регулиращата роля на
държавата относно пазарните изисквания за
формирането на глобални вериги на стойност, в
частност характеристиките на продукта. P.
Demirel и E. Kesidou [3] определят въздействието
върху околната среда на еко-иновациите, като

елемент на екологичните технологии и
държавната политика. За М. Hamamoto [8],
развитието иновациите в „зелената“ икономика
се нуждае от ефективна, строга национална
екологична регулация, а S.Yin [9] утвърждава
качеството и скоростта на разработване и
внедряване
на
еко-иновациите,
като
стратегически фактор в производствените
предприятия от „зелената“ интегрирана верига.
2. Изложение
Понятието еко-иновация е дефинирано за
първи път от С. Fussler и Р. James [10] като „нови
продукти и процеси“, които осигуряват стойност
на клиентите и бизнеса и значително намаляват
влиянието върху околната среда. Подобно е
определението на Klemmer [11], който допълва
съответните участници (фирми, политици,
съюзи, асоциации, църкви, частни домакинства),
които разработват, прилагат или въвеждат нови
идеи, поведение, продукти и процеси
допринасящи за намаляване на екологични
тежести или към постигане на екологичните цели
за устойчивост. Следват редица дефиниции,
които конкретизират и детайлизират смисъла
напонятието.
Според R. Kemp и T. Foxon [12], както P.
Demirel P и G. Danisman [13] еко-иновацията се
възприема като процес на създаване на новост,
който трябва да може да доведе до по-отговорно
и ефективно използване на ресурсите и да сведе
до минимум въздействието на човешката дейност
върху околната среда. Еко-иновацията се свързва
с всяка иновация, която намалява използването
на природни ресурси и намалява отделянето на
вредни вещества през целия жизнен цикъл. Екоиновациите могат да бъдат намерени във всички
форми на нови или значително подобрени
продукти, стоки, услуги, процеси, маркетингови
методи,
организационни
структури,
институционални договорености и начин на
живот и социално поведение, които водят до
подобрения на околната среда спрямо
съответните алтернативи [14]. Те включват
разработването и прилагането на нови подходи
към веригите на стойността на продуктите и
процесите, които намаляват интензивността на
използването на суровини и материали като в
същото време повишават интензивността на
обслужването и благосъстоянието. [15]
Областите на въздействие на екоиновациите в зелената икономика обхваща
четирите направления – икономика, екология,
социална сфера и политики и са обобщени на
фиг.1.
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Фиг. 1. Области на влияние на еко-иновациите
Източник: Alexieva-Nikolova V., K. Valeva, Eco innovations - the
foundation of sustainable regional bio-sector,
https://stumejournals.com/journals/sbs/2021/2/54.full.pdf

Въздействието на еко-иновациите върху
трите стълба на устойчиво развитие – околната
среда, икономиката и обществото като цяло ги
превръща в основен фактор за постигане на
глобалните цели, заложени в политиката за
устойчиво развитие на съвременното общество.
Според последните данни за индекса на
еко-иновациите
Eco-IS,
представящ
ефективността на еко-иновациите в странитечленки на ЕС през 2021 г., България е на
последно място (фиг.2), като се намира в групата
на догонващите държави.

Фиг.3. Динамика на еко-иновационния индекс сред
държави от ЕС, 2012-2021 г.
Източник:
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/default/files/ecoinnovation_policy_brief_2021.pdf

Средното европейското равнище е 2,42
пъти по-високо за същата година. След 2016 г., до
2021г. се наблюдава значителен ръст в
стойността на индекса (фиг. 4).

Фиг.4. Динамика на индекса за България и
средната стойност държавите от ЕС,2012-2021 г.
Източник:https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/default/files/ec
o-innovation_policy_brief_2021.pdf

При запазване на този темп на
нарастване, през следващите 4-5 години,
България има потенциала да премине от скромен
към умерен еко-иноватор. За целта е необходимо
да преодолее изоставането в система за екоиновации.
Резултати за България по петте
показателя, които са включени в индикатора за
ефективност на еко-иновациите, сравнени със
средна стойност в съюза и резултатът на най
добре представената страна за 2021 г. са
обобщени на фиг. 5.
1. Еко
иновации на
входа
300
250
200

Фиг.2. Класация на държавите от ЕС според екоиновационния индекс, 2021 г
Източник:
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/default/files/ecoinnovation_policy_brief_2021.pdf

Данните показват, че България е на
последно място в ЕС 28 по отношение на
представянето на еко-иновациите (50-то място)
за 2021 г.
Динамика на индикатора за България
през последните десет години в сравнение с
някои страни членки на ЕС и средното
европейско ниво е представена на фиг. 3 и фиг. 4.

5. Социалноикономическ
и резултати
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ресурсната
ефективност

147
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3. Резултати
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иновациите

EU, Average Eco I Performarse EU
First in EU

Фиг.5. Стойности на показателите в индикатора
за ефективност на еко-иновациите, 2021 г.
Източник: https://epi.yale.edu/epi-results/2020/country/bgr

Най-сериозно изоставане се наблюдава
по отношение на показателя „Резултати от
ресурсната ефективност“ (със 130 позиции

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

56

спрямо средното европейско ниво и 251 позиции
спрямо водещата държава в групата) и „Еко
иновации на входа“ (с 83 позиции спрямо средно
европейско и 124 позиции спрямо водещия в
групата).
Секторите, изискващи трансформация чрез
ускорено внедряване на еко-иновации са
обобщени на фиг.6.
Енергетика

Управление на
земите и водите

Строителство

Сектори за
трансформация

Управление на
отпадъците

Транспорт

Хранителна
индустрия

Фиг. 6. Сектори за трансформация чрез
еко-иновации
Към тях се отнасят – енергетика,
строителство, транспорт, хранителна индустрия,
както и управление на земите, водите и
отпадъците.
Ползите
от
разработването
и
внедряването на еко-иновации при прехода от
линейна към зелена икономика могат да се
обобщят в следните направления:
 От гледна точка на околната среда –
очакванията са свързани с намалено
използване на природни ресурси и
ограничаване освобождаването на вредни
вещества през жизнения цикъл на продукта
или услугата.
 Социалните ползи - свързват се със
създаването на нови работни места, промяна
в поведението и начина на живот на хората,
които да доведат до подобрено качество на
живот и здраве.
 Икономически ползи – очакванията са
свързани с разкриване на нови пазарни
възможности,
по-високи
приходи
и
конкурентни предимства за бизнеса.
Екологичното значение на разработването,
създаването и прилагането на съвременни
безопасни
и
надеждни
суровини
при
производството на крайни продукти се дължи на
редица обективни изисквания от индустрията и
обществото.
Ключовите
взаимозависимости
между
процесите на създаване и внедряване на
иновативни еко-продукти и екологичните

 маркетинговата

информация
за
екологичните изисквания за продукти,
получена от различни потребителски групи,
значително влияе върху развитието на
продуктовите иновации. [19]
 удовлетвореността и осведомеността на
потребителите
относно
екологичните
характеристики на продуктите, оказват
положителен ефект върху продуктовата
иновация по отношение на разширяването
на пазарното търсене на „зелени“ продукти.
[20]
 стратегическата пазарна цел на компаниите
оказва
значително
влияние
върху
производството
на
екологосъобразни
продуктови иновации в хранителната
индустрия. [21]
 „зелената“ интегрирана верига за доставки
въздейства върху качеството и скоростта на
разработване на нови еко-продукти в
хранителната промишленост [22, 23, 24].
3. Заключение
Ускореното внедряване и прилагане на
еко-иновации от бизнес, общество и потребители
е една от неотложните стратегически задачи за
трансформация на икономиката в по-зелена. В
този контекст ефективността от използването на
ресурсите е сред основните фактори за
поддържане
и
повишаване
на
конкурентоспособността
на
хранителната
индустрия и растежа на зелено иновативно
производство.
Установената динамика в стойностите на
индикатора за ефективност на еко-иновациите
[2021], показва, че при запазване на темпа на
нарастване, през следващите 4-5 години,
България има потенциала да премине от скромен
към умерен еко-иноватор.
Прегледът на областите на влияние на екоиновациите в секторите на икономиката разкрива
насоките за внедряване и развитие на зелени
иновации.
Проучването показа, че еко-иновациите са
най-активно обсъжданите и разработвани
проблеми в съвременната наука и практика. Те се
изследват като стратегически фактор за преход
на икономиката и в частност на хранителната
индустрия към зелена икономика.
This report is funded from the Science
Fund of the University of Food Technology –
Plovdiv, contract No 15/21-H “Innovation as a
strategic factor for entrepreneurial activity in
the green economy.

изисквания на пазара са свързани с това, че:
[17,18]
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ИКОНОМИЧЕСКО И ПРАВНО ПРОНИКВАНЕ
В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ: ИДЕЯ ЗА
ДИФУЗИЯ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
„Орфей Клуб Уелнес“АД, e-mail: ntapostolof@gmail.com
Резюме: Статията раглежда значението на правната рамка на Общата
селскостопанска политика (ОСП), обуславяща дифузията или проникването на
европейските земеделски политики, както на територията на ЕС, така и на цялото
Европейско земеделско пространство.
Изследването предлага популярни географски методи и подходи, които са
съотносими към темата на статията. Правните документи на ЕС в областта на
ОСП са основен материал за изследването на позитивните и негативни процеси и
явления на дифузионното проникване в земеделските територии на отделните
държави. Проблемът се разглежда в контекста на кръговата икономика, зелената
сделка и явленията, произтичащи от особеностите на европейските правни
нормативни актове - land grabbing и rent seeking.
Целта на изследването е да очертае възможностите за промяна на
монокултурното земеделско производство и субсидди в бъдещо иновативно
биологично и безотпадно земеделие, като се използва дифузионното проникване на
политики и икономика между отделните държави и региони.
Ключови думи: Дифузия, икономическо и правно проникване, местни политики,
кръгова икономика, land grabbing, rent seeking.

ECONOMIC AND LEGAL INPUT IN EUROPEAN
AGRICULTURE: THE IDEA OF DIFFUSION
NIKOLAY IVANOV
Orpheus Club Wellness PLC - Plovdiv, E-mail: ntapostolof@gmail.com
Abstract: The article examines the importance of The common agricultural policy (CAP)
legal framework for the diffusion or penetration of European agricultural policies, both
within the EU and throughout the European Agricultural Area.
The study offers popular geographical methods and approaches that are relevant to the topic
of the article. EU legal documents in the field of the CAP are the main material for the study
of the positive and negative processes and phenomena of diffusion penetration into the
agricultural territories of individual countries. The problem is considered in the context of
the circular economy, the green deal and the phenomena arising from the peculiarities of
European legal acts - land grabbing and rent seeking.
The aim of the study is to outline the possibilities for changing monocultural agricultural
production and subsidies into future innovative organic and waste-free agriculture, using
the diffuse penetration of policies and economies between countries and regions.
Key words: diffusion, economic and legal penetration, local policies, Circular economy,
land grabbing, rent seeking.
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1. Въведение.

Негативните ефекти от правната
дифузия в селското стапоство на Европа не
омаловажават ролята на дифузията като идея
за технологичен напредък в този икономически
сектор.
Дифузията в аграрното законодателство
на ЕС по същество представлява транспонирането
на актовете от общностното право в
законодателството на държавите членки.
От икономическа гледна точка това е
интеграцията на организациите от различни нива,
както и процесът на осъществяване на различните
доставки – ресурси, стоки, хора, капитали и
енергия. „Кръговата икономика“ е модерен начин
за представяне на икономическата дифузия в
земеделието, при която е на лице взаимодействие
между организационната и технологична
ефективност.
Дифузията в европейското политическо
пространство е свързана най-вече с географските
особености на отделните държави (природни и
икономически).
Общата
селскостопанска
политика (ОСП) на Европа се проявява в
устойчивото развитие на Зелената сделка. От тук
произитичат и различията при прилагане на
местни политика за въвеждане на общите
еропейски директиви.
Проблемите на правната и икономическа
дифузия в земеделието могат да се сведат до:
негативни външни ефекти, обусловени от
стихийността на дифузията в отделните страни и
региони; „rent seeking“; концентрация в
земеделието; монокултурно земеделие; “land
grabbing”.
Целта на изследването е да се установят
предпоставките за дифузията в земеделието на ЕС
и да се посочат някои от възможностите за
преодоляване на деформациите, произтичащи от
нея.
ЕС е единственият световен участник,
който активно и систематично насърчава
нормите и практиката на местната интеграция по
света. Този процес върви ръка за ръка с
тенденция към отдалечаване от традиционните
модели на междуправителствено сътрудничество
и прегръдка на наднационални форми на
управление между регионалните
организации [Marks et al., 2013].

Целта на изследването е да се установят
предпоставките за дифузията в земеделието на ЕС
и да се посочат някои от възможностите за
преодоляване на деформациите, произтичащи от
нея.
2. Материал и методи.
На 2 декември 2021 г. беше официално
прието споразумението за реформа на Общата
селскостопанска политика (ОСП). Новото
законодателство проправя пътя за посправедлива, по-екологична и основана на
ефективността ОСП. Тя ще се стреми да
гарантира устойчиво бъдеще за европейските
земеделски производители, да предоставя поцеленасочена подкрепа на по-малките ферми и
да позволи по-голяма гъвкавост на страните от
ЕС да адаптират мерките към местните
условия.
Всяка страна от ЕС трябва да разработи
национален стратегически план за ОСП ,
съчетаващ финансиране за подпомагане на
доходите, развитие на селските райони и
пазарни мерки. Когато разработват своите
стратегически планове, страните от ЕС ще
допринесат за десетте конкретни цели чрез
набор от инструменти от широки политически
мерки, предоставени от Комисията, които могат
да бъдат оформени въз основа на националните
нужди и способности. По този начин се цели
успешно правно проникване в отделните
държави.
Материал за изследване на настоящата
статия са договори, регламенти, директиви,
решения, препоръки, становища, делегирани
актове, актове за изпълнение. Реформата
обхваща три регламента, които обикновено ще
се прилагат от 1 януари 2023 г.:Хоризонтално
регулиране, Регулация на стратегическия план
и Регламент за общата организация на пазара.
За 2021 и 2022 г. е въведен преходен регламент,
който
преодолява
разликата
между
действащото и новото законодателство.
Новата
ОСП
подкрепя
селското
стопанство на местни нива, като акцентира
върху:
 по-високи зелени амбиции;
 принос към осъществяване целите на
Зелената сделка;
 засилен контрол;
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еко-схеми;
развитие на селски райони;
оперативни програми;
климат и биоразнообразие.
За осъществяване целите на изследването
използвани следните географски методи:
 балансови – изучаване на различията
между наличните и нужните ресурси и
производства;
 статистически – изполване на отчетите и
планови данни за природните и
икономогеографските
процеси
и
явления;
 сравнителен – съпоставяне сходствата и
различията на процесите и явленията;
 картографски –
изобразяване
на
процесите и явленията върху карти;
 прогнозни – изучаване переспективите
не развитие на процесите и явленията.
Важни
подходи,
използвани
в
изследванията на дифузията в земеделието са
простраственият, историческият и екологичният.
3. Дискусия.
Най-общо казано, дифузията означава
разпространението
на
норми,
идеи,
институции, политики и практики във времето
и пространството. Теорията на дифузията
изтъква ясното каузално твърдение, че
решенията в една единица за анализ – било то
бюрократични организации, държави или
регионални организации – влияят системно на
решенията в други звена чрез „взаимозависимо
вземане на решения“.
Европейското земеделско пространство
обхаваща климатичните особености между
субтропичния, умерения и поясите на
субполярния
климат,
в
съчетание
с
климатичните планински области. Негова
релефна
подложка
има
максимална
заравненост, като предпоставка за развитие на
многокултурно земеделие. Това обуславя и
специфичности
на
отделните
местни
селскостопански политики на развитие от
цитрусови култури на юг до зърнение фуражни
култури на север и традиционни овощни и
протеинови видове. (фиг.1)

Фиг.1
Дейностите за търсене на рента (rent
seeking) от селскостопанските организации в
ЕС са важни, когато се определят програми и
политики, предоставени на земеделските
производители чрез ОСП [Nedergaard, 2006].
Както се посочва този автор, една от
институционалните характеристики на ЕС е, че
може да се разглежда като един многостепенен
орган за вземане на решения за селскостопанска
политика и следователно подлежи на търсене
на ренти. Това търсене води до неподходяща
експлоатация от страна на някои от
бенефициентите. Разпределението на рентите
(субсидиите) в Европейското пространство
води до приоритизиране на монокултурното
земеделие за сметка на биологичното,
фермерското
производство
от
лично
стопанство. Това е проблем, чието решение не
се предлага в ОСП на Европа. Решението на
този проблем ние виждаме в две направления –
първо, намаляване на субсидиите за
монокултурно земеделие и увеличаване на
субсидиите за биологичното фермерско
земеделие на личните стопанства, и второ,
съобразяване
на
разпределението
на
субсидиите със специфичните особености на
отделните страни и региони.
От 2008 г. терминът „land grabbing“ в
превод буквално „заграбване на земя“, придоби
известност по целия свят. Той се отнася до
широкомащабни придобивания на земя главно
от частни инвеститори, но също и от публични
инвеститори и агробизнес, които купуват
земеделска земя или я отдават под дългосрочен
наем за производство на селскостопански
стоки. Тези международни инвеститори, както
и публични, полупублични или частни
продавачи, често оперират в правни сиви зони
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и в ничия земя между традиционните права
върху земята и съвременните форми на
собственост. В много случаи на заграбване на
земя може да се говори за поземлена реформа
отгоре или за установяване на нови колониални
отношения, наложени от частния сектор.
В ЕС и Европейското пространство тази
тенденция на заграбване на земя се
осъществява
чрез
силноразвиващия
се
урбанизационен процес на усвояване на
територии за жилищно и инфраструктурно
строителство от гъстата селищна мрежа от
агломерационен тип. Решението на този
проблем идва чрез развитието на интензивното
иновативно земеделие, водещо до по-високи
добиви с по-високо качество.
Мястото на „Кръговата икономика“ е
модерен начин за преодоляване на тези две
негативни тенденции. При нея е на лице
взаимодействие между организационната и
технологична
ефективност.
Кръговата
икономика е един от приоритетите на ЕС, след
като в края на 2015 ЕК одобри амбициозен
пакет от мерки. Неговата цел бе да да
стимулира прехода на Европа към кръгова
икономика, което от своя страна ще повиши
конкурентоспособността в световен мащаб, ще
стимулира устойчивия икономически растеж и
ще създаде нови работни места, което с пълна
сила се отнася към селскостопанския сектор. Тя
води до високоефективно, безотпадно и
енергийновъзобновимо земеделие върху помалки, но по-ефективни площи.
Според икономистите три са основните
причини за развитие на секторите земеделие,
гори и рибарство от гледна точка на
биоикономиката. На първо място това е
иновативното и по-ефективно използване на
ресурсите, което да съчетава продоволствената
сигурност с устойчиво използване на
възобновяеми ресурси за промишлени цели,
като същевременно се гарантира опазването на
околната среда. На второ място е важно да се
мобилизират
научните
изследвания
и
иновациите в областта на аграрния сектор, като
се
стимулират
частните
инвестиции,
разработването на нови вериги за създаване на
стойност и ангажиране на заинтересованите
страни.

Третият важен елемент е образованието и
обучение в областта на биоикономиката,
необходим за подготовка на квалифицирана
работна ръка за отделните отрасли на аграрния
сектор.
4. Резултати.
Правните актове на страните от
Европейското земеделско спопанство трябва да
бъдат съобразени с регионалните особености на
природните фактори на всяка територия, както
на отделната държава, така и на коркретен
европейски земеделски регион. Те обуславят
дифузионното проникване на икономическо и
правно ниво. Необходимо е да се преразгледат
директивите на ЕС в частност ОСП, като се
намали дисбаланса на монокултурното
земеделие спрямо поликултурното и това това
от фермерски биологичен тип.
Чрез използваните географски методи
биха могли да се
постигнат конкретни
резултати, които да се сведат до органите на ЕС,
отговорни за ОСП за постигане на ползи от
дифузията
ве
земеделието,
съответно
преодоляване на негативните тенденции.
Географията,
като
наука,
изучаваща
пространството, спомага за провилното
дифузионно позициониране на земеделието в
континента Европа и прилежащите му
регионални територии.
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КОМБИНИРАНИ МЕТОДИ ЗА СУШЕНЕ НА
ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО (BETA VULGARIS)
БАТБОЛД ЗОЛЖАРГАЛ1, ПАВЕЛ КОСТОВ2
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2
Катедра “Машини и апарати за ХВП” ,E-mail h_geo@mail.bg
Резюме: Червено цвекло (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris) е кореноплоден
зеленчук. То е богато на витамини, минерали, фенолни съединенния, каротеноиди,
аскорбинова киселина, беталаини и др., които са полезни за здравето на човека.
Червеното цвекло се използва широко в хранителната промишленост, както за
директна консумация и преработка, така и за производство на хранителни добавки
и оцветители. В световен мащаб се наблюдава нарастване и разширяване на
предлаганите асортименти от червено цвекло, включително и сушено. Обект на
тази статия е да се направи проучване на съвременните тенденции при
разработване и утвърждаване на технологии за комбинирани методи за сушене на
червено цвекло (beta vulgaris).
Ключови думи: сушене, червено цвекло, осмотично сушене, кинетика на сушене

COMBINED METHODS FOR DRYING OF
BEETROOT (BETA VULGARIS)
BATBOLD ZOLJARGAL1, PAVEL KOSTOV2
University of Food Technologies, 26 Maritza blvd. 4002 Plovdiv, Bulgaria
Department of Food Preservation and Refrigeration Technology, E-mail npenov@yahoo.com

1

2
Department of Machines and Apparatuses for Food Industry, E-mail h_geo@mail.bg
Abstract: Red beet (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Vulgaris) is a root vegetable. It is rich in
vitamins, minerals, phenolic compounds, carotenoids, ascorbic acid, betalains, etc., which are
useful for human health. Beetroot is widely used in the food industry, both for direct
consumption and processing, and for the production of food additives and colours. Globally,
there is an increase and expansion of the range of red beets, including dried. The object of
this article is to study the current trends in the development and validation of technologies for
combined methods of drying red beets (beta vulgaris).

Key words: drying, beetroot, osmotic drying, drying kinetics

1. Въведение
Сушенето е основен процес, често
прилаган при технологичната преработка на
различни продукти от хранително вкусовата и
микробиологичната промишленост. Той е един
топло- масообменен процес, който зависи от
значителен брой фактори, като: температура;
относителна влажност; скорост на сушилния
агент; размер на продукта; специфично натоварване на лесите с продукт и др. Определянето на
влиянието на отделните фактори, както и
междуфакторните взаимодействия е една информация необходима за правилното протичане на

процеса(Христов, 2005). В природата съществува
голямо разнообразие от хранителни продукти и
биологични обекти. Те притежават редица
специфични
особености,
обусловени
от
природата (растителни, животински продукти,
минерални вещества) и от структурата им
(твърди продукти, насипни, течни разтвори и
др.). Всеки продукт е строго индивидуален и се
характеризира с голям брой физико-химични
параметри, структурно механични, топло- и
масообмени характеристики, електрофизични,
химични, биологични и др. Съвкупността от
всички
тези
параметри
определя
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технологичните
свойства
на
материала.
Сушенето е един от най-старите методи за
консервиране на хранителните продукти.
Човекът на базата на научните и технологични
достижения постоянно е усъвършенствал методите на сушене (Христов, Хр., 2005).
2. Обща характеристика на червеното
цвекло
Червеното цвекло (Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. vulgaris) е кореноплоден зеленчук,
представител на семейство Amaranthaceae
(Щирови). Цвеклото (Beta vulgaris L.)
принадлежи към подсемейство Chenopodiaceae и
е с произход от Азия и Европа. Семейство
Chenopodiaceae включва приблизително 1400
вида, разделени на 105 рода (Chawla et al., 2016)
и членовете на семейство двудолни. Цвеклото е
двугодишно или рядко многогодишно растение и
има няколко разновидности с цветове, вариращи
от жълто до червено (Gokhale & Lele., 2014).
Всички те са произлезли чрез продължителна
култивация от т.нар. морско цвекло (Beta vulgaris
subsp. maritima), чиито листа имат приятна
текстура и вкус и затова е известно още като див
спанак. Морското цвекло виреело главно по
Средиземноморието - по бреговете на Южна и
Западна Европа, Северна Африка, Южна Азия
(Kumar et al., 2016). Корените му могат да се
консумират термично обработени или сурови.
Зелените листа се консумират, обикновено
варени. От червеното цвекло може да се извличат
багрилни вещества. Използва се и в народната
медицина.
2.1. Видове
Първото валидно описание на биномното
име Beta vukaris е дадено от Линей, в Species
Plantarum, Ed. 1, (1753г.). Описанието включва
осем разновидности с латински имена. В Species
Plantarum, Ed. 2, (1762г.), видът е разделен на
диви и култивирани растения. Дивото цвекло е
причислено към Beta maritima, а култивираното в
Beta vukaris, подразделени на сортове носещи
латински имена. Няколко години по-късно Линей
(1767г.) предлага разделянето на култивирания
вид на два вида: Beta vulgaris и Beta cicla.
Според скоростта на съзряване цвеклото
се разделя на:
• ранно узряващи сортове-срокът на
вегетация за е 70-90 дни. Представители са
Vodan F1, Detroit, Crimson Globe, Nobol, Action
F1, Early Wonder и др.
• сортове узряващи в средата на сезонасрокът на
вегетация за
е 90-120 дни.
Представители са Bon-Bon F1, Bordo 237, Flat of
Egypt, Kardinal, Kestrel F1, Crosby , Mona, Larka,
Mulat, и др.

• късни сортове- в климатичните условия
на
Сибир
те
растат
устойчиви
при
продължителни и тежки студове. Представители
са Купчиха, Обикновено чудо, Студоустойчив 19
и др.
• нови сортове трапезно цвекло. Сред все
още непознатите, но обещаващи сортове има
много високодобивни с отличен вкус и запазване
на качеството на кореноплодните култури.
Селекция от наскоро въведени нови продукти,
които може да се използват за прясна консумация
и за преработка са видовете Пурпурно,
Бургундски деликатес, Бохан, Благородничка,
Винегрет, Витамин, Червен лед, Скъпа, Мадам и
др. (Monteiro et al.,2013), ( Kikindonov, 2014).
2.2 Физикохимичен и биохимичен
състав на червено цвекло
Химичните вещества, които се съдържат
в плодовете и зеленчуците могат да се групират
въз основа на различни показатели, като:
химични свойства; произход; значение за
храненето и развитието на човека; устойчивост
при технологична преработка и др (Христов,
2005). Най-често суровините се разглеждат като
съставени от вода и други химични съставки.
Тези съставки са известни като „сухо вещество".
В това понятие се включват разнообразни
химични съединения, които са в различно
съотношение за всеки вид суровина.
Червеното цвекло има много богат и
разнообразен биохимичен състав - сто грама
цвекло съдържат oĸoлo 87 g вода, 1,6 g протеини,
0,1 g мaзнини, oĸoлo 9,6 g въглехидрати и захари,
oĸoлo 1 g целулоза. Oт 100 g cypoвo вeщecтвo
opгaнизмът пoлyчaвa 42 ĸaлopии (Panghal, Virkar,
et al., 2017). Πpoтeинитe нa чepвeнoтo цвeĸлo ca
бoгaти нa няĸoи нeзaмeними aминoви ĸиceлини,
a нeбeлтъчнитe aзoтни вeщecтвa, ĸoитo cъдъpжa
ca ocнoвни в гpaдeжa нa нyĸлeинoви ĸиceлини.
Eтo зaщo чepвeнoтo цвeĸлo e мнoгo пoлeзнa
xpaнa зa възpacтнитe xopa, пpи ĸoитo внocът и
oпoлзoтвopявaнeтo нa гpaдивни cъcтaвĸи зa
нyĸлeинoвитe ĸиceлини ca зaтpyднeни. Cpeд
aзoтнитe вeщecтвa нa цвeĸлoтo ca глyтaминoвaтa
ĸиceлинa, acпapaгин и бeтaин. Πocлeдният
yчacтвa в oбeзвpeждaнeтo нa peдицa вpeдни
вeщecтвa, oбpaзyвaни пpи oбмянaтa нa
вeщecтвaтa или внeceни oтвън. Πpи тoвa тoй ce
пpeвpъщa в xoлин, вeщecтвo, ĸoeтo cъщo yчacтвa
в нeyтpaлизиpaнeтo нa oтpoвнитe вeщecтвa.
Xoлинът игpae глaвнa poля и зa фyнĸциoниpaнeтo нa пepифepнaтa нepвнa cиcтeмa, нa
двигaтeлния aпapaт и нa мycĸyлaтypaтa. B
чepвeнoтo цвeĸлo ce oтĸpивaт мнoгo витaмини. B
1 ĸг. цвeĸлo ce cъдъpжaт oт 40 дo 220 мг витaмин
C, oĸoлo 5.6 мг ниĸoтинoвa ĸиceлинa (витaмин
PP), дo 0.5 мг витaмин B1, дo 0.71 мг витaмин B2
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и знaчитeлнo ĸoличecтвo витaмини oт гpyпaтa P
(oт 150 дo 400 мг нa cтo). Toвa ĸoличecтвo e
гoлямo, ĸaтo ce имa пpeдвид, чe дoзa oт 15 мг
витaмин P зa дeнoнoщиe пoддъpжa здpaвeтo, a
150 мг - лeĸyвa. Oт минepaлнитe coли нaйзacтъпeни ca ĸaлиeвитe cъeдинeния (дo 400 мг нa
cтo), нa фocфopa, cяpaтa, мaгнeзия. Лиcтaтa нa
чepвeнoтo цвeĸлo ca мнoгo xpaнитeлни. Te
cъдъpжaт значителни ĸoличecтвa пpoтeини,
зaxapи и минepaлни вeщecтвa, ĸaĸтo и цeнни
витaмини. По съдържание на желязо червеното
цвекло отстъпва само пред чесъна, а по
съдържание на йод превъзхожда много растения
(Panghal, Virkar, et al., 2017). Съотношението
между натрия и калция в него е уникално (10:1),
което подпомага разтво-римостта на калция и
извеждането на неговия излишък от организма.
Цвеклото е корен зеленчук богато на
каротеноиди, флавоноиди, витамини, минерали
като калий, натрий, фосфор, калций, магнезий,
мед, желязо, цинк, манган и водоразтворими
пигменти беталаини като бета-цианини (червеновиолетов цвят) и бетаксантини (жълто оранжев
цвят), всички от които имат многобройни
хранителни и здравословни ползи (Panghal,
Virkar,
et
al.,
2017).
Полифенолите,
каротеноидите и витамините от цвеклото имат
антиоксидантни, противовъзпалителни, антикарциногенни и хепатозащитни действия (Slavov et
al., 2013), а също така имат антидиабетни, и се
препоръчват при сърдечно-съдови заболявания.
Цвеклото съдържа въглехидрати (9,96г/100г),
като нишесте, фруктоза, захароза, глюкоза,
диетични вещества; протеин (1,68г/100г),
мазнини (0,18г/100г) и листа също съдържат
въглехидрати (5г/100г), нишесте (4,5г/100г) и
протеини (14,8мг/100г) (Agarwal & Varma, 2014;
Richardson., 2014). Листата от цвекло съдържат
витамин А (3,93 мг), витамин К (280 мг) и
минерали, включващи калций (2220 мг), желязо
(16,90 мг), магнезий (350 мг), калий (1400 мг) и
фосфор (330 мг) на 100г. Те се използват за
намаляване на кръвното налягане, важни за
сърдечно-съдовото здраве и действат като
инструмент за борба с рака. Скорошно проучване
също наблюдава ефективността на извличането
на протеини (Agarwal & Varma., 2014); биохимичен скрининг на листа от цвекло (Maraie, AbdulJalil, Alhamdany & Janabi., 2014) и антимикробните и антиоксидантните активности на
екстрактите от цвекло (Richardson., 2014).
3. Комбинирани методи на сушене
При сушенето на хранителните продукти
от важно значение е запазването на ценните
вещества
(цвета,
аромата,
витамините),
рехидратационната способност и т.н. Тради-

ционните методи на сушене сублимационното и
атмосферното конвективно сушене са свързани
или с големи първоначални инвестиции и
потребителска цена или с понижаване на
качеството на изсушения продукт. (Spiess., 1964)
Според (Hauri., 1988) ако се вземат за база
инвестиционните разходи при въздушно сушене
при едни и съща производителност, то разходите
са по-високи съответно:- разпръсквателно
сушене 20%; вакуумно контактно 50%;
микровълново вакуумно 90%; сублимационно
130%. Тук с повишаване на инвестиционните

раходи се повишава и качеството на крайния
продукт. (Heindl.,1993).
Вземайки в предвид недостатъците на отделните
традиционни методи през последните години все
повече навлизат и се развиват комбинирани
методи на сушене. Идеята е едно обединяване на
всички положителни черти на сушилните
принципи в един общ процес с цел повишаване
на производителността и получаване на краен
продукт с високо качество. При комбинираните
методи на сушене е важно да се отбележи как
протича процеса, дали обединените методи са с
равна
продължителност,
какво апаратно
оборудване се използва (един общ апарат или
няколко), начина на подаване на енергия за
изпаряване на водата, отвеждането на водните
пари и т. н. Примери на вече доказани комбинации са микровълново конвективно сушене
(Microdry.,1987), микровълново вакуум контактно сушене (Schutzrecht., 1980), инфра-червеносублимационно сушене (Ginsburg.,1973), микровълново-вакуум конвективно (Heindl.,1993). За
да се запази качеството редица изследователи
като потенциален заместител на сушенето с
горещ въздух предлагат: вакуумно сушене
(Argyropoulos et al., 2011); сублимационно
сушене ( Pei, et al., 2014 a и b ); различни физически или химически предварителни обработки
( Argyropoulos et al., 2011; Darvishi et al., 2018;
Jiang et al., 2016; Mutukwa et al., 2019.; и др.
Различните физически предварителни обработки
като микровълнова, ултравиолетово лъчение,
осмотично сушене и електростатично поле с
високо напрежение ускоряват скоростта на
сушене, инактивират ензимите и подобряват
качеството на дехидратираните продукти (Xiao et
al., 2009 ). За всички споменати до сега процеси
се наблюдава или повишаване на качеството на
крайния продукт или намаляне на консумацията
на енергия и съкращаване на времето на сушене.
Сушенето с осмотична дехидратация като
процес на предварителна обработка е един от
начините за запазване на дълготрайна трайност
на плодовете и зеленчуците (Nastaj and
Witkiewicz, 2004; Mutukwa 2019). Осмотичната
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дехидратация е процес на отстраняване на водата
от плодовете и зеленчуците чрез тяхното
потапяне в хипертоничен (осмотичен) разтвор
(Chua et al., 2004). Масообменния процес протича
в две посоки, водата преминава от суровината
към хипертоничен разтвор и разтвореното
вещество преминава от разтвора в суровината.
Обикновено скоростта на загуба на вода (WL) е
по-висока от скоростта на постъпване на сухи
вещества (SG) в осмотично обработената
суровина (Kowalska and Lenart, 2001).
Движещата сила на процеса е осмотичното
налягане на хипертоничния разтвор. Процесът на
дехидратация протича до установяване на
равновесие на химическите потенциали между
осмотично активния разтвор и клетките на
суровината. Скоростта на дифузия зависи от
фактори като: температура и концентрация на
осмотичния разтвор, размер на материала и
неговата геометрия, съотношението на масата на
разтвора към материала и нивото на разбъркване
на разтвора (Rastogi et al., 2002).Последните
изследвания
показват,
че
осмотичната
дехидратация подобрява съдържанието на
хранителни
вещества,
сензорните
и
функционални свойства на храната, текстура и
стабилност на пигментите (Chavan and
Amarowicz, 2012). Процесът на осмотично
сушене намалява съдържанието на вода и по този
начин и времето за температурно въздействие
при следващия метод на сушене. В резултат на
това процесът минимизира опасността от
увреждане на текстурата, както и промяна на
цвета и вкуса (Khan, 2012). Цветът и вкусът на
сушените хранителни продукти се считат за найважните показатели на качеството засягащи
степента на приемливост на продукта от
потребителя (Sorour and El-Mesery, 2014). Цветът
на пресните зеленчуци зависи от състава и
съдържанието на естествени багрила. Те обаче са
нетрайни вещества и тяхното преобразуване по
време на обработка и съхранение причинява
обезцветяване. Червеното цвекло е богато на
ценни активни съединения като бетанин,
каротеноиди, сапонини и др. Червеният пигмент
на този зеленчук е известен като белатайн и 7595% от него се състои от батанин. Средното
количество от този пигмент е около 200 mg на
100 g червено цвекло; за съжаление се влошава,
когато се изложи на светлина, топлина и
кислород (Kowalski and Szadzińska, 2014).
Приложеният метод на сушене може да
повлияе върху промяната на цвета, водната
активност, рехидратацията и съдържанието на
хранителни вещества. Конвективното сушене
обикновено се счита за неблагоприятен метод,

който променя негативно параметрите на
ценните съставки (Vadivambal и Jayas, 2007).
(Kowalski, и Łechtańska, 2015) повишават
качествато на конвективно изсушено червено
цвекло
чрез използване на предварителна
осмотична обработка.
През последните години има нарастващ
интерес към приложението на термопомпената
сушилна технология за храни и биоматериали
където нискотемпературното сушене и точното
управление на условията на сушене, са
предпоставка за получаване на високо
качествени хранителни продукти. Метода на
сушене се разглежда като
алтернатива на
сублимационното сушене, при което крайния
продукт е с високо качество и малък разход на
енергия. При сравнение на нискотемпературно
сушене на моркови с конвективно (Христов,
2005) получава запазване ва витамин С с 60% и
каротени
с
23%.
Термопомпата
на
нискотемпературните сушилни се оразмерява
спрямо количеството вода която трябва да
кондензира във въздухоохладителя. При
комбиниран метод на сушене нискотемпературно с предварителна осмотична обработка,
поради отнемане на част от водата, ще се получи
или и по-голяма производителност на вече
съществуваща сушилна или избор на термопомпа
с по-малка мощност и себестойност.
При изсушените продукти друг важен
качествен параметър е водната активност (aw),
която определя микробната стабилност на
материала. По-ниската водна активност играе
важна роля при консервиране на храни (Mputu и
Thonart, 2013). Не настъпва микробно развитие,
когато aw е по-ниска от 0,6 (Адамс и
Мотарджеми, 1999). При комбиниран метод на
сушене на червено цвекло- осмотично с
нискотемпературно термопомпено, изсушеното
цвекло е с по ниска водна активност при по –
високо съдържание на вода (Зожаргал, Б., и др.
2022).
4. Заключение
Червеното цвекло е ценна суровина за
хранителната промишленност с много богат и
разнообразен физикохимичен и биохимичен
състав.
Информацията
за
използване
на
комбинирани методи за сушене на червено
цвекло (комбинация от осмотично обезводняване
и нискотемпературно термопомпено сушене) е
оскъдна.
При комбиниран метод на сушене на
червено цвекло- осмотично с нискотемпературно
термопомпено, изсушеното цвекло е с по ниска
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водна активност при по –високо съдържание на
вода.
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7. Linné, Carl von, Species Plantarum, Ed.1,
(1753г.)https://www.biodiversitylibrary.org/item
/84235#page/1/mode/1up
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БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТA НА
ХЕЛИКОПТЕР С ВЪНШНО ОКАЧЕНА
СИСТЕМА ЗА ПОЖАРOГАСЕНЕ
ИГНАТ МЕЧЕВ, ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ, АТАНАС НАЧЕВ
ТУ-София, Филиал Пловдив, Катедра Транспортна и авиационна техника и
технологии, 4000, Пловдив, България
ignat.mechev@gmail.com, iv4o_markov@abv.bg, adn2004@abv.bg
Резюме: Разгледана е безопасността на полетите при използване на хеликоптер със система Bambi bucket за гасене на горски пожари. Обясняват се
основните причини за възникване на авиационни произшествия и инциденти,
с изтъкване на особеностите: полет на пределно малка височина над терена; влияние на външните фактори; пилотиране при променливи режими
до пределeн режим. Анализирани са неблагоприятните фактори, водещи до
възникване на конкретни ситуации, както и характерните грешки при пилотирането. На тази основа са формулирани ограниченията и изискванията
при пилотиране на хеликоптера с окачена система в условията на планински
и горски пожари. Подчертана е необходимостта от създаване на методическо ръководство за пилотиране в изследваните условия, както и от
извършването на допълнителни технически мероприятия.
Ключови думи: хеликоптер, гасене на горски пожари, безопасност на
полетите, външни фактори

FLIGHT SAFETY OF A HELICOPTER WITH AN
EXTERNAL HANGING FIREFIGHTING SYSTEM
IGNAT MECHEV, IVAYLO GEORGIEV, ATANAS NACHEV
TU-Sofia, Plovdiv Branch, Department of Transport and Aircraft Equipment and
Technologies, 4000, Plovdiv, Bulgaria
ignat.mechev@gmail.com, iv4o_markov@abv.bg, adn2004@abv.bg
Abstract: Consideration of the flight safety when using helicopter with a Bambi
bucket hanging up system for firefighting. The main reasons for occurrence of
aviation accidents are explained, emphasizing on the specifics - low level flights,
influence of external factors and piloting of transitional and maximum modes.
Unfavorable factors leading to the occurrence of particular situations are analyzed
as well as the characteristic errors in the piloting leading to the occurrence of these
situations. Based on this, the limitations and requirements are formulated. There
were highlighted needs to establish a methodological guide for piloting in the
examined conditions, and to perform additional maintenance checks after flights
for firefighting.
Key words: helicopter, forest firefighting, flight safety, external factors
1. Въведение
Осигуряване безопасността на полетите
(БП) в общия смисъл представлява съвкупност от
мерки, предприемани в процеса на създаване на
въздухоплавателното средство (ВС) и на неговата експлоатация, с цел запазване здравето на
екипажа и пътниците. За целта е необходимо да
се предвидят и практически да се изпълнят

всички необходими мерки, отнасящи се до:
• специалната подготовка и точното
изпълнение на задълженията от летателния и
наземен състав;
• надеждността и подготовката за полет на
ВС;
• правилното прогнозиране и оценка на
обстановката и метеорологичните условия, в
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които ще се осъществи полета.
Тези мерки, определени на базата на изследванията, практическия опит от летателната
дейност, всестранния анализ на авиационните
произшествия и приложените нови технологии в
производството, са въведени в документацията,
регламентираща експлоатацията на ВС. При разглеждане на въпросите за БП трябва да се отчитат
тези, които носят най-значими загуби на обществото от авиационни произшествия, а именно:
• невъзможните за оценяване социални
вреди, свързани с гибелта на хора;
• икономическите загуби (унищожена
техника, имущество и др.);
• загуби вследствие намаленото доверие
към въздушния транспорт.
Предимството при използване на хеликоптери за гасене на горски пожари е във възможността за кратко време да се доставят в мястото на извънредната ситуация средства за пожарогасене, спасители и екипировка. Възможно е да
се евакуират пострадали. Тази оперативност се
определя не толкова от скоростта на полета, колкото от способността да се достигне до необходимото място при отсъствие на пътища и изградена инфраструктура. Също така, чрез използването на хеликоптери, се осигурява възможност да
се регулира количеството и дължината на покритата площ с огнегасящата течност като се променя скоростта на полета. Същото не е възможно
при използването на самолети-танкери. При тях
покритата площ е в пъти по-голяма, но се постига
по-малка концентрация.
Актуалността на въпроса за БП при използване на хеликоптер с външно окачена система за пожарогасене (ОСП) се потвърждава от
факта, че в тази област са извършени множество
теоретични и експериментални изследвания, резултатите от които са публикувани в редица
източници.
В българските ВВС, се използва ОСП
Bambi bucket на канадската фирма SEI, с вместимост на мекия резервоар от 2000 l и 2500 l.
В статията са анализирани основните
причини за възникване на авиационни произшествия и инциденти, като се отчитат специфичните особености на летателната експлоатация на
хеликоптер с окачен външен товар в условията на
планински и горски пожари. На тази база са формулирани ограниченията и изискванията при пилотиране на хеликоптера с ОСП.
2. Причини за възникване на авиационни произшествия и инциденти
2.1. Особености при гасенето на пожари с
хеликоптер с ОСП

Пожарите са най-различни, но най-често
авиационните средства за пожарогасене се използват за борба с горските и планински пожари.
Пожарогасенето с хеликоптер става или с хвърляне на вода (пяна) по фронта на пожара, или
чрез създаване на заградителни полоси, препятстващи разпространението на огъня. Ефективността рязко намалява с увеличаване височина на полета над терена, тъй като значителна
част от течността се изпарява преди да достигне
земята. При малка височина на полета, с навлизането в зона с дим и продукти от горенето, съществува опасност от помпаж в двигателите, загуба на
мощност и катастрофа. Решение на проблема е да
се увеличи дължината на въжето между хеликоптера и резервоара на ОСП. В случая обаче се увеличава амплитудата на колебанията, съществува
опасност от закачане на електропроводи и клони
на дървета. Снижава се точността и производителността. Поставянето на заградителни полоси е
по-безопасно. То е ефективно само при използване на пяна, за което е необходимо монтирането
на допълнително оборудване.
2.2. Основни причини за възникване
авиационни произшествия и инциденти
Използването на хеликоптери с ОСП при
гасене на пожар е частен случай на транспортиране на външно окачен товар. Изследванията на
състоянието на БП в гражданската авиация в тази
област [1] показват, че над 50% от превозите с хеликоптери са с външно окачен товар. Основните
причини за възникване на авиационни произшествия в полет могат да се разделят на три
групи и се дължат на:
• човешкия фактор;
• отказ на авиационната техника;
• неразчетни условия на експлоатация.
Човешкият фактор е причина за възникване на около 70 % от авиационните произшествия,
отказът на авиационната техника – 20 %, а неразчетните условия на експлоатация – 10 % [2,3].
Основните причини за авиационни произшествия, отнасящи се към човешкия фактор [4-6],
са свързани с недостатъците в работата на екипажа, а именно:
• нарушаване на правилата за изпълнение
на полетите;
• неправилно решение за излизане от
възникнала особена ситуация;
• грешки в техниката на пилотиране;
• липсата на сработеност в екипажа;
• неправилна експлоатация на авиационната техника на земята и във въздуха;
• нарушаване на регламентиращи документи;
• лош избор на площадка за кацане от
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въздуха.
Отказите на авиационната техника са
причина за възникване и на над половината от
авиационните инциденти. Основна част от тях се
дължат на конструктивно-производствени недостатъци или на некачествено техническо обслужване, дефектация и ремонт на ВС. Също така, попадането в неразчетни условия на полета е свързано преди всичко с повишена турбулентност на
атмосферата – силен вятър, вертикални и хоризонтални пориви, срез на вятъра на малка височина, спътна следа и др. Предизвиканата интензивна промяна на аеродинамичните сили и моменти, действащи на хеликоптера, водят до смущения в неговото движение и колебания на ОСП.
Значително нараства вероятността от непреднамерена и рязка загуба на височина. Следователно,
се налага разглеждането на особените ситуации в
полет и причините за тяхното възникване, които
създават условия за авиационни произшествия и
инциденти.

тални изследвания, както и на статистическите
данни по БП [1], показват че най-честите особени
ситуации при използване на хеликоптер с ОСП са
следните:
• превишаване на допустимото нормално
претоварване;
• опиране на въжето на ОСП в ръба на люка
на товарната кабина;
• удар на ОСП или на въжето за нейното
окачване в елементи от конструкцията;
• отказ на двигател от силовата установка.
Първите две особени ситуации, свързани
с колебания на хеликоптера или на ОСП, се наблюдават както в установен, така и в неустановен
полет. Третата особена ситуация обикновено възниква при колебания на ОСП с голяма амплитуда.
Трябва да се отбележи, че ОСП има различни
конфигурации при транспортиране на външно
окачване. Нейният резервоар може да бъде празен или пълен с вода, което влияе съществено на
нейния балистичен коефициент.

3. Възникване на особени ситуации при
използване на хеликоптер с външна
окачена система за пожарогасене
Особената ситуация в полет възниква в
резултат на въздействието на неблагоприятни
фактори или на тяхното съчетание, което води до
снижаване на БП. Възможните причини за
нейното възникване са:
• отказ или неизправност на отделни
елементи или функции на системата;
• грешки и нарушаване на правилата за
летателна експлоатация на бордните системи;
• неблагоприятни външни условия и
фактори, въздействащи върху аеродинамиката,
устойчивостта, управляемостта и якостта;
• недостатъци в наземното осигуряване на
полета;
• съчетание на указаните по-горе фактори.
По степента на опасност се различават
следните особени ситуации:
• усложняване на условията на полета;
• сложна ситуация;
• аварийна ситуация;
• катастрофална ситуация.
Последствията от особените ситуации е
невъзможно да се предскажат предварително,
тъй като зависят от множество фактори, влияещи
на изхода от полета. В зависимост от развитието
на причинно-следствените връзки тези ситуации
могат да доведат до възникване на авиационни
събития с различни по степен на риска изходи –
от авиационни произшествия до инциденти
[2,7,8]. Допълнителен източник за възникване на
особена ситуация е и самата ОСП. Анализът на
резултатите от редица теоретични и експеримен-

3.1. Особени ситуации поради превишаване на допустимото нормално претоварване
При интензивно маневриране е възможно
превишаване на допустимото нормално претоварване, което да доведе до разрушаване на ОСП.
Откроява се възможността от неуспешен пуск на
водата, съчетано с интензивно маневриране за излизане от зоната на пожара. Дори при нормално
пускане на водата, възниква излишък от тяга на
носещото витло, който довежда до кратковременно нарастване на нормалното претоварване,
водещо до набор на височина и/или увеличаване
на
скоростта
на
полета.
Започва
колебателен процес, определен от рязкото намаляване и изчезване на моментите от силите на натягане на въжето за външно окачване.
За експериментално определяне на стойностите на нормалното претоварване в процеса
на изливане на вода от ОСП Bambi bucket, са проведени специални летателни изпитвания на летище Крумово с хеликоптер Ми-17. Измерванията са извършени с допълнително монтирана в товарната кабина инерциална навигационна
система при различни скорости на хоризонтален
полет (ХП). Констатираната средната абсолютна
стойност на нормалното претоварване в момента
на пускане на водата е до 1,2 единици, а скоростта на изменение на полетната маса е до 8% за
секунда.
За постигане на ефект при гасенето на пожара, е необходимо пожарогасенето да се извърши от ХП. Така, в момента на пускането на
водата, е необходимо свалянето на лоста за общата стъпка ШАГ-ГАЗ с 1 – 2º. Друг вариант за
поддържане на ХП е увеличение на скоростта на
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полета, в процеса на пускане на водата. В този
случай обаче, се намалява ефективността на пожарогасене, защото се намалява концентрацията
на достигналата до повърхността вода.
3.2. Особени ситуации поради опиране
на въжето на ОСП в люка на товарната кабина
Допирането на въжето на ОСП в люка на
товарната кабина обикновено възниква в неустановен полет при опасно разклащане на хеликоптера и на самата ОСП. Като опасно се смята разклащането на окачения товар когато максималното отклонение на въжето за окачване е такова,
че то се допира до конструктивните елементи на
люка, през който минава. Възникват значителни
моменти от силата на натягане на въжето, усложняващи пилотирането на хеликоптера. Опитно е
установено ограничение по скорост, равно на
94 km/h, за хеликоптер Ми–8МТВ с празно водоизливащо устройство ВСУ-5А [3]. Аналогията на
ВСУ-5А с използваните у нас Bambi bucket е напълно оправдана поради близките им геометрични параметри. В практика е демонстрирано,
че празно ВСУ-5А може да се транспортира при
скорости до 160 km/h. Фактическото значение на
силата на натягане на въжето, при скорост
95 km/h, е равна на приблизително на 350 dN, а
при скорост 160 km/h – 700 dN. Независимо от
горното обаче, трябва да се отчита факта, че
въжето може да получи повреди от триене в конструктивните елементи на люка.
3.3. Особени ситуации поради удар на
ОСП или на въжето за окачване, в елементи от
конструкцията на хеликоптера.
Ударът на ОСП или на въжето за нейното
окачване в елементи от конструкцията на хеликоптера може да доведе до възникване на много
опасна ситуация. Известни са случаи на възникване на особени ситуации в полет, водещи до катастрофи с хеликоптери Ми-26Т и Ми-8МТ [9].
При гасене на пожар, след изхвърляне на водата
от ОСП и последващото й транспортиране в
празно състояние, въжето за окачване на системата попада в опашното витло. Последва загуба
на управляемост на хеликоптера. Една от вероятните причини за катастрофата е въздействието на
силен вертикален порив на вятъра върху празния
резервоар на ОСП.
Вертикалните възходящи пориви на вятъра изменят началния ъгъл на отклонение на
въжето за окачване на празна ОСП до ъгъл, който
зависи от скоростта на полета. При това процесът
на изменение на този ъгъл е колебателен, като
ъглите на отклонение на въжето и резервоара не
са синхронизирани [10]. Установено е, че ъгълът
на отклонение на въжето от вертикалата в този

момент е най-голям и опасността от удар в тялото
и или попадането му в опашното витло е найголяма. Развитието на разглежданата ситуация
зависи от взаимното положение на хеликоптера и
въжето. При хоризонтален полет и вертикален
възходящ порив на вятъра (конвективен поток),
изменението на ъгълът на атака на въздушния
поток се променя с ъгъл, съгласно формула (1).
𝑾
∆𝜶 = arctan ( порив ) (1),
𝑽ХП

където: Δα – промяна в ъгъла на обтичане, °;
Wпорив – вертикална скорост на порива, m/s;
VХП – въздушна скорост при ХП, m/s.
Практически интерес за преходния процес представлява рязкото навлизане във възходящ поток
със скорост от 6 m/s до 8 m/s, каквито са измерените възходящи течения в реални пожари [9]. На
фиг.1 е представена зависимостта за Δα при
Wпорив = 8 m/s с червена линия, със синя линия –
при Wпорив = 6 m/s. Построена е при скорости на
полета от 20 m/s до 36 m/s (72–130 km/h). Найнеблагоприятната комбинация, от гледна точка
на БП, е при ниска скорост на полета и силен порив. Промяната в ъгъла на атака ще достигне
22,4° при Wпорив = 8 m/s и Vполета = 70 km/h.
Δα

24°
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20°

порив 8 m/s
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8°
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Фиг. 1. Изменение на ъгъла на атака в
зависимост от скоростта на полета
Статически устойчив хеликоптер следва да започне движение около напречната ос за намаляване на ъгъла на атака, т.е. на пикиране и може да
се очаква намаляване на тангажа. Но при въздействие на вертикален възходящ порив на вятъра, намалява силата от натягане на въжето за
окачване, която до този момент създава значителен пикиращ момент. Следователно, отначало
няма да се намали ъгълът на тангажа, както се
очаква от условието за статична устойчивост, а
обратно, ще се увеличи. В този момент може да
настъпи среща на въжето за окачване с опашното
витло. Следователно, за намаляване на максималния ъгъл на отклонение на въжето при очаквана голяма скорост на вертикалния порив,
трябва да се поддържа по-висока скорост на полета. В [9] обаче е отбелязано, че при транспортиране на външно окачени товари, имащи голям

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

73

балистичен коефициент (голяма повърхностна
площ и относително малка маса), увеличаването
на скоростта на полета води до съществено отклонение на въжето за окачване назад (по посока
на полета). Нараства опасността от попадането
резервоара или на въжето за окачване в други
жизнено важни части от конструкцията на хеликоптера (стабилизатор, опашно оперение), отговорни за устойчивостта и управляемостта на хеликоптера. Следователно, трябва да се отчита характерът на ОСП, както при формиране на общите ограничения в ръководството за летателна
експлоатация на хеликоптера и в технологиите за
изпълнение на съответните авиационни работи,
така и при избора на рационални полетни параметри в очакваните условия в района на пожара.
3.4. Особени ситуации поради температурните въздействия върху силовата установка.
Полета за гасене на планински и горски
пожари е свързан с преминаването на хеликоптера през зони с повишената температура на въздуха и/или силно задимяване. Влиянието на високата температура на околния въздух следва да
се отчита при полет над такива зони, като предварително се въведат ограничения за нейната
максимална стойност. Максималната температура на въздуха на входа на турбокомпресора за
турбовални двигатели е около 50-60°С при зададен коефициент на устойчивост по помпаж в рамките на 12-17 % [9]. Коефициентът на устойчивост се определя от свързаните с околната температура приведени стойности на оборотите на ротора на турбокомпресора и разхода на въздух
през двигателя. В качеството на ограничения по
помпаж може да се определи горната граница на
температурата пред двигателя от максимум 70°С.
При пожар с висока интензивност (20000 кВт/м)
и диаметър от 15 m, температурата във височина
ще бъде съответно: на 30 m – 190°С, на 50 m –
110°С, на 100 m – 15°С. От така посочените стойности следва, че полетът над такъв пожар, на височина 50-70 m е абсолютно забранен, поради
възможността за възникване на помпаж на двигателя. С покачване на температурата и спада на
плътността на въздуха, масата на въздуха преминаващ през двигателя намалява. Горивото, необходимо за осигуряване на потребната от двигателя мощност, тогава нараства. При достигане на
пределна стойност, автоматиката лимитира подаденото гориво с цел ограничаване на температурата на газовете пред турбината на турбокомпресора. Така разполагаемата мощност намалява с
покачване на околната температура. Друг резултат от въздействието на рязка промяна в температурата е появата на температурни напрежения. В
тънкостенните метални елементи от конструк-

цията те ще са пропорционални на размерите и
разположението им във възходящия поток. За
оценка на влиянието им е необходимо да се отчете посоката и големината на работните напрежения. Имайки предвид горното, е важно да се
разгледат температурните напрежения в ресурсно ограничените конструктивни елементи,
влияещите на БП. Такива например са тънкостенните метални елементи от лопатите на носещото
витло на Ми-8. В непосредствен контакт с въздушния поток са надлъжникът, залепените към
него 21 бр. отделни секции и лентата за абразивна
защита. Надлъжникът е с D образен профил от
алуминиева сплав. Всяка секция съдържа сотов
пълнител от алуминиево фолио с дебелина
0,04 mm, залепен към тънка алуминиева обшивка
с дебелина 0,3 mm. С рязкото покачване на околната температура, тънкостенната обшивка на секциите бързо се нагрява. Вътрешността на секцията, остава с първоначалната температура, поради
малката контактна площ с обшивката, наличието
на въздух в клетките на сотовия пълнител, както
и лошите топлопроводими свойства на лепилото.
Отделно, надлъжникът имайки много по-малка
контактна площ с въздушния поток и много поголяма маса и размери, ще покачва температурата си много по-бавно от обшивката на секцията.
Така се формира конструкция от елементи с различно топлинно разширение. Възникналите температурни напрежения на плъзгане се концентрират в лепения слой на връзките обшивка – надлъжник и обшивка – сотов пълнител. Отчитайки
полетната маса и възможните пределни натоварвания на носещата система, съществено нараства
вероятността за появата на микроразлепвания.
Възможно е ускореното разрастване на площта
от предходни разлепвания, оценени като допустими в процеса на техническата експлоатация.
Граничното за БП условие произтича от якостта
на разлепване за фенол-каучуковото лепило ВК3 [11], използвано във въпросните съединения.
Подложено само на въздействието на плавно повишавана температура, якостта му намалява с
36 %, от 16,6.106 kg/cm2 до 10,7.106 kg/cm2 при
80°С, според техническите изисквания в стандарт
ОСТ 1 90281-86. Вероятността от откъсване на
секция от лопатите на НВ, загубата на разполагаема мощност при увеличаване на надморската
височина, съчетано с навлизане в горещи въздушни потоци, е сериозен риск за безопасността
на полета.
4. Ограничения и изисквания при
пилотиране с ОСП
Разгонът и погасяването трябва да се извършват плавно и внимателно. Не се допуска значително изменение на тангажа – за избягване уве-
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личаване на пикиращия момент при разгона и
съответно кабриращия при погасяването. Вследствие преместването на центъра на масата на хеликоптера с ОСП и съответното нарастване на
ефективността в надлъжното и напречно управление, хеликоптерът реагира енергично на незначително преместване на лоста за управление. При
по-груба работа с органите за управление може
да се създадат такива ъгли на крена и тангажа,
които да доведат до попадане на хеликоптера в
усложнено положение, което да наложи изхвърлянето на товара. Въвеждането в завой трябва да
бъде плавно, координирано, с максимален крен
от 15°. Изпълнението на завой с голям крен и
външно плъзгане, може да доведе до възникване
на колебания на товара. Неефективното отстраняване на тези колебания поради несъразмерни,
несинхронизирани и некоординирани управляващи действия на пилота, довеждат до разбалансиране на ВС и застрашават БП.
При определяне истинската височина над
терена, не трябва да се използват показанията на
радиовисотомера, тъй като ОСП ще оказва влияние върху неговите показания.
Възникването на следните особени ситуации, налага аварийно изхвърляне на ОСП:
• при висене, с използване на максималната разполагаема мощност от двигателите,
започва самопроизволно развъртане наляво при
изчерпан ход на десния педал;
• съприкосновение на ОСП със земята;
• неконтролируемо напречно колебание;
• необходимост от аварийно кацане.
5. Заключение
Авиационните произшествия и инциденти с хеликоптери, извършващи полет с товар
на външно окачване, каквато е и ОСП, се наблюдават по-често поради спецификата на тяхната
работа. Полетите на пределно малка височина,
влиянието на външни фактори и честото пилотиране на пределни режими са предпоставка за допускане на авиационни инциденти. Необходимо
е в бъдеще да бъдат разгледани проблемите за
възникване и отстраняване на колебанията на товара на външно окачване и да се създаде методическо пособие за пилотиране на хеликоптер с
ОСП. При неговото разработване следва да се използва опита на пилотите, изпълняващи пожарогасене, аварийно-спасителни и монтажни работи,
които имат висока специална подготовка и летателно майсторство. Необходимо е набелязването
на допълнителни мероприятия за контрол на състоянието на силовата установка и носещата система, след изпълнението на задачи по пожарогасене.
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ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА ДЕТАЙЛИ
ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ НА
АВТОМОБИЛ 4Х4
СТЕФАНИ СЛАВЧЕВА, СТИЛИЯНА ТАНЕВА
Катедра ТATТ, Технически университет - София, Филиал Пловдив
s_t_e_f_f3@abv.bg, s.taneva@tu-plovdiv.bg
Резюме: Целта на работата е да се направи статичен якостен анализ на детайли
от разпределителна кутия на автомобил 4х4. Подбран е прототип на автомобил и
са извършени основни изчисления за оразмеряване на отделните детайли чрез които
е изготвен 3D модел на разпределителна кутия с програмата SolidWorks.
Якостното пресмятане на детайли от разпределителната кутия е извършено по
метода на крайните елементи с модула Simulation на програмата SolidWorks.
Определени са еквивалентните напрежения, премествания и деформации на
валовете от разпределителната кутия.
Ключови думи: разпределителна кутия, автомобил 4х4, метод на крайните
елементи, напрежения, премествания, деформации.

STRENGTH ANALYSIS OF DETAILS FROM A
TRANSFER BOX OF A 4X4 CAR
STEFANI SLAVCHEVA, STILIYANA TANEVA
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv
s_t_e_f_f3@abv.bg, s.taneva@tu-plovdiv.bg
Abstract: The aim of the present work is to make a static strength analysis of details from
the transfer box of a 4x4 car. A prototype of a car was selected and basic calculations were
performed to dimension the individual parts, through which a 3D model of a transfer box
with the SolidWorks program was prepared. The strength calculation of details from the
transfer box was performed by the finite element method with the Simulation module of the
SolidWorks program. The equivalent stresses, displacements and strains of the shafts from
the transfer box are determined.
Key words: transfer box, 4x4 car, finite element method, stresses, displacements, strains.

1. Въведение
Разпределителните кутии са предназначени в повечето случаи да разпределят
мощностния поток от двигателя с вътрешно
горене, към задвижващите мостове по такъв
начин, че да се осигури най-добра проходимост
на автомобила без възникване на циркулация на
мощност в трансмисията [1, 2]. Те увеличават
въртящия момент на задвижващите колела в
граници, необходими за преодоляване на
съпротивленията при движение по лоши пътища
или при липса на път, затова те са неотменима
част от автомобилите с висока проходимост.
Някои от конструкциите дават възможност за
включване и изключване на предния или задния
задвижващ мост на автомобила [1,2,3].
На фиг. 1 е представена класификация на
разпределителните кутии [1, 2].

Фиг.1. Видове разпределителни кутии,
класифицирани по различни признаци
Аналитичното якостно пресмятане на
детайли със сложна геометрия не винаги е
целесъобразно. За решаването на такива
проблеми все повече се използват числови
методи, като например методът на крайните
елементи.
Резултатите,
получени
със
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съвременни средства – различни програмни
продукти,
използващи
МКЕ
са
със
задоволителна за практиката точност [4].
В [5, 6] са представени резултати от
направени якостни анализи на различни детайли
от разпределителни кутии чрез МКЕ с различни
програмни продукти.
Целта на настоящата работа е да се
определят напреженията, преместванията и
деформациите на детайли от разпределителната
кутия чрез използване на МКЕ със съвременни
средства – чрез модула Simulation на програмата
SolidWorks.
2. Изложение
От анализа на различните видове
разпределителни кутии [1,2,3], за всеки
характерен случай на приложение се налага
определена
конструкция.
Избраната
за
моделиране и якостно пресмятане на детайлите
разпределителна кутия има интелигентна
система за задвижване на четирите колела и е
конструирана така, че да разпределя мощността
към онези колела, които имат най-добро
сцепление с пътя, още преди да е настъпила
критична ситуация, т.е. преди да са забуксували
колелата.
За
изработване
на
триизмерния
геометричен модел на кутията е избран за
прототип
автомобил
BMW
XDrive,
с
максимален момент на двигателя 520 Nm и
максимална мощност 173 kW и са определени:
междуосовото разстояние, модулът и ъгълът на
наклона на зъбните колела, якостно са
пресметнати зъбните колела, оразмерени са
валовете и е извършена проверка на шлицовите
съединения.
На фиг. 2 е представена кинематичната
схема на разпределителната кутия. Тя е
едностепенна, двувалова с верижна предавка и с
възможност за блокиране.
За решаване на задачата е създаден
триизмерен геометричен модел (3D) на кутията
представен на фиг.3. 3D моделът се получава от
двумерния контур на изделието с помощта на
използването на основните функции - Extrudedизтегляне и Revolved - завъртане около ос на
специфично изградена форма. Допълнително
оформление на модела се предава с
използването на функции като: Cut, Hole, Fillet,
Chamfer и други.

Фиг.2. Кинематична схема на проектираната
разпределителна кутия: 1-входящ вал; 2- зъбна
верига; 3,7- зъбно колело; 4- комплект
фрикционни дискове; 5- изходящ вал към заден
мост; 6- кух вал към преден мост

Фиг. 3. Триизмерен геометричен модел на
разпределителната кутия
Компютърните симулации включват
якостен анализ и са направени за входящия вал
на заден мост и изходящия вал на преден мост
на разпределителната кутия с верижна предавка.
За решаване на задачата са построени
геометричният модел на изходящия вал за заден
мост, показан на фиг.4, и геометричният модел
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на вал-зъбно колело за преден мост, показан на
фиг.5., създадени чрез програмата SolidWorks.
Якостното пресмятане е извършено в модула
Simulation на програмата. Направен е статичен
анализ.

Фиг. 6. Закрепване, приложени сили и момент
на вала
На фиг. 7. е показана генерираната
тримерна криволинейна мрежа на изходящия
вал за заден мост.
Фиг. 4. Триизмерен геометричен модел на
изходящия вал за заден мост

Фиг. 7. Мрежа на вала
Фиг. 5. Триизмерен геометричен модел на валзъбно колело за преден мост

Получените еквивалентни напрежения
по 4та якостна теория са показани на фиг.8.

За материал на валовете е избрана
легирана стомана с основни характеристики,
представени в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики на
материала
Модул на
Юнг, Ра
2,1.1011

Коефициент на
Поасон
0,28

Плътност,
kg/m3
7700

Правилното дефиниране на граничните
условия е от съществено значение за получаване
на коректни резултати.
2.1. Якостно пресмятане на изходящ вал
за заден мост
Закрепването, силите и въртящият
момент, действащи на изходящия вал за заден
мост са показани на фиг. 6. На стъпалата на
вала, където е разположено зъбното колело, са
приложени
изчислените
нормалните
и
радиалните сили, действащи в зъбните
зацепвания. Приложен е въртящ момент 2606
Nm. Закрепването е в двата края на вала, където
са разположени лагерните опори.

Фиг. 8. Еквивалентни напрежения на вала
От получените резултати представени на
фиг. 8 са определени, съответно максималните
напрежения на вала - 1,463.109 Ра и
минималните напрежения - 2,375.104 Ра. Найголеми напрежения се наблюдават на вала в
зоната на зъбното колело и шлиците.
На фиг. 9 са показани еквивалентните
премествания на вала.

Фиг. 9. Премествания на вала
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Най- големи стойности на преместванията се получават на местата на закрепване на
зъбното колело.
На фиг. 10 са показани, получените
резултати от еквивалентните деформации на
вала.

Фиг. 10. Еквивалентни деформации на вала
2.2. Якостно пресмятане на вал-зъбно
колело за преден мост
Закрепването, силите и въртящият
момент, действащи на вал-зъбното колело за
преден мост са показани на фиг. 11. По
периферията на зъбното колело е приложен
въртящ момент. Също така е приложен въртящ
момент на шлиците на изхода на вала за предния
мост 2606 Nm. Закрепването е в двата края на
вала, където са разположени лагерните опори.

Получените еквивалентни напрежения
по 4та якостна теория са показани на фиг. 13,
преместванията на фиг. 14 и еквивалетните
деформации на фиг. 15.

Фиг. 13. Еквивалентни напрежения на
вал-зъбното колело
От фиг. 13 се вижда, че посочени
максималните напрежения са 3,969.108 Ра, а
минималните напрежения - 6,240.104 Ра.

Фиг. 14. Премествания на
вал-зъбното колело

Фиг. 11. Закрепване, приложени сили и
момент на вал-зъбното колело
На фиг. 12 е показана генерираната
тримерна криволинейна мрежа на вал-зъбното
колело.

Фиг.12. Мрежа на вал-зъбното колело

От фиг. 14 се вижда, че най- големи
премествания се получават по шлиците, които
предават въртящ момент към предния мост и по
контактната повърхнина на зъбите на зъбното
колело.
На фиг. 15 са показани, получените
резултати от еквивалентните деформации на
вал-зъбното колело.

Фиг.15. Еквивалентни деформации на валзъбното колело
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3. Заключение
От получените резултати могат да се
направят следните констатации и изводи:
1. Създаден е триизмерен геометричен
модел на разпределителна кутия, съответно и на
отделните й детайли.
2. Чрез създадения триизмерен геометричен модел на разпределителната кутия,
сравнително бързо и лесно чрез МКЕ може да се
направи якостен анализ на всеки детайл от нея
без да се губи време за рутинни пресмятания по
известни аналитични зависимости.
3. Получените резултатите от численото
проверовъчно пресмятане на валовете на
кутията за еквивалентните напрежения по МКЕ
са в границите на провлачване за избрания
материал.
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ТЕОРЕТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НЕОБХОДИМИТЕ ПАРАМЕТРИ НА
ХИДРОДИНАМИЧЕН ТРАНСФОРМАТОР
НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
СТЕФАНИ СЛАВЧЕВА, СТИЛИЯНА ТАНЕВА
Катедра ТATТ, Технически университет - София, Филиал Пловдив
s_t_e_f_f3@abv.bg, s.taneva@tu-plovdiv.bg
Резюме: В статията са определени основните параметри на хидродинамичен
трансформатор за лек автомобил. Чрез коефициента на трансформация,
коефициента на полезно действие и коефициента на пропорционалност е
построена скоростната характеристика на хидротрансформатора. Получените
данни могат да се използват за построяване на товарната му характеристика,
тоест съвместната работа на двигателя с вътрешно горене с
хидротрасформатора и за изследване на динамичните свойства на автомобила.
Ключови думи: хидродинамичен трансформатор, скоростна характеристика, лек
автомобил.

THEORETICAL DETERMINATION OF THE
NECESSARY PARAMETERS OF A
HYDRODYNAMIC TORQUE CONVERTER OF A
PASSENGER CAR
STEFANI SLAVCHEVA, STILIYANA TANEVA
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv
s_t_e_f_f3@abv.bg, s.taneva@tu-plovdiv.bg
Abstract: In the article, the main parameters of a hydrodynamic torque converter for a
passenger car are defined. The speed characteristic of the hydrodynamic torque converter
is built by the transformation coefficient, the efficiency coefficient and the proportionality
coefficient. The obtained data can be used to construct its load characteristic, that is, the
joint operation of the internal combustion engine with the hydrodynamic torque converter
and to study the dynamic properties of the car.
Key words: hydrodynamic torque converter, speed characteristic, passenger car.

1. Въведение
Най- често използваните автоматичните
трансмисии в автомобилостроенето са тези с
хидродинамичен
трансформатор
(хидротрансформатор - ХТ) и механична предавателна
кутия.
Основна
част
от
използваните
хидротрансформатори при леките автомобили са
комплексни, еднотурбинни и прозрачни.
Използват
се
предимно
прозрачни
хидротрансформатори защото осигуряват подобри динамични свойства на автомобила.
Хидротрансформаторът се състои от трите
основни елемента: помпено колело, турбинно
колело и реактор (направляващ апарат) (фиг. 1).
Помпеното колело е свързано към вала на

двигателя, а турбинното колело към първичния
вал на трансмисията. Лопатките на турбинното
колело имат по-изразена кривина. Реакторът е
разположен между помпеното и турбинното
колело и променя посоката на движение на
струите течност, така че те да влязат между
лопатките на помпеното колело по посока на
въртенето му и да спомагат неговото въртене
[1,2,3].
В
повечето
съвременни
хидротрансформатори реакторът е съединен с
корпуса на ХТ чрез еднопосочен съединител,
който позволява въртенето му само по посока на
въртене на помпеното и турбиното колела [1].
Хидротрансформаторът и неговите основни
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характеристики са разгледани
източници [3, 4, 5, 6].

в

различни

П

М1(2 0)
М1( KT 1)

,

(1)

където М1(2 0) e въртящият момент, приложен
върху помпеното колело при спряно турбинно
колело, който може да съотвества на
максималната стойност на момента на двигателя
М1(2 0)  M д max ;
М1( KT 1) - въртящият момент, приложен

a)
б)
Фиг.1. Хидротрансформатор [1]
a) кинематична схема б) движение на
работната течност
Целта на настоящата работа е да се
определят
основните
параметри
на
хидродинамичен
трансформатор
за
лек
автомобил и да се построи скоростната
характеристика на ХТ.
2. Изложение
За
определяне
на
част
от
експлоатационните свойства на автомобил с
хидромеханична трансмисия е важно да
разполагаме с данни за основните параметри на
съответния модел хидротрансформатор. Тези
данни се намират доста трудно. Най-често
основният параметър, който се посочва на
хидротрансформатора е активният му диаметър
Da.
Основните параметри, служещи за
оценка на хидротрансформатора са: силовото
предавателно отношение („коефициент на
трансформация“) - KТ , коефициентът на
полезно действие  X и коефициентът на
прозрачност П .
2.1. Методика за построяване на
безразмерна скоростна характеристика на
хидротрансформатор
За определяне на параметрите на
хидротрансформатора на автомобил от външно
скоростната характеристика на двигателя,
подбираме стойностите на ъгловата скорост на
коляновия вал при максимална мощност  p ,
ъгловата скорост на коляновия вал при
максимален момент  м , коефициента на
приспособяемост на двигателя по въртящия
момент k м и коефициента на приспособяемост
на двигателя по ъгловата скорост k .
Коефициентът на прозрачност на
хидротрансформатора
се
определя
по
зависимостта

върху помпеното колело в режим на
хидросъединител, съотвестващ на въртящия
момент на двигателя при максимална мощност
Мp.
Отчитайки
тези
съображения
за
коефициента на прозрачност може да се запише

П

1(i ' 0) 2 м
Т

1( KT 1) 2 p

 kм ,

(2)

където 1(i ' 0) е коефициентът на въртящ момент
T

на помпеното колело при неподвижно турбинно
колело;
1( KT 1) - коефициентът на въртящ
момент на помпеното колело при режим на
хидросъединител.
От (1) и (2) при режим на
1(i ' 0)  1( KT 1)
определяме
необходимата
T

прозрачност по зависимостта
(3)
П  k2 k м .
Ако П  1 хидротрансформаторите са
непрозрачни, при П  1 - с права прозрачност и
П  1 - с обратна прозрачност.
За определяне на коефициента на въртящ
момент на помпеното колело при неподвижно
турбинно колело, използваме зависимостта
M
,
(4)
1(i ' 0)  д2max5
T
 м Da
където Da е активният диаметър на
хидротрансформатора;
 - плътността на работната течност.
За определяне на коефициента на
въртящия момент на помпеното колело при
(при постоянна ъглова скорост на
KT  1
помпеното колело) използваме зависимостта

1( KT 1) 

1(i ' 0)

T
(5)
П
Определяме стойността на коефициента
на трансформация при 1(i ' 0) по зависимостта

T

KТ 1

'
( iT  0)



М 2
М д max

.

(6)
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където М 2 е моментът на турбиното колело
при пътно съпротиление на съответната скорост
на движение на автомобила при 1(i ' 0) и е
T

М 1


'
( iT  0)

 F1

 .rk .

'
( iT  0)

Съпротивлението на пътя се определя по
зависимостта
F1 '    G   f  i  .G ,
(7)
( iT  0)

където  е коефициентът на съпротивление на
пътя;
f - коефициентът на съпротевление от
предвижване за сух асфалтов път;
i - наклона на пътя в %, при движение
на автомобила по автомагистрала, наклонът на
пътя се подбира от [7];
G - пълното тегло на автомобила, kN.
За коефициента съпротивление от
предвижване се използва формулата [2]



f  f 0 1  65.105.v 2



,

(8)

където f0 =0,008-0,012 при ниска скорост на
движение;
v - скоростта на движение на автомобила
в m/s.
За коефициента на трансформация KТ
се използва зависимостта
М
 i '2
(9)
KТ  2  2 Т ,
М1
1
където М2 е въртящият момент, приложен върху
турбинното колело;
М1 - въртящият момент, приложен върху
помпеното колело;
2 - коефициентът на въртящия момент
на турбинното колело;
1 - коефициентът на въртящия момент
на помпеното колело.
Моментите на помпеното и турбинното
колело се определят по зависимостите
(10)
М1  112 Da2
М 2  2 12 Da2
където 1 е ъгловата скорост на помпеното
колело.
За
построяване
на
кривата
на
коефициента на полезно действие се използва
Р
М 
 Х  2  2 2  KТ i 'Т ,
(11)
Р1 М11
където

iТ'


 2 е кинематичното предавателно
1

отношение на хидротрансформатора.
При М1  M 2 , комплексния хидротрансформатор преминава в режим на
хидросъединител и зависимостта е

c 

2
i '.
1 T

(12)

С използване на горните зависимости
(1) - (12) може да се построява безразмерна
характеристика
на
различни
хидротрансформатори.
2.2.
Определяне
на
основните
параметри и построяване на безразмерна
характеристика на хидротрансформатор на
лек автомобил „Mercedes-Benz“
За определяне на основните параметри
на хидродинамичен трасформатор използваме
посочения активен диаметър Da=0,28 m на
хидротрансформатора на фирма SACHS за лек
автомобил „Mercedes-Benz“, модел М-класа с
максимален момент
310 Nm, максимална
мощност 160 kW на двигателя и максимална
скорост на движение на автомобила 195 km/h.
От данните за конкретния автомобил, подбираме
стойностите на ъгловата скорост на коляновия
вал при максимална мощност  p  560,5 rad / s ,
ъгловата скорост на коляновия вал при
максимален
момент
м  391,5 rad / s ,
коефициента на приспособяемост на двигателя
по въртящ момент k м  1,09 и коефициента на
приспособяемост на двигателя по ъглова
скорост k  1,43 . При стопов режим iT'  0 .
За
коефициента
на
прозрачност
получаваме П  2,22 , което означава че ХТ е с
права прозрачност.
С използване на зависимости (4) и (5),
получаваме съответно за 1(i ' 0)  1,37 и
T

1( KT 1)  0,61 , а за KТ 1

'
( iT  0)

 1,58 , при f =0,009,

i  4% и G  26,98kN .
От
литература
[4]
подбираме
максималната стойност на коефициента на
полезно
действие
за
режимите
на
трансформация на момента  Х max  0,86 и
максималната стойност на коефициента на
полезно действие за режимите на съединител
 Хc  0,97 . След заместване в (11) получаваме

i 'Т ,1

'
( iT  0)



 Х ,max
0,86

 0,54 .
KТ , 1(i ' 0) 1,58
T

От [1] за коефиента на трансформация в
стопов режим за съвременни автомобили,
избираме KТ  2,5 .
При
режим
на
работа
на
хидросъединител KТ  1 , c  i 'Т  0,86 .
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Диапазоните на изменение на основните
параметри са подобни, както в [4] и
определените
по-горните
зависимости
параметри на хидродинамичния трансформатор
за лекия автомобил са представени в табл. 1. На
фиг. 2 е показана
построената скоростна
характеристика
на
комплексния
хидротрансформатор за лекия автомобил.
Таблица 1
Параметър
𝜆1
KТ
Х

0
2,63
2,5
0

Предавателно число на ХТ, iТ'
0,54
0,7
0,86
0,97
1,367
1,58
0,853

1
1,29
0,903

0,612
1
0,86

0,36
1
0,97

1
0
1
0,95

Фиг. 2. Безразмерна скоростна характеристика
на хидротрансформатор на лек автомобил
„Mercedes“
3. Заключение
От получените резултати могат да се
направят следните констатации:
1. По дадена методика са определени
основните параметри на хидродинамичен
трансформатор за лек автомобил.
2. Построена е скоростната характеристика на хидротрансформатор на лек
автомобил.

3. С представените зависимости може да
се определят необходимите параметри и да се
построяват скоростни характеристики на
хидротрансформатори на леки автомобили.
Авторите изказват благодарност за
финасовата подкрепа на Европейския фонд за
регионолно развитие в рамките на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 20142020г., проект № BG05M2OP001-1.002-0023-C01
- Център за компетентност „Интелигентни
мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и
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КОНВЕРТИРАНЕ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
ЗА РАБОТА С ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ
ДАНАИЛ КЕРАНОВ, КРАСИМИР АМБАРЕВ
Катедра ТATТ, Технически университет - София, Филиал Пловдив
d.keranoff@gmail.com, kambarev@tu-plovdiv.bg
Резюме: Целта на настоящия доклад е да се разгледат особеностите, свързани с
настройката на автомобилна газова уредба за работа с втечнен нефтен газ на
фирмата AC STAG и адванс процесор на същата фирма, на бензинов двигател с
вътрешно горене с код RFV на фирмата „Peugeot“. Представени са различни
работни екрани от софуера за настройка на газовата уредба, както и от
софтуера за настройка на адванс процесора
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, конвертиране, втечнен нефтен газ,
автомобилни газови уредби, адванс процесори.

CONVERTING A GASOLINE ENGINE TO WORK
WITH LIQUEFIED PETROLEUM GAS
DANAIL KERANOV, KRASIMIR AMBAREV
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv
d.keranoff@gmail.com, kambarev@tu-plovdiv.bg
Abstract: The purpose of this report is to consider the specifics related to the adjustment of
an AC STAG automotive LPG gas system and a timing advance processor of the same
company, on a Peugeot RFV gasoline internal combustion engine. Various operating
screens of the gas system setup software as well as the timing advance processor setup
software are presented.
Key words: internal combustion engines, converting, liquefied petroleum gas, automotive
gas systems, timing advance processors.

1. Въведение
Преди
масовото
използване
на
бензиновите и дизеловите горива, като
алтернативни горива при първообраза на
съвременните двигатели с вътрешно горене се е
използвал газ. В началото на 60-те години на 18ти век, франският изобретател с белгийски
произход Жан Джоузеф Етиен Леноар прави
опити за използване на светлинния газ като
гориво в двигателите с вътрешно горене (ДВГ).
Използването на газовите горива и
горивните смеси от газови и течни горива се е
наложило заради високите изисквания в
съвременното автомобилостроене, свързани с
подобряването на екологичните характеристики
на двигателите с вътрешно горене [1,2].
Наред с предимствата на газовите горива
в екологичен аспект, трябва да се имат предвид
и други техни предимства, като: удължаване на
срока за използване на моторните масла,
подобряване на смесообразуването в ДВГ, помалкия специфичен разход на гориво (ge,
g/kWh), по-малкия разход на гориво в лв./км

пробег на автомобила, удължаване на
експлоатационният ресурс на ДВГ и др. [1,2,3].
Таблица 1.

Основните
характеристики
на
въглеводородите, използвани като горива при
ДВГ са представени в таблица 1.
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Сравняването на ефективността на
използване на различните видове горива за
автомобилния транспорт показва, че замяната на
бензина, получен от преработката на нефта,
може да стане с газови горива или алкохоли.
Разходите
за
получаване,
преработване,
транспортиране и разпределение на газовите
горива са по-високи, но в същото време
стойността на единица пробег е по-ниска, като
най-голяма е разликата при втечнения нефтен
газ (ВНГ). Възвращаемостта на средствата,
вложени за газовото оборудване зависи от
ценовото съотношение между отделните видове
гориво, но по груби сметки е за пробег около 10
000 км.
Правилния избор на допълнителна
горивна система, позволяваща работата на ДВГ
с ВНГ, нейното коректно монтиране и настройка
са от голямо значение за безопасността при
работа на ДВГ с втечнен нефтен газ,
надеждността на двигателя и безотказната му
работа. При бензиновите ДВГ, снабдени с
системи за управление на процесите в ДВГ без
възможност за адаптивна промяна на ъгъла на
изпреварване на запалването - θ е необходимо
монтирането на допълнително устройство за
корекция на θ – адванс процесор.
Целта на настоящата работа е да се
разгледат
особеностите,
свързани
с
конвертирането на бензинов ДВГ на фирмата
„Peugeot“ с код RFV за работа с ВНГ. За целта
са използвани газов инжекцион, с впръскване на
газова фаза в близост до всмукателния колектор
и адванс процесора на фирмата AC STAG.
2. Изложение
Правилния избор на компонентите на
допълнителната горивна система за работа на
ДВГ с ВНГ зависи от техническите данни на
двигателя. При конвертиране на бензиновия
двигател с код RFV на фирмата Peugeot е
монтирана газова уредба състояща се от
електронен блок за управление – „AC STAG 200
Еasy“,
редуктор-изпарител
на
фирмата
„Tomasetto“, цилиндрична газова бутилка за
втечнен нефтен газ (пропан-бутан), снабдена с
евронивомер
на
фирмата
„Tomasetto“,
дистанционно
управляем
електромагнитен
клапан, комбиниран с филтриращ елемент за
ВНГ, филтър за газова фаза, MAP сензор,
съчетан с сензор за температурата с газовата
фаза на фирмата „AC STAG“, електромагнитни
инжектори
на фирмата
„Alex“,
модел
„Barracuda“,
горивопроводи,
маркучи,
присъединителни шуцери, зарядно устройство
за ВНГ. Всички елементи на АГУ са
сертифицирани според изискванията на провило

№ 67 на Икономическата комисия на Европа на
Организацията на обединените нации и са
монтирани съгласно изискванията.
Поради разлики в характеристиките на
газовите спрямо бензиновите горива е
необходимо правилно конфигуриране на
работните времесечения на газовите инжектори
на базата на работните времесечения на
бензиновите инжектори. Това се прави с цел
двигателя да запази своите мощностни и
икономични показатели при работа с газовото
гориво. За настройка на работата на
допълнителнага горивна система е необходимо
електронния блок за управление (ЕБУ) на
автомобилната газова уредба (АГУ) да бъде
свързан с лаптоп с предварително инсталиран
софтуер чрез USB или RS232 интерфейсен
кабел.

Фиг.1. Работен екран от софтуера за
настройка за състава на гориво-въздушната
смес спрямо натоварването на двигателя чрез
използването на корекционни коефициенти.
След стартиране на специализирания
софтуер, на екрана на компютъра се изобразяват
полета, показващи динамично променящите се
параметри, свързани с режима на работа на ДВГ,
както и набор от менюта, съдържащи параметри
за конфигуриране. На фиг. 1 е представен
работния прозорец за настройка на времесеченията на газовите инжектори чрез
въвеждане на корекционни коефициенти спрямо
времесеченията на бензиновите инжектори. По
лявата вертикална ос на графиката са
представени
корекционните
коефициенти,
промяната на които води до промяна в
стойността на въздушното отношение - λ. По
хоризонталната ос са представени времената на
отваряне на бензиновите инжектори, а по
дясната вертикална ос са представени стойности
за подналягането в пълнителния колектор,
зависещо от натоварване на двигателя. Сините и
зелените точки от графиката съотвестват на
различните време-сечения на бензиновите и
газовите инжектори. Въз основа на тях се
построяват апроксимиращите криви в син и
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зелен цвят. Оранжевата крива е корекционна
крива, като корекциите се извършват чрез
преместване на жълтите точки от нея.
Първоначално, при работа на ДВГ с
бензинови гориво на графиката се регистрира
продължителността на електрическите импулси,
подавани към соленоидите на бензиновите
инжектори (сините точки) за съответния режим
на работа на двигателя. След това се преминава
към работа на двигателя с газово гориво и
аналогично се регистрира продължителността на
електрическите
импулси,
подавани
към
соленоидите на инжекторите. Ясно е, че
продължителността на отваряне на инжектора
(неговото
време-сечение)
зависи
от
продължителността на електрическия импулс,
изпратен към неговия соленоид. Като се има
предвид, че корекционният коефициент влиае на
цикловата порция газово гориво (mg/ms), следва
че промяната му ще доведе до промяна в
продължителността на импулса към соленоида
на инжектора. Така с преместване на жълтите
точки от корекционната крива към по-високи
стойности на корекционните коефициенти води
до работа на ДВГ с по-богати гориво-въздушна
смеси. Аналогично при понижаване на
стойността на корекционните коефициенти,
продължителността на отваряне на инжекторите
(в ms) се намалява. За да се постигнат
оптимални
мощностни
и
икономични
характеристики на двигателя при работа с газово
гориво, корекционните коефициенти за всеки
един режим на работа на двигателя трябва да се
въведат максимално точно. Ако се постигне
това, двете апроксимиращи криви ще бъдат
препокрити, както е показано на графиката от
фиг. 1. В противен случай, прекомерното
обогатяване или обедняване на горивовъздушната смес ще доведе до промяна на
индикаторната диаграма на ДВГ и съответно до
влошаване на характеристиките на двигателя, а
продължителната
работата
с
такива
неоптимални гориво-въздушни смеси може да
доведе и до механични повреди, както по
елементите от коляно-мотовилковия механизъм,
така и по елементите от газоразпределителния
механизъм. Например при работа на двигателя
продължително време с бедни смеси се
наблюдава прегаряне на изпускателните
клапани, на ламбда сондата, а при работа с
много богати или с много бедни смеси се
създават условия за различни негативни
последствия, като например детонационно
горене, повишено топлинно натоварване на
горивната камера и в крайна сметка прегряване
на двигателя, прегряване на зоната на челото на
буталото и на буталните пръстени и др.

Фиг.2. Работен екран от софтуера за
настройка на λ спрямо честотата на въртене
на коляновия вал на двигателя чрез
използването на корекционни коефициенти.
Освен по натоварване на двигателя,
софтуера предоставя възможност за извършване
на настройка на λ спрямо честотата на въртене
на коляновия вал - фиг. 2. По абсцисната ос са
разположени
времената на работа на
инжекторите (в ms), а по ординатата – честотата
на въртене на коляновия вал (min-1).
На картата са изобразени много на брой
точки, съответстващи на различни режими на
работа на ДВГ, в които се нанасят корекционни
коефициенти (в %). Този вид настройка (по
честота на въртене на коляновия вал и времена
на работа на бензиновите инжектори) е много
по-прецизна, в сравнение с настройка по
графика, тъй като тук се нанасят стойности с
голяма точност. Въведените стойности в точките
по картата се отразяват и в графиката от фиг. 1.
Съответно с увеличаването на корекционните
коефициенти се постига обогатяване на горивовъздушната смес в резултат на удължаване на
времето за впръскване, а при намаляването им –
обедняване в резултат на съкращаване на
времето за впръскване. Така например, ако в
точката от картата, представена на фиг. 2,
съответстваща на режима на работа на
двигателя, при който продължителността на
впръскване е 5 ms при честота на въртене на
коляновия вал 2500 min-1, стойността на
корекционни кофициент води до обогатяване на
гориво-въздушната смес със 7 %.
Използването
на
устройства
за
коригиране на ъгъла на изпреварване на
запалването - θ, наричани още адванс процесори
е необходимо заради по-високото октаново
число на ВНГ в сравнение с бензиновите и се
прилага в случаите, когато бензиновата система
за управление на ДВГ няма възможност за
адаптивно управление на θ в зависимост на
характера на протичане на горивния процес.
Ъгълът на изпреварване на запалването се
изразява като разлика между ъгълът на
завъртане на коляновия вал (ъ.з.к.в.), който
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съответства на момента на генериране на
електричен разряд между електродите на
запалителната свещ и ъ.з.к.в., който съотвества
на горна мъртва точка (ГМТ). Поради пониската скорост на протичане на горивния
процес при работа на ДВГ с ВНГ се налага
увеличаване на θ, което води до намаляване на
токсичността на отработилите газове, намалява
се разходът на гориво и до повишаване на
мощностните показатели на двигателя.
Тъй като в системата за управление на
двигателя с код RFV на фирмата Peugeot липсва
възможност за корекция на θ в зависимост от
характера на протичане на горивния процес в
цилиндрите на ДВГ, е монтиран допълнително
адванс процесор на фирмата „AC STAG“.
Конфигурирането на стойностите на параметъра
ъгъл на изпреварване на запалването - θ е
извършено, както е показано на фиг. 3.

Фиг.3. Работен екран от софтуера за
настройка на θ спрямо натоварването и
честотата на въртене на коляновия вал на
ДВГ.
Разбира се, параметърът θ трябва да се
коригира в определени граници, като по този
начин да се постигнат оптимални мощностни и
икономични показатели на двигателя за всеки
един режим на работа,. Корекционните
стойности, които се въвеждат (фиг. 3.) се
прибавят към базовата стойност на ъгъла на
изпреварване на запалването при работа на ДВГ
с бензин, който се определя от ЕБУ на
бензиновата система за управление на ДВГ за
съответния режим на работа.
Въвеждането на корекции на параметъра
θ извън допустимите граници (повече от 8-13°
над базовия) не са препоръчителни и водят до
влошаване на динамичните характеристики на
двигателя. Например, в случай на увеличаване
на θ над оптималната стойност, максималното
налягане при процеса горене ще се получи
преди или в ГМТ на буталото. В следствие на

това мощността на двигателя намалява, а
специфичният разход на гориво се увеличава.
Когато θ се намали до стойност по-ниска от
оптималната, по-голямата част от горивния
процес протича при увеличен обем на
надбуталното пространство и следователно при
повишени топлинни загуби, вследствие на което
абсолютната
стойност
на
максималното
налягане намалява, тъй като ъгъла на отделяне
на максималното налягане се увеличава и
съответно отдалечава след ГМТ на буталото.
Температурата
на
отработилите
газове,
напускащи цилиндъра нараства. По този начин
се създават условия за прегряване на двигателя.
3. Заключение
Правилният подбор на елементите,
инсталацията и най-вече настройката на
автомобилна газова уредба при конвертиране на
ДВГ за работа с ВНГ е от особено значение за
мощностните, икономични и екологични
показатели на ДВГ при работа с ВНГ.
Приспособяването ДВГ за работа с
газови горива е високоефективно мероприятие
със значителен икономически, екологичен и
социален ефект, което е надеждна перспектива
за двигателите с вътрешно горене.
Авторите изказват благодарност за
финасовата подкрепа на Европейския фонд за
регионолно развитие в рамките на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 20142020г., проект № BG05M2OP001-1.002-0023-C01
- ЦК „Интелигентни мехатрони, еко- и
енергоспестяващи системи и технологии“.
ЛИТЕРАТУРА
1. Христов Р. Показатели на двигател
Г3900 при работа с различни горива и
степени на сгъстяване, Mаchines,
Technologies, Materials 3/2010, ISSN
1313-0226, стр.17-20
2. Димитров А., Р. Христов, Б. Шопов.
Сравнителни токсични характеристики
на двигател Rover Maestro 1,3 при работа
с бензин, ВГПБ и природен газ, Научна
сесия РУ „Ангел Кънчев” , Русе 2007 г.,
ISSN 1311-3321, стр.170-179.
3. Шопов Б., Обзор и анализ на работен
процес
на
двигател
с
външно
смесообразуване работещ с газови
горива, Транспорт и екология –
устойчиво развитие 2019, ISSN (Online)
2367- 6965, ISSN (Print) 2367- 6299, стр.
66 – 73.

Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2022 – пролет, 26-27 май 2022 година, Пловдив

88

