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Abstract: Calculation method is proposed for the selection of steel grade for machine elements in accordance with a group of 
indicators set by reference to the technological, mechanical and their economic indicators. Suitability is assessed by the summary of the 
utility function of desirability, as complex quantitative criteria for assessing the quality of the metal. Method is illustrated with the example 
of choosing a particular brand of steel for production of shaft material requiring specified group of indicators.  
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1. Въведение 
 
При пресмятане и конструиранe на всеки детайл, като 

задължителен етап се явява избора на материал. Обикновено 
това става по пътя на принципни логични разсъждения или 
натрупания опит на конструктора [1]. 

Пригодността на различните материали за детайли с 
конкретно предназначение трябва да се оценява по пътя на 
съпоставяне на количествените нива на притежаваните 
показатели от тези материали с изискуемите от конструктора 
технологични, физични и механични характеристики, и 
икономически показатели. 

Такъв подход по проблема за избор на материал се явява 
аналогичен на задачата за оценка качеството на промишлената 
продукция, когато притежаваните показатели за качеството, на 
даден обект се съпоставят с аналогични нормативни заложени 
в стандарта. Следователно за избора на материал е необходимо 
да се използват научно обоснованите математични методи на 
квалиметрията. По известните математични методи за 
решаване на задачата са обобщената функция на полезност и 
обобщената функция на желателност [2, 3]. 

 
2. Математичен подход 
 
Математическия подход предлаган в настоящата работа се 

изразява в определяне на комплексен критерии за количествена 
оценка, чрез прилагане на обобщената функция на 
желателност. 
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където: К – обобщен критерии на цялата съвкупност от 
единични показатели за материала, който може да бъде наречен 
още като „комплексен критерии за пригодност”; n – брой на 
единичните показатели за материала; Zi – стойности на 
частните функции на желателност за единичните показатели на 
материала. 

Тегловните коефициенти αi за всеки показател се 
определят от зависимостта: 
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където: ri – ранг на i –тия показател т.е. място по важност в 
натуралния ред от единични показатели. 

За показатели с едностранно ограничение Zi се определя от 
зависимостта: 
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За показатели с двустранно ограничение Zi се определя от 

зависимостта: 
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където степенния показател b се изчислява от отношението 
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като се избере стойността yi1 на критерия yi (съответно ) за 
която на частната желателност Zi съответства стойност Zi1 в 
интервала 0,6<Zi1<0,9. 

'
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Превода от натуралните стойности на показателите в 
безразмерна форма при едностранно ограничение се 
осъществява по апроксимационните линейни зависимости, 
съответно: 

- за показател, увеличението на който е желателно 
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- за показател, намалението на който е желателно  
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където: yi – натурална стойност притежаваща i-тия показател; 
yi зад – зададена натурална стойност на i-тия показател при 
Z=0,37; yi необх – необходима стойност на i-тия показател при 
Z≥0,8. 

Превода на натуралните стойности на показателите с 
двустранно ограничение в безразмерна форма се осъществява 
от зависимостта: 
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където: и са най-голямата (при Z ≥ 0,8) и най-

малката (при Z = 0,37) изискуема стойност от i-тия показател. 
max,iy min,iy

В групата материали, пригодността на които се анализира 
за конкретен елемент, като най-пригоден ще бъде материала, 
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койт

е на изчислителния метод за 

шест марки 
конструкционни стомани за които показателите са дадени в 
табл

Показатели за стоманите пригодността на който се анализира 
Показатели  

о има най-висок комплексен критерии (Кmax), но да не е по-
малък от 0,5 с оглед гарантиране удовлетворително ниво на 
качеството на детайла. 

 
3. Приложени

решаване на конкретна задача 
 
адена фирма има в наличност Д

ица 1. 
 

Таблица 1. 

R0,2, A5, Z, KCU, П, Ц, 
MPa % %  евро/тон KJ/m2 mm

Марка  
стомана 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 
41Cr4 800 10 45 600 25-30 1160-1340 

38MnSi5 750 25-30 1440-1630 10 50 900 
50CrV4 800 11 45 800 50-75 1220-1530 

42CrMo4 850 10 45 450 50-75 1220-1530 
36NiCr6 800 11 45 700 50-75 1680-1850 
31NiCr14 800 10 50 800 75-100 2410-2660 

 
Необходи да избере  с  

изработи вал, материала за който да притежава следните 
пока

сително удължение 10 ≤ А  ≤ 20 %; 

и в даден интервал на 
табл се въвеждат долните 
гран

 R , А , Z, KCU, П е 
жел

и в 
табл

а 2 
Резултати от изчисленията за избор на материал 

Показатели 

мо е  се марка томана от която да се

затели:  
у1 – граница на провлачване 750 ≤ R0,2 ≤ 850 МРа; 
у2 – отно 5
у3 – относително свиване 40 ≤ Z ≤ 55 %; 
у4 – ударна жилавост 600 ≤ KCU ≤ 800 KJ/m2; 
у5 – прокаляемост 30 ≤ П ≤ 40 mm; 
у6 – цена 2500 ≤ Ц ≤ 1000 евро/тон. 
За справочните стойности, посочен
ица 1 в изчисленията следва да 
ични стойности за показатели, увеличението на които е 

желателно и горните гранични стойности за показателя, 
намаляването на които е желателно. 

Дадените показатели в таблица 1 имат едностранно 
ограничение, като за показателите 0,2 5

ателно увеличаване на стойностите, а за показателя Ц – 
намаляване. Приемаме, че важността на показателите е еднаква 
и затова техните тегловни коефициенти в (1) не отчитаме. 

Изчисленията са проведени последователно по формули 
(7,6,3 и 1). Резултатите от изчисленията са представен

ица 2. 
 
Таблиц

y1 y2 y3 y4 y5 y6 К Ма
стомана 

Z1 Z2 Z3 Z5 Z6  

рка 

Z4 
41Cr4 0,  0  0  0  0,  0,  628 ,37 ,548 0,37 ,146 736 398

38MnSi5 0  0  0  0  0,0,37 0,37 ,697 ,904 ,116 ,662 433 
50CrV4 0,628 0,424 0,548 0,83 0,954 0,689 0,651 

42CrMo4 0,8 0,37 0,548 0,042 0,954 0,689 0,406 
36NiCr6 0,628 0,424 0,548 0,628 0,954 0,597 0,611 
31NiCr14 0  ,628 0,37 0,697 0,8 0,998 0,308 0,574 

 
От ана на л  с ж  е

критерии за пригодност има най-голяма стойност (К  = 
0,65

. Изводи 

изчислителен метод за избор на материал за 
конкретен детайл по стойността на комплексен критерии за 
приг

на 
ном

да д с
материали от гледна точка на 

тяхн

e dostrability function industrial quality 
cont

 металите. София, „Техника”, 1980. 

лиза  резу татите е ви да, че компл ксния 
max

1), отговарящ на стомана марка 50CrV4, тъй като има най 
голямо съответствие с изискуемите показатели за материала от 
който трябва да бъде изработен вала. 
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1). Съставен е 

одност определен от частните функции на желателност. 
2). Метода позволява да се сравняват помежду си 

неограничено количество материали при различ
енклатура от показатели. 
3). Мето  позволява а се разработи правочна 

информация за еднотипни 
ата взаимозаменяемост. 
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