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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност и състояние на проблема
Към настоящия момент в българската и световната практика за
предпазване от корозия на водосъдържатели за гореща вода[58,59] с
емайлово или полимерно покритие, се използва катодна защита , реализирана
чрез наложен ток /активна катодна защита/[58 до 61] и протектори от
магнезиева сплав /пасивна катодна защита/. [1,2,39 до 41,48 до 50,55]
Последните имат много - висок отрицателен стационарен потенциал (- 1600
mV ), и от теоретична гледна точка притежават много-добро токоотдаване.
Образуваните хидроокиси Mg(OH)2 се разтварят в слаби електролити и не
създават условия за формирането на изолационен повърхностен слой.
Основните легиращи елементи на магнезиевите протектори са : алуминий ,
цинк и манган.Съставите им са известни и са посочени в литературата.[1]
Магнезиевите протектори имат няколко основни недостатъка: [2,3]
-Нисък коефициент на полезно използване (КПИ) т.е. малко
токоотдаване.При използване на магнезий с висока чистота (Fe < 0,0035%),
КПИ е 63 до 65% , а при използване на магнезий с техническа чистота (Fе <
0,05%) , КПИ е 30 до 40%.
-Водосъдържателите се поляризират до силно отрицателен потенциал от
около ( - 1400 до -1600 mV ), спрямо сравнителен хлор - сребърен електрод.
(Минимално необходимият защитен потенциал за нисковъглеродни стомани
е – 920 mV)
-При този висок електроотрицателен потенциал се отделя голямо
количество водород на катодната повърхност, който предизвиква силното й
алкализиране и води до нарушаване на емайловото покритие, предимно в
местата с дефекти в покритието.
-При този висок електроотрицателен потенциал повърхностния слой на
стоманения водосъдържател в областта на дефектите се насища с водород.
Създават се условия за образуване на зони с т.нар. „водородна крехкост‖,
която води до интензивно окисляване и разрушаване на водосъдържателя в
съответната зона.
-При създаване на потенциал по-висок от (-1350 mV) , се появява опасност
и от образуване на т.н. „гърмящ газ―, поради отделяне на водород на катода
и кислород на анода , съгласно електролизната реакция – 2H2O=2H2+O2
-Поради високата си разтворимост в гореща вода (0,080 до 0,250
кg/m2.год) се явява необходимост от периодична подмяна на износените
аноди на всеки 8-10 до 16-18 месеца, в зависимост от чистотата на
използвания изходен магнезий.
-Получаването на аноди от магнезиеви сплави е свързано с трудна и
взривоопасна леярска технология. Поради лесната запалимост и склонност
към взривяване на магнезиевата стопилка е необходима постоянна защитна

атмосфера, която се формира чрез непрекъснато подаване на сяра върху
повърхността на стопилката и газообразен SO2. Този газ е токсичен и
опасен за работещите в леярната, както и за околната среда и предполага
прилагането на мерки за защитата им.[42]
-Стойността на магнезия и сплавите му е с $ 300-800 на тон по - висока от
тази на алуминия.
Една от възможностите за изработване на протектори е използването на
цинкови сплави. Характерно за тях е, че при температури над 55° С,те
променят поляритета си. От анодни спрямо стоманения водосъдържател, те
стават катодни. Така те не могат да изпълняват функциите си на протектори
за температури над 55° С. [51до57]
Друга възможност за създаване на анодни материали , е използването
на алуминиеви сплави. Технически чистият алуминий не се използва за
протектори. Той има висока термодинамическа активност. Стандартният му
потенциал е -1660 mV. Във водни разтвори на електролити при pH > 5.0 ,
алуминият се разтваря с образуване по повърхността си на комплексен
хидрооксид от типа Al2O3.H2O. Образуваният повърхностен филм е с високо
електрическо съпротивление,висока плътност и предизвиква пасивиране на
повърхността на алуминия. Стационарния потенциал на алуминия в слаби
електролити е -540 mV. При анодна поляризация във вода с плътност на
тока от 0 до 10 A/м2 , потенциалът му се премества в положителна посока и
достига до -470 mV. При тези условия чистият алуминий не може да изпълни
функциите си на протектор, поради необходим защитен потенциал на
стоманата в студена вода от - 550 до - 600 mV / спрямо водороден
сравнителен електрод /.
От гледна точка на теоретичното токоотдаване , чистият алуминий има
високо токоотдаване - 2985 Ah/kg. При анодна поляризация той осигурява и
висок коефициент на полезно използване / КПИ / - КПИ = 79-82%. От тази
гледна точка алуминият се явява подходящ материал за изработване на
аноди.За да се използва успешно за аноден материал , в чистия алуминий
трябва да бъдат въведени подходящи легиращи елементи , които биха
понижили силно поляризацията му. От теоретична гледна точка този ефект се
постига чрез легиране с елементи, които водят до увеличаване параметъра на
решетката му[2,4] . Най-често такива активиращи легиращи добавки са цинк
или магнезий и допълнително въведени антипасиращи добавки като : кадмий,
никел [85], галий, индий, живак [21], талий и др. Те осигуряват
продължителна активност на алуминиевите протектори. .[20,21,79 до
95,97,98].
При създаването на нови алуминиеви протекторни сплави след 2000-та
година,следвайки новите тенденции, изследователите все по-често използват
различни микролегиращи и дори нанодобавки като например: MnO2 [81],
Bi+Ti [89], RuO2+TiO2 [86], мишметал [94], Те [95], Li [87] и други.

На тази основа са създадени алуминиеви протектори, предназначени за
защита от корозия на потопени във води стоманени платформи,метални
конструкции, стоманени корпуси на морски и речни съдове /кораби/ и др.
Електроотрицателният им потенциал /на протекторите/ е най-често между 700 до -1000 mV, а КПИ –то им е от 40% до 95 % [ 5 до 15,68 до 70,78,96].
Световната наука и практика[16 до 24] продължава да търси начини
за намаляване процесите на пасивиране на алуминия и сплавите му във
води и слаби електролити.[79 до 95]
Въпреки големия брой изследвания в областта на защитата от
корозия, [62,63,64 ,71 до75,84,88] в литературата практически липсват
данни за създаване на анодни материали на алуминиева основа, които
успешно да работят в горещи води - от 60 до 90° С .
Цел и задачи на дисертационния труд.
Целта на изследванията в дисертационната работа е:
Да се създаде подходяща алуминиева сплав за протектори, която
надеждно защитава от корозия емайлирани водосъдържатели за гореща
вода /температура 60-90 °С/.
Задачите които трябва да се решат за постигането на тази цел са:
1.Да се създаде концепция за микролегиране на алуминиева сплав с
цел премахване възможностите за пасивиране на анодната повърхност.
2.Да се изследва поведението на фамилия експериментални
алуминиеви сплави в гореща вода.
3.Да се изследват електрохимичните показатели на образци от
алуминиеви сплави.
4.Да се изследват структурата на алуминиеви сплави, подходящи за
протектори на емайлирани водосъдържатели за гореща вода.
5.Да се изследват влиянието на скоростта на кристализация върху
структурообразуването на алуминиева протекторна сплав.
6.Да се изследват основните леярски свойства на алуминиева
протекторна сплав.
7.Да се разработи експериментална технология за леене на алуминиеви
протектори.
8.Да се проведат натурни изследвания във водосъдържател на бойлер.
9.Да се направи санитарно изследване на водата от емайлирани
водосъдържатели на бойлери при защита от корозия с алуминиев протектор.
Научна значимост и новост
Чрез изследване на електрохимичните им показатели е създадена нова
фамилия многокомпонентни алуминиево-цинкови протекторни сплави,
подходящи за анодна защита от корозия на емайлирани

водосъдържатели за гореща вода - ( 60° – 90° С ). Научният принос е в
резултат от съвместното влияние върху изследваните показатели на
допълнително въведената в основната сплав, подходяща комбинация от
няколко микролегиращи елемента, които създават антипасивиращ
ефект в протектора при посочените температури.
Изследвано е поведението на алуминиевите анодни протектори в
дестилирана вода- /най- тежкият възможен вариант при използването на
протекторите за катодна защита/.
Установено е влиянието на структурата и параметъра на кристалната
решетка ( чрез метало-графски и рентгеноструктурен анализ ), върху
електрохимичните показатели на изследваните алуминиевите протекторни
сплави.
Изследвани са основните леярски свойства на алуминиева протекторна
сплав.
Създадена е методика за определяне на електрохимичните характеристики
и надеждността на алуминиеви протектори при работата им в битови
електрически бойлери с емайлирани водосъдържатели.
Практическа полезност и приложимост
Създадената нова фамилия алуминиеви протекторни сплави за защита
от корозия на водосъдържатели на бойлери с емайлово покритие е
технологична, което предполага използването на стандартни леярски
техники за получаването на сплавите и отливането на протекторите.
Експлоатационната надеждност на предложените от нас протектори
(аноди), превишава няколкократно тази, на използваните до сега в
световната практика магнезиеви протектори (аноди).
Установена е санитарната пригодност на водата от водосъдържатели
защитавани от корозия с алуминиеви протектори.Тя напълно отговаря на
санитарните изисквания за питейна вода. Резултатите от изпитването са
потвърдени от национални и международно признати лаборатории.
Публикуване на резултатите от дисертационната работа
Основните теоретични и експериментални резултати са изложени в 5 (пет)
публикации,съответно в сборници с доклади на научните конференции с
международно участие: Сб.Н.Т.„Конференция по металолеене ( с
международно участие) ‖ октомври 1998 г. Ловеч., Втори научно технически
конгрес „МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – 99‖ 1999 г. Варна и
Юбилейна научна конференция с международно участие на ВТУ‖Ангел
Кънчев‖гр.Русе,октомври 2010г.,том 49 серия 2,

Обем и структура на дисертационния труд.
Дисертационният труд съдържа, 11 глави с общо 34 раздела, 62 фигури
и 13 таблици в тях, приложение, списък на използваните съкращения и
библиография с общ обем 112 страници.Номерацията на главите ,фигурите
,таблиците и формулите в автореферата, отговаря на тези в дисертационният
труд.
Използвани съкращения.
КПИ - Коефициент на полезно използване / % /
ТВК - Тест за вакуумна кристализация
ИП
- Индекс на плътност
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ГЛАВА 1. СЪСТОЯННИЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС ЗАЩИТАТА НА
ЕМАЙЛИРАНИ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
1.1. Основни критерии , определящи практическото приложение на
протекторните сплави .
-осигуряване на достатъчно висок и стабилен електроотрицателен потенциал
на анодно- поляризирания протектор, обезпечаващ в галванична двойка със
защитавания метал катодна поляризация до стойност над защитния му
потенциал.
-осигуряване на висока стойност и стабилен по сила ток (коефициент на
полезно използване - КПИ) , обезпечаващ максимален срок на служба на
протекторите.
-недефицитност на основния метал , легиращите и антипасивиращи добавки
на протекторните сплави.
-лесна технология за получаване на протекторни сплави и отливане на
протекторите.
1.2. Материали за изработване на протектори /аноди/.
За изготвяне на протектори , предназначени за защита от корозия на
корпуси на морски и речни кораби , крайбрежни съоръжения , съдове с
гореща вода или петролни продукти се използват сплави на магнезиева ,
цинкова или алуминиева основа.
Основен фактор, определящ електрохимичните характеристики на
протекторната сплав е химическият и състав.Електрохимичните показатели
зависят също и от структурата на сплавта. Много често сплави с един и същ
химически състав имат различни електрохимични характеристики. Това се
дължи на различната структура, формирана в процеса на леене или
последващата термична обработка.

Електрохимическите характеристики на протекторните сплави зависят
от количеството, вида на солите в електролита,а също и от температурата му.
Анализ на състоянието на проблема
На основание изложените по-горе,недостатъци при използването на
магнезиеви сплави за изработване на протектори и критериите
определящи практическото им приложение считаме тяхното
използване за изработване на протектори за нерационално от
техническа, икономическа и екологична гледна точка
В литературата практически липсват данни за създаване на анодни
материали на алуминиева основа, които успешно да работят в горещи
води- от 60 до 90° С.
ГЛАВА 2. СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МИКРОЛЕГИРАНЕ НА
АЛУМИНИЕВА СПЛАВ С ЦЕЛ ПРЕМАХВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ПАСИВИРАНЕ НА АНОДНАТА ПОВЪРХНОСТ
При създаване на алуминиеви аноди , предназначени за защита от
корозия на емайлирани водосъдържатели за гореща вода, ние сме имали
предвид световните достижения в тази област използвани в корабостроенето.
За да се създадат условия на намаляване на пасивирането в горещи води, ние
разчитаме на съвместното влияние на няколко антипасивиращи добавки.
Предварителните ни изследвания [ 25 до 29 ] показват, че системата Al-Zn
плюс няколко антипасивиращи добавки може да бъде добра основа за
създаване на анодна защита, работеща при тежки условия / температура 6090 °С /.
Проведените предварителни изследвания на 66 (шестдесет и шест)
варианта на алуминиеви сплави при температура на водата 20°С, дават
основание да се състави концепция за изпитването им и в гореща вода.
Предлагаме в настоящата дисертация да се използват сплави със състави
показани в Таблица 2.1.
Старали сме се създаваните от нас сплави да включват по възможност
антипасивиращи добавки, които не са редкоземни или дефицитни материали
и влагането им в металната стопилка да не е свързано със скъпоструваща
леярска технология /използване на лигатури,задържане при висока
температура и пр./.Така процеса на производството на лети протектори от
тези сплави става максимално технологичен.Въвежданите от нас
антипасивиращи добавки в системата Al-Zn водят до силно намаляване на
пасивиращия ефект при 20°C.
Проведените по-късно изследвания ще създадат доказателствен
материал за основателността на избора на фамилия сплави, които покриват
изискванията за аноди, работещи при температура на водата 60 - 90 °C.

Таблица 2.1.
Образец №
Zn

Sn

0

Съдържание в проценти [%]
Cd
In
Ag
Cu
до 0.05

1

0.15

до 0.05
до 0.05

2

3.0 - 5.0

3

3.0 - 5.0

4

3.0 - 5.0

0.20

5

3.0 - 5.0

0.20

6

3.0 - 5.0

0.20

7

3.0 - 5.0

0.20

8

3.0 - 5.0

0.20

9

3.0 - 5.0

0.20

0.15

до 0.05
до 0.05

0.15

0.20

0.20

до 0.05

0.03

до 0.05

0.03

до 0.05

0.03

0.15

до 0.05

0.03

0.15

до 0.05

Al
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %
Останалото
до 100 %

Забележкa : Съдържанието на Fe е 0.14 – 0.18 % , а на Si 0.06 до 0.08%

ГЛАВА 4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ОБРАЗЦИ ОТ АЛУМИНИЕВИТЕ СПЛАВИ
Снемането на електрохимичните показания от подготвените за целта
пробни тела беше извършено с помощта на универсална електрохимична
лаборатория включваща:
- потенциостат / галваностат предназначен за работа с компютър/
- окомплектовка
- термостат
Коефициента на полезно използване на сплавите ( КПИ )
представлява отношението между практическото и теоретичното
токоотдаване на сплавта в [ % ] . Опитните образци се претеглят с точност
± 0.001 g . След това се подлагат на анодно разтваряне с аноден ток 5 А / м2
(фиг.4.6.)

1.-потенциостат- галваностат 263A
2.-милиампермер (мултимер М101)
3.-миливолтмер (мултимер М101)
4.-изследван електрод
5.-контролен електрод (платинов)
6.-сравнителен електрод (Ag/ AgCl)
7.-аналитична клетка
8.-електролит (чешмяна вода)
9.-циркулационен термостат UNI- 200
10.-компютър
Фиг. 4.6. Схема на уредба за определяне на КПИ и потенциал при
аноднa поляризация в лабораторни условия
Всеки образец се поставя в отделна чаша с вместимост от 1 литър. Те
се свързват последователно. Водата в чашите се сменя след всеки 24 часа.
Образците се термостатират при 85° С . Галваностатичната анодна обработка
продължава 72 часа. След приключването и образците се почистват
механично от продуктите на разтварянето, а след това се байцват в 65 %
азотна киселина. Байцването продължава 2-3 min . Следващата операция е
промиване с вода и сушене до постоянно тегло. Разликата в теглото на
образеца до и след анодната обработка се използва за определяне на
практическото токоотдаване, а чрез него и на КПИ.
A.q
КПИ = ----------------- . 100 в [ % ] ,
(4.1.)
26,8 . Z . m
където : А – атомното тегло на метала

q – количество подадено електричество [A.h]
Z – валентност на метала
m – количество разтворен метал - [g]
Получените експериментални данни се обработват по следната схема :
m1 - маса на образеца преди анодна обработка - [g]
m2 - маса на образеца след анодна обработка - [g]
τ - време за анодна обработка [ h ]
I - сила на анодния ток - [А ]
i - плътност на анодния ток - [А/m2]
S - работна повърхност на анода, [m2] ,
където : m = m1 – m2 [g]
I = i.S [A]
q = I . τ [A.h]
A . i. S . τ
КПИ = ------------------------26,8 . Z . (m1- m2)

100 [ % ] ,

(4.2.)

Методика за определяне на стационарния потенциал и на потенциала
при анодна поляризация
Стационарният потенциал се измерва без аноден поляризационен ток, след
едночасова стабилизация в студена вода. Потенциалът при поляризация се
измерва след включване на аноден ток в продължение на един час и на всеки
следващи два часа. Измерванията продължават в продължение на 10 дни.(фиг
4.6.)
Таблица 4.1.
Образец № от таблица
2.1.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Защитен потенциал
при 20 ° С

Отрицателен потенциал [mV] и КПИ при 20 ° С
Стационарен
КПИ
[%}
780 – 800
820 – 840
900 – 910
910 - 920
920 - 940
970 - 990
1160 - 1180
840 - 900
880 - 900
720 - 760

62 - 64
60 – 62
62 – 64
61 – 63
60 – 62
60 - 62
67 – 69
59 – 61
59 - 61

Таблица 4.2.
Образец № от
таблица 2.1.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Защитен потенциал при 85 ° С
[-E ◦]
Минимален
граничен
потенциал [-E
min]

Отрицателен потенциал [mV] и КПИ при 85 ° С
стационарен Веднага след В края на
включване на изследването
тока
920
1230
1208
1180
1160
1290
1560
1190
1280

730
1000
860
920
980
1010
1069
980
960

910 -940
1050 - 1100
880 - 960
980 - 1000
1030- 1080
1060 - 1080
1180 - 1200
1060 - 1080
980 - 1020

КПИ
[%}

43 - 45
45 - 47
50 - 52
48 - 50
52 - 54
49 - 51
55 - 57
44 - 46
51 - 53

Над 920

980

Оценката на електрохимичното поведение на изследваните образци се
осъществява чрез заснемане на поляризационните им криви. Те
представляват зависимост между потенциала и плътността на поляризиращия
ток [ Е = f ( i ) ] . За заснемането им се използва показаната на фиг. 4.5.
уредба.
Експериментални данни
Основните експериментални данни относно определяне на стационарния
потенциал, потенциала при анодна поляризация и КПИ при 20° С и 85° С са
показани в табл. 4.1. и табл. 4.2.. Потенциалът при анодна поляризация е
определян при плътност на тока от 5 А / м2.
Експерименталните данни са показани на фиг. 4.7.
Галваностатичната анодна поляризация е проведена с ток i a = 12 μA/ см2 ,
при температури от 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 85° С.
От експерименталните данни, относно КПИ можем да обобщим :
- не се забелязва съществена разлика в КПИ на използваните състави на
алуминиеви сплави при 20 и 85° С.
- като перспективни варианти можем да посочим състав

№7 - ( Al+Zn+Sn+Cd+In ) и състав № 6 - ( Al+Zn+Sn+In ) от Таблица 2.1
- налице е тенденция към намаляване на КПИ при увеличаване броя на
компонентите – виж състави № 8 и № 9

Фиг.4.7. Изменение на потенциала при анодна поляризация (-Е) с ток

ia = 12μА/cm 2

в зависимост от температурата (Т). Съставите от 0 до 9 са
съгласно табл.2.1.; Допълнителните означения - Е = - 920 mV- минимален
0

защитен потенциал; Еmin = - 980 mV- минимален граничен (избран от нас)
защитен потенциал;
От табл. 4.1. и табл.4.2 се вижда, че състав № 7 и № 6 показват
максимален потенциал при температури 20 и 85° С. Характерно за
изследваните състави е, че след включване на тока, потенциала се понижава

с 10 до 20 % и се стабилизира на по-високи стойности в края на
изследването.
Характерно за изпитването при 20° С е, че всички изследвани състави
показват потенциал, по-висок от необходимия защитен потенциал за
стоманения корпус. Това условие, обаче не дава гаранции и основания те да
бъдат препоръчани като анодни материали.
Изпитванията, проведени с плътност на тока 5 А / м2 , дават
възможност да се определи плътността на анодния ток, при който започва и
завършва бързата поляризация. Получените експериментални данни, както
и други наши изследвания ( 25, 26, 27 ) показват, че при плътност на
анодния ток i a = 0,01 mА/см2
започва бърза анодна поляризация.
Базирайки се на тези данни, ние подбрахме плътност на анодния ток

ia =

12 μА/см2. Тази стойност е малко по-голяма от тока, при който започва
бърза
поляризация.
Експерименталните
данни
за
получените
поляризационни криви на изследвани състави са показани на фиг. 4.7.
Анодните сплави, които при тази плътност на тока имат потенциал равен
или по-голям от приетия от нас минимален граничен потенциал
( E min = - 980 mV ), могат да изпълняват ролята на протектори.
От фиг. 4.7. се вижда, че това изискване се удовлетворява най-добре от
състав № 7 и състав № 6. Същите състави, както бе вече изтъкнато,
притежават максимален стационарен потенциал и КПИ при 20 и 85° С.
Най-перспективни от техническа гледна точка се явяват системите:
Al – Zn – Sn – Cd – In ( състав № 7 от табл. 2.1. )
Al – Zn – Sn – In - ( състав № 6 от табл. 2.1. ) .
Определен интерес представлява и системата :
Al – Zn – Sn – Cd – In – Ag ( състав № 9 от табл. 2.1. ) .
По-нататъшните изследвания продължават с избраните три състава. За
целта са изработени метални форми / кокили /и са отляти пробни партиди
протектори /аноди/, които са монтирани във водосъдържатели на бойлери.

ГЛАВА 5. ИЗСЛЕДВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА АЛУМИНИЕВИ
СПЛАВИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРОТЕКТОРИ НА ЕМАЙЛИРАНИ
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
5.1. Металографски изследвания.
От проведените металографски изследвания можем да направим следните
обобщения:
Съставите, които показват най-силно изразен отрицателен потенциал
(състави № 7, № 8 и № 9) имат предимно зърнеста структура с размер на
зърната 200 – 300 µm.
Наличието на дендритна ликвация при тях (неизбежна при лене в кокил) е
слабо изразена.

От металографска гледна точка допълнителното легиране с Zn, Sn, Cd, In и
Ag не води до формиране на нови фази. То е свързано с по-голямо или помалко количество на отлаганията по границата на зърната.
5. 2. Рентгеноструктурни изследвания.
Рентгеноструктурният анализ е проведен с пробни тела, използвани за
металографския анализ. Изследванията са проведени в Института по
Металознание ―Акад. А.Балевски‖ при БАН, чрез разработена от тях
методика. Проведен е фазов анализ и е изчислен параметъра на решетката на
α фазата по линия (311) α.
От проведения фазов анализ се установи, че и в десетте пробни тела, нови
фази не се образуват. Този факт потвърждава наши по-ранни изседвания
проведени през периода 1994- 96 г. За целта бе използван апарат ДРОН-УМ1.
Изследванията бяха проведени в кобалтово излъчване. Параметъра на
решетката бе определян също по линия (311) α. Данните са показани в
таблица 5.3.
Експерименталните данни са показани в таблица 5.1.
Резултатитеот изчислителните процедури са показани в таблица 5.2.
Таблица 5.1.

Влиянието на въвежданите от нас антипасивиращи добавки върху
параметъра на решетката на α фазата дава повод за следния коментар:
С настоящите изследвания се потвърждава характера на влияние на
въвежданите антипасивиращи добавки върху параметъра на решетката,
установен в изследвания проведени преди 12-15 години. Разликите в
абсолютната стойност на параметъра на решетката навярно зависи от
чистотата на използвания алуминий (А7 срещу А6 понастоящем)
Въвеждането на добавката Ag, както бе вече изтъкнато по-горе не води до
образуване на нова фаза. В тези концентрации тя се разтваря в α фазата и
понижава параметъра на решетката и. Този състав не покрива изискванията
за минимален аноден потенциал.
Легирането с цинк (Zn) в посочените концентрации води до разтварянето
му в α фазата. Параметъра на решетката и се повишава и надхвърля този на
чистия алуминий. От получените експериментални данни се вижда, че
независимо от повишаване параметъра на решетката и този състав не покрива
изискванията за аноден потенциал.
Комбинацията Zn + Ag също не представлява интерес за алуминиевата
сплав, като аноден материал.
Допълнителното въвеждане в сплавта на калай (Sn) (състав № 4 и № 5 )
води до повишаване на параметъра и изравняването му с този на чистия
алуминий. Калаят се разтваря в α фазата, като измества частично цинка.
Последният най-вероятно се натрупва по границите на зърната – (виж
фиг.5.6. и фиг.5.7.). Потенциала, който показва състав № 5 е далеч от
желаните стойности.
Таблица 5.2 Резултати от изчислителната процедура

Съвместното легиране с цинк, калай и индий ( In) води до понижаване на
параметъра на решетката (виж. състав № 6), вследствие от въвеждането на In.
В тези концентрации той се е разтворил напълно в α фазата. Тази тенденция е
установена от нас и в по-старите ни изследвания (виж табл.5.3). Потенциала
който се формира в тази комбинация е близък до желаните стойности.
Особен интерес за нас представлява комбинацията от легиране с цинк,
калай, кадмий и индий. Тя обезпечава отличен електрохимичен потенциал.
Параметърът на решетката се е повишил слабо от 4,0420 Ǻ на 4,0425 Ǻ. Това
явление се свързва предимно с познатото влияние на кадмия върху
параметъра на решетката. Този вариант (състав № 7) създава и найблагоприятна структура – равноосни зърна и минимално количество
отделяния.
Допълнителното въвеждане на добавката Ag в горната комбинация не
дава отражение върху параметъра на решетката на α фазата (виж състави
№ 8 и № 9). При отсъствие на кадмий, тя се понижава и достига минимум от
4,0405 Ǻ (състав № 8), а с добавянето му тя се повишава до 4,0420 Ǻ.
Структурата на състави № 8 и № 9 е благоприятна. Състои се от едри
равномерни зърна и сравнително минимални количества отлагания (виж фиг.
5.10. и 5.11.).Електрохимичните потенциали, които осигуряват тези варианти
са приемливи, но не могат да бъдат сравнявани с тези на състав № 7.
Таблица 5.3.
Образец
Химически състав в [ % ]
№
1
Чист алуминий А7
2
A7 + ( 3,0 ÷ 5,0 % ) Zn
3
A7 + ( 3,0 ÷ 5,0 % ) Zn + 0,2 Cd
4
A7 + ( 3,0 ÷ 5,0 % ) Zn + 0,2 Cd + In
5
A7 + ( 3,0 ÷ 5,0 % ) Zn + 0,2 Cd + 0,2% Sn + In

Параметър на
Решетката [Ǻ]
4,05077
4,05587
4,05547
4,05227
4,05369

Обобщавайки получените експериментални данни и техния анализ можем
да направим следните заключения:
- Установи се, че независимо от въвеждането в чистия алуминий до пет
елемента в указаните по горе концентрации, нови фази не се образуват.
Създаването на нова фаза, би затруднило обмяната на атоми и йони и
би понижило електро-химичните характеристики. Това становище е в
сила при следните ограничителни условия:
1. съдържание на желязо (Fe) < 0,25 %,
2. съдържание на силиций (Si) < 0,10 % и
3. съдържание на мед (Cu) < 0,05 % .
- Не се потвърди становището от т. 1.4.публикувано в литературни
източници [ 2.4. ] , че въведените в чистия алуминий антипасивиращи

добавки водещи до повишаване на параметъра на решетката му,силно
намаляват пасивиращия ефект на сплавта при температура 20°С и
повишават електрохимичния и потенциал.
- В настоящето изследване максимален електрохимичен потенциал при
анодна поляризация с ток i a = 12 µA/сm² в температурния интервал
от 20 до 85 ° С, показа алуминиевата сплав със състав :
Al + Zn (3,0 ÷ 5,0%) + Sn (0,20%) + Cd(0,20%) + In (0,03%)
- Този вариант формира параметър на решетката на α фазата 4,0425 Ǻ , а
не максималния, посочен в табл. 5.1. и табл.5.2.
- Посоченият вариант формира и благоприятна от електрохимична
гледна точка структура, състояща се от сравнително равноосни едри
зърна с минимално количество отлагания по границата на зърната.
По нататъшните изследвания ще продължат с аноди (протектори)
отляти със състав № 7 от табл. 2.1. показан по-горе и при спазване на
ограничителните условия относно вредните примеси (Fe, Si, и
Cu).
Определен интерес преставляват и съставите № 6 и № 9 от таблица 2.1
ГЛАВА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СКОРОСТТА НА
КРИСТАЛИЗАЦИЯ ВЪРХУ СТРУКТУРООБРАЗУВАНЕТО НА
АЛУМИНИЕВА ПРОТЕКТОРНА СПЛАВ
6.3.Анализ на получените графики и структури.
Резултатите от проведените изпитвания могат да се видят на графиките
показани по-долу. Графиките са направени на базата данни – време [S] и
регистрирана температура [ 0 C]. Заливането е извършено при температура на
течния метал 6800 C за първата и 7400 C за втората графика.
Температурата на предварително подгряване на металната форма тип А, е
0
200 C. Металната форма преди заливането е доведена до работен режим, а
стоте секунди изчакване преди началото на заливане на формата с метал са за
предварително лъчисто прогряване на кварцовата епруветка и монтираната в
нея термодвойка, фиксирани неподвижно в кухината на формата.
След заливане на формата с метал, отчитаме ,че поради малкият обем на
отливката и охлаждащото действие на вложената кварцова епруветка
измерените от нас температури не достигат до температурния интервал на
кристализация на сплавта (фиг. 6.3. и фиг.6.3а.), както това се забелязва при
заливането в по – големите по обем форми. Анализа на микроструктурата,
получена върху метален шлиф, взет от отлетия протектор на височина 50мм
от дъното на кокила тип А, показва липса на фазови отделяния по границата
на зърната, което показва, че скоростта на охлаждане е била достатъчно
висока за получаването на алфа твърд разтвор.( фиг.6.4. а;б)

700

Кокил тип А

600

Температура, [ 0 C]

500

400

300

200

100

0
0

50

100

150, [S]
Време

200

250

300

Фиг.6.3. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
кокил тип А при температура на заливане 6800 C
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Фиг.6.3 а. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
кокил тип А при температура на заливане 7400 C
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Фиг.6.4.Микроструктура на образци отлети в метална форма тип - А:
а – 200Х ; б – 500Х
Заливането в металната форма тип В е извършено отново при 6800 C и
7400 C, но по – големия обем метал залят във формата спомага за достигането
на температурата при които започва кристализацията на тази сплав (
температура около 6390 C), независимо от ниската температура на
предварително подгряване на металната форма и сравнително голямата
дебелина на стената на кокила. (виж фиг.6.5. и фиг.6.5 а.)
Времето за кристализация е от порядъка на 1 минута, а скоростта на
охлаждане до температурата на изваждане на отливката е 50 0 C за минута,
което е достатъчно висока скорост, за да получим структура подобна на тази
получавана в металната форма с диаметър Ø 22мм.(виж фиг.6.6. а. и б. )

Фиг.6.5. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
кокил тип - В при температура на заливане 6800 C
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Фиг.6.5 а. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
кокил тип - В при температура на заливане 7400 C
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Фиг.6.6. Микроструктура на образци отлети в метална форма тип - В:
а – 200Х ; б – 500Х
При заливането на сплавта в подсушена пясъчно-глинеста форма при
температура на метала 6800 C и 7400 C се вижда ясно изразен участък на
прегряване на метала преди достигане на температура на ликвидуса за тази
сплав. (виж. фиг. 6.7 и фиг. 6.7а)Температурният интервал
на
0
0
кристализация е от 639 C до 610 C, а самия процес на кристализация

продължава около 10 минути. Скоростта на охлаждане в твърдо състояние е
150 C за минута. Въпреки, че структурата на метала е доста по –
едрозърнеста в сравнение с тази получавана в метални форми,не се
наблюдават нови фази в структурата на сплавта. Това предполага, че сплавта
ще запази характера на структурата си а именно – зърна от алфа твърд
разтвор и отделяния по границите на зърната, дори при тази ниска скорост на
охлаждане.(фиг.6.8. а и б.)
Това ни дава основание да предположим, че сплавта ще запази
електрохимичните и експлоатационните си свойства, дори при тези условия
на кристализация. Валидността на това твърдение разбира се,трябва да бъде
доказано с допълнителни измервания на електрохимичния потенциал на
сплавта, кристализирала при тези условия, и доказване на експлоатационната
надеждност на произведените при тези условия аноди.

Фиг.6.7. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
подсушена пяссъчна форма при температура на заливане 6800

Фиг.6.7а. Време-температурна крива получена при охлаждане на сплавта в
подсушена пясъчна форма при температура на заливане 7400 C

а
б
Фиг.6.8. Микроструктура на образци отлети в пясъчно-глинеста форма
а – 200Х ; б – 500Х
ГЛАВА 7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЛЕЯРСКИ СВОЙСТВА
НА АЛУМИНИЕВА ПРОТЕКТОРНА СПЛАВ
7.1.Определяне на тънколивкост
Тънколивкостта измерена за избраната от нас сплав, залята при
температура 740° С в подсушена спираловидна проба на Кери е с дължина
842мм. За сравнение тънколивкостта на сплав AlSi12 ,залята при същата
температура в подсушена спираловидна проба на Кери е 925мм.
Получените резултати ни дават основание да направим следните изводи:

- Тънколивкостта на използваната от нас алуминиева сплав е по – малка
от тази на стандартна леярска алуминиева сплав AlSi12, но това не влияе
съществено на технологията за получаване на анодни протектори, които са
обикновено с несложна конфигурация и по-малката тънколивкост на
разглежданата от нас сплав не влияе съществено върху запълняемостта на
леярската форма.
7.2.Определяне на свободното линейно леярско свиване
За определяне на свободното линейно леярско свиване беше използвана
металната форма за отливане на протектори с диаметър Ф22мм и дължина на
цилиндричната част 270мм. Бяха направени измервания на 10 броя отливки
като получената стойност за контролирания размер е средно аритметична от
направените измервания.Дължината на контролирания размер от отливката
беше измерена с електронен шублер.Получената стойност е 266,9мм в
цилиндричната част на отливката, което означава че свободното линейно
леярско свиване на сплавта е 1,148%.Този резултат не се различава
съществено от свободното линейно леярско свиване за болшинството
използвани алуминиеви леярски сплави.[42 до 47]
7.3.Определяне на склонността към образуване на всмукнатини и
пористост.
Измерванията на теглата на технологичните проби и пробното тяло на въздух
и потопени в течност са направени с аналитична везна Sartorius с обхват
5кг.± 0.01гр. и с използването на дестилирана вода с температура 20 до 25°С.
Резултатите от измерваниятта са показани в таблица 7.1.
Таблица7.1.
Специфично
№ на
G0
тегло d
проба
(гр)
(гр/см3)

Gпр.въздух Vвсм.пор
(гр)
(см3)

Vконц.всм Vвсм.общо Vпр
(см3)
(см3)
(см3)

υпор.
(%)

υвсм.
(%)

Ø30
h30

2,7772512

-

-

-

-

-

-

-

1

2,7680701

2133,262 2126,21 2.5393

39.70

42,239

807,82 0,31

4,91

6

2,7694795

2061,609 2055,84 2.0773

38,65

40,727

780,97 0,26

4,95

5

2,7672827

2106,711 2099,15 2,7227

36,30

39,023

794,86 0,34

4,57

4

2,7615708

2158,396 2146.21 4,3879

27,50

31,8879 804,67 0,55

3,42

-

7.3.3. Изводи:
- Разликата в специфичните плътности на технологичните проби и
пробното тяло изрязано от най-плътната част на пробата показва наличието
на всмукнатинна порестост в технологичните проби.

- От получените резултати се вижда,че обема на концентрираната
всмукнатина е много по-голям от обема на всмукнатинната пористост,от
което следва ,че изследваната сплав е склонна да образува повече
концентрирани всмукнатини отколкото всмукнатинни пори.Това е един
очакван резултат ,имайки предвид тесния температурен интервал на
кристализация на разглежданата сплав. (виж фиг. 6.2.)
7.4. Определяне на количеството на разтворените в метала газове
Резултатите от приложение на ТВК на стопилки от сплав AlZn4 са
представени в табл. 7.3.
При провеждане на теста се установи, че изходната стопилка преди
дегазиране е с концентрация на водород 0.25 cm3/100g (над допустимата
стойност 0.2 cm3/100g) и съдържа известно количество неметални
включвания, вероятно оксидни ципи. Дегазиране с Ar в продължение на 3
min не е достатъчно за нейното пречистване, което наложи повторно
дегазиране още 3 min. След такава обработка стойностите на CH и ИП
2

отговарят на изискванията за качество на стопилката и беше допуснато
отливане на аноди.
Таблица7.3. Резултати от ТВК на стопилки от сплав AlZn4.
Проба Р Gвъздух Gвода
Състояние №
mm
g
g
на
Hg
сплавта
1
Преди
дегазиране
Cлед І-во
дегазиране
с
Ar – 3 min
Cлед ІI-ро
дегазиране
с Ar още
3 min

G
g

d,
g/cm3

1/ d

атм. 160.09 101.2058.89 2.7185

-

Наблюдения
за
отделяне на
ИП,
CH
2
% газови мехурчета
cm3/100g
при затвърдяване

-

2

60

Пробата не се изследва

-

3

200

Пробата не се изследва

-

4

300 136.38 85.80 50.58 2.6963 0.3709

5

60

Пробата не се изследва
Препоръчва се повторно
дегазиране

0.25
-

6

aтм. 105.65 67.02 38.63 2.7349

7

100 121.24 75.35 45.89 2.6420 0.3785

0.11*

8

200 127.31 80.34 46.97 2.7105 0.3689

0.15

-

-

-

Силно отделяне
от самото начало
Слабо отделяне
през целия процес
Няма отделяне
-

Слабо отделяне
през целия процес

3.4 Единични в края
на процеса
- Няма отделяне

* Стойностите за CH са малко занижени поради частично дегазиране през
2

повърхността на пробата в края на процеса и не се вземат предвид.

Резултатите за d от ТВК при 100 mm Hg са използвани за определяне само на
ИП.
Съдържанието на водород е 0.15 cm3/100g, и ИП е под 4 % достатъчно нисък за допускане на леене.
ГЛАВА 8.РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ЛЕЕНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОТЕКТОРИ
8.1.Избор на метод на леене
Различните технологични методи за получаването на отливки
предопределят различни условия за запълване на леярските форми и скорост
на охлаждане на отливките. Това е предпоставка за получаване на различни
по структура и свойства лети заготовки.Получаването на едрозърнеста
структура в отлетите аноди е най-благоприятна за електрохимичните им
показатели / поради минималната площ на граничната повърхност между
отделните зърна в структурата им / и се отнася за анодни материали и сплави
кристализиращи с образуването на структура от монофазни твърди
разтвори.Това изискване се постига чрез осигуряване на ниска скорост на
кристализация на анодните сплави и е характерно за получаването на
отливки в пясъчни форми.Анодите които най-често се леят обаче,имат не
сложна конфигурация,а количествата произвеждани аноди от определен вид,
често са стотици хиляди бройки.Това прави процеса на получаването им в
пясъчни форми икономически неефективен.
Друго условие за получаване на добри електохимични показатели на
протекторите ,е наличието на монофазна структура,без отделяне на нови
фази от преситения твърд разтвор и минимални отделяния по границите на
зърната.Това изискване се постига с осигуряване на висока скорост на
кристализация и охлаждане на анодите ( с цел получаването на преситени
твърди разтвори при стайна температура ) характерно за отливането им в
метални форми.Получаването на по-дребнозърнеста структура в резултат на
ускореното охлаждане, предполага също така и по-висока механична якост
на анодите, което е важно условие за стабилното им закрепване и добрата им
експлоатационна надеждност.
Получаването на анодни протектори чрез леене под високо специфично
налягане не се препоръчва. Поради спецификата на запълване на леярската
форма и разтварянето на неравновесни количества газове в метала на отлетия
протектор,се променят както химическия му състав така и електрохимичните
му показатели.
Като имаме предвид изложените по-горе технически, технологични и
икономически съображения,избираме като най-подходящ за отливане на
анодни протектори ,метода за гравитационно леене в метални форми (леене в
кокили).

8.2.Проектиране и изработване на екипировка за леене

Фиг.8.3. Общ вид на екипировката за отливане на протектори
ГЛАВА 9. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ НА БОЙЛЕР.
9. 1. Определяне на електрохимичните характеристики и експлоатационната надеждност на алуминиеви галванични аноди ( протектори ) при
работа в битови електрически бойлери с емайлирани водосъдържатели.
Сравнявайки поведението на магнезиевите протектори с тези,
предлагани в дисертацията, можем да отбележим следното:
- Магнезиевите протектори създават по-висок със 150 до 350 mV
електроотрицателен потенциал в сравнение със състав № 7 от табл.2.1.
- Токоотдаването на магнезиевите протектори е съпоставимо с това на
състав № 7 от разглежданите алуминиеви сплави.
Електроотрицателният потенциал, който създават магнезиевите протектори
( -1450 до -1550 mV ) е в основата на изложените от нас във Глава 1. осем
основни недостатъка, появяващи се в процеса на експлоатацията им. Тези
данни кореспондират с мнението на водещи изследователи в тази област
[1.2.3.14] .Предлаганият от нас състав № 7 от таблица 2.1. покрива всички
международни изисквания за защитен електроотрицателeн потенциал на
корпус в температурния интервал на водата от 20 до 85° С.,осигурява
защитен потенциал в указаните благоприятни граници и не създава
проблеми, свързани с надхвърлянето му.

Фигура 9.1.Уредба за определяне на електрохимичните характеристики
и експлоатационната надеждност на галванични аноди
От получените експериментални данни се вижда, че при хладка и
гореща вода, предложените от нас протектори не променят практически
потенциала си. Това важи и за количество на дефекти в емайловото покритие,
превишаващо 2,5 пъти допустимото.
9.7. Определяне разхода на аноден материал
От фиг.9.13 се вижда, че разходът на аноден ( протекторен ) материал в
зависимост от количеството на дефектите е между 1 и 2 g. Ако допуснем, че
кривите имат линеен характер, то годишният разход би бил от 5 до 11 g. Като
имаме предвид, че площта на 50 литровия бойлер е около 50 % от тази на 80
литровия бойлер, можем да очакваме годишен разход от 10 до 20 g за 80
литров бойлер. Отнасяме резултатите към 80 литрови бойлери, защото те
представляват около 80 % от годишното производство на специализираните
производители. Теглото на експерименталните протектори (аноди),
предназначени за 80 литров бойлер, е 210 ± 1 g. При този очакван разход на
аноден материал протекторите могат да работят 7 до 10 години.

Фиг. 9.13. Изменение на разхода на аноден материал [∆G] при изотермичното
задържане на протектори при температура 75-85 °C :
—x——х— дефекти - около 10 cm 2
—о——о— дефекти - около 4 cm 2
Протекторът спира да работи когато масата му стане по-малка от 30 %
от началната.
Използваните в световната практика аноди ( [ 1.2 ] от Глава1.) от
магнезиева сплав издържат от 12 до 24 месеца. В сравнение с
използваните в световната практика аноди, разработените от нас
алуминиеви сплави за аноди
имат от три до пет пъти по-голяма
експлоатационна надеждност.
ГЛАВА 10. САНИТАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДАТА ОТ
ЕМАЙЛИРАНИ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ
НА БОЙЛЕРИ
ПРИ
ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ С АЛУМИНИЕВ ПРОТЕКТОР.
Проведени са дългогодишни изследвания относно възможността за
използване на алуминиеви протектори (аноди) при водосъдържатели на
бойлери, предназначени за питейна вода. Първите положителни резултати
бяха получени през 1986-88 г.
След спечелване на гранд по програма ФАР ( REF BG 2004/016711.11.04./ ESC/G/CGS – 419 ) от „Суперсплав‖ ООД, по същата тематика,

бяха проведени изследвания в Регионалната лаборатория в гр. Пловдив към
Изпълнителна агенция по околната среда – София. Изследванията са в
съответствие с действащите в момента международни методики. Изследвана
бе вода от 80 литров бойлер, защитаван от корозия с алуминиев протектор
със състав № 3 от табл. 9.1. Бойлерът бе монтиран в офиса на ― Суперсплав‖
ООД. Резултатите са отразени в протокол № 1530, 1531, 1532 от 03.11.2006 г.
и № 2977 и 2978 от 10.11.2006 г. Всички резултати са положителни, а
наличието на вредните елементи е в пъти по-малко от допустимите
концентрации.
В изпълнението на ангажименти на „Суперсплав‖ ООД по програма
финансирана от иновационните фондове на Европейският съюз , бяха
проведени пълни изследвания относно поведението на алуминиеви аноди в
питейна вода съгласно изискванията на WRAS. Резултатите са безспорно
положителни и отгговарят на британския стандарт за питейна вода BS 6920
11.НАУЧНИ,НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
А. Научни приноси
1. Чрез изследване на електрохимичните им показатели е създадена нова
фамилия многокомпонентни
алуминиево-цинкови протекторни сплави,
подходящи за анодна защита от корозия на емайлирани водосъдържатели за
гореща вода - ( 60° – 90° С ). Научният принос е в резултат от съвместното
влияние върху изследваните показатели на допълнително въведената в
основната сплав, подходяща комбинация от няколко микролегиращи
елемента, които създават антипасивиращ ефект в протектора при посочените
температури .
Б.Научно-приложни приноси
1. Установено е влиянието на структурата и параметъра на кристалната
решетка ( чрез металографски и рентгеноструктурен анализ ), върху
електрохимичните показатели на изследваните алуминиеви протекторни
сплави.Доказано е, че промяната на параметъра на кристалната решетка, при
предложената от нас допълнителна комбинация от микролегиращи елементи
не влияе върху електрохимичния потенциал на протекторната алуминиева
сплав.
2. Установено е влиянието на скоростта на охлаждане в течно състояние и в
процеса на кристализация на създадената от нас алуминиева протекторна
сплав, върху структуро-образуването на анодите. Установена е зависимостта
между структурата и електро-химичните показатели на сплавта. Доказано е,
че най-подходяща за изработване на анодни алуминиеви протектори е
формирането на монофазна структура в тях.
3. Създадена е методика за определяне на електрохимичните характеристики
и надеждността на алуминиеви протектори в реални условия.На тази основа е

създадена оригинална лабораторна уредба, подходяща за сравнителни
изпитвания на анодни протектори в емайлирани водосъдържатели за гореща
вода.
4. Изследвани са някои от най-важните леярски свойства на създадената от
нас алуминиева протекторна сплав. Доказано е, че леярските свойства на
сплавта, не се различават съществено от тези на класическите алуминиевоцинкови и алуминиево-силициеви сплави.Тя не създава допълнителни
проблеми при отливане на протектори.
5. Установено е, влиянието на количеството дефекти в покритието на
водосъдържателя, върху електрохимичните показатели и разхода на аноден
материал при изпитване на алуминиеви протектори в натурни условия.
Установен е предполагаемия срок на защита от корозия с алуминиеви
протектори ( експлоатационната надеждност ) на водосъдържатели на
бойлери с емайлово покритие. Доказано е, че експлоатационната надеждност
на предложените от нас протектори (аноди), превишава няколкократно тази,
на използваните до сега в световната практика магнезиеви протектори
(аноди).
6. Установена е санитарната пригодност на водата от водосъдържатели
защитавани от корозия с алуминиеви протектори, изработени от създадената
от нас сплав. Доказано е, че тя напълно отговаря на европейските санитарни
изисквания за питейна вода.
В.Приложни приноси
1.Установена е оптималната конструкция на закрепване на протектора към
фланеца на водосъдържателя.
2.Разработена е технология и инструментална екипировка за отливането на
алуминиеви протектори, предназначени за анодна защита на емайлирани
водосъдържатели на бойлери.
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ABSTRACT
A new family of multicomponent aluminum alloys for galvanic corrosion
protection for enameled boilers - (60 ° - 90 ° C) was created, through examination
of their electrochemical indicators.Scientific contribution is a result of the joint
influence on the investigated parameters of the main alloy and the added suitable
combination of several mikro-alloying elements that create antipassivation effect
tread at these temperatures.
We specified the influence of the structure and crystal lattice parameter (by
metallographic and X-ray diffraction analysis) on the electrochemical performance
of the studied aluminum alloys.It has been prooved that the change in lattice
parameter in our proposed combination of additional mikro-alloying elements
does not affect the electrochemical potential of the sacrificial aluminum alloy.
We studied the basic cast properties of aluminum alloy for sacrificial anodes.
A method for determining the electrochemical characteristics and reliability
of aluminum sacrificial anodes working in the household electric enameled water
heaters was created. Operational reliability of the sacrificial anodes that we
propose exceeds many times the one of the used so far in the world practice
magnesium anodes.
The sanitary suitability of the water from aluminum sacrificial anodes
protected boilers was established. It fully meets European health requirements for
drinking water.

