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Abstract: In this paper short reviue about the most important Macedonian foundry companies is given. During prepariation of this work
autors visited production units of of the foundry companies and discused with their menegament about the most important things concerning
their current work and the plans for the future. It was found that six of the companies are the most important for Macedonian industry. All of
them are private companies. They are founded before transition period, and their production is mainly intended for the foreign market. It is
important to say that they have very ambitious plans for improvement of technological processes and increase of production.
REVIUE OF MACEDONIAN FOUNDRY COMPANIES

MZT Learnica A.D. Skopje is Stakeholder Company in private
ownership. During its existence MZT Learnica A.D. Skopje has
experienced several significant investments and transformations. In
1945 - MZT Learnica is founded as department in composite of
MZT Tito. In 1970 - Significant reconstruction with new furnaces
and Gisak semiautomatic moulding lines is performed in the
foundry. From 1976 - MZT Learnica grows in independent legal
subject. In 2006 new melting aggregates are installed, and was
agreed and is in phase of realization new automatic moulding line
as encircled technological manifold with new sand plant and shot
blasting machine. Company manufacture castings from gray, ductile
iron (90%)
and nonferrous metals with fully encircled
technological line; starting from manufacturing pattern equipment,
core making, moulding, pouring, shot blasting, machining, coating,
packing, and warehousing in own store for selling.
MZT Learnica A.D. Skopje has qualified labour force which is in
system of continuous education for performing of following tasks:
Manufacturing of pattern foundry equipment from wood, plastics
and metal;
Manufacturing of cores with CO2 procedure and shell procedure;
Moulding on lines:
800x800x300 - automatic line SAVELI
1000x800x300x500;
1200x1000x300x500;
1600x1200x300x500; line KINKEL WAGNER.
Own plant for epoxy coating.
Own plant for classic painting.
Own plant for machining, lapping, milling, and shave.
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Company poses 2 medium freqency induction furnaces with
capacity of 5t/hour.
Own laboratory for mechanical testing, metallographic testing,
testing of sand quality as well and chemical analyses of metal.
Chemical analyses of metal.
The most important products in MZT Learnica are: parts for
machine industry, fittings (with flanges and pipes, with tyton
junction, for plastic pipes, with flanges mobile and pipes for plastic
pipes with flange mobile), decorative products, air valves and
hydrants, sewage armour and parts by agreement. Some of their
products are given in figure 1.
MZT Learnica A.D. pays special attention to the quality of the
products fully respecting request of the customers, taking in mind
satisfaction with product and business cooperation. In company say
that development is their imperative, through which they secure
competitiveness on market and company profitability, with
inclusion of employees in the development of the same according
their knowledge, experience.
Company in its working is fully oriented at continuous respect of
customer requests and their satisfaction, continuous development
which secures competitive product and company profitability
including employees in company development according their
competence, knowledge, training and experience. Choosing
respective suppliers is additional guarantee for product quality.
Company
offer various types of cooperation as follows:
manufacturing of tools for pouring and castings, castings with your
tool, machining, coating, transportation, etc.
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Figure 1 a. EU flanged and tyton socket pieces, b. MMA flange on tyton tee, c. VV air valve - single body, d. DVV automatic air valve with
two balls, e. sewage greed and frame, f pit hydrant cover - with eliptic opening, g. sprolket h. bearing case, i. direct brake, j. segment for
steam boiler, k. bench side
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There is a special part in our Foundry equipped with a machinery
park used for producing and processing of radiator parts where all
of the radiator parts are cut, welded, examined and assembled.
The manufacturing process goes on without releasing the waste
waters and other materials into the environment. The water is
remanufactured inside the factory compound where it’s used again
as clean technological water.
In the factory there is a paint shop section where the radiators are
being painted with an electrostatic white paint RAL 9016.
Main products of the company besides three types ofradiators are:
hydraulics and pneumatics parts, automobile industry parts, electro
industry parts, and miscellaneous parts (figure 2).

The aluminum and Zinc Foundry LLC – Resen produces high
quality aluminum and zinc effluences by using a technology of high
pressure casting. The company follows the production program of
the factory producing heating items – Algreta, and also introduced
new types of radiators that suit the worldwide quality standards and
which can be used in the world’s largest heating systems, as is the
example in Moscow and throughout Russia and Macedonia.
The factory is equipped with Italian machinery used for pressure
foundry, heating chamber machines ranging from 20 to 180 t used
for zinc casting effluences and cold chamber machines ranging
from 180 to 1100 t also used for casting aluminium effluences. The
metal melting is central but mostly the work is according to the
wishes of the clients, with more types of aluminium alloys.
Estimated number of employees is 74.
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Figure 2 Different casting in Aluminum and Zinc Foundry LLC a. radiator, b and c. hydraulics and pneumatics parts, d and e. automobile
industry parts, f and g. e;ectro industry parts, h and i. miscellaneous parts.

ZELEZNIK AD - MACEDONIA
Zeleznik AD is a private share holders company company for
production and trade founded in 1970. Since its first products sold
in the neighboring countries, today in more than 90% of Zeleznik
production is export oriented. Company supply its long term
business partners located in the countries of the European Union
and also in the overseas countries.

2,00 - 3,15 mm

1,20 - 2,20 mm

1,70 - 2,80 mm

1,00 - 1,80 mm

Zeleznik AD is a company from the field of ferous metallurgy
which deals with production 1. Low carbon steel shots;
2. Various kinds of steel castins.
As can be seen from the figure 3 steel shots have different
granulation, from 0,18 mm until 3,15 mm. Packing of steel shots is
in 25 kg polypropilen bags on pallet of one tone.

1,40 - 2,60 mm

0,85 - 1,60 mm
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0,70 - 1,20 mm

0,35 - 0,80 mm

0,60 - 1,10 mm

0,50 - 0,90 mm

0,18 - 0,60 mm

Figure 3 Different granulation of steel shots produced in Zeleznik AD
Some technical dates about steel shots are given below:
Chemical composition: C = approx. 0,10% - 0,15%,l Si = approx.
0,10% - 0,15%, Mn = approx. 0,50% -1,00%, P = max. 0,035%, S =
max. 0,035%;
Period of durability: ERVIN TEST K50 = 2000 - 2500 cycles;

Hardness: HRc = 41 - 45; HV = 420 - 480;
Specific weight: 7,5kg/dm3;
Filling weight: 4,4kg/dm3;
Microstructure: Bainite / Martensite.
The most usual application of steel shot is given in the table 1.

Table 1. Application of steel shots in different sectors.
GENERAL APPLICATIONS
PRODUCTION

PRODUCTS

PURPOSES

FOUNDRY

Iron and Steel Casting
Product
Non-Ferrous Casting
Products

Desanding
Deburring

STEEL WORKS
&
ROLLING MILL

Blooms and Billets
Hot and Cold Rolled
Products
Drawn and Extruded
Products
Steel Tubes

Descaling

Metal Construction &
Shipbuilding
METALWORKING Forging, Stamping, diework
Spring, gears, sundiers

Descaling
Surface Preparation
(Before painting
coating, enamelling,
galvanizing)
Shot Peening

Drums, Wagons, Site
Equipment
MISCELLANEOUS Graphite Electrodes
Heavy Concrete
Stone Dressing

Reconditioning

As can be seen from the figure 4 (a-c) different castings are produced in AD Zeleznik. These parts are mainly produced from manganese
steel and are mainly used in three industry areas: quarries, steam power plants and building and construction.

a
b
c
Figure 4. Castings from Zeleznik AD for different industry sectors: a. quarry b. building and construction c. steam power plants.
For production of steel shots and castings, company posses three electro inductive furmnaces (2 tones eeach). Two of them are low frequency
(500Hz) and one is medium frequency furnace (50 HZ). Maximal annual production is 2000 t castings and 8000 tone steel shots.
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RZ Institute was formed and built in parallel with the foundation of
RZ “Skopje”. Its concept followed the needs of
the former steelworks factory and wider. The institute started with
its work in 1967. On December 05, 1997 the Institut undergone the
process of transformation into the privately-owned establishment.
Since February 2001, RZ Institute is fully private-owned facility.
After privatisation of RZ Institut AD Skopje, the need of the
economic efficiency arise, which led to the necessary improvements
of the market competitive abilities. These were the reasons for the
rehabilitation, modernisation, and re-assignment of the existent

technological lines and production processes. RZ Institut AD
Skopje employs 56 permanent employees.
Nowadays RZ Institut is a shareholding company with the dominant
activity of production of alloys from coloured metals (aluminium
and copper) and non-metals. RZ Institute offers production
of coloured metallurgy, metallurgy in production of the fire proof
materials, as well as the production of industrial lime.
RZ Institute produce different types of Al alloys according EN
standards (table 2) and desoxidation module, used in steel industry
(table 3). Other alloys can be produced on the customers’ demands.

Table 2 Aluminium alloys according EN standa produced in RZ Institut
aluminium alloys

Si

Fe

5.07.0
8.011.0
10.513.5
10.513.5
9.011.0
9.011.0

DIN225 EN AC-45000
DIN226 EN AC-46000
DIN230 EN AC-44300
DIN231 EN AC-47100
DIN233 EN AC-43200
DIN239 EN AC-43400

Cu

Mn

Mg

Zn

Cr

Ni

Pb

Sn

Ti

each

total

3.05.0
2.04.0

0.20.65

0.55

2.0

0.15

0.35

0.3

0.15

0.2 0.05

0.35

0.55

0.55

1.2

0.15

0.55

0.35

0.25

0.2 0.05

0.25

0.1

0.55

0.55

0.1

/

/

/

/

0.2 0.05

0.25

0.71.2

0.55

0.35

0.55

0.1

0.3

0.2

0.1

0.2 0.05

0.25

0.65

0.35

0.55

0.35

/

0.15

0.1

/

0.2 0.05

0.15

0.451.0

0.1

0.55

0.15

0.05

0.15

0.15

0.05

0.2 0.05

0.15

1.0
0.61.2
0.451.0
0.61.2

0.20.45
0.20.5

Table 3 Desoxidation module, used in steel industry
Element
%

Si

Fe

Cu

Zn

Pb

C

S

P

1-4

1-3

0.6-2

0.2

0.2

>0.1

>0.1

0.01

Mould and sand castings of aluminium is implemented in RZ
Institut too. Mould casting is used for obtaining of ingots
with dimensions 640x75x65, weight between 5.5 and 6.5 kg,
packed on cast pallettes from the same material, with dimensions
640x640x700, and weight between 600 and 650kg. Different forms
on the customers demand (unique pieces or small series) are
produced too. Casting in sand moulds is implemented for different
single forms or small series (elements for sewerage and water
systems, industrial systems: underground hydrants, ventile heads,
fire hydrants, pipes and so on.
Production of copper alloys according to EN standards is performed
too. The following copper alloys are mostly produced (according to
EN standards): Rg-bronzes, tin-lead bronzes, tin bronzes and
aluminum bronzes.
Casting of copper alloys implies mould casting of ingots with
dimensions 640x75x65, weight between 13 and 15kg. Different

forms on the customers’ demand (unique pieces or small series are
produced too. Sand Moulds is performed for casting of
cylinders from D=20 mm to D=200 mm and pipes from D=20 mm
to D=200 mm. Different prophiles on customers’ demands are
produced too.
Casting of art sculptures out of bronze, brass and aluminium is
implemented
in
current
time. RZ
Institute
has
an
adequate equipment and trained personnel for creating art sculptures
starting from vax model and finishing with casting in bronze, brass
or aluminium.
Two aggregates are used for melting of aluminium (1,2 and 0,5 t)
and two for melting of copper alloys (both of 0,5 t). All of them are
heated by natural gas. Agregates for aluminium can be seen in the
figure 5. One small inductive furnace (11 kg) is used for decorative
casting.

Figure 5 Agregates for melting aluminium alloys ina RZ Institut
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J.S.A. TEAL - Tetovo
J.S.A. TEAL - Tetovo was established in 1978 as a part of
ALUMINA from Skopje. About ten years later in accordance with
the Enterprise Law, in 1989, TEAL was registered as an
independent company which became a Holding Company in 1991.
In 1999, the German company RAKU from Obernburg - Germany
became the dominant owner of TEAL possessing 53% of it. - Since
1978, TEAL is a company which satisfied the buyers needs for
quality aluminium profiles. The mission of the Company is to
overcome the expecting the clients and to become "Supplier of high
quality aluminium profiles of hard and soft aluminium alloys".
TEAL is export - oriented company. Over 90 % of the products are
for the foreign markets like Serbia, Germany, Austria and Slovenia.
The annual manufacturing capacity is about 2000 tons of final
product, in three shifts.

The manufacturing process, implemented in TEAL, is actually an
integrated manufacturing system, which starts with aluminium and
some other elements like copper, silicon and magnesium.
Aluminium as raw material in the manufacturing process is with
the pureness of 99.7 % - 99,8%. The process ends with a final
product - aluminium profile in different circle dimensions and
shapes. Melting of row material is in two electro inductive furnaces
(5,5 t each).
It means that the manufacturing process is divided into two main
phases:
- Process of manufacturing aluminium alloys in shapes of logs
and ingots, figure 6;
- Extrusion of logs into profiles with different circle dimension
(figure 7), followed by heat threatment where necessary.

Figure 6 Aluminium logs
The main activity of the holding company J.S.A. TEAL from
Tetovo is the production of aluminium alloys and profiles. More
concretely:
Production of aluminium logs, blocks for deoxydation and
alloys
Production of pressed aluminium profiles, pipes, bars and
construction profiles;

Production of aluminium gallantry, aluminium brackets for
electrical distribution network and similar products;
Key production groups are: aluminium alloys in a shape of logs and
ingots and aluminium profiles in different circle dimension. These
products are later on used in the automobile industry, construction,
airplane industry, machine industry and etc.

Figure 7 Final products in J.S.A. TEAL
The improvements in the foundry, where the melting and the
foundering of the aluminium is done, are planned with the inclusion
of the SNIF system (Spinning Nozzle Inert Flotation System).This
is a refinement system which allows a better quality of the metal,
reduced time of processing, reduced emissions and lower operation
costs.
The inclusion of surface protection is an extra given value to the
final product, and the same will be done through the use of the
process of anodization, and later on through the initiation of a
process for surface protection with dust painting.
Key production groups are:

- Aluminium alloys in a shape of logs and ingots.
- Aluminium profiles in different circle dimension.
These products are later on used in the automobile industry,
construction, airplane industry, machine industry and etc. The
company also manufactures all kind of products made of aluminium
profiles, like doors and windows and also products for industrial
purposes, including aluminium brackets for electrical distribution
network.
The most important categories in J.S.A. TEAL - Tetovo are:
aluminium logs, blocs for deoxydation, aluminium alloys,
aluminium profiles, pipes and bars and aluminium gallantry.

LTH Castings* LTH Learnica-Ohrid
LTH Learnica in Macedonia was founded in 1961 and joined the
LTH Castings Group as the last member in 2005. Starting in the 60s
as a supplier for the ex Yugoslav car industry, covering various part
and material categories the company evolved to a structured and
cost-efficient die-casting producer, based on the technical
knowledge with favourable labour cost.
LTH Learnica is specialized for complex, high-quality highpressure die-aluminium components and systems. Supplier of both
high-tech and less complex parts manufactured by a network that is

spread across Central and South Europe (Slovenia, Croatia and
Macedonia).
Highest-quality, innovative
solutions and
dedicated customer
service sunder continuous improvement.
Core competences of the company are: die-casting of
aluminium parts, tool design and manufacturing, processing of
aluminium alloys:
- EN AC 46000 (AlSi9Cu3, Al226)
- EN AC 44300 (AlSi12, Al230)
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- EN AC 47100 (AlSi12Cu, Al231)
Additional Service is heat treatment of aluminium parts.
The recently introduced in-house tool and mould production
supports the LTH Castings Group tool demand and enables on the
other hand the site to focus on manufacturing aluminium antivibration components, spools as well as some non-automotive
electronic housing components. The site focuses on raw part
production, labour intensive products and products with intensive
and sensitive mould maintenance demand.
Core competences of the company are:
- Aluminium die-cast automotive components;
- In-house manufacturing of tools and devices;
- Development of products, tools and processes;
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- One stop shop - from initial development to serial production;
- Simultaneous and resident engineering.
Strategic focus of the company is: quality first approach, Volume
production with fully exploiting the labour cost advantages,
focusing rough part with grinding, tapping and drilling possibilities,
increasing share of parts demanding intensive tool maintenance,
further development of tool shop, SE Europe proximity advantages
(Romania, Turkey etc.), specialisation to selected product groups.
Key products of the LTH Learnica is: tool-making: die-cast tools,
deburring tools sleeves.
Series production includes: anti vibration components safety
systems castings (spools).

d

Figure 8 LTH Learnica products a. automobile part, b. anti vibration component, c. spool, d. tool making
There is four aggregates (furnaces) heated by natural for melting of aluminium alloys, figure 9. Fifteen casting machines are used for die
casting of aluminium alloys in LTH Learnica.

Figure 9 Pouring of molten metal from the melting furnace, LTH Learnica
CONCLUSION
In this paper an overvue of Macedonian foundry companies is
given. In current time six companies play key role in Macedonian
economy. All of them were separately presented. These
companies were founded in the period of socialist society. They
past very hard period of transition. Nowadays they are private
companies with domestic or foreign owners. They have similar
planes for the future to improve technological process, to employ
high-quality personel (production and control), to increase
production, to acquire new markets and to protect environment.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕТАЛЛУРГИИ И
ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
NEW MATERIALS FOR METALLURGICAL AND FOUNDRY PRODUCTIONS(АНГ.)
Каргинов В.1, Малый А.2, канд. техн. наук Иванов В.3,
Украинско-российское предприятие «Союз» ООО, Украина 1,2, mk21mk@mail.ru, avm_1980@mail.ru,
Запорожский национальный технический университет, Украина 3 , ivg_ua@mail.ru
Анотация: В статье рассматриваются технологические смеси для металлургии и литейного производства, которые
разработаны УРП «Союз» и успешно применяются в технологических процессах изготовления отливок и слитков на
предприятиях Украины, России, Белоруссии и других стран. Вспомогательные материалы производства УРП «Союз» это
готовые смесевые добавки, предназначенные для улучшения качества жидкого металла, литейной формы и направленные на
повышение технико-экономических показателей изготовления литых изделий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДИФИКАТОР КОМПЛЕКСНЫЙ, ДОБАВКА СМЕСЕВАЯ, МЕТАЛЛ, ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ, СВОЙСТВА.
KEYWORDS: COMPLEX MODIFYING AGENT, COMMIXTURE ADDITIVE, METALL, CASTING MOLD, PROPERTIES.

1. Введение

40
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Изготовление отливок в песчаных формах остаётся
основным методом в современном литейном производстве.
Поэтому
разработка
и
использование
специальных
технологических
добавок,
оптимизирующих
свойства
формовочных смесей и жидкого металла, улучшающих их
служебные и технологические свойства, а также повышающих
выход годного, является весьма актуальной задачей для
современного литейного производства.
Украинско-российским предприятием «Союз» ООО
разработано около трех десятков вспомогательных материалов
для литейного производства и металлургии, которые касаются
практически всех технологических звеньев процесса
изготовления отливок и слитков: от изготовления литейной
формы и получения жидкого металла до выбивных и
финишных операций. В данной статье представлены некоторые
представители таких вспомогательных смесевых добавок,
которые эффективно и с успехом применяются на
предприятиях Украины, России, Беларуси, ЮАР и других
стран.
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присадка модификатора, %
ФС75л

ФС60Ба4

МК21

Рисунок. 1 – Влияние присадок модификатора на отбел
серого чугуна.

2. Результаты и дискуссия
Пакетированные
графитизирующие модификаторы МК-21г
для чугунного литья

2.2. Синтетическая
противопригарная
«Контрасанд» МК10лА

2.1.

Получение чугунных, особенно тонкостенных, отливок
без отбела практически невозможно осуществить без
проведения графитизирующего модифицирования.
Модификатор МК21г предназначен для внепечной
графитизирующей обработки чугуна. Аналог зарубежных
добавок «Калой», «Нукалой» и др.; в составе содержат
активированные углерод и кремний, и, в небольших
количествах, медь, алюминий, кальций, титан. Часть
компонентов находится в ультрадисперсном состоянии.
Применяется для графитизирующего модифицирования
высокопрочного и серого чугунов, предотвращения отбела в
отливках, повышения механических свойств, размельчения и
равномерного распределения графитовых включений.
При невысоких нормах расхода хорошо устраняет отбел,
долго сохраняет модифицирующий эффект (повышенная
"живучесть"), имеет при этом весьма низкую стоимость.
Модифицирование комплексным модификатором МК-21
является более эффективным по сравнению с традиционными
модификаторами ФС75, ФС60Ба4 и др. [1].

комплексная
добавка

Эффективным средством снижения пригара на
чугунных отливках, получаемых в сырых песчанобентонитовых
формах,
является
применение
углеродсодержащих
материалов:
молотого
угля,
каменноугольной пыли, битума, мазута и других органических
веществ. К этим материалам предъявляется целый ряд
требований [2, 3], уровень которых зачастую зависит от
конкретных технологических условий изготовления отливок.
В зарубежной и отечественной практике литейного
производства все большее распространение находят комплексные
синтетические углеродсодержащие добавки, отличающиеся
высоким выходом «блестящего углерода», широким интервалом
пластичности и меньшим расходом в смеси. Известны
противопригарные добавки марок «ЛИТАКАРБ», «БЛЕСКОЛ»
(Россия),
«КАРБОЛУКСОН»
(Франция),
«АНТРАПУР»
(Германия), «НАЙВОК» (Швеция) и др.
Была
разработана
специальная
синтетическая
комплексная противопригарная добавка нового поколения,
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получившая название МК10лА или «Контрасанд», которая не
уступает импортным аналогам.
В условиях ПАО «Червона зирка» было проведено
опытно-промышленное опробование комплексной добавки
«Контрасанд» при изготовлении чугунных отливок в сырых
песчано-бентонитовых формах.
Результаты испытаний приведены в табл.1. и на рис.2
Таблица 2. Количество пригара на отливке
Количество пригара на отливке, %
Наименование и
С противопригарной
материал отливки
Без добавки
добавкой
Боковина СЧ20
9,2
4,3
Корпус СЧ20
7,1
2,5
На рис.1 приведен внешний вид отливок, полученных
без противопригарной добавки и с добавкой «Контрасанд».
Боковина

а
Корпус
Рисунок 3 – Внешний вид отливок из чугуна (СЧ20),
полученных с применением противопригарной добавки
«Контрасанд», после дробеметной очистки

2.3. Добавка для снижения
шлака "Ликвос"(СК-1р).

Известно [4], что роль шлаков в электросталелитейном
производстве исключительно многообразна. Через шлак или с
его участием осуществляются важные металлургические
процессы и реакции. Повышение эффективности работы
шлаков связывают, не последнюю очередь, со снижением их
температуры плавления и вязкости.
Наиболее распространенной добавкой увеличивающей
интенсивность диффузионных процессов при выплавке стали
является плавиковый шпат. Однако его применение зачастую
связано с агрессивным воздействием на футеровку печи и
снижением ее стойкости. Кроме того, что плавиковый шпат
является относительно дорогостоящим, его поставки, которые
осуществляются в основном из-за рубежа, могут зависеть не
только от экономических, но и от сезонных условий.
Поэтому применение заменителей плавикового шпата с
отсутствием вышеперечисленных недостатков является
актуальной задачей.
Была
разработана
комплексная
смесь
СК-1р,
получившая название «Ликвос», предназначенная для
эффективного разжижения основных шлаков при выплавке
углеродистых, низколегированных и сложнолегированных
сталей. Данный материал содержит в своём составе вещества,
понижающие температуру плавления шлаковой смеси, что
способствует снижению вязкости шлака при плавке металла в
дуговой электропечи. Основные физико-технологические
характеристики представлены в табл.3.

б
Рисунок 2 – Внешний вид отливки «Боковина»,
полученной без добавки (а) и с добавкой «Контрасанд» (б)
Как видно, из приведенных данных, присутствие
синтетической добавки «Контрасанд» в составе смеси (табл.2)
существенно снижает образование пригара на отливках,
способствует снижению времени конечной дробеметной
обработки и улучшает товарный вид отливок.
Таблица 2. – Рецептура формовочной смеси
Компонент
1 Отработанная формовочная смесь
2 Песок кварцевый 2К2О102 ГОСТ 2138-91
3 Бентонит П1Т1КА ГОСТ 28177-89
4 Противопригарная добавка МК 10лА
«Контрасанд»

вязкости

Количество, %
98,8
0,8
0,3
0,08

Внешний вид отливок после сокращенной на 25 – 30 %
продолжительности дробеметной очистки приведен на рис.3.
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2.5. Добавка для улучшения выбиваемости
"Деструктор" (СК-3)

Таблица 3 – Физико-технологические характеристики
комплексной смеси СК-1р «Ликвос»
Внешний вид:
Порошок светлосерого цвета
Химический состав:
-∑(Al2O3;SiO2; MexFy; MgO; CaO)
≥70%
- ПАВ
≥5
Насыпная плотность,
1000 кг/ куб.м.
Влажность смеси, не более:
4,0 %
Снижение вязкости шлака позволяет более полно
проходить реакциям окисления вредных примесей во время
окислительного периода плавки, а также реакциям
восстановления во время восстановительного периода плавки.
Применяется аналогично применению плавикового
шпата или других разжижителей шлака. Присадка
производится по мере необходимости (4-5кг/тонну жидкого
металла). При загустевании шлака производится присадка
очередной порции «Ликвоса».
Применение присадки СК-1р «Ликвос» на ряде
отечественных и зарубежных литейных предприятий
позволило обеспечить наиболее благоприятные условия для
проведения необходимых сталеплавильных процессов в
дуговой электропечи с наивысшими технико-экономическими
показателями.

Одним из наиболее распространенных связующих в
современном литейном производстве является жидкое стекло.
Существенным недостатком жидкого стекла является
затрудненная выбиваемость смесей из отливок вследствие
расплавления силикатов натрия при нагревании форм металлом
и последующего спекания формовочной смеси при
охлаждении, приводящее к значительному упрочнению. Одним
из наиболее простых способов улучшения выбиваемости
формовочных и стержневых смесей является введение в смесь
специальных добавок. Их можно разделить на органические
(кероген непылящий, эмульсии, содержащие полистирол и т.д.)
и неорганические( вспученный перлит и вермикулит и т.д.).
Однако и в этом случае достижение желаемого
результата сдерживается определенными факторами.
Например,
органические
добавки
повышают
газотворную способность смеси, снижают прочность смеси при
тепловой сушке ввиду частичного выгорания, могут приводить
к
науглероживанию
поверхности,
образованию
трудноотделимого
пригара,
ухудшению
санитарногигиенических условий труда.
Неорганические, в свою очередь, при небольших
добавках (до 6%) малоэффективны, а повышение их
содержания приводит к снижению исходной прочности смеси.
Согласно данным, приведенным в работе [2],
температура нагрева смеси до 500-600'С соответствует
минимуму работы выбивки, а при 800'С, наоборот,
наблюдается максимум вследствие образования легкоплавкой
эвтектики в системе Na2O-SiO2. На практике только мелкие
стержни, омываемые со всех сторон жидким металлом,
прогреваются до температуры 800'С и выше. Крупные, в свою
очередь, нагреваются в объеме до более низких температур, а
максимум нагрева наблюдается только в поверхностных слоях.
При этом, не смотря на минимальную работу выбивки при 500600'С, удаление стержней является весьма трудоемким и
проблематичным процессом.
Поэтому в задачи УРП «СОЮЗ» входила разработка
такой разупрочняющей добавки, которая обеспечивала бы
минимум работы выбивки, как при низких, так и при высоких
температурах нагрева жидкостекольной смеси.
Для этих целей было предложено сделать комплексную
добавку, где каждый входящий в ее состав компонент
обеспечивал минимальную работу выбивки в определенном
температурном интервале. Данная смесь получила название
«Деструктор» (СК-3у).
На основании проведенных исследований была
установлена оптимальная добавка «Деструктора» (СК-3) для
улучшения выбиваемости, которая составила 2-4 % от массы
сыпучих.
Промышленное опробование проходило в условиях
литейного цеха ОАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" при
изготовлении стержней для отливки «Диафрагма» из стали
20ГЛ.
После
очистки
гидроабразивным
способом
производилась визуальное сравнение качества поверхности
отливок полученных по опытной и традиционной технологии.
Наблюдалось существенное уменьшение пригара и
снижение работы выбивки в труднодоступных местах отливок,
полученных с применением «Деструктора» (рис.4 а), по
сравнению с отливками, полученными по традиционной
технологии.
Таким образом, разработанная в УРП «СОЮЗ»
разупрочняющая
добавка
«Деструктор»
(СК-3у),
способствовала снижению прочности стержней после заливки
металлом и может быть рекомендована для практического
применения в жидкостекольные смеси для уменьшения
трудоемкости выбивных и очистных операций, для стержней и
форм любой конфигурации и веса.

2.4. Экзотермическая
присыпка
для
открытых прибылей отливок и
головных частей слитков Термит-2"
(СК-4)
Одним
из
наиболее
перспективных
способов
повышения
технологического
выхода
годного
при
производстве
отливок
является
использование
экзотермического обогрева прибылей. Это позволяет снизить
объем прибылей, повысить эффективность их работы,
увеличить плотность и герметичность отливок.
В современном литейном производстве обогрев
прибылей осуществляется с помощью экзотермических смесей
Экзотермические смеси присыпают, как правило, на
поверхность открытых прибылей.
Основой большинства экзотермических смесей является
термит - механическая смесь порошкообразного алюминия и
оксида железа в виде окалины или руды. Окисление алюминия
оксидом
железа
сопровождаются
значительным
экзотермическим
эффектом.
Осуществление
реакций
ускоряется при наличии небольшого количества катализаторов
- нитратов или фторидов. Кроме того, в составе таких смесей
должны
быть
специальные
добавки,
улучшающие
теплоизоляцию прибылей [5, 6].
Сотрудниками УРП «Союз» была разработана
специальная экзотермическая смесь, которая удовлетворяет
всем требованиям к подобной продукции. Она получила
название СК-4 (Термит-2) и прошла стадию промышленного
внедрения на многих отечественных и зарубежных
предприятиях. Время активного горения составляет 5 - 15
минут, а общее время дополнительного термического
воздействия – 15…35 минут. Теплотворная способность
аналогична лучшим зарубежным аналогам (например, Ferrux
707/5, Foseco).
Использование экзотермических смесей позволяет
значительно повысить выход годного, уменьшить расход
металла на надливы, улучшить питание отливок, способствует
получению плотного металла без образования усадочных
дефектов и, таким образом повышает физико-механические
свойства и эксплуатационную надежность стальных отливок.
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производство достигает сотен тонн. Потребителями МК-21рс ведущие заводы Украины, России, Белоруссии, ЮАР:
- ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»
- ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»
- ПАО «Энергомашспецсталь»
- ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
- ОАО «Бежицкая сталь»
- ОАО «Муромский стрелочный завод»
- РУП «БЕЛАЗ»
- Арселор Миттал ЮАР и другие .

2.7. Коагулятор шлака СК-1
Удаление шлака с поверхности металла при плавке в
индукционной печи или непосредственно в ковше является
весьма трудоемкой и трудно механизируемой операцией.
Разработанная добавка СК-1 (коагулятор шлака) –
предназначена для связывания и облегчения скачивания
шлаков в плавильных агрегатах и ковшах при производстве
отливок из стали и чугуна.
Дополнительно смесь комплексная СК-1:
- снижает скорость падения температуры металла;
- увеличивает эффективность магнийсодержащих
модификаторов;
- увеличивает срок службы футеровки ковшей.
Импортные аналоги: “SLAX”, “REMMOS”, “Cotrex”,
“Барьер”.

а

3. Заключение
Таким образом, продукция УРП «Союз» ООО является
актуальной для металлургического и литейного производств, а
сам «СОЮЗ» - одно из немногих предприятий, соответствующих определению "научно-производственное" и поэтому,
несомненно, специалисты могут ожидать появления от него
новых интересных материалов и технологий для литейного
производства.
УРП "СОЮЗ" производит и реализует указанные
материалы в соответствии с нормативно-технической
документацией Украины или по заявке потребителей.
Смесевые порошкообразные пакетированные (как правило)
материалы, не требуют никакой предварительной подготовки
(дробления, просеивания, взвешивания и т.д.). Поступают к
заказчику в полностью готовом к использованию виде, масса
пакета устанавливается заказчиком. Разработки защищены
патентами России и Украины. Около 20 лет используются на
предприятиях Украины, России, Беларуси и других стран.

б
Рисунок 4 – Качество поверхности отливок,
полученных по опытной (а) и традиционной (б) технологии

2.6. Пакетированный
МК21рс

раскислитель

Важнейшей операцией при выплавке стали в дуговых
сталеплавильных печах или обработке расплава в установках
ковш-печь, является процесс диффузионного раскисления или
раскисления шлака. Данная технологическая операция
необходима для снижения в стали неметаллических
включений, для протекания активного процесса десульфурации
и удаления растворенных газов.
Ранее наиболее распространенными материалами,
которые использывались для диффузионного раскисления,
являлись молотый ферросилиций, графит, алюминий, карбид
кальция и др. Однако, начиная с 1998г., то есть с того момента,
когда УРП «СОЮЗ» выпустил свой раскислитель МК-21рс, все
большее количество предприятий используют его в своей
технологии выплавки стали. МК-21рс используют для
раскисления шлака как при выплавке сталей в дуговых
сталеплавильных печах, так и при дуплекс-процессе в
установке ковш-печь, а с недавнего времени данный
рскислитель начали использовать в конверторной технологии
производства стали. Преимущества МК-21рс по сравнению с
другими раскислителями заключается в том, что он содержит
металлический кремний, электрокальцинированный углерод и
ПАВ, причем значительная часть компонентов находится в
ультрадисперсном состоянии, что дополнительно обеспечивает
высокую
раскисляющую
способность.
Еще
одним
преимуществом является поставка потребителю МК-21рс в
расфасованном и полностью готовым к использованию виде,
исключающем операции по подготовке (дроблению и
смешиванию). МК-21рс – бестселлер «СОЮЗа», его

4.
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НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРНИЯ
ПАКЕТ MAGMA5 ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ЛЕЯРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Георгиев, Г. Евт.
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидро-аерoдинамика,
Българска Академия на Науките, България
g.georgiev@ims.bas.bg

NEW CAPABILITIES OF THE LATEST VERSION OF THE SOFTWARE PACKAGE MAGMA5 FOR
COMPUTER SIMULATION AND OPTIMIZATION OF CASTING FORMATION
Assoc. Prof. G. Evt. Georgiev, PhD
Institute of Metal Science, Equipment and Technologies "Akad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre
Bulgarian Academy of Science, Bulgarian

Abstract: The latest capabilities of the world famous software package MAGM5 are presented. The significant improvement of mathematical
models included in the package and describing in depth and detailed processes and phenomena accompanying the casting formation are
illustrated. Some new criteria functions predicting the parameters of the formed structures, locating almost all kinds of defects and
predicting the properties of formed casting are introduced. The modular structure of the package is shown, by which it covers a variety of
casting methods. The capabilities of rich toolkit of the latest version MAGMA5.2.0.7 for interactive and automatic optimization of casting
technologies are outlined.
Key words: COMPUTER SIMULATION, CASTING FORMATION, OPTIMIZATION OF CASTING TECHNOLOGIES

1. Увод

Леярството е много старо изкуство, но с бурното
развитие
през
последните
тридесет
години
на
математическото моделиране и компютърното симулиране
в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в
бързо развиваща се в различни направления наука[1] .
Навлизането на компютърния софтуер в световната леярска
практика отдавна вече не е екстравагантна украса за
ефектно представяне на изделията, а се е превърнало в
неразделна
част
от
научно-изследователската,
проектантската и развойната дейност, свързана с
прецизирането и оптимизирането на леярските технологии,
създаването на отливки с високи експлоатационни
качества,
снижаване
на
р азхода
на
метал,
реализирането
на
енергетични
икономии,
рязко
съкращаване на времето за цикъла проектиранереализация, бърза и точна, качествена и количествена
диагностика на широка гама от евентуални дефекти.
Един от световно известните софтуерни пакети за
такива цели е известен под името MAGMASOFT. Той е
създаден от фирмата MAGMA Giessereitechnologie със
седалище гр.Ахен, Германия[2]. Пакетът се развива и
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата,
посредством разработката на множество научни проекти с
различни звена на водещи немски институти като Института
по леярство в гр. Ахен, Макс Планк институт и др.
Математическите модели, заложени в програмата, се
обновяват непрекъснато като в тях биват отразявани
повечето от най-съществените научни разработки в областта
на материалознанието, били те обект на докторски
дисертации или научни публикации. Разширяват се и се
усъвършенстват
както
математическите
модели,
обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси, така и
базата данни, която позволява третирането на все по-широк
кръг от материали и сплави, а така също и методите на
леене. Общопризнат факт е, че MAGMASOFT няма
конкуренция по отношение на вградената база от данни в
пакета. По такъв начин, тя успешно се конкурира с найизвестните и мощни програми от бранша, като ABBACUS,
PROCAST, ANYCASTING, NOVACAST, 3D-FLOW, LMFLOW, PATRAN и др.
В тази връзка бих искал да отбележа, че в нашата
страна и по-точно в Института по металознание при БАН

“Акад. А. Балевски” (Имет-БАН) в гр. София се разполага с
MAGMASOFT от повече от 10 годни. Първоначално,
програмният пакет бе предоставен за научни изследвания,
като резултат от успешно съвместно изпълнение на проект
“COPERNICUS” – една от водещите европейски програми за
научно развитие. От 2005 година насам, ИМСТЦХА-БАН е
изключителен и официален дистрибутор на програмните
продукти на MAGMA GmbH за България и разполага с
последните им версии. Той е оторизиран както да продава
лицензи за ползване на програмите, така и да сключва договори
за оказване на технологична помощ и реализиране на конкретни
проекти с извършване на симулации и оптимизации на
конкретни леярски технологии. Настоящото изложение има
за цел да представи най-новите възможности на последната
версия на софтуера MAGMA5.2.0.7 за компютърна
симулация и оптимизация на леярските технологии.

2. Управление на проектите

В MAGMA5 е въведена принципно нова паралелна
организация на работата по подготовката на всеки конкретен
проект. Потребителят може да влиза във всеки от етапите на тази
подготовка, като добавя параметри или настройки там. Работата
по всеки проект е разделена на шест основни раздела (Фиг.1):
• Меню на проектите и техните версии;
• Геометричен моделиер;
• Генератор на омрежването;
• Дефиниция на процесите за симулиране;
• Симулиране;
• Визуализация на резултатите;

Фиг.1. Главна структура на MAGMA5
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• Модул за измерване и визуализация на остатъчни
деформации и премествания след формиране на
отливката.

• Пряка връзка с базата данни за материалните дефиниции и
автоматичен подбор, предлаган на оператора за спестяване
на време;
• Незабавна визуализация на евентуални грешки или
конфликти в отделен прозорец;
• Голям набор от възможности за избор на вида, в който да се
получат резултатите;
• Възможност да се подготви собствена заявка за набор от
резултати.

3. Геометрично моделиране

Предложено е напълно ново решение за геометричния
моделиер (Фиг.2).

Фиг.2. Работна среда на геометричния моделиер
Неговите основни достойнства са:
• Визуализация в стила на водещите CAD програми;
• Възможност за работа с булеви операции при
геометричните обекти;
• Възможност за четене и експортиране на геометричните
обекти;
• Граничното условие на входа на леяковата система се
генерира заедно с точките на инструмента “Tracer”
автоматично;
• Задаване на контролни точки относно дадена равнина;
• Възможност за създаване на собствена геометрична база
от тела и обекти;
• Лесен и удобен достъп до геометричните бази данни на
FOSECO;
• Богат инструментариум за опериране с геометричните
обекти:
ротации,
екструдиране,
сечения,
мултиплициране и много други.
• Проверка за разглобяемост на инструменталната
екипировка, индикация за геометрични грешки и
визуализация на разглобяването – Фиг.3

Фиг.4. Дефиниране на процесите
Значително е обогатен генераторът на мрежи в отделните
тела на системата. Създаден е богат набор от възможности за
специфично индивидуално омрежване на отделните компоненти с
оглед повишаване на точността на решаваните задачи. Особено
внимание е обърнато на омрежването на кухината на формата с
оглед подобряване на описанието на нейното запълване с течен
метал.

5. Нови ефекти при симулиране на запълването

В MAGMA5.2.0.7 е добавено усъвършенстване на модела на
запълването, при което става възможно да се отчитат силни
турбулентности, струйни течения и влиянието на повърхностното
напрежение при формиране на фронта на течението. На Фиг.5 са

Фиг.5. Запълване с отчитане на повърхностното
напрежение

Фиг.3. Визуализация на разглобяемост
Предоставя се възможност, геометрий, приготвени на
продукти като STEP, IDEAS, ProE и CATIA да се импортват
бързо и лесно в геометричния моделиер на MAGMA5.

4. Дефиниция на процесите за симулиране

Дефинициите на процесите се извършват съгласно
графикът на тяхната последователност. Графичният вид на
работната среда в този случай е показан на Фиг.4.
Главните предвидени възможности тук са следните:
• Удобно задаване на дефинициите директно върху
означенията на процесите;

Представени за сравнение са два типа формиране на фронта на
запълване:
• Запълване с отчитане на повърхностното напрежение –
пластината в ляво;
• Запълване без отчитането му – пластината в дясно.
Добре се вижда, че отчитането на повърхностното напрежение
води до по-компактен фронт на запълване, което е и по-типично
за течението на реалните стопилки.
В МАГМА5.2.0.7 е влючен и специален модул за запълване
на формата, наречен SOLVER5. Като негови основни достойнства
следва да се отбележат:
• Отчитане на повърхностното напрежение;
• Подобрено описание на турбулентностите;
• По-реалистично описание на струйни течения;
• Симулиране на движение на частици в стопилката с крайни
геометрични размери и маса – Фиг.6.
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Някои от по-известните от тях са показани на Фиг.7-9. Критерият
“Porosity” локализира зоните, застрашени от поява на газова
пористост Фиг.7). Критерият “HotSpot” (Фиг.8) прогнозира
местата, в които следва да се очаква масов дефицит по време на
кристализацията. На Фиг.9 е представен критерият “GRADIENT”,
който тясно корелира със едрината на формираната структура.
Низките му стойности обуславят формиране на едрозърнеста
структура с понижени механични показатели, докато обратно,
високите значения водят до издребняване на структурата и повисоки якостни показатели.

7. Специфика в света на чугуните

Фиг.6. Инструмент “Tracer” за частици с крайни
размери и маса

6. Симулиране на кристализацията и
оценка на качеството на отливката

При симулиране на процеса на кристализация
MAGMA5.2.0.7 освен, че получава температурното поле във
всяка точка на системата отливка-форма, симулира редица
съпътстващи кристализацията процеси, които са съществени
за формиране на структурата, свойствата и качествата на
отливките. Такива са термичната и концентрационната
конвекция в течната фаза, дифузията на компонентите в
твърдата фаза, фазовите превръщания, възникващите
напрежения и деформации, както и много други.
MAGMA5.2.7 предлага и пресмята специализирани
критерии за прогнозиране на качествата (респективно
дефектите) на формираната отливка[3,4]. В повечето случаи
това са феноменологични критериални функции, които
представляват различни комбинации от производни на
температурното поле. В най-общ вид те могат да бъдат
представени с формулата

∂T


K = C 0  ( ∇T )α . ( ) β . τ γ 
∂t



δ

.

MAGMA5.2.0.7 е изградена на модулен принцип. Към основният
модул MAGMA5 (standard) могат да се включват различни
специализирани модули. Един от тях е модулът MAGMAiron.
Той е предназначен за микро-структурно моделиране чрез
симулиране на кристализацията и фазовите превръщания в
твърдо състояние на чугуни и съпътстващите ги процеси и
явления. Модулът е специализиран за симулиране на
формирането на евтектичен сив чугун с пластинчата форма на
графита, евтектичен сферографитен чугун и евтектичен бял
чугун. Той моделира формирането на микроструктурата, като
отчита влиянието на графитизацията, като третира следните
процеси:
• Пластинчато евтектично израстване на А-тип графит;
• Пластинчато евтектично израстване на D-тип графит;
• Сферографитно евтектично израстване;
• Бяло евтектично израстване;
• Превръщане на аустенита във ферит и перлит в твърдо
състояние;
• Разпадане на перлит.
Смукнатините на ковкия чугун се определят чрез пресмятане на
свиванията и разширенията на аустенита и графита по време на
кристализацията. По такъв начин за сфероидален (SG) чугун
МАГМА5.2.0.7 може да пресметне следното:
• Броят на сфероидите в единица обем – Фиг.10;
• Фракциите на ферита и перлита – Фиг.11 и Фиг.12.

Различни набори на параметрите C0, α, β, γ, и δ формират
конкретна критериална функция.

Фиг.7. „Porosity”

Фиг.8. “HotSpot”

Фиг.10. Прогноза за броя на глобулите на сфероидален
чугун

Фиг.11. Разпределение на
перлит

Фиг.9. Критерий „GRADIENT”
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Фиг.12. Разпределение на
ферит

• прогнозира броя на сфероидите /глобулите/ в
сферографитен чугун;
• разпределение на твърдост по Бринел (НВ);
• разпределение на модула на Юнг ( в N/mm2);
• разпределение на минималното удължение при
разрушаване (в %);
• прогнозиране на застрашените от дефекти области в
отливката.
Общо за чугун се пресмятат още:
• Разпределението и големината на евтектичните клетки;
• Разпределението на размера на пластините;
• Количеството и разпределението на преохладения
графит;
• Разпределението на твърдостта по Бринел (HB);
• Разпределението на минималната граница на якост на
опън;
• Количеството на белия чугун.

-деформируемото състояние на системата отливка-форма е от
първостепенно значение. MAGMA5.2.0.7 предлага пластичен и
еласто-пластичен модел за описание на напреженията в
двуфазната зона (температури между ликвидуса и солидуса на
сплавта). На базата на този модел е предложен специален
“HOTTEAR” критерий за локализация на зоните, застрашени от
горещи пукнатини - Фиг.16. Напреженията под температурата на

8. Специфика в света на стоманите

MAGMAsteel е специализираният модул на софтуера за
отчитане на спецификата на стоманите.

Фиг.13. Конвекция в течна
фаза, представена с
“Tracer”

Фиг.14. Разпределение на
Cr

Той включва в себе
си
симулация
на
термичната
и
концентрационната
конвекция в течната фаза
(нагледно представена с
инструмента “Tracer” на
Фиг.13),
както
и
дифузията
на
компонентите на сплавта
в твърдата фаза. По такъв
начин
се
предлагат
прогнозни резултати за
макросегрегацията
в
отливката – Фиг.14 и
Фиг.15.

Фиг.15. Разпределение на Si

9. Симулиране на термообработката на
отливките

MAGMA5.2.0.7 предлага компютърна симулация на
процесите на термообработка за почти всички видове
сплави. Тя може да се осъществи както за самостоятелен
процес, така и като процес след изваждане на отливката от
формата. Включва решаване на температурната задача,
пресмятане на напреженията и деформациите по време на
процеса, прогнозиране на фазовите разпределения и
механичните свойства, формирани след осъществяването на
процеса.

10.
Симулиране
деформации

на

напрежения

Фиг.16. Критерий
“HOTTEAR”

солидуса могат да предизвикат студени пукнатини, когато
надминат якостта на опън – Фиг.17. В допълнение, софтуерът
предлага информация и за остатъчните напрежения в отливката.
Нови придобивки в последната версия на пакета в това
отношение са:
• Анимиране на напреженията по време на кристализацията и
охлаждането до стайна температура;
• Анимиране на деформациите по време на кристализацията и
охлаждането до стайна температура;
• Симулиране на контакта на отливката с твърди форми и
деформируеми сърца;
• По-съвършен модел на пластичността;
• Възможност за описание на напреженията в зависимост от
машинната обработка;

11. Заключение
Програмният пакет MAGMA5 се основава на найсъвременни математически модели на физическите
процеси, протичащи при формирането на отливките, което
го прави изключително полезно средство за:
• формиране на висококачествени отливки;
• прогнозиране на структурата и механичните качества
на изделията;
• оптимизация на широк кръг от леярски технологии;
• оценка и контрол на качеството на произвежданата
продукция;
• повишаване на икономическата ефективност на
леярските технологии.

Авторът е убеден, че новото поколение на софтуера ще бъде
изключително полезен в усилията за подобряване на
ефикасността на леярските технологии чрез формиране на
изделия с високо качество при минимални материални, енергийни
и човешки ресурси.
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Abstract
The paper discusses the problem of the choice of the moulding sand mixture composition in terms of the sand behaviour in contact with
molten metal. Studies of high -temperature phenomena make assessment of the sand composition
bility under real operating
conditions possible, thus leading to the elimination of sand -originating casting defects. The research was conducted on selected moulding
materials included in the composition of traditional moulding sand mixtures without the addition of carbon. The effect of moulding sand
composition and moisture content on the linear dilatation and stress-induced allotropic changes of quartz was examined. The analysis of
these phenomena was based on 3D charts and maps generated from data collected during the tests.
KEYWORDS: METALCASTING; MOULDING; MOULDING MIXTURE; MOULDING SAND

1. Introduction

Sand, on which moulding mixtures are based, is the main
and most important component of foundry mould in terms of
volume changes taking p lace in this mould. In the case of the most
commonly used sand, its main ingred ient is silica ( quartz and its
varieties), whose polymorphic transformations taking p lace
between the major variations, i.e. quartz, tridymite and cristobalite,
decide on volume changes and their derivatives occurring during
the process of mould pouring and casting solid ification.
The most important transformation in terms of the mould ing sand
dilatation is the transformation of β -quartz into α --quartz, occurring
with high speed at a temperature of 572.40C. At the point of the
transformation one can see a sudden change of dens ity (β -quartz
2.51 [g/cm3], α -quartz 2.655 [g/cm3]) and the change of thermal
expansion coefficient. The dilatation changes that occur during this
transformation amount to about 1.4 [%] (linear expans ion). They
are relatively small compared to the dilatation changes that take
place during the transformation with restructuring of α -quartz into
α -tridymite, amounting to about 14 [%], except that the latter
process occurs very slowly due to very strong ionic bonds between

Moulding properties mean this state of the moulding sand,
in which it has optimal properties as regards its applicability in
moulding operations [1]. The vast majority of stud ies
on the
sand mouldability, while its behaviour under real conditions, i.e. at
elevated temperatures, is checked only when final effects, i.e. the
ready castings, are examined. Only then the composition of the sand
mixture is corrected, taking into account the defects
specific
castings and their causes. The sand composition is usually selected
after studying a complex of multi-curve d iagrams (Fig. 1) [1],
which are drawn up as a result of the investigations of the basic
mechanical and technological properties.

Si4+ and O2-.
Us ing sand as a main component of moulding mixture
gave rise to a theory that the behaviour of a foundry moulding
mixture is determined by dilatometric changes taking p lace in the
sand alone. However, more detailed investigations enabled
combining the effect of dilatation changes originating from the sand
and binder (bentonite) [5]. This is particularly important in the case
of sand mixtures with high content of binder. Bentonite expands
earlier than the sand (lower temperature) and then undergoes
sintering. The calculated dilatation curve of mould ing sand
containing 15 [wt.%] of bentonite is presented in Figure 2.

2. Methods and scope of studies
Studies were conducted on mould ing mixtures prepared from
moulding materials used most commonly in production of iron and
steel castings, i.e. the sand from Krzeszówek and Zebiec, and
med ium -grain size sand from Bukowno, and bentonites - Bentomak

and ZGM. The content of binder (bentonite) was 5, 7, 10%, the sand
moisture content was 2,3,4 and 5%. The choice of these materials
was based on the results of fundamental research determining the
following
techno logical
properties :

R cW , R Wr , P W , S W , Wb e n t , W ma sy . Specimens for the measurement

Fig. 1. Effect of moisture content on the sand mouldability
Wytrzymalosc na sciskanie – compression strength, Plynnosc
zrzucania – discharge flow, Przepuszczalnosc – permeab ility,
Wilgotnosc – moisture content

of free dilatation (FRI method) and dilatation under load ing (Dietert
furnace) were prepared according to the specification made by H.
Dietert and others [3].
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0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

Fig. 3 Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for Krzeszówek sand and
ZGM domestic bentonite [7,8,9]
Dylatac ja – dilatation, Temperatura – temperature

Fig. 2. Theoretical thermal dilatation curve of moulding sand with
15 [%] of Western Bentonite.
A – bentonite dilatation is predominant, B – sand dilatation is
predominant [5].
Dylatacja – dilatation

0.36
0.34
0.32

S to sun e k g lin a- wod a

10

For dilatometric tests, 19 most characteristic sand
mixtures were selected from the who le set of 72 sand mixture
compositions.
On each of the selected sand mixtures the fo llowing tests
were carried out:
1. Determination of free d ilatation (FRI method):
a) at a temperature of 5000C;
b) at a temperature of 6000C;
2. Determination of dilatation under preliminary load ing Dietert
method)
a) at a temperature of 5000C;
b) at a temperature of 6000C.
The test temperatures used in the determination of both
free d ilatation and d ilatation under preliminary loading were
selected in accordance with the temperature of the polymorphic
transformation of quartz (β -quartz into α -quartz at a temperature of

0.3
0.28
0.26

5

0.24
0.22
0.2
0.18
0.16

0

0.14
0.12
0.1

-5
200

0.08
250

300

350

400

450

500

550

Temperatura

600

650

700

750

800

0.06
0.04
0.02

Fig. 3a Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for Krzeszówek sand and
ZGM domestic bentonite – a map [7,8,9]
Stosunek glina- woda - clay-water ratio , Temperatura - temperature

572.40C).
In the above mentioned methods, standard cylindrical
specimens of ø 286x50, 8 [mm] d imensions prepared in an
appropriate s leeve-shaped test mould by three b lows of the rammer
weighing 3.175 [kg], falling from a height of 66.7 [mm] as
recommended by H. Dietert, were used. Specimens prior
testing
of the thermal expansion were dried in a furnace.
The measurement of dilatation under preliminary loading was
carried out in a H. Dietert furnace. The specimen was
in the
furnace chamber heated to appropriate temperature with eight s illite
rods mounted on a movab le p ivot (resistance furnace). The axial
pressure on the specimen was exerted by aligning plates. The
dilatation was measured with spring-actuated sensor, which every 1
minute recorded changes in the specimen length; the measurement
started after the specimen was placed in furnace, prel inary
load ing of 1[pound/inch2 ]/0,0073[MN/m2] was applied, and sensor
recording the increase in length was set to zero.
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0.11
0.1

3. Test results
The test results after graphical processing are shown below. The
above presented 3D graph and the respective map have been plotted
for one of the several examined moulding sand mixtures. A
comparison of test results obtained for sands containi d ifferent
binders showed that the effect of these binders on the latation and
stress increase was almost negligib le. Therefore, it was decided to
depic t graphically only the sand effect on the examined parameters

Fig. 4 Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for
Krzeszówek sand [7,8,9]

(Figs. 4 and 5).
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Fig. 5 Graphically illustrated relationship of ? Rc in
function of temperature and clay/water – sand ratio for
Krzeszówek sand [7,8,9]

Table 1
Relationship between increment in stress DRtc , water-clay ratio
(w/c) and temperature [7,8,9 ]
c/w

? R tc

temp

c/w

? R tc

200

1,66

0,031

500

0,201

200

1,4

0,088

500

3,5
1

200

2,33

0,095

500

2,5

0,262

200

3,5

0,097

600

1,66

0,302

200

1

0,102

600

1,4

0,168

200

2,5

0,146

600

2,33

0,277

300

1,66

0,119

600

3,5

0,201

300

1,4

0,089

600

1

0,253

300

2,33

0,153

600

2,5

0,316

300

3,5

0,175

700

1,66

0,311

300

1

0,153

700

1,4

0,136

300

2,5

0,124

700

2,33

0,211

400

1,66

0,139

700

3,5

0,269

400

1,4

0,182

700

1

0,304

400

2,33

0,153

700

2,5

0,263

400

3,5

0,276

800

1,66

0,18

400

1

0,207

800

1,4

0,153

400

2,5

0,194

800

2,33

0,251

500

1,66

0,026

800

3,5

0,251

500

1,4

0,168

800

1

0,252

500

2,33

0,189

800

2,5

0,309

Prz yrost sily dylatacji hamowanej

temp

0.3

0,231

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Stosunek wodno glinowy

Fig. 4 Relationship between increment in stress DR t c water/clay
ratio and temperature [7,8,9]
temperatura – temperature
stosunek wodno-gliniowy – water/clay ratio
przyrost sily dylatacji hamowanej - increment in force of impeded
dilatation

4. Conclusion
The analys is of the results allows drawing the fo llowi

conclusions:
1. The largest thermal dilatation gives the mixture based on
Krzeszówek sand. Probably the main ro le in this case plays not so
much the sand granulation as the shape of grains and the content of
polymorphic quartz variations.
2. The largest thermal dilatation has the sand mixture, where the
water-clay ratio is about 0.2.
3. A characteristic increase in elongation ? l related with the
transformation of β - quartz into α -quartz at temperatures around
600 [0C] was observed.
4. The values of the increase in both length and stress reach a very
high level of 1% and 0.3 MPa, respectively. Unfortunately, so far,
they have been ignored in analys is of the casting producibility.
5. The analysis neglecting different types of bentonite enabled
plotting uniform graphs representing relationships between the
water-clay ratio and temperature in function of the d ilatation
changes and s tress increase.
6. These types of charts, and maps in particular, can
in the
choice of mould ing sand composition allo wing for temperature
variations.
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INFLUENCE OF NANOSIZED SILICON NITRIDE ADDITION DURING CASTING
ON THE MICROSTRUCTURE OF X210Cr12 STEEL
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Abstract: The objective of this study is to investigate the effect of modification and nitrogen alloying of X210Cr12 tool steel by addition
of nanosized Si3N4 during the casting process. This is an air hardening, high-carbon, high-chromium tool steel which displays an excellent
wear resistance and has good dimensional stability and high compressive strength. Of great importance for the tools fabrication of this steel
is the ledeboritic structure after casting and the influence of its characteristics on the next processes of forging. machining and heat
treatment for obtaining of optimal properties. In this case a modification at the cast process and obtaining of finer structure is a
precondition for better results on the next stages of tool manufacture. The role of nitrogen for obtaining of fine grained structure is already
proved for many types of steels and the alloying process is precise developed. Si3N4 is one of the most suitable nitrogenous alloying agents
for production of alloyed with nitrogen steels because of its high nitrogen content and stability. The investigations show a considerable
improvement of the cast structure of X210Cr12 tool steel after the addition of small amount of nanosized silicon nitride during the casting
process.
Keywords: MODIFICATION, NANO-DYSPERSED SI3N4, Х210CR12 STEEL, HEAT TREATMENT

1. Introduction
The alloying of tool steels with nitrogen is a perspective
direction for improvement of their wear resistance, hardness,
tribological characteristics and for better performance. The
advances of nitrogen addition in these steels is connected with grain
size refining, significant increasing of strength without restriction of
ductility, formation of nitrides and carbonitrides with high hardness
in the structure. The nitrogen can be introduced in the steel by
remelting in nitrogen atmosphere at higher pressure or by addition
of high-nitrogen ferroalloys and nitrides such as nitrided
ferrovanadium, ferrochromium, ferromanganese or silicon nitride.
In the case of high-carbon, high-chromium cold work tool steels
with ledeboritic as-cast structure the addition of nitrogen as a stable
silicon nitride with about of 30 % nitrogen content will modify and
refine the structure, stabilize the austenite, increase the strength,
wear resistance and resistance to tempering. The role of nitrogen for
obtaining of finer grained structure is already proved for many types
of steels and the alloying process is precise developed. Si3N4 is one
of the most suitable nitrogenous alloying agents for production of
alloyed with nitrogen steels because of its high nitrogen content and
stability [1].

Element,
wt. %

Ni

Mo

Cu

V

As

Al

N

Steel 1

0.23

0.077

0.10

0.052

0.031

0.006

-

Steel 2
(+N)

0.33

0.076

0.10

0.053

0.031

0.11

0.061

The two types of steel were obtained by remelting in induction
furnace and casting in graphite molds with a conical shape, shown
in Figure 1, left. The samples used for the study were cut vertically
from the ingot and after that prepared according to the standard
methods. The dimensions of the samples are shown in Figure 1,
right.

35

Ф 70

10
10

Ф 60
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2. Materials and Procedure
Fig. 1. Shape and dimensions of the cast ingots(left) and of the
cut samples (right)

The material for the experiments was a standard tool steel
X210Cr12, with or without addition of nanosized Si3N4 at the
casting process. The chemical composition of the prepared samples
is shown in Table 1. Steel 2 is modified with nanosized silicon
nitride added in the mould before casting.

After casting some of the samples were 25 % hot deformed by
stamping at temperature of 1150ºС and after that heat treated by
quenching from 1100 ºС in oil with followed double high
temperature tempering at 520 ºС for obtaining of secondary
hardness. In table 2 and Figure 2 are shown the heat treatment
parameters for the samples from the both steels.

Тable 1: Chemical composition of the studied steel samples
Element,
wt. %

С

Si

Mn

P

S

Cr

Steel 1

1.91

0.51

0.46

0.031

0.046

11.60

Steel 2
(+N)

1.98

0.51

0.46

0.031

0.045

11.38
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Тable 2: Heat treatment parameters
Steel type

1

2

1100, oil

1100, oil

Hold, [min]

40

40

Hardness after quenching, HRC

61

62

520, air

520, air

Hold, [min]

120

120

Hardness after Ith tempering, HRC

63

60

Hardness after IIth tempering, HRC

58

57

Hardness after casting, HRC

46

50

Quenching (temperature, [°С] and
medium)

Tempering (temperature, [°С] and

Fig. 3. As-cast microstructure of steel 1: Primary dendrites from
partially transformed alloyed austenite (white zones) and ledeburite
eutectic (dark zones). Optical micrograph of an etched sample,
magnification 100х

Temperature [°С]

medium)

The deformation in this case of stamping is not enough to break up
the ledebouritic eutectic and it remains in the structure of bouth
steels in about the same amount – Figure 5 and 6.

Quenching 1100°С/ 40min, oil

Ith tempering - 520 °С, IIth tempering - 520 °С,
holding 120min
holding 120min

Fig. 4. As-cast microstructure of steel 2. Optical micrograph of
an etched sample, at magnification 100x

Time, [min]

Fig. 2. Heat treatment of the both types X210Cr12 steel

3. Results and Discussion
Booth steels 1 and 2 have the typical chemical composition of
X210Cr12 tool steel according to the producers and standards [2, 3].
The measured hardness of the as-cast samples shows that the
modified with nanosized Si3N4 steel has hardness higher than HRC
50 and the hardness of non-modified steel is about HRC 46. The
added nanosized silicon nitride refines the coarse dendrite structure
of the cast steel and creates more homogeneous distribution of the
ledeburitic eutectic. The presence of complex carbides and
carbonitrides into the microstructure has the same effect. The ascast microstructures of steels 1 and 2 are shown in Figure 3 and
Figure 4. The non-modified as-cast steel 1 has a coarse dendritic
structure, which can not be observed in Figure 4 for the modified
with nanosized silicon nitride steel 2, and higher amount of
ledebourite between the longer austenitic dendtites.

Fig. 5. Ledebouritic eutectic in steel 1 after stamping, 800x
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In Figure 7 can be seen the microstructure of steel 1 consisting
of martensite, retain austenite and ledeburitic eutectic surrounding
the martensitic grains. It can be also seen by higher magnifications
carbides which are homogeneously distributed in the grain structure
[4-6]. The tempered microstructure, shown in Figure 8, consists of
tempered martensite, ledeburitic eutectic and secondary carbides. It
can be observed that the dendritic structure remains in
approximately same type.
Figure 9 and Figure 10 show the microstructures of steel 2 after
quenching in oil from 1100ºС and double tempering at 520 ºС. It
can be observed the finer ledebouritic net around the martensitic
grains.
In Figure 11 are shown the values of measured hardness of
investigated steels in the discussed conditions. After casting and
quenching the modified with nanosized silicon nitride samples of
steel 2 have higher hardness than those of steel 1. After tempering
at 520 °C the modified structure is with lower hardness, because of
finer ledebouritic net and smaller amount of retain in the structure
eutectic.

Fig. 6. Ledebouritic eutectic in steel 2 after stamping, 800x
Figures 7 and 8 show optical micrographs of heat treated
samples from X210Cr12 steel which are not modified with
nanosized Si3N4. The microstructure of the sample quenched in oil
from 1100 °С is shown in Figure 7 and the microstructure of the
same sample after double tempering at 520 °С for 180 min is shown
in figure 8.

Fig. 9. Si3N4-modified microstructure of steel 2 after quenching
from 1100 ºС. Optical micrograph of etched sample at
magnification 400х.

Fig. 7. Non-modified with Si3N4 microstructure of steel 1 after
quenching from 1100ºС. Optical micrograph of etched sample at
magnification 400х.

Fig. 10. Si3N4-modified microstructure of steel 2 after quenching
from 1100 ºС and double tempering at 520 ºС. Optical
micrograph of etched sample at magnification 320х

Fig. 8. Non-modified microstructure of steel 1 after quenching from
1100ºС and double tempering at 520 ºС. Optical micrograph of
etched sample at magnification 320х.
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Fig. 11. Hardness of samples from steels 1 and 2 after: 1casting; 2- quenching from 1100 ºС; 3- Ith tempering at 520 ºС ;
4- IIth tempering ºС.

4. Conclusions
The modification of steel X210Cr12 with nanosized silicon
nitride gives more homogeneous distribution of the phases
(ledeburitic eutectic, alloy martensite, retain austenite and dispersed
carbides) after casting, plastic deformation, oil quenching from
1100°С and double tempering at 520 °С. The applied heat
treatment can not remove the dendritic structure remained after the
applied plastic deformation. It can be observed more homogeneous
distribution of the ledeburitic eutectic and its finer structure in the
samples from modified with silicon nitride steel.
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Abstract: Cast zinc alloys are widely used in various industries of national economics, including the manufacturing of products for
tribotechnical applications. There are such approaches to solving the problem of improving the tribotechnical characteristics of zinc alloys,
as the search for new alloy compositions and optimization of existing ones. However, the capabilities of traditional alloys to achieve the
desired properties of products that meet the growing demands almost exhausted at present time. One of the most effective ways to improve
the tribotechnical properties of zinc alloys is realization of the principle of reinforced heterophase structure, which is the basis of creation of
composite alloys.
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LIQUID-PHASE TECHNOLOGY

cast billets, reliability and durability of their work is actively being
developed and introduced into production special casting techniques
with intense heatsink (gravity and centrifugal casting in watercooled molds, casting and freezing of the others). Structure
refinement of zinc alloys may also be due to treatment with a
modifying additives of Ti up to 0.2 % or by external physical
influence on the melt.
As the practice shows, a significant increase in the
tribotechnical characteristics of zinc alloys is possible during heat
treatment. In [3] it is shown that the homogenizing annealing of
castings from ZA27 alloy at a temperature of 370°C with an
exposure within three hours and the subsequent quenching in water
can reduce the wear rate under load of 100 N to 46% compared to
the as-cast alloy.
One of the most effective ways to improve the tribotechnical
properties of zinc alloys is the realization of the principle of
reinforced heterophase structure, which is the basis of creation of
composite alloys. In this context, the problem of developing of
compositions and manufacturing processes of production of zinc
composite alloys in recent years has attracted increasing attention of
researchers. As a matrix for producing of such alloys the greatest
application have zinc alloy ZA27, containing 25-28% Al. As the
reinforcing components were successfully tested particles of SiC,
Al2O3 and graphite [4, 5]. In the paper [6] in the molten zinc alloy
ZA27 at 500°C was stirred titanium dioxide particles of 30-50
micron fraction in an amount from 2 to 6%. An increase in tensile
strength up to 20%, hardness up to 10% for the composition of
ZA27 + 6% TiO2 is noted.
In [7] tribotechnical characteristics of composite alloy of ZA27
+ 2..13% Si are studied. Low solubility of silicon in zinc in a solid
state leads to separation of particles of primary silicon in the
process of crystallization. Non-linear dependence of wear resistance
of an alloy on the content of silicon is established. In the range from
2% to 5% of Si wear resistance lowering with further increasing
from 5% to 13% of Si is watched. Such behavior of an alloy
represents special interest and requires additional investigations.

1. Introduction
Actuality of improving of the operational reliability of machines
and mechanisms in mechanical engineering is constantly increasing.
The decision of this problem largely associated with providing of
effective long-term operation of friction units.
Cast zinc alloys are widely used in various industries, including
the manufacturing of products for tribotechnical applications. Many
of modern zinc alloys are being actively developed abroad, already
surpass analogues on copper and aluminum base on bearing
capacity, wear resistance and other tribotechnical characteristics.
Furthermore, an important feature of zinc alloys is possibility of its
use for manufacturing of products with high requirements on
corrosion and damping properties.
Works in the direction of further improving of the antifriction
properties of zinc alloys will substantially increase volumes of their
application in various branches of engineering.

2. Modern approaches to increasing
tribotechnical characteristics of zinc alloys

of

Standard zinc alloys of TsAM type (Zn-Al-Cu system) response
to the main requirements imposed to materials for products for
friction units, in particular, wear resistance in the given operating
conditions, low friction coefficient, good and fast conformability,
ability to resist scuffing and seizing, and also high physicalmechanical properties at working temperatures [1]. Good
tribotechnical properties of such alloys are caused by their
heterogeneous structure which depends on a ratio and amounts of
aluminum and copper and can consist from primary superfluous αphases solid solution of zinc and copper in aluminum, β-phase –
almost pure zinc, η-phase – solid solution of aluminum and copper
in zinc and ε-phase – chemical compound CuZn3 [2].
At the same time, it should be noted that the capabilities of
traditional alloys to achieve the desired properties of products that
meet the growing demands by now almost exhausted. Aware of
such approaches to solving the problem of improving the
tribotechnical characteristics of zinc alloys, as the search for new
alloy compositions and optimization of existing ones. Examples are
the works of Russian scientists to increase the aluminum content in
the zinc alloy (pat. USSR № 65621), adding up to 6.5% tin in alloys
of TsAM type (pat. USSR № 61307), etc.
Another trend in the direction of improving of the quality and
reliability of castings for tribotechnical purposes is improving of
manufacturing processes of tribotechnical materials, including
advanced technologies of melting and out-furnace processing,
casting, heat treatment and thermochemical treatment of castings.
It is known that with decreasing of grain size in castings
increased not only the mechanical properties but also the
tribotechnical characteristics. To improve the dispersion structure of

2. Zinc composite
intermetallic phases

alloys

reinforced

with

A significant advantage of zinc as a matrix for composite alloys
in comparison with other metals is technological effectiveness in
processes of liquid-phase combination with a reinforcing phase and
at production of cast products. In particular, zinc alloys have high
fluidity, low shrinkage, low tendency to formation of cracks and
porosity in castings. Practice shows that at smelting of zinc alloys is
achieved reduction of energetic expenses by 25-50% as compared
to aluminum alloys and 75% as compared with bronze. Significant
advantages of zinc composites compared to conventional alloys and
analogs are enhanced tribotechnical characteristics in combination
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with good damping and anticorrosive properties, processability
during the production of cast products and the subsequent
machining.
Insufficient level of elaboration of the problem of producing
and research of zinc composite alloys is connected with substantial
technological difficulties arising due to poor wettability of
reinforcing phase by matrix melt. Wettability is a necessary
condition for the formation of strong adhesive bonds at the
interfaces and determines the potential possibility of producing of
composite alloy. There are different approaches to solving this
problem: applying of metallophilic coatings on the particles,
alloying of the matrix alloy with surface-active components,
ultrasonic impact on the melt, methods of endogenous reinforcing,
etc. The most appropriate method is the method of endogenous
reinforcing provides of the formation of new reinforcing phases
directly into the predetermined composition matrix melt during
producing of the composite alloy that provides single-stage and
more economical process. Such composite alloys possess the
highest level of adhesive bonds at the interfaces due to the close
lattice matching of contacting phases, thermal stability, better
distribution and dispersion of endogenous reinforcement. The
method is relatively simple, multi-operated and doesn’t require of
special equipment. At the same time, special importance is
represented by the question of selection of such initial components
of the reinforcing complex which would provide active course of
reactions of synthesis of given phase components at the producing
of zinc composite alloys by liquid-phase methods.
Currently, the authors conducted investigations on the
development of new compositions of metal matrix composite alloys
based on zinc. Preliminary experimental studies showed
fundamental possibility of obtaining zinc composite alloys
reinforced intermetallic phases. Used relatively simple in from the
point of view of realization of technological process method of
entering of the dispersed phase in the molten zinc, based on the use
of high-concentrated ligatures. As matrix alloy used standard alloy
TsAM 10-5 GOST 21437-95. The choice of alloy is caused by its
wide application for the production of antifriction products and
sufficiently high aluminum content, allowing using of the principle
of intermetallic reinforcing. For formation of given reinforcing
phases in the matrix melt used titanium powder, which is added to
the Al-Cu ligature at the stage of its production. The received triple
master alloy Al-Cu-Ti entered in a molten zinc of Ts0 mark
(>99.975% Zn) at 480±10ºC, heated until complete dissolution and
was poured in a metal mold.
Application of the described technique allowed to receive zinc
composite alloys with different content of titanium, for example
ZnAl10Cu5 alloy + 1,5 wt. Ti %. Structure of this alloy is shown on
Fig. 1 and consists of a cast matrix with uniformly distributed
particles of different form and sizes. As a whole, the received alloy
has a heterogeneous structure with a clear phase boundary and the
dense adhesive bond between the matrix and the reinforcing
intermetallic phases.
Hardness is one of the most important characteristics that
determine the bearing capacity of the composite alloy, as well as in
a large extent the temperature ranges of friction units. Results of
hardness measurements of alloys ZnAl10Cu5 + 1,5 wt.% Ti show
its increase from 90 MPa (matrix alloy) to 130-135 MPa. The
hardness of samples of composite alloys of different compositions
shown in Fig. 2.

Fig. 1. Structure of alloy ZnAl10Cu5 + 1,5 wt.% Ti (×50)

Fig. 2. Hardness of as-cast zinc composite alloys

3.

Conclusion

The analysis shows that at present time considerable attention is
paid to a problem of increasing of tribotechnical characteristics of
zinc alloys. Results obtained at pilot experimental investigations on
synthesis and study of zinc composite alloys reinforced with
intermetallic phases shows perspectives of use of these alloys for
manufacturing of responsible details for mechanical engineering
working in the conditions of intensive wear.

4.
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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PRODUCTION AND NEW APPROACHES TO REALIZATION OF
REINFORCING SCHEME
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Abstract: In present work classification of known liquid-phase methods of manufacturing metal matrix composite alloys is offered. Methods
of exogenous reinforcing provide input of prepared reinforcing particles in matrix melt. Methods of endogenous reinforcing provide
formation of endogenous reinforcing phases directly in the melt due to flowing of controlled exothermic reactions between components of
initial composite mixes. Distinctive features of interaction of phases at flowing of processes of liquid-phase high-temperature synthesis
provide opportunity for realization of new conceptual approaches to realization of scheme of the reinforcing, based on combination of
endogenous and exogenous reinforcing of a matrix alloy with particles of various nature and sizes.
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The first works aimed at production of cast MMC’s began in the
mid-sixties of the XX century and were executed by Prof. P.
Pohatgi in Suffern, New York (USA) [4]. Early experiments in this
area were focused on the creation of composites of systems Algraphite, Al-SiC and Al2O3 by mechanical stirring of reinforcing
particles in matrix aluminum melt. Subsequently this method of
MMC’s production has been adopted by many foreign companies,
and repeatedly improved and modified. American company Alcan
Aluminium Ltd. one of the first started developments of MMC’s
manufacturing in industrial scale. Examples of production are
composites based on aluminum matrix reinforced with SiC particles
with sizes of 3..40 microns. Pioneers in industrial development of
aluminum matrix composites are also known companies Duralcan
and Alcoa.
Currently the most intensively studied and applied in industry
methods of MMC’s production are liquid phase methods based on
the input of reinforcing particles in the matrix melt (exogenous
reinforcing methods) or on formation of endogenous reinforcing
phases directly in the melt due to flowing of controlled exothermic
reactions between reactionary active components of initial
composite mixes (endogenous reinforcing methods). The main
problem in case of liquid-phase consolidation of matrix alloy with
reinforcement is problem of physical and chemical compatibility of
matrix and reinforcing phase with optimal level of interphase
interaction. A crucial role is played by the phenomenon of hightemperature wettability, adhesion and contact interaction, defining
behavior of interphase boundaries and strength of adhesive contacts
in manufactured products, and as a result the quality and operational
properties of composite alloys [7].
For producing of castings from MMC’s uses such methods of
casting as gravity-die casting, pressure-die casting, liquid metal
forging and centrifugal casting. Technologies of gravitational
moulding are usually used for composites containing less than 15
vol.% of dispersed phase. Since MMC’s have higher viscosity in
comparison with traditional alloys, in many cases it is preferable
using of forced moulding. It should also be noted that application of
pressure at producing of composite alloy castings allows to
practically eliminating of porosity which inevitably arises at
producing of MMC’s by exogenous reinforcing methods.

1. Introduction
Effective development of modern engineering is impossible
without creation and implementation of new advanced materials
corresponding to constantly increasing requirements and capable to
successful work in hard operation conditions. Traditional alloys
don’t have all characteristics which are required for modern growth
of industry production; therefore one of the most perspective ways
in this direction is development of metal matrix composite alloys
(MMC’s). Application of MMC’s allows reaching of significantly
increasing of mechanical and operational properties of products [1].
Composite alloys are a special class of heterophase materials for
functional and structural purposes, consisting of a metal base
(matrix) reinforced with uniformly distributed high-melting and
high-modulus particles of exogenous or endogenous nature, which
aren’t dissolving in matrix metal at temperatures of manufacturing
and exploitation. These materials differ from conventional alloys by
increased values of physic-mechanical and operational properties,
including high specific strength, damping capacity, heat resistance,
wear resistance in the conditions of dry and abrasive wear in wider
temperature and power interval of operation.
Currently as matrices for producing of MMC’s using aluminum,
magnesium, zinc, copper, titanium and their alloys [2]. Disperse
particles of oxides, carbides, nitrides, borides, intermetallics and
other high-melting compounds are used as a reinforcing phases.

2.

Modern methods of MMC’s production

At present time the development of technological processes of
MMC’s production has received considerable attention. Searches of
effective technologies of composites production are important for
expansion of a range and volumes of their perspective applications
because areas for their use potentially exist in every industry where
the increased performance characteristics are critical. Active
researches in this area carried out by scientific groups and
organizations in practically all countries with developed industry
and high innovative activity, including USA, Germany, Japan,
China, India, Russia, etc. [3].
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Fig. 1. Classification of liquid-phase methods of MMC’s production

2.2. Endogenous reinforcing methods

2.1. Exogenous reinforcing methods
Methods of exogenous reinforcing (Fig. 1) provide input of
prepared reinforcing particles in matrix melt and include
mechanical stirring, ultrasonic stirring, inert gas injection, plasma
injection and infiltration of powder preforms. Method of
mechanical stirring of discrete high-melting particles in liquid metal
is now the most widely used due to its simplicity and universality.
Units for this process include the crucible with the matrix melt, set
in the oven, and a mechanical activator for melt mixing.
Reinforcing particles are introduced by backfilling on rotating
impeller blades. After preparing the slurry it is poured into the mold
[8]. Stirring of composite alloy for uniform distribution of particles
can be carried out not only by the impeller, but also by means of
exposure of ultrasound on the melt [9]. In [10] noted that in the
ultrasound field observed wetting of ceramic particles not-wettable
under normal conditions.
There are various modifications of this method: mechanical
stirring of insoluble particles in the melt by using of a gas or plasma
jet using the plasma torch injection [11, 12]. However, the
mechanical stirring method has some significant drawbacks:
oxidation and gassing of matrix alloy during active mixing (as a
consequence, increased porosity of composite castings), coagulation
of reinforcement, low adhesive bond at the interface between the
matrix and reinforcement, the need for special equipment. From the
viewpoint of thermodynamics composite alloys obtained by this
method are far from equilibrium, in which may be intense reactions
between the reinforcing components and the matrix alloy, leading to
degradation of the reinforcing phase and to formation of undesired
products of such interaction. Furthermore, it is difficult to ensure
continuous and full contact of matrix and reinforcing phase, the
optimal level of interfacial interaction, which is often caused to
poor mechanical and operational properties of the material.

Other direction in manufacturing of composite alloys are
methods of liquid-phase reactionary synthesis (in-situ-process)
when new endogenous reinforcing phases formed as a result of
controlled exothermic reactions between initial components directly
at the stage of alloys production or at during subsequent thermal or
thermomechanical processing, providing reinforcing through the
precipitation (crystallization) of new phases from the amorphous
state or a supersaturated solid solutions. The composites obtained in
such processes have a maximum level at the interface boundaries
due to small lattice mismatch of the contacting phases, thermal
stability, better distribution and dispersion of reinforcement, which
ultimately provides a high mechanical and performance properties.
Size of the new phases can be adjusted by selecting of the
combination of components participating in the in-situ-reactions,
and also their form and volume content. It is no need for special
equipment, which greatly simplifies and reduces the cost of
technology of MMC’s production [13].
Liquid-phase reactionary synthesis can be carried out by the
following ways:
•
mechanical stirring of reactionary active powders,
interacting with the matrix melt to form a new reinforcing
phases;
•
infiltration of preform (preheated and placed in a crucible)
by matrix melt;
•
bubbling of matrix melt by active gas;
•
mixing in the melt of salt mixes containing a reactionary
active components;
•
directed crystallization of eutectic melts;
•
input of preforms containing reactionary active
components in the matrix melt.
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Considerable practical interest is represented by technology of
MMC’s production in which reinforcing of a matrix is carried out
due to input of the preforms consisting of reinforcing components.
This technology allows excluding the active mechanical stirring of
the melt, thereby reducing its gas-saturation and oxidation. In
addition, this technology allows to enter into a matrix highdispersible (including nanosized) reinforcing components which
can't be entered by mechanical stirring.

4.
[1]

[2]

[3]

2.3. New approaches to realization of reinforcing
scheme
Distinctive features of interaction of phases at flowing of
processes of liquid-phase high-temperature synthesis provide
opportunity for realization of new conceptual approaches to
realization of scheme of the reinforcing, based on combination of
endogenous and exogenous reinforcing of a matrix alloy with
particles of various nature and sizes. The composites produced in
these processes have two levels of reinforcing of a matrix, i.e.
contain the endogenous reinforcing phases which are forming at
flowing of in-situ reactions in matrix melt, and exogenous
reinforcing phases, conditions for wetting and assimilation of which
are created at flowing of exothermic reactions of synthesis of
endogenous phases.
According to the offered scheme of reinforcing compositions
and technology of production of complex reinforced aluminum
matrix composite alloys of system [Al]-TiO2-B(C)-Ti-SiC are
developed. The liquid-phase technology of complex-reinforced
MMC’s production is based on input in a matrix melt of the pressed
preforms consisting of reactionary active components [14]. For
formation in volume of a matrix alloy of endogenous phases as the
initial components powders of aluminum, dioxide of titanium, the
amorphous boron, graphitized cocsic and titanium as in case of their
interaction with each other and with a matrix aluminum melt pass
the intensive exothermic reactions leading to formation of the new
endogenous reinforcing and modifying phases TiB2, TiC, Al2O3,
Al3X, AlX, AlX3 (where X – Ti, Zr, V, Fe, Ni) are used. Additional
regulation of physic-mechanical and operational properties of a
composite alloy over a wide range can be carried out by adding in
composition of the initial powder preform of exogenous ceramic
particles.
Conducted researches of properties and characteristics of new
complex reinforced MMC’s shows that the hardness of composite
alloy increases by 35-40% at a normal temperature and to 30% at an
increased temperature, the friction coefficient decreases by 5-7
times, and the wear resistance increases at 10-12 times in
comparison with a matrix alloy [15].
Technology of production of developed complex-reinforced
MMC’s implemented at foundry plant “Litmash, LLC” (Shuya,
Ivanovo region) at manufacturing of castings for tribotechnical
purposes [16].

3.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

Conclusion

Complex approach to creation of MMC’s based on reinforcing
of a matrix alloy with endogenous and exogenetic phases of
different nature and the sizes significantly expands opportunities for
purposeful achievement and regulation of properties of composite
alloys. The received results convincingly testify that developed
MMC’s can be offered as effective changeover of traditional alloys
in high-loaded friction units of different technological equipment
and transport.

[15]

[16]
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Резюме: В настоящия труд са представени експериментални резултати относно: якостно-деформационното поведение и някои
демпферни характеристики на гама полимербетонни композити, създадени и изследвани от автора. Предложени са технологични
аспекти свързани с продуцирането на тела и корпусни детайли от носещата система на металорежещи машини и друга
производствена техника.
Ключови думи: полимербетонни композити, тела, корпусни детайли, демпфиране, форма за отливане.

1. Въведение

 недостатъчно привлекателни здравословни и безопасни
условия на труд;
 проблемна социална среда;
 висока енергоемкост на производството (само за
разтопяването на чугуна – 967 kWh/t);
 високи цени и др.
Освен това якостно-деформационните характеристики на ПБ
композити удовлетворяват изискванията за конструкционни
материали на Т и КД. Същите притежават и много добри
демпферни свойства.

Изследването и внедряването в практиката на нови
конструкционни материали и ефективни технологии е
съвременна тенденция за машиностроителното производство,
както в световен мащаб, така и за нашата страна.
Сравнително нови изследвания в областта на използване на
алтернативни материали
в машиностроенето очертават
добрата перспектива на полимербетонните (ПБ) композити
като конструкционен материал за тела и корпусни детайли (Т и
КД) от носещата система (НС) на металорежещите машини
(ММ) и друга производствена техника.
Т и КД по тегло заемат 80÷85% от теглото на ММ. Затова
методите за пресмятането и оптималното им конструиране,
както и изборът на материал е предпоставка за поевтиняване на
машиностроителната продукция, както и за подобряване на
някои технико-експлоатационни параметри като: статична
стабилност, динамична устойчивост, термично поведение.
Всеизвестно е, че конвенционалните конструкционни
материали за Т и КД са сивия чугун и заварените конструкции
от листова стомана. Въпреки това през последните години ПБ
композити постепенно, но сигурно се налагат като
конструкционен материал не само при проектирането на нови
конструкции, но и при модернизацията на съществуващи
технически решения. Причини за това, в съвременните
технико-икономически условия за машиностроителното
производство, са някои ограничаващи приложението на
конвенционалните материали недостатъци, като:
 механичното обработване на чугунените отливки изисква
по-голяма трудоемкост, поради по-големите прибавки;
 възможно е получаването на брак при леенето, откриващ се
едва след механичната обработка;
 скъпа моделна екипировка, която не може да се изплати
при мобилното единично или дребносерийно производство;
 необходимост от изкуствено или от по-продължително
естествено стареене на чугуна, което забавя обръщаемостта на
оборотните средства;
 необходимо е отливката да представлява отворена
конструкция за избиване на леярските сърца;
 при Т и КД с монолитни направляващи се налага цялата
отливка да бъде от по-качествен и по-скъп чугун;
 силно замърсяваща околната среда технология на
получаване и преработка;

Фиг.1. Тяло на кръгошлифовъчна машина от ПБ “Granitan”

Фиг.2. Тяло на кръгошлифовъчна машина от ПБ “Renocast”
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машиностроителната практика. В тази връзка са разработени и
предложени 15 бр. нови, различни ПБ композити (под
наименованието ПБИП ) на база ненаситена полиестерна
смола.

Фиг.3. Тяло за фрезова машина на фирмата “ZANITE”

Фиг.5. Видове ПБ на база синтетични полимери

3. Изложение
Като матрица на създадените експериментални ПБ композити е
използвана ненаситена полиестерна смола на фирмата Ashland
GmbH, Austria. Зърнестият минерален пълнител има две
степени на дисперсност: - микропълнител (фин пълнител с
едрина до 125µm) и пълнител (с едрина от 0.125÷40 mm).
Количествено той преобладава над матрицата и затова
категорично можем да определим ПБ композити
като
високонапълнени макродисперсни системи. Оптималната им
структура се характеризира с най-плътна „опаковка” на
полидисперсните
твърди
зърна
на
пълнителя
от
термореактивната синтетична смола. Така се образува
непрекъснат корав 3D (пространствен) скелет, празнините на
който в зависимост от съотношението между компонентите
изцяло или частично са запълнени с матрица. Видът на
пълнителя, неговото количество и зърнометрия, технологията
на предварителната му подготовка и др. са от съществено
значение за реализиране на някои свойства като якост,
деформируемост, устойчивост, икономичност и т.н.
Не само това, че ПБ композити удовлетворяват нормативните
изисквания за конструкционен материал относно якостнодеформационното им поведение, ги прави истинска
алтернатива на летия чугун и заварените конструкции от
листова стомана.
Изследвани са редица техни преимуществени характеристики,
табл.1 [4] и свойства:
 голяма свобода на формуемост, сравнима с тази на чугуна;
 възможност за управление свойствата на материала чрез
промяна на съставите;
 отлични демпферни качества, фиг.6 ;
 постигане на затворена форма на КД без значителни
разходи;
 реализиране на висока статична и динамична стабилности
на конструкцията;
 натрупвания и неравномерности в стените на КД не водят
до повишаване на напреженията, за разлика от чугунените
отливки;

Фиг.4. Тяло за обработващ център на фирмата “EPUCRET”

На фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 са представени конструктивни
решения на ПБ тела за ММ от водещи в това направление
известни фирми [1, 2, 3].

2. Теоретични предпоставки
ПБ композити представляват неметални, вискозо-еластични,
квазиизотропни, твърди макродисперсни системи. Изградени
са от матрица (свързващо вещество) и разпределена в нея втора
фаза – минерални дисперсни пълнители. Като матрица в ПБ
композити се използват синтетични термореактивни (или
термопластични) полимери, проявяващи висок адхезионнен
афинитет към минералния дисперсен пълнител. Тъй като
полимерът предава своите специфични особености на
композита, той му дава и съответното название, фиг.5 [4].
Целта на настоящата статия е обзорно представяне на основни
резултати от научно-приложни и инженерно-технологични
изследвания относно приложимостта на ПБ композити като
конструкционен материал за Т и КД на ММ.
През последните години в лабораторията по „Изпитване и
изследване на металорежещи машини” (ИИММ) към ТУСофия, филиал Пловдив се експериментира по създаването на
рационални ПБ състави с управляеми физико-механични
свойства, отговарящи на многофункционалните изисквания на
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среда. Трудът е привлекателен и изисква високообразовани
кадри от нов тип.

 сложни форми на Т и КД от ПБ композити могат да се
запълват на етапи от прости съставни части, възможно е дори и
чрез залепяне;
 втвърдяване в рамките на едно денонощие без измеримо
свиване;
 качеството на повърхнините и точността на размерите са
многократно по-високи в сравнение с чугунените отливки,
обикновено не се предвижда допълнителна
механична
обработка;
 влажността на околната среда не влияе върху размерите на
Т и КД от ПБ композити;
 нечувствителност към масла, емулсии и други петролни
продукти, както и към киселини, основи и други химически
реагенти;
 изключително висока електроизолационна способност;
 ниска топлопроводимост ( около 20 пъти по-ниска от тази
на чугуна );

Фиг.7. Смесителна машина на фирмата “ADM” – Германия

Фиг.6. Демпфиране при ПБ и чугунен образец
Таблица 1

Характеристики на ПБ композити и сивия чугун
характеристики
Специфично тегло
Якост на опън
Якост на натиск
Якост на огъване
Модул на еластичност

озн.

мярка

ПБ компзити
марка ПБИП

ρ

t/m3

σ
σ
σ

о
B
н
B
ог
B

Е

К-т на линейно топлинно разширение
Линейно свиване

сив чугун
СЧ20

2.32

7.2

x106 Pa

25

215

x106 Pa

150

850

6

x10 Pa

45

350

x109 Pa

34.5

112

x10-6 K-1

14

11

%

под 0.1

1.1

Логаритмичен декремент на затихване

δ

-

0.2581

0.0551

К-т на относително затихване

ξ

-

0.0411

0.0088

Фиг.8. Форма за отливане на тяло на шлифовачна машина

Технологичните аспекти при производството на Т и КД от ПБ
композити имат нюанси в зависимост от това, дали
производствения процес е ръчен – за единично производство,
или става въпрос за механизирано производство. И в двата
случая най-напред се приготвят ПБ смеси – един процес който
по-скоро е химико-технологичен, отколкото технологичен,
фиг. 7.
Особеност при проектирането както на Т и КД от ПБ
композити, така и на формите за тяхното отливане е: приоритетното използване на модерните CAD/CAM/CAE
технологии за проектиране, производство и инженеринг.
Всичко това подчертава „интелигентността” на работната

Фиг.9. Готова отливка на тялото от ПБ

На фиг.8 е показана форма за отливане на тяло за шлифовъчна
машина на фирмата Studer AG. Всички анкерни елементи, чрез
които механично ще бъдат свързани другите възли и агрегати
на машината към тялото, се залагат предварително във
формата. ПБ смес има изключително високо сцепление
(адхезия) към другите конструкционни материали. В рамките
32

5. Резултати

на едно денонощие Т и КД са напълно втвърдени и готови за
последващ монтаж. Става ясно, че точността и качеството на
повърхнините на формата за отливане се предават на
получената отливка от ПБ - фиг.9, без да е необходима
допълнителна обработка. Възможно е дори оцветяването в
желан цвят на ПБ смес преди изливането и във формата.
Икономическата целесъобразност на ПБ композити в
сравнение с традиционните материали от лят чугун и заварени
стоманени конструкции се заключава в следното:
 по-ниска себестойност на ПБ производи (2÷4 пъти) в
сравнение с тези от чугун и заварена стоманена конструкция,
дължаща се на по-ниската цена на ПБ композити и
незначителните разходи по механичната обработка;
 по-кратък цикъл на производство (след 24 часа са готови за
последващ монтаж);
 възли изпълнени от други материали ( метали ) могат да
бъдат монтирани или залепени по-късно много точно без
обработка;
 първоначалните капиталовложения за единица продукция
не са големи;
 по-ниска енергоемкост на производството;
 по-бърза възвращаемост на оборотните средства.

• Въз основа на проведени експериментални и моделни
изследвания са получени резултати свързани с якостнодеформационните характеристики на гама ПБ композити,
реализирани в лабораторията по ИИММ към ТУ София,
филиал Пловдив.
• Изследвано е демпфирането на тези материали и е направен
сравнителен анализ с демпферните характеристики на
образци от сив чугун СЧ20.
• Потвърдена е хипотезата за многократно по-доброто
демпфиране на ПБ композити, спрямо това на сивия чугун.
• Представени са технологични аспекти и особености на
процеса за получаване на ПБ смеси и „отливане” на Т и КД от
тях.
• Изнесеното в статията представя един креативен подход за
опазване на околната среда и екологичната сигурност.
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4. Заключение
Повишаващите
се
изисквания
на
пазара
на
машиностроителната индустрия за снижаване себестойността
на машините, съчетана с висока точност и надеждност, налагат
в последните години ПБ композити като алтернативен
конструкционен материал. Това ще доведе до опазване и
осигуряване на познатите ни ресурси – черните метали и за
бъдещите поколения.
ПБ композити в много случаи дават възможност да се
реализират интелигентни технически решения, които с
традиционните материали са недостижими. Предимствата на
ПБ композити като конструкционен материал за Т и КД в
машиностроенето трябва да се търсят в общия положителен
ефект, а не само в това, че те са общо взето по-евтини.
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1. Introduction

Liquation refining (L-process) is based on changes of the
solubility of impurities during cooling of the melt and
separation of formed phases by density. L-process is a two
stage process:
- formation of a heterogeneous system with two liquid
phases (L1, L2) from a homogenous liquid melt (L), i.e. L →
L1 + L2;
- separation of formed liquid phases of heterogenous system
followed by formation of two isolated products.
Mechanism of liquation refining process consist of an idea
that on cooling at first a new liquid phase as stable drops is
formed in the old one. Then the two phases are separated
because of the difference in density. The temperature range
for the L-process lies in the area of phase separation but the
most preferable temperature is a little bit higher than that of
the monotectic transformation [1-3].
Examples of L-process are real systems (Pb – Cu, Zn – Pb).

Modern physical and physic-chemical methods of refining of
metal melts are characterized by their efficiency, level of
development and application extent.
The most simple, economical and implemented on a large
industrial scale method is a liquation refining of melts from
impurity elements, which based on the separation of components of
heterogeneous metal systems with phases significantly different in
physic-chemical properties.

2. Preconditions and means for resolving the
problem
Liquation processes of refining of melts from metal impurities,
gases and non-metallic inclusion, depending on a character of
interaction between impurity elements and refined metal, can be
classified as shown in Fig. 1.
Brief description of types of melts refining processes and its
relationship with the phase diagram is given below.

Fig. 1. Classification of liquation refining methods
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Liquation-crystallization refining (LC-process) is based on
changes in the solubility of impurities followed by formation of a
solid crystal phase with a constant or variable composition. LCprocess consist of two stages:
formation of a heterogeneous system from a homogenous
one (L) with a liquid (L1) and solid (S) phases, i.e. L→L1 + S;
phase separation of heterogeneous system followed by
formation of two isolated products.
At full solubility of the system components in the liquid and solid
state the area of the process possibility is defined by the liquidus
and solidus temperature intervals. The temperature being close to
the solidus temperature is preferable for the LC-process. Examples
of LC-process are real systems (Al-Si; Al-Fe; Mg-Mn; Zn-Fe) [1, 3
- 5].
Liquation-gasification refining (LG-process) is going on in the
melts with temperature decreasing due to the formation of a gaseous
phase presented by hydrogen bubbles that form with metals
endothermic introduction solid solutions. Formation of gas bubbles
in the metal melts at cooling is linked with changes in the hydrogen
solubility, that is the LG-process is going on with the further
liquation – the separation of melts into gaseous and liquid phases. It
seems that LG-process is also a two stage process:
- formation a heterogeneous system with one liquid (L1) and
another gaseous (G) phases from a homogeneous melt (L), i.e.
L→L1 + G;
- separation of the gaseous and liquid phases formed in the
heterogeneous system.
So, the mechanism of the LG-process can be described as follows.
At first stable gaseous bubbles are formed in the melt and only after
that the separation happens due to the distinction in density. By
slowly cooling down to the melting point and further intensive
heating to the moulding temperature the most hydrogen might be
eliminated from the melt. In practice this method is known as
degasification by “melt freezing”. Examples of LG-process are real
systems Al-H2, Mg- H2, Cu- H2 [2, 6, 7].
Crystallization-liquation refining (CL-process) is based on the
separation of system components by addition of a third component.
This additive should have a higher chemical affinity to the impurity
than affinity of impurity to the base metal. The additive is fed in
such amounts so as to provide the formation of a solid solution
based on a metal-solvent and possibly a full capturing of the
impurity through the formation of intermetallic compounds at a
temperature slightly higher than the melting point of the main
metal. The CL-process can be illustrated with the refining of liquid
lead, performed by addition of some amount of sulfur. The sulfur
having a higher chemical affinity to copper than to the lead forms
high-melting and low soluble compounds Cu2S that come to the
surface, being separated from the melt of lead [1, 3, 4].

Extraction-liquation refining (EL-process) is based on the
selective extraction of impurity (B) from a solution (A) by
extraction agent (E). It is considered that the extraction agent serves
for dilution, not being dissolved in the initial solution. For this case
(according to the solution theory) it is true a ratio: (СВ)А : (СВ)E =
К, where (СВ)А – concentration of the impurity (В) in the solution
(А) after extraction: (СВ)E – concentration of the impurity (В) in the
extraction agent, i.e. in the solvent (E); К – distribution coefficient.
It is important for the EL-process that the dissolving agent should
be in the liquid state. Refining on this type ends with a separation of
the products forming during the liquid extraction (L → L1 + L2).
The zinc and magnesium methods of aluminum refining from iron
can serve as examples of the EL-process [4, 8].
Extraction-crystallization-liquation refining (ECL-process) occurs
in the systems in which the dissolved impurity is extracted from a
liquid (metallic) phase into a solid phase by addition of extracting
reagent forming with the impurity a solid solution or chemical
compounds of a stable or variable composition. Probably, such
extraction can be called as the liquid-solid extraction unlike just the
liquid extraction [9].
The method of refining by ECL-process is based on assessment of
chemical affinity of impurity elements to some metals that form
insoluble or difficulty soluble products settling to the bottom of
crucible.
(1)
А(В)L + С → АL + ↓СnBm(S)
A – refined metal,
B – impurity,
C – refining additive,
СnBm – products of interaction.
Example of refining by ECL-process is cleaning of magnesium
melts from metal impurities with use of extracting additives [1011].
Mechanism of refining of magnesium from iron by ECL-process
can be represented by the following reactions occurring
simultaneously in the liquid and solid phases:
(2)
in liquid phase: Mg(Fe)L+Mg(Ti)L↔MgL+α–Fe(Ti)S
in liquid: Mg(Fe)L + α-TiS ↔ MgL + TiFe2(S)
(3)
(4)
and solid phases: Mg(Fe)L + α-TiS ↔ MgL + TiFeS
at the interphase: Mg(Fe)ж + α-TiS ↔ MgL + α-Fe(Ti)S (5)
the promotion of reaction processing from (2) to (5) can be
provided by increasing the amount of added titanium.
The calculated parameters on magnesium refining from metal
impurities by means of Ti, Zr and Mn additives were confirmed by
experimental results (Fig. 2). The efficiency of magnesium refining
was estimated by a refining coefficient, К = (Cb – Ca)/Cb · 100%
К – refining coefficient, %
Cb – impurity content before refining, %
Ca – impury content after refining, %

Fig. 2. Effect of manganese (a), zirconium (b) and titanium (c) on the refining coefficient of magnesium from impurities
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3. Experimentally confirmed the high efficiency of ECL-process
for refining of magnesium from metal impurities using additives of
titanium, zirconium and manganese.

Analysis of the results suggests the possibility of refining of
magnesium from individual impurity elements (Fig. 2). Here
titanium is considered as the best refining additive.
Additional experiments allowed establishing the optimal dosage
of titanium additive to provide deep magnesium refining from iron
impurities (Fig. 3).

4. The technology of production of magnesium with content of
iron to 0,004% with use of titanium as the refining additive.
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1.

complex treatment, including recycling; fundamental and applied
research and development [1, 2].

Introduction

Modern tendencies of development of machine-building
complex are inextricably linked with development and wide use of
new highly-effective materials and new technologies of their
obtaining. New materials should provide increased demands of
techniques of strength, minimum of weight, increased reliability of
the resource, durability of exploitation of details and structural
components in extreme conditions of temperature-strength impact
and aggressive surrounding [1]. Composite materials are most fully
specified for this. Thats why, last decades are characterized by
constantly increasing interest in virtually all industrialized countries
of the world to cast a discrete-reinforced composite alloys based on
aluminum.

3.

Possible Solutions

3.1. Using Inexpensive Fillers and Secondary Matrix

Alloys
As the high cost of most artificially synthesized reinforcing
fillers, their scarcity make a negative contribution to the cost of
AMCA, the first group of questions put forward the task of creating
new economic game using as reinforcing fillers powders and fibers
of cheap mineral - mullite, basalt, schungite, aluminosilicates and
others, as well as matrix alloys – secondary raw materials, including
scrap and chip wastes.
An example of a successful resolution of questions of the first
group of problematic issues is the development of perspective
AMCA by Physical-Technoligical Institute of Metals and Alloys of
National Academy of Science of Ukraine, which are reinforced by
relatively cheap and non-deficient nature of the oxide non-metallic
particles (cupola slag, waste and fireclay stonecasting productions)
[3].
Using AMCA as the matrix alloys rejects and low grade
aluminum alloy requires the development of new highly refining
methods , providing virtually complete absence of gas products and
salt component of flux, because, otherwise, the absorption and
uniform distribution of reinforcing components in the liquid phase
becomes consolidation problematic. For this purpose, in the
technology of refining VSU proposed new combined fluxes , where
the main refining agent (up to 80-96% ) are used dispersed particles
of refractory oxides of aluminum and silicon[4].
These options will provide additional technical and economic
benefits through more efficient recycling of aluminum alloys and
non-metallic materials.

General Problems, which Restrict the Use of
2.
Aluminum Matrix Composite Alloys
Aluminum matrix composite alloys are perspective for
widespread use in friction units of processing equipment,
automotive, road construction equipment, and other areas instead of
copper alloys or aluminum alloys antifriction. A pioneer in terms of
industrial development of aluminum matrix composite alloys,
reinforced by dispersed SiC particles and Al2O3, are well-known
foreign companies DURALCAN, ALCAN and ALCOA.
However, it should be noted that the growth of the industrial use
of aluminum matrix composite alloys is not yet adequate to
technical and operational capabilities of these new materials. This is
due to a number of objective and subjective reasons. One of the
main reasons is the absence to the present moment of universal
theory and practical suggestions, which help to predict guarantee
choose the composition of ingredients of AMCA purposefully
adjust the necessary degree of interfacial interaction and create the
necessary framework to implement a given level of physical and
mechanical properties and performance of products from AMCA
available at their value.
It is well known that artificially synthesized AMCA have a
higher cost when compared with conventional aluminum alloys, due
to the relatively high cost of the reinforcing components and more
complex production process of products from AMCA. Therefore,
technical and economic factors are often a barrier to widespread use
of the AMCA in mass industries. However, in most cases, the use of
AMCA is not only advisable, but sometimes you just do not have
alternatives, due to the unique operating characteristics, higher
reliability and durability of their work in extreme conditions.
According to general opinion of experts, the further
development of the application of the competitive AMCA today
requires large-scale systematic studies and pilot projects in the
following groups of problematic issues: the initial charge materials,
production processes, technological aspects associated with the

3.2. Complex Reinforcing of Matrix (in-situ и ex-situ)
Technological processes for the production of products from
AMCA in industrial scale must perform the following basic tasks:
provide given the physical and mechanical properties and
performance of AMCA, to ensure the stability of product quality in
terms of production.
Analysis of current scientific and technical information shows
that currently the most intensively studied and applied in industry
liquid phase methods for the AMCA. Various methods for
combining a liquid phase of the matrix alloy with dispersed
hardening phase impregnation melts (spontaneous in vacuo under
pressure, combined) conglomerate fiber preforms (Praimex-process)
or particles (Squeeze Casting Method); mechanical kneading of
discrete particles or fibers in a metal melts (Compocasting Method);
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Dimox-process allowing to obtain ceramic matrix composites by
direct oxidation of the metal directly in the mold; processes based
on the flow of controlled chemical reactions, high-temperature
synthesis of endogenous strengthening phases in the matrix alloy
(in-situ- process) and etc.
Of these modes of production of AMCA most technologically
advanced and cheaper is the cast with a mechanical kneading the
filler in the matrix melt. To improve wetting of the particles by the
coating process is applied by chemical vapor deposition or the
matrix or modify the surfactant additive (Mg, Ca, Li, Na, etc.).
Technologically significant parameters is the design and installation
of technological modes of mixing. However, this method of
introducing the reinforcing phases in the molten matrix, and has a
number of drawbacks: fairly strong gassing and oxidation of the
melt during the mechanical mixing of the active and, as a
consequence of insufficient quality adhesive bonds at the interface
of the particle-matrix.
Structure refinement of the matrix alloy, increasing the density,
providing a more uniform or a given distribution of particles in the
volume of reinforcing, strengthening the adhesive interaction of
particles with the matrix can be achieved through the use of external
influences: pressure, ultrasound and centrifugal forces,
electromagnetic fields and other technological methods.
The most perspective of manufacturing isotropic AMCA
embodiments provide methods of synthesis or reaction molding (socalled in-situ process) when endogenous reinforcing fillers
including nano-sized , formed as a result of controlled exothermic
reactions between the starting components in the manufacture of
directly AMCA [5]. AMCA obtained in such processes have a
maximum level of bonds at the interface ''filler - matrix'' due to the
small lattice mismatch contacting phases , thermal stability, better
distribution and higher dispersion of the filler, which provides
higher mechanical and performance properties .
Moreover, the exothermic reactions occurring in the melt in the
synthesis of new endogenous phase of hardening, can improve the
wetting of the matrix melts introduced exogenous addition of
ceramic fillers, including nanoscale. Polireinforcing of matrix by
endogenous and exogenous fillers of different nature and size opens
another large reserves in the purposeful regulation given the
physical and mechanical properties and performance of AMCA. [6]
With increasing concentration of reinforcing fillers in AMCA
isotropic process and deteriorated mechanical properties and
machinability pressure, the fluidity of the composition and the
properties of the plastic material. In connection with this, a
promising direction is the use of centrifugal casting methods for
anisotropic functionally graded or reinforced composite materials
[7].
Currently industrial synthesis technology products from AMCA
are still under development or mining and industrial development.
Such a state is partly due to the fact that technology is usually
contain a know-how" and constitutes a commercial secret.
Further improvement of technologies for the production of
game requires time and investment, and will be the accumulation of
experience in the production and application of game based on
fundamental metallographic studies.

physico-chemical characteristics similar to the starting material can
be obtained, provided the minimum degradation properties of the
components of AMCA, preservation of code reinforcement volume
fraction and distribution of reinforcing filler in the weld zone. In
this connection, preference is given to the solid-phase welding
methods of AMCA (diffusion, friction). However, is known
positive experience making permanent connections fusion welding
methods, which opens up prospects for expanding the range of
welded structures of AMCA. Recently, much attention is given to
developing ways surfacing composite layers with special properties.
Surfacing of such layers can be one of the main ways to obtain
functional gradient materials.
In the manufacture of products from AMCA are inevitably
formed rejects defect of castings, gates, profits, bursts, and other
exhaust components, so overall techno-economic balance of
production and operation of game are important questions of
recycling or recovery of products for reuse.
Choosing an effective method of processing depends on the
composition and properties of AMCA reinforcing components.
For AMCA reinforced ceramic and thermally stable
intermetallic phases can be applied to a limited extent the traditional
method of refining, while keeping in mind that the 3-fold remelting
of composite alloys can lead to significant degradation of the
reinforcing phase and reduction properties of the composite. This
brings up the problem of regeneration game in order to fully remove
the reinforcing phase. This problem can be effectively solved with
the use of new conceptual approaches that are based on the fact that
the reinforcing phase performs refined function by adsorbing
impurities themselves. [4]
AMCA reinforced by particles of metal-carbide TiC, ZrC, and
borides TiB2 and intermetallic TiAl3, can be used as effective
ligatures for modifying aluminum alloys.
Recovery of products from AMCA to the required dimensions
can be accomplished by welding.

3.4. Coordination

and
Consolidation
Researching and Development of AMCA

in

Significant scientific contribution to the development of theory
and practical use of AMCA are works of Gavrilin I.V. (Vladimir
State University), Aksyonov A.A. (Moscow Institute of Steel and
Alloys), Scheretsky A.A. (Physical-Technological Institute of
Metals and Alloys, Ukraine), Chernyshova T.A. (Institute of
Metallurgy and Metal Science named after A.A. Baykov, Russian
Academy of Sciences) etc.
Obviously, the further development of the theory and practice
of composite molding is impossible without a coordinated research,
the effectiveness of which is greatly enhanced when the
consolidation of scientific and technical potential of scientists and
engineers of scientific research institutes, universities and
businesses. An example of this fruitful scientific and technical
cooperation is the long-standing successful joint activities of
Vladimir State University and Institute of Metallurgy and Metal
Science named after A.A. Baykov of the Russian Academy of
Science. Combined efforts of research teams of these organizations
conducted a large set of scientific studies on the interaction of metal
matrix with reinforcing fillers, the choice of composition and
manufacturing technology discretely reinforced AMCA, study
tribological properties and physical mechanisms of wear, industrial
testing and implementation of AMCA in friction industrial
equipment and transport.
AMCA are relatively new functional materials and all their
advantages, features and maximum operational capability not
defined yet. Although today we can safely say that AMCA have
significant advantages as wear-resistant tribological materials.
Reliability of work of AMCA in friction units of different kinds
of technics proved by years of industrial testing and implementation
in many enterprises. Small-scale production of castings and parts
from AMCA on the orders of enterprises established on the base of

3.3. Multipurpose Processing of AMCA
Another important area of research to expand the use of AMCA
in real product engineering is the development and improvement of
technological solutions for multipurpose processing of AMCA thermal, thermal cycling and thermoplastic, mechanical, laser,
fusion welding and surfacing etc.
Important area of work for the implementation of AMCA in
production is to find the most efficient methods of machining of
AMCA. Unfortunately, it must be noted that this issue is now being
given very little attention.
Successful application of AMCA in the construction
engineering and transport is often constrained by difficulties
resulting from their specific connection between themselves or with
alloys that do not contain reinforcing fillers. AMCA welds having
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scientific-production enterprise "Aluminum Matrix Composite
Materials" (Vladimir, Russian Federation).
4.

Conclusion

Currently, in the field of composite materials science,
development of efficient industrial technologies of production and
application of AMCA working and have recognized achievements
leading companies and research organizations of practically all
developed and developing countries, including the U.S., UK,
Germany, Japan, China, Russia, Ukraine etc.
Above are formulated only the most basic problems from
solutions of which largely depend prospects and temps of
implementation of discrete-reinforced AMCA in industrial
production, as well as variation among consumers in a better way
trust to AMCA, strengthening of motivation for their wider
application in industry.
5.
[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
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ОТНОСНО УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ ЧУГУН
CONCERNING TO ULTRASONIC TESTING OF IRON CASTING
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Institute of Mechanics – BAS, Sofia, Bulgaria
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Abstract: In this paper the ultrasonic testing (UT) of iron casting is presented. Algorithm for ultrasonic velocities measuring is work out.
Look at the calibration procedures for UT of ultrasonic flow detector and algorithm for non-destructive estimation of the sensitivity in UT.
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1. Ултразвуково изпитване на отливки от чугун
(3)

За провеждане на ултразвуково изпитване на отливки от
чугун, е необходима калибровка на ултразвуковия
дефектосоп. Тъй като скоростта на разпространение на
ултразвука в отливки от чугун е различна от тази в
колибрационните блокове (БДС EN ISO 2400, БДС EN ISO
7963 ), то е необходимо да се прави калибровка по известна
скорост [3,4].
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Уравнение (5) се решава по метода на бисекциите с
алгоритъм ZEROIN [7] с програмируем калкулатор HP
PRIME (фиг2.)

X

ϑ1b

Процедура

HP PRIME

∆X

X 2
T

2
1

VTX

Измерването на скоростта на ултразвука се осъществява
съгласно ASTM E 494:2010, метод при едностранен достъп
[5,6]. Използва се схема на пролъчване “Pitch and catch”
(фиг.1.).
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2.1.1. Едностранен достъп
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След като се раздели t P от (3) на t P от (4) и се направят
необходимите преобразувания се получава уравнение за

2.1. Измерване на скорост на ултразвука
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Фиг.1. Схема на пролъчване “Pitch and catch”
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Таблица 1.

2.1.2. Двустранен достъп
В случайте когато до отливката има двустранен достъп т.е.
може да се измери дебелината на нейната стената, се
използва схемата на пролъчване за нормален осезател, фиг.3.

За сив чугун [1]
VT = 2200-3200 m/s

VL

ϑ2 a = ϑ2b = 450

= 3500-5050 m/s

За високоякостен чугун [1]
VT = ~ 3350 m/s

ϑ2 a = ϑ2b = 600

VL = 5450-5850 m/s

δ

Разтоянията

VL

4. Заключение

в изпитвания материал се

В статията е разгледана необходимостта от калибровка на
ултразвуковия дефектосоп по известна скорост на
разпространение на ултразвука при изпитване на отливки от
чугун.
Изведено е уравнение за определяне на скоростта на

2.δ , mm
(6) VL =
(t L ), µs
Където t L - време на разпространиние на ултразвука.

X

Чуствителността, в разгреждания случай, се определя чрез

P
 
 P0  X

Литература

необходимо за да се открие плоскосънен

отражател (FBH) с рзмер

1. Иванушкин Е.С., Г.Е.Белай, Ультразвуковые методы
контроля при произвадстве отливок, изд. Техника, Кииев,
1984.
2.Алешин Н.П., В.Е.Белый и др., Методы акустического
контроля металлов, изд. Машиностроение, 1989.
3. NDT Handbook. Ultrasonic Testing, V.7, Editor
P. Mclntire, American Society for NDT,1991
4. ASTM E 494 – 2010, Standard Practice for Measuring
Ultrasonic Velocity in Materials
5.Форсайт Дж., М.Малкълм, К.Молър, Компютърни методи
за математически пресмятания, Наука и изкуство, София,
1986.

d FBH , където

S X = 0.25 * π * d FBH .
Безеталонната
чуствителнаст
се
определя
чрез
аналитичиният чрез на АРД – диаграма за нормален осезател
/ при α = 0 / [ ]
P
(S ПП )(S X )
  = D J
λ2 (r ) 2
 P0  X
където D J - коефициент на пропускане

(5)

площ на пиезопластината на осезетеля, λ

по енергия,

=

X
L

V
f

S ПП -

, f – честота

на разпространение на ултразвуковите вълни, r – разстояние
до FBH.
3. Технически средства
(X )

(E)

от (4) се измерват с цифров
Времената t P и t P
ултразвуков дефектоскоп SITESCAN 150S, SONATEST –
Англия, с опция „измерване на времето на разпространение
на ултразвуковите вълни“ с точност 0.01 µs .

ϑ2 a = ϑ2b . Те
се определят от закона на Снелиус по зададени ϑ1a = ϑ1b =

Използват се ъглови осезатели (фиг.1) с ъгли

450,

X

разпространение VT , съответно VL , на ултразвука в
отливката. Определена е безеталонната чуствителнаст при
UT на отливки от чугун.

2.2. Чуствителност на UT на отливки от чугун

усилването

(фиг.1) се измерват с цифров

шублер с точност 0.01 mm – Digital Caliper 110-DBL Series,
Moore & Wright – Англия.

Фиг.3. Схема на пролъчване
при двустранен достъп
Скороста на ултразвука
определя от

W ( X ) и W (E)

V1 . Резултатът е даден в Таблица 1.
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ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ СЪС SiC НА ОСНОВАТА НА
ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
гл. ас. Димитрова Р., доц. д-р Рангелов Р., доц. д-р Камбуров. В., докторант Николов А.
Машинно – Технологичен Факултет, Технически Университет – София
r_dimitrova@tu-sofia.bg
Резюме: Експерименталната работа е насочена към извършване на предварителна обработка на SiC за осигуряване на попълното му усвояване от металната матрица. При предварителни експерименти голяма част от SiC (прах) изплува в шлаката,
което налага необходимостта от предварителната му подготовка. Предлага се нов подход за подобряване yмокрянето на
уякчаващата фаза от металната стопилка.

Ключови думи: КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ, УЯКЧАВАЩА ФАЗА

PREPARATION OF COMPOSITE MATERIAL WITH SILICONE CARBIDE BASED ON
TECHNICALLY PURE ALUMINIUM
Ass. Prof. Dimitrova R., Assoc. Prof. Rangelov R. PhD, Assoc. Prof. Kamburov V. PhD, Nikolov A. PhD Student
Faculty of Industrial Technology – Technical University of Sofia, Bulgaria
r_dimitrova@tu-sofia.bg
Abstract: Тhe experimental work purpose is to perform a pre-treatment of the silicon carbide powder for ensuring better utilization by
the metal matrix. In earlier experiments the main part of the silicone carbide powder emerges in the slag therefore it requires a preliminary
processing. A new approach is offered to improve the wetting of the reinforced phase by the molten metal.
Keywords: COMPOSITE MATERIAL, REINFORCED PHASE

адхезия („умокряне“) на частиците от металната матрица от
технически чист алуминий.

1. Увод
Получаването на композитни материали на метална основа
с уякчаваща фаза чрез методите на леене е стъпка към поширокото промишлено прилагане на нови подходи за
производството на структурни и функционални детайли.
Използваните технологии целят подобряването на комплекса
от свойства, механични показатели и характеристики на
метално сплавната матрица.

2. Методика на експеримента
Предварителната обработка на микро частиците SiC се
състои от: - разрушаване на агломератите във воден разтвор и
активиране на повърхността на частиците; - внасяне на
междинен носител SiO2 (аморфен); - създаване на емулсия; утаяване и отдекантиране на утайката от разтвора; - добавяне
на свързващо вещество (натриево водно стъкло).

Използването на SiC (микро и нано прах) като уякчаваща
фаза в алуминиеви сплави е приложимо чрез използване на
различни леярски методи: гравитационно леене, центробежно
леене, леене под високо налягане, леене с интензивно
разбъркване на стопилката и пр. Основният проблем при тези
методи е осигуряването на добра адхезия между усилващата
твърда прахообразна фаза (SiC, Al2O3, TiC и пр.) и пластичната
металносплавна матрица.

Предварителната обработка на повърхността на заготовките
преди нанасяне на слоя, съдържащ праховите частици SiC
включва: калиброване и премахване на окисния слой.
Подготвени са заготовки от технически чист алуминий с
размери 20/60 mm и тегло 20 g, които са калибровани (196 kN)
с цел създаване на равна повърхност за нанасяне на слоя,
съдържащ частици SiC (фиг. 1) за следващо аксиално
сплескване.

Техниките за повърхностна активация и осигуряване на
добра адхезия между съставните елементи на композитния
материал са свързани основно с различни подходи за т.нар.
„умокряне“ на частиците SiC от металната алумниево сплавна
матрица, като например: - предварително деагрегиране на
праховите частиците чрез използване на ултразвук; активиране на повърхността на частиците; - предварително
метализиране на повърхността на частиците (никелиране,
помедняване или друг вид електрохимично метализиране); съвместно внасяне на модификатор в стопилката; предварително нанасяне на частиците чрез активирано спичане
върху повърхностността на шихтата.
Целта на разработката e създаване на междинен слой от
композитен материал с уякчаваща фаза от SiC (микро частици).
Работата е насочена към предварително обработване на
повърхността на шихтата, осигуряващо следващо по-добра

Фиг. 1 Заготовки от технически чист алуминий: преди и след
калиброване
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Изготвени са осем заготовки (по две за всеки образец) от
технически чист алуминий, при които предварителната
обработка е извършена по различен начин.

Завареното съединение е монолитно само при образци 1 и
2. При образец 3 - заварено съединение не се образува и двете
заготовки остават разделени до разтопяването им (фиг.4).

С цел премахване на окисния слой, повърхностите на
алуминиевите заготовки за образци 1 и 2 са подложени на
предварителна обработка, която включва 3 етапа:
- етап 1 обезмасляване – повърхностите на алуминиевите
образци се обезмасляват в разтвор, съдържащ: NaOH, Na3PO4,
Na2O.SiO2.5H2O в дестилирана вода в продължение на 5 мин.
при температура 60 80°C;
- етап 2 разяждане с цел отстраняване на окисния слой
(Al2O3) –обезмаслените алуминиеви повърхности се третират с
разтвор на H3PO4 и K2Cr2O7 в дестилирана вода за 15 мин. при
температура 30 50°C
- етап 3 пасивиране – извършва се с 2% разтвор на HNO3
при стайна температура в продължение на 2 – 3 мин.

Фиг. 4 Образец 3 – заготовки преди и след аксиалното сплескване

Образците се разтопяват, като стопилката се прегрява до
750 – 775°C в електросъпротивителна пещ. Прегрятата
стопилката се разбърква в потата по време на кристализация,
връща се обратно в пещта, следва повторно разтопяване и
прегряване до същата температура. Стопилката се отлива в
метална в кокила с нанесена обмазка, като образувалата се
шлака се отстранява от потата.

На така подготвените повърхности, върху заготовките за
образец 1 се нанася междинен слой, който съдържа 1.25%
микрочастици и (SiC и SiO2) от теглото на образеца и натриево
водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O). Върху заготовките за образец 2
– само микрочастици (SiC и SiO2) със същото процентно
съдържание, но без свързващо вещество.

Чрез отливане в кокила са изготвени четири проби (фиг. 5):
- нулева проба – технически чист алуминий с необработена
повърхност;
- проба №1 – технически чист алуминий, с нанесен
междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) и
натриево водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O);
- проба №2 – технически чист алуминий, с нанесен
междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) без
свързващо вещество;
проба №3 – технически чист алуминий, с нанесени микро
частици SiC (без предварителна обработка на частиците)

Повърхностите на заготовките за образци 3 са подготвени
само до етап 1 – обезмасляване, след което върху тях са
нанесени микро частици SiC с тегло 1.25% от теглото на
образеца (без предварителна обработка).
Трите образеца след сдвояване на заготовките са
подложени на аксиално сплескване при 353 kN, осигуряващо
степен на относителна деформация около 50%, с цел вбиване
на микро частиците SiC в алуминиевата матрица. Използвана е
хидравлична 40 тонна универсална хидравлична преса (фиг. 2).

Външният вид на отлятите проби е даден на фиг.5.

Фиг. 2 Хидравлична преса с инструмент за калибриране

След реализиране на пластичната деформация (аксиално
сплескване) при образци 1 и 2, при вбиването на междинния
слой в алуминиевата матрица се образува ковашко–пресово
заварено съединение (фиг. 3).

Фиг. 5 Външен вид на отлятите проби

След като отлятите проби са разрязани на две части е
извършен металографски анализ и изпитване на твърдост.
Металографските изследвания са проведени с оптичен
металографски микроскоп „Neophot 21” на Carl Zeiss, с
дигитална цветна камера “AxioCam ERc 5s”.
Образците от пробите са подготвени за металографски
анализ според методиката на ASTME 407-99 и ASM Handbook
“Metallography and Microstructures.”
Шлифоването е извършено на шкурки от 800 до 4000.
Финалното полиране е извършено електрохимично с
разтвор 400 ml етанол, 70 ml дестилирана вода, 30 ml HClO4
(60% перхлорна киселина) и апарат за електрохимично
полиране “Polectrol” на “Struers”.
Микроструктурата е проявена с разтвор на Keller - 95 ml
H2O, 2.5 ml HNO3, 1.5 ml HCl, 1.0 ml HF.

Фиг. 3а) Образец 1 – заготовки преди и след аксиално сплескване

Изпитването на твърдост по метода на Бринел е извършено
със сила 153 N и диаметър на сферата 2.5 mm.
Фиг. 3б) Образец 2 – заготовки преди и след аксиално сплескване
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Резултатите от изпитване на твърдост по Бринел на
четирите отляти проби са представени в таблица 1.

3. Експериментални резултати:
При отливане на пробите от стопилката изплува и е
отделена различна по цвят и консистенция шлака:
- при нулевата проба - шлаката е минимална и вероятно
съдържа само окисния слой;
- при проба №1 - се отделя тъмна шлака под формата на
„люспи“;
- при проба №2 – шлаката е в минимално количество и е с
бял цвят;
- при проба №3 – се наблюдава интензивно отделяне на
сивозелена шлака, вероятно поради слабо усвояване на
композитния материал от металната матрица.

Поради ниската концентрация на уякчаващата фаза от
микрочастици SiC (под 1.25%) в металната матрица, пробите
имат съизмерима твърдост, която варира в границите от 25.5 до
28.7 HB 2.5/15/30.
Таблица 1 Изпитване на твърдост по Бринел
№
Нулева проба
Проба №1
Проба №2
Проба №3

При
макроскопския
металографски
анализ
на
необработената повърхност на пробите (след струговане) е
установено наличие на микрочастици. Тези неметални
включвания липсват след извършване на стандартната
подготовка на повърхността за микроскопски металографски
анализ. Микрочастиците са откъртени от металната матрица
при шлифоването, а вдлъбнатините вероятно са заличени при
следващата обработка с по фините шкурки (2400 и 4000) и при
електрохимичното полиране.

Диаметър на
отпечатъка, мм
0.87
0.82
0.84
0.86

HB 2.5/15/30
25.5
28.7
27.4
26.1

При проба №1 и №2 е установена по-висока твърдост - от
28.7 до 27.4 HB 2.5/15/30, а при проба №3 – твърдостта е по-ниска
26.1 HB 2.5/15/30 и почти равна на тази на нулевата проба -.

4. Изводи:
1. Предварителното третиране на частиците SiC и
активирането на повърхността им води до разрушаване на
създадените агломерати и повишава възможността за
усвояването им от алуминиевата стопилка.

Получените от металографския анализ резултати на
нулевата проба и проба №2, при които е установено минимално
отделяне на шлака, са представени на фиг. 6 и фиг. 7.
Изходната структура на технически чист алуминий (нулева
проба) е дадена на фиг. 6, а при проба №2 е установено
наличие на микрочастици от SiC (фиг. 7).

2. Предварителното обработване
метала, свързано с отстраняване
следващото вбиване на частиците
добра адхезия между усилващата
металната матрица.

на повърхността на
на окисния слой и
SiC осигурява на попрахообразна фаза и

3. Микрочастиците SiC се откъртват от металната
матрица при извършване на стандартната подготовка на
микрошлиф за металографски анализ по описаната
методика.
4. Предварителната обработка на частиците SiC чрез
деагрегиране и създаване на емулсия с междинен носител
е подходяща за предварителна обработка и на
наноразмерни частици SiC.

Литература:
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2011.
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2. Vassileva, L.,.Rangelov R., Yankova I., Simeonova S.,
“Characterization of micro-and nanostructured bulk Al-Si/TiC
metal matrix composites” Kонф. ”SEEING AT NANOSCALE
VIII”, Базел, Швейцария, 2010.
3. Khalid M. G., Liaqat A., Akhlaq A., Rafiq A., Kashif M. D., Ijaz
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4. Martin I.,
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Настоящите изследвания са свързани с проект № BG051PO
001-3.3.06-0046 “Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното
инженерство и индустриалните технологии”. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Фиг. 7 Металографски снимки – проба №2
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАГОТОВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ДВУЪГЛОВА И ЧЕТИРИЪГЛОВА РАВНОКАНАЛНА ЕКСТРУЗИЯ ОТ
НИСКОТОПИМИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ
докторант Николов А., ас. Димитрова A.
Машинно – Технологичен Факултет, Технически Университет – София
adim@tu-sofia.bg
Резюме: Проектирана и изработена е инструментална екипировка (кокили) за отливане на заготовки от олово и технически
чист алуминий с цел експериментиране на двуъглова и четириъглова равноканална екструзия. Разработена е технология за
отливане на цели заготовки за механични изпитвания и металографски анализ, както и на двуделни проби с цел изработване на
опитни образци за изследване по метода на координатните мрежи.

Ключови думи: МЕТАЛОЛЕЕНЕ, ДВУЪГЛОВА И ЧЕТИРИЪГЛОВА РАВНОКАНАЛНА ЕКСТРУЗИЯ

TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING OF LOW-MELTING METALS AND ALLOYS BILLETS
FOR IMPLEMENTATION OF DUAL AND FOUR ANGULAR EQUAL CHANNEL EXTRUSION

Nikolov A. PhD Student, Ass. Prof. Dimitrova A.
Faculty of Industrial Technology – Technical University of Sofia, Bulgaria
adim@tu-sofia.bg

Abstract: A tooling – molds for casting of lead and technically pure aluminum samples are designed and manufactured in order to
investigate the dual and the four angular equal channel extrusion. A technology is developed for casting of entirely billets to perform
mechanical tests and metallographic analysis. Twin half samples are prepared as well as experimental models for investigation using the
grid strain analysis method.

Keywords: CASTING, DUAL AND FOUR ANGULAR EQUAL CHANNEL EXTRUSION
преход на 90О или 180О градуса, което позволява получаването
на максимален брой различни равнини на плъзгане.

1. Увод
Един от основните методи за формиране на ултрафина
структура на масивни метални изделия е чрез интензифицирана
пластичната деформация (ИПД). Той е известен от началото на
90-те години на миналия век, но досега не е намерил
приложение в производството на различните инженерни
материали. В процес на усилени научни изследвания и
експериментиране са различни схеми на деформиране, които
продължават да са актуални на международно ниво.
Използваните материали са основно чисти метали (Al, Cu, Mg,
Pb, Ti и пр.) и някои от техните сплави [1].
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Съществуват различни методи на интензивна пластична
деформация, като един от най-разпространените е
равноканална ъглова екструзия. Сравнително нов вариант на
метода на ъглова екструзия е последователното прекарване на
заготовката през два паралелни канала, чийто разновидности са
равноканална двуъглова или четириъглова екструзия (фиг. 1)
[2]. При тези равноканални ъглови екструзии се реализират
големи пластични деформации, приложени в зоната на
пресичането на каналите, при затворен обем и подчертано
натискови напрежения, но без това да е свързано със
съществени промени в нейната крайна форма и размери.
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Фиг. 1 Видове равноканална ъглова екструзия: а) равноканална
двуъглова екструзия; б) равноканална четириъглова екструзия

2.
Проектиране
и
изработване
инструменти за отливане на заготовките

Цикличността и многократността на деформиране при
равноъглова екструзия се осигурява от възможността всяка
заготовка да се екструдира няколко пъти през зоната на двойно
пресичане, тъй като се калиброва в изходящия канал, който е с
равно на входящия канал сечение.. При зареждането си във
входящия канал, заготовката може да се завърта на всеки

на

С цел намаляване на силата на деформация се използват
пластични материали (олово и технически чист алуминий).
Тези материали трудно се обработват чрез рязане и макар
формата на заготовките да не е със сложна геометрия, то
получаването им чрез механична обработка би ги оскъпило.
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Тези факти налагат извода, че икономически найцелесъобразно е тези заготовки да се изработват чрез леене.

3. Технология за отливане на заготовките

10.6

При отливане на заготовки от технически чист алуминий
върху работната повърхнина на кокилите се нанася
топлоизолационна обмазка. Тя е необходима за регулиране на
скоростта на охлаждане на отливката и гарантира запълването
на леярската форма. Обмазката е на водна основа с огнеупорен
пълнител аморфен силициев диоксид (бели сажди) и свързващо
вещество – водно стъкло. Нанася се върху предварително
нагретите до температура 150 - 2000С кокили. Технически
чистият алуминий се прегрява до температура 7500С, а
кокилите се подгряват до 200-2500 С. При този режим на леене
се получават отливки с най-добро качество (фиг. 6 и фиг. 7).

60
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Фиг. 2 Форма на заготовка за двуъглова равноканална екструзия

10.6

За отливане на олово се използва същата технология, като
оловото се прегрява до температура 380 - 4000 С, а кокилата се
подгрява до 180 – 2000 С.
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Фиг. 3 Форма на заготовка за четириъглова равноканална екструзия

За отливането на заготовките са проектирани и изработени
два броя чугунени кокили (фиг.4 и фиг.5)

Фиг. 6 Отливка на заготовки за двуъглова равноканална
екструзия

Фиг. 4 Кокила за отливане на заготовки за двуъглова равноканална
екструзия

Кокилата, показана на фигура 4, се използва за отливане на
два вида образци - цилиндричните пробни тела служат за
изпитване на якост на опън, а правоъгълните за заготовки за
експерименти за интензивна пластична деформация.

Фиг. 7 Отливка на заготовка за четириъглова
равноканална екструзия

4. Нанасяне на координатна мрежа
Разпределението на деформациите в обема на екстудираната
заготовка в отделните части на деформационното пространство
при равноканална екструзия е установено чрез метода на
координатните мрежи. Нанасянето върху образец на
координатна мрежа е един от най-разпространените методи за
изследване на кинематиката и динамиката на пластичните
течения, даващ пълна информация за зоните на деформация и
преходните области, за неравномерността на деформациите [4].

Фиг. 5 Кокила за отливане на заготовки за четириъглова
равноканална екструзия
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С цел установяване степента на деформация нанасянето на
координатните мрежи се извършва в равнината на симетрия на
детайла, преминаваща през оста на симетрия на заготовката,
която предстои да бъде екструдирана. (фиг. 8 и фиг. 9). Чрез
вбиване с релефен поансон (фиг. 8) върху двете половини на
изследвания образец се нанася разделителната мрежа - система
от линии в определена координатна система (декартова или
цилиндрична). Позитивният отпечатък на координатната мрежа
е предварително изрязан (изпарен) на лазерна машина на
поансона за отпечатване (вбиване).
Фиг. 10 Заготовки за четириъглова равноканална екструзия
половинка и слепена със сплав на Вууд

Ъгловите деформации на мрежата се определят като средна
стойност на тангенсите от външните ъгли във върха на
получения ромбоид.

Фиг. 8 Снимка на поансона за отпечатване на координатната
мрежа и оловния образец

За реализирането на тази цел е необходимо да се отлеят
двуделни заготовки с размери 10.6 х 10.6 mm и дължина 55 мм,
разделени по дължината си. При отливането им се използват
половинките на кокилите, затворени с равна плоча. На отлетите
половинки се нанасят (вбиват) координатни мрежи с размери
на клетката 1.85 на 1.85 мм (фиг. 10). За получаване на
качествен отпечатък на координатната мрежа е необходимо
отливките да са плътни и без леярски дефекти.

Фиг. 11 Заготовки за двуъглова равноканална екструзия –половинка
и слепена със сплав на Вууд

От изменението в геометричните размери на всяка една
клетка от мрежата могат да се определят деформациите в
геометричния център на тази клетка. Измерват се двата
диагонала на клетката и ъгъла на завъртане на мрежата във
върховете на ромбоида.
4. Анализ на получените резултати и изводи
1. Проектирани са и са изработени кокили за отливане на
заготовки за равноканална екструзия.
2. Разработена е технология за отливане на плътни
(бездефекти) заготовки за равноканална екструзия от
технически чист алуминий и олово в метални форми.
Получените отливки успешно се използват при физическо
моделиране на равноканална двуъглова и четириъглова
екструзия с нискотопими сплави, което доказва, че
разработената технология гарантира получаването на
качествено отляти заготовки.
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Фиг. 9 Заготовка с нанесена координатна мрежа

След вбиването на мрежите следва нагряване на двете
половини и слепване чрез сплав на Вууд (фиг. 10 и фиг. 11) и
деформиране на слепената заготовка. От изменението в
геометричните размери на клетките от мрежата (след
разделянето на двете половини) се определят деформациите в
геометричния център на клетката. Измерват се двата диагонала
на клетката и ъгъла на завъртане във върховете на ромбоида.
Деформациите, които се определят, са две главни линейни
деформации (по осите на диагоналите d13 и d24) и се изчисляват
като логаритмични, съгласно зависимостите:
- линейна деформация по диагонал d13
- ε13 = ln (d13 / d0);
- линейна деформация по диагонал d24
– ε24 = ln (d24 / d0);
където d0 е началния размер на диагоналите на клетката преди
деформиране.
Линейната деформация по третата ос, перпендикулярна на
равнината с нанесената координатна мрежа, се определя от
закона за постоянство на обема, а именно: ε 13-24 = - (ε13 + ε24).

Настоящите изследвания са свързани с проект № BG051PO
001-3.3.06-0046 “Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното
инженерство и индустриалните технологии”. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
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Abstract: Fine-structure primary grains in copper-aluminum alloys are achieved by adding Fe, Ni or Mn, and hard-fusible elements
during the casting process. Modifying effect of these elements provokes changes in the microstructure of the alloys (the shape and
massiveness of the metal grains), which to large extent is determined by Fe presence of in the alloys.
In the present work the results from structure and properties investigation on CuAl9, in a cast state, after separate and
combine alloyed with Fe and Ni and modified with Mo are shown. Data for changes in the structure and hardness of the specimens
as a result of alloying, as these characteristics are changed in the cases of complex alloying and modifying with molybdenum have
been obtained.
Keywords: aluminum bronze, primary structure, modification
бронз CuAl9. Успоредно с това е отчитано и влиянието на
скоростта на охлаждане върху посочените параметри.

1. Увод

Известно е, че свойствата на металите и сплавите като
якост, пластичност, корозионна устойчивост и др. са свъзани
със структурата им. Поради това един от основните проблеми в
металолеенето е управлението на процеса на първична
кристализация с оглед получаване на структура със зададени
параметри. В частност, тъй като огромната част от отливките са
предназначени за изработване на конструкционни елементи,
към които по правило изискванита са най-вече към якостните
им характеристики, то издребняването на първичната
структура, стига да не е съпроводено с прекомерно
увеличаване локализацията на примесите по границите на
зърната, обикновено се разглежда като положително явление.

За целта от сплави CuAl9Fe3Ni и CuAl9Fe3NiMo
(модифицирана с 0.15%Mo) в пясъчни форми са отляти пробни
тела с диаметър 15, 25 и 35mm. Температурата на леене е
1150ºС. Пробните тела са обработени механично чрез
рязане, шлифоване и полиране. За проявяване на
шлифовете е използван солнокисел разтвор на ферихлорид.

3. Резултати

Анализът на структурите показва, че при базовата сплав
CuAl9 с понижаване на скоростта на охлаждане, структурата
става все по груба, което най-вероятно се дължи на протичане
на т.н. процес на „самоотгряване”, а количеството на
евтектоида относително намалява - фиг.2.

2. Същност на проблема и методика на
изследване

В това отношение особен интерес представлява
поведението на най-често употребявания безкалаен бронз тип
CuAl9. Употребата му е твърде широка поради високите
експлоатационни характеристики – износоустойчивост, кавитационна устойчивост, корозионна устойчивост. Успоредно с
това комплекса технологични (леярски) свойства е балансиран
– изключителна тънколивкост, но голямо свиване, висока
склонност към окисляване и разтваряне на газове (водород).

Комплексното легиране с желязо и никел – фиг.1, води до
силно издребняване на структурата, кристалите на евтектоида
имат нишковидна форма. Като цяло след комплексно легиране с
желязо и никел, влиянието на скоростта на охлаждане върху
структурата на бронза намалява в сравнение с базовата сплав.
При допълнителното модифициране на легираният с желязо и
никел алуминиев бронз с молибден структурата се трансформира
в иглообразна, наблюдава се известно издребняване, но се запазва
чувствителността й към скоростта на охлаждане – фиг.1.

По отношение на първичната кристализация за двойните
сплави Cu-Al при охлаждане в пясъчни леярскати форми е
характерно получаването на груба и крехка структура, поради
процеса на т.н. “самоотгряване”[2,3]. За подтискане на този
процес в сплавите се въвеждат желязо, манган и никел
поотделно или в комбинация меду тях. Те повишават
стабилността на β-фазата, задържат евтектоидното превръщане
и запазват α-β’ структурата [1].

Резултатите от измерването на твърдостта на пробните
тела от изследваните сплави и от базовата сплав са показани
графично на фиг.3. Анализът на резултатите показва, че при
базовата сплав CuAl9 с понижаване скоростта на охлаждане се
наблюдава тенденция на повишаване на твърдостта. Това найвероятно се дължи на частичното евтектоидно разпадане на
получената при първичната кристализация β-фаза на евтектоид
α+γ, чиято твърдост но и крехкост са по-високи. Комплексното
легиране на алуминиевият бронз с желязо и никел води до
чувствително повишаване на твърдостта в сравнение с базовата
сплав, като с повишаване на скоростта на охлаждане
твърдостта нараства. Обяснението е, че желязото и никела,
освен че задържат евтектоидното разпадане силно издребняват
структурата, което води до общо повишаване на твърдостта.
Допълнителното модифициране на сплавта с молибден
предизвиква трансформация на структурата от нишковидна в
иглеста, което води до допълнително повишаване на
твърдостта, като тенденцията за повишаването й с увеличаване
на скоростта на охлаждане се запазва.

Върху структурата на сплавите от типа CuAl9 може да се
въздейства и чрез допълнително модифициране. Като
модификатори в този случай се използват труднотопимите
метали и бор [4].
По принцип тази операция не е популярна и на практика в
леярските предприятия рядко се прилага. Но според
литературните данни е твърде ефективна – позволява около
десеткратно издребняване на структурата [4].
Целте на настоящата работа е да изследва влиянието на
комплексното легиране с желязо и никел, и допълнителното
модифициране с молибден върху структурата и твърдостта на
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CuAl9Fe3Ni3 Ø15
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фиг.3 Влияние на легирането с Fe и Ni, модифицирането с
Мо и режима на охлаждане върху твърдостта на
алуминиевият бронз

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø25

CuAl9Fe3Ni3 Ø25

CuAl9Fe3

CuAl9Fe3Mo

CuAl9Ni3

CuAl9Ni3Мо

CuAl9Fe3Ni3 Ø25

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø25

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø35

CuAl9Fe3Ni3 Ø35

Фиг.1. Микроструктура на сплави CuAl9Fe3Ni3 и
CuAl9Fe3Ni3Мо (х63)

Ø15

Ø25

Фиг.4. Влияние на легирането с Fe и Ni, и модифицирането
с Мо върху структурата на алуминиевият бронз (x63)
(диаметър на пробните тела Ø25mm)

Ø35
Фиг.2. Микроструктура на сплав CuAl9 (х63)
За сравнение структурите, получени при индивидуалното
легиране с Fe и Ni, и след съответното модифициране с Мо са
показани на фиг.4.

- модифицирането на бронз CuAl9Fe3 с молибден води
до промяна на формата на зърната на първичната структура от
иглеста в окръглена; тази промяна е съпроводена и с
минимално повишаване на твърдостта, но вероятно
повишаването на пластичните свойства и най-вече ударната
жилавост ще е значително.
- легирането с никел води до изменение на формата на
кристалите на евтектоида – те са издължени и с почти
иглообразна форма при пробата с най-големия диаметър, т.е. при
най-ниската скорост на охлаждане; като цяло след легиране с

Металографският им анализ показва, че:
- внасянето на желязо в двойната сплав CuAl9 води до
съществено издребняване на структурата и значително
повишаване на твърдостта;
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никел, влиянието на скоростта на охлаждане върху структурата на
бронза намалява в сравнение с базовата сплав.
- при допълнителното модифициране на легираният с
никел алуминиев бронз с молибден се запазва иглестият характер
на структурата, но води до видимото й издребняване и намаляване
на чувствителността й към скоростта на охлаждане.
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На фиг.5 е илюстрирано влиянието на Fe и Ni поотделно и
комплексно върху твърдостта на алуминиевият бронз в лято
състояние при еднаква скорост на охлаждане (пробни тела с
диаметър 25mm), при което са използвани пробни тела от
сплави CuAl9, CuAl9Fe3 CuAl9Fe3Мо, CuAl9Ni3 CuAl9Ni3Мо от
предходни работи - [7,8,9].

Твърдост по Бринел, HBS

250

200

150

100

50

CuAl9Fe3Ni3Mo

CuAl9Fe3Ni3

CuAl9Ni3Mo

CuAl9Ni3

CuAl9Fe3Mo

CuAl9Fe3

CuAl9

0

фиг.5 Влияние на легирането с Fe и Ni, върху твърдостта
на алуминиевият бронз
(диаметър на пробните тела Ø25mm)

4. Заключение
Получените резултати показват недвусмислено, че както
въвеждането на желязо и/или никел в двойните алуминиеви
бронзове, така и вторичното им модифициране с молибден, или
други труднотопими метали води до значително повишаване на
механичните и експлоатационни показатели на сплавта

50
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Abstract: Casting under pressure or injection moulding is one of the most progressive technologies in order to obtain accurate castings
in the modern engineering industry. The method allows obtaining of castings with formed external or internal threaded surfaces with high
precision and degree or roughness. These surfaces can be formed through various schemes, which differ in their concept and ways of
implementation.
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повърхностен слой на отливката, получаването на специални
резби и други.

1. Увод
Леенето под налягане е един от най-производителните
методи за получаване на детайли в промишлеността, чрез който
се изработват отливки от различни цветни метали и сплави,
стомани и други [4.1]. По този метод се получават детайли с
форма и размери максимално близки до тези на готовите
детайли водещо до значително съкращаване разходите за
механична обработка, разходите за материали поради високият
коефициент на използване на материала и други [4.7]. Леенето
под налягане позволява получаването на отливки с различна
конфигурация на повърхнините и на масата, получаване на
сложни тънкостенни детайли с формирани върху тях отвори,
резби, армирани детайли.

Като недостатък може да се посочи използването на сложни
за изработване механизми в инструментите, работещи при
значителни термични и динамични натоварвания, .
В зависимост от конструкцията на отливката пресформите
могат да бъдат класифицирани по следните признаци [4.1]:
- По признак разположение на резбата – пресформи за
формиране на отливки с вътрешна, външна и такива с
вътрешна и външна резба;
- По начин на оформяне на резбата – чрез разглобяеми и
неразглобяеми резбообразуващи елементи;

Едни от най-широко разпространените в съвременното
машиностроене разглобяеми съединения са резбовите. Основен
техен параметър е резбата характеризираща се с нейните
основни параметри – стъпка, профил, диаметър, разположение
(външна или вътрешна).

- По начин на развиване на резбата от формообразуващият
елемент – пресформи с автоматизирано развиване в
инструмента, пресформи с развиване извън инструмента,
пресформи за формиране на резбата в двете полуформи;
2.1 Възможни конструктивни решения за формиране на
външни резбови повърхнини без наличие на автоматизирано
развиване – систематизирани в блоксхема представена на
фигура 1.

Резбовите повърхнини могат да бъдат получени по
различни в своята същност и начин на осъществяване методи –
чрез рязане, пластична деформация, леене, комбинирани
методи, но всички те трябва да съблюдават технически
изисквания относно осигуряването на параметрите и
характеристиките им.

Методи за формиране
на резби без
автоматизирано развиване

Резбовата повърхнина може да бъде разглеждана като един
геометричен примитив участващ съвместно с останалите
повърхнини при формирането на общата геометрия на
отливката. Като такъв в процеса на леене се получава при
запълване на работното пространство на инструмента
(пресформата) със стопен метал с висока скорост, при
втвърдяването на който се формира отливката.

Резбата се формира в
двете полуформи

Цел на настоящата разработка е да се направи анализ на
различни методи за получаване на външни резбови
повърхнини, като се анализират и систематизират възможните
конструктивни решения на механизми в инструментите. Да се
направи аналогия с решения при формиране на резбови
повърхнини при производството на полимерни детайли и
възможностите за прилагането им в процеса леене под
налягане.

Резбата се формира във
вложки с развиване извън
машината

Фиг. 1 Методи за неавтоматизирано формообразуване
2.1.1. Формиране на резби в две полуформи
Предимствата на формирането на резби директно в двете
полуформи са лесното изваждане на отливката, проста
конструкция на инструмента поради липса на допълнителни
механизми. По-надежна работа на инструмента и по-лесно
обслужване между работните му цикли.

2. Резултати и дискусия

Като недостатъци на метода може да се посочат
усложненото
изработване
на резбовите участъци
полуформите на инструмента, възможната поява на дефекти по
формираната резба поради наличие на делителна линия
минаваща през нея.

Получената резбова повърхнина чрез леене под налягане се
характеризира с постоянен профил, явяващ се негативен
отпечатък на резбовата вложка на пресформата, висока степен
на грапавост и точност в сравнени на конвекционалните резби
получени чрез рязане [4.2]. Други предимства на получените по
този метод резби е повишената плътност на формираният
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На фигура 2 е представена снимка на резба формирана в
двете полуформи на инструмента.

-

Типа на производството;

-

Целесъобразността на формиране на резбата чрез
леене;

-

Цена на инструмента;

-

Цена на изделието
Техническите критерии при избора на вариант са:

-

Технологична
пресформата;

-

Възможност за осъществяване на технологичния
процес;

-

Вероятен брак от усложнените условия на процеса на
леене;

Фиг. 2 Резба формирана в двете полуформи
2.1.2 Формиране на резби със използване на сменяеми
вложки

за

изработване

на

2.4
Избор на вариант за получаването на конкретен
резбови детайл

Формирането на резби с използване на сменяеми вложки
премахва някои от недостатъците на начина на формиране
между двете полуформи, поради липса на наличие на
делителна линия през резбата, но изисква набор от сменяеми
такива и допълнително развиване на детайла. Друг недостатък
е външното развиване, което

След направения подробен преглед и анализ на
възможностите за формиране на резбови повърхнини при леене
под налягане на алуминиеви сплави е възможно да се избере
конструктивно решение за проектиране на възел от пресформа
за отливане на корпусен детайл от материал AlSi12 с външна
резба М33х1,5-8g.

2.2 Възможности за формиране на външни резбови
повърхнини, чрез автоматизирано развиване от инструмента–
систематизирани в блоксхема представена на фигура 3.

Детайла ще се получава в условията на опитен стадий на
производството. Целесъобразността за формиране на резбата
при отливане на детайла идва от това, че се намаляват
вторичните операции, избягва се вероятността от скрити
леярски дефекти, проявяващи се след механичната обработка, а
също така и от вероятността за преминаването му към
едросерийно производство.

Методи за формиране
на резби с автоматизирано
развиване

Твърдокинематично
развиване без използване
на външно
задвижване

възможност

Твърдокинематично
развиване с използване на
външно задвижване

При така поставените начални условия е целесъобразно
избор на вариант със сменяеми вложки на пресформата.
Конструирането на инструмента е класическо, като внимание е
обърнато на пресмятането на вложките.
2.4.1. Методика на пресмятането на изпълнителните
размери на резбовите вложки

Фиг. 3 Методи за автоматизирано формообразуване

Поради липса на априорна информация относно пресмятане
на изпълнителните размери на вложките са използвани
формули прилагани при пресмятане на резбови вложки за
получаване на резби при полимерни изделия [4.8]. при
пресмятанията е работено при зададен коефициент на свиване
на леярската сплав S=0,5 – 0,6%.

2.2.1. Твърдокинематично развиване без използване на
външно задвижване – възможните конструктивни решения на
проблема е използването на многоходов винт и гайка и система
зъбни колела свързани с формещи вложки в инструмента. Това
е едно често срещано конструктивно решение в инструментите
за инжекционно формоване на полимери. Основното му
предимство е сигурност и точност на развиването. Като
недостатъци могат да се посочат сложна конструкция на
пресформата, големите силови натоварвания във винтовата
двойка, особено при формиране на вътрешни резби, поради
насоченото
навътре
свиване
на
материала.
Като разновидност на механизма се явява рейковото
задвижване при което въртеливото движение служещо да
развие детайла се получава при отваряне на инструмента
посредством рейково-зъбен механизъм.

Параметрите на резба М33х1,5-8g са:

2.2.2. Твърдокинематично развиване с използване на
външно задвижване – при него въртеливото движение служещо
за развиване на детайла от инструмента се получава от външен
енергиен източник – електродвигател, хидромотор и др.
Основния недостатък е изискването за пълно синхронизиране
между работните движения на машината
и тези на
изпълнителните органи на инструмента.

d = 33−−00,,032
407 ;

-

Външен диаметър –

-

Среден диаметър –

-

Вътрешен диаметър –

-

Стъпка –

d 2 = 32,0257 −−00,,032
268 ;
d1 = 31,3762 0−0, 032

t = 1,5 ;

Пресмятането на размерите на вложката е прието да се
извърши по формулите:
-

Външен диаметър:

D = d + d .0,01.S max − Td − es = 32,759mm ;

2.3
Приложимост на методите в пресформите за леене
под налягане

-

При избор на който и да е вариант на механизъм е
необходимо да се извърши и подробен технико-икономически
анализ, служещ за правилното решение на проблема, поради
високата цена на инструмент от типа на пресформите.
Икономическите критерии при подбора са :

Среден диаметър:

D2 = d 2 + d 2 .0,01.S max − Td 2 − es = 31,92mm ;
-
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(1)

Вътрешен диаметър:

(2)

D1 = d1 + d1 .0,01.S max − Td 1 − es − 0,144. p = 31,35mm;
(3)
където:

S max = 0,6 % - максималното свиване на материала;

es - горните отклонения на диаметрите на резбата на винта;
Td , Td 1 , Td 2 - допуските на резбата на изделието винт;
3. Заключение
Направено е проучване и са анализирани възможните
методи и механизми за формиране на външна резбова
повърхнина при леене под налягане.
Прието е решение за конкретен детайл, след анализ на
технико-икономическите данни.
Приета е методика за пресмятане на изпълнителните
размери на вложката на пресформата за формиране на резба
М33х1,5-8g.
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ИСЛЕДВАНЕ НА НЕХОМОГЕННОСТИ В СТРУКТУРАТA
НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
INVESTIGATION OF INHOMOGENEOUS IN THE STRUCTURE OF ALUMINUM ALLOY CASTINGS
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОТЛИВОК
ИЗ АЛЮМИНИЕВЬIХ СПЛАВОВ
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BAS, Institute of Metal Science, Equipment and Technologies “Acad. А. Balevski” with Hydro Aerodynamic Center - Sofia, Bulgaria
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Abstract: The subject of the inhomogeneous are the inhomogeneities in the structure of aluminum alloy castings and their impact on the
quality of the molded parts. As a result of this research, there has been estimated an evaluation of the allowed inhomogeneities,
recommendations for their minimization and the influence of some technological factors on them.
KEYWORDS: INHOMOGENEITIES, COUNTER PRESSURE CASTING,WIDE SOLIDIFICATION INTERVAL, MICRO AND MACRO
POROSITIES
Върху формирането на структурата респективно на
1. Въведение
нехомогеностите ефективно въздействие оказват факторите
схематично показани на Фиг.1.
Ефективността на леярските технологии е свързана с
подобряване експлоатационните характеристики на летите
детайли и заготовки и с намаляване разходите на материали,
Структурна нееднороднст
енергия и труд. Наличието на дефекти, формиращи се в
различни етапи на производствения процес водят до бракуване
на отливките или до допълнителни разходи за тяхното
отстраняване.
Подобряване качеството на отливките и получаването им в
съответствие със зададените конструктивни и технологични
свойства е фундаментална научно–техническа задача на
леярското производство. Главно направление в разработката и
решаването й е създаването на способи за управление на
процесите за формиране свойствата на отливките в конкретни
Фиг.1 Фактори влияещи върху формиранетона нееднородност
условия и леярската технология.
Обект на изследване са нехомогенностите в структурата
Прилагането на налягане, какъвто е случая с “шарнирния
на алуминиеви отливки и тяхното влияние върху качеството на
носач “ (фиг.2) предизвиква силно придвижване на течната
летите детайли[1]. Оценени са допустимите нехомогенности,
фаза и инфилтрирането й в зоните с по-ниска плътност, което
направени са препоръки за минимизирането им и влиянието на
компенсира обемния дефицит. Върху макрошлиф се
технологични фактори върху тях.
наблюдават малки участъци – петна с неправилна форма, които
При отливане, в зависимост от условията на кристализация,
при проявяване на шлифа стават по-тъмни от основния
в отливките се получават по-големи или по-малки отклонения
материал – фиг.3, а при изследване на микроструктурата фиг.4
от
равновесното
структурообразуване[2].
Последното
се определят като локални струпвания на силициева евтектика
теорeтично би трябвало да протече само при равновесно
с добре очертани граници - типична инфилтрационна
охлаждане.
ликвация[1].
В практиката такъв модел на структурообразуване не се
наблюдава, защото за осъществяване на равновесна скорост на
охлаждане[3], при която е налице необходимото време за
протичане на дифузионите процеси, в резултат на което
отделните фази са с отговаряща на равновесното състояние
концентрация, изискват да се създадат специални условия. Ето
защо при структурообразуването на сплавите се явяват
аномалии от хомогенната структура.

2. Предпоставки и средства за решаване на
проблема

Фиг.2 Шарнирен носач-вилка

Изследването е проведено върху отливки от сплави с широк
интервал на кристализация от групата AlSi7Mg. Това са
отговорни динамично натоварени отливки, лeти по технология
с МЛГП предназначени за автомобилостроенето, специални
транспортни средства, електропреносната мрежа и други[4].
Изследвани са образци в лято състояние и след
термообработка, изрязани от характерни зони на отливките
след индивидуален анализ по отношение на конфигурация, вид
на леяковата система, метод на леене и др. Изследвани са за
наличие на нехомогенности и лeти детайли (автомобилни
колела), при които по време на производството им или
експлоатацията са показали недопустими дефекти.

Фиг.4 Структурна
нееднородност- локално
струпване на евтектика
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Фиг.3 Макрошлиф от детайл
“Шарнирен носач”

Независимо от това в някои случаи при леене с
противоналягане на отливки от алуминиеви сплави в това
число и такива от групата AlSi7Mg се наблюдават отклонения
от идеалната картина под влияние на различни фактори,
каквито са геoметричните характеристики на отливката,
отклонение на стойностите на някои технологични параметри и
други. Така позната е структурна нееднородност наречена
“матово петно” фиг.5 и ликвация представляваща области от
съредоточена евтектика ( α +Si) разположена в освободени от
свиването междудендритни обеми. Обикновено наличието на
този
тип
нехомогенности
не
се
установява
с
безразрушителните методи за контрол на качеството на
отливките. Запълването на междудендритните празнини се
реализира в резултат на инфилтрационни процеси. Затова тази
нехомогенност е прието да се нарича инфилтрационна
ликвация.

Както от макроструктурите на термичния възел и околните
зони, така и от сравняването на микроструктурите се
установява инфилтрационна ликвация, основно в термичния
възел. Вижда се , че дължината на инфилтрата е над 15 мм, и
може да се приеме че това е структурна нехомогенност на
макро ниво. Измерените стойности на DAS свидетелстват за
постигната насоченост на кристализационен процес от
периферията към централната зона (близо до леяковота
система), което е резултат на подходящо определен и прецизно
управляван термодинамичен режим в леярската форма. На
фиг.8 са показани микроструктури с еднакво увеличение от две
гранични зони – диск (близо до леяковата система), с дебелина
25 мм и борд (най-отдалечената периферна зона ) с дебелина 16
мм. [6]. В обогатената с евтектика зона на термичния възел
съдържанието на Si е по-високо отколкото в зоната близко до
питателя. Различното процентно съдържание на Si в
изследваните зони влияе на съответните микроструктури .

а)

б)
Фиг.8 Микроструктура от автомобилно колело 8,25 х 22,5:
а) диск; б) борд

Установени са стойностите на основните механични
характеристики, измерени върху образци изрязани по схемата
показана на фиг.9 и отразени в табл. 1.

Фиг.5 Макроликвация “матово петно” в
отливка “Шарнир”

Както бе споменато във всички случаи отклонението на
структурата се съпътства с нехомогенност на химическия
състав в отделните зони. За наличие на нехомогенности е
изследвана една по-голяма отливка - лята с противоналягане [5]
със състав: Si-7,15%, Mg-0,29%, Ti-0,11%, Sr-0,33%, Fe-0,1% за
изработване колело за камион типоразмер 8,25х22,5 с тегло 35
кг - фиг. 6.

Фиг.9 Схема за изрязване на образци от автомобилно колело
Фиг.6 Автомобилно колело J 8,25 x 22,5
Таблица 1. Механични характеристики от
характерни зони на автомобилно колело

На фиг.7 са представени данни за промяната на състава на
сплавта ( Si), едрината на зърната (DAS) и характерни
микроструктури от изследваните зони.

ЗОНА
1
2
3
6
8

RP0,2
[MPA]
239
232
233
232
236
233
242
240
240
236

RM
[MPA]
287
296
302
316
294
292
328
327
325
320

A5
[%]
5,00
5,66
7,34
9,67
6,00
5,00
17,34
18,34
15,00
18,34

От данните представени в таблицата се вижда, че едрината
на зърната влияят най-силно върху относителното удължениеА5 и сравнитерно по-слабо върху границата на провлачанеRp0,2.

Фиг.7 Разпределение на силициевата евтектика в обема на
голямогабаритни автомобилни колела
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За наличие на нехомогенности е изследвана отливка
“Шарнир”- фиг.10.

значително и достига евтектична концентрация. За определяне
размера на ликвационната област в дълбочина е направен и
напречен разрез. Наблюдава се, че ликвацията се е формирала
само по-дължина.
Таблица 2. Химически състав в различни зони на отливка “Шарнир”
Химически състав, тегл.%

Фиг.10 Детайл “Шарнир” тегло 2,1кг.

Отливката с тегло 2.1 кг е лята с противоналягане от сплав:
Si-7,2-7,3%; Mg-0,26-0,32%; Ti- 0,01-22%; Fe-0,35-0,50%; Mn0,22-0,23%. Характеризира се с голями разлики в стените: в
зоната на лопатката дебелината е 10 мм, около отвора 40 мм и
локални термични възли. Дебелостенната зона е особено
благаприятна за развитието на всмукнатино-газова пористост.
Независимо от това общата конфигурация е подходяща за
организиране на насочена кристализация чрез подходящ избор
на място на леяка и система за терморегулиране на формата.
Отливките, върху които са проведени изследванията, са
окачествени като бездефектни чрез ренгенов и ултазвуков
контрол [7]. Решаващ фактор за получаване на бездефектни
отливки се оказва температурата на метала, като оптималната
е в границите 7400-7600С. При по-ниски температури се
увеличава вероятността за образуване на всмукнатинни
дефекти поради недобро подхранване. Това не може да бъде
предотвратено чрез охлаждане и топлоизолиращи обмазки.

Сечение

Зона

надлъжно

Si

Mg

Mn

Ti

Fe

Al

хомогенна

6,91

0,32

0,20

0,13

0,35

осн.

надлъжно

с
ликвация

13,06

0,44

0,33

0,10

0,36

осн.

на-

под
зоната
с
ликвация

6,68

0,38

0,24

0,11

0,34

осн.

пречно

Значителното увеличение съдържанието на Si при
формирането на ликвацията води и до промяна на стойностите
на някои механични характеристики.
Наблюдава се известно нарастване на твърдостта, както в
лято състояние така и след термообработка – режим Т6.
Измерената твърдост по дължината на изследваното
сечение е представена графично на фиг.13.

В макрошлиф (надлъжно сечение) се наблюдава
макроликвация – струпване на евтектична фаза най-силно
изразена в зоната на термичния възел под формата на тъмно
петно с размери 15-16 мм - фиг.5. Върху макрошлифа се
наблюдават и характерните за пътя на инфилтрационния поток
бразди. Характерни микроструктури за хомогенната и
ликвационната зона са дадени на - фиг.11, а междудендритни
пори в отливката са показани на - фиг.12.

a)

b)

Фиг.11 Микроструктури, наблюдавани в отливка “Шарнир” от
сплав AlSi7Mg: а) типична микроструктура; б) микроструктура в
ликвационна област.
Фиг.13 Разпределение на твърдостта НВ по надлъжното
сечение
на отливка “Шарнир”, включващо
ликвационната област.

Тренда на нарастване на твърдостта – HB съвпада с посоката
на движение на инфилтрациония поток към зоната на
струпване на евтектика. Това се дължи на увеличеното
съдържание на Si , елемент със значително по-висока микро- и
макротвърдост от тази на алуминиевата матрица.

Фиг.12 Xарактерна микроструктура в ликвационна
област на отливка от сплав AlSi7Mg

3. Анализ на резултатите

Резултатите от химическия състав в различни сечения и
зони на отливката е представен в табл.2. Съдържанието на Si в
зоната с ликвация в надлъжното сечение се увеличава

Сплав AlSi7Mg е типично подевтектична, с широк
интервал на кристализация. Структурата и се състои от мрежа
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дендрити, α - кристали и евтектика разположена между тях.
Характерно за отливките от тази сплав е формирането на
ликвационни микро- и макро зони. Те се състоят от евтектична
фаза, в която концентрацията на Si може да достигне 12-13%.
В нея има само отделни дендритни острови. Дендритите са
фрагментарни и са загубили техните типични очертания. Това
показва, че е възможно повторното им стопяване по време на
кристализационния процес. Едрината на зърната силно зависи
от скоростта на охлаждане и е различна за различните зони на
отливката. Преходът на границата между нормална
и
ликвационна зона е по скоро рязък, което означава, че
ликвацията не е дифузионо контролиран
процес.
Макроликвацията може да има дължина до 20 мм. и тогава тя е
дефект на макроструктурно ниво. Докато микроликвациите се
развиват на малки разстояния (DAS до 100 μм) и нямат вреден
ефект върху свойствата и нивото на пористост, то
макроликвацията може да се отрази неблагоприятно и затова
трябва да се предприемат стъпки за нейното минимизиране.
Макроликвацията известна като “лунички” или “матови
петна” се формира при движението на стопилката. Понякога
макроликвацията се развива при намаляване на налягането
(създаване на вакуум), при свиване по време на втвърдяване и
образуване на всмукнатини. Прилагането на външни сили, като
налягане също стимулират формирането на макроликвации.
Чрез тях се създава скорост на течния поток, който е с
евтектичен или хипоевтектичен
състав и стопилката се
изтласква и прониква между дендритите.Тази фаза се
втвърдява в течение на периода на евтектичното плато (около
5700С). При евтектично втвърдяване могат да се образуват
изолирани всмукнатини, празнини между обвитите с евтектика
дендрити, даже преди цялата стопилка в тази дендритна мрежа
да се е втвърдила. Когато се приложат външни сили, както е
при метода на леене с противоналягане стопилката започва да
тече пред наличната междудендритна зона т.е. протича
инфилтрационна ликвация. Анализът на получените резултати
от разгледаните примери и изследванията на някои автори
показват, че макроликвацията се получава от комбинираното
действие на подхранващото налягане, температурния градиент
(охлаждането) и образуването на всмукнатини. При по-голям
температурен градиент по време на леене в ранните стадии на
кристализация времето е недостатъчно за нарастване на
кристалите. Това води до образуването на по-малко развит и
неустойчив дендритен скелет, преди достигане на евтектичната
температура. Такива крехки дендрити ще бъдат разрушавани,
разкъсвани и лесно деформирани, ако евтектичната стопилка е
принудена да тече през тази твърда мрежа. Понякога
евтектичната стопилка, която се избутва в определени зони
започва да се свива енергично в края на втвърдяването, защото
има най-ниска точка на топене. С други думи тя се втвърдява,
когато по-голяма част от отливката е вече твърда и няма
налична течност, за да подхрани образувалите се последни
всмукнатини. Обикновенно това са всмукнатини с гладка
форма. При наличието на достатъчно подхранване
разпръснатата порестост се запълва с повече евтектична
стопилка, която се концентрира по посока на най-слабата
(крехка) дендритна мрежа. Налягането действащо по време на
втвърдяването на отливката се явява “подхранващо налягане” и
е другия главен фактор заедно с тепературния градиент, който
допринася за развитието на инфилтрационната ликвация. Повисокото подхранващо налягане осигурява по-големи сили за
придвижване на стопилката. Под негово действие нараства
топлинния поток на границата форма-стопилка, увеличавайки
температурния градиент към стойност над която се развива
ликвация.
За намаляване формирането на микропористости и
макровсмукнатини е от значение контрола и управлението на
подхранващо налягане и температурен градиент.

4. Изводи
1. Изследвано е влиянието на характерни нехомогенности
в отливки от подевтектични алуминиеви сплави лети по
технология с МЛГП.
2. При леене с газово противоналягане подхранващото
налягане и технологичните параметри ( стойност,
първоначален момент на прилагане, време за достигане на
максималната стойност и продължителност на действие)
определят интензивността на инфилтрационните процеси и
формата на ликвационните зони.
3. Резултатите от сравнителните изследвания на
химическия състав и основните механични характеристики в
отливките отляти с противоналягане показват:
- при изменение съдържанието на Si в зоната на ликвация
не се наблюдават съществени отклонения между основните
механични характеристики за зони с хомогенна структура и за
тези с ликвационни образувания, както в лято, така и в
термообработено състояние. Наблюдава се малко увеличение
якостта на провлачане, на твърдостта и спадане относителното
удължение в ликвационната зона.
- по-изразителни са тези различия между свойствата в зони
с некомпенсиран обемен дефицит-всмукнатинна порестост и
такива при които е налице инфилатрационна ликвация.
4. Инфилтрационната ликвация, като структурна
нехомогенност в отливката от сплав AlSi7Mg отлята с
противоналягане е по-добра алтернатива в сравнение с
наличието на макро- и микровсмукнатини.
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Резюме
В статье был установлен основной технологический фактор формовки при ЛГМ - газовое разрежение NP в порах песчаного
наполнителя, которое не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок. Необходимость жёсткой конструкции
обусловлена тем, что на вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы внешнего атмосферного давления, а также
вибро-транспортные воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1)
газового давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого металла.
Ключевые слова: molding, gas models, casting, technology, process

1 Введение

вакуумной системы при отсосе газов деструкции ППС во время
заливки, температуры и качества жидкого металла, от
поддержания заданной скорости заливки в правильно
подобранной ЛПС. Две
последние группы факторов касаются правильного выбора для
каждого типажа моделей контейнерной опочной оснастки и её
функционирования.
Затраты при единичном изготовлении модели в среднем
составляют до 20% и более, от всей стоимости отливки.
Подробнее рассмотрим цикл формовки, который при ЛГМ
включает следующие технологические операции:
1) подача очищенного и обеспыленного формовочного
материала - кварцевого песка в контейнер (с содержанием
пылевидных частиц до 8% и с температурой ниже 40°С);
2) создание песчаной «постели» в литейном контейнере;
3) контроль формовщиком модели/модельного блока (куста) с
ЛПС на отсутствие отслоений противопригарного покрытия,
щелей в местах склейки частей модели, стояка, питателей,
прибылей и др.;
4) установка модели/блока на «постель» в контейнере;
5) послойная засыпка контейнера с виброуплотнением для
заполнения песком полостей модели (которые в традиционных
формах со связующим, изготовленных по постоянным моделям,
выполняют стержнями);
6) герметизация контейнера с установкой литейной чаши, а
также засыпка защитного слоя песка на герметизирующую
плёнку от прожога каплями жидкого металла при запивке;
7) транспортирование контейнерной формы на заливочный плац
и подключение её к рукаву вакуумной системы, с последующим
включением вакуумного насоса лишь на период заливке
выдержкой 0,5 - 5 мин. после неё для затвердевания отливки.
При литье деталей мелкого развеса на кусте могут десятки
моделей. При неправильном составлении куста моделей может
сдеформироваться от тепла ранее залившихся отливок на этом
кусте. Кроме этого, нарушение равномерности откачки газов продуктов деструкции моделей приводит к видам брака, как
недолив, газовые раковины, ужимины, пригар и т.д.
Поддерживать заданный режим вакуумирования на границе
металл-форма, а также быть ёмкостью для удобного засыпания высыпания, удержания и уплотнения песка литейной формы,
фиксирующего фасонную поверхность отливки и служащего
опорой для жидкого металла, твердеющего в отливку, есть
функции опочной оснастки. Её ещё можно рассматривать как
продолжение вакуумной системы литейного участка в виде
герметичной ячейки. Очевидно, что вместе оснастка,

Слабое внедрение ЛГМ в отечественное производство (и стран
СНГ) можно объяснить недостаточной осведомлённостью
литейщиков и промышленников о несложных принципах
регулирования газового давления на границе металл-форма по
законам газодинамики и гидравлики, о наличии достаточно
простого преимущественно отечественного оборудования для
модельного и формовочного производства. Недопонимание
физики пока ещё малопопулярного в производстве СНГ
процесса ЛГМ, включая принцип «работы» вакуумируемой
опочной оснастки, даёт предпочтение знакомой традиционной
формовке со связующим при выборе технологических
процессов для модернизации цехов. Тем более при обильной
рекламе импортёров оборудования для ХТС, даже при том, что в
последующем при эксплуатации выясняется, что стоимость
смоляной связующей композиции доходит до $500 на тонну
литья. Применение смесей со связующим сопровождается
неблагоприятной
экологией
литейного
цеха
и
малопривлекательностью труда в нём, если его не переводят на
качественно новый уровень экологической культуры [1].

2 Результаты и дискуссия

Применению вакуума в форме при ЛГМ предшествовало то, что
газы от деструкции ППС модели отводились через перфорации
опок и проколы в песчаном наполнителе в атмосферу цеха, что
по сегодняшним меркам просто недопустимо. Дальнейшие
исследования физико-химии технологии ЛГМ, гидродинамики
процесса с подвижным фронтом газификации модели как
химического и фазового источника газовыделения, теории
фильтрации песка при применении вакуума дали новые
положительные результаты для получения качественных
отливок и повышения экологии производства.
При ЛГМ технологические операции, определяющие получение
отливок с наименьшими трудовыми и материальными
затратами, обычно выполняют в такой последовательности: 1)
проектирование технологии литья с выбором положения
модели в форме, вида и размеров литниково-питающей системы
(ЛПС); 2) получение моделей; 3) формовка; 4) плавка металла
нужной марки и заливка им формы. Анализ работы цехов и
участков ЛГМ показывает, что качество отливок обычно
зависит: до ~50% - от качества модели, собранного модельного
блока, его покрытия специальной краской (т.е., от соблюдения
технологии изготовления модели); до ~25% - от положения
модельного блока/куста в литейных контейнерах, качества
формовочного материала - песка, степени его виброуплотнения
и герметизации (т.е. от режима формовки); до ~25% - от работы
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уплотнённый песок и модель составляют литейную форму.
Задачей конструирования такой оснастки является обеспечение
указанных функций с минимальными затратами.
За время внедрения ЛГМ-процесса в литейном цехе ТОО «КМЗ
им. Пархоменко» созданы вакуумируемые литейные
контейнеры (ЛК) различных форм и конструкций. Приводим их
описания и достоинства по опыту эксплуатации ЛГМ разной
серийности (фиг. 1).

модели при ЛГМ является определяющим, а стоимость модели,
особенно при индивидуальном литье, может существенно
влиять на стоимость отливки, следует тщательно выполнять
операции формовки и заливки, чтобы зря не испортить модель.
Это часто зависит от конструкции применяемого оборудования
и оснастки.

3 Заключение

С учётом вышеприведённой аргументации, конструкция ЛК
должна удовлетворять следующим требованиям: 1) жёсткость;
2) герметичность; 3) равномерность вакуумирования по
поверхности модели или по объёму песка; 4) удобство
эксплуатации, включая требования безопасности труда и
экологии; 5) ремонтопригодность; 6) долговечность при
эксплуатации и вибровоздействии, а также невысокая
стоимость.
Основной технологический фактор формовки при ЛГМ газовое разрежение NP в порах песчаного наполнителя, которое
не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок.
Необходимость жёсткой конструкции обусловлена тем, что на
вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы
внешнего атмосферного давления, а также вибро-транспортные
воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При
заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1) газового
давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы
атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого
металла.

4 Литература
1 Шуляк В. С. Литьё по газифицируемым моделям. — СПб.:
НПО «Профессионал», 2007. — 408 с.

фиг 1 - Эксплуатация ЛГМ:
1 – сетка; 2 – вакуумный канал; 3- патрубок для подключения
вакуум насоса
Используемые ЛК такой конструкции оказались более
эффективными. Увеличивается откачиваемость газов, что
определяет выход качественных отливок (брак 2 - 3%) без
науглероживания и газовых раковин. Эти ПК можно
использовать для получения отливок различного развеса со
сложными формами. Основание (дно) контейнера из толстого
листа обеспечивает равномерный контакт с плитой вибростола,
а также использование рольгангов приводных и бесприводных
для перемещения между технологическими площадками
формовочно-заливочного участка.
Для серийного получения крупногабаритных пространственных
отливок, например, боковых рам тележек вагонов, валков
прокатных станов, трубчатых элементов скважинной запорной
арматуры, корпусов («улиток») насосов часто делают
специальные литейные контейнеры. А для разовых отливок
могут применять различные металлические ящики, навесив на
их стенки гибкие трубчатые фильтры и загерметизировав
плёнкой возможные щели на стенках (например, челюстных
контейнеров).Также, получение качественных отливок методом
ЛГМ аналогично всем литейным технологиям, зависит от
многих технологических факторов. Поскольку фактор качества
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Abstract: Results of computer simulation of some classic foundry technologies used in our national industry practice are presented.
Computer simulation is performed using the latest version of well known and world famous software MAGMA5. Using its geometric
modeller the components of casting-mould systems are build in 3D and then the processes of the filling of the mould’s cavity and castings
solidification are carried out. Obtained temperature fields together with predictions for casting quality are shown. The most important
criteria functions localizing different defects into the formed castings are presented. The reasons of their appearing are analyzed and
discussed. The results of experimental measured temperatures are compared with model obtained in the same places. A good coincidence is
found.
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1. Увод

Математическото моделиране на процесите и явленията
при формиране на отливките и особено неговата компютърна
реализация, отдавна са станали неразривна част от световната
леярска практика[1]. Този инструментариум се развива бурно
през последните две десетилетия[2,3], доказвайки своята висока
ефективност при локализацията на дефекти, прогнозирането на
качествата и свойствата на отливките и особено при
оптимизацията на леярските технологии, предоставяйки
решения с минимална себестойност и високо качество. Ето
защо той се явява един от най-мощните инструментариуми за
повишаване на конкурентноспособността на леярското
производство.
Един от най-широко използваните в световен мащаб
софтуерни пакети за такива цели е известен под името
MAGMASOFT. Той е създаден от фирмата MAGMA GmbH
със седалище гр.Ахен, Германия. Пакетът се развива и
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата.
Разширяват се и се усъвършенстват както математическите
модели, обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси,
така и базата данни, която позволява третирането на все поширок кръг от материали и сплави, а така също и методите на
леене. По такъв начин, пакетът успешно се конкурира с найизвестните и мощни програми от бранша, като ProCast,
Abbacus, Ргo-Engineering, NOVACAST, 3D-FLOW и др.
Неговата последна версия MAGMA5.2.7 е използвана в
настоящата разработка за компютърна симулация на няколко
технологични решения за леене на детайли по класически,
гравитационен способ в пясъчни форми.
Представени са резултати, получени при компютърното
симулиране на три отливки с наименования ,,Фланец
Хюндай’’, ,,Плоча лагерна’’ и „Пръстен”.

2. 3D моделиране на
системите отливка-форма.

геометрията

на

Съвременните софтуерни пакети за симулиране на
отливки решават изключително сложни и нелинейни системи
от частни диференциални уравнения, заедно с техните
гранични и начални условия. Това се налага, защото процесите
на формиране на отливките се явяват сложен комплекс от
процеси, като запълването на кухината на леярската форма със
стопилка, кристализацията на сплавта в условията на термична
и концентрационна конвекция в течната фаза, дифузия на
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компонентите през фронта на кристализация и в твърдата фаза,
фазовите превръщания по време на тези процеси и много
други. И всичко това следва да се осъществи при
едновременно, адекватно описание на както на температурните
полета в отделните компоненти, така и напреженията и
деформациите, възникващи в тях.
Всичко това е възможно да се реализира посредством
числени методи, които изискват подходяща разбивка на
пространствените тела на малки елементи. За целта е
необходимо всички компоненти на леярската система да бъдат
представени в 3D. За цитираните в увода отливки това е
направено с геометричния моделиер на MAGMA, като
резултатът е показан на следващите три фигури (Фиг.1-3).
Отливките са представени заедно с компонентите на
съответната леякова система.

Фиг.1 Отливка „Фланец
Хюндай”

Фиг.2 Отливка „Плоча
лагерна”

С червени стрелки
са показани местата
на
вливане
на
течния
метал.
Изобразени
са
леяковите системи,
използваните
мъртви глави, както
и геометрията на
пясъчните каси, с
които
се
Фиг.3. Отливка „Пръстен”
осъществява
леенето. Копирани са евристични технологични решения от
практиката на наша леярна.

3. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Фланец Хюндай”

•

Тази отливка се формира от стандартната сплав AlSi10Mg.
За целите на компютърната симулация са използвани нейните
параметри от базата данни на MAGMA5.2.7. Отливката се лее в
каса с формовъчна пръст. Нейните топлофизични параметри
топлопроводност (λ), плътност (ρ) и специфична топлоемкост
(Cp) са получени посредством целенасочени измервателни
експерименти като функции на температурата, които са
представени съответно на Фиг.4, Фиг.5 и Фиг.6.

Фиг.4. Топлопроводност

•

Температурата на стопилката в мъртвата глава е значително
по-ниска от тази в питателя (Фиг.11), което намалява
нейната ефикасност при храненето на отливката;

Избраният начин на запълване крие рискове от затваряне на
въздух в горната част на отливката, ако не е осигурена
нужната газопроницаемост на формовъчната смес.
Траекториите на отделните частици на флуида по време на
запълването могат да се проследят с използване на
инструмента “Tracer”. С подходяща цветова кодировка може да
се наблюдава или времето, за което дадена частица достига
дадена точка от обема на отливката или температурите на
точките, през които преминава. Момент от запълването с
визуализация на този инструментариум е показан на Фиг.12.

Фиг.5. Масова плътност
Фиг.12. „Tracer”

Фиг.6. Специфична
топлоемкост

Полученото
температурно
поле
по
време
на
кристализацията е представено на Фиг.13 в цветова кодировка
и изобразява полето в момента, когато е кристализирал 70% от
обема на отливката. За долна граница на температурната скала
е избрана температурата на солидуса на сплавта. По такъв
начин най-светлозелената част от отливката отговаря на 100%
затвърдяла фаза.
Регистрираните в контролните точки време-температурни
криви са съпоставени с моделно получените от MAGMA5.2.7
на Фиг.14.

Фиг.7. Контролни точки

По време на леенето температурата се измерва в три контролни
точки, чието местоположение е показано на Фиг.7. Техните
показания се използват за допълнителна верификация на
компютърните симулации.
Запълването на леяковата система и кухината на формата
се осъществява гравитационно при начална температура на
леене Т=680оС. В резултат на симулирането с МАГМА5.2.7 е
получен законът на запълване и еволюцията на температурното
поле на течния метал. Характерни моменти на процеса са
показани на Фиг.8, Фиг.9, Фиг.10 и Фиг.11.

Фиг.8. Запълване на
формата. t=1.26сек.

Фиг.13. Температурно поле
при 70% кристализация

Фиг.9. Запълване на
формата. t=1.93сек.

Фиг.14. Сравнение на експерименталните с моделните
резултати за отливка ,,Фланец Хюндай”
MAGMA5.2.7 предлага специализирани критерии за
прогнозиране на качествата (респективно дефектите) на
формираната отливка[4,5]. В повечето случаи това са
феноменологични критериални функции, които представляват
различни комбинации от производни на температурното поле.
В най-общ вид те могат да бъдат представени с

Фиг.10. Запълване на
формата. t=2.92сек.

∂T


K = C 0  ( ∇T ) α . ( ) β . τ γ 
∂t



Фиг.11. Запълване на
формата. t=5.2сек.

На базата на тези резултати могат да се направят следните
констатации:

δ

.

Различни набори на параметрите C0, α, β, γ, и δ формират
конкретна критериална функция. Софтуерът предоставя
възможността потребителят да въвежда набор от параметри по
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за нежелано турбулентно запълване, а от друга води до дефекти
от вида „недоспай”, влошавайки механичните свойства на
изделието и водещи до лоша повърхност на отливката. Това
струйно течение добре се вижда и на Фиг. 23, където е показан
инструмента “Tracer” за тази отливка в момент от нейното
запълване.
Получена е и еволюцията на температурното поле по време на
кристализацията на тази отливка. Един момент от нея е показан
на Фиг.24. Долната граница на температурната скала и тук е
избрана да е равна на температурата на солидуса. По този
начин

собствено усмотрение. Стойностите на тези функции се
представят графично във всяка точка на отливката. По-долу на
Фиг.15-18 са представени получените при симулацията на
отливка „Фланец Хюндай” резултати за по-важните от тях.

Фиг.15. Критерий “HotSpot”

Фиг.16. Критерий “Niyama”

Фиг.23. “Tracer”. t=3.58сек.
Фиг.17. Критерий “Porosity”

Фиг.24. Кристализация 70%

светлозелените зони очертават 100% затвърдялата част от
отливката. Ясно се виждат зоните, в които се затварят
термични възли с неизбежен масов дефицит в тях.

Фиг.18. Критерий
“Microporosity”

Критерият “HotSpot” (Фиг.15) очертава зоните, в които при
кристализацията се формира масов дефицит. В зависимост от
големината му в тези зони следва да се очаква повишена газова
пористост и даже смукнатини. Другите три критерия на
Фиг.16-18 също оценяват степента на газова пористост и
микропористост в отливката. Добре се вижда, че прогнозната
пористост е значителна в отговорни зони на отливката и
следователно е препоръчително да се потърсят нови поподходящи решения на технологията за формиране на тези
отливки.

Фиг.25. Контролни точки при
отливка “Лагерна плоча”

4. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Плоча лагерна”

Местоположението
на
контролните точки, в
които са разположени
термодвойки е показано
на Фиг.25.
Регистрираните
в
контролните
точки
време-температурни
криви са съпоставени с
моделно получените от
MAGMA5.2.7 на Фиг.26.

Тази отливка се формира от същата алуминиева сплав и се
леесе в пясъчна каса по гравитационен способ в същата
формовъчна смес както отливката “Фланец Хюндай” от
предходната точка. Температурата на заливане в този случай е
Т=658оС. Подаването на течния метал става съгласно
показаното със стрелка на Фиг.2. Чрез компютърна симулация
с MAGMA5.2.7 и в този случай е получен законът на запълване
на кухината на формата като еволюцията на температурното
поле при този процес е показана на Фиг.19-22.

Fig.26. Сравнение на експерименталните с моделните
резултати за отливка ,,Плоча лагерна’’

Фиг.19. Запълване на
формата. t=1.93сек.

Фиг.20. Запълване на
формата. t=2.48сек.

Фиг.21. Запълване на

Фиг.22. Запълване на

формата. t=3.58сек.

Зоните, в които се очертава масов дефицит се потвърждават и
от съответните критерий “HotSpot” и “Porosity”, показани на
Фиг.27 и Фиг.28, съответно.

формата. t=5.5сек

Фиг.24. Критерий “Hot Spot”

Добре се вижда, че по време на запълването се наблюдава
разделяне на фронта на течния метал на отделни потоци, които
в по-късни моменти и при по-ниска температура се затварят за
проходните отвори на отливката. Такъв начин на запълване не
е препоръчителен, защото от една страна са създадени условия

Фиг.25. Критерий “Porosity”

От последните резултати се вижда, че прогнозната пористост е
значителна в отговорни зони на отливката и следователно е
препоръчително да се потърсят нови по-подходящи решения на
технологията за формиране на тези отливки.
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5. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Пръстен”

На базата на получените температурни полета,
критериалните функции и микрострукторното моделиране,
включено в MAGMA5.2.7, софтуерът прави прогнози за
параметрите на очакваната структура и свойствата на сплавта в
обема на отливката. Някои от тях са приведени на Фиг.32-35.

Аналогични на изложените по-горе симулации са
осъществени и за отливка “Пръстен”. Сплавта и методът на
леене е същият, както при предишните две отливки.
Запълването на формата се осъществява за два пъти по-кратко
време (Фиг.26 и Фиг.27 ) и значително по-последователно и с
по-добър фронт на запълване. Но и тук нехомогенност внася

Фиг.26. Запълване на
формата. t=1.26сек.

Фиг.34. Среден размер на
вторичните дендрити (DAS)

Фиг.27. Температурно поле в
края на запълването.
t=2.53сек.

Компютърната симулация, освен, че дава възможност да
се разкрият предварително недостатъците на една технология,
се явява и мощно средство за нейната оптимизация. Например,
за настоящата отливка бе потърсено ново технологично
решение на базата на изолационни мъртви глави на FOSECO,
разположени по горната й повърхност – Фиг.36 и Фиг.37.

Значително по-студената стопилка в мъртвата глава в
сравнение с питателя.
Процесът на кристализацията на отливката е показан чрез
температурното поле, представено в моменти от процеса на
кристализация - Фиг.28 и Фиг.29.

Фиг.28. Температурно поле
по време на кристализацията.
t=514сек.

Фиг.35. Среден размер на
зърната

Фиг.36. Нова технология

Фиг.37. Мъртви глави на
FOSECO

Фиг.38. Критерий “HotSpot”

Фиг.39. Критерий “Porosity”

Фиг.29. Температурно поле
по време на
кристализацията. t=591сек.

Вижда се, че затвърдяването в този случай протича правилно –
от периферията на отливката към мъртвите глави. Но почувствителните критерии, показани на Фиг.30 и Фиг.31
показват, че все пак храненето на отливката не е на 100%
навсякъде. Локализират се все пак области с малка газова
пористост.

От приведените критерий на Фиг.38-39 добре се вижда, че този
вариант на технологията осигурява бездефектна отливка.

6. Заключение

Фиг.30. Критерий “HotSpot”

Авторите се надяват, че представените резултати са
убедително доказателство за важната роля на компютърното
симулиране при проектиране и изготвяне на леярските
технологии и същевременно горещо препоръчват широкото му
навлизане в производствена практика на националната леярска
индустрия.

Фиг.31. Критерий “Porosity”

7. Литература

Наличието на пористост срещу шийката на мъртвата глава се
дължи на две основни причини:
• ниска температура на запълване на мъртвата глава;
• недостатъчно сечение на питателя между мъртвата глава и
отливката.

Фиг.32. Относителен дял на
евтектиката
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Фиг.33. Разпределение на
първичната фаза
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ
СПЛАВИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЯСЪЧНИ ФОРМИ
П. Петров, Р. Лазарова, Г. Кличева, В. Манолов, Г. Йоцов
Abstract: Sampled are macro- and microstructure and mechanical properties of castings to selected parts of an aluminum - silicon alloy,
obtained by gravity casting in sand moulds.
The studies were conducted in connection with the implementation of scientific - research project on "Improving the technology for casting
of aluminum alloys by computer simulation and nanotechnology", funded by the National Innovation Fund of the Ministry of Economy and
Energy on "financial support schemes innovative companies."
The resulting information on the properties of the studied casting allows to assess to what extent the technologies used to provide the
required injection of standard mechanical and structural characteristics of parts made from these castings. It was found that the mechanical
properties in all cases lower than the limit information based on the known and standard. These results indicate that it is necessary to
propose a technological measures to improve the operational properties of the castings.
Въведение: Работата се отнася за отливки от алуминиеви
сплави с различна сложност и конфигурация, с тегло между
0.5 и 25.0 кг – ротационни детайли (валове и ролки), пръстени,
фланци, дискове, тръбни връзки, плочи, гривни шайби и др. за
тежко натоварени детайли в дървообработващата и
електротехническата промишленост.
Изследванията се провеждат във връзка с изпълнението на
научно – изследователски проект на тема: “Подобряване на
технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез
компютърно симулиране и нанотехнология", финансиран по
Договор № 6ИФ-02-4/15.12.2012 г. от НАЦИОНАЛНИЯ
ИНОВАЦИОНЕН ФОНД. към Министерство на Икономиката
и Енергетиката по „ФИНАНСОВА СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА

ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”. Изследват се макро- и
микроструктурата, както и механичните свойства на
подбрани отливки за детайли от алуминиево – силициев
сплави, получени чрез гравитационно леене в пясъчни форми, с
цел
подобряване
на
иновационния
капацитет
на
производителите.
1. Описание и технология за леене на отливките
След направения анализ на производствената програма на
производители, бяха избрани отливки ,,Фланец Хюндай“ и
„Плоча лагерна“, като обекти за работа по проекта – фиг. 1.

Фиг. 1. Общ вид на отливки „Фланец Хюндай“ с леякова система и мъртва глава и „Плоча лагерна“ без леякова система с
изрязани части от нея за образци за металографски изследвания и механични изпитвания
Отливка ,,Фланец Хюндай” с тегло 7,200 kg представлява два
фланцеви елемента с различни размери, съединени с
тръбовидна част. Диаметрите на големия фланец са Ø 275 / Ø
150 mm, дебелина 20 mm. Диаметърът на малкия фланец е Ø
215 / Ø 170mm, дебелина 16mm. Двата фланеца са
ексцентрично изместени от оста с ексцентрицитет е = 25 mm.
Диаметърът на частта, която ги свързва, е Ø 170 mm и дебелина
на стената 15 mm.
Отливка ,,Плоча лагерна” за фирма Хюндай с тегло 3,800kg
представлява плоча със силно развита повърхност, отвори,
ребра и термични възли. Тази сложна фасонна отливка има найголяма дължина 600 mm, ширина 370 mm., максимална
дебелина на стената 42 mm, минимална дебелина 12 mm.

Получена е в пясъчна форма, състояща се от две полуформи.
Отливка ,,Фланец Хюндай’’ има и сърце от кварцов пясък.
Технологията на леене трябва да включва качествена и
количествена оценка на сплавите и стопилките от тях. За целта
се провежда контрол на химичния състав, определя се
съдържанието на водород и съдържанието на неметални
включвания в стопилката. Така се осигурява предвидимост на
параметрите на технологията и следователно добро качество
на отливките.
Химичният състав на използваните сплави, съответно
AlSi10Mg – за „Фланец Хюндай“ и AlZn10Si8Mg за „Плоча
лагерна“, е даден на таблица 1 ( тегл.% ).
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2.
2.1.

Mn
%

Mg
%

Zn
%

Cr
%

Ti %

Ni %

Pb
%

Таблица 1
Al
%

Сплав

Si %

Fe %

Cu
%

AlSi10Mg
DIN239

9.18

0.65

0.07

0.17

0.43

0.05

0.01

-

0.01

0.01

89.40

AlZn10Si8Mg

7.5-9

0.3

0.1

0.15

0.20.5

910.5

-

0.15

-

-

82.6

Металографски анализ на образци от отливките
Отливка „Фланец Хюндай“

проявени с 0.5% разтвор на HF във вода. Количественият металографски анализ е проведен
чрез автоматична система за анализ на изображението Olympus MicroImage.

Макроструктурата на образците е показана на фиг. 2, на която
се вижда, че в образец Б-3 и Б-4 в централната зона на
отливките има струпване на евтектикум, а в образец Б-3 се
наблюдава и централна пористост.
Количественият анализ (табл.2) показва, че най-дребнозърнеста
е структурата на образец Б-2 с едрина на зърната - 434 μm, а
най-едрозърнеста на образец Б-4 - 755 μm.

Изследвана е макроструктурата на образци от отливки „Фланец
Хюндай”и „Плоча лагерна“. Образците са подготвени по
стандартна процедура – мокро шлифовани до шкурка 800 и
проявени с разтвор 10 ml HCl, 15 ml HNO3, 20 ml H2O и 5 g
FeCl3.
Образците за изследване на микроструктурата са мокро шлифовани, механично полирани и

Фиг. 2. Макроструктура на образци от отливка „Фланец Хюндай“
Таблица 2. :Размер на зърната на отливка ,,Фланец Хюндай”
Означение на
образеца
Б-2
Б-3
Б-4

D max, μm

D min, μm

D ave, μm

578
640
931

296
404
615

434
510
755

На фиг. 3. е представена микроструктурата на образците, която
се състои от дендрити от α- твърд разтвор и евтектикум от αтвърд разтвор и силициеви частици. Дендритната структура в

големия фланец не е ясно изразена. Стойностите на DAS –
разстояние между осите на вторичните дендритни разклонения
са представени в таблица 3.
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Образец 1-А (малък фланец)

Образец 3-А (голям фланец)

Образец 2-В (малък фланец)

Образец 4-В (голям фланец)

Фиг. 3. Микроструктура на образци от отливка „Фланец Хюндай“
Таблица 3. Разстояние между осите на вторичните дендритни разклонения – DAS
Означение на образеца
1-А /малък фланец/
3-А /голям фланец/
2-В /малък фланец/
4-В /голям фланец/
От изложените резултати в табл. 3 се вижда, че параметърът
DAS на микроструктурата в трите образеца е приблизително
един и същ, само в образец 3-А той e 61.38 μm.
Изследван е и образец от основата на големия фланец.
Микроструктурата е показана на фиг. 4. Наблюдава се

DAS, μm
39.66
61.38
40.54
38.12
значителна пористост, на която е направена оценка чрез
количествен металографски анализ. Установено е, че средният
диаметър на порите е 20µm, и че техният обем представлява 1.7
% от общия обем.

Фиг. 4. Пористост в основата на голям фланец
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2.2.

Отливка „Плоча лагерна“

На фиг. 5 е показана макроструктурата на образци от отливка „Плоча лагерна“.

Образец 1

Образец 2

Образец 3
Образец 4
Фиг. 5. Макроструктура на образци от отливка „Плоча лагерна“
В образци 1-4 се наблюдава пористост. В образец 3 има ясно
изразена централна пористост. Средният диаметър на порите е

0,54 mm. Данните от количествения металографски анализ са
дадени в таблица 4.

Таблица 4. Среден диаметър на зърната на образциот отливка „Плоча лагерна”
Означение на
D max, μm
D min, μm
D ave, μm
образеца
1
1229
596
876
2
1034
547
770
3
1193
561
821
4
693
297
465
Изследвана е и микроструктурата на образци от отливка „Плоча лагерна”- фиг. 6.

Фиг. 6. Микроструктура на образец от отливка „Плоча лагерна“
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Микроструктурата на всички образци се състои от матрица от
α- твърд разтвор и евтектикум α- твърд разтвор и едри
силициеви кристали и интерметалиди. Не се наблюдават ясно
оформени дендрити.

материал. Методиката, по която се изпитват пробните тела, е
съобразена с изискванията на стандартите БДС 4758- 2006, БДС
9252 – 2007, БДС ЕN 10080:2005, БДС ЕN ISO 15630-1. Според
геометрията на отливките се избират подходящи зони, от които
се вземат проби за изработване на образците, които се изпитват
съгласно БДС EN 10002-1 и се получават данни за механичните
характеристики: якост на опън Rm, граница на провлачване R0,2
и относително удължение A5.
Резултатите от изследванията са показани на таблица 5.

Механични показатели на отливките

3.

Изпитванията се осъществяват върху стандартна, универсална
изпитателна машина тип “Amsler”, с прецизно измерване и
запис на всички якостни и пластични свойства на изследвания

Таблица 5. Механични свойства на образци от отливки ,,Фланец Хюндай” и ,,Плоча лагерна’’
№ по
ред
1
2
3
4

Наименование/
№ на отливка
фланец”Хюндай”
фланец”Хюндай”
плоча лагерна
плоча лагерна

D0
mmØ
4,96
5,00
4,98
4,99

L0
mm
25
25
25
25

Сравнението на механичните свойства на отливките с
механичните свойства за същите сплави, дадени в [1,2]
показва, че за отливка ,,Фланец Хюндай’’ R0,2 е близко до
стойността, посочена там– R0,2=90 MPa. За Rm е получена
значително по-ниска стойност от тази в [1,2], която е Rm=170
MPa. Относителното удължение A5 също е по-ниско от
изискванията, които са A5=2%. За отливка ,,Плоча лагерна”
Rm също е по-ниско от дадената стойност в [1], която е
Rm=200 MPa, както и A5, която в [1] има стойност A5=2%.
Единичните образци, за които механичните свойства са
дадени в [1], са отляти в пясъчна форма. Подобни и повисоки са и механичните свойства, приведени в стандартите
EN1706:2010 и ENAC-46000.

P max,
kg
245
225
317
320

R0,2
MPa
89,8
88,9
111,8
120,9

Rm
MPa
124,3
112,4
159,6
160,5

A5
%
0,9
0,8
1,4
1,2

Литература
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Заключение
Проведените
изследвания
са
извършени
съгласно
разработените методики. Получена е информация за
свойствата на изследваните отливки. Това позволява да се
направи оценка за това, доколко използваните технологии за
леене на изследваните отливки осигуряват изискваните от
стандарта механични и структурни характеристики на
детайлите, получени от тях.
Резултатите от анализа на структурата на изследваните
образци показват наличие на значителна пористост в
отливките. Това е свързано с недоброто подхранване с течен
метал по време на кристализацията. Средният диаметър на
порите е 0,54 mm.
От изследването на отливките се установява, че механичните
свойства във всички случаи са по-ниски от допустимите
според известната информация и стандартите. Тези резултати
показват, че е необходимо да се предложат технологични
мерки за подобряване на експлоатационните свойства на
отливките.
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INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION OF QUARTZ SAND
ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FOUNDRY MIXTURES
BY THE METHOD „NO BAKE”
Dr.Eng. Dossev V.1, Laempe EAST Co1, Ruse, Bulgaria; E-mail: laempeeast@datatower.net;
Eng. Valchev A.2, Kaolin AD2, Senovo, Bulgaria; E-mail: avalchev@kaolin.bg
Eng. Nedelchev K.3, Kaolin AD2, Senovo, Bulgaria; E-mail: knedelchev@kaolin.bg
Dr.Eng. Rachev P.4, Technical University3, Ruse, Bulgaria; E-mail: p_rachev@abv.bg;
Abstract: At the contemporary conditions of cast production there has been a permanent interest in economically more profitable
technologies for obtaining moulds and cores of controlled properties. A part of this interest is related to quartz sands as a basic and the
most common component in the practice of foundry mixture productions. State of sand surface and its influence in formation of foundry
mould and core physico-chemical properties are of particular importance.
In this report, various conditions of mechanical activation on the surface of quartz sand in “a fluidized bed” are discussed. The theory of
such activation necessity has been partly explained. The “time” factor in preserving the activated layer potential is noticed. The efficiency
of the activated layer in producing foundry mixtures strength by the method “No Bake is shown..

KEYWORDS: CASTING,QUARTZ SAND, MECHANICAL ACTIVATION, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Quartz sands are typical with the presence of great amount of
“deaf pores” which is ovserved in most real pore bodies. In these
cases, the front of binding composition entry is hindered by the
presence of these pores or other products of sufficient penetrating
ability that finally lead to AS reduction.
Different “activation” methods on the contact surface in order
to control the mixure properties through governing the state of
the limitating unit have been known. One of those methods is the
performance of mechanical activation (rubbing through of quartz
sand particles - either each other or on a separate surface) on the
filler surface – quartz sand in the case.
The task assigned in the present job is to determine the rate of
influence of the mechanical activation method on physicomechanical properties, and particularly on AS in foundry
mixtures.

1. Introduction
In relation to improving the properties of foundry mixtures,
special attention has been paid to the modern conditions of
production. The mixture itself could be regarded as a dispersive
system which is composed of solid non-metal particles (in our
case quartz particles) wrapped up by a thin layer of binders.
According to the second law of thermodynamics, foundry
mixtutres would have an oprimum structure if they were in state
of balance. Therefore, conditions have been created still at the
time of homogenization where in the process of mixing two basic
tasks are resolved – attaining a necessary homogeneity and
maximum strength at limitation of other properties.
The mixtute structure is formed at the expense of some
physico-chemical processes taking place at the border: quartz
sand (solid) – binding composition (liquid system).

3.Decision on the investigated problem

The quartz sands РК, UKSS1, and KLP of different nature and
morphology (Fig.1, 2, 3) from Kaolin AD, in amounts of 2.0 kg.
+/- 0.001 kg.) are put in a laboratory unit (“fluidized bed”).Sands
are of homogeneity over 90%, grain size 0.25 mm.
Intensity of processing sand surface, tuned by change in the
process duration, at flow = const., was chosen as an influence
factor.
Following activation, mixtures were produced in a vibrating
mixer, type STATORMIX 22 of Klem with automated dosing of
constant amount and ratio of the same type components. The
binding system (resin + hardener) was Huttenes –Albertus.
Test bodies were obtained with the help of a laboratory press
with cyllindrical specimens of sizes Ф=50 mm. and Н=50 mm.,
and for beams with
АхВхL = 24.5x24.5x172.5 mm,
respectively.
Adhesive strength is determined at tensile under the method
[4].
The activation process is composed of continuous rubbing
between particles at normal environment temperature.
Mixtures’ physico-chemical properties (strength of pressure,
erosion resistance and gas permeability based on test bodies) are
measured with the help of repsective laboratory testers LRu and
LfR1 on IO PI.

2. Presentation of the problem and ways to resolve
The modern binders, based on the use of organic resins,
hardened in various kinds of liquid hardening agens, can rougly
be classified into “No Bake” systems.
Strength formation is explained with an increase of the binder’s
molecular mass through linking many oligomer resin molecules
when hardening in larger polymeric ones. Simultaneously with
that “formation of adhesive strength”, it begins processes of
adhesion with the surface of sand particle, i.e. “creating adhesive
strength” (AS).
Finally, the strength of mixutures is an entirety of two
simultaneously performed processes at setting – formation of an
adhesion link between quratz sand and the binding composition
and cohesive strengthening of the composition itself. The
difference between them is too great and according to some
opinions [1,2] it reaches up to 15-20 times in favour of the
cohesive strength.
The issues of growth of furan resin adhesion to quartz sands
are exceptionally important for the practice. Even a minimum
raise in (AS) would result in decrease of binding composition
content in mixures, improvement in conditions at the border
layer: “metal-form” and workplace environment.
The microrheolgical processes at the joint surface have an
great effect upon the value of adhesion to quartz sand. These
also are the beginning of the (AS) formation, and are determined
by different factors as relief, surface cleanness etc.
Quartz sand surface is characterized by multiple of
unevennesses defining the roughness. The unevenness reaches
dozens to hundreds of angstroms. It is known that AS is
increased when the degree of roughness and angularness raise
[3].
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In the process of influence on sand surface, at conditions of
“fluidized bed”, at rubbing through, in addition to the increased
agility of the atomic layer, from the surface itself it is detached
contamination particles, stuck harmful oxides as well as adsorbed
different gases and air, especially in sectors of microscopic
cracks and unevenness. This is visually shown in sands of
different origin and nature. For this purpose, three kinds of sand
were selected: 01РК025, KLP026 и UKSS 1, differing in this
case by the degree of morphology and state of surface [5].
In Fig 5, it is shown strength test data at constant parameters
and processing conditions in different selected sands

Strength of pressure МРа.10-

Fig. 1. Sand 01РК025
10

01PK025
KLP026

8

UKSS 1
6
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Time of activation, min

Fig.5. Strength of mixtures, in MPa from sands 01РК025,
KLP026 и UKSS 1 depending on time of activation at setting
time 1 hour

Fig.2 Sand UKSS 1

It is evident that strength is most intensively increased during
the first 5 to 10 minutes of activation with gradual attenuation
over the time. Morphology degree of these sands varies from
Км=0.82 for 01РК025 to Км=0.96 for UKSS 1.
The first sand strength is higher mainly because in a better
morphology the number and area of the contact points between
particles is less in comparision to sands of worse morphology
like 01PK025. The presence of cracks and unevennesses at
01PK025 is greater [5] compared to KLP026 и UKSS 1, which
additionally creates conditions of improved adhesion contact.
Adhesive strength measurement data [4,6,7] confirms the given
explanations. In the figure, the results coming from strength
change values show an increase by 10÷15% for the first hour
from the start of setting, and almost equal dynamics change for
the three kinds of sand for the strength ratio change among them.
Another essential technological characteristic of state of the
shape hardened is the erosion resistance. It is measured by the
so called “surface strength”, and is directly dependant with the
conditions of formation of strong bond in the contact surface
between the sand grain and the binding composition. The level of
this stability is directly related to the geometrical accuracy and
quality of the cast.
Measurement is most often performed gravimetrically by
determining the loss of weight of a cylindrical specimen of
Ф=50 mm. and Н=50 mm. when rolling on an abrasive surface.

Fig.3 Sand KLP026

4.Results from the dicussion
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The results from pressure strength tests on test bodies
(Fig.4) with sand 01PK025, at various duration of processing,
show an increae in strength, as a whole. Thus, for example, in the
first 0.5÷-1.0 hours when a “manipulating strength” is created,
strength values raise by 30 to over 70% at different times of
processing. That difference is kept until the fourth hour is
reached. After 24 hours, differences in strength of processed and
unprocessed sand reduce down to 15÷20%.

4
Time of destruction

Fig.6. Erosion resistance of a mixture with sand 01РК025 at
different times of activation.

Fig. 4 Strength of pressure at different times of activation, in
min. for a mixture with sand 01РК025
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Gas permeability

The test data is shown in Fig.6. It is evident that the erosion
resistance is increased with a raise of processing time through
activation of quartz sand surface, and within the set limits of tests
the difference reached 6÷8%.
One very important operation parameter is the gas
permeability in a mould. The resuirements for it are very high
due to the direct relationship to the mould quality, use of
accessory materials and additional measures.
The test results given in Fig. 7 show that with increase of
activation time on the surface of the tested sands, gas
permeability is elevated by 4÷6% at KLP026. At 01PK025,
increase is by 3÷4%, and the greatest is at UKSS1 - 7÷10%.
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Fig.7 Gas permeability, (x 10-8 m2/Paxs) of a mixture with sand
KLP026 after 24 hours at different time of activation

It is worth noting that one of the parameters being recently
seriously addressed is gassing. It is logical that when taking
out different fluids from the sand surface to expect gassing
reduction after activation. However, in the concrete work that
parameter has not been investigated.
In this work, no tests have been done on one very important
condition for applying the quartz sand mechanical activation
method in practice, namely, keeping the properties of the
activated layers at longer preserved conditions.
It would be also expedient to determine and compare the
method’s technical and ecomomical advantages and
disadvantages, and the efficiency potential of its use.

5.Conclusions
1. The results obtained allow us to assert that the methods of
mechanical activation on the surface of quartz sands can improve
their efficiency at the border with the biding system.
2. There is a possibility for an optimized reduction of the binder
content, at equal other conditions, particularly in cases of
limitated manipulating strength.
3. It is proved that by improving the conditions of adhesive
strength formation, the properties and effectiveness of foundry
mixtures are enhanced.
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Abstract: As a whole, the contemporary self-hardening foundry moulds and cores represent a result of chemical reactions between quartz
sands and binders at mould formation after good homogenization in mixers. Mixtures are hardened, obtaing the necessary physico-chemical
characteristics; thus they realize the geometry of the future cast. One of the most important characteristics is the strength of mixtures,
especially the adhesion strength that is formed on the border between sand and binding composition.
In this report, an improved method on adhesive strength determination of foundry mixtures is presented. Some theoretical protection
aspects of the shown method are considered. A technological sequence of the method work and way of measurement are given. In figures,
practical results from measurements of adhesion strength according to “No Bake”are shown.

KEYWORDS: CASTING, QUARTZ SAND, METHOD ADHESIVE STRENGHT, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

1. Introduction
Creation of foundry mixtures strength, respectively copying
and preserving a set mould and core geometry is a process of
formation of adhesive strength at the border surface between the
filler and binding composition, and cohesion strentening of the
binder itself. Of course, the above said relates to single
destructible foundry moulds which application in practice has
been prevailing [1,2].
The study of mixture hardening processes is of particular
importance to govern and optimize the content of components
which topicality is still important against the background of the
economical crysis. Knowledge also is necessary when inventing
new binding systems and their performance tests.
About the question of improving foundry mixtures properties,
a special attention has been paid to modern production
conditions. The mixture itself can be regarded as a dispersive
system consisting of solid non-metal paerticles (quartz sands in
our case ) wrapped up by a thin layer of the binding system.
In some authors’ opinion, for variety of objective resons,
destruction of foundry mixtures is predominantly of adhesion
character [2,3].

Fig.1 Defects – cracks and pores on surface of
the sand grain
Size of the contact area at the border of contact between
separate grains as well as the value, geometry and volume of the
linking bridges are of essential importance. (Fig.3).
The latter, at the same filler nature, is basically affected by the
state of sand particles surface. Paritcles of more round shape
(Fig. 5a) create bridges of less area and weaker adhesion bond.
The same is valid for sands of smoother surfaces – Fig 5b.

2. Presentation of the problem and ways to resolve
In the process of development of the foundry organic
chemistry, we can distinguish two basic groups from the used
hardeners- liquid and gaseous, and depending on their interaction
with resins the processes of formation of strength’s cohesive
component can be polycondensation, polymerization, and others
where different products of the chemical reaction are separated.
The contact of the binder with sand in real conditions cannot
be perfect. Along the separating border almost permanently there
exist morphological disparities to the ideal condition –
microcracks, cavities, pockets etc. (Fig 1 and Fig. 2). Influence is
also affected by viscosity of the binding composition, its duration
in liquid state, amount and kind of products remaining after
setting etc.

All these factors are a reason to reduce the actual area of
contact and the rise of seats where adhesion bond is broken,
considered as strength.
Fig. 2. Defects – unevennesses and “pockets”
along the surface of a sand grain
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Fig. 3. “Linking bridge” between two sand grains

Fig.6. Components of the method’s device

(а)
(б)
Fig.4 Geometry of a sand grain and sand with conditions of
better adhesion to the binder

Device components as per the method are the following:
1 – machine’s grip for a tensile test;
2 – biding compositions;
3- bushing made of polytetrafluoroethylene;
4 – centering bushing;
5 – guiding bushing;
6 – cylindrical body;
7 – abrasive band;
8 – clamp;
9 – clamp screw;
10 – machine’s grip for a tensile test;

(а)
(б)
Fig. 5. Geometry of a sand grain and sand of more unfavourable
conditions for good adhesion to the binder

The test bodies are prepared as follows: the preperaed binding
composition “2” is pored over in a bushing “3” made out of
polytetrafluoroethylene with an orifice put in it; beforehand a
quartz cylindrical body which front surface can be processed
additionally creating interaction conditions modelled by the
examiner. After a certain time of delay, the device together with
the specimen are put into the grips of the tester (PM-30 in the
case), and the force needed to tear the link between the binder
and quartz base is measured. The rate of the force applied was
constant = 0.5 mm.s.
Adhesion is determined according to the formula:
where:
ΣА = 4 F / π D2 (1) ;

In contrast, a quartz filler surface predominantly saturated
with cracks and pores (Fig.4a; Fig 4b) contributes to adhesion.
The earlier said considers only one small part of the factors
and problems at formation of an adhesion limitating component
of the foundry mixture strength. And the main reason for this is
its incomplete study because of lack of data on the working
conditions at the border contact surface.
In this regard, there are a series of methods created to
determine the force of adhesion which however are not always
suitable to test foundry products.
For instance, at this stage, we have not come across a proper
method to measure the force in question for binders operating
with gasous hardeners which is substantial disadvantage
basically explained by the inability to create suitable conditions
for test preparation and performance.
This and also the lack of data are the basic reason for the
choice made to develop a method suitable for resins with liquid
hardeners, summarized for convenience as “No Bake” processes.

-

ΣА – adhesive strength;
F - force of tear;
D – diameter of the quartz specimen

4.Results from the discussion
To check the efficiency of the method, a series of tests have
been done. Below we will illustrate a part of them.
In Fig.7 there are data presented from measurements of
adhesive strength at constant content of resin and different
content of a hardener with density = const. Temperature is also
constant.

3.Decision on the investigated problem
It is known that most stable and accurate data could be
obtained when applying a force to destruct the adhesion bond
perpendiculary (normal direction) to the contact surface [5,6,7].
The suggested method (Fig.6.) is just based on such a
requirement.
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Adhesive strength increases during the first 2 hours of setting
reaching maximum values for the respective binding composition
and sufficient manipulating strength for moulds and cores,
respectively. Then, it gradually reduces, towards the end of
setting being some 20÷50% lower than the maximum one. That
difference is markedly seen at less content of hardener.
After the second hour from the start of setting, because of
natural ventilation it starts evaporation and liberation of chemical
reation’s products with the prevailing part being monomolecular
ones (for example polycondensation at furane-no bake). The
linking bridges shrink, and in the contact zone, tearing stresses
appear causing cracks on the film that are different in size and
orientation. The process of evaporation passes through a peak
with maximum jam releasing forces in the adhesion zone after
which it follows a decrease of the harmful impact with
stabilization of the strength value.
It is worth noting (Fig. 8) the fact of defects present into the
set resin layers, in different amounts but as a function of the
hardener content. This additionally reduces the bond strength.

Fig.9. Change in the adhesive strength over time at different
density of the hardener
Hardener’s density directly influences the speed and
completeness of the chemical reaction of setting. At a denser
filler, the amount of reacting molecules is greater, and buffer
residue of monomers - less. Despite this, the physico-chemical
conditions are identical, and the results are similar.

5.Conclusions
1. A method is developed for determining adhesive strength
between quartz sand and binding systems, “No Bake”.
2. The method is tested on traditional contents of binding
compositions and provides good repeatability and accuracy of
results.
3. The cylindrical body applied during the tests can be of origin
different from the quartz nature and in size.
4. The method allows measurement and determination of other
factors influencing the adhesive strength – wetting, various
processings of test body, and others.

6.Literature
1. Досев В.И., Рачев П.В., Състояние и перспективи на
приложение на кварцовите пясъци производство на Каолин
АД в металолеенето на Р.България. Фирмен доклад.2006, 34
с.
2. Берг П.П., Формовочные материалы, М., 1963
3. Жуковский С.С., Лясс А.М. Формы и стержни из
холоднотвердеющих смесей. М. „Машиностроение”.1978.
4.Формирование
прочности
отверждаемой
смеси.,
Мельников В.С.,Ковалев Ю.Г., Шадрина Л.П. в сб. „Развитие
методов и процессов образования литейных форм”,М.,
Наука.1979.
5. Адамсон А., Физическая химия поверхностей, М., 1979
6. Основные направления улучшения и стабилизация свойств
формовочных смесей., Калашникова А.Я., Галкин Г.П. в сб.
„Развитие методов и процессов образования литейных форм”
М.Наука.1997 .
7. Досев В.И., Вълчев А.А., Рачев П.В. Влияние на
морфологията на кварцовите пясъци върху физикомеханичните свойства на леярските форми и сърца.
„Машини, Технологии, Материали”, София, 2009, №.2-3,
стр.18-20.

Fig. 8. Gasous pores and cannals in the hardened binding
composition
Similar but with a different value are the data from the
influence graphics of hardener density related to formation
conditions and adhesive strength values in the contact layer.
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Abstract: Present paper deals with the possibilities of multiple manufacturing of 4-parts dental bridges using wax models produced by
two different techniques: silicon key and rapid prototyping. The first bridge was made of Co-Cr alloy by the standard lost-wax technology. It
was used for manufacturing of silicon key and 3D model. Five wax models were produced manually using silicon key, which then were used
for casting of 5 bridges. The 3D model was incorporated into the software of the prototyping machine for manufacturing of 6 Indura Cast
wax models. They were used for casting of bridges by lost-wax technology. The elements of the all samples were measured and their
accuracy was estimated. The average sizes and maximum size’s deviation were calculated. The deviations of the sizes of joints 0,3-0,7mm
and of the bridge bodies 1,04-1,54mm in silicon key technique show that the bridges produced by this method have lower accuracy than that
produced by Indura Cast wax prototypes.
Keywords: DUPLICATE WAX MODELS, RAPID PROTOTIPING, SILICON KEY, FIXED PROSTHESIS
Основните
методи
за
прототипиране
включват
стереолитографията (stereolythography - SLA), селективно
лазерно синтероване (selective laser sintering - SLS), селективно
лазерно стопяване (selective laser melting - SLM), директното
отлагане на метали (direct metal deposition - DMD) и
моделиране с разтопено отлагане (fused deposition modeling FDM). Разнообразни и разнородни материали могат да се
използват за изработване на прототипи – от восъци и пластмаси
до метали и сплави (стомани, Co-Cr сплави, титанови сплави),
та дори оксиди и карбиди (Al2O3, SiC) [2].

1. Въведение
Зъбопротезните конструкции - мостове и коронки спадат
към неподвижните протезни конструкции. Те служат за
възстановяване на разрушени или липсващи зъби. Коронките
се използват за да възстановят целостта на зъба, а мостовете да възстановят функцията на липсващ зъб или редица от
липсващи зъби. За да бъде използван мост в лечебната
практика, е необходимо да има поне два здрави зъба около
липсващия (липсващите), които да служат за основа на моста.
Мостът представлява сбор от коронки - мостокрепители и
средно лято тяло, което замества липсващия зъб.

Целта на настоящата статия е да се изследва възможността
за използване на модели от восък, произведени с помощта на
силиконов ключ и технология на прототипиране, за
многократно отливане на 4-членни дентални мостове от Co-Cr
сплав.

В денталната практика мостовете се изработват
индивидуално според ситуацията на всеки един пациент. В
зависимост от приложението и изискванията за естетика и
механична устойчивост, те се изработват от различни
материали - благородни и неблагородни сплави, чиста
керамика, металокерамика и метален скелет, инкрустиран с
пластмаси или композит.

2. Методика на експеримента
Отлети са пет 4-членни моста от Co-Cr сплав „Biosil” с
химичен състав, даден от производителя: 64,8% Co; 28,5 Cr;
5,3% Mo; 0,5% Si; 0,5% Mn; 0,4% C. Восъчните модели са
получени чрез изливане на восък в силиконов ключ. Отлети са
още шест 4-членни моста от същата сплав, но моделите са
произведени от восъкоподобен полимер по технологията на
прототипиране. Измерени са стойностите на връзките между
мостовите тела и мостокрепителите, ширината на мостовите
тела и дължината на всички изработени мостове по схемата,
показана на фиг.1. Изчислени са най-голямото отклонение на
размерите – еmax и средната им стойност - aср, bср, Lср по
следните формули:

При изследването на новите материали и технологии за
производство на неподвижни протезни конструкции е
необходимо, обаче, да се изработят няколко или няколко
десетки образци с еднаква форма и размери. При използване на
стандартния метод чрез ръчно изработване на восъчни модели
не е възможно да се постигне висока точност и повторяемост
на образците. Такива възможности се предлагат от навлезлите
в последните 30 години прототипиращи технологии.
Прототипирането или послойното производство комбинира
различни методи, материали и технологии за производство на
триизмерни обекти директно от източника на данни компютър за автоматизирано проектиране (CAD) като се
премахва
необходимостта
от
инструменти
[1,2].
Прототипиращите процеси спадат към процесите на обработка
чрез добавяне на материал. При тях в даден момент се
изгражда един слой от прах или течност, който се свързва
посредством
стопяване,
синтероване,
слепване
или
полимеризация [3,4]. Предимствата на прототипиращите
технологии в сравнение с класическите са: получаване на
много сложни детайли с голяма точност и повторяемост;
възможност за обработване на разнородни материали; направа
на детайли от един или различни материали (композит) [5];
бърз процес; лесно управляем метод.

Фиг.1 Схема на измерване на мостови конструкции,
изработени с помощта на дублажни модели.
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e=
amax − amin
max

Изработването на основния 4-членен мост – модел (фиг. 2)
е извъшено в следната последователност:
1) Изработване на гипсов модел с подвижни пънчета от
твърд гипс – IV клас (фиг.2-а);
2) Моделиране на 4-членната мостова конструкция от
восък (фиг.2-б);
3) Поставяне на отливни щифтове и леякова система;
4) Опаковане на восъчния моделaж с опаковъчна маса
Shera cast;
5) Нагряване на муфата до температура 980оС и
задържане 30min;
6) Отливане с помощта на апарат за индукционно топене
и леене на метали Castomat Krupp table;
7) Почистване на отливната форма от опаковъчната маса;
8) Изрязване на леяковата система с карборундов
сепаратор;
9) Грубо зачистване на отливката с карборундов шлайфгрифер;
10) Пясъкоструене на отливката с Al2O3 с едрина 120µm
при налягане 6 bar.

(1)

n

aср =

∑a

i

1

(2)

n

Където: еmax е най-голямото отклонение на размерите, mm;
amax – най-голям размер на образеца, mm; amin – най-малък
размер на образеца, mm; aср – среден размер, mm; n – борй на
образците.

3. Получени резултати и анализ
Изработване на основната мостова конструкция
В денталната медицина и зъботехниката протезните
конструкции се изработват в единични бройки. Те са
предназначени за определен пациент и зависят от спецификата
на съответния случай. Изработването на метални конструкции
се извършва най-често по метода на центробежно леене с
високочестотна апаратура за топене, като се използват ръчно
приготвени модели от восък.

Изработване на мостови конструкции от дублажни
модели, получени чрез силиконов ключ

Вероятността за добра повторяемост на няколко моста,
отлети по восъчни модели, ръчно изработени върху един и
същи гипсов модел е много малка. Затова се налага да се търсят
други начини за „дребно-серийно“ производство на восъчни
модели с достатъчна точност. Единият подход е чрез
изработване на форма, в която да се отлее восъка, а другият - да
се използват новите технологии на бързо прототипиране. Но за
целта е необходимо да се изработи един основен 4-членен мост
- модел, по който да се направят отливната форма за восъка и
3D модела за прототипната машина.

След изработване на основния мост-модел от восък, от него
се взема отпечатък със силиконов отпечатъчен материал
Zetalabor (фиг.3-а). Този така наречен „силиконов ключ“ се
използва за форма за отливане на восъка (фиг.3-б) и за
многократно получаване на восъчни модели, идентични на тези
за основния мост-модел. Отливането на мостовете от сплав
Biosil (фиг.4-а) и окончателното почистване стават по описания
по-горе начин.

Фиг. 2 Изработване на основната 4-членна мостова конструкция от
Co-Cr сплав. Изработване на майсторски гипсов модел с подвижни
пънчета – а), восъчен модел на мостовата конструкция – б) и
металният мост, ажустиран върху гипсовия модел – в).

б)

a)

a)

в)

в)

б)

г)

Фиг. 3 Изработване на 4-членни мостове чрез използване на дублажни восъчни модели, получени с помощта на
силиконов ключ. Изработване на силиконов ключ–а), отливане на дублиращи модели от восък–б), изработване на
леяковата система – в) и опаковане на восъчния моделаж–г).
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1
a)

а

б

б)

Фиг.4 Основна конструкция – 1 и 5 броя образци, получени
чрез дублажни модели, изработени със силиконов ключ – а) и
4-членни мостове, отлети от дублажни модели, получени
чрез процес на прототипиране – б).
Изработване на мостови конструкции от дублажни
модели, получени чрез прототипиране
За да се изработи една конструкция чрез прототипиране
първо трябва да се създаде 3D модел. В нашия случай
гипсовият модел е сканиран като е използвана апаратура KaVo
Everest-Sscan Pro, снабдена със софтуеър Everest Scan Control.
Извършено е общо сканиране на основния метален мост-модел
(фиг.5-а) в 12 позиции. Направено е и индивидуално сканиране
на мостокрепителите също в 12 позиции. Сканираната
информация е обработена, създаден е виртуалният модел и е
разделен на триъгълници, които образуват мрежата за
понататъшна обработка. Тази информация е прехвърлена в
KaVo Surface софтуеър, който е специализиран за целите на
зъботехниката. С него е извършена 3D виртуализация на
сканирания модел (фиг.5-б) и разделянето му на части –
гингива, съседни зъби, антагонисти, мостокрепители.

в)

г)
Фиг.5 Изработване на 4-членни мостове чрез дублажни
восъчни модели, получени с помощта на прототипиране:
основна конструкция – а), 3D модел – б), генериране на
управляваща програма – в), восъкоподобен модел,
изработен чрез прототипиране –г).

Така подготвената информация е подадена за изработване
на модели от восъкоподобен полимер чрез прототипиране.
Тяхното производство е извършено с помощта на „система за
прототипиране на микроструктури“ SolidScape R66+ част от
машинният парк за бързо прототипиране в Машиннотехнологичният факултет на Технически университет – София,
показана на фиг.6.
Прототипирането на моделите за 4-членните мостове е
извършено в следната последователност:
1) Наличие на физически модел изработен по методиката
показана на фиг.2 (фиг.5-а);
2) Сканиране на модела със KaVo Everest-Sscan Pro и
обработка на данните в приложението КаVo Surface
(фиг.5-б);
3) Отваряне на 3D модела в приложението Model Works и
създаване на управляваща програма за машината
(фиг.5-в);
4) Изграждане на реалните модели в машината;
5) Химическо разграждане на поддържащият материал и
получаване на готовото изделие (фиг.5-г);

Фиг.6 Общ вид на „системата за прототоипиране
на микроструктури“ Solidscape 66+.
Осигуряването на тази висока точност се извършва, като се
зададе подравняване след всеки слой, с помощта на вградената
в машината фреза. След задаване на останалите технологични
параметри се генерира управляваща програма, която се
изпраща към машината.

Тримерният компютърен модел се отварят в приложението
Model Works 8.1, където се размножава до необходимият брой
и детайлите се ориентират в работното пространство на
машината. С цел постигане на максимално висока точност на
мостовете е избрана дебелина на слоевете от 0.0127 mm.
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Таблица 1 Размери на 4-членни мостове, изработени чрез
дублажни модели със силиконов ключ [mm].
размер

a1

a2

a3

b1

b2

L

образец 11

4,70

5,10

5,60

6,59

7,77

34,00

образец 12

4,70

5,20

5,85

7,27

8,98

33,94

образец 13

4,60

5,20

5,85

7,48

9,16

образец 14

4,70

5,40

5,90

7,42

образец 15
среднен
размер, mm
максимално
отклонение, mm
Основен мостмодел

4,40

5,20

6,30

4,62

5,22

0,30
4,55

Таблица 2 Размери на 4-членни мостове, отлети по дублажни
модели, получени посредством прототипиране [mm].
размер

a1

a2

a3

b1

b2

L

образец 21

4,40

5,00

5,80

7,43

8,55

34,00

образец 22

4,40

5,00

5,90

7,37

8,48

33,80

34,00

образец 23

4,40

4,90

5,90

7,21

8,48

33,80

8,87

33,90

образец 24

4,50

5,00

5,90

7,38

8,50

33,80

7,63

9,31

33,92

образец 25

4,40

4,90

5,90

7,27

8,49

34,00

5,90

7,28

8,82

33,95

4,40

5,00

6,00

7,27

8,52

33,80

0,30

0,70

1,04

1,54

0,10

образец 26
среднен размер,
mm

4,42

4,97

5,90

7,32

8,50

33,87

5,10

5,80

7,28

8,63

34,00

0,10

0,10

0,20

0,22

0,07

0,20

максимално
отклонение, mm

a)

b)

Фиг.7 Средни стойности и максимално отклонение на размерите на 4-членни мостове, изработени чрез
дублажни модели със силоконов ключ – a) и получени с помощта на прототипиращ процес – б).
Ключов момент при подготовката на машината за
изпълнение на отговорната задача е осигуряването на
равнинността на работната подложка и отклонението от
успоредност между тази и равнината на движение на дюзите да
не надвишават дебелината на слоя. Това се постига чрез
последователно фрезоване на работната подложка вътре в
машината.
Изработката на детайлите отнема 27:40 часа. Запълването
на цялата работна зона би понижило значително времето за
изграждане, отнесено към броя на детайлите. На отделна
операция химически се разтваря розовия поддържащ материал,
за да остане окончателният модел.
От получените модели (фиг.5-г) са отлети и окончателно
обработени по описания по-горе начин шест моста от сплав
Biosil (фиг.4-б).
Точност на мостови конструкции, изработени от
дублажни модели, получени по различни технологии

Фиг.8 Сравнение между размерите на основния мост-модел
и средните размери на мостови конструкции, отлети с
восъчни модели, изработени по различни технологии.

Размерите на елементите на 4-членни мостове, изработени
чрез дублажни модели със силиконов ключ са дадени в таблица
1. Вижда се, че максималното отклонение на размерите на
връзките между мостокрепителите и мостовите тела е в
границите на 0,30mm за размери а1 и а2 и 0,70mm за размер а3
(фиг.7-а). Разликата на същите размери с тези на основния
мост-модел е около +0,05/+0,15mm. Но при ширината на
мостовите тела (b1 и b2) има голямо максимално отклонение 1,04mm и 1,54mm за малкото и голямото мостови тела
съответно. Размерите b1 и b2 на образец 11 са съответно
6,59mm и 7,77mm, което е доста по-малко от 7,28mm и 8,63mm

на основния мост-модел. Подобно е и съотношението на размер
b2 за същия образец. Подробен оглед на образец 11 показа
недобро оформяне на лингвалните повърхнини на двете
мостови тела. Всички образци са получени със сравнително
точна дължина – L (33,90-34,00mm), като максималното
отклонение е 0,1mm. Като се има предвид добрата точност на
дължината на мостовете и метода за получаване на дублажните
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восъчни модели, то най-вероятно дефектите в мостовите тела
на образец 11 са получени вследствие свиването на восъка и
недостатъчното му захранване в процеса на втвърдяване на
восъчния модел.

0,30mm до 1,54mm. Мостовете, отлети с прототипирани
восъкоподобни модели са с по-малки размери от тези на
основния мост-модел. Тяхното максимално отклонение е
между 0,07mm-0,22mm, т.е. почти 3 пъти по-малко от това на
мостовете, отлети с модели от силиконов ключ.

Таблица 2 и фиг.7-б показват размерите на елементите на 4членни мостове, отлети по дублажни модели, изработени чрез
прототипиране. Максималното отклонение на всички размери
варира между 0,07mm – 0,22mm, което e около три пъти помалко в сравнение с това на мостовете, изработени с модели от
силиконов ключ.

Мостовите конструкции, произведени с помощта на
прототиппирани дублажни модели са със значително по-висока
точност по отношение на форма и размери в сравнение с
мостовете, изработени по восъчни модели от силиконов ключ.

5. Литература

Средните размери на елементите на мостовете, отлети с
восъчни модели по силиконов ключ са по-големи от тези на
основния мост-модел (фиг.8) с изключение на дължината.
Разликите варират между +0,07/+0,19mm. Докато средните
размери на почти всички елементи на мостовете, изработени от
восъкоподони прототипирани модели са по-малки с около
0,13mm от тези на основния мост-модел.
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Materials” 2010, Bulgaria, p.50;
2. Dikova Ts., N. Panova, M. Simov, Application of Laser
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3. Jagadeesh K.A., Laser Rapid Prototyping: School of Laser
Science and Engineering Jadavpour University Kolkata-700 032,
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Prototyping: School of Laser Science and Engineering Jadavpour
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p.312-318.

4. Заключение
Настоящото изследване показва, че е възможно
многократното производство на четири-членни мостове като се
използват дублажни восъчни модели, изработени по две
различни технологии: с помощта на силиконов ключ и чрез
прототипиране.
В зависимост от използваната технология, точността на
образците е различна. Размерите на мостовете, отлети по
восъчни модели, изработени със силиконов ключ, са по-големи
от тези на основния мост-модел. Максималното отклонение на
размерите на техните елементи варира в широки граници – от
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THE MOST IMPORTANT MACEDONIAN FOUNDRY COMPANIES
Prof.Dr.Cvetkovski S1, Dr.Eng. Brkovski D2 ,
Faculty of Technology and Metallurgy1 Skopje, Macedonia,
RZ Inter-transped AD Skopje2 Macedonia,
E-mail: sveto@tmf.ukim.edu.mk,

Abstract: In this paper short reviue about the most important Macedonian foundry companies is given. During prepariation of this work
autors visited production units of of the foundry companies and discused with their menegament about the most important things concerning
their current work and the plans for the future. It was found that six of the companies are the most important for Macedonian industry. All of
them are private companies. They are founded before transition period, and their production is mainly intended for the foreign market. It is
important to say that they have very ambitious plans for improvement of technological processes and increase of production.
REVIUE OF MACEDONIAN FOUNDRY COMPANIES

MZT Learnica A.D. Skopje is Stakeholder Company in private
ownership. During its existence MZT Learnica A.D. Skopje has
experienced several significant investments and transformations. In
1945 - MZT Learnica is founded as department in composite of
MZT Tito. In 1970 - Significant reconstruction with new furnaces
and Gisak semiautomatic moulding lines is performed in the
foundry. From 1976 - MZT Learnica grows in independent legal
subject. In 2006 new melting aggregates are installed, and was
agreed and is in phase of realization new automatic moulding line
as encircled technological manifold with new sand plant and shot
blasting machine. Company manufacture castings from gray, ductile
iron (90%)
and nonferrous metals with fully encircled
technological line; starting from manufacturing pattern equipment,
core making, moulding, pouring, shot blasting, machining, coating,
packing, and warehousing in own store for selling.
MZT Learnica A.D. Skopje has qualified labour force which is in
system of continuous education for performing of following tasks:
Manufacturing of pattern foundry equipment from wood, plastics
and metal;
Manufacturing of cores with CO2 procedure and shell procedure;
Moulding on lines:
800x800x300 - automatic line SAVELI
1000x800x300x500;
1200x1000x300x500;
1600x1200x300x500; line KINKEL WAGNER.
Own plant for epoxy coating.
Own plant for classic painting.
Own plant for machining, lapping, milling, and shave.

a

b

c

Company poses 2 medium freqency induction furnaces with
capacity of 5t/hour.
Own laboratory for mechanical testing, metallographic testing,
testing of sand quality as well and chemical analyses of metal.
Chemical analyses of metal.
The most important products in MZT Learnica are: parts for
machine industry, fittings (with flanges and pipes, with tyton
junction, for plastic pipes, with flanges mobile and pipes for plastic
pipes with flange mobile), decorative products, air valves and
hydrants, sewage armour and parts by agreement. Some of their
products are given in figure 1.
MZT Learnica A.D. pays special attention to the quality of the
products fully respecting request of the customers, taking in mind
satisfaction with product and business cooperation. In company say
that development is their imperative, through which they secure
competitiveness on market and company profitability, with
inclusion of employees in the development of the same according
their knowledge, experience.
Company in its working is fully oriented at continuous respect of
customer requests and their satisfaction, continuous development
which secures competitive product and company profitability
including employees in company development according their
competence, knowledge, training and experience. Choosing
respective suppliers is additional guarantee for product quality.
Company
offer various types of cooperation as follows:
manufacturing of tools for pouring and castings, castings with your
tool, machining, coating, transportation, etc.

d

e

f
g
h
i
j
k
Figure 1 a. EU flanged and tyton socket pieces, b. MMA flange on tyton tee, c. VV air valve - single body, d. DVV automatic air valve with
two balls, e. sewage greed and frame, f pit hydrant cover - with eliptic opening, g. sprolket h. bearing case, i. direct brake, j. segment for
steam boiler, k. bench side
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There is a special part in our Foundry equipped with a machinery
park used for producing and processing of radiator parts where all
of the radiator parts are cut, welded, examined and assembled.
The manufacturing process goes on without releasing the waste
waters and other materials into the environment. The water is
remanufactured inside the factory compound where it’s used again
as clean technological water.
In the factory there is a paint shop section where the radiators are
being painted with an electrostatic white paint RAL 9016.
Main products of the company besides three types ofradiators are:
hydraulics and pneumatics parts, automobile industry parts, electro
industry parts, and miscellaneous parts (figure 2).

The aluminum and Zinc Foundry LLC – Resen produces high
quality aluminum and zinc effluences by using a technology of high
pressure casting. The company follows the production program of
the factory producing heating items – Algreta, and also introduced
new types of radiators that suit the worldwide quality standards and
which can be used in the world’s largest heating systems, as is the
example in Moscow and throughout Russia and Macedonia.
The factory is equipped with Italian machinery used for pressure
foundry, heating chamber machines ranging from 20 to 180 t used
for zinc casting effluences and cold chamber machines ranging
from 180 to 1100 t also used for casting aluminium effluences. The
metal melting is central but mostly the work is according to the
wishes of the clients, with more types of aluminium alloys.
Estimated number of employees is 74.

a

b

c

d

e

f
g
h
i
Figure 2 Different casting in Aluminum and Zinc Foundry LLC a. radiator, b and c. hydraulics and pneumatics parts, d and e. automobile
industry parts, f and g. e;ectro industry parts, h and i. miscellaneous parts.

ZELEZNIK AD - MACEDONIA
Zeleznik AD is a private share holders company company for
production and trade founded in 1970. Since its first products sold
in the neighboring countries, today in more than 90% of Zeleznik
production is export oriented. Company supply its long term
business partners located in the countries of the European Union
and also in the overseas countries.

2,00 - 3,15 mm

1,20 - 2,20 mm

1,70 - 2,80 mm

1,00 - 1,80 mm

Zeleznik AD is a company from the field of ferous metallurgy
which deals with production 1. Low carbon steel shots;
2. Various kinds of steel castins.
As can be seen from the figure 3 steel shots have different
granulation, from 0,18 mm until 3,15 mm. Packing of steel shots is
in 25 kg polypropilen bags on pallet of one tone.

1,40 - 2,60 mm

0,85 - 1,60 mm
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0,70 - 1,20 mm

0,35 - 0,80 mm

0,60 - 1,10 mm

0,50 - 0,90 mm

0,18 - 0,60 mm

Figure 3 Different granulation of steel shots produced in Zeleznik AD
Some technical dates about steel shots are given below:
Chemical composition: C = approx. 0,10% - 0,15%,l Si = approx.
0,10% - 0,15%, Mn = approx. 0,50% -1,00%, P = max. 0,035%, S =
max. 0,035%;
Period of durability: ERVIN TEST K50 = 2000 - 2500 cycles;

Hardness: HRc = 41 - 45; HV = 420 - 480;
Specific weight: 7,5kg/dm3;
Filling weight: 4,4kg/dm3;
Microstructure: Bainite / Martensite.
The most usual application of steel shot is given in the table 1.

Table 1. Application of steel shots in different sectors.
GENERAL APPLICATIONS
PRODUCTION

PRODUCTS

PURPOSES

FOUNDRY

Iron and Steel Casting
Product
Non-Ferrous Casting
Products

Desanding
Deburring

STEEL WORKS
&
ROLLING MILL

Blooms and Billets
Hot and Cold Rolled
Products
Drawn and Extruded
Products
Steel Tubes

Descaling

Metal Construction &
Shipbuilding
METALWORKING Forging, Stamping, diework
Spring, gears, sundiers

Descaling
Surface Preparation
(Before painting
coating, enamelling,
galvanizing)
Shot Peening

Drums, Wagons, Site
Equipment
MISCELLANEOUS Graphite Electrodes
Heavy Concrete
Stone Dressing

Reconditioning

As can be seen from the figure 4 (a-c) different castings are produced in AD Zeleznik. These parts are mainly produced from manganese
steel and are mainly used in three industry areas: quarries, steam power plants and building and construction.

a
b
c
Figure 4. Castings from Zeleznik AD for different industry sectors: a. quarry b. building and construction c. steam power plants.
For production of steel shots and castings, company posses three electro inductive furmnaces (2 tones eeach). Two of them are low frequency
(500Hz) and one is medium frequency furnace (50 HZ). Maximal annual production is 2000 t castings and 8000 tone steel shots.

5

RZ Institute was formed and built in parallel with the foundation of
RZ “Skopje”. Its concept followed the needs of
the former steelworks factory and wider. The institute started with
its work in 1967. On December 05, 1997 the Institut undergone the
process of transformation into the privately-owned establishment.
Since February 2001, RZ Institute is fully private-owned facility.
After privatisation of RZ Institut AD Skopje, the need of the
economic efficiency arise, which led to the necessary improvements
of the market competitive abilities. These were the reasons for the
rehabilitation, modernisation, and re-assignment of the existent

technological lines and production processes. RZ Institut AD
Skopje employs 56 permanent employees.
Nowadays RZ Institut is a shareholding company with the dominant
activity of production of alloys from coloured metals (aluminium
and copper) and non-metals. RZ Institute offers production
of coloured metallurgy, metallurgy in production of the fire proof
materials, as well as the production of industrial lime.
RZ Institute produce different types of Al alloys according EN
standards (table 2) and desoxidation module, used in steel industry
(table 3). Other alloys can be produced on the customers’ demands.

Table 2 Aluminium alloys according EN standa produced in RZ Institut
aluminium alloys

Si

Fe

5.07.0
8.011.0
10.513.5
10.513.5
9.011.0
9.011.0

DIN225 EN AC-45000
DIN226 EN AC-46000
DIN230 EN AC-44300
DIN231 EN AC-47100
DIN233 EN AC-43200
DIN239 EN AC-43400

Cu

Mn

Mg

Zn

Cr

Ni

Pb

Sn

Ti

each

total

3.05.0
2.04.0

0.20.65

0.55

2.0

0.15

0.35

0.3

0.15

0.2 0.05

0.35

0.55

0.55

1.2

0.15

0.55

0.35

0.25

0.2 0.05

0.25

0.1

0.55

0.55

0.1

/

/

/

/

0.2 0.05

0.25

0.71.2

0.55

0.35

0.55

0.1

0.3

0.2

0.1

0.2 0.05

0.25

0.65

0.35

0.55

0.35

/

0.15

0.1

/

0.2 0.05

0.15

0.451.0

0.1

0.55

0.15

0.05

0.15

0.15

0.05

0.2 0.05

0.15

1.0
0.61.2
0.451.0
0.61.2

0.20.45
0.20.5

Table 3 Desoxidation module, used in steel industry
Element
%

Si

Fe

Cu

Zn

Pb

C

S

P

1-4

1-3

0.6-2

0.2

0.2

>0.1

>0.1

0.01

Mould and sand castings of aluminium is implemented in RZ
Institut too. Mould casting is used for obtaining of ingots
with dimensions 640x75x65, weight between 5.5 and 6.5 kg,
packed on cast pallettes from the same material, with dimensions
640x640x700, and weight between 600 and 650kg. Different forms
on the customers demand (unique pieces or small series) are
produced too. Casting in sand moulds is implemented for different
single forms or small series (elements for sewerage and water
systems, industrial systems: underground hydrants, ventile heads,
fire hydrants, pipes and so on.
Production of copper alloys according to EN standards is performed
too. The following copper alloys are mostly produced (according to
EN standards): Rg-bronzes, tin-lead bronzes, tin bronzes and
aluminum bronzes.
Casting of copper alloys implies mould casting of ingots with
dimensions 640x75x65, weight between 13 and 15kg. Different

forms on the customers’ demand (unique pieces or small series are
produced too. Sand Moulds is performed for casting of
cylinders from D=20 mm to D=200 mm and pipes from D=20 mm
to D=200 mm. Different prophiles on customers’ demands are
produced too.
Casting of art sculptures out of bronze, brass and aluminium is
implemented
in
current
time. RZ
Institute
has
an
adequate equipment and trained personnel for creating art sculptures
starting from vax model and finishing with casting in bronze, brass
or aluminium.
Two aggregates are used for melting of aluminium (1,2 and 0,5 t)
and two for melting of copper alloys (both of 0,5 t). All of them are
heated by natural gas. Agregates for aluminium can be seen in the
figure 5. One small inductive furnace (11 kg) is used for decorative
casting.

Figure 5 Agregates for melting aluminium alloys ina RZ Institut
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J.S.A. TEAL - Tetovo
J.S.A. TEAL - Tetovo was established in 1978 as a part of
ALUMINA from Skopje. About ten years later in accordance with
the Enterprise Law, in 1989, TEAL was registered as an
independent company which became a Holding Company in 1991.
In 1999, the German company RAKU from Obernburg - Germany
became the dominant owner of TEAL possessing 53% of it. - Since
1978, TEAL is a company which satisfied the buyers needs for
quality aluminium profiles. The mission of the Company is to
overcome the expecting the clients and to become "Supplier of high
quality aluminium profiles of hard and soft aluminium alloys".
TEAL is export - oriented company. Over 90 % of the products are
for the foreign markets like Serbia, Germany, Austria and Slovenia.
The annual manufacturing capacity is about 2000 tons of final
product, in three shifts.

The manufacturing process, implemented in TEAL, is actually an
integrated manufacturing system, which starts with aluminium and
some other elements like copper, silicon and magnesium.
Aluminium as raw material in the manufacturing process is with
the pureness of 99.7 % - 99,8%. The process ends with a final
product - aluminium profile in different circle dimensions and
shapes. Melting of row material is in two electro inductive furnaces
(5,5 t each).
It means that the manufacturing process is divided into two main
phases:
- Process of manufacturing aluminium alloys in shapes of logs
and ingots, figure 6;
- Extrusion of logs into profiles with different circle dimension
(figure 7), followed by heat threatment where necessary.

Figure 6 Aluminium logs
The main activity of the holding company J.S.A. TEAL from
Tetovo is the production of aluminium alloys and profiles. More
concretely:
Production of aluminium logs, blocks for deoxydation and
alloys
Production of pressed aluminium profiles, pipes, bars and
construction profiles;

Production of aluminium gallantry, aluminium brackets for
electrical distribution network and similar products;
Key production groups are: aluminium alloys in a shape of logs and
ingots and aluminium profiles in different circle dimension. These
products are later on used in the automobile industry, construction,
airplane industry, machine industry and etc.

Figure 7 Final products in J.S.A. TEAL
The improvements in the foundry, where the melting and the
foundering of the aluminium is done, are planned with the inclusion
of the SNIF system (Spinning Nozzle Inert Flotation System).This
is a refinement system which allows a better quality of the metal,
reduced time of processing, reduced emissions and lower operation
costs.
The inclusion of surface protection is an extra given value to the
final product, and the same will be done through the use of the
process of anodization, and later on through the initiation of a
process for surface protection with dust painting.
Key production groups are:

- Aluminium alloys in a shape of logs and ingots.
- Aluminium profiles in different circle dimension.
These products are later on used in the automobile industry,
construction, airplane industry, machine industry and etc. The
company also manufactures all kind of products made of aluminium
profiles, like doors and windows and also products for industrial
purposes, including aluminium brackets for electrical distribution
network.
The most important categories in J.S.A. TEAL - Tetovo are:
aluminium logs, blocs for deoxydation, aluminium alloys,
aluminium profiles, pipes and bars and aluminium gallantry.

LTH Castings* LTH Learnica-Ohrid
LTH Learnica in Macedonia was founded in 1961 and joined the
LTH Castings Group as the last member in 2005. Starting in the 60s
as a supplier for the ex Yugoslav car industry, covering various part
and material categories the company evolved to a structured and
cost-efficient die-casting producer, based on the technical
knowledge with favourable labour cost.
LTH Learnica is specialized for complex, high-quality highpressure die-aluminium components and systems. Supplier of both
high-tech and less complex parts manufactured by a network that is

spread across Central and South Europe (Slovenia, Croatia and
Macedonia).
Highest-quality, innovative
solutions and
dedicated customer
service sunder continuous improvement.
Core competences of the company are: die-casting of
aluminium parts, tool design and manufacturing, processing of
aluminium alloys:
- EN AC 46000 (AlSi9Cu3, Al226)
- EN AC 44300 (AlSi12, Al230)
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- EN AC 47100 (AlSi12Cu, Al231)
Additional Service is heat treatment of aluminium parts.
The recently introduced in-house tool and mould production
supports the LTH Castings Group tool demand and enables on the
other hand the site to focus on manufacturing aluminium antivibration components, spools as well as some non-automotive
electronic housing components. The site focuses on raw part
production, labour intensive products and products with intensive
and sensitive mould maintenance demand.
Core competences of the company are:
- Aluminium die-cast automotive components;
- In-house manufacturing of tools and devices;
- Development of products, tools and processes;

a

b

c

- One stop shop - from initial development to serial production;
- Simultaneous and resident engineering.
Strategic focus of the company is: quality first approach, Volume
production with fully exploiting the labour cost advantages,
focusing rough part with grinding, tapping and drilling possibilities,
increasing share of parts demanding intensive tool maintenance,
further development of tool shop, SE Europe proximity advantages
(Romania, Turkey etc.), specialisation to selected product groups.
Key products of the LTH Learnica is: tool-making: die-cast tools,
deburring tools sleeves.
Series production includes: anti vibration components safety
systems castings (spools).

d

Figure 8 LTH Learnica products a. automobile part, b. anti vibration component, c. spool, d. tool making
There is four aggregates (furnaces) heated by natural for melting of aluminium alloys, figure 9. Fifteen casting machines are used for die
casting of aluminium alloys in LTH Learnica.

Figure 9 Pouring of molten metal from the melting furnace, LTH Learnica
CONCLUSION
In this paper an overvue of Macedonian foundry companies is
given. In current time six companies play key role in Macedonian
economy. All of them were separately presented. These
companies were founded in the period of socialist society. They
past very hard period of transition. Nowadays they are private
companies with domestic or foreign owners. They have similar
planes for the future to improve technological process, to employ
high-quality personel (production and control), to increase
production, to acquire new markets and to protect environment.

LITERATURE
MZT Learnica A.D. Skopje, Makedonija , http://learnica.com.mk
Aluminium and zink foundry Resen,makedonija
http://www.learnica-resen.com.mk
Zeleznik A.D. Demir Hisar, Makedonija,
http://www.zeleznik.com.mk
RZ Institut AD Skopje Makedonija www.rzinstitut.com.mk
A.D. Teal Tetovo, Makedonija, http://www.teal.mk
LTH Castings, LTH Learnica Ohrid, http://www.utlth-ol.si/

8

СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕТАЛЛУРГИИ И
ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
NEW MATERIALS FOR METALLURGICAL AND FOUNDRY PRODUCTIONS(АНГ.)
Каргинов В.1, Малый А.2, канд. техн. наук Иванов В.3,
Украинско-российское предприятие «Союз» ООО, Украина 1,2, mk21mk@mail.ru, avm_1980@mail.ru,
Запорожский национальный технический университет, Украина 3 , ivg_ua@mail.ru
Анотация: В статье рассматриваются технологические смеси для металлургии и литейного производства, которые
разработаны УРП «Союз» и успешно применяются в технологических процессах изготовления отливок и слитков на
предприятиях Украины, России, Белоруссии и других стран. Вспомогательные материалы производства УРП «Союз» это
готовые смесевые добавки, предназначенные для улучшения качества жидкого металла, литейной формы и направленные на
повышение технико-экономических показателей изготовления литых изделий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДИФИКАТОР КОМПЛЕКСНЫЙ, ДОБАВКА СМЕСЕВАЯ, МЕТАЛЛ, ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ, СВОЙСТВА.
KEYWORDS: COMPLEX MODIFYING AGENT, COMMIXTURE ADDITIVE, METALL, CASTING MOLD, PROPERTIES.

1. Введение

40
h,
мм
30

Изготовление отливок в песчаных формах остаётся
основным методом в современном литейном производстве.
Поэтому
разработка
и
использование
специальных
технологических
добавок,
оптимизирующих
свойства
формовочных смесей и жидкого металла, улучшающих их
служебные и технологические свойства, а также повышающих
выход годного, является весьма актуальной задачей для
современного литейного производства.
Украинско-российским предприятием «Союз» ООО
разработано около трех десятков вспомогательных материалов
для литейного производства и металлургии, которые касаются
практически всех технологических звеньев процесса
изготовления отливок и слитков: от изготовления литейной
формы и получения жидкого металла до выбивных и
финишных операций. В данной статье представлены некоторые
представители таких вспомогательных смесевых добавок,
которые эффективно и с успехом применяются на
предприятиях Украины, России, Беларуси, ЮАР и других
стран.

20
10
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

присадка модификатора, %
ФС75л

ФС60Ба4

МК21

Рисунок. 1 – Влияние присадок модификатора на отбел
серого чугуна.

2. Результаты и дискуссия
Пакетированные
графитизирующие модификаторы МК-21г
для чугунного литья

2.2. Синтетическая
противопригарная
«Контрасанд» МК10лА

2.1.

Получение чугунных, особенно тонкостенных, отливок
без отбела практически невозможно осуществить без
проведения графитизирующего модифицирования.
Модификатор МК21г предназначен для внепечной
графитизирующей обработки чугуна. Аналог зарубежных
добавок «Калой», «Нукалой» и др.; в составе содержат
активированные углерод и кремний, и, в небольших
количествах, медь, алюминий, кальций, титан. Часть
компонентов находится в ультрадисперсном состоянии.
Применяется для графитизирующего модифицирования
высокопрочного и серого чугунов, предотвращения отбела в
отливках, повышения механических свойств, размельчения и
равномерного распределения графитовых включений.
При невысоких нормах расхода хорошо устраняет отбел,
долго сохраняет модифицирующий эффект (повышенная
"живучесть"), имеет при этом весьма низкую стоимость.
Модифицирование комплексным модификатором МК-21
является более эффективным по сравнению с традиционными
модификаторами ФС75, ФС60Ба4 и др. [1].

комплексная
добавка

Эффективным средством снижения пригара на
чугунных отливках, получаемых в сырых песчанобентонитовых
формах,
является
применение
углеродсодержащих
материалов:
молотого
угля,
каменноугольной пыли, битума, мазута и других органических
веществ. К этим материалам предъявляется целый ряд
требований [2, 3], уровень которых зачастую зависит от
конкретных технологических условий изготовления отливок.
В зарубежной и отечественной практике литейного
производства все большее распространение находят комплексные
синтетические углеродсодержащие добавки, отличающиеся
высоким выходом «блестящего углерода», широким интервалом
пластичности и меньшим расходом в смеси. Известны
противопригарные добавки марок «ЛИТАКАРБ», «БЛЕСКОЛ»
(Россия),
«КАРБОЛУКСОН»
(Франция),
«АНТРАПУР»
(Германия), «НАЙВОК» (Швеция) и др.
Была
разработана
специальная
синтетическая
комплексная противопригарная добавка нового поколения,
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получившая название МК10лА или «Контрасанд», которая не
уступает импортным аналогам.
В условиях ПАО «Червона зирка» было проведено
опытно-промышленное опробование комплексной добавки
«Контрасанд» при изготовлении чугунных отливок в сырых
песчано-бентонитовых формах.
Результаты испытаний приведены в табл.1. и на рис.2
Таблица 2. Количество пригара на отливке
Количество пригара на отливке, %
Наименование и
С противопригарной
материал отливки
Без добавки
добавкой
Боковина СЧ20
9,2
4,3
Корпус СЧ20
7,1
2,5
На рис.1 приведен внешний вид отливок, полученных
без противопригарной добавки и с добавкой «Контрасанд».
Боковина

а
Корпус
Рисунок 3 – Внешний вид отливок из чугуна (СЧ20),
полученных с применением противопригарной добавки
«Контрасанд», после дробеметной очистки

2.3. Добавка для снижения
шлака "Ликвос"(СК-1р).

Известно [4], что роль шлаков в электросталелитейном
производстве исключительно многообразна. Через шлак или с
его участием осуществляются важные металлургические
процессы и реакции. Повышение эффективности работы
шлаков связывают, не последнюю очередь, со снижением их
температуры плавления и вязкости.
Наиболее распространенной добавкой увеличивающей
интенсивность диффузионных процессов при выплавке стали
является плавиковый шпат. Однако его применение зачастую
связано с агрессивным воздействием на футеровку печи и
снижением ее стойкости. Кроме того, что плавиковый шпат
является относительно дорогостоящим, его поставки, которые
осуществляются в основном из-за рубежа, могут зависеть не
только от экономических, но и от сезонных условий.
Поэтому применение заменителей плавикового шпата с
отсутствием вышеперечисленных недостатков является
актуальной задачей.
Была
разработана
комплексная
смесь
СК-1р,
получившая название «Ликвос», предназначенная для
эффективного разжижения основных шлаков при выплавке
углеродистых, низколегированных и сложнолегированных
сталей. Данный материал содержит в своём составе вещества,
понижающие температуру плавления шлаковой смеси, что
способствует снижению вязкости шлака при плавке металла в
дуговой электропечи. Основные физико-технологические
характеристики представлены в табл.3.

б
Рисунок 2 – Внешний вид отливки «Боковина»,
полученной без добавки (а) и с добавкой «Контрасанд» (б)
Как видно, из приведенных данных, присутствие
синтетической добавки «Контрасанд» в составе смеси (табл.2)
существенно снижает образование пригара на отливках,
способствует снижению времени конечной дробеметной
обработки и улучшает товарный вид отливок.
Таблица 2. – Рецептура формовочной смеси
Компонент
1 Отработанная формовочная смесь
2 Песок кварцевый 2К2О102 ГОСТ 2138-91
3 Бентонит П1Т1КА ГОСТ 28177-89
4 Противопригарная добавка МК 10лА
«Контрасанд»

вязкости

Количество, %
98,8
0,8
0,3
0,08

Внешний вид отливок после сокращенной на 25 – 30 %
продолжительности дробеметной очистки приведен на рис.3.
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2.5. Добавка для улучшения выбиваемости
"Деструктор" (СК-3)

Таблица 3 – Физико-технологические характеристики
комплексной смеси СК-1р «Ликвос»
Внешний вид:
Порошок светлосерого цвета
Химический состав:
-∑(Al2O3;SiO2; MexFy; MgO; CaO)
≥70%
- ПАВ
≥5
Насыпная плотность,
1000 кг/ куб.м.
Влажность смеси, не более:
4,0 %
Снижение вязкости шлака позволяет более полно
проходить реакциям окисления вредных примесей во время
окислительного периода плавки, а также реакциям
восстановления во время восстановительного периода плавки.
Применяется аналогично применению плавикового
шпата или других разжижителей шлака. Присадка
производится по мере необходимости (4-5кг/тонну жидкого
металла). При загустевании шлака производится присадка
очередной порции «Ликвоса».
Применение присадки СК-1р «Ликвос» на ряде
отечественных и зарубежных литейных предприятий
позволило обеспечить наиболее благоприятные условия для
проведения необходимых сталеплавильных процессов в
дуговой электропечи с наивысшими технико-экономическими
показателями.

Одним из наиболее распространенных связующих в
современном литейном производстве является жидкое стекло.
Существенным недостатком жидкого стекла является
затрудненная выбиваемость смесей из отливок вследствие
расплавления силикатов натрия при нагревании форм металлом
и последующего спекания формовочной смеси при
охлаждении, приводящее к значительному упрочнению. Одним
из наиболее простых способов улучшения выбиваемости
формовочных и стержневых смесей является введение в смесь
специальных добавок. Их можно разделить на органические
(кероген непылящий, эмульсии, содержащие полистирол и т.д.)
и неорганические( вспученный перлит и вермикулит и т.д.).
Однако и в этом случае достижение желаемого
результата сдерживается определенными факторами.
Например,
органические
добавки
повышают
газотворную способность смеси, снижают прочность смеси при
тепловой сушке ввиду частичного выгорания, могут приводить
к
науглероживанию
поверхности,
образованию
трудноотделимого
пригара,
ухудшению
санитарногигиенических условий труда.
Неорганические, в свою очередь, при небольших
добавках (до 6%) малоэффективны, а повышение их
содержания приводит к снижению исходной прочности смеси.
Согласно данным, приведенным в работе [2],
температура нагрева смеси до 500-600'С соответствует
минимуму работы выбивки, а при 800'С, наоборот,
наблюдается максимум вследствие образования легкоплавкой
эвтектики в системе Na2O-SiO2. На практике только мелкие
стержни, омываемые со всех сторон жидким металлом,
прогреваются до температуры 800'С и выше. Крупные, в свою
очередь, нагреваются в объеме до более низких температур, а
максимум нагрева наблюдается только в поверхностных слоях.
При этом, не смотря на минимальную работу выбивки при 500600'С, удаление стержней является весьма трудоемким и
проблематичным процессом.
Поэтому в задачи УРП «СОЮЗ» входила разработка
такой разупрочняющей добавки, которая обеспечивала бы
минимум работы выбивки, как при низких, так и при высоких
температурах нагрева жидкостекольной смеси.
Для этих целей было предложено сделать комплексную
добавку, где каждый входящий в ее состав компонент
обеспечивал минимальную работу выбивки в определенном
температурном интервале. Данная смесь получила название
«Деструктор» (СК-3у).
На основании проведенных исследований была
установлена оптимальная добавка «Деструктора» (СК-3) для
улучшения выбиваемости, которая составила 2-4 % от массы
сыпучих.
Промышленное опробование проходило в условиях
литейного цеха ОАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" при
изготовлении стержней для отливки «Диафрагма» из стали
20ГЛ.
После
очистки
гидроабразивным
способом
производилась визуальное сравнение качества поверхности
отливок полученных по опытной и традиционной технологии.
Наблюдалось существенное уменьшение пригара и
снижение работы выбивки в труднодоступных местах отливок,
полученных с применением «Деструктора» (рис.4 а), по
сравнению с отливками, полученными по традиционной
технологии.
Таким образом, разработанная в УРП «СОЮЗ»
разупрочняющая
добавка
«Деструктор»
(СК-3у),
способствовала снижению прочности стержней после заливки
металлом и может быть рекомендована для практического
применения в жидкостекольные смеси для уменьшения
трудоемкости выбивных и очистных операций, для стержней и
форм любой конфигурации и веса.

2.4. Экзотермическая
присыпка
для
открытых прибылей отливок и
головных частей слитков Термит-2"
(СК-4)
Одним
из
наиболее
перспективных
способов
повышения
технологического
выхода
годного
при
производстве
отливок
является
использование
экзотермического обогрева прибылей. Это позволяет снизить
объем прибылей, повысить эффективность их работы,
увеличить плотность и герметичность отливок.
В современном литейном производстве обогрев
прибылей осуществляется с помощью экзотермических смесей
Экзотермические смеси присыпают, как правило, на
поверхность открытых прибылей.
Основой большинства экзотермических смесей является
термит - механическая смесь порошкообразного алюминия и
оксида железа в виде окалины или руды. Окисление алюминия
оксидом
железа
сопровождаются
значительным
экзотермическим
эффектом.
Осуществление
реакций
ускоряется при наличии небольшого количества катализаторов
- нитратов или фторидов. Кроме того, в составе таких смесей
должны
быть
специальные
добавки,
улучшающие
теплоизоляцию прибылей [5, 6].
Сотрудниками УРП «Союз» была разработана
специальная экзотермическая смесь, которая удовлетворяет
всем требованиям к подобной продукции. Она получила
название СК-4 (Термит-2) и прошла стадию промышленного
внедрения на многих отечественных и зарубежных
предприятиях. Время активного горения составляет 5 - 15
минут, а общее время дополнительного термического
воздействия – 15…35 минут. Теплотворная способность
аналогична лучшим зарубежным аналогам (например, Ferrux
707/5, Foseco).
Использование экзотермических смесей позволяет
значительно повысить выход годного, уменьшить расход
металла на надливы, улучшить питание отливок, способствует
получению плотного металла без образования усадочных
дефектов и, таким образом повышает физико-механические
свойства и эксплуатационную надежность стальных отливок.
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производство достигает сотен тонн. Потребителями МК-21рс ведущие заводы Украины, России, Белоруссии, ЮАР:
- ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»
- ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»
- ПАО «Энергомашспецсталь»
- ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
- ОАО «Бежицкая сталь»
- ОАО «Муромский стрелочный завод»
- РУП «БЕЛАЗ»
- Арселор Миттал ЮАР и другие .

2.7. Коагулятор шлака СК-1
Удаление шлака с поверхности металла при плавке в
индукционной печи или непосредственно в ковше является
весьма трудоемкой и трудно механизируемой операцией.
Разработанная добавка СК-1 (коагулятор шлака) –
предназначена для связывания и облегчения скачивания
шлаков в плавильных агрегатах и ковшах при производстве
отливок из стали и чугуна.
Дополнительно смесь комплексная СК-1:
- снижает скорость падения температуры металла;
- увеличивает эффективность магнийсодержащих
модификаторов;
- увеличивает срок службы футеровки ковшей.
Импортные аналоги: “SLAX”, “REMMOS”, “Cotrex”,
“Барьер”.

а

3. Заключение
Таким образом, продукция УРП «Союз» ООО является
актуальной для металлургического и литейного производств, а
сам «СОЮЗ» - одно из немногих предприятий, соответствующих определению "научно-производственное" и поэтому,
несомненно, специалисты могут ожидать появления от него
новых интересных материалов и технологий для литейного
производства.
УРП "СОЮЗ" производит и реализует указанные
материалы в соответствии с нормативно-технической
документацией Украины или по заявке потребителей.
Смесевые порошкообразные пакетированные (как правило)
материалы, не требуют никакой предварительной подготовки
(дробления, просеивания, взвешивания и т.д.). Поступают к
заказчику в полностью готовом к использованию виде, масса
пакета устанавливается заказчиком. Разработки защищены
патентами России и Украины. Около 20 лет используются на
предприятиях Украины, России, Беларуси и других стран.

б
Рисунок 4 – Качество поверхности отливок,
полученных по опытной (а) и традиционной (б) технологии

2.6. Пакетированный
МК21рс

раскислитель

Важнейшей операцией при выплавке стали в дуговых
сталеплавильных печах или обработке расплава в установках
ковш-печь, является процесс диффузионного раскисления или
раскисления шлака. Данная технологическая операция
необходима для снижения в стали неметаллических
включений, для протекания активного процесса десульфурации
и удаления растворенных газов.
Ранее наиболее распространенными материалами,
которые использывались для диффузионного раскисления,
являлись молотый ферросилиций, графит, алюминий, карбид
кальция и др. Однако, начиная с 1998г., то есть с того момента,
когда УРП «СОЮЗ» выпустил свой раскислитель МК-21рс, все
большее количество предприятий используют его в своей
технологии выплавки стали. МК-21рс используют для
раскисления шлака как при выплавке сталей в дуговых
сталеплавильных печах, так и при дуплекс-процессе в
установке ковш-печь, а с недавнего времени данный
рскислитель начали использовать в конверторной технологии
производства стали. Преимущества МК-21рс по сравнению с
другими раскислителями заключается в том, что он содержит
металлический кремний, электрокальцинированный углерод и
ПАВ, причем значительная часть компонентов находится в
ультрадисперсном состоянии, что дополнительно обеспечивает
высокую
раскисляющую
способность.
Еще
одним
преимуществом является поставка потребителю МК-21рс в
расфасованном и полностью готовым к использованию виде,
исключающем операции по подготовке (дроблению и
смешиванию). МК-21рс – бестселлер «СОЮЗа», его

4.
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НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРНИЯ
ПАКЕТ MAGMA5 ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ЛЕЯРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Георгиев, Г. Евт.
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидро-аерoдинамика,
Българска Академия на Науките, България
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NEW CAPABILITIES OF THE LATEST VERSION OF THE SOFTWARE PACKAGE MAGMA5 FOR
COMPUTER SIMULATION AND OPTIMIZATION OF CASTING FORMATION
Assoc. Prof. G. Evt. Georgiev, PhD
Institute of Metal Science, Equipment and Technologies "Akad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre
Bulgarian Academy of Science, Bulgarian

Abstract: The latest capabilities of the world famous software package MAGM5 are presented. The significant improvement of mathematical
models included in the package and describing in depth and detailed processes and phenomena accompanying the casting formation are
illustrated. Some new criteria functions predicting the parameters of the formed structures, locating almost all kinds of defects and
predicting the properties of formed casting are introduced. The modular structure of the package is shown, by which it covers a variety of
casting methods. The capabilities of rich toolkit of the latest version MAGMA5.2.0.7 for interactive and automatic optimization of casting
technologies are outlined.
Key words: COMPUTER SIMULATION, CASTING FORMATION, OPTIMIZATION OF CASTING TECHNOLOGIES

1. Увод

Леярството е много старо изкуство, но с бурното
развитие
през
последните
тридесет
години
на
математическото моделиране и компютърното симулиране
в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в
бързо развиваща се в различни направления наука[1] .
Навлизането на компютърния софтуер в световната леярска
практика отдавна вече не е екстравагантна украса за
ефектно представяне на изделията, а се е превърнало в
неразделна
част
от
научно-изследователската,
проектантската и развойната дейност, свързана с
прецизирането и оптимизирането на леярските технологии,
създаването на отливки с високи експлоатационни
качества,
снижаване
на
р азхода
на
метал,
реализирането
на
енергетични
икономии,
рязко
съкращаване на времето за цикъла проектиранереализация, бърза и точна, качествена и количествена
диагностика на широка гама от евентуални дефекти.
Един от световно известните софтуерни пакети за
такива цели е известен под името MAGMASOFT. Той е
създаден от фирмата MAGMA Giessereitechnologie със
седалище гр.Ахен, Германия[2]. Пакетът се развива и
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата,
посредством разработката на множество научни проекти с
различни звена на водещи немски институти като Института
по леярство в гр. Ахен, Макс Планк институт и др.
Математическите модели, заложени в програмата, се
обновяват непрекъснато като в тях биват отразявани
повечето от най-съществените научни разработки в областта
на материалознанието, били те обект на докторски
дисертации или научни публикации. Разширяват се и се
усъвършенстват
както
математическите
модели,
обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси, така и
базата данни, която позволява третирането на все по-широк
кръг от материали и сплави, а така също и методите на
леене. Общопризнат факт е, че MAGMASOFT няма
конкуренция по отношение на вградената база от данни в
пакета. По такъв начин, тя успешно се конкурира с найизвестните и мощни програми от бранша, като ABBACUS,
PROCAST, ANYCASTING, NOVACAST, 3D-FLOW, LMFLOW, PATRAN и др.
В тази връзка бих искал да отбележа, че в нашата
страна и по-точно в Института по металознание при БАН

“Акад. А. Балевски” (Имет-БАН) в гр. София се разполага с
MAGMASOFT от повече от 10 годни. Първоначално,
програмният пакет бе предоставен за научни изследвания,
като резултат от успешно съвместно изпълнение на проект
“COPERNICUS” – една от водещите европейски програми за
научно развитие. От 2005 година насам, ИМСТЦХА-БАН е
изключителен и официален дистрибутор на програмните
продукти на MAGMA GmbH за България и разполага с
последните им версии. Той е оторизиран както да продава
лицензи за ползване на програмите, така и да сключва договори
за оказване на технологична помощ и реализиране на конкретни
проекти с извършване на симулации и оптимизации на
конкретни леярски технологии. Настоящото изложение има
за цел да представи най-новите възможности на последната
версия на софтуера MAGMA5.2.0.7 за компютърна
симулация и оптимизация на леярските технологии.

2. Управление на проектите

В MAGMA5 е въведена принципно нова паралелна
организация на работата по подготовката на всеки конкретен
проект. Потребителят може да влиза във всеки от етапите на тази
подготовка, като добавя параметри или настройки там. Работата
по всеки проект е разделена на шест основни раздела (Фиг.1):
• Меню на проектите и техните версии;
• Геометричен моделиер;
• Генератор на омрежването;
• Дефиниция на процесите за симулиране;
• Симулиране;
• Визуализация на резултатите;

Фиг.1. Главна структура на MAGMA5
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• Модул за измерване и визуализация на остатъчни
деформации и премествания след формиране на
отливката.

• Пряка връзка с базата данни за материалните дефиниции и
автоматичен подбор, предлаган на оператора за спестяване
на време;
• Незабавна визуализация на евентуални грешки или
конфликти в отделен прозорец;
• Голям набор от възможности за избор на вида, в който да се
получат резултатите;
• Възможност да се подготви собствена заявка за набор от
резултати.

3. Геометрично моделиране

Предложено е напълно ново решение за геометричния
моделиер (Фиг.2).

Фиг.2. Работна среда на геометричния моделиер
Неговите основни достойнства са:
• Визуализация в стила на водещите CAD програми;
• Възможност за работа с булеви операции при
геометричните обекти;
• Възможност за четене и експортиране на геометричните
обекти;
• Граничното условие на входа на леяковата система се
генерира заедно с точките на инструмента “Tracer”
автоматично;
• Задаване на контролни точки относно дадена равнина;
• Възможност за създаване на собствена геометрична база
от тела и обекти;
• Лесен и удобен достъп до геометричните бази данни на
FOSECO;
• Богат инструментариум за опериране с геометричните
обекти:
ротации,
екструдиране,
сечения,
мултиплициране и много други.
• Проверка за разглобяемост на инструменталната
екипировка, индикация за геометрични грешки и
визуализация на разглобяването – Фиг.3

Фиг.4. Дефиниране на процесите
Значително е обогатен генераторът на мрежи в отделните
тела на системата. Създаден е богат набор от възможности за
специфично индивидуално омрежване на отделните компоненти с
оглед повишаване на точността на решаваните задачи. Особено
внимание е обърнато на омрежването на кухината на формата с
оглед подобряване на описанието на нейното запълване с течен
метал.

5. Нови ефекти при симулиране на запълването

В MAGMA5.2.0.7 е добавено усъвършенстване на модела на
запълването, при което става възможно да се отчитат силни
турбулентности, струйни течения и влиянието на повърхностното
напрежение при формиране на фронта на течението. На Фиг.5 са

Фиг.5. Запълване с отчитане на повърхностното
напрежение

Фиг.3. Визуализация на разглобяемост
Предоставя се възможност, геометрий, приготвени на
продукти като STEP, IDEAS, ProE и CATIA да се импортват
бързо и лесно в геометричния моделиер на MAGMA5.

4. Дефиниция на процесите за симулиране

Дефинициите на процесите се извършват съгласно
графикът на тяхната последователност. Графичният вид на
работната среда в този случай е показан на Фиг.4.
Главните предвидени възможности тук са следните:
• Удобно задаване на дефинициите директно върху
означенията на процесите;

Представени за сравнение са два типа формиране на фронта на
запълване:
• Запълване с отчитане на повърхностното напрежение –
пластината в ляво;
• Запълване без отчитането му – пластината в дясно.
Добре се вижда, че отчитането на повърхностното напрежение
води до по-компактен фронт на запълване, което е и по-типично
за течението на реалните стопилки.
В МАГМА5.2.0.7 е влючен и специален модул за запълване
на формата, наречен SOLVER5. Като негови основни достойнства
следва да се отбележат:
• Отчитане на повърхностното напрежение;
• Подобрено описание на турбулентностите;
• По-реалистично описание на струйни течения;
• Симулиране на движение на частици в стопилката с крайни
геометрични размери и маса – Фиг.6.
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Някои от по-известните от тях са показани на Фиг.7-9. Критерият
“Porosity” локализира зоните, застрашени от поява на газова
пористост Фиг.7). Критерият “HotSpot” (Фиг.8) прогнозира
местата, в които следва да се очаква масов дефицит по време на
кристализацията. На Фиг.9 е представен критерият “GRADIENT”,
който тясно корелира със едрината на формираната структура.
Низките му стойности обуславят формиране на едрозърнеста
структура с понижени механични показатели, докато обратно,
високите значения водят до издребняване на структурата и повисоки якостни показатели.

7. Специфика в света на чугуните

Фиг.6. Инструмент “Tracer” за частици с крайни
размери и маса

6. Симулиране на кристализацията и
оценка на качеството на отливката

При симулиране на процеса на кристализация
MAGMA5.2.0.7 освен, че получава температурното поле във
всяка точка на системата отливка-форма, симулира редица
съпътстващи кристализацията процеси, които са съществени
за формиране на структурата, свойствата и качествата на
отливките. Такива са термичната и концентрационната
конвекция в течната фаза, дифузията на компонентите в
твърдата фаза, фазовите превръщания, възникващите
напрежения и деформации, както и много други.
MAGMA5.2.7 предлага и пресмята специализирани
критерии за прогнозиране на качествата (респективно
дефектите) на формираната отливка[3,4]. В повечето случаи
това са феноменологични критериални функции, които
представляват различни комбинации от производни на
температурното поле. В най-общ вид те могат да бъдат
представени с формулата

∂T


K = C 0  ( ∇T )α . ( ) β . τ γ 
∂t



δ

.

MAGMA5.2.0.7 е изградена на модулен принцип. Към основният
модул MAGMA5 (standard) могат да се включват различни
специализирани модули. Един от тях е модулът MAGMAiron.
Той е предназначен за микро-структурно моделиране чрез
симулиране на кристализацията и фазовите превръщания в
твърдо състояние на чугуни и съпътстващите ги процеси и
явления. Модулът е специализиран за симулиране на
формирането на евтектичен сив чугун с пластинчата форма на
графита, евтектичен сферографитен чугун и евтектичен бял
чугун. Той моделира формирането на микроструктурата, като
отчита влиянието на графитизацията, като третира следните
процеси:
• Пластинчато евтектично израстване на А-тип графит;
• Пластинчато евтектично израстване на D-тип графит;
• Сферографитно евтектично израстване;
• Бяло евтектично израстване;
• Превръщане на аустенита във ферит и перлит в твърдо
състояние;
• Разпадане на перлит.
Смукнатините на ковкия чугун се определят чрез пресмятане на
свиванията и разширенията на аустенита и графита по време на
кристализацията. По такъв начин за сфероидален (SG) чугун
МАГМА5.2.0.7 може да пресметне следното:
• Броят на сфероидите в единица обем – Фиг.10;
• Фракциите на ферита и перлита – Фиг.11 и Фиг.12.

Различни набори на параметрите C0, α, β, γ, и δ формират
конкретна критериална функция.

Фиг.7. „Porosity”

Фиг.8. “HotSpot”

Фиг.10. Прогноза за броя на глобулите на сфероидален
чугун

Фиг.11. Разпределение на
перлит

Фиг.9. Критерий „GRADIENT”
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Фиг.12. Разпределение на
ферит

• прогнозира броя на сфероидите /глобулите/ в
сферографитен чугун;
• разпределение на твърдост по Бринел (НВ);
• разпределение на модула на Юнг ( в N/mm2);
• разпределение на минималното удължение при
разрушаване (в %);
• прогнозиране на застрашените от дефекти области в
отливката.
Общо за чугун се пресмятат още:
• Разпределението и големината на евтектичните клетки;
• Разпределението на размера на пластините;
• Количеството и разпределението на преохладения
графит;
• Разпределението на твърдостта по Бринел (HB);
• Разпределението на минималната граница на якост на
опън;
• Количеството на белия чугун.

-деформируемото състояние на системата отливка-форма е от
първостепенно значение. MAGMA5.2.0.7 предлага пластичен и
еласто-пластичен модел за описание на напреженията в
двуфазната зона (температури между ликвидуса и солидуса на
сплавта). На базата на този модел е предложен специален
“HOTTEAR” критерий за локализация на зоните, застрашени от
горещи пукнатини - Фиг.16. Напреженията под температурата на

8. Специфика в света на стоманите

MAGMAsteel е специализираният модул на софтуера за
отчитане на спецификата на стоманите.

Фиг.13. Конвекция в течна
фаза, представена с
“Tracer”

Фиг.14. Разпределение на
Cr

Той включва в себе
си
симулация
на
термичната
и
концентрационната
конвекция в течната фаза
(нагледно представена с
инструмента “Tracer” на
Фиг.13),
както
и
дифузията
на
компонентите на сплавта
в твърдата фаза. По такъв
начин
се
предлагат
прогнозни резултати за
макросегрегацията
в
отливката – Фиг.14 и
Фиг.15.

Фиг.15. Разпределение на Si

9. Симулиране на термообработката на
отливките

MAGMA5.2.0.7 предлага компютърна симулация на
процесите на термообработка за почти всички видове
сплави. Тя може да се осъществи както за самостоятелен
процес, така и като процес след изваждане на отливката от
формата. Включва решаване на температурната задача,
пресмятане на напреженията и деформациите по време на
процеса, прогнозиране на фазовите разпределения и
механичните свойства, формирани след осъществяването на
процеса.

10.
Симулиране
деформации

на

напрежения

Фиг.16. Критерий
“HOTTEAR”

солидуса могат да предизвикат студени пукнатини, когато
надминат якостта на опън – Фиг.17. В допълнение, софтуерът
предлага информация и за остатъчните напрежения в отливката.
Нови придобивки в последната версия на пакета в това
отношение са:
• Анимиране на напреженията по време на кристализацията и
охлаждането до стайна температура;
• Анимиране на деформациите по време на кристализацията и
охлаждането до стайна температура;
• Симулиране на контакта на отливката с твърди форми и
деформируеми сърца;
• По-съвършен модел на пластичността;
• Възможност за описание на напреженията в зависимост от
машинната обработка;

11. Заключение
Програмният пакет MAGMA5 се основава на найсъвременни математически модели на физическите
процеси, протичащи при формирането на отливките, което
го прави изключително полезно средство за:
• формиране на висококачествени отливки;
• прогнозиране на структурата и механичните качества
на изделията;
• оптимизация на широк кръг от леярски технологии;
• оценка и контрол на качеството на произвежданата
продукция;
• повишаване на икономическата ефективност на
леярските технологии.

Авторът е убеден, че новото поколение на софтуера ще бъде
изключително полезен в усилията за подобряване на
ефикасността на леярските технологии чрез формиране на
изделия с високо качество при минимални материални, енергийни
и човешки ресурси.
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Abstract
The paper discusses the problem of the choice of the moulding sand mixture composition in terms of the sand behaviour in contact with
molten metal. Studies of high -temperature phenomena make assessment of the sand composition
bility under real operating
conditions possible, thus leading to the elimination of sand -originating casting defects. The research was conducted on selected moulding
materials included in the composition of traditional moulding sand mixtures without the addition of carbon. The effect of moulding sand
composition and moisture content on the linear dilatation and stress-induced allotropic changes of quartz was examined. The analysis of
these phenomena was based on 3D charts and maps generated from data collected during the tests.
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1. Introduction

Sand, on which moulding mixtures are based, is the main
and most important component of foundry mould in terms of
volume changes taking p lace in this mould. In the case of the most
commonly used sand, its main ingred ient is silica ( quartz and its
varieties), whose polymorphic transformations taking p lace
between the major variations, i.e. quartz, tridymite and cristobalite,
decide on volume changes and their derivatives occurring during
the process of mould pouring and casting solid ification.
The most important transformation in terms of the mould ing sand
dilatation is the transformation of β -quartz into α --quartz, occurring
with high speed at a temperature of 572.40C. At the point of the
transformation one can see a sudden change of dens ity (β -quartz
2.51 [g/cm3], α -quartz 2.655 [g/cm3]) and the change of thermal
expansion coefficient. The dilatation changes that occur during this
transformation amount to about 1.4 [%] (linear expans ion). They
are relatively small compared to the dilatation changes that take
place during the transformation with restructuring of α -quartz into
α -tridymite, amounting to about 14 [%], except that the latter
process occurs very slowly due to very strong ionic bonds between

Moulding properties mean this state of the moulding sand,
in which it has optimal properties as regards its applicability in
moulding operations [1]. The vast majority of stud ies
on the
sand mouldability, while its behaviour under real conditions, i.e. at
elevated temperatures, is checked only when final effects, i.e. the
ready castings, are examined. Only then the composition of the sand
mixture is corrected, taking into account the defects
specific
castings and their causes. The sand composition is usually selected
after studying a complex of multi-curve d iagrams (Fig. 1) [1],
which are drawn up as a result of the investigations of the basic
mechanical and technological properties.

Si4+ and O2-.
Us ing sand as a main component of moulding mixture
gave rise to a theory that the behaviour of a foundry moulding
mixture is determined by dilatometric changes taking p lace in the
sand alone. However, more detailed investigations enabled
combining the effect of dilatation changes originating from the sand
and binder (bentonite) [5]. This is particularly important in the case
of sand mixtures with high content of binder. Bentonite expands
earlier than the sand (lower temperature) and then undergoes
sintering. The calculated dilatation curve of mould ing sand
containing 15 [wt.%] of bentonite is presented in Figure 2.

2. Methods and scope of studies
Studies were conducted on mould ing mixtures prepared from
moulding materials used most commonly in production of iron and
steel castings, i.e. the sand from Krzeszówek and Zebiec, and
med ium -grain size sand from Bukowno, and bentonites - Bentomak

and ZGM. The content of binder (bentonite) was 5, 7, 10%, the sand
moisture content was 2,3,4 and 5%. The choice of these materials
was based on the results of fundamental research determining the
following
techno logical
properties :

R cW , R Wr , P W , S W , Wb e n t , W ma sy . Specimens for the measurement

Fig. 1. Effect of moisture content on the sand mouldability
Wytrzymalosc na sciskanie – compression strength, Plynnosc
zrzucania – discharge flow, Przepuszczalnosc – permeab ility,
Wilgotnosc – moisture content

of free dilatation (FRI method) and dilatation under load ing (Dietert
furnace) were prepared according to the specification made by H.
Dietert and others [3].

17

0.34
0.32
0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

Fig. 3 Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for Krzeszówek sand and
ZGM domestic bentonite [7,8,9]
Dylatac ja – dilatation, Temperatura – temperature

Fig. 2. Theoretical thermal dilatation curve of moulding sand with
15 [%] of Western Bentonite.
A – bentonite dilatation is predominant, B – sand dilatation is
predominant [5].
Dylatacja – dilatation

0.36
0.34
0.32

S to sun e k g lin a- wod a

10

For dilatometric tests, 19 most characteristic sand
mixtures were selected from the who le set of 72 sand mixture
compositions.
On each of the selected sand mixtures the fo llowing tests
were carried out:
1. Determination of free d ilatation (FRI method):
a) at a temperature of 5000C;
b) at a temperature of 6000C;
2. Determination of dilatation under preliminary load ing Dietert
method)
a) at a temperature of 5000C;
b) at a temperature of 6000C.
The test temperatures used in the determination of both
free d ilatation and d ilatation under preliminary loading were
selected in accordance with the temperature of the polymorphic
transformation of quartz (β -quartz into α -quartz at a temperature of
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Fig. 3a Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for Krzeszówek sand and
ZGM domestic bentonite – a map [7,8,9]
Stosunek glina- woda - clay-water ratio , Temperatura - temperature

572.40C).
In the above mentioned methods, standard cylindrical
specimens of ø 286x50, 8 [mm] d imensions prepared in an
appropriate s leeve-shaped test mould by three b lows of the rammer
weighing 3.175 [kg], falling from a height of 66.7 [mm] as
recommended by H. Dietert, were used. Specimens prior
testing
of the thermal expansion were dried in a furnace.
The measurement of dilatation under preliminary loading was
carried out in a H. Dietert furnace. The specimen was
in the
furnace chamber heated to appropriate temperature with eight s illite
rods mounted on a movab le p ivot (resistance furnace). The axial
pressure on the specimen was exerted by aligning plates. The
dilatation was measured with spring-actuated sensor, which every 1
minute recorded changes in the specimen length; the measurement
started after the specimen was placed in furnace, prel inary
load ing of 1[pound/inch2 ]/0,0073[MN/m2] was applied, and sensor
recording the increase in length was set to zero.
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3. Test results
The test results after graphical processing are shown below. The
above presented 3D graph and the respective map have been plotted
for one of the several examined moulding sand mixtures. A
comparison of test results obtained for sands containi d ifferent
binders showed that the effect of these binders on the latation and
stress increase was almost negligib le. Therefore, it was decided to
depic t graphically only the sand effect on the examined parameters

Fig. 4 Graphically illustrated relationship of ? l in function of
temperature and clay/water – sand ratio for
Krzeszówek sand [7,8,9]

(Figs. 4 and 5).
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Fig. 5 Graphically illustrated relationship of ? Rc in
function of temperature and clay/water – sand ratio for
Krzeszówek sand [7,8,9]

Table 1
Relationship between increment in stress DRtc , water-clay ratio
(w/c) and temperature [7,8,9 ]
c/w

? R tc

temp

c/w

? R tc

200

1,66

0,031

500

0,201

200

1,4

0,088

500

3,5
1

200

2,33

0,095

500

2,5

0,262

200

3,5

0,097

600

1,66

0,302

200

1

0,102

600

1,4

0,168

200

2,5

0,146

600

2,33

0,277

300

1,66

0,119

600

3,5

0,201

300

1,4

0,089

600

1

0,253

300

2,33

0,153

600

2,5

0,316

300

3,5

0,175

700

1,66

0,311

300

1

0,153

700

1,4

0,136

300

2,5

0,124

700

2,33

0,211

400

1,66

0,139

700

3,5

0,269

400

1,4

0,182

700

1

0,304

400

2,33

0,153

700

2,5

0,263

400

3,5

0,276

800

1,66

0,18

400

1

0,207

800

1,4

0,153

400

2,5

0,194

800

2,33

0,251

500

1,66

0,026

800

3,5

0,251

500

1,4

0,168

800

1

0,252

500

2,33

0,189

800

2,5

0,309
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Fig. 4 Relationship between increment in stress DR t c water/clay
ratio and temperature [7,8,9]
temperatura – temperature
stosunek wodno-gliniowy – water/clay ratio
przyrost sily dylatacji hamowanej - increment in force of impeded
dilatation

4. Conclusion
The analys is of the results allows drawing the fo llowi

conclusions:
1. The largest thermal dilatation gives the mixture based on
Krzeszówek sand. Probably the main ro le in this case plays not so
much the sand granulation as the shape of grains and the content of
polymorphic quartz variations.
2. The largest thermal dilatation has the sand mixture, where the
water-clay ratio is about 0.2.
3. A characteristic increase in elongation ? l related with the
transformation of β - quartz into α -quartz at temperatures around
600 [0C] was observed.
4. The values of the increase in both length and stress reach a very
high level of 1% and 0.3 MPa, respectively. Unfortunately, so far,
they have been ignored in analys is of the casting producibility.
5. The analysis neglecting different types of bentonite enabled
plotting uniform graphs representing relationships between the
water-clay ratio and temperature in function of the d ilatation
changes and s tress increase.
6. These types of charts, and maps in particular, can
in the
choice of mould ing sand composition allo wing for temperature
variations.
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INFLUENCE OF NANOSIZED SILICON NITRIDE ADDITION DURING CASTING
ON THE MICROSTRUCTURE OF X210Cr12 STEEL
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Abstract: The objective of this study is to investigate the effect of modification and nitrogen alloying of X210Cr12 tool steel by addition
of nanosized Si3N4 during the casting process. This is an air hardening, high-carbon, high-chromium tool steel which displays an excellent
wear resistance and has good dimensional stability and high compressive strength. Of great importance for the tools fabrication of this steel
is the ledeboritic structure after casting and the influence of its characteristics on the next processes of forging. machining and heat
treatment for obtaining of optimal properties. In this case a modification at the cast process and obtaining of finer structure is a
precondition for better results on the next stages of tool manufacture. The role of nitrogen for obtaining of fine grained structure is already
proved for many types of steels and the alloying process is precise developed. Si3N4 is one of the most suitable nitrogenous alloying agents
for production of alloyed with nitrogen steels because of its high nitrogen content and stability. The investigations show a considerable
improvement of the cast structure of X210Cr12 tool steel after the addition of small amount of nanosized silicon nitride during the casting
process.
Keywords: MODIFICATION, NANO-DYSPERSED SI3N4, Х210CR12 STEEL, HEAT TREATMENT

1. Introduction
The alloying of tool steels with nitrogen is a perspective
direction for improvement of their wear resistance, hardness,
tribological characteristics and for better performance. The
advances of nitrogen addition in these steels is connected with grain
size refining, significant increasing of strength without restriction of
ductility, formation of nitrides and carbonitrides with high hardness
in the structure. The nitrogen can be introduced in the steel by
remelting in nitrogen atmosphere at higher pressure or by addition
of high-nitrogen ferroalloys and nitrides such as nitrided
ferrovanadium, ferrochromium, ferromanganese or silicon nitride.
In the case of high-carbon, high-chromium cold work tool steels
with ledeboritic as-cast structure the addition of nitrogen as a stable
silicon nitride with about of 30 % nitrogen content will modify and
refine the structure, stabilize the austenite, increase the strength,
wear resistance and resistance to tempering. The role of nitrogen for
obtaining of finer grained structure is already proved for many types
of steels and the alloying process is precise developed. Si3N4 is one
of the most suitable nitrogenous alloying agents for production of
alloyed with nitrogen steels because of its high nitrogen content and
stability [1].

Element,
wt. %

Ni

Mo

Cu

V

As

Al

N

Steel 1

0.23

0.077

0.10

0.052

0.031

0.006

-

Steel 2
(+N)

0.33

0.076

0.10

0.053

0.031

0.11

0.061

The two types of steel were obtained by remelting in induction
furnace and casting in graphite molds with a conical shape, shown
in Figure 1, left. The samples used for the study were cut vertically
from the ingot and after that prepared according to the standard
methods. The dimensions of the samples are shown in Figure 1,
right.
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2. Materials and Procedure
Fig. 1. Shape and dimensions of the cast ingots(left) and of the
cut samples (right)

The material for the experiments was a standard tool steel
X210Cr12, with or without addition of nanosized Si3N4 at the
casting process. The chemical composition of the prepared samples
is shown in Table 1. Steel 2 is modified with nanosized silicon
nitride added in the mould before casting.

After casting some of the samples were 25 % hot deformed by
stamping at temperature of 1150ºС and after that heat treated by
quenching from 1100 ºС in oil with followed double high
temperature tempering at 520 ºС for obtaining of secondary
hardness. In table 2 and Figure 2 are shown the heat treatment
parameters for the samples from the both steels.

Тable 1: Chemical composition of the studied steel samples
Element,
wt. %

С

Si

Mn

P

S

Cr

Steel 1

1.91

0.51

0.46

0.031

0.046

11.60

Steel 2
(+N)

1.98

0.51

0.46

0.031

0.045

11.38
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Тable 2: Heat treatment parameters
Steel type

1

2

1100, oil

1100, oil

Hold, [min]

40

40

Hardness after quenching, HRC

61

62

520, air

520, air

Hold, [min]

120

120

Hardness after Ith tempering, HRC

63

60

Hardness after IIth tempering, HRC

58

57

Hardness after casting, HRC

46

50

Quenching (temperature, [°С] and
medium)

Tempering (temperature, [°С] and

Fig. 3. As-cast microstructure of steel 1: Primary dendrites from
partially transformed alloyed austenite (white zones) and ledeburite
eutectic (dark zones). Optical micrograph of an etched sample,
magnification 100х

Temperature [°С]

medium)

The deformation in this case of stamping is not enough to break up
the ledebouritic eutectic and it remains in the structure of bouth
steels in about the same amount – Figure 5 and 6.

Quenching 1100°С/ 40min, oil

Ith tempering - 520 °С, IIth tempering - 520 °С,
holding 120min
holding 120min

Fig. 4. As-cast microstructure of steel 2. Optical micrograph of
an etched sample, at magnification 100x

Time, [min]

Fig. 2. Heat treatment of the both types X210Cr12 steel

3. Results and Discussion
Booth steels 1 and 2 have the typical chemical composition of
X210Cr12 tool steel according to the producers and standards [2, 3].
The measured hardness of the as-cast samples shows that the
modified with nanosized Si3N4 steel has hardness higher than HRC
50 and the hardness of non-modified steel is about HRC 46. The
added nanosized silicon nitride refines the coarse dendrite structure
of the cast steel and creates more homogeneous distribution of the
ledeburitic eutectic. The presence of complex carbides and
carbonitrides into the microstructure has the same effect. The ascast microstructures of steels 1 and 2 are shown in Figure 3 and
Figure 4. The non-modified as-cast steel 1 has a coarse dendritic
structure, which can not be observed in Figure 4 for the modified
with nanosized silicon nitride steel 2, and higher amount of
ledebourite between the longer austenitic dendtites.

Fig. 5. Ledebouritic eutectic in steel 1 after stamping, 800x
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In Figure 7 can be seen the microstructure of steel 1 consisting
of martensite, retain austenite and ledeburitic eutectic surrounding
the martensitic grains. It can be also seen by higher magnifications
carbides which are homogeneously distributed in the grain structure
[4-6]. The tempered microstructure, shown in Figure 8, consists of
tempered martensite, ledeburitic eutectic and secondary carbides. It
can be observed that the dendritic structure remains in
approximately same type.
Figure 9 and Figure 10 show the microstructures of steel 2 after
quenching in oil from 1100ºС and double tempering at 520 ºС. It
can be observed the finer ledebouritic net around the martensitic
grains.
In Figure 11 are shown the values of measured hardness of
investigated steels in the discussed conditions. After casting and
quenching the modified with nanosized silicon nitride samples of
steel 2 have higher hardness than those of steel 1. After tempering
at 520 °C the modified structure is with lower hardness, because of
finer ledebouritic net and smaller amount of retain in the structure
eutectic.

Fig. 6. Ledebouritic eutectic in steel 2 after stamping, 800x
Figures 7 and 8 show optical micrographs of heat treated
samples from X210Cr12 steel which are not modified with
nanosized Si3N4. The microstructure of the sample quenched in oil
from 1100 °С is shown in Figure 7 and the microstructure of the
same sample after double tempering at 520 °С for 180 min is shown
in figure 8.

Fig. 9. Si3N4-modified microstructure of steel 2 after quenching
from 1100 ºС. Optical micrograph of etched sample at
magnification 400х.

Fig. 7. Non-modified with Si3N4 microstructure of steel 1 after
quenching from 1100ºС. Optical micrograph of etched sample at
magnification 400х.

Fig. 10. Si3N4-modified microstructure of steel 2 after quenching
from 1100 ºС and double tempering at 520 ºС. Optical
micrograph of etched sample at magnification 320х

Fig. 8. Non-modified microstructure of steel 1 after quenching from
1100ºС and double tempering at 520 ºС. Optical micrograph of
etched sample at magnification 320х.

23

70
60
50
Hardness, 40
HRC
30
20
10
0

1

2

3

4

Sample 1

46

61

63

58

Sample 2

50

62

60

57

Heat Treatment Regimes

Fig. 11. Hardness of samples from steels 1 and 2 after: 1casting; 2- quenching from 1100 ºС; 3- Ith tempering at 520 ºС ;
4- IIth tempering ºС.

4. Conclusions
The modification of steel X210Cr12 with nanosized silicon
nitride gives more homogeneous distribution of the phases
(ledeburitic eutectic, alloy martensite, retain austenite and dispersed
carbides) after casting, plastic deformation, oil quenching from
1100°С and double tempering at 520 °С. The applied heat
treatment can not remove the dendritic structure remained after the
applied plastic deformation. It can be observed more homogeneous
distribution of the ledeburitic eutectic and its finer structure in the
samples from modified with silicon nitride steel.
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CHARACTERISTICS OF ZINC ALLOYS
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Abstract: Cast zinc alloys are widely used in various industries of national economics, including the manufacturing of products for
tribotechnical applications. There are such approaches to solving the problem of improving the tribotechnical characteristics of zinc alloys,
as the search for new alloy compositions and optimization of existing ones. However, the capabilities of traditional alloys to achieve the
desired properties of products that meet the growing demands almost exhausted at present time. One of the most effective ways to improve
the tribotechnical properties of zinc alloys is realization of the principle of reinforced heterophase structure, which is the basis of creation of
composite alloys.
KEYWORDS: ZINC ALLOYS, COMPOSITE ALLOYS, TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS, INTERMETALLIC REINFORCEMENT,
LIQUID-PHASE TECHNOLOGY

cast billets, reliability and durability of their work is actively being
developed and introduced into production special casting techniques
with intense heatsink (gravity and centrifugal casting in watercooled molds, casting and freezing of the others). Structure
refinement of zinc alloys may also be due to treatment with a
modifying additives of Ti up to 0.2 % or by external physical
influence on the melt.
As the practice shows, a significant increase in the
tribotechnical characteristics of zinc alloys is possible during heat
treatment. In [3] it is shown that the homogenizing annealing of
castings from ZA27 alloy at a temperature of 370°C with an
exposure within three hours and the subsequent quenching in water
can reduce the wear rate under load of 100 N to 46% compared to
the as-cast alloy.
One of the most effective ways to improve the tribotechnical
properties of zinc alloys is the realization of the principle of
reinforced heterophase structure, which is the basis of creation of
composite alloys. In this context, the problem of developing of
compositions and manufacturing processes of production of zinc
composite alloys in recent years has attracted increasing attention of
researchers. As a matrix for producing of such alloys the greatest
application have zinc alloy ZA27, containing 25-28% Al. As the
reinforcing components were successfully tested particles of SiC,
Al2O3 and graphite [4, 5]. In the paper [6] in the molten zinc alloy
ZA27 at 500°C was stirred titanium dioxide particles of 30-50
micron fraction in an amount from 2 to 6%. An increase in tensile
strength up to 20%, hardness up to 10% for the composition of
ZA27 + 6% TiO2 is noted.
In [7] tribotechnical characteristics of composite alloy of ZA27
+ 2..13% Si are studied. Low solubility of silicon in zinc in a solid
state leads to separation of particles of primary silicon in the
process of crystallization. Non-linear dependence of wear resistance
of an alloy on the content of silicon is established. In the range from
2% to 5% of Si wear resistance lowering with further increasing
from 5% to 13% of Si is watched. Such behavior of an alloy
represents special interest and requires additional investigations.

1. Introduction
Actuality of improving of the operational reliability of machines
and mechanisms in mechanical engineering is constantly increasing.
The decision of this problem largely associated with providing of
effective long-term operation of friction units.
Cast zinc alloys are widely used in various industries, including
the manufacturing of products for tribotechnical applications. Many
of modern zinc alloys are being actively developed abroad, already
surpass analogues on copper and aluminum base on bearing
capacity, wear resistance and other tribotechnical characteristics.
Furthermore, an important feature of zinc alloys is possibility of its
use for manufacturing of products with high requirements on
corrosion and damping properties.
Works in the direction of further improving of the antifriction
properties of zinc alloys will substantially increase volumes of their
application in various branches of engineering.

2. Modern approaches to increasing
tribotechnical characteristics of zinc alloys

of

Standard zinc alloys of TsAM type (Zn-Al-Cu system) response
to the main requirements imposed to materials for products for
friction units, in particular, wear resistance in the given operating
conditions, low friction coefficient, good and fast conformability,
ability to resist scuffing and seizing, and also high physicalmechanical properties at working temperatures [1]. Good
tribotechnical properties of such alloys are caused by their
heterogeneous structure which depends on a ratio and amounts of
aluminum and copper and can consist from primary superfluous αphases solid solution of zinc and copper in aluminum, β-phase –
almost pure zinc, η-phase – solid solution of aluminum and copper
in zinc and ε-phase – chemical compound CuZn3 [2].
At the same time, it should be noted that the capabilities of
traditional alloys to achieve the desired properties of products that
meet the growing demands by now almost exhausted. Aware of
such approaches to solving the problem of improving the
tribotechnical characteristics of zinc alloys, as the search for new
alloy compositions and optimization of existing ones. Examples are
the works of Russian scientists to increase the aluminum content in
the zinc alloy (pat. USSR № 65621), adding up to 6.5% tin in alloys
of TsAM type (pat. USSR № 61307), etc.
Another trend in the direction of improving of the quality and
reliability of castings for tribotechnical purposes is improving of
manufacturing processes of tribotechnical materials, including
advanced technologies of melting and out-furnace processing,
casting, heat treatment and thermochemical treatment of castings.
It is known that with decreasing of grain size in castings
increased not only the mechanical properties but also the
tribotechnical characteristics. To improve the dispersion structure of

2. Zinc composite
intermetallic phases

alloys

reinforced

with

A significant advantage of zinc as a matrix for composite alloys
in comparison with other metals is technological effectiveness in
processes of liquid-phase combination with a reinforcing phase and
at production of cast products. In particular, zinc alloys have high
fluidity, low shrinkage, low tendency to formation of cracks and
porosity in castings. Practice shows that at smelting of zinc alloys is
achieved reduction of energetic expenses by 25-50% as compared
to aluminum alloys and 75% as compared with bronze. Significant
advantages of zinc composites compared to conventional alloys and
analogs are enhanced tribotechnical characteristics in combination
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with good damping and anticorrosive properties, processability
during the production of cast products and the subsequent
machining.
Insufficient level of elaboration of the problem of producing
and research of zinc composite alloys is connected with substantial
technological difficulties arising due to poor wettability of
reinforcing phase by matrix melt. Wettability is a necessary
condition for the formation of strong adhesive bonds at the
interfaces and determines the potential possibility of producing of
composite alloy. There are different approaches to solving this
problem: applying of metallophilic coatings on the particles,
alloying of the matrix alloy with surface-active components,
ultrasonic impact on the melt, methods of endogenous reinforcing,
etc. The most appropriate method is the method of endogenous
reinforcing provides of the formation of new reinforcing phases
directly into the predetermined composition matrix melt during
producing of the composite alloy that provides single-stage and
more economical process. Such composite alloys possess the
highest level of adhesive bonds at the interfaces due to the close
lattice matching of contacting phases, thermal stability, better
distribution and dispersion of endogenous reinforcement. The
method is relatively simple, multi-operated and doesn’t require of
special equipment. At the same time, special importance is
represented by the question of selection of such initial components
of the reinforcing complex which would provide active course of
reactions of synthesis of given phase components at the producing
of zinc composite alloys by liquid-phase methods.
Currently, the authors conducted investigations on the
development of new compositions of metal matrix composite alloys
based on zinc. Preliminary experimental studies showed
fundamental possibility of obtaining zinc composite alloys
reinforced intermetallic phases. Used relatively simple in from the
point of view of realization of technological process method of
entering of the dispersed phase in the molten zinc, based on the use
of high-concentrated ligatures. As matrix alloy used standard alloy
TsAM 10-5 GOST 21437-95. The choice of alloy is caused by its
wide application for the production of antifriction products and
sufficiently high aluminum content, allowing using of the principle
of intermetallic reinforcing. For formation of given reinforcing
phases in the matrix melt used titanium powder, which is added to
the Al-Cu ligature at the stage of its production. The received triple
master alloy Al-Cu-Ti entered in a molten zinc of Ts0 mark
(>99.975% Zn) at 480±10ºC, heated until complete dissolution and
was poured in a metal mold.
Application of the described technique allowed to receive zinc
composite alloys with different content of titanium, for example
ZnAl10Cu5 alloy + 1,5 wt. Ti %. Structure of this alloy is shown on
Fig. 1 and consists of a cast matrix with uniformly distributed
particles of different form and sizes. As a whole, the received alloy
has a heterogeneous structure with a clear phase boundary and the
dense adhesive bond between the matrix and the reinforcing
intermetallic phases.
Hardness is one of the most important characteristics that
determine the bearing capacity of the composite alloy, as well as in
a large extent the temperature ranges of friction units. Results of
hardness measurements of alloys ZnAl10Cu5 + 1,5 wt.% Ti show
its increase from 90 MPa (matrix alloy) to 130-135 MPa. The
hardness of samples of composite alloys of different compositions
shown in Fig. 2.

Fig. 1. Structure of alloy ZnAl10Cu5 + 1,5 wt.% Ti (×50)

Fig. 2. Hardness of as-cast zinc composite alloys

3.

Conclusion

The analysis shows that at present time considerable attention is
paid to a problem of increasing of tribotechnical characteristics of
zinc alloys. Results obtained at pilot experimental investigations on
synthesis and study of zinc composite alloys reinforced with
intermetallic phases shows perspectives of use of these alloys for
manufacturing of responsible details for mechanical engineering
working in the conditions of intensive wear.

4.
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Abstract: In present work classification of known liquid-phase methods of manufacturing metal matrix composite alloys is offered. Methods
of exogenous reinforcing provide input of prepared reinforcing particles in matrix melt. Methods of endogenous reinforcing provide
formation of endogenous reinforcing phases directly in the melt due to flowing of controlled exothermic reactions between components of
initial composite mixes. Distinctive features of interaction of phases at flowing of processes of liquid-phase high-temperature synthesis
provide opportunity for realization of new conceptual approaches to realization of scheme of the reinforcing, based on combination of
endogenous and exogenous reinforcing of a matrix alloy with particles of various nature and sizes.
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The first works aimed at production of cast MMC’s began in the
mid-sixties of the XX century and were executed by Prof. P.
Pohatgi in Suffern, New York (USA) [4]. Early experiments in this
area were focused on the creation of composites of systems Algraphite, Al-SiC and Al2O3 by mechanical stirring of reinforcing
particles in matrix aluminum melt. Subsequently this method of
MMC’s production has been adopted by many foreign companies,
and repeatedly improved and modified. American company Alcan
Aluminium Ltd. one of the first started developments of MMC’s
manufacturing in industrial scale. Examples of production are
composites based on aluminum matrix reinforced with SiC particles
with sizes of 3..40 microns. Pioneers in industrial development of
aluminum matrix composites are also known companies Duralcan
and Alcoa.
Currently the most intensively studied and applied in industry
methods of MMC’s production are liquid phase methods based on
the input of reinforcing particles in the matrix melt (exogenous
reinforcing methods) or on formation of endogenous reinforcing
phases directly in the melt due to flowing of controlled exothermic
reactions between reactionary active components of initial
composite mixes (endogenous reinforcing methods). The main
problem in case of liquid-phase consolidation of matrix alloy with
reinforcement is problem of physical and chemical compatibility of
matrix and reinforcing phase with optimal level of interphase
interaction. A crucial role is played by the phenomenon of hightemperature wettability, adhesion and contact interaction, defining
behavior of interphase boundaries and strength of adhesive contacts
in manufactured products, and as a result the quality and operational
properties of composite alloys [7].
For producing of castings from MMC’s uses such methods of
casting as gravity-die casting, pressure-die casting, liquid metal
forging and centrifugal casting. Technologies of gravitational
moulding are usually used for composites containing less than 15
vol.% of dispersed phase. Since MMC’s have higher viscosity in
comparison with traditional alloys, in many cases it is preferable
using of forced moulding. It should also be noted that application of
pressure at producing of composite alloy castings allows to
practically eliminating of porosity which inevitably arises at
producing of MMC’s by exogenous reinforcing methods.

1. Introduction
Effective development of modern engineering is impossible
without creation and implementation of new advanced materials
corresponding to constantly increasing requirements and capable to
successful work in hard operation conditions. Traditional alloys
don’t have all characteristics which are required for modern growth
of industry production; therefore one of the most perspective ways
in this direction is development of metal matrix composite alloys
(MMC’s). Application of MMC’s allows reaching of significantly
increasing of mechanical and operational properties of products [1].
Composite alloys are a special class of heterophase materials for
functional and structural purposes, consisting of a metal base
(matrix) reinforced with uniformly distributed high-melting and
high-modulus particles of exogenous or endogenous nature, which
aren’t dissolving in matrix metal at temperatures of manufacturing
and exploitation. These materials differ from conventional alloys by
increased values of physic-mechanical and operational properties,
including high specific strength, damping capacity, heat resistance,
wear resistance in the conditions of dry and abrasive wear in wider
temperature and power interval of operation.
Currently as matrices for producing of MMC’s using aluminum,
magnesium, zinc, copper, titanium and their alloys [2]. Disperse
particles of oxides, carbides, nitrides, borides, intermetallics and
other high-melting compounds are used as a reinforcing phases.

2.

Modern methods of MMC’s production

At present time the development of technological processes of
MMC’s production has received considerable attention. Searches of
effective technologies of composites production are important for
expansion of a range and volumes of their perspective applications
because areas for their use potentially exist in every industry where
the increased performance characteristics are critical. Active
researches in this area carried out by scientific groups and
organizations in practically all countries with developed industry
and high innovative activity, including USA, Germany, Japan,
China, India, Russia, etc. [3].
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Fig. 1. Classification of liquid-phase methods of MMC’s production

2.2. Endogenous reinforcing methods

2.1. Exogenous reinforcing methods
Methods of exogenous reinforcing (Fig. 1) provide input of
prepared reinforcing particles in matrix melt and include
mechanical stirring, ultrasonic stirring, inert gas injection, plasma
injection and infiltration of powder preforms. Method of
mechanical stirring of discrete high-melting particles in liquid metal
is now the most widely used due to its simplicity and universality.
Units for this process include the crucible with the matrix melt, set
in the oven, and a mechanical activator for melt mixing.
Reinforcing particles are introduced by backfilling on rotating
impeller blades. After preparing the slurry it is poured into the mold
[8]. Stirring of composite alloy for uniform distribution of particles
can be carried out not only by the impeller, but also by means of
exposure of ultrasound on the melt [9]. In [10] noted that in the
ultrasound field observed wetting of ceramic particles not-wettable
under normal conditions.
There are various modifications of this method: mechanical
stirring of insoluble particles in the melt by using of a gas or plasma
jet using the plasma torch injection [11, 12]. However, the
mechanical stirring method has some significant drawbacks:
oxidation and gassing of matrix alloy during active mixing (as a
consequence, increased porosity of composite castings), coagulation
of reinforcement, low adhesive bond at the interface between the
matrix and reinforcement, the need for special equipment. From the
viewpoint of thermodynamics composite alloys obtained by this
method are far from equilibrium, in which may be intense reactions
between the reinforcing components and the matrix alloy, leading to
degradation of the reinforcing phase and to formation of undesired
products of such interaction. Furthermore, it is difficult to ensure
continuous and full contact of matrix and reinforcing phase, the
optimal level of interfacial interaction, which is often caused to
poor mechanical and operational properties of the material.

Other direction in manufacturing of composite alloys are
methods of liquid-phase reactionary synthesis (in-situ-process)
when new endogenous reinforcing phases formed as a result of
controlled exothermic reactions between initial components directly
at the stage of alloys production or at during subsequent thermal or
thermomechanical processing, providing reinforcing through the
precipitation (crystallization) of new phases from the amorphous
state or a supersaturated solid solutions. The composites obtained in
such processes have a maximum level at the interface boundaries
due to small lattice mismatch of the contacting phases, thermal
stability, better distribution and dispersion of reinforcement, which
ultimately provides a high mechanical and performance properties.
Size of the new phases can be adjusted by selecting of the
combination of components participating in the in-situ-reactions,
and also their form and volume content. It is no need for special
equipment, which greatly simplifies and reduces the cost of
technology of MMC’s production [13].
Liquid-phase reactionary synthesis can be carried out by the
following ways:
•
mechanical stirring of reactionary active powders,
interacting with the matrix melt to form a new reinforcing
phases;
•
infiltration of preform (preheated and placed in a crucible)
by matrix melt;
•
bubbling of matrix melt by active gas;
•
mixing in the melt of salt mixes containing a reactionary
active components;
•
directed crystallization of eutectic melts;
•
input of preforms containing reactionary active
components in the matrix melt.
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Considerable practical interest is represented by technology of
MMC’s production in which reinforcing of a matrix is carried out
due to input of the preforms consisting of reinforcing components.
This technology allows excluding the active mechanical stirring of
the melt, thereby reducing its gas-saturation and oxidation. In
addition, this technology allows to enter into a matrix highdispersible (including nanosized) reinforcing components which
can't be entered by mechanical stirring.

4.
[1]

[2]

[3]

2.3. New approaches to realization of reinforcing
scheme
Distinctive features of interaction of phases at flowing of
processes of liquid-phase high-temperature synthesis provide
opportunity for realization of new conceptual approaches to
realization of scheme of the reinforcing, based on combination of
endogenous and exogenous reinforcing of a matrix alloy with
particles of various nature and sizes. The composites produced in
these processes have two levels of reinforcing of a matrix, i.e.
contain the endogenous reinforcing phases which are forming at
flowing of in-situ reactions in matrix melt, and exogenous
reinforcing phases, conditions for wetting and assimilation of which
are created at flowing of exothermic reactions of synthesis of
endogenous phases.
According to the offered scheme of reinforcing compositions
and technology of production of complex reinforced aluminum
matrix composite alloys of system [Al]-TiO2-B(C)-Ti-SiC are
developed. The liquid-phase technology of complex-reinforced
MMC’s production is based on input in a matrix melt of the pressed
preforms consisting of reactionary active components [14]. For
formation in volume of a matrix alloy of endogenous phases as the
initial components powders of aluminum, dioxide of titanium, the
amorphous boron, graphitized cocsic and titanium as in case of their
interaction with each other and with a matrix aluminum melt pass
the intensive exothermic reactions leading to formation of the new
endogenous reinforcing and modifying phases TiB2, TiC, Al2O3,
Al3X, AlX, AlX3 (where X – Ti, Zr, V, Fe, Ni) are used. Additional
regulation of physic-mechanical and operational properties of a
composite alloy over a wide range can be carried out by adding in
composition of the initial powder preform of exogenous ceramic
particles.
Conducted researches of properties and characteristics of new
complex reinforced MMC’s shows that the hardness of composite
alloy increases by 35-40% at a normal temperature and to 30% at an
increased temperature, the friction coefficient decreases by 5-7
times, and the wear resistance increases at 10-12 times in
comparison with a matrix alloy [15].
Technology of production of developed complex-reinforced
MMC’s implemented at foundry plant “Litmash, LLC” (Shuya,
Ivanovo region) at manufacturing of castings for tribotechnical
purposes [16].

3.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

Conclusion

Complex approach to creation of MMC’s based on reinforcing
of a matrix alloy with endogenous and exogenetic phases of
different nature and the sizes significantly expands opportunities for
purposeful achievement and regulation of properties of composite
alloys. The received results convincingly testify that developed
MMC’s can be offered as effective changeover of traditional alloys
in high-loaded friction units of different technological equipment
and transport.

[15]

[16]
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Резюме: В настоящия труд са представени експериментални резултати относно: якостно-деформационното поведение и някои
демпферни характеристики на гама полимербетонни композити, създадени и изследвани от автора. Предложени са технологични
аспекти свързани с продуцирането на тела и корпусни детайли от носещата система на металорежещи машини и друга
производствена техника.
Ключови думи: полимербетонни композити, тела, корпусни детайли, демпфиране, форма за отливане.

1. Въведение

 недостатъчно привлекателни здравословни и безопасни
условия на труд;
 проблемна социална среда;
 висока енергоемкост на производството (само за
разтопяването на чугуна – 967 kWh/t);
 високи цени и др.
Освен това якостно-деформационните характеристики на ПБ
композити удовлетворяват изискванията за конструкционни
материали на Т и КД. Същите притежават и много добри
демпферни свойства.

Изследването и внедряването в практиката на нови
конструкционни материали и ефективни технологии е
съвременна тенденция за машиностроителното производство,
както в световен мащаб, така и за нашата страна.
Сравнително нови изследвания в областта на използване на
алтернативни материали
в машиностроенето очертават
добрата перспектива на полимербетонните (ПБ) композити
като конструкционен материал за тела и корпусни детайли (Т и
КД) от носещата система (НС) на металорежещите машини
(ММ) и друга производствена техника.
Т и КД по тегло заемат 80÷85% от теглото на ММ. Затова
методите за пресмятането и оптималното им конструиране,
както и изборът на материал е предпоставка за поевтиняване на
машиностроителната продукция, както и за подобряване на
някои технико-експлоатационни параметри като: статична
стабилност, динамична устойчивост, термично поведение.
Всеизвестно е, че конвенционалните конструкционни
материали за Т и КД са сивия чугун и заварените конструкции
от листова стомана. Въпреки това през последните години ПБ
композити постепенно, но сигурно се налагат като
конструкционен материал не само при проектирането на нови
конструкции, но и при модернизацията на съществуващи
технически решения. Причини за това, в съвременните
технико-икономически условия за машиностроителното
производство, са някои ограничаващи приложението на
конвенционалните материали недостатъци, като:
 механичното обработване на чугунените отливки изисква
по-голяма трудоемкост, поради по-големите прибавки;
 възможно е получаването на брак при леенето, откриващ се
едва след механичната обработка;
 скъпа моделна екипировка, която не може да се изплати
при мобилното единично или дребносерийно производство;
 необходимост от изкуствено или от по-продължително
естествено стареене на чугуна, което забавя обръщаемостта на
оборотните средства;
 необходимо е отливката да представлява отворена
конструкция за избиване на леярските сърца;
 при Т и КД с монолитни направляващи се налага цялата
отливка да бъде от по-качествен и по-скъп чугун;
 силно замърсяваща околната среда технология на
получаване и преработка;

Фиг.1. Тяло на кръгошлифовъчна машина от ПБ “Granitan”

Фиг.2. Тяло на кръгошлифовъчна машина от ПБ “Renocast”
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машиностроителната практика. В тази връзка са разработени и
предложени 15 бр. нови, различни ПБ композити (под
наименованието ПБИП ) на база ненаситена полиестерна
смола.

Фиг.3. Тяло за фрезова машина на фирмата “ZANITE”

Фиг.5. Видове ПБ на база синтетични полимери

3. Изложение
Като матрица на създадените експериментални ПБ композити е
използвана ненаситена полиестерна смола на фирмата Ashland
GmbH, Austria. Зърнестият минерален пълнител има две
степени на дисперсност: - микропълнител (фин пълнител с
едрина до 125µm) и пълнител (с едрина от 0.125÷40 mm).
Количествено той преобладава над матрицата и затова
категорично можем да определим ПБ композити
като
високонапълнени макродисперсни системи. Оптималната им
структура се характеризира с най-плътна „опаковка” на
полидисперсните
твърди
зърна
на
пълнителя
от
термореактивната синтетична смола. Така се образува
непрекъснат корав 3D (пространствен) скелет, празнините на
който в зависимост от съотношението между компонентите
изцяло или частично са запълнени с матрица. Видът на
пълнителя, неговото количество и зърнометрия, технологията
на предварителната му подготовка и др. са от съществено
значение за реализиране на някои свойства като якост,
деформируемост, устойчивост, икономичност и т.н.
Не само това, че ПБ композити удовлетворяват нормативните
изисквания за конструкционен материал относно якостнодеформационното им поведение, ги прави истинска
алтернатива на летия чугун и заварените конструкции от
листова стомана.
Изследвани са редица техни преимуществени характеристики,
табл.1 [4] и свойства:
 голяма свобода на формуемост, сравнима с тази на чугуна;
 възможност за управление свойствата на материала чрез
промяна на съставите;
 отлични демпферни качества, фиг.6 ;
 постигане на затворена форма на КД без значителни
разходи;
 реализиране на висока статична и динамична стабилности
на конструкцията;
 натрупвания и неравномерности в стените на КД не водят
до повишаване на напреженията, за разлика от чугунените
отливки;

Фиг.4. Тяло за обработващ център на фирмата “EPUCRET”

На фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 са представени конструктивни
решения на ПБ тела за ММ от водещи в това направление
известни фирми [1, 2, 3].

2. Теоретични предпоставки
ПБ композити представляват неметални, вискозо-еластични,
квазиизотропни, твърди макродисперсни системи. Изградени
са от матрица (свързващо вещество) и разпределена в нея втора
фаза – минерални дисперсни пълнители. Като матрица в ПБ
композити се използват синтетични термореактивни (или
термопластични) полимери, проявяващи висок адхезионнен
афинитет към минералния дисперсен пълнител. Тъй като
полимерът предава своите специфични особености на
композита, той му дава и съответното название, фиг.5 [4].
Целта на настоящата статия е обзорно представяне на основни
резултати от научно-приложни и инженерно-технологични
изследвания относно приложимостта на ПБ композити като
конструкционен материал за Т и КД на ММ.
През последните години в лабораторията по „Изпитване и
изследване на металорежещи машини” (ИИММ) към ТУСофия, филиал Пловдив се експериментира по създаването на
рационални ПБ състави с управляеми физико-механични
свойства, отговарящи на многофункционалните изисквания на
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среда. Трудът е привлекателен и изисква високообразовани
кадри от нов тип.

 сложни форми на Т и КД от ПБ композити могат да се
запълват на етапи от прости съставни части, възможно е дори и
чрез залепяне;
 втвърдяване в рамките на едно денонощие без измеримо
свиване;
 качеството на повърхнините и точността на размерите са
многократно по-високи в сравнение с чугунените отливки,
обикновено не се предвижда допълнителна
механична
обработка;
 влажността на околната среда не влияе върху размерите на
Т и КД от ПБ композити;
 нечувствителност към масла, емулсии и други петролни
продукти, както и към киселини, основи и други химически
реагенти;
 изключително висока електроизолационна способност;
 ниска топлопроводимост ( около 20 пъти по-ниска от тази
на чугуна );

Фиг.7. Смесителна машина на фирмата “ADM” – Германия

Фиг.6. Демпфиране при ПБ и чугунен образец
Таблица 1

Характеристики на ПБ композити и сивия чугун
характеристики
Специфично тегло
Якост на опън
Якост на натиск
Якост на огъване
Модул на еластичност

озн.

мярка

ПБ компзити
марка ПБИП

ρ

t/m3

σ
σ
σ

о
B
н
B
ог
B

Е

К-т на линейно топлинно разширение
Линейно свиване

сив чугун
СЧ20

2.32

7.2

x106 Pa

25

215

x106 Pa

150

850

6

x10 Pa

45

350

x109 Pa

34.5

112

x10-6 K-1

14

11

%

под 0.1

1.1

Логаритмичен декремент на затихване

δ

-

0.2581

0.0551

К-т на относително затихване

ξ

-

0.0411

0.0088

Фиг.8. Форма за отливане на тяло на шлифовачна машина

Технологичните аспекти при производството на Т и КД от ПБ
композити имат нюанси в зависимост от това, дали
производствения процес е ръчен – за единично производство,
или става въпрос за механизирано производство. И в двата
случая най-напред се приготвят ПБ смеси – един процес който
по-скоро е химико-технологичен, отколкото технологичен,
фиг. 7.
Особеност при проектирането както на Т и КД от ПБ
композити, така и на формите за тяхното отливане е: приоритетното използване на модерните CAD/CAM/CAE
технологии за проектиране, производство и инженеринг.
Всичко това подчертава „интелигентността” на работната

Фиг.9. Готова отливка на тялото от ПБ

На фиг.8 е показана форма за отливане на тяло за шлифовъчна
машина на фирмата Studer AG. Всички анкерни елементи, чрез
които механично ще бъдат свързани другите възли и агрегати
на машината към тялото, се залагат предварително във
формата. ПБ смес има изключително високо сцепление
(адхезия) към другите конструкционни материали. В рамките
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5. Резултати

на едно денонощие Т и КД са напълно втвърдени и готови за
последващ монтаж. Става ясно, че точността и качеството на
повърхнините на формата за отливане се предават на
получената отливка от ПБ - фиг.9, без да е необходима
допълнителна обработка. Възможно е дори оцветяването в
желан цвят на ПБ смес преди изливането и във формата.
Икономическата целесъобразност на ПБ композити в
сравнение с традиционните материали от лят чугун и заварени
стоманени конструкции се заключава в следното:
 по-ниска себестойност на ПБ производи (2÷4 пъти) в
сравнение с тези от чугун и заварена стоманена конструкция,
дължаща се на по-ниската цена на ПБ композити и
незначителните разходи по механичната обработка;
 по-кратък цикъл на производство (след 24 часа са готови за
последващ монтаж);
 възли изпълнени от други материали ( метали ) могат да
бъдат монтирани или залепени по-късно много точно без
обработка;
 първоначалните капиталовложения за единица продукция
не са големи;
 по-ниска енергоемкост на производството;
 по-бърза възвращаемост на оборотните средства.

• Въз основа на проведени експериментални и моделни
изследвания са получени резултати свързани с якостнодеформационните характеристики на гама ПБ композити,
реализирани в лабораторията по ИИММ към ТУ София,
филиал Пловдив.
• Изследвано е демпфирането на тези материали и е направен
сравнителен анализ с демпферните характеристики на
образци от сив чугун СЧ20.
• Потвърдена е хипотезата за многократно по-доброто
демпфиране на ПБ композити, спрямо това на сивия чугун.
• Представени са технологични аспекти и особености на
процеса за получаване на ПБ смеси и „отливане” на Т и КД от
тях.
• Изнесеното в статията представя един креативен подход за
опазване на околната среда и екологичната сигурност.
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4. Заключение
Повишаващите
се
изисквания
на
пазара
на
машиностроителната индустрия за снижаване себестойността
на машините, съчетана с висока точност и надеждност, налагат
в последните години ПБ композити като алтернативен
конструкционен материал. Това ще доведе до опазване и
осигуряване на познатите ни ресурси – черните метали и за
бъдещите поколения.
ПБ композити в много случаи дават възможност да се
реализират интелигентни технически решения, които с
традиционните материали са недостижими. Предимствата на
ПБ композити като конструкционен материал за Т и КД в
машиностроенето трябва да се търсят в общия положителен
ефект, а не само в това, че те са общо взето по-евтини.
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1. Introduction

Liquation refining (L-process) is based on changes of the
solubility of impurities during cooling of the melt and
separation of formed phases by density. L-process is a two
stage process:
- formation of a heterogeneous system with two liquid
phases (L1, L2) from a homogenous liquid melt (L), i.e. L →
L1 + L2;
- separation of formed liquid phases of heterogenous system
followed by formation of two isolated products.
Mechanism of liquation refining process consist of an idea
that on cooling at first a new liquid phase as stable drops is
formed in the old one. Then the two phases are separated
because of the difference in density. The temperature range
for the L-process lies in the area of phase separation but the
most preferable temperature is a little bit higher than that of
the monotectic transformation [1-3].
Examples of L-process are real systems (Pb – Cu, Zn – Pb).

Modern physical and physic-chemical methods of refining of
metal melts are characterized by their efficiency, level of
development and application extent.
The most simple, economical and implemented on a large
industrial scale method is a liquation refining of melts from
impurity elements, which based on the separation of components of
heterogeneous metal systems with phases significantly different in
physic-chemical properties.

2. Preconditions and means for resolving the
problem
Liquation processes of refining of melts from metal impurities,
gases and non-metallic inclusion, depending on a character of
interaction between impurity elements and refined metal, can be
classified as shown in Fig. 1.
Brief description of types of melts refining processes and its
relationship with the phase diagram is given below.

Fig. 1. Classification of liquation refining methods
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Liquation-crystallization refining (LC-process) is based on
changes in the solubility of impurities followed by formation of a
solid crystal phase with a constant or variable composition. LCprocess consist of two stages:
formation of a heterogeneous system from a homogenous
one (L) with a liquid (L1) and solid (S) phases, i.e. L→L1 + S;
phase separation of heterogeneous system followed by
formation of two isolated products.
At full solubility of the system components in the liquid and solid
state the area of the process possibility is defined by the liquidus
and solidus temperature intervals. The temperature being close to
the solidus temperature is preferable for the LC-process. Examples
of LC-process are real systems (Al-Si; Al-Fe; Mg-Mn; Zn-Fe) [1, 3
- 5].
Liquation-gasification refining (LG-process) is going on in the
melts with temperature decreasing due to the formation of a gaseous
phase presented by hydrogen bubbles that form with metals
endothermic introduction solid solutions. Formation of gas bubbles
in the metal melts at cooling is linked with changes in the hydrogen
solubility, that is the LG-process is going on with the further
liquation – the separation of melts into gaseous and liquid phases. It
seems that LG-process is also a two stage process:
- formation a heterogeneous system with one liquid (L1) and
another gaseous (G) phases from a homogeneous melt (L), i.e.
L→L1 + G;
- separation of the gaseous and liquid phases formed in the
heterogeneous system.
So, the mechanism of the LG-process can be described as follows.
At first stable gaseous bubbles are formed in the melt and only after
that the separation happens due to the distinction in density. By
slowly cooling down to the melting point and further intensive
heating to the moulding temperature the most hydrogen might be
eliminated from the melt. In practice this method is known as
degasification by “melt freezing”. Examples of LG-process are real
systems Al-H2, Mg- H2, Cu- H2 [2, 6, 7].
Crystallization-liquation refining (CL-process) is based on the
separation of system components by addition of a third component.
This additive should have a higher chemical affinity to the impurity
than affinity of impurity to the base metal. The additive is fed in
such amounts so as to provide the formation of a solid solution
based on a metal-solvent and possibly a full capturing of the
impurity through the formation of intermetallic compounds at a
temperature slightly higher than the melting point of the main
metal. The CL-process can be illustrated with the refining of liquid
lead, performed by addition of some amount of sulfur. The sulfur
having a higher chemical affinity to copper than to the lead forms
high-melting and low soluble compounds Cu2S that come to the
surface, being separated from the melt of lead [1, 3, 4].

Extraction-liquation refining (EL-process) is based on the
selective extraction of impurity (B) from a solution (A) by
extraction agent (E). It is considered that the extraction agent serves
for dilution, not being dissolved in the initial solution. For this case
(according to the solution theory) it is true a ratio: (СВ)А : (СВ)E =
К, where (СВ)А – concentration of the impurity (В) in the solution
(А) after extraction: (СВ)E – concentration of the impurity (В) in the
extraction agent, i.e. in the solvent (E); К – distribution coefficient.
It is important for the EL-process that the dissolving agent should
be in the liquid state. Refining on this type ends with a separation of
the products forming during the liquid extraction (L → L1 + L2).
The zinc and magnesium methods of aluminum refining from iron
can serve as examples of the EL-process [4, 8].
Extraction-crystallization-liquation refining (ECL-process) occurs
in the systems in which the dissolved impurity is extracted from a
liquid (metallic) phase into a solid phase by addition of extracting
reagent forming with the impurity a solid solution or chemical
compounds of a stable or variable composition. Probably, such
extraction can be called as the liquid-solid extraction unlike just the
liquid extraction [9].
The method of refining by ECL-process is based on assessment of
chemical affinity of impurity elements to some metals that form
insoluble or difficulty soluble products settling to the bottom of
crucible.
(1)
А(В)L + С → АL + ↓СnBm(S)
A – refined metal,
B – impurity,
C – refining additive,
СnBm – products of interaction.
Example of refining by ECL-process is cleaning of magnesium
melts from metal impurities with use of extracting additives [1011].
Mechanism of refining of magnesium from iron by ECL-process
can be represented by the following reactions occurring
simultaneously in the liquid and solid phases:
(2)
in liquid phase: Mg(Fe)L+Mg(Ti)L↔MgL+α–Fe(Ti)S
in liquid: Mg(Fe)L + α-TiS ↔ MgL + TiFe2(S)
(3)
(4)
and solid phases: Mg(Fe)L + α-TiS ↔ MgL + TiFeS
at the interphase: Mg(Fe)ж + α-TiS ↔ MgL + α-Fe(Ti)S (5)
the promotion of reaction processing from (2) to (5) can be
provided by increasing the amount of added titanium.
The calculated parameters on magnesium refining from metal
impurities by means of Ti, Zr and Mn additives were confirmed by
experimental results (Fig. 2). The efficiency of magnesium refining
was estimated by a refining coefficient, К = (Cb – Ca)/Cb · 100%
К – refining coefficient, %
Cb – impurity content before refining, %
Ca – impury content after refining, %

Fig. 2. Effect of manganese (a), zirconium (b) and titanium (c) on the refining coefficient of magnesium from impurities
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3. Experimentally confirmed the high efficiency of ECL-process
for refining of magnesium from metal impurities using additives of
titanium, zirconium and manganese.

Analysis of the results suggests the possibility of refining of
magnesium from individual impurity elements (Fig. 2). Here
titanium is considered as the best refining additive.
Additional experiments allowed establishing the optimal dosage
of titanium additive to provide deep magnesium refining from iron
impurities (Fig. 3).

4. The technology of production of magnesium with content of
iron to 0,004% with use of titanium as the refining additive.
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1.

complex treatment, including recycling; fundamental and applied
research and development [1, 2].

Introduction

Modern tendencies of development of machine-building
complex are inextricably linked with development and wide use of
new highly-effective materials and new technologies of their
obtaining. New materials should provide increased demands of
techniques of strength, minimum of weight, increased reliability of
the resource, durability of exploitation of details and structural
components in extreme conditions of temperature-strength impact
and aggressive surrounding [1]. Composite materials are most fully
specified for this. Thats why, last decades are characterized by
constantly increasing interest in virtually all industrialized countries
of the world to cast a discrete-reinforced composite alloys based on
aluminum.

3.

Possible Solutions

3.1. Using Inexpensive Fillers and Secondary Matrix

Alloys
As the high cost of most artificially synthesized reinforcing
fillers, their scarcity make a negative contribution to the cost of
AMCA, the first group of questions put forward the task of creating
new economic game using as reinforcing fillers powders and fibers
of cheap mineral - mullite, basalt, schungite, aluminosilicates and
others, as well as matrix alloys – secondary raw materials, including
scrap and chip wastes.
An example of a successful resolution of questions of the first
group of problematic issues is the development of perspective
AMCA by Physical-Technoligical Institute of Metals and Alloys of
National Academy of Science of Ukraine, which are reinforced by
relatively cheap and non-deficient nature of the oxide non-metallic
particles (cupola slag, waste and fireclay stonecasting productions)
[3].
Using AMCA as the matrix alloys rejects and low grade
aluminum alloy requires the development of new highly refining
methods , providing virtually complete absence of gas products and
salt component of flux, because, otherwise, the absorption and
uniform distribution of reinforcing components in the liquid phase
becomes consolidation problematic. For this purpose, in the
technology of refining VSU proposed new combined fluxes , where
the main refining agent (up to 80-96% ) are used dispersed particles
of refractory oxides of aluminum and silicon[4].
These options will provide additional technical and economic
benefits through more efficient recycling of aluminum alloys and
non-metallic materials.

General Problems, which Restrict the Use of
2.
Aluminum Matrix Composite Alloys
Aluminum matrix composite alloys are perspective for
widespread use in friction units of processing equipment,
automotive, road construction equipment, and other areas instead of
copper alloys or aluminum alloys antifriction. A pioneer in terms of
industrial development of aluminum matrix composite alloys,
reinforced by dispersed SiC particles and Al2O3, are well-known
foreign companies DURALCAN, ALCAN and ALCOA.
However, it should be noted that the growth of the industrial use
of aluminum matrix composite alloys is not yet adequate to
technical and operational capabilities of these new materials. This is
due to a number of objective and subjective reasons. One of the
main reasons is the absence to the present moment of universal
theory and practical suggestions, which help to predict guarantee
choose the composition of ingredients of AMCA purposefully
adjust the necessary degree of interfacial interaction and create the
necessary framework to implement a given level of physical and
mechanical properties and performance of products from AMCA
available at their value.
It is well known that artificially synthesized AMCA have a
higher cost when compared with conventional aluminum alloys, due
to the relatively high cost of the reinforcing components and more
complex production process of products from AMCA. Therefore,
technical and economic factors are often a barrier to widespread use
of the AMCA in mass industries. However, in most cases, the use of
AMCA is not only advisable, but sometimes you just do not have
alternatives, due to the unique operating characteristics, higher
reliability and durability of their work in extreme conditions.
According to general opinion of experts, the further
development of the application of the competitive AMCA today
requires large-scale systematic studies and pilot projects in the
following groups of problematic issues: the initial charge materials,
production processes, technological aspects associated with the

3.2. Complex Reinforcing of Matrix (in-situ и ex-situ)
Technological processes for the production of products from
AMCA in industrial scale must perform the following basic tasks:
provide given the physical and mechanical properties and
performance of AMCA, to ensure the stability of product quality in
terms of production.
Analysis of current scientific and technical information shows
that currently the most intensively studied and applied in industry
liquid phase methods for the AMCA. Various methods for
combining a liquid phase of the matrix alloy with dispersed
hardening phase impregnation melts (spontaneous in vacuo under
pressure, combined) conglomerate fiber preforms (Praimex-process)
or particles (Squeeze Casting Method); mechanical kneading of
discrete particles or fibers in a metal melts (Compocasting Method);
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Dimox-process allowing to obtain ceramic matrix composites by
direct oxidation of the metal directly in the mold; processes based
on the flow of controlled chemical reactions, high-temperature
synthesis of endogenous strengthening phases in the matrix alloy
(in-situ- process) and etc.
Of these modes of production of AMCA most technologically
advanced and cheaper is the cast with a mechanical kneading the
filler in the matrix melt. To improve wetting of the particles by the
coating process is applied by chemical vapor deposition or the
matrix or modify the surfactant additive (Mg, Ca, Li, Na, etc.).
Technologically significant parameters is the design and installation
of technological modes of mixing. However, this method of
introducing the reinforcing phases in the molten matrix, and has a
number of drawbacks: fairly strong gassing and oxidation of the
melt during the mechanical mixing of the active and, as a
consequence of insufficient quality adhesive bonds at the interface
of the particle-matrix.
Structure refinement of the matrix alloy, increasing the density,
providing a more uniform or a given distribution of particles in the
volume of reinforcing, strengthening the adhesive interaction of
particles with the matrix can be achieved through the use of external
influences: pressure, ultrasound and centrifugal forces,
electromagnetic fields and other technological methods.
The most perspective of manufacturing isotropic AMCA
embodiments provide methods of synthesis or reaction molding (socalled in-situ process) when endogenous reinforcing fillers
including nano-sized , formed as a result of controlled exothermic
reactions between the starting components in the manufacture of
directly AMCA [5]. AMCA obtained in such processes have a
maximum level of bonds at the interface ''filler - matrix'' due to the
small lattice mismatch contacting phases , thermal stability, better
distribution and higher dispersion of the filler, which provides
higher mechanical and performance properties .
Moreover, the exothermic reactions occurring in the melt in the
synthesis of new endogenous phase of hardening, can improve the
wetting of the matrix melts introduced exogenous addition of
ceramic fillers, including nanoscale. Polireinforcing of matrix by
endogenous and exogenous fillers of different nature and size opens
another large reserves in the purposeful regulation given the
physical and mechanical properties and performance of AMCA. [6]
With increasing concentration of reinforcing fillers in AMCA
isotropic process and deteriorated mechanical properties and
machinability pressure, the fluidity of the composition and the
properties of the plastic material. In connection with this, a
promising direction is the use of centrifugal casting methods for
anisotropic functionally graded or reinforced composite materials
[7].
Currently industrial synthesis technology products from AMCA
are still under development or mining and industrial development.
Such a state is partly due to the fact that technology is usually
contain a know-how" and constitutes a commercial secret.
Further improvement of technologies for the production of
game requires time and investment, and will be the accumulation of
experience in the production and application of game based on
fundamental metallographic studies.

physico-chemical characteristics similar to the starting material can
be obtained, provided the minimum degradation properties of the
components of AMCA, preservation of code reinforcement volume
fraction and distribution of reinforcing filler in the weld zone. In
this connection, preference is given to the solid-phase welding
methods of AMCA (diffusion, friction). However, is known
positive experience making permanent connections fusion welding
methods, which opens up prospects for expanding the range of
welded structures of AMCA. Recently, much attention is given to
developing ways surfacing composite layers with special properties.
Surfacing of such layers can be one of the main ways to obtain
functional gradient materials.
In the manufacture of products from AMCA are inevitably
formed rejects defect of castings, gates, profits, bursts, and other
exhaust components, so overall techno-economic balance of
production and operation of game are important questions of
recycling or recovery of products for reuse.
Choosing an effective method of processing depends on the
composition and properties of AMCA reinforcing components.
For AMCA reinforced ceramic and thermally stable
intermetallic phases can be applied to a limited extent the traditional
method of refining, while keeping in mind that the 3-fold remelting
of composite alloys can lead to significant degradation of the
reinforcing phase and reduction properties of the composite. This
brings up the problem of regeneration game in order to fully remove
the reinforcing phase. This problem can be effectively solved with
the use of new conceptual approaches that are based on the fact that
the reinforcing phase performs refined function by adsorbing
impurities themselves. [4]
AMCA reinforced by particles of metal-carbide TiC, ZrC, and
borides TiB2 and intermetallic TiAl3, can be used as effective
ligatures for modifying aluminum alloys.
Recovery of products from AMCA to the required dimensions
can be accomplished by welding.

3.4. Coordination

and
Consolidation
Researching and Development of AMCA

in

Significant scientific contribution to the development of theory
and practical use of AMCA are works of Gavrilin I.V. (Vladimir
State University), Aksyonov A.A. (Moscow Institute of Steel and
Alloys), Scheretsky A.A. (Physical-Technological Institute of
Metals and Alloys, Ukraine), Chernyshova T.A. (Institute of
Metallurgy and Metal Science named after A.A. Baykov, Russian
Academy of Sciences) etc.
Obviously, the further development of the theory and practice
of composite molding is impossible without a coordinated research,
the effectiveness of which is greatly enhanced when the
consolidation of scientific and technical potential of scientists and
engineers of scientific research institutes, universities and
businesses. An example of this fruitful scientific and technical
cooperation is the long-standing successful joint activities of
Vladimir State University and Institute of Metallurgy and Metal
Science named after A.A. Baykov of the Russian Academy of
Science. Combined efforts of research teams of these organizations
conducted a large set of scientific studies on the interaction of metal
matrix with reinforcing fillers, the choice of composition and
manufacturing technology discretely reinforced AMCA, study
tribological properties and physical mechanisms of wear, industrial
testing and implementation of AMCA in friction industrial
equipment and transport.
AMCA are relatively new functional materials and all their
advantages, features and maximum operational capability not
defined yet. Although today we can safely say that AMCA have
significant advantages as wear-resistant tribological materials.
Reliability of work of AMCA in friction units of different kinds
of technics proved by years of industrial testing and implementation
in many enterprises. Small-scale production of castings and parts
from AMCA on the orders of enterprises established on the base of

3.3. Multipurpose Processing of AMCA
Another important area of research to expand the use of AMCA
in real product engineering is the development and improvement of
technological solutions for multipurpose processing of AMCA thermal, thermal cycling and thermoplastic, mechanical, laser,
fusion welding and surfacing etc.
Important area of work for the implementation of AMCA in
production is to find the most efficient methods of machining of
AMCA. Unfortunately, it must be noted that this issue is now being
given very little attention.
Successful application of AMCA in the construction
engineering and transport is often constrained by difficulties
resulting from their specific connection between themselves or with
alloys that do not contain reinforcing fillers. AMCA welds having
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scientific-production enterprise "Aluminum Matrix Composite
Materials" (Vladimir, Russian Federation).
4.

Conclusion

Currently, in the field of composite materials science,
development of efficient industrial technologies of production and
application of AMCA working and have recognized achievements
leading companies and research organizations of practically all
developed and developing countries, including the U.S., UK,
Germany, Japan, China, Russia, Ukraine etc.
Above are formulated only the most basic problems from
solutions of which largely depend prospects and temps of
implementation of discrete-reinforced AMCA in industrial
production, as well as variation among consumers in a better way
trust to AMCA, strengthening of motivation for their wider
application in industry.
5.
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ОТНОСНО УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ ЧУГУН
CONCERNING TO ULTRASONIC TESTING OF IRON CASTING
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Abstract: In this paper the ultrasonic testing (UT) of iron casting is presented. Algorithm for ultrasonic velocities measuring is work out.
Look at the calibration procedures for UT of ultrasonic flow detector and algorithm for non-destructive estimation of the sensitivity in UT.
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1. Ултразвуково изпитване на отливки от чугун
(3)

За провеждане на ултразвуково изпитване на отливки от
чугун, е необходима калибровка на ултразвуковия
дефектосоп. Тъй като скоростта на разпространение на
ултразвука в отливки от чугун е различна от тази в
колибрационните блокове (БДС EN ISO 2400, БДС EN ISO
7963 ), то е необходимо да се прави калибровка по известна
скорост [3,4].
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Уравнение (5) се решава по метода на бисекциите с
алгоритъм ZEROIN [7] с програмируем калкулатор HP
PRIME (фиг2.)

X

ϑ1b

Процедура
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∆X

X 2
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2
1

VTX

Измерването на скоростта на ултразвука се осъществява
съгласно ASTM E 494:2010, метод при едностранен достъп
[5,6]. Използва се схема на пролъчване “Pitch and catch”
(фиг.1.).
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2.1.1. Едностранен достъп
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След като се раздели t P от (3) на t P от (4) и се направят
необходимите преобразувания се получава уравнение за

2.1. Измерване на скорост на ултразвука
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Таблица 1.

2.1.2. Двустранен достъп
В случайте когато до отливката има двустранен достъп т.е.
може да се измери дебелината на нейната стената, се
използва схемата на пролъчване за нормален осезател, фиг.3.

За сив чугун [1]
VT = 2200-3200 m/s

VL

ϑ2 a = ϑ2b = 450

= 3500-5050 m/s

За високоякостен чугун [1]
VT = ~ 3350 m/s

ϑ2 a = ϑ2b = 600

VL = 5450-5850 m/s

δ

Разтоянията

VL

4. Заключение

в изпитвания материал се

В статията е разгледана необходимостта от калибровка на
ултразвуковия дефектосоп по известна скорост на
разпространение на ултразвука при изпитване на отливки от
чугун.
Изведено е уравнение за определяне на скоростта на

2.δ , mm
(6) VL =
(t L ), µs
Където t L - време на разпространиние на ултразвука.

X

Чуствителността, в разгреждания случай, се определя чрез

P
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d FBH , където

S X = 0.25 * π * d FBH .
Безеталонната
чуствителнаст
се
определя
чрез
аналитичиният чрез на АРД – диаграма за нормален осезател
/ при α = 0 / [ ]
P
(S ПП )(S X )
  = D J
λ2 (r ) 2
 P0  X
където D J - коефициент на пропускане

(5)

площ на пиезопластината на осезетеля, λ

по енергия,

=

X
L

V
f

S ПП -

, f – честота

на разпространение на ултразвуковите вълни, r – разстояние
до FBH.
3. Технически средства
(X )

(E)

от (4) се измерват с цифров
Времената t P и t P
ултразвуков дефектоскоп SITESCAN 150S, SONATEST –
Англия, с опция „измерване на времето на разпространение
на ултразвуковите вълни“ с точност 0.01 µs .

ϑ2 a = ϑ2b . Те
се определят от закона на Снелиус по зададени ϑ1a = ϑ1b =

Използват се ъглови осезатели (фиг.1) с ъгли

450,

X

разпространение VT , съответно VL , на ултразвука в
отливката. Определена е безеталонната чуствителнаст при
UT на отливки от чугун.

2.2. Чуствителност на UT на отливки от чугун

усилването

(фиг.1) се измерват с цифров

шублер с точност 0.01 mm – Digital Caliper 110-DBL Series,
Moore & Wright – Англия.

Фиг.3. Схема на пролъчване
при двустранен достъп
Скороста на ултразвука
определя от

W ( X ) и W (E)

V1 . Резултатът е даден в Таблица 1.
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ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ СЪС SiC НА ОСНОВАТА НА
ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
PREPARATION OF COMPOSITE MATERIAL WITH SILICONE CARBIDE BASED ON
TECHNICALLY PURE ALUMINIUM
гл. ас. Димитрова Р., доц. д-р Рангелов Р., доц. д-р Камбуров. В., докторант Николов А.
Машинно – Технологичен Факултет, Технически Университет – София
r_dimitrova@tu-sofia.bg
Abstract: Тhe experimental work purpose is to perform a pre-treatment of the silicon carbide powder for ensuring better utilization by
the metal matrix. In earlier experiments the main part of the silicone carbide powder emerges in the slag therefore it requires a preliminary
processing. A new approach is offered to improve the wetting of the reinforced phase by the molten metal.
Keywords: COMPOSITE MATERIAL, REINFORCED PHASE
съдържащ частици SiC (фиг. 1) за следващо аксиално
сплескване.

1. Увод
Получаването на композитни материали на метална основа
с уякчаваща фаза чрез методите на леене е стъпка към поширокото промишлено прилагане на нови подходи за
производството на структурни и функционални детайли.
Използваните технологии целят подобряването на комплекса
от свойства, механични показатели и характеристики на
метално сплавната матрица.
Използването на SiC (микро и нано прах) като уякчаваща
фаза в алуминиеви сплави е приложимо чрез използване на
различни леярски методи: гравитационно леене, центробежно
леене, леене под високо налягане, леене с интензивно
разбъркване на стопилката и пр. Основният проблем при тези
методи е осигуряването на добра адхезия между усилващата
твърда прахообразна фаза (SiC, Al2O3, TiC и пр.) и пластичната
металносплавна матрица.

Фиг. 1 Заготовки от технически чист алуминий: преди и след
калиброване

Изготвени са осем заготовки (по две за всеки образец) от
технически чист алуминий, при които предварителната
обработка е извършена по различен начин.

Техниките за повърхностна активация и осигуряване на
добра адхезия между съставните елементи на композитния
материал са свързани основно с различни подходи за т.нар.
„умокряне“ на частиците SiC от металната алумниево сплавна
матрица, като например: - предварително деагрегиране на
праховите частиците чрез използване на ултразвук; активиране на повърхността на частиците; - предварително
метализиране на повърхността на частиците (никелиране,
помедняване или друг вид електрохимично метализиране); съвместно внасяне на модификатор в стопилката; предварително нанасяне на частиците чрез активирано спичане
върху повърхностността на шихтата.

С цел премахване на окисния слой, повърхностите на
алуминиевите заготовки за образци 1 и 2 са подложени на
предварителна обработка, която включва 3 етапа:
- етап 1 обезмасляване – повърхностите на алуминиевите
образци се обезмасляват в разтвор, съдържащ: NaOH, Na3PO4,
Na2O.SiO2.5H2O в дестилирана вода в продължение на 5 мин.
при температура 60 ÷ 80°C;
- етап 2 разяждане с цел отстраняване на окисния слой
(Al2O3) –обезмаслените алуминиеви повърхности се третират с
разтвор на H3PO4 и K2Cr2O7 в дестилирана вода за 15 мин. при
температура 30 ÷ 50°C
- етап 3 пасивиране – извършва се с 2% разтвор на HNO3
при стайна температура в продължение на 2 – 3 мин.

Целта на разработката e създаване на междинен слой от
композитен материал с уякчаваща фаза от SiC (микро частици).
Работата е насочена към предварително обработване на
повърхността на шихтата, осигуряващо следващо по-добра
адхезия („умокряне“) на частиците от металната матрица от
технически чист алуминий.

На така подготвените повърхности, върху заготовките за
образец 1 се нанася междинен слой, който съдържа 1.25%
микрочастици и (SiC и SiO2) от теглото на образеца и натриево
водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O). Върху заготовките за образец 2
– само микрочастици (SiC и SiO2) със същото процентно
съдържание, но без свързващо вещество.

2. Методика на експеримента
Предварителната обработка на микро частиците SiC се
състои от: - разрушаване на агломератите във воден разтвор и
активиране на повърхността на частиците; - внасяне на
междинен носител SiO2 (аморфен); - създаване на емулсия; утаяване и отдекантиране на утайката от разтвора; - добавяне
на свързващо вещество (натриево водно стъкло).

Повърхностите на заготовките за образци 3 са подготвени
само до етап 1 – обезмасляване, след което върху тях са
нанесени микро частици SiC с тегло 1.25% от теглото на
образеца (без предварителна обработка).

Предварителната обработка на повърхността на заготовките
преди нанасяне на слоя, съдържащ праховите частици SiC
включва: калиброване и премахване на окисния слой.

Трите образеца след сдвояване на заготовките са
подложени на аксиално сплескване при 353 kN, осигуряващо
степен на относителна деформация около 50%, с цел вбиване
на микро частиците SiC в алуминиевата матрица. Използвана е
хидравлична 40 тонна универсална хидравлична преса (фиг. 2).

Подготвени са заготовки от технически чист алуминий с
размери 20/60 mm и тегло 20 g, които са калибровани (196 kN)
с цел създаване на равна повърхност за нанасяне на слоя,
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Външният вид на отлятите проби е даден на фиг.5.

Фиг. 2 Хидравлична преса с инструмент за калибриране

След реализиране на пластичната деформация (аксиално
сплескване) при образци 1 и 2, при вбиването на междинния
слой в алуминиевата матрица се образува ковашко–пресово
заварено съединение (фиг. 3).

Фиг. 5 Външен вид на отлятите проби

След като отлятите проби са разрязани на две части е
извършен металографски анализ и изпитване на твърдост.
Металографските изследвания са проведени с оптичен
металографски микроскоп „Neophot 21” на Carl Zeiss, с
дигитална цветна камера “AxioCam ERc 5s”.
Образците от пробите са подготвени за металографски
анализ според методиката на ASTME 407-99 и ASM Handbook
“Metallography and Microstructures.”
Шлифоването е извършено на шкурки от 800 до 4000.
Финалното полиране е извършено електрохимично с
разтвор 400 ml етанол, 70 ml дестилирана вода, 30 ml HClO4
(60% перхлорна киселина) и апарат за електрохимично
полиране “Polectrol” на “Struers”.
Микроструктурата е проявена с разтвор на Keller - 95 ml
H2O, 2.5 ml HNO3, 1.5 ml HCl, 1.0 ml HF.

Фиг. 3а) Образец 1 – заготовки преди и след аксиално сплескване

Изпитването на твърдост по метода на Бринел е извършено
със сила 153 N и диаметър на сферата 2.5 mm.
Фиг. 3б) Образец 2 – заготовки преди и след аксиално сплескване

3. Експериментални резултати:

Завареното съединение е монолитно само при образци 1 и
2. При образец 3 - заварено съединение не се образува и двете
заготовки остават разделени до разтопяването им (фиг.4).

При отливане на пробите от стопилката изплува и е
отделена различна по цвят и консистенция шлака:
- при нулевата проба - шлаката е минимална и вероятно
съдържа само окисния слой;
- при проба №1 - се отделя тъмна шлака под формата на
„люспи“;
- при проба №2 – шлаката е в минимално количество и е с
бял цвят;
- при проба №3 – се наблюдава интензивно отделяне на
сивозелена шлака, вероятно поради слабо усвояване на
композитния материал от металната матрица.
При
макроскопския
металографски
анализ
на
необработената повърхност на пробите (след струговане) е
установено наличие на микрочастици. Тези неметални
включвания липсват след извършване на стандартната
подготовка на повърхността за микроскопски металографски
анализ. Микрочастиците са откъртени от металната матрица
при шлифоването, а вдлъбнатините вероятно са заличени при
следващата обработка с по фините шкурки (2400 и 4000) и при
електрохимичното полиране.

Фиг. 4 Образец 3 – заготовки преди и след аксиалното сплескване

Образците се разтопяват, като стопилката се прегрява до
750 – 775°C в електросъпротивителна пещ. Прегрятата
стопилката се разбърква в потата по време на кристализация,
връща се обратно в пещта, следва повторно разтопяване и
прегряване до същата температура. Стопилката се отлива в
метална в кокила с нанесена обмазка, като образувалата се
шлака се отстранява от потата.
Чрез отливане в кокила са изготвени четири проби (фиг. 5):
- нулева проба – технически чист алуминий с необработена
повърхност;
- проба №1 – технически чист алуминий, с нанесен
междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) и
натриево водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O);
- проба №2 – технически чист алуминий, с нанесен
междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) без
свързващо вещество;
проба №3 – технически чист алуминий, с нанесени микро
частици SiC (без предварителна обработка на частиците)

Получените от металографския анализ резултати на
нулевата проба и проба №2, при които е установено минимално
отделяне на шлака, са представени на фиг. 6 и фиг. 7.
Изходната структура на технически чист алуминий (нулева
проба) е дадена на фиг. 6, а при проба №2 е установено
наличие на микрочастици от SiC (фиг. 7).
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4. Изводи:
1. Предварителното третиране на частиците SiC и
активирането на повърхността им води до разрушаване на
създадените агломерати и повишава възможността за
усвояването им от алуминиевата стопилка.
2. Предварителното обработване
метала, свързано с отстраняване
следващото вбиване на частиците
добра адхезия между усилващата
металната матрица.

на повърхността на
на окисния слой и
SiC осигурява на попрахообразна фаза и

3. Микрочастиците SiC се откъртват от металната
матрица при извършване на стандартната подготовка на
микрошлиф за металографски анализ по описаната
методика.
4. Предварителната обработка на частиците SiC чрез
деагрегиране и създаване на емулсия с междинен носител
е подходяща за предварителна обработка и на
наноразмерни частици SiC.

Фиг. 6 Металографски снимки – нулева проба
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четирите отляти проби са представени в таблица 1.
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Composites”, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
IPN Unidad Saltillo, Ramos Arizpe Coahuila, México.

Поради ниската концентрация на уякчаващата фаза от
микрочастици SiC (под 1.25%) в металната матрица, пробите
имат съизмерима твърдост, която варира в границите от 25.5 до
28.7 HB 2.5/15/30.

5. Manoj S., Dwivedi D. D., Lakhvir S., Vikas C. “Development of
Aluminium Based Silicon Carbide Particulate Metal Matrix
Composite”, JMMCE, Vol.8 No.6, June 2009.

Таблица 1 Изпитване на твърдост по Бринел
№
Нулева проба
Проба №1
Проба №2
Проба №3

Диаметър на
отпечатъка, мм
0.87
0.82
0.84
0.86

HB 2.5/15/30
25.5
28.7
27.4
26.1

При проба №1 и №2 е установена по-висока твърдост - от
28.7 до 27.4 HB 2.5/15/30, а при проба №3 – твърдостта е по-ниска
26.1 HB 2.5/15/30 и почти равна на тази на нулевата проба -.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАГОТОВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ДВУЪГЛОВА И ЧЕТИРИЪГЛОВА РАВНОКАНАЛНА ЕКСТРУЗИЯ ОТ
НИСКОТОПИМИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ
докторант Николов А., ас. Димитрова A.
Машинно – Технологичен Факултет, Технически Университет – София
adim@tu-sofia.bg
Резюме: Проектирана и изработена е инструментална екипировка (кокили) за отливане на заготовки от олово и технически
чист алуминий с цел експериментиране на двуъглова и четириъглова равноканална екструзия. Разработена е технология за
отливане на цели заготовки за механични изпитвания и металографски анализ, както и на двуделни проби с цел изработване на
опитни образци за изследване по метода на координатните мрежи.

Ключови думи: МЕТАЛОЛЕЕНЕ, ДВУЪГЛОВА И ЧЕТИРИЪГЛОВА РАВНОКАНАЛНА ЕКСТРУЗИЯ

TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING OF LOW-MELTING METALS AND ALLOYS BILLETS
FOR IMPLEMENTATION OF DUAL AND FOUR ANGULAR EQUAL CHANNEL EXTRUSION

Nikolov A. PhD Student, Ass. Prof. Dimitrova A.
Faculty of Industrial Technology – Technical University of Sofia, Bulgaria
adim@tu-sofia.bg

Abstract: A tooling – molds for casting of lead and technically pure aluminum samples are designed and manufactured in order to
investigate the dual and the four angular equal channel extrusion. A technology is developed for casting of entirely billets to perform
mechanical tests and metallographic analysis. Twin half samples are prepared as well as experimental models for investigation using the
grid strain analysis method.

Keywords: CASTING, DUAL AND FOUR ANGULAR EQUAL CHANNEL EXTRUSION
преход на 90О или 180О градуса, което позволява получаването
на максимален брой различни равнини на плъзгане.

1. Увод
Един от основните методи за формиране на ултрафина
структура на масивни метални изделия е чрез интензифицирана
пластичната деформация (ИПД). Той е известен от началото на
90-те години на миналия век, но досега не е намерил
приложение в производството на различните инженерни
материали. В процес на усилени научни изследвания и
експериментиране са различни схеми на деформиране, които
продължават да са актуални на международно ниво.
Използваните материали са основно чисти метали (Al, Cu, Mg,
Pb, Ti и пр.) и някои от техните сплави [1].
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Съществуват различни методи на интензивна пластична
деформация, като един от най-разпространените е
равноканална ъглова екструзия. Сравнително нов вариант на
метода на ъглова екструзия е последователното прекарване на
заготовката през два паралелни канала, чийто разновидности са
равноканална двуъглова или четириъглова екструзия (фиг. 1)
[2]. При тези равноканални ъглови екструзии се реализират
големи пластични деформации, приложени в зоната на
пресичането на каналите, при затворен обем и подчертано
натискови напрежения, но без това да е свързано със
съществени промени в нейната крайна форма и размери.
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Фиг. 1 Видове равноканална ъглова екструзия: а) равноканална
двуъглова екструзия; б) равноканална четириъглова екструзия

2.
Проектиране
и
изработване
инструменти за отливане на заготовките

Цикличността и многократността на деформиране при
равноъглова екструзия се осигурява от възможността всяка
заготовка да се екструдира няколко пъти през зоната на двойно
пресичане, тъй като се калиброва в изходящия канал, който е с
равно на входящия канал сечение.. При зареждането си във
входящия канал, заготовката може да се завърта на всеки

на

С цел намаляване на силата на деформация се използват
пластични материали (олово и технически чист алуминий).
Тези материали трудно се обработват чрез рязане и макар
формата на заготовките да не е със сложна геометрия, то
получаването им чрез механична обработка би ги оскъпило.
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3. Технология за отливане на заготовките

Тези факти налагат извода, че икономически найцелесъобразно е тези заготовки да се изработват чрез леене.

10.6

При отливане на заготовки от технически чист алуминий
върху работната повърхнина на кокилите се нанася
топлоизолационна обмазка. Тя е необходима за регулиране на
скоростта на охлаждане на отливката и гарантира запълването
на леярската форма. Обмазката е на водна основа с огнеупорен
пълнител аморфен силициев диоксид (бели сажди) и свързващо
вещество – водно стъкло. Нанася се върху предварително
нагретите до температура 150 - 2000С кокили. Технически
чистият алуминий се прегрява до температура 7500С, а
кокилите се подгряват до 200-2500 С. При този режим на леене
се получават отливки с най-добро качество (фиг. 6 и фиг. 7).

60
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Фиг. 2 Форма на заготовка за двуъглова равноканална екструзия

За отливане на олово се използва същата технология, като
оловото се прегрява до температура 380 - 4000 С, а кокилата се
подгрява до 180 – 2000 С.

10.6
120

Фиг. 3 Форма на заготовка за четириъглова равноканална екструзия

За отливането на заготовките са проектирани и изработени
два броя чугунени кокили (фиг.4 и фиг.5)

Фиг. 6 Отливка на заготовки за двуъглова равноканална
екструзия

Фиг. 4 Кокила за отливане на заготовки за двуъглова равноканална
екструзия

Кокилата, показана на фигура 4, се използва за отливане на
два вида образци - цилиндричните пробни тела служат за
изпитване на якост на опън, а правоъгълните за заготовки за
експерименти за интензивна пластична деформация.

Фиг. 7 Отливка на заготовка за четириъглова
равноканална екструзия

4. Нанасяне на координатна мрежа
Разпределението на деформациите в обема на екстудираната
заготовка в отделните части на деформационното пространство
при равноканална екструзия е установено чрез метода на
координатните мрежи. Нанасянето върху образец на
координатна мрежа е един от най-разпространените методи за
изследване на кинематиката и динамиката на пластичните
течения, даващ пълна информация за зоните на деформация и
преходните области, за неравномерността на деформациите [4].

Фиг. 5 Кокила за отливане на заготовки за четириъглова
равноканална екструзия
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С цел установяване степента на деформация нанасянето на
координатните мрежи се извършва в равнината на симетрия на
детайла, преминаваща през оста на симетрия на заготовката,
която предстои да бъде екструдирана. (фиг. 8 и фиг. 9). Чрез
вбиване с релефен поансон (фиг. 8) върху двете половини на
изследвания образец се нанася разделителната мрежа - система
от линии в определена координатна система (декартова или
цилиндрична). Позитивният отпечатък на координатната мрежа
е предварително изрязан (изпарен) на лазерна машина на
поансона за отпечатване (вбиване).

Линейната деформация по третата ос, перпендикулярна на
равнината с нанесената координатна мрежа, се определя от
закона за постоянство на обема, а именно: ε13-24 = - (ε13 + ε24).

Фиг. 10 Заготовки за четириъглова равноканална екструзия
половинка и слепена със сплав на Вууд

Ъгловите деформации на мрежата се определят като средна
стойност на тангенсите от външните ъгли във върха на
получения ромбоид.

Фиг. 8 Снимка на поансона за отпечатване на координатната
мрежа и оловния образец

За реализирането на тази цел е необходимо да се отлеят
двуделни заготовки с размери 10.6 х 10.6 mm и дължина 55 мм,
разделени по дължината си. При отливането им се използват
половинките на кокилите, затворени с равна плоча. На отлетите
половинки се нанасят (вбиват) координатни мрежи с размери
на клетката 1.85 на 1.85 мм (фиг. 10). За получаване на
качествен отпечатък на координатната мрежа е необходимо
отливките да са плътни и без леярски дефекти.

Фиг. 11 Заготовки за двуъглова равноканална екструзия –половинка
и слепена със сплав на Вууд

От изменението в геометричните размери на всяка една
клетка от мрежата могат да се определят деформациите в
геометричния център на тази клетка. Измерват се двата
диагонала на клетката и ъгъла на завъртане на мрежата във
върховете на ромбоида.
4. Анализ на получените резултати и изводи
1. Проектирани са и са изработени кокили за отливане на
заготовки за равноканална екструзия.
2. Разработена е технология за отливане на плътни
(бездефекти) заготовки за равноканална екструзия от
технически чист алуминий и олово в метални форми.
Получените отливки успешно се използват при физическо
моделиране на равноканална двуъглова и четириъглова
екструзия с нискотопими сплави, което доказва, че
разработената технология гарантира получаването на
качествено отляти заготовки.

Фиг. 9 Заготовка с нанесена координатна мрежа за
равноканална екструзия
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Abstract: Fine-structure primary grains in copper-aluminum alloys are achieved by adding Fe, Ni or Mn, and hard-fusible elements
during the casting process. Modifying effect of these elements provokes changes in the microstructure of the alloys (the shape and
massiveness of the metal grains), which to large extent is determined by Fe presence of in the alloys.
In the present work the results from structure and properties investigation on CuAl9, in a cast state, after separate and
combine alloyed with Fe and Ni and modified with Mo are shown. Data for changes in the structure and hardness of the specimens
as a result of alloying, as these characteristics are changed in the cases of complex alloying and modifying with molybdenum have
been obtained.
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бронз CuAl9. Успоредно с това е отчитано и влиянието на
скоростта на охлаждане върху посочените параметри.

1. Увод

Известно е, че свойствата на металите и сплавите като
якост, пластичност, корозионна устойчивост и др. са свъзани
със структурата им. Поради това един от основните проблеми в
металолеенето е управлението на процеса на първична
кристализация с оглед получаване на структура със зададени
параметри. В частност, тъй като огромната част от отливките са
предназначени за изработване на конструкционни елементи,
към които по правило изискванита са най-вече към якостните
им характеристики, то издребняването на първичната
структура, стига да не е съпроводено с прекомерно
увеличаване локализацията на примесите по границите на
зърната, обикновено се разглежда като положително явление.

За целта от сплави CuAl9Fe3Ni и CuAl9Fe3NiMo
(модифицирана с 0.15%Mo) в пясъчни форми са отляти пробни
тела с диаметър 15, 25 и 35mm. Температурата на леене е
1150ºС. Пробните тела са обработени механично чрез
рязане, шлифоване и полиране. За проявяване на
шлифовете е използван солнокисел разтвор на ферихлорид.

3. Резултати

Анализът на структурите показва, че при базовата сплав
CuAl9 с понижаване на скоростта на охлаждане, структурата
става все по груба, което най-вероятно се дължи на протичане
на т.н. процес на „самоотгряване”, а количеството на
евтектоида относително намалява - фиг.2.

2. Същност на проблема и методика на
изследване

В това отношение особен интерес представлява
поведението на най-често употребявания безкалаен бронз тип
CuAl9. Употребата му е твърде широка поради високите
експлоатационни характеристики – износоустойчивост, кавитационна устойчивост, корозионна устойчивост. Успоредно с
това комплекса технологични (леярски) свойства е балансиран
– изключителна тънколивкост, но голямо свиване, висока
склонност към окисляване и разтваряне на газове (водород).

Комплексното легиране с желязо и никел – фиг.1, води до
силно издребняване на структурата, кристалите на евтектоида
имат нишковидна форма. Като цяло след комплексно легиране с
желязо и никел, влиянието на скоростта на охлаждане върху
структурата на бронза намалява в сравнение с базовата сплав.
При допълнителното модифициране на легираният с желязо и
никел алуминиев бронз с молибден структурата се трансформира
в иглообразна, наблюдава се известно издребняване, но се запазва
чувствителността й към скоростта на охлаждане – фиг.1.

По отношение на първичната кристализация за двойните
сплави Cu-Al при охлаждане в пясъчни леярскати форми е
характерно получаването на груба и крехка структура, поради
процеса на т.н. “самоотгряване”[2,3]. За подтискане на този
процес в сплавите се въвеждат желязо, манган и никел
поотделно или в комбинация меду тях. Те повишават
стабилността на β-фазата, задържат евтектоидното превръщане
и запазват α-β’ структурата [1].

Резултатите от измерването на твърдостта на пробните
тела от изследваните сплави и от базовата сплав са показани
графично на фиг.3. Анализът на резултатите показва, че при
базовата сплав CuAl9 с понижаване скоростта на охлаждане се
наблюдава тенденция на повишаване на твърдостта. Това найвероятно се дължи на частичното евтектоидно разпадане на
получената при първичната кристализация β-фаза на евтектоид
α+γ, чиято твърдост но и крехкост са по-високи. Комплексното
легиране на алуминиевият бронз с желязо и никел води до
чувствително повишаване на твърдостта в сравнение с базовата
сплав, като с повишаване на скоростта на охлаждане
твърдостта нараства. Обяснението е, че желязото и никела,
освен че задържат евтектоидното разпадане силно издребняват
структурата, което води до общо повишаване на твърдостта.
Допълнителното модифициране на сплавта с молибден
предизвиква трансформация на структурата от нишковидна в
иглеста, което води до допълнително повишаване на
твърдостта, като тенденцията за повишаването й с увеличаване
на скоростта на охлаждане се запазва.

Върху структурата на сплавите от типа CuAl9 може да се
въздейства и чрез допълнително модифициране. Като
модификатори в този случай се използват труднотопимите
метали и бор [4].
По принцип тази операция не е популярна и на практика в
леярските предприятия рядко се прилага. Но според
литературните данни е твърде ефективна – позволява около
десеткратно издребняване на структурата [4].
Целте на настоящата работа е да изследва влиянието на
комплексното легиране с желязо и никел, и допълнителното
модифициране с молибден върху структурата и твърдостта на
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CuAl9Fe3Ni3 Ø15
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фиг.3 Влияние на легирането с Fe и Ni, модифицирането с
Мо и режима на охлаждане върху твърдостта на
алуминиевият бронз

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø25

CuAl9Fe3Ni3 Ø25

CuAl9Fe3

CuAl9Fe3Mo

CuAl9Ni3

CuAl9Ni3Мо

CuAl9Fe3Ni3 Ø25

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø25

CuAl9Fe3Ni3Мо Ø35

CuAl9Fe3Ni3 Ø35

Фиг.1. Микроструктура на сплави CuAl9Fe3Ni3 и
CuAl9Fe3Ni3Мо (х63)

Ø15

Ø25

Фиг.4. Влияние на легирането с Fe и Ni, и модифицирането
с Мо върху структурата на алуминиевият бронз (x63)
(диаметър на пробните тела Ø25mm)

Ø35
Фиг.2. Микроструктура на сплав CuAl9 (х63)
За сравнение структурите, получени при индивидуалното
легиране с Fe и Ni, и след съответното модифициране с Мо са
показани на фиг.4.

- модифицирането на бронз CuAl9Fe3 с молибден води
до промяна на формата на зърната на първичната структура от
иглеста в окръглена; тази промяна е съпроводена и с
минимално повишаване на твърдостта, но вероятно
повишаването на пластичните свойства и най-вече ударната
жилавост ще е значително.
- легирането с никел води до изменение на формата на
кристалите на евтектоида – те са издължени и с почти
иглообразна форма при пробата с най-големия диаметър, т.е. при
най-ниската скорост на охлаждане; като цяло след легиране с

Металографският им анализ показва, че:
- внасянето на желязо в двойната сплав CuAl9 води до
съществено издребняване на структурата и значително
повишаване на твърдостта;
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никел, влиянието на скоростта на охлаждане върху структурата на
бронза намалява в сравнение с базовата сплав.
- при допълнителното модифициране на легираният с
никел алуминиев бронз с молибден се запазва иглестият характер
на структурата, но води до видимото й издребняване и намаляване
на чувствителността й към скоростта на охлаждане.
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На фиг.5 е илюстрирано влиянието на Fe и Ni поотделно и
комплексно върху твърдостта на алуминиевият бронз в лято
състояние при еднаква скорост на охлаждане (пробни тела с
диаметър 25mm), при което са използвани пробни тела от
сплави CuAl9, CuAl9Fe3 CuAl9Fe3Мо, CuAl9Ni3 CuAl9Ni3Мо от
предходни работи - [7,8,9].
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фиг.5 Влияние на легирането с Fe и Ni, върху твърдостта
на алуминиевият бронз
(диаметър на пробните тела Ø25mm)

4. Заключение
Получените резултати показват недвусмислено, че както
въвеждането на желязо и/или никел в двойните алуминиеви
бронзове, така и вторичното им модифициране с молибден, или
други труднотопими метали води до значително повишаване на
механичните и експлоатационни показатели на сплавта
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повърхностен слой на отливката, получаването на специални
резби и други.

1. Увод
Леенето под налягане е един от най-производителните
методи за получаване на детайли в промишлеността, чрез който
се изработват отливки от различни цветни метали и сплави,
стомани и други [4.1]. По този метод се получават детайли с
форма и размери максимално близки до тези на готовите
детайли водещо до значително съкращаване разходите за
механична обработка, разходите за материали поради високият
коефициент на използване на материала и други [4.7]. Леенето
под налягане позволява получаването на отливки с различна
конфигурация на повърхнините и на масата, получаване на
сложни тънкостенни детайли с формирани върху тях отвори,
резби, армирани детайли.

Като недостатък може да се посочи използването на сложни
за изработване механизми в инструментите, работещи при
значителни термични и динамични натоварвания, .
В зависимост от конструкцията на отливката пресформите
могат да бъдат класифицирани по следните признаци [4.1]:
- По признак разположение на резбата – пресформи за
формиране на отливки с вътрешна, външна и такива с
вътрешна и външна резба;
- По начин на оформяне на резбата – чрез разглобяеми и
неразглобяеми резбообразуващи елементи;

Едни от най-широко разпространените в съвременното
машиностроене разглобяеми съединения са резбовите. Основен
техен параметър е резбата характеризираща се с нейните
основни параметри – стъпка, профил, диаметър, разположение
(външна или вътрешна).

- По начин на развиване на резбата от формообразуващият
елемент – пресформи с автоматизирано развиване в
инструмента, пресформи с развиване извън инструмента,
пресформи за формиране на резбата в двете полуформи;
2.1 Възможни конструктивни решения за формиране на
външни резбови повърхнини без наличие на автоматизирано
развиване – систематизирани в блоксхема представена на
фигура 1.

Резбовите повърхнини могат да бъдат получени по
различни в своята същност и начин на осъществяване методи –
чрез рязане, пластична деформация, леене, комбинирани
методи, но всички те трябва да съблюдават технически
изисквания относно осигуряването на параметрите и
характеристиките им.

Методи за формиране
на резби без
автоматизирано развиване

Резбовата повърхнина може да бъде разглеждана като един
геометричен примитив участващ съвместно с останалите
повърхнини при формирането на общата геометрия на
отливката. Като такъв в процеса на леене се получава при
запълване на работното пространство на инструмента
(пресформата) със стопен метал с висока скорост, при
втвърдяването на който се формира отливката.

Резбата се формира в
двете полуформи

Цел на настоящата разработка е да се направи анализ на
различни методи за получаване на външни резбови
повърхнини, като се анализират и систематизират възможните
конструктивни решения на механизми в инструментите. Да се
направи аналогия с решения при формиране на резбови
повърхнини при производството на полимерни детайли и
възможностите за прилагането им в процеса леене под
налягане.

Резбата се формира във
вложки с развиване извън
машината

Фиг. 1 Методи за неавтоматизирано формообразуване
2.1.1. Формиране на резби в две полуформи
Предимствата на формирането на резби директно в двете
полуформи са лесното изваждане на отливката, проста
конструкция на инструмента поради липса на допълнителни
механизми. По-надежна работа на инструмента и по-лесно
обслужване между работните му цикли.

2. Резултати и дискусия

Като недостатъци на метода може да се посочат
усложненото
изработване
на резбовите участъци
полуформите на инструмента, възможната поява на дефекти по
формираната резба поради наличие на делителна линия
минаваща през нея.

Получената резбова повърхнина чрез леене под налягане се
характеризира с постоянен профил, явяващ се негативен
отпечатък на резбовата вложка на пресформата, висока степен
на грапавост и точност в сравнени на конвекционалните резби
получени чрез рязане [4.2]. Други предимства на получените по
този метод резби е повишената плътност на формираният
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На фигура 2 е представена снимка на резба формирана в
двете полуформи на инструмента.

-

Типа на производството;

-

Целесъобразността на формиране на резбата чрез
леене;

-

Цена на инструмента;

-

Цена на изделието
Техническите критерии при избора на вариант са:

-

Технологична
пресформата;

-

Възможност за осъществяване на технологичния
процес;

-

Вероятен брак от усложнените условия на процеса на
леене;

Фиг. 2 Резба формирана в двете полуформи
2.1.2 Формиране на резби със използване на сменяеми
вложки

за

изработване

на

2.4
Избор на вариант за получаването на конкретен
резбови детайл

Формирането на резби с използване на сменяеми вложки
премахва някои от недостатъците на начина на формиране
между двете полуформи, поради липса на наличие на
делителна линия през резбата, но изисква набор от сменяеми
такива и допълнително развиване на детайла. Друг недостатък
е външното развиване, което

След направения подробен преглед и анализ на
възможностите за формиране на резбови повърхнини при леене
под налягане на алуминиеви сплави е възможно да се избере
конструктивно решение за проектиране на възел от пресформа
за отливане на корпусен детайл от материал AlSi12 с външна
резба М33х1,5-8g.

2.2 Възможности за формиране на външни резбови
повърхнини, чрез автоматизирано развиване от инструмента–
систематизирани в блоксхема представена на фигура 3.

Детайла ще се получава в условията на опитен стадий на
производството. Целесъобразността за формиране на резбата
при отливане на детайла идва от това, че се намаляват
вторичните операции, избягва се вероятността от скрити
леярски дефекти, проявяващи се след механичната обработка, а
също така и от вероятността за преминаването му към
едросерийно производство.

Методи за формиране
на резби с автоматизирано
развиване

Твърдокинематично
развиване без използване
на външно
задвижване

възможност

Твърдокинематично
развиване с използване на
външно задвижване

При така поставените начални условия е целесъобразно
избор на вариант със сменяеми вложки на пресформата.
Конструирането на инструмента е класическо, като внимание е
обърнато на пресмятането на вложките.
2.4.1. Методика на пресмятането на изпълнителните
размери на резбовите вложки

Фиг. 3 Методи за автоматизирано формообразуване

Поради липса на априорна информация относно пресмятане
на изпълнителните размери на вложките са използвани
формули прилагани при пресмятане на резбови вложки за
получаване на резби при полимерни изделия [4.8]. при
пресмятанията е работено при зададен коефициент на свиване
на леярската сплав S=0,5 – 0,6%.

2.2.1. Твърдокинематично развиване без използване на
външно задвижване – възможните конструктивни решения на
проблема е използването на многоходов винт и гайка и система
зъбни колела свързани с формещи вложки в инструмента. Това
е едно често срещано конструктивно решение в инструментите
за инжекционно формоване на полимери. Основното му
предимство е сигурност и точност на развиването. Като
недостатъци могат да се посочат сложна конструкция на
пресформата, големите силови натоварвания във винтовата
двойка, особено при формиране на вътрешни резби, поради
насоченото
навътре
свиване
на
материала.
Като разновидност на механизма се явява рейковото
задвижване при което въртеливото движение служещо да
развие детайла се получава при отваряне на инструмента
посредством рейково-зъбен механизъм.

Параметрите на резба М33х1,5-8g са:

2.2.2. Твърдокинематично развиване с използване на
външно задвижване – при него въртеливото движение служещо
за развиване на детайла от инструмента се получава от външен
енергиен източник – електродвигател, хидромотор и др.
Основния недостатък е изискването за пълно синхронизиране
между работните движения на машината
и тези на
изпълнителните органи на инструмента.

d = 33−−00,,032
407 ;

-

Външен диаметър –

-

Среден диаметър –

-

Вътрешен диаметър –

-

Стъпка –

d 2 = 32,0257 −−00,,032
268 ;
d1 = 31,3762 0−0, 032

t = 1,5 ;

Пресмятането на размерите на вложката е прието да се
извърши по формулите:
-

Външен диаметър:

D = d + d .0,01.S max − Td − es = 32,759mm ;

2.3
Приложимост на методите в пресформите за леене
под налягане

-

При избор на който и да е вариант на механизъм е
необходимо да се извърши и подробен технико-икономически
анализ, служещ за правилното решение на проблема, поради
високата цена на инструмент от типа на пресформите.
Икономическите критерии при подбора са :

Среден диаметър:

D2 = d 2 + d 2 .0,01.S max − Td 2 − es = 31,92mm ;
-
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(1)

Вътрешен диаметър:

(2)

D1 = d1 + d1 .0,01.S max − Td 1 − es − 0,144. p = 31,35mm;
(3)
където:

S max = 0,6 % - максималното свиване на материала;

es - горните отклонения на диаметрите на резбата на винта;
Td , Td 1 , Td 2 - допуските на резбата на изделието винт;
3. Заключение
Направено е проучване и са анализирани възможните
методи и механизми за формиране на външна резбова
повърхнина при леене под налягане.
Прието е решение за конкретен детайл, след анализ на
технико-икономическите данни.
Приета е методика за пресмятане на изпълнителните
размери на вложката на пресформата за формиране на резба
М33х1,5-8g.

4. Използвана литература
4.1 Горюнов, И. И., Пресс-формы для литья под давлением,
Ленинград, ‘’Машиностроение’’,1973.
4.2 Белопухов, А. К., Литье под давлением, Москва,
‘’Машиностроение’’,1973.
4.3 Славов, Р. Р., М. Манолов, В. Атанасова, Наръчник по
леене на цветни метали и сплави, София, ‘’Техника’’, 1976.
4.4 Липницки, А., И. Морозов, Справочник на леяря,
София, ‘’Техника’’, 1979.
4.5 Лакеев, А. С., Л. Шчеглович, Ю. Кузмин, Прогресивни
методи за изработване на точни отливки, София, ‘’Техника’’,
1987.
4.6 Тодоров, Р., К. Матеев, Прецизно леене, София,
‘’Техника’’, 1985.
4.7 Беккер, М. Б., М. Л. Заславский, Ю. Ф. Игнатенко, Р. А.
Коротков, В. Я. Неврозов, Литье под давлением, Москва,
‘’Машиностроение’’, 1990.
4.8 Петков, П. С., Б. Вангелов, ‘’Шприцформи и
пресформи’’, София, ‘’Техника’’, 1989.

53

ИСЛЕДВАНЕ НА НЕХОМОГЕННОСТИ В СТРУКТУРАТA
НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
INVESTIGATION OF INHOMOGENEOUS IN THE STRUCTURE OF ALUMINUM ALLOY CASTINGS
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОТЛИВОК
ИЗ АЛЮМИНИЕВЬIХ СПЛАВОВ
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BAS, Institute of Metal Science, Equipment and Technologies “Acad. А. Balevski” with Hydro Aerodynamic Center - Sofia, Bulgaria
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Abstract: The subject of the inhomogeneous are the inhomogeneities in the structure of aluminum alloy castings and their impact on the
quality of the molded parts. As a result of this research, there has been estimated an evaluation of the allowed inhomogeneities,
recommendations for their minimization and the influence of some technological factors on them.
KEYWORDS: INHOMOGENEITIES, COUNTER PRESSURE CASTING,WIDE SOLIDIFICATION INTERVAL, MICRO AND MACRO
POROSITIES
Върху формирането на структурата респективно на
1. Въведение
нехомогеностите ефективно въздействие оказват факторите
схематично показани на Фиг.1.
Ефективността на леярските технологии е свързана с
подобряване експлоатационните характеристики на летите
детайли и заготовки и с намаляване разходите на материали,
Структурна нееднороднст
енергия и труд. Наличието на дефекти, формиращи се в
различни етапи на производствения процес водят до бракуване
на отливките или до допълнителни разходи за тяхното
отстраняване.
Подобряване качеството на отливките и получаването им в
съответствие със зададените конструктивни и технологични
свойства е фундаментална научно–техническа задача на
леярското производство. Главно направление в разработката и
решаването й е създаването на способи за управление на
процесите за формиране свойствата на отливките в конкретни
Фиг.1 Фактори влияещи върху формиранетона нееднородност
условия и леярската технология.
Обект на изследване са нехомогенностите в структурата
Прилагането на налягане, какъвто е случая с “шарнирния
на алуминиеви отливки и тяхното влияние върху качеството на
носач “ (фиг.2) предизвиква силно придвижване на течната
летите детайли[1]. Оценени са допустимите нехомогенности,
фаза и инфилтрирането й в зоните с по-ниска плътност, което
направени са препоръки за минимизирането им и влиянието на
компенсира обемния дефицит. Върху макрошлиф се
технологични фактори върху тях.
наблюдават малки участъци – петна с неправилна форма, които
При отливане, в зависимост от условията на кристализация,
при проявяване на шлифа стават по-тъмни от основния
в отливките се получават по-големи или по-малки отклонения
материал – фиг.3, а при изследване на микроструктурата фиг.4
от
равновесното
структурообразуване[2].
Последното
се определят като локални струпвания на силициева евтектика
теорeтично би трябвало да протече само при равновесно
с добре очертани граници - типична инфилтрационна
охлаждане.
ликвация[1].
В практиката такъв модел на структурообразуване не се
наблюдава, защото за осъществяване на равновесна скорост на
охлаждане[3], при която е налице необходимото време за
протичане на дифузионите процеси, в резултат на което
отделните фази са с отговаряща на равновесното състояние
концентрация, изискват да се създадат специални условия. Ето
защо при структурообразуването на сплавите се явяват
аномалии от хомогенната структура.

2. Предпоставки и средства за решаване на
проблема

Фиг.2 Шарнирен носач-вилка

Изследването е проведено върху отливки от сплави с широк
интервал на кристализация от групата AlSi7Mg. Това са
отговорни динамично натоварени отливки, лeти по технология
с МЛГП предназначени за автомобилостроенето, специални
транспортни средства, електропреносната мрежа и други[4].
Изследвани са образци в лято състояние и след
термообработка, изрязани от характерни зони на отливките
след индивидуален анализ по отношение на конфигурация, вид
на леяковата система, метод на леене и др. Изследвани са за
наличие на нехомогенности и лeти детайли (автомобилни
колела), при които по време на производството им или
експлоатацията са показали недопустими дефекти.

Фиг.4 Структурна
нееднородност- локално
струпване на евтектика
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Фиг.3 Макрошлиф от детайл
“Шарнирен носач”

Независимо от това в някои случаи при леене с
противоналягане на отливки от алуминиеви сплави в това
число и такива от групата AlSi7Mg се наблюдават отклонения
от идеалната картина под влияние на различни фактори,
каквито са геoметричните характеристики на отливката,
отклонение на стойностите на някои технологични параметри и
други. Така позната е структурна нееднородност наречена
“матово петно” фиг.5 и ликвация представляваща области от
съредоточена евтектика ( α +Si) разположена в освободени от
свиването междудендритни обеми. Обикновено наличието на
този
тип
нехомогенности
не
се
установява
с
безразрушителните методи за контрол на качеството на
отливките. Запълването на междудендритните празнини се
реализира в резултат на инфилтрационни процеси. Затова тази
нехомогенност е прието да се нарича инфилтрационна
ликвация.

Както от макроструктурите на термичния възел и околните
зони, така и от сравняването на микроструктурите се
установява инфилтрационна ликвация, основно в термичния
възел. Вижда се , че дължината на инфилтрата е над 15 мм, и
може да се приеме че това е структурна нехомогенност на
макро ниво. Измерените стойности на DAS свидетелстват за
постигната насоченост на кристализационен процес от
периферията към централната зона (близо до леяковота
система), което е резултат на подходящо определен и прецизно
управляван термодинамичен режим в леярската форма. На
фиг.8 са показани микроструктури с еднакво увеличение от две
гранични зони – диск (близо до леяковата система), с дебелина
25 мм и борд (най-отдалечената периферна зона ) с дебелина 16
мм. [6]. В обогатената с евтектика зона на термичния възел
съдържанието на Si е по-високо отколкото в зоната близко до
питателя. Различното процентно съдържание на Si в
изследваните зони влияе на съответните микроструктури .

а)

б)
Фиг.8 Микроструктура от автомобилно колело 8,25 х 22,5:
а) диск; б) борд

Установени са стойностите на основните механични
характеристики, измерени върху образци изрязани по схемата
показана на фиг.9 и отразени в табл. 1.

Фиг.5 Макроликвация “матово петно” в
отливка “Шарнир”

Както бе споменато във всички случаи отклонението на
структурата се съпътства с нехомогенност на химическия
състав в отделните зони. За наличие на нехомогенности е
изследвана една по-голяма отливка - лята с противоналягане [5]
със състав: Si-7,15%, Mg-0,29%, Ti-0,11%, Sr-0,33%, Fe-0,1% за
изработване колело за камион типоразмер 8,25х22,5 с тегло 35
кг - фиг. 6.

Фиг.9 Схема за изрязване на образци от автомобилно колело
Фиг.6 Автомобилно колело J 8,25 x 22,5
Таблица 1. Механични характеристики от
характерни зони на автомобилно колело

На фиг.7 са представени данни за промяната на състава на
сплавта ( Si), едрината на зърната (DAS) и характерни
микроструктури от изследваните зони.

ЗОНА
1
2
3
6
8

RP0,2
[MPA]
239
232
233
232
236
233
242
240
240
236

RM
[MPA]
287
296
302
316
294
292
328
327
325
320

A5
[%]
5,00
5,66
7,34
9,67
6,00
5,00
17,34
18,34
15,00
18,34

От данните представени в таблицата се вижда, че едрината
на зърната влияят най-силно върху относителното удължениеА5 и сравнитерно по-слабо върху границата на провлачанеRp0,2.

Фиг.7 Разпределение на силициевата евтектика в обема на
голямогабаритни автомобилни колела
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За наличие на нехомогенности е изследвана отливка
“Шарнир”- фиг.10.

значително и достига евтектична концентрация. За определяне
размера на ликвационната област в дълбочина е направен и
напречен разрез. Наблюдава се, че ликвацията се е формирала
само по-дължина.
Таблица 2. Химически състав в различни зони на отливка “Шарнир”
Химически състав, тегл.%

Фиг.10 Детайл “Шарнир” тегло 2,1кг.

Отливката с тегло 2.1 кг е лята с противоналягане от сплав:
Si-7,2-7,3%; Mg-0,26-0,32%; Ti- 0,01-22%; Fe-0,35-0,50%; Mn0,22-0,23%. Характеризира се с голями разлики в стените: в
зоната на лопатката дебелината е 10 мм, около отвора 40 мм и
локални термични възли. Дебелостенната зона е особено
благаприятна за развитието на всмукнатино-газова пористост.
Независимо от това общата конфигурация е подходяща за
организиране на насочена кристализация чрез подходящ избор
на място на леяка и система за терморегулиране на формата.
Отливките, върху които са проведени изследванията, са
окачествени като бездефектни чрез ренгенов и ултазвуков
контрол [7]. Решаващ фактор за получаване на бездефектни
отливки се оказва температурата на метала, като оптималната
е в границите 7400-7600С. При по-ниски температури се
увеличава вероятността за образуване на всмукнатинни
дефекти поради недобро подхранване. Това не може да бъде
предотвратено чрез охлаждане и топлоизолиращи обмазки.

Сечение

Зона

надлъжно

Si

Mg

Mn

Ti

Fe

Al

хомогенна

6,91

0,32

0,20

0,13

0,35

осн.

надлъжно

с
ликвация

13,06

0,44

0,33

0,10

0,36

осн.

на-

под
зоната
с
ликвация

6,68

0,38

0,24

0,11

0,34

осн.

пречно

Значителното увеличение съдържанието на Si при
формирането на ликвацията води и до промяна на стойностите
на някои механични характеристики.
Наблюдава се известно нарастване на твърдостта, както в
лято състояние така и след термообработка – режим Т6.
Измерената твърдост по дължината на изследваното
сечение е представена графично на фиг.13.

В макрошлиф (надлъжно сечение) се наблюдава
макроликвация – струпване на евтектична фаза най-силно
изразена в зоната на термичния възел под формата на тъмно
петно с размери 15-16 мм - фиг.5. Върху макрошлифа се
наблюдават и характерните за пътя на инфилтрационния поток
бразди. Характерни микроструктури за хомогенната и
ликвационната зона са дадени на - фиг.11, а междудендритни
пори в отливката са показани на - фиг.12.

a)

b)

Фиг.11 Микроструктури, наблюдавани в отливка “Шарнир” от
сплав AlSi7Mg: а) типична микроструктура; б) микроструктура в
ликвационна област.
Фиг.13 Разпределение на твърдостта НВ по надлъжното
сечение
на отливка “Шарнир”, включващо
ликвационната област.

Тренда на нарастване на твърдостта – HB съвпада с посоката
на движение на инфилтрациония поток към зоната на
струпване на евтектика. Това се дължи на увеличеното
съдържание на Si , елемент със значително по-висока микро- и
макротвърдост от тази на алуминиевата матрица.

Фиг.12 Xарактерна микроструктура в ликвационна
област на отливка от сплав AlSi7Mg

3. Анализ на резултатите

Резултатите от химическия състав в различни сечения и
зони на отливката е представен в табл.2. Съдържанието на Si в
зоната с ликвация в надлъжното сечение се увеличава

Сплав AlSi7Mg е типично подевтектична, с широк
интервал на кристализация. Структурата и се състои от мрежа
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дендрити, α - кристали и евтектика разположена между тях.
Характерно за отливките от тази сплав е формирането на
ликвационни микро- и макро зони. Те се състоят от евтектична
фаза, в която концентрацията на Si може да достигне 12-13%.
В нея има само отделни дендритни острови. Дендритите са
фрагментарни и са загубили техните типични очертания. Това
показва, че е възможно повторното им стопяване по време на
кристализационния процес. Едрината на зърната силно зависи
от скоростта на охлаждане и е различна за различните зони на
отливката. Преходът на границата между нормална
и
ликвационна зона е по скоро рязък, което означава, че
ликвацията не е дифузионо контролиран
процес.
Макроликвацията може да има дължина до 20 мм. и тогава тя е
дефект на макроструктурно ниво. Докато микроликвациите се
развиват на малки разстояния (DAS до 100 μм) и нямат вреден
ефект върху свойствата и нивото на пористост, то
макроликвацията може да се отрази неблагоприятно и затова
трябва да се предприемат стъпки за нейното минимизиране.
Макроликвацията известна като “лунички” или “матови
петна” се формира при движението на стопилката. Понякога
макроликвацията се развива при намаляване на налягането
(създаване на вакуум), при свиване по време на втвърдяване и
образуване на всмукнатини. Прилагането на външни сили, като
налягане също стимулират формирането на макроликвации.
Чрез тях се създава скорост на течния поток, който е с
евтектичен или хипоевтектичен
състав и стопилката се
изтласква и прониква между дендритите.Тази фаза се
втвърдява в течение на периода на евтектичното плато (около
5700С). При евтектично втвърдяване могат да се образуват
изолирани всмукнатини, празнини между обвитите с евтектика
дендрити, даже преди цялата стопилка в тази дендритна мрежа
да се е втвърдила. Когато се приложат външни сили, както е
при метода на леене с противоналягане стопилката започва да
тече пред наличната междудендритна зона т.е. протича
инфилтрационна ликвация. Анализът на получените резултати
от разгледаните примери и изследванията на някои автори
показват, че макроликвацията се получава от комбинираното
действие на подхранващото налягане, температурния градиент
(охлаждането) и образуването на всмукнатини. При по-голям
температурен градиент по време на леене в ранните стадии на
кристализация времето е недостатъчно за нарастване на
кристалите. Това води до образуването на по-малко развит и
неустойчив дендритен скелет, преди достигане на евтектичната
температура. Такива крехки дендрити ще бъдат разрушавани,
разкъсвани и лесно деформирани, ако евтектичната стопилка е
принудена да тече през тази твърда мрежа. Понякога
евтектичната стопилка, която се избутва в определени зони
започва да се свива енергично в края на втвърдяването, защото
има най-ниска точка на топене. С други думи тя се втвърдява,
когато по-голяма част от отливката е вече твърда и няма
налична течност, за да подхрани образувалите се последни
всмукнатини. Обикновенно това са всмукнатини с гладка
форма. При наличието на достатъчно подхранване
разпръснатата порестост се запълва с повече евтектична
стопилка, която се концентрира по посока на най-слабата
(крехка) дендритна мрежа. Налягането действащо по време на
втвърдяването на отливката се явява “подхранващо налягане” и
е другия главен фактор заедно с тепературния градиент, който
допринася за развитието на инфилтрационната ликвация. Повисокото подхранващо налягане осигурява по-големи сили за
придвижване на стопилката. Под негово действие нараства
топлинния поток на границата форма-стопилка, увеличавайки
температурния градиент към стойност над която се развива
ликвация.
За намаляване формирането на микропористости и
макровсмукнатини е от значение контрола и управлението на
подхранващо налягане и температурен градиент.

4. Изводи
1. Изследвано е влиянието на характерни нехомогенности
в отливки от подевтектични алуминиеви сплави лети по
технология с МЛГП.
2. При леене с газово противоналягане подхранващото
налягане и технологичните параметри ( стойност,
първоначален момент на прилагане, време за достигане на
максималната стойност и продължителност на действие)
определят интензивността на инфилтрационните процеси и
формата на ликвационните зони.
3. Резултатите от сравнителните изследвания на
химическия състав и основните механични характеристики в
отливките отляти с противоналягане показват:
- при изменение съдържанието на Si в зоната на ликвация
не се наблюдават съществени отклонения между основните
механични характеристики за зони с хомогенна структура и за
тези с ликвационни образувания, както в лято, така и в
термообработено състояние. Наблюдава се малко увеличение
якостта на провлачане, на твърдостта и спадане относителното
удължение в ликвационната зона.
- по-изразителни са тези различия между свойствата в зони
с некомпенсиран обемен дефицит-всмукнатинна порестост и
такива при които е налице инфилатрационна ликвация.
4. Инфилтрационната ликвация, като структурна
нехомогенност в отливката от сплав AlSi7Mg отлята с
противоналягане е по-добра алтернатива в сравнение с
наличието на макро- и микровсмукнатини.
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Резюме
В статье был установлен основной технологический фактор формовки при ЛГМ - газовое разрежение NP в порах песчаного
наполнителя, которое не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок. Необходимость жёсткой конструкции
обусловлена тем, что на вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы внешнего атмосферного давления, а также
вибро-транспортные воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1)
газового давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого металла.
Ключевые слова: molding, gas models, casting, technology, process

1 Введение

вакуумной системы при отсосе газов деструкции ППС во время
заливки, температуры и качества жидкого металла, от
поддержания заданной скорости заливки в правильно
подобранной ЛПС. Две
последние группы факторов касаются правильного выбора для
каждого типажа моделей контейнерной опочной оснастки и её
функционирования.
Затраты при единичном изготовлении модели в среднем
составляют до 20% и более, от всей стоимости отливки.
Подробнее рассмотрим цикл формовки, который при ЛГМ
включает следующие технологические операции:
1) подача очищенного и обеспыленного формовочного
материала - кварцевого песка в контейнер (с содержанием
пылевидных частиц до 8% и с температурой ниже 40°С);
2) создание песчаной «постели» в литейном контейнере;
3) контроль формовщиком модели/модельного блока (куста) с
ЛПС на отсутствие отслоений противопригарного покрытия,
щелей в местах склейки частей модели, стояка, питателей,
прибылей и др.;
4) установка модели/блока на «постель» в контейнере;
5) послойная засыпка контейнера с виброуплотнением для
заполнения песком полостей модели (которые в традиционных
формах со связующим, изготовленных по постоянным моделям,
выполняют стержнями);
6) герметизация контейнера с установкой литейной чаши, а
также засыпка защитного слоя песка на герметизирующую
плёнку от прожога каплями жидкого металла при запивке;
7) транспортирование контейнерной формы на заливочный плац
и подключение её к рукаву вакуумной системы, с последующим
включением вакуумного насоса лишь на период заливке
выдержкой 0,5 - 5 мин. после неё для затвердевания отливки.
При литье деталей мелкого развеса на кусте могут десятки
моделей. При неправильном составлении куста моделей может
сдеформироваться от тепла ранее залившихся отливок на этом
кусте. Кроме этого, нарушение равномерности откачки газов продуктов деструкции моделей приводит к видам брака, как
недолив, газовые раковины, ужимины, пригар и т.д.
Поддерживать заданный режим вакуумирования на границе
металл-форма, а также быть ёмкостью для удобного засыпания высыпания, удержания и уплотнения песка литейной формы,
фиксирующего фасонную поверхность отливки и служащего
опорой для жидкого металла, твердеющего в отливку, есть
функции опочной оснастки. Её ещё можно рассматривать как
продолжение вакуумной системы литейного участка в виде
герметичной ячейки. Очевидно, что вместе оснастка,

Слабое внедрение ЛГМ в отечественное производство (и стран
СНГ) можно объяснить недостаточной осведомлённостью
литейщиков и промышленников о несложных принципах
регулирования газового давления на границе металл-форма по
законам газодинамики и гидравлики, о наличии достаточно
простого преимущественно отечественного оборудования для
модельного и формовочного производства. Недопонимание
физики пока ещё малопопулярного в производстве СНГ
процесса ЛГМ, включая принцип «работы» вакуумируемой
опочной оснастки, даёт предпочтение знакомой традиционной
формовке со связующим при выборе технологических
процессов для модернизации цехов. Тем более при обильной
рекламе импортёров оборудования для ХТС, даже при том, что в
последующем при эксплуатации выясняется, что стоимость
смоляной связующей композиции доходит до $500 на тонну
литья. Применение смесей со связующим сопровождается
неблагоприятной
экологией
литейного
цеха
и
малопривлекательностью труда в нём, если его не переводят на
качественно новый уровень экологической культуры [1].

2 Результаты и дискуссия

Применению вакуума в форме при ЛГМ предшествовало то, что
газы от деструкции ППС модели отводились через перфорации
опок и проколы в песчаном наполнителе в атмосферу цеха, что
по сегодняшним меркам просто недопустимо. Дальнейшие
исследования физико-химии технологии ЛГМ, гидродинамики
процесса с подвижным фронтом газификации модели как
химического и фазового источника газовыделения, теории
фильтрации песка при применении вакуума дали новые
положительные результаты для получения качественных
отливок и повышения экологии производства.
При ЛГМ технологические операции, определяющие получение
отливок с наименьшими трудовыми и материальными
затратами, обычно выполняют в такой последовательности: 1)
проектирование технологии литья с выбором положения
модели в форме, вида и размеров литниково-питающей системы
(ЛПС); 2) получение моделей; 3) формовка; 4) плавка металла
нужной марки и заливка им формы. Анализ работы цехов и
участков ЛГМ показывает, что качество отливок обычно
зависит: до ~50% - от качества модели, собранного модельного
блока, его покрытия специальной краской (т.е., от соблюдения
технологии изготовления модели); до ~25% - от положения
модельного блока/куста в литейных контейнерах, качества
формовочного материала - песка, степени его виброуплотнения
и герметизации (т.е. от режима формовки); до ~25% - от работы
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уплотнённый песок и модель составляют литейную форму.
Задачей конструирования такой оснастки является обеспечение
указанных функций с минимальными затратами.
За время внедрения ЛГМ-процесса в литейном цехе ТОО «КМЗ
им. Пархоменко» созданы вакуумируемые литейные
контейнеры (ЛК) различных форм и конструкций. Приводим их
описания и достоинства по опыту эксплуатации ЛГМ разной
серийности (фиг. 1).

модели при ЛГМ является определяющим, а стоимость модели,
особенно при индивидуальном литье, может существенно
влиять на стоимость отливки, следует тщательно выполнять
операции формовки и заливки, чтобы зря не испортить модель.
Это часто зависит от конструкции применяемого оборудования
и оснастки.

3 Заключение

С учётом вышеприведённой аргументации, конструкция ЛК
должна удовлетворять следующим требованиям: 1) жёсткость;
2) герметичность; 3) равномерность вакуумирования по
поверхности модели или по объёму песка; 4) удобство
эксплуатации, включая требования безопасности труда и
экологии; 5) ремонтопригодность; 6) долговечность при
эксплуатации и вибровоздействии, а также невысокая
стоимость.
Основной технологический фактор формовки при ЛГМ газовое разрежение NP в порах песчаного наполнителя, которое
не только влияет на прочность формы, но и на качество отливок.
Необходимость жёсткой конструкции обусловлена тем, что на
вакуумируемый контейнер при эксплуатации действуют силы
внешнего атмосферного давления, а также вибро-транспортные
воздействия и возможен контакт с расплавом металла. При
заливке усилия, действующие на ЛК, состоят из: 1) газового
давления 30 - 70 кПа на наружную поверхность от разницы
атмосферного давления и вакуума; 2) сил термического
расширения формовочного песка и его веса; 3) веса заливаемого
металла.

4 Литература
1 Шуляк В. С. Литьё по газифицируемым моделям. — СПб.:
НПО «Профессионал», 2007. — 408 с.

фиг 1 - Эксплуатация ЛГМ:
1 – сетка; 2 – вакуумный канал; 3- патрубок для подключения
вакуум насоса
Используемые ЛК такой конструкции оказались более
эффективными. Увеличивается откачиваемость газов, что
определяет выход качественных отливок (брак 2 - 3%) без
науглероживания и газовых раковин. Эти ПК можно
использовать для получения отливок различного развеса со
сложными формами. Основание (дно) контейнера из толстого
листа обеспечивает равномерный контакт с плитой вибростола,
а также использование рольгангов приводных и бесприводных
для перемещения между технологическими площадками
формовочно-заливочного участка.
Для серийного получения крупногабаритных пространственных
отливок, например, боковых рам тележек вагонов, валков
прокатных станов, трубчатых элементов скважинной запорной
арматуры, корпусов («улиток») насосов часто делают
специальные литейные контейнеры. А для разовых отливок
могут применять различные металлические ящики, навесив на
их стенки гибкие трубчатые фильтры и загерметизировав
плёнкой возможные щели на стенках (например, челюстных
контейнеров).Также, получение качественных отливок методом
ЛГМ аналогично всем литейным технологиям, зависит от
многих технологических факторов. Поскольку фактор качества
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Abstract: Results of computer simulation of some classic foundry technologies used in our national industry practice are presented.
Computer simulation is performed using the latest version of well known and world famous software MAGMA5. Using its geometric
modeller the components of casting-mould systems are build in 3D and then the processes of the filling of the mould’s cavity and castings
solidification are carried out. Obtained temperature fields together with predictions for casting quality are shown. The most important
criteria functions localizing different defects into the formed castings are presented. The reasons of their appearing are analyzed and
discussed. The results of experimental measured temperatures are compared with model obtained in the same places. A good coincidence is
found.
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1. Увод

Математическото моделиране на процесите и явленията
при формиране на отливките и особено неговата компютърна
реализация, отдавна са станали неразривна част от световната
леярска практика[1]. Този инструментариум се развива бурно
през последните две десетилетия[2,3], доказвайки своята висока
ефективност при локализацията на дефекти, прогнозирането на
качествата и свойствата на отливките и особено при
оптимизацията на леярските технологии, предоставяйки
решения с минимална себестойност и високо качество. Ето
защо той се явява един от най-мощните инструментариуми за
повишаване на конкурентноспособността на леярското
производство.
Един от най-широко използваните в световен мащаб
софтуерни пакети за такива цели е известен под името
MAGMASOFT. Той е създаден от фирмата MAGMA GmbH
със седалище гр.Ахен, Германия. Пакетът се развива и
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата.
Разширяват се и се усъвършенстват както математическите
модели, обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси,
така и базата данни, която позволява третирането на все поширок кръг от материали и сплави, а така също и методите на
леене. По такъв начин, пакетът успешно се конкурира с найизвестните и мощни програми от бранша, като ProCast,
Abbacus, Ргo-Engineering, NOVACAST, 3D-FLOW и др.
Неговата последна версия MAGMA5.2.7 е използвана в
настоящата разработка за компютърна симулация на няколко
технологични решения за леене на детайли по класически,
гравитационен способ в пясъчни форми.
Представени са резултати, получени при компютърното
симулиране на три отливки с наименования ,,Фланец
Хюндай’’, ,,Плоча лагерна’’ и „Пръстен”.

2. 3D моделиране на
системите отливка-форма.

геометрията

на

Съвременните софтуерни пакети за симулиране на
отливки решават изключително сложни и нелинейни системи
от частни диференциални уравнения, заедно с техните
гранични и начални условия. Това се налага, защото процесите
на формиране на отливките се явяват сложен комплекс от
процеси, като запълването на кухината на леярската форма със
стопилка, кристализацията на сплавта в условията на термична
и концентрационна конвекция в течната фаза, дифузия на
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компонентите през фронта на кристализация и в твърдата фаза,
фазовите превръщания по време на тези процеси и много
други. И всичко това следва да се осъществи при
едновременно, адекватно описание на както на температурните
полета в отделните компоненти, така и напреженията и
деформациите, възникващи в тях.
Всичко това е възможно да се реализира посредством
числени методи, които изискват подходяща разбивка на
пространствените тела на малки елементи. За целта е
необходимо всички компоненти на леярската система да бъдат
представени в 3D. За цитираните в увода отливки това е
направено с геометричния моделиер на MAGMA, като
резултатът е показан на следващите три фигури (Фиг.1-3).
Отливките са представени заедно с компонентите на
съответната леякова система.

Фиг.1 Отливка „Фланец
Хюндай”

Фиг.2 Отливка „Плоча
лагерна”

С червени стрелки
са показани местата
на
вливане
на
течния
метал.
Изобразени
са
леяковите системи,
използваните
мъртви глави, както
и геометрията на
пясъчните каси, с
които
се
Фиг.3. Отливка „Пръстен”
осъществява
леенето. Копирани са евристични технологични решения от
практиката на наша леярна.

3. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Фланец Хюндай”

•

Тази отливка се формира от стандартната сплав AlSi10Mg.
За целите на компютърната симулация са използвани нейните
параметри от базата данни на MAGMA5.2.7. Отливката се лее в
каса с формовъчна пръст. Нейните топлофизични параметри
топлопроводност (λ), плътност (ρ) и специфична топлоемкост
(Cp) са получени посредством целенасочени измервателни
експерименти като функции на температурата, които са
представени съответно на Фиг.4, Фиг.5 и Фиг.6.

Фиг.4. Топлопроводност

•

Температурата на стопилката в мъртвата глава е значително
по-ниска от тази в питателя (Фиг.11), което намалява
нейната ефикасност при храненето на отливката;

Избраният начин на запълване крие рискове от затваряне на
въздух в горната част на отливката, ако не е осигурена
нужната газопроницаемост на формовъчната смес.
Траекториите на отделните частици на флуида по време на
запълването могат да се проследят с използване на
инструмента “Tracer”. С подходяща цветова кодировка може да
се наблюдава или времето, за което дадена частица достига
дадена точка от обема на отливката или температурите на
точките, през които преминава. Момент от запълването с
визуализация на този инструментариум е показан на Фиг.12.

Фиг.5. Масова плътност
Фиг.12. „Tracer”

Фиг.6. Специфична
топлоемкост

Полученото
температурно
поле
по
време
на
кристализацията е представено на Фиг.13 в цветова кодировка
и изобразява полето в момента, когато е кристализирал 70% от
обема на отливката. За долна граница на температурната скала
е избрана температурата на солидуса на сплавта. По такъв
начин най-светлозелената част от отливката отговаря на 100%
затвърдяла фаза.
Регистрираните в контролните точки време-температурни
криви са съпоставени с моделно получените от MAGMA5.2.7
на Фиг.14.

Фиг.7. Контролни точки

По време на леенето температурата се измерва в три контролни
точки, чието местоположение е показано на Фиг.7. Техните
показания се използват за допълнителна верификация на
компютърните симулации.
Запълването на леяковата система и кухината на формата
се осъществява гравитационно при начална температура на
леене Т=680оС. В резултат на симулирането с МАГМА5.2.7 е
получен законът на запълване и еволюцията на температурното
поле на течния метал. Характерни моменти на процеса са
показани на Фиг.8, Фиг.9, Фиг.10 и Фиг.11.

Фиг.8. Запълване на
формата. t=1.26сек.

Фиг.13. Температурно поле
при 70% кристализация

Фиг.9. Запълване на
формата. t=1.93сек.

Фиг.14. Сравнение на експерименталните с моделните
резултати за отливка ,,Фланец Хюндай”
MAGMA5.2.7 предлага специализирани критерии за
прогнозиране на качествата (респективно дефектите) на
формираната отливка[4,5]. В повечето случаи това са
феноменологични критериални функции, които представляват
различни комбинации от производни на температурното поле.
В най-общ вид те могат да бъдат представени с

Фиг.10. Запълване на
формата. t=2.92сек.

∂T


K = C 0  ( ∇T ) α . ( ) β . τ γ 
∂t



Фиг.11. Запълване на
формата. t=5.2сек.

На базата на тези резултати могат да се направят следните
констатации:

δ

.

Различни набори на параметрите C0, α, β, γ, и δ формират
конкретна критериална функция. Софтуерът предоставя
възможността потребителят да въвежда набор от параметри по
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за нежелано турбулентно запълване, а от друга води до дефекти
от вида „недоспай”, влошавайки механичните свойства на
изделието и водещи до лоша повърхност на отливката. Това
струйно течение добре се вижда и на Фиг. 23, където е показан
инструмента “Tracer” за тази отливка в момент от нейното
запълване.
Получена е и еволюцията на температурното поле по време на
кристализацията на тази отливка. Един момент от нея е показан
на Фиг.24. Долната граница на температурната скала и тук е
избрана да е равна на температурата на солидуса. По този
начин

собствено усмотрение. Стойностите на тези функции се
представят графично във всяка точка на отливката. По-долу на
Фиг.15-18 са представени получените при симулацията на
отливка „Фланец Хюндай” резултати за по-важните от тях.

Фиг.15. Критерий “HotSpot”

Фиг.16. Критерий “Niyama”

Фиг.23. “Tracer”. t=3.58сек.
Фиг.17. Критерий “Porosity”

Фиг.24. Кристализация 70%

светлозелените зони очертават 100% затвърдялата част от
отливката. Ясно се виждат зоните, в които се затварят
термични възли с неизбежен масов дефицит в тях.

Фиг.18. Критерий
“Microporosity”

Критерият “HotSpot” (Фиг.15) очертава зоните, в които при
кристализацията се формира масов дефицит. В зависимост от
големината му в тези зони следва да се очаква повишена газова
пористост и даже смукнатини. Другите три критерия на
Фиг.16-18 също оценяват степента на газова пористост и
микропористост в отливката. Добре се вижда, че прогнозната
пористост е значителна в отговорни зони на отливката и
следователно е препоръчително да се потърсят нови поподходящи решения на технологията за формиране на тези
отливки.

Фиг.25. Контролни точки при
отливка “Лагерна плоча”

4. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Плоча лагерна”

Местоположението
на
контролните точки, в
които са разположени
термодвойки е показано
на Фиг.25.
Регистрираните
в
контролните
точки
време-температурни
криви са съпоставени с
моделно получените от
MAGMA5.2.7 на Фиг.26.

Тази отливка се формира от същата алуминиева сплав и се
леесе в пясъчна каса по гравитационен способ в същата
формовъчна смес както отливката “Фланец Хюндай” от
предходната точка. Температурата на заливане в този случай е
Т=658оС. Подаването на течния метал става съгласно
показаното със стрелка на Фиг.2. Чрез компютърна симулация
с MAGMA5.2.7 и в този случай е получен законът на запълване
на кухината на формата като еволюцията на температурното
поле при този процес е показана на Фиг.19-22.

Fig.26. Сравнение на експерименталните с моделните
резултати за отливка ,,Плоча лагерна’’

Фиг.19. Запълване на
формата. t=1.93сек.

Фиг.20. Запълване на
формата. t=2.48сек.

Фиг.21. Запълване на

Фиг.22. Запълване на

формата. t=3.58сек.

Зоните, в които се очертава масов дефицит се потвърждават и
от съответните критерий “HotSpot” и “Porosity”, показани на
Фиг.27 и Фиг.28, съответно.

формата. t=5.5сек

Фиг.24. Критерий “Hot Spot”

Добре се вижда, че по време на запълването се наблюдава
разделяне на фронта на течния метал на отделни потоци, които
в по-късни моменти и при по-ниска температура се затварят за
проходните отвори на отливката. Такъв начин на запълване не
е препоръчителен, защото от една страна са създадени условия

Фиг.25. Критерий “Porosity”

От последните резултати се вижда, че прогнозната пористост е
значителна в отговорни зони на отливката и следователно е
препоръчително да се потърсят нови по-подходящи решения на
технологията за формиране на тези отливки.
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5. Резултати, получени при симулиране на
технологията за отливка „Пръстен”

На базата на получените температурни полета,
критериалните функции и микрострукторното моделиране,
включено в MAGMA5.2.7, софтуерът прави прогнози за
параметрите на очакваната структура и свойствата на сплавта в
обема на отливката. Някои от тях са приведени на Фиг.32-35.

Аналогични на изложените по-горе симулации са
осъществени и за отливка “Пръстен”. Сплавта и методът на
леене е същият, както при предишните две отливки.
Запълването на формата се осъществява за два пъти по-кратко
време (Фиг.26 и Фиг.27 ) и значително по-последователно и с
по-добър фронт на запълване. Но и тук нехомогенност внася

Фиг.26. Запълване на
формата. t=1.26сек.

Фиг.34. Среден размер на
вторичните дендрити (DAS)

Фиг.27. Температурно поле в
края на запълването.
t=2.53сек.

Компютърната симулация, освен, че дава възможност да
се разкрият предварително недостатъците на една технология,
се явява и мощно средство за нейната оптимизация. Например,
за настоящата отливка бе потърсено ново технологично
решение на базата на изолационни мъртви глави на FOSECO,
разположени по горната й повърхност – Фиг.36 и Фиг.37.

Значително по-студената стопилка в мъртвата глава в
сравнение с питателя.
Процесът на кристализацията на отливката е показан чрез
температурното поле, представено в моменти от процеса на
кристализация - Фиг.28 и Фиг.29.

Фиг.28. Температурно поле
по време на кристализацията.
t=514сек.

Фиг.35. Среден размер на
зърната

Фиг.36. Нова технология

Фиг.37. Мъртви глави на
FOSECO

Фиг.38. Критерий “HotSpot”

Фиг.39. Критерий “Porosity”

Фиг.29. Температурно поле
по време на
кристализацията. t=591сек.

Вижда се, че затвърдяването в този случай протича правилно –
от периферията на отливката към мъртвите глави. Но почувствителните критерии, показани на Фиг.30 и Фиг.31
показват, че все пак храненето на отливката не е на 100%
навсякъде. Локализират се все пак области с малка газова
пористост.

От приведените критерий на Фиг.38-39 добре се вижда, че този
вариант на технологията осигурява бездефектна отливка.

6. Заключение

Фиг.30. Критерий “HotSpot”

Авторите се надяват, че представените резултати са
убедително доказателство за важната роля на компютърното
симулиране при проектиране и изготвяне на леярските
технологии и същевременно горещо препоръчват широкото му
навлизане в производствена практика на националната леярска
индустрия.

Фиг.31. Критерий “Porosity”
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Наличието на пористост срещу шийката на мъртвата глава се
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Фиг.32. Относителен дял на
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Фиг.33. Разпределение на
първичната фаза
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ
СПЛАВИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЯСЪЧНИ ФОРМИ
П. Петров, Р. Лазарова, Г. Кличева, В. Манолов, Г. Йоцов
Abstract: Sampled are macro- and microstructure and mechanical properties of castings to selected parts of an aluminum - silicon alloy,
obtained by gravity casting in sand moulds.
The studies were conducted in connection with the implementation of scientific - research project on "Improving the technology for casting
of aluminum alloys by computer simulation and nanotechnology", funded by the National Innovation Fund of the Ministry of Economy and
Energy on "financial support schemes innovative companies."
The resulting information on the properties of the studied casting allows to assess to what extent the technologies used to provide the
required injection of standard mechanical and structural characteristics of parts made from these castings. It was found that the mechanical
properties in all cases lower than the limit information based on the known and standard. These results indicate that it is necessary to
propose a technological measures to improve the operational properties of the castings.
Въведение: Работата се отнася за отливки от алуминиеви
сплави с различна сложност и конфигурация, с тегло между
0.5 и 25.0 кг – ротационни детайли (валове и ролки), пръстени,
фланци, дискове, тръбни връзки, плочи, гривни шайби и др. за
тежко натоварени детайли в дървообработващата и
електротехническата промишленост.
Изследванията се провеждат във връзка с изпълнението на
научно – изследователски проект на тема: “Подобряване на
технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез
компютърно симулиране и нанотехнология", финансиран по
Договор № 6ИФ-02-4/15.12.2012 г. от НАЦИОНАЛНИЯ
ИНОВАЦИОНЕН ФОНД. към Министерство на Икономиката
и Енергетиката по „ФИНАНСОВА СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА

ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”. Изследват се макро- и
микроструктурата, както и механичните свойства на
подбрани отливки за детайли от алуминиево – силициев
сплави, получени чрез гравитационно леене в пясъчни форми, с
цел
подобряване
на
иновационния
капацитет
на
производителите.
1. Описание и технология за леене на отливките
След направения анализ на производствената програма на
производители, бяха избрани отливки ,,Фланец Хюндай“ и
„Плоча лагерна“, като обекти за работа по проекта – фиг. 1.

Фиг. 1. Общ вид на отливки „Фланец Хюндай“ с леякова система и мъртва глава и „Плоча лагерна“ без леякова система с
изрязани части от нея за образци за металографски изследвания и механични изпитвания
Отливка ,,Фланец Хюндай” с тегло 7,200 kg представлява два
фланцеви елемента с различни размери, съединени с
тръбовидна част. Диаметрите на големия фланец са Ø 275 / Ø
150 mm, дебелина 20 mm. Диаметърът на малкия фланец е Ø
215 / Ø 170mm, дебелина 16mm. Двата фланеца са
ексцентрично изместени от оста с ексцентрицитет е = 25 mm.
Диаметърът на частта, която ги свързва, е Ø 170 mm и дебелина
на стената 15 mm.
Отливка ,,Плоча лагерна” за фирма Хюндай с тегло 3,800kg
представлява плоча със силно развита повърхност, отвори,
ребра и термични възли. Тази сложна фасонна отливка има найголяма дължина 600 mm, ширина 370 mm., максимална
дебелина на стената 42 mm, минимална дебелина 12 mm.

Получена е в пясъчна форма, състояща се от две полуформи.
Отливка ,,Фланец Хюндай’’ има и сърце от кварцов пясък.
Технологията на леене трябва да включва качествена и
количествена оценка на сплавите и стопилките от тях. За целта
се провежда контрол на химичния състав, определя се
съдържанието на водород и съдържанието на неметални
включвания в стопилката. Така се осигурява предвидимост на
параметрите на технологията и следователно добро качество
на отливките.
Химичният състав на използваните сплави, съответно
AlSi10Mg – за „Фланец Хюндай“ и AlZn10Si8Mg за „Плоча
лагерна“, е даден на таблица 1 ( тегл.% ).
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2.
2.1.

Mn
%

Mg
%

Zn
%

Cr
%

Ti %

Ni %

Pb
%

Таблица 1
Al
%

Сплав

Si %

Fe %

Cu
%

AlSi10Mg
DIN239

9.18

0.65

0.07

0.17

0.43

0.05

0.01

-

0.01

0.01

89.40

AlZn10Si8Mg

7.5-9

0.3

0.1

0.15

0.20.5

910.5

-

0.15

-

-

82.6

Металографски анализ на образци от отливките
Отливка „Фланец Хюндай“

проявени с 0.5% разтвор на HF във вода. Количественият металографски анализ е проведен
чрез автоматична система за анализ на изображението Olympus MicroImage.

Макроструктурата на образците е показана на фиг. 2, на която
се вижда, че в образец Б-3 и Б-4 в централната зона на
отливките има струпване на евтектикум, а в образец Б-3 се
наблюдава и централна пористост.
Количественият анализ (табл.2) показва, че най-дребнозърнеста
е структурата на образец Б-2 с едрина на зърната - 434 μm, а
най-едрозърнеста на образец Б-4 - 755 μm.

Изследвана е макроструктурата на образци от отливки „Фланец
Хюндай”и „Плоча лагерна“. Образците са подготвени по
стандартна процедура – мокро шлифовани до шкурка 800 и
проявени с разтвор 10 ml HCl, 15 ml HNO3, 20 ml H2O и 5 g
FeCl3.
Образците за изследване на микроструктурата са мокро шлифовани, механично полирани и

Фиг. 2. Макроструктура на образци от отливка „Фланец Хюндай“
Таблица 2. :Размер на зърната на отливка ,,Фланец Хюндай”
Означение на
образеца
Б-2
Б-3
Б-4

D max, μm

D min, μm

D ave, μm

578
640
931

296
404
615

434
510
755

На фиг. 3. е представена микроструктурата на образците, която
се състои от дендрити от α- твърд разтвор и евтектикум от αтвърд разтвор и силициеви частици. Дендритната структура в

големия фланец не е ясно изразена. Стойностите на DAS –
разстояние между осите на вторичните дендритни разклонения
са представени в таблица 3.
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Образец 1-А (малък фланец)

Образец 3-А (голям фланец)

Образец 2-В (малък фланец)

Образец 4-В (голям фланец)

Фиг. 3. Микроструктура на образци от отливка „Фланец Хюндай“
Таблица 3. Разстояние между осите на вторичните дендритни разклонения – DAS
Означение на образеца
1-А /малък фланец/
3-А /голям фланец/
2-В /малък фланец/
4-В /голям фланец/
От изложените резултати в табл. 3 се вижда, че параметърът
DAS на микроструктурата в трите образеца е приблизително
един и същ, само в образец 3-А той e 61.38 μm.
Изследван е и образец от основата на големия фланец.
Микроструктурата е показана на фиг. 4. Наблюдава се

DAS, μm
39.66
61.38
40.54
38.12
значителна пористост, на която е направена оценка чрез
количествен металографски анализ. Установено е, че средният
диаметър на порите е 20µm, и че техният обем представлява 1.7
% от общия обем.

Фиг. 4. Пористост в основата на голям фланец
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2.2.

Отливка „Плоча лагерна“

На фиг. 5 е показана макроструктурата на образци от отливка „Плоча лагерна“.

Образец 1

Образец 2

Образец 3
Образец 4
Фиг. 5. Макроструктура на образци от отливка „Плоча лагерна“
В образци 1-4 се наблюдава пористост. В образец 3 има ясно
изразена централна пористост. Средният диаметър на порите е

0,54 mm. Данните от количествения металографски анализ са
дадени в таблица 4.

Таблица 4. Среден диаметър на зърната на образциот отливка „Плоча лагерна”
Означение на
D max, μm
D min, μm
D ave, μm
образеца
1
1229
596
876
2
1034
547
770
3
1193
561
821
4
693
297
465
Изследвана е и микроструктурата на образци от отливка „Плоча лагерна”- фиг. 6.

Фиг. 6. Микроструктура на образец от отливка „Плоча лагерна“
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Микроструктурата на всички образци се състои от матрица от
α- твърд разтвор и евтектикум α- твърд разтвор и едри
силициеви кристали и интерметалиди. Не се наблюдават ясно
оформени дендрити.

материал. Методиката, по която се изпитват пробните тела, е
съобразена с изискванията на стандартите БДС 4758- 2006, БДС
9252 – 2007, БДС ЕN 10080:2005, БДС ЕN ISO 15630-1. Според
геометрията на отливките се избират подходящи зони, от които
се вземат проби за изработване на образците, които се изпитват
съгласно БДС EN 10002-1 и се получават данни за механичните
характеристики: якост на опън Rm, граница на провлачване R0,2
и относително удължение A5.
Резултатите от изследванията са показани на таблица 5.

Механични показатели на отливките

3.

Изпитванията се осъществяват върху стандартна, универсална
изпитателна машина тип “Amsler”, с прецизно измерване и
запис на всички якостни и пластични свойства на изследвания

Таблица 5. Механични свойства на образци от отливки ,,Фланец Хюндай” и ,,Плоча лагерна’’
№ по
ред
1
2
3
4

Наименование/
№ на отливка
фланец”Хюндай”
фланец”Хюндай”
плоча лагерна
плоча лагерна

D0
mmØ
4,96
5,00
4,98
4,99

L0
mm
25
25
25
25

Сравнението на механичните свойства на отливките с
механичните свойства за същите сплави, дадени в [1,2]
показва, че за отливка ,,Фланец Хюндай’’ R0,2 е близко до
стойността, посочена там– R0,2=90 MPa. За Rm е получена
значително по-ниска стойност от тази в [1,2], която е Rm=170
MPa. Относителното удължение A5 също е по-ниско от
изискванията, които са A5=2%. За отливка ,,Плоча лагерна”
Rm също е по-ниско от дадената стойност в [1], която е
Rm=200 MPa, както и A5, която в [1] има стойност A5=2%.
Единичните образци, за които механичните свойства са
дадени в [1], са отляти в пясъчна форма. Подобни и повисоки са и механичните свойства, приведени в стандартите
EN1706:2010 и ENAC-46000.

P max,
kg
245
225
317
320

R0,2
MPa
89,8
88,9
111,8
120,9

Rm
MPa
124,3
112,4
159,6
160,5

A5
%
0,9
0,8
1,4
1,2

Литература
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Заключение
Проведените
изследвания
са
извършени
съгласно
разработените методики. Получена е информация за
свойствата на изследваните отливки. Това позволява да се
направи оценка за това, доколко използваните технологии за
леене на изследваните отливки осигуряват изискваните от
стандарта механични и структурни характеристики на
детайлите, получени от тях.
Резултатите от анализа на структурата на изследваните
образци показват наличие на значителна пористост в
отливките. Това е свързано с недоброто подхранване с течен
метал по време на кристализацията. Средният диаметър на
порите е 0,54 mm.
От изследването на отливките се установява, че механичните
свойства във всички случаи са по-ниски от допустимите
според известната информация и стандартите. Тези резултати
показват, че е необходимо да се предложат технологични
мерки за подобряване на експлоатационните свойства на
отливките.
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INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION OF QUARTZ SAND
ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FOUNDRY MIXTURES
BY THE METHOD „NO BAKE”
Dr.Eng. Dossev V.1, Laempe EAST Co1, Ruse, Bulgaria; E-mail: laempeeast@datatower.net;
Eng. Valchev A.2, Kaolin AD2, Senovo, Bulgaria; E-mail: avalchev@kaolin.bg
Eng. Nedelchev K.3, Kaolin AD2, Senovo, Bulgaria; E-mail: knedelchev@kaolin.bg
Dr.Eng. Rachev P.4, Technical University3, Ruse, Bulgaria; E-mail: p_rachev@abv.bg;
Abstract: At the contemporary conditions of cast production there has been a permanent interest in economically more profitable
technologies for obtaining moulds and cores of controlled properties. A part of this interest is related to quartz sands as a basic and the
most common component in the practice of foundry mixture productions. State of sand surface and its influence in formation of foundry
mould and core physico-chemical properties are of particular importance.
In this report, various conditions of mechanical activation on the surface of quartz sand in “a fluidized bed” are discussed. The theory of
such activation necessity has been partly explained. The “time” factor in preserving the activated layer potential is noticed. The efficiency
of the activated layer in producing foundry mixtures strength by the method “No Bake is shown..

KEYWORDS: CASTING,QUARTZ SAND, MECHANICAL ACTIVATION, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Quartz sands are typical with the presence of great amount of
“deaf pores” which is ovserved in most real pore bodies. In these
cases, the front of binding composition entry is hindered by the
presence of these pores or other products of sufficient penetrating
ability that finally lead to AS reduction.
Different “activation” methods on the contact surface in order
to control the mixure properties through governing the state of
the limitating unit have been known. One of those methods is the
performance of mechanical activation (rubbing through of quartz
sand particles - either each other or on a separate surface) on the
filler surface – quartz sand in the case.
The task assigned in the present job is to determine the rate of
influence of the mechanical activation method on physicomechanical properties, and particularly on AS in foundry
mixtures.

1. Introduction
In relation to improving the properties of foundry mixtures,
special attention has been paid to the modern conditions of
production. The mixture itself could be regarded as a dispersive
system which is composed of solid non-metal particles (in our
case quartz particles) wrapped up by a thin layer of binders.
According to the second law of thermodynamics, foundry
mixtutres would have an oprimum structure if they were in state
of balance. Therefore, conditions have been created still at the
time of homogenization where in the process of mixing two basic
tasks are resolved – attaining a necessary homogeneity and
maximum strength at limitation of other properties.
The mixtute structure is formed at the expense of some
physico-chemical processes taking place at the border: quartz
sand (solid) – binding composition (liquid system).

3.Decision on the investigated problem

The quartz sands РК, UKSS1, and KLP of different nature and
morphology (Fig.1, 2, 3) from Kaolin AD, in amounts of 2.0 kg.
+/- 0.001 kg.) are put in a laboratory unit (“fluidized bed”).Sands
are of homogeneity over 90%, grain size 0.25 mm.
Intensity of processing sand surface, tuned by change in the
process duration, at flow = const., was chosen as an influence
factor.
Following activation, mixtures were produced in a vibrating
mixer, type STATORMIX 22 of Klem with automated dosing of
constant amount and ratio of the same type components. The
binding system (resin + hardener) was Huttenes –Albertus.
Test bodies were obtained with the help of a laboratory press
with cyllindrical specimens of sizes Ф=50 mm. and Н=50 mm.,
and for beams with
АхВхL = 24.5x24.5x172.5 mm,
respectively.
Adhesive strength is determined at tensile under the method
[4].
The activation process is composed of continuous rubbing
between particles at normal environment temperature.
Mixtures’ physico-chemical properties (strength of pressure,
erosion resistance and gas permeability based on test bodies) are
measured with the help of repsective laboratory testers LRu and
LfR1 on IO PI.

2. Presentation of the problem and ways to resolve
The modern binders, based on the use of organic resins,
hardened in various kinds of liquid hardening agens, can rougly
be classified into “No Bake” systems.
Strength formation is explained with an increase of the binder’s
molecular mass through linking many oligomer resin molecules
when hardening in larger polymeric ones. Simultaneously with
that “formation of adhesive strength”, it begins processes of
adhesion with the surface of sand particle, i.e. “creating adhesive
strength” (AS).
Finally, the strength of mixutures is an entirety of two
simultaneously performed processes at setting – formation of an
adhesion link between quratz sand and the binding composition
and cohesive strengthening of the composition itself. The
difference between them is too great and according to some
opinions [1,2] it reaches up to 15-20 times in favour of the
cohesive strength.
The issues of growth of furan resin adhesion to quartz sands
are exceptionally important for the practice. Even a minimum
raise in (AS) would result in decrease of binding composition
content in mixures, improvement in conditions at the border
layer: “metal-form” and workplace environment.
The microrheolgical processes at the joint surface have an
great effect upon the value of adhesion to quartz sand. These
also are the beginning of the (AS) formation, and are determined
by different factors as relief, surface cleanness etc.
Quartz sand surface is characterized by multiple of
unevennesses defining the roughness. The unevenness reaches
dozens to hundreds of angstroms. It is known that AS is
increased when the degree of roughness and angularness raise
[3].
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In the process of influence on sand surface, at conditions of
“fluidized bed”, at rubbing through, in addition to the increased
agility of the atomic layer, from the surface itself it is detached
contamination particles, stuck harmful oxides as well as adsorbed
different gases and air, especially in sectors of microscopic
cracks and unevenness. This is visually shown in sands of
different origin and nature. For this purpose, three kinds of sand
were selected: 01РК025, KLP026 и UKSS 1, differing in this
case by the degree of morphology and state of surface [5].
In Fig 5, it is shown strength test data at constant parameters
and processing conditions in different selected sands

Strength of pressure МРа.10-

Fig. 1. Sand 01РК025
10

01PK025
KLP026

8

UKSS 1
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Fig.5. Strength of mixtures, in MPa from sands 01РК025,
KLP026 и UKSS 1 depending on time of activation at setting
time 1 hour

Fig.2 Sand UKSS 1

It is evident that strength is most intensively increased during
the first 5 to 10 minutes of activation with gradual attenuation
over the time. Morphology degree of these sands varies from
Км=0.82 for 01РК025 to Км=0.96 for UKSS 1.
The first sand strength is higher mainly because in a better
morphology the number and area of the contact points between
particles is less in comparision to sands of worse morphology
like 01PK025. The presence of cracks and unevennesses at
01PK025 is greater [5] compared to KLP026 и UKSS 1, which
additionally creates conditions of improved adhesion contact.
Adhesive strength measurement data [4,6,7] confirms the given
explanations. In the figure, the results coming from strength
change values show an increase by 10÷15% for the first hour
from the start of setting, and almost equal dynamics change for
the three kinds of sand for the strength ratio change among them.
Another essential technological characteristic of state of the
shape hardened is the erosion resistance. It is measured by the
so called “surface strength”, and is directly dependant with the
conditions of formation of strong bond in the contact surface
between the sand grain and the binding composition. The level of
this stability is directly related to the geometrical accuracy and
quality of the cast.
Measurement is most often performed gravimetrically by
determining the loss of weight of a cylindrical specimen of
Ф=50 mm. and Н=50 mm. when rolling on an abrasive surface.

Fig.3 Sand KLP026

4.Results from the dicussion
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The results from pressure strength tests on test bodies
(Fig.4) with sand 01PK025, at various duration of processing,
show an increae in strength, as a whole. Thus, for example, in the
first 0.5÷-1.0 hours when a “manipulating strength” is created,
strength values raise by 30 to over 70% at different times of
processing. That difference is kept until the fourth hour is
reached. After 24 hours, differences in strength of processed and
unprocessed sand reduce down to 15÷20%.

4
Time of destruction

Fig.6. Erosion resistance of a mixture with sand 01РК025 at
different times of activation.

Fig. 4 Strength of pressure at different times of activation, in
min. for a mixture with sand 01РК025
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Gas permeability

The test data is shown in Fig.6. It is evident that the erosion
resistance is increased with a raise of processing time through
activation of quartz sand surface, and within the set limits of tests
the difference reached 6÷8%.
One very important operation parameter is the gas
permeability in a mould. The resuirements for it are very high
due to the direct relationship to the mould quality, use of
accessory materials and additional measures.
The test results given in Fig. 7 show that with increase of
activation time on the surface of the tested sands, gas
permeability is elevated by 4÷6% at KLP026. At 01PK025,
increase is by 3÷4%, and the greatest is at UKSS1 - 7÷10%.
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Fig.7 Gas permeability, (x 10-8 m2/Paxs) of a mixture with sand
KLP026 after 24 hours at different time of activation

It is worth noting that one of the parameters being recently
seriously addressed is gassing. It is logical that when taking
out different fluids from the sand surface to expect gassing
reduction after activation. However, in the concrete work that
parameter has not been investigated.
In this work, no tests have been done on one very important
condition for applying the quartz sand mechanical activation
method in practice, namely, keeping the properties of the
activated layers at longer preserved conditions.
It would be also expedient to determine and compare the
method’s technical and ecomomical advantages and
disadvantages, and the efficiency potential of its use.

5.Conclusions
1. The results obtained allow us to assert that the methods of
mechanical activation on the surface of quartz sands can improve
their efficiency at the border with the biding system.
2. There is a possibility for an optimized reduction of the binder
content, at equal other conditions, particularly in cases of
limitated manipulating strength.
3. It is proved that by improving the conditions of adhesive
strength formation, the properties and effectiveness of foundry
mixtures are enhanced.
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Abstract: As a whole, the contemporary self-hardening foundry moulds and cores represent a result of chemical reactions between quartz
sands and binders at mould formation after good homogenization in mixers. Mixtures are hardened, obtaing the necessary physico-chemical
characteristics; thus they realize the geometry of the future cast. One of the most important characteristics is the strength of mixtures,
especially the adhesion strength that is formed on the border between sand and binding composition.
In this report, an improved method on adhesive strength determination of foundry mixtures is presented. Some theoretical protection
aspects of the shown method are considered. A technological sequence of the method work and way of measurement are given. In figures,
practical results from measurements of adhesion strength according to “No Bake”are shown.

KEYWORDS: CASTING, QUARTZ SAND, METHOD ADHESIVE STRENGHT, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

1. Introduction
Creation of foundry mixtures strength, respectively copying
and preserving a set mould and core geometry is a process of
formation of adhesive strength at the border surface between the
filler and binding composition, and cohesion strentening of the
binder itself. Of course, the above said relates to single
destructible foundry moulds which application in practice has
been prevailing [1,2].
The study of mixture hardening processes is of particular
importance to govern and optimize the content of components
which topicality is still important against the background of the
economical crysis. Knowledge also is necessary when inventing
new binding systems and their performance tests.
About the question of improving foundry mixtures properties,
a special attention has been paid to modern production
conditions. The mixture itself can be regarded as a dispersive
system consisting of solid non-metal paerticles (quartz sands in
our case ) wrapped up by a thin layer of the binding system.
In some authors’ opinion, for variety of objective resons,
destruction of foundry mixtures is predominantly of adhesion
character [2,3].

Fig.1 Defects – cracks and pores on surface of
the sand grain
Size of the contact area at the border of contact between
separate grains as well as the value, geometry and volume of the
linking bridges are of essential importance. (Fig.3).
The latter, at the same filler nature, is basically affected by the
state of sand particles surface. Paritcles of more round shape
(Fig. 5a) create bridges of less area and weaker adhesion bond.
The same is valid for sands of smoother surfaces – Fig 5b.

2. Presentation of the problem and ways to resolve
In the process of development of the foundry organic
chemistry, we can distinguish two basic groups from the used
hardeners- liquid and gaseous, and depending on their interaction
with resins the processes of formation of strength’s cohesive
component can be polycondensation, polymerization, and others
where different products of the chemical reaction are separated.
The contact of the binder with sand in real conditions cannot
be perfect. Along the separating border almost permanently there
exist morphological disparities to the ideal condition –
microcracks, cavities, pockets etc. (Fig 1 and Fig. 2). Influence is
also affected by viscosity of the binding composition, its duration
in liquid state, amount and kind of products remaining after
setting etc.

All these factors are a reason to reduce the actual area of
contact and the rise of seats where adhesion bond is broken,
considered as strength.
Fig. 2. Defects – unevennesses and “pockets”
along the surface of a sand grain
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Fig. 3. “Linking bridge” between two sand grains

Fig.6. Components of the method’s device

(а)
(б)
Fig.4 Geometry of a sand grain and sand with conditions of
better adhesion to the binder

Device components as per the method are the following:
1 – machine’s grip for a tensile test;
2 – biding compositions;
3- bushing made of polytetrafluoroethylene;
4 – centering bushing;
5 – guiding bushing;
6 – cylindrical body;
7 – abrasive band;
8 – clamp;
9 – clamp screw;
10 – machine’s grip for a tensile test;

(а)
(б)
Fig. 5. Geometry of a sand grain and sand of more unfavourable
conditions for good adhesion to the binder

The test bodies are prepared as follows: the preperaed binding
composition “2” is pored over in a bushing “3” made out of
polytetrafluoroethylene with an orifice put in it; beforehand a
quartz cylindrical body which front surface can be processed
additionally creating interaction conditions modelled by the
examiner. After a certain time of delay, the device together with
the specimen are put into the grips of the tester (PM-30 in the
case), and the force needed to tear the link between the binder
and quartz base is measured. The rate of the force applied was
constant = 0.5 mm.s.
Adhesion is determined according to the formula:
where:
ΣА = 4 F / π D2 (1) ;

In contrast, a quartz filler surface predominantly saturated
with cracks and pores (Fig.4a; Fig 4b) contributes to adhesion.
The earlier said considers only one small part of the factors
and problems at formation of an adhesion limitating component
of the foundry mixture strength. And the main reason for this is
its incomplete study because of lack of data on the working
conditions at the border contact surface.
In this regard, there are a series of methods created to
determine the force of adhesion which however are not always
suitable to test foundry products.
For instance, at this stage, we have not come across a proper
method to measure the force in question for binders operating
with gasous hardeners which is substantial disadvantage
basically explained by the inability to create suitable conditions
for test preparation and performance.
This and also the lack of data are the basic reason for the
choice made to develop a method suitable for resins with liquid
hardeners, summarized for convenience as “No Bake” processes.

-

ΣА – adhesive strength;
F - force of tear;
D – diameter of the quartz specimen

4.Results from the discussion
To check the efficiency of the method, a series of tests have
been done. Below we will illustrate a part of them.
In Fig.7 there are data presented from measurements of
adhesive strength at constant content of resin and different
content of a hardener with density = const. Temperature is also
constant.

3.Decision on the investigated problem
It is known that most stable and accurate data could be
obtained when applying a force to destruct the adhesion bond
perpendiculary (normal direction) to the contact surface [5,6,7].
The suggested method (Fig.6.) is just based on such a
requirement.
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Adhesive strength increases during the first 2 hours of setting
reaching maximum values for the respective binding composition
and sufficient manipulating strength for moulds and cores,
respectively. Then, it gradually reduces, towards the end of
setting being some 20÷50% lower than the maximum one. That
difference is markedly seen at less content of hardener.
After the second hour from the start of setting, because of
natural ventilation it starts evaporation and liberation of chemical
reation’s products with the prevailing part being monomolecular
ones (for example polycondensation at furane-no bake). The
linking bridges shrink, and in the contact zone, tearing stresses
appear causing cracks on the film that are different in size and
orientation. The process of evaporation passes through a peak
with maximum jam releasing forces in the adhesion zone after
which it follows a decrease of the harmful impact with
stabilization of the strength value.
It is worth noting (Fig. 8) the fact of defects present into the
set resin layers, in different amounts but as a function of the
hardener content. This additionally reduces the bond strength.

Fig.9. Change in the adhesive strength over time at different
density of the hardener
Hardener’s density directly influences the speed and
completeness of the chemical reaction of setting. At a denser
filler, the amount of reacting molecules is greater, and buffer
residue of monomers - less. Despite this, the physico-chemical
conditions are identical, and the results are similar.

5.Conclusions
1. A method is developed for determining adhesive strength
between quartz sand and binding systems, “No Bake”.
2. The method is tested on traditional contents of binding
compositions and provides good repeatability and accuracy of
results.
3. The cylindrical body applied during the tests can be of origin
different from the quartz nature and in size.
4. The method allows measurement and determination of other
factors influencing the adhesive strength – wetting, various
processings of test body, and others.
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Fig. 8. Gasous pores and cannals in the hardened binding
composition
Similar but with a different value are the data from the
influence graphics of hardener density related to formation
conditions and adhesive strength values in the contact layer.
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Abstract: Present paper deals with the possibilities of multiple manufacturing of 4-parts dental bridges using wax models produced by
two different techniques: silicon key and rapid prototyping. The first bridge was made of Co-Cr alloy by the standard lost-wax technology. It
was used for manufacturing of silicon key and 3D model. Five wax models were produced manually using silicon key, which then were used
for casting of 5 bridges. The 3D model was incorporated into the software of the prototyping machine for manufacturing of 6 Indura Cast
wax models. They were used for casting of bridges by lost-wax technology. The elements of the all samples were measured and their
accuracy was estimated. The average sizes and maximum size’s deviation were calculated. The deviations of the sizes of joints 0,3-0,7mm
and of the bridge bodies 1,04-1,54mm in silicon key technique show that the bridges produced by this method have lower accuracy than that
produced by Indura Cast wax prototypes.
Keywords: DUPLICATE WAX MODELS, RAPID PROTOTIPING, SILICON KEY, FIXED PROSTHESIS
Основните
методи
за
прототипиране
включват
стереолитографията (stereolythography - SLA), селективно
лазерно синтероване (selective laser sintering - SLS), селективно
лазерно стопяване (selective laser melting - SLM), директното
отлагане на метали (direct metal deposition - DMD) и
моделиране с разтопено отлагане (fused deposition modeling FDM). Разнообразни и разнородни материали могат да се
използват за изработване на прототипи – от восъци и пластмаси
до метали и сплави (стомани, Co-Cr сплави, титанови сплави),
та дори оксиди и карбиди (Al2O3, SiC) [2].

1. Въведение
Зъбопротезните конструкции - мостове и коронки спадат
към неподвижните протезни конструкции. Те служат за
възстановяване на разрушени или липсващи зъби. Коронките
се използват за да възстановят целостта на зъба, а мостовете да възстановят функцията на липсващ зъб или редица от
липсващи зъби. За да бъде използван мост в лечебната
практика, е необходимо да има поне два здрави зъба около
липсващия (липсващите), които да служат за основа на моста.
Мостът представлява сбор от коронки - мостокрепители и
средно лято тяло, което замества липсващия зъб.

Целта на настоящата статия е да се изследва възможността
за използване на модели от восък, произведени с помощта на
силиконов ключ и технология на прототипиране, за
многократно отливане на 4-членни дентални мостове от Co-Cr
сплав.

В денталната практика мостовете се изработват
индивидуално според ситуацията на всеки един пациент. В
зависимост от приложението и изискванията за естетика и
механична устойчивост, те се изработват от различни
материали - благородни и неблагородни сплави, чиста
керамика, металокерамика и метален скелет, инкрустиран с
пластмаси или композит.

2. Методика на експеримента
Отлети са пет 4-членни моста от Co-Cr сплав „Biosil” с
химичен състав, даден от производителя: 64,8% Co; 28,5 Cr;
5,3% Mo; 0,5% Si; 0,5% Mn; 0,4% C. Восъчните модели са
получени чрез изливане на восък в силиконов ключ. Отлети са
още шест 4-членни моста от същата сплав, но моделите са
произведени от восъкоподобен полимер по технологията на
прототипиране. Измерени са стойностите на връзките между
мостовите тела и мостокрепителите, ширината на мостовите
тела и дължината на всички изработени мостове по схемата,
показана на фиг.1. Изчислени са най-голямото отклонение на
размерите – еmax и средната им стойност - aср, bср, Lср по
следните формули:

При изследването на новите материали и технологии за
производство на неподвижни протезни конструкции е
необходимо, обаче, да се изработят няколко или няколко
десетки образци с еднаква форма и размери. При използване на
стандартния метод чрез ръчно изработване на восъчни модели
не е възможно да се постигне висока точност и повторяемост
на образците. Такива възможности се предлагат от навлезлите
в последните 30 години прототипиращи технологии.
Прототипирането или послойното производство комбинира
различни методи, материали и технологии за производство на
триизмерни обекти директно от източника на данни компютър за автоматизирано проектиране (CAD) като се
премахва
необходимостта
от
инструменти
[1,2].
Прототипиращите процеси спадат към процесите на обработка
чрез добавяне на материал. При тях в даден момент се
изгражда един слой от прах или течност, който се свързва
посредством
стопяване,
синтероване,
слепване
или
полимеризация [3,4]. Предимствата на прототипиращите
технологии в сравнение с класическите са: получаване на
много сложни детайли с голяма точност и повторяемост;
възможност за обработване на разнородни материали; направа
на детайли от един или различни материали (композит) [5];
бърз процес; лесно управляем метод.

Фиг.1 Схема на измерване на мостови конструкции,
изработени с помощта на дублажни модели.
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e=
amax − amin
max

Изработването на основния 4-членен мост – модел (фиг. 2)
е извъшено в следната последователност:
1) Изработване на гипсов модел с подвижни пънчета от
твърд гипс – IV клас (фиг.2-а);
2) Моделиране на 4-членната мостова конструкция от
восък (фиг.2-б);
3) Поставяне на отливни щифтове и леякова система;
4) Опаковане на восъчния моделaж с опаковъчна маса
Shera cast;
5) Нагряване на муфата до температура 980оС и
задържане 30min;
6) Отливане с помощта на апарат за индукционно топене
и леене на метали Castomat Krupp table;
7) Почистване на отливната форма от опаковъчната маса;
8) Изрязване на леяковата система с карборундов
сепаратор;
9) Грубо зачистване на отливката с карборундов шлайфгрифер;
10) Пясъкоструене на отливката с Al2O3 с едрина 120µm
при налягане 6 bar.

(1)

n

aср =

∑a

i

1

(2)

n

Където: еmax е най-голямото отклонение на размерите, mm;
amax – най-голям размер на образеца, mm; amin – най-малък
размер на образеца, mm; aср – среден размер, mm; n – борй на
образците.

3. Получени резултати и анализ
Изработване на основната мостова конструкция
В денталната медицина и зъботехниката протезните
конструкции се изработват в единични бройки. Те са
предназначени за определен пациент и зависят от спецификата
на съответния случай. Изработването на метални конструкции
се извършва най-често по метода на центробежно леене с
високочестотна апаратура за топене, като се използват ръчно
приготвени модели от восък.

Изработване на мостови конструкции от дублажни
модели, получени чрез силиконов ключ

Вероятността за добра повторяемост на няколко моста,
отлети по восъчни модели, ръчно изработени върху един и
същи гипсов модел е много малка. Затова се налага да се търсят
други начини за „дребно-серийно“ производство на восъчни
модели с достатъчна точност. Единият подход е чрез
изработване на форма, в която да се отлее восъка, а другият - да
се използват новите технологии на бързо прототипиране. Но за
целта е необходимо да се изработи един основен 4-членен мост
- модел, по който да се направят отливната форма за восъка и
3D модела за прототипната машина.

След изработване на основния мост-модел от восък, от него
се взема отпечатък със силиконов отпечатъчен материал
Zetalabor (фиг.3-а). Този така наречен „силиконов ключ“ се
използва за форма за отливане на восъка (фиг.3-б) и за
многократно получаване на восъчни модели, идентични на тези
за основния мост-модел. Отливането на мостовете от сплав
Biosil (фиг.4-а) и окончателното почистване стават по описания
по-горе начин.

Фиг. 2 Изработване на основната 4-членна мостова конструкция от
Co-Cr сплав. Изработване на майсторски гипсов модел с подвижни
пънчета – а), восъчен модел на мостовата конструкция – б) и
металният мост, ажустиран върху гипсовия модел – в).

б)

a)

a)

в)

в)

б)

г)

Фиг. 3 Изработване на 4-членни мостове чрез използване на дублажни восъчни модели, получени с помощта на
силиконов ключ. Изработване на силиконов ключ–а), отливане на дублиращи модели от восък–б), изработване на
леяковата система – в) и опаковане на восъчния моделаж–г).
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1
a)

а

б

б)

Фиг.4 Основна конструкция – 1 и 5 броя образци, получени
чрез дублажни модели, изработени със силиконов ключ – а) и
4-членни мостове, отлети от дублажни модели, получени
чрез процес на прототипиране – б).
Изработване на мостови конструкции от дублажни
модели, получени чрез прототипиране
За да се изработи една конструкция чрез прототипиране
първо трябва да се създаде 3D модел. В нашия случай
гипсовият модел е сканиран като е използвана апаратура KaVo
Everest-Sscan Pro, снабдена със софтуеър Everest Scan Control.
Извършено е общо сканиране на основния метален мост-модел
(фиг.5-а) в 12 позиции. Направено е и индивидуално сканиране
на мостокрепителите също в 12 позиции. Сканираната
информация е обработена, създаден е виртуалният модел и е
разделен на триъгълници, които образуват мрежата за
понататъшна обработка. Тази информация е прехвърлена в
KaVo Surface софтуеър, който е специализиран за целите на
зъботехниката. С него е извършена 3D виртуализация на
сканирания модел (фиг.5-б) и разделянето му на части –
гингива, съседни зъби, антагонисти, мостокрепители.

в)

г)
Фиг.5 Изработване на 4-членни мостове чрез дублажни
восъчни модели, получени с помощта на прототипиране:
основна конструкция – а), 3D модел – б), генериране на
управляваща програма – в), восъкоподобен модел,
изработен чрез прототипиране –г).

Така подготвената информация е подадена за изработване
на модели от восъкоподобен полимер чрез прототипиране.
Тяхното производство е извършено с помощта на „система за
прототипиране на микроструктури“ SolidScape R66+ част от
машинният парк за бързо прототипиране в Машиннотехнологичният факултет на Технически университет – София,
показана на фиг.6.
Прототипирането на моделите за 4-членните мостове е
извършено в следната последователност:
1) Наличие на физически модел изработен по методиката
показана на фиг.2 (фиг.5-а);
2) Сканиране на модела със KaVo Everest-Sscan Pro и
обработка на данните в приложението КаVo Surface
(фиг.5-б);
3) Отваряне на 3D модела в приложението Model Works и
създаване на управляваща програма за машината
(фиг.5-в);
4) Изграждане на реалните модели в машината;
5) Химическо разграждане на поддържащият материал и
получаване на готовото изделие (фиг.5-г);

Фиг.6 Общ вид на „системата за прототоипиране
на микроструктури“ Solidscape 66+.
Осигуряването на тази висока точност се извършва, като се
зададе подравняване след всеки слой, с помощта на вградената
в машината фреза. След задаване на останалите технологични
параметри се генерира управляваща програма, която се
изпраща към машината.

Тримерният компютърен модел се отварят в приложението
Model Works 8.1, където се размножава до необходимият брой
и детайлите се ориентират в работното пространство на
машината. С цел постигане на максимално висока точност на
мостовете е избрана дебелина на слоевете от 0.0127 mm.
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Таблица 1 Размери на 4-членни мостове, изработени чрез
дублажни модели със силиконов ключ [mm].
размер

a1

a2

a3

b1

b2

L

образец 11

4,70

5,10

5,60

6,59

7,77

34,00

образец 12

4,70

5,20

5,85

7,27

8,98

33,94

образец 13

4,60

5,20

5,85

7,48

9,16

образец 14

4,70

5,40

5,90

7,42

образец 15
среднен
размер, mm
максимално
отклонение, mm
Основен мостмодел

4,40

5,20

6,30

4,62

5,22

0,30
4,55

Таблица 2 Размери на 4-членни мостове, отлети по дублажни
модели, получени посредством прототипиране [mm].
размер

a1

a2

a3

b1

b2

L

образец 21

4,40

5,00

5,80

7,43

8,55

34,00

образец 22

4,40

5,00

5,90

7,37

8,48

33,80

34,00

образец 23

4,40

4,90

5,90

7,21

8,48

33,80

8,87

33,90

образец 24

4,50

5,00

5,90

7,38

8,50

33,80

7,63

9,31

33,92

образец 25

4,40

4,90

5,90

7,27

8,49

34,00

5,90

7,28

8,82

33,95

4,40

5,00

6,00

7,27

8,52

33,80

0,30

0,70

1,04

1,54

0,10

образец 26
среднен размер,
mm

4,42

4,97

5,90

7,32

8,50

33,87

5,10

5,80

7,28

8,63

34,00

0,10

0,10

0,20

0,22

0,07

0,20

максимално
отклонение, mm

a)

b)

Фиг.7 Средни стойности и максимално отклонение на размерите на 4-членни мостове, изработени чрез
дублажни модели със силоконов ключ – a) и получени с помощта на прототипиращ процес – б).
Ключов момент при подготовката на машината за
изпълнение на отговорната задача е осигуряването на
равнинността на работната подложка и отклонението от
успоредност между тази и равнината на движение на дюзите да
не надвишават дебелината на слоя. Това се постига чрез
последователно фрезоване на работната подложка вътре в
машината.
Изработката на детайлите отнема 27:40 часа. Запълването
на цялата работна зона би понижило значително времето за
изграждане, отнесено към броя на детайлите. На отделна
операция химически се разтваря розовия поддържащ материал,
за да остане окончателният модел.
От получените модели (фиг.5-г) са отлети и окончателно
обработени по описания по-горе начин шест моста от сплав
Biosil (фиг.4-б).
Точност на мостови конструкции, изработени от
дублажни модели, получени по различни технологии

Фиг.8 Сравнение между размерите на основния мост-модел
и средните размери на мостови конструкции, отлети с
восъчни модели, изработени по различни технологии.

Размерите на елементите на 4-членни мостове, изработени
чрез дублажни модели със силиконов ключ са дадени в таблица
1. Вижда се, че максималното отклонение на размерите на
връзките между мостокрепителите и мостовите тела е в
границите на 0,30mm за размери а1 и а2 и 0,70mm за размер а3
(фиг.7-а). Разликата на същите размери с тези на основния
мост-модел е около +0,05/+0,15mm. Но при ширината на
мостовите тела (b1 и b2) има голямо максимално отклонение 1,04mm и 1,54mm за малкото и голямото мостови тела
съответно. Размерите b1 и b2 на образец 11 са съответно
6,59mm и 7,77mm, което е доста по-малко от 7,28mm и 8,63mm

на основния мост-модел. Подобно е и съотношението на размер
b2 за същия образец. Подробен оглед на образец 11 показа
недобро оформяне на лингвалните повърхнини на двете
мостови тела. Всички образци са получени със сравнително
точна дължина – L (33,90-34,00mm), като максималното
отклонение е 0,1mm. Като се има предвид добрата точност на
дължината на мостовете и метода за получаване на дублажните

78

восъчни модели, то най-вероятно дефектите в мостовите тела
на образец 11 са получени вследствие свиването на восъка и
недостатъчното му захранване в процеса на втвърдяване на
восъчния модел.

0,30mm до 1,54mm. Мостовете, отлети с прототипирани
восъкоподобни модели са с по-малки размери от тези на
основния мост-модел. Тяхното максимално отклонение е
между 0,07mm-0,22mm, т.е. почти 3 пъти по-малко от това на
мостовете, отлети с модели от силиконов ключ.

Таблица 2 и фиг.7-б показват размерите на елементите на 4членни мостове, отлети по дублажни модели, изработени чрез
прототипиране. Максималното отклонение на всички размери
варира между 0,07mm – 0,22mm, което e около три пъти помалко в сравнение с това на мостовете, изработени с модели от
силиконов ключ.

Мостовите конструкции, произведени с помощта на
прототиппирани дублажни модели са със значително по-висока
точност по отношение на форма и размери в сравнение с
мостовете, изработени по восъчни модели от силиконов ключ.
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Средните размери на елементите на мостовете, отлети с
восъчни модели по силиконов ключ са по-големи от тези на
основния мост-модел (фиг.8) с изключение на дължината.
Разликите варират между +0,07/+0,19mm. Докато средните
размери на почти всички елементи на мостовете, изработени от
восъкоподони прототипирани модели са по-малки с около
0,13mm от тези на основния мост-модел.
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4. Заключение
Настоящото изследване показва, че е възможно
многократното производство на четири-членни мостове като се
използват дублажни восъчни модели, изработени по две
различни технологии: с помощта на силиконов ключ и чрез
прототипиране.
В зависимост от използваната технология, точността на
образците е различна. Размерите на мостовете, отлети по
восъчни модели, изработени със силиконов ключ, са по-големи
от тези на основния мост-модел. Максималното отклонение на
размерите на техните елементи варира в широки граници – от
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