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WORLD CASTING INDUSTRY – PREVIEW 
 

Prof.Dr.Cvetkovski S1,   
Faculty of Technology and Metallurgy1Skopje, Republic of Macedonia, 

 
E-mail: sveto@tmf.ukim.edu.mk,  

 
ABSTRACT: In this paper is analyzed situation in the world casting industry starting from the 2008 i.e. period of global economical crisis, 
trough recovery period untill the current time. The top leading countries in the world and  their casting production is presented. Special 
attention is devoted do the products cost of castings, influence of casting production to the environment and perspective of casting as a 
industry branch are discused. 
 
INTRODUCTION 
The foundry industry is one of the fastest developing industries in 
the world in regards to production, modernity, and technological 
invention. Increase in the production of casting and its use in recent 
years has proven in significance of modern industry and world 
economy  [1]. 
Castings are mainly used in automobiles, railways, pumps, 
compressors and valves, diesel engines, cement industry, electrical 
industry, textile machinery, sanitary pipes and fittings, power 
generation, construction, and many other specialized applications. 
About 32% global output of foundry industry goes to auto industries 
and the balance to other downstream engineering sectors [2]. 
After econonomical crisis in 2008 global casting production exceed 
prerecession levels. The United States., after retaking the 
secondspot in the world’s top 10 from India in 2011, strengthened 
its position  by increasing production for 28%. After an impressive 
15.1% boost in total production in 2012, the U.S. market increased 
at a more modest pace. The three largest casting producers in the 
world provided the most growth in the past four years, with China, 
United  States and India Among the great world producer such 
situation was not characteristic in Brazil with 16,9% drop in volume 

production 2012. In the beginning of 2013 casting was pretty  was 
pretty low but at the end of the year situation became much better. 
Global casting production grew in 2013, but other than the large 
gains in China, total tonnage increase by less than half-milions 
metric tons. Total Chinesse production in 2013 was 44.5 million 
tons. Cast production in China has risen 3.5 times since 2010 and in 
India almost 3 times [3]. 
 
The most important casting producing country in the world  
China is the world leader in casting production followed by United 
States and India (figure 1a). Distribution of  foundries accros the 
world is given in figure 1b. Production of casting per  year of the 
top six countries is presented in figure 3. It is clear that only China 
has permanent increase inanual  production. In production per plant, 
which means total production of castings divided by number of 
foundries, world leader is Germany and United states are on the 
second place. (figure 4). Only two of the top 10 nations reported 
growth in production per plant in 2012. The U.S. continued to 
increase production per plant in 2012, by 28%, with Korea 
improving 3% [4]. 

a  b 
Figure 1. (a and b) Global casting production (a)  Distribution of foundries across the world (b) 

 
China cover 43% world casting production [5]. Besides United 
States and India, European Union is the most important factor in 
the global casting market (figure 2). 

 
Figure 2 World leading casting producers in % (2012) 
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Figure 3 Production of casting per year for top 6 countries       Figure 4 Production of castings per plant 
 
Germany is a leader in the world concerning relationship between casting production and number of employed, figure 5. 

 
Figure 5 Top five casting producer (tons/empl.) 

 
Production of castings from different raw materials, in period 2004-2012 can be seen in table 1. The most often used materials are grey iron, 
ductile iron and steel [6]. 

Table 1 Global prodaction of castings from different raw materials. 

 
Globally, 46% of iron castings produced are in gray iron, compared 
to 25% produced in ductile iron. But this type of disparity is not 
present in every country. Austria, Denmark, Finland, France, 

Norway, Spain, Switzerland, the U.K. and the U.S. produce more 
ductile iron than gray iron [7]. Production of castings from different 
steel types is presented in figure 6. 

  

 
Figure 6 Production of casting from different types of steel 

 
Aluminium play very important role in global casting production. From total aluminium casting production, about  73% are for automobile 
industry (Figure 7). 

 
Figure 7 Implementation of aluminium castings 
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From the figure 8 can be seen which are the most important sectors 
industrial which use  different types of castings. About 50% from 

total casting production are used in automobile industry and about 
30% in engineering industry [8]. 

 
Figure 8 Main market server by the foundry industry 

 As an industry branch metal casting has strong influence to the 
country economy. The most  significant influence of casting 
production to the GDP in te top leading countries can be seen in  
figure 9.  The strongest influence of casting production to GDP is in 
the United States.   

China is watching the yuan carefully and controlling it to maintain 
their own economy. As can be noticed from figure 10 chinese yuan   
is still positive but the rate of growth has slowed  Because of that 
there is no  great interest among Chinese casting companies for 
export in the US market. Current situation is successfully used by 
Mexico casting companies which increase export in United States 
[9]. 

 
Figure 9 Influence of metal casting production to the GDP in top 10 casting production leading countries 

 

 
Figure 10 Chinese yuan to US dollar exchange currency rate 

 
Metal casting industry has very important role in economy of the 
EU countries too. The leading country in the casting production is 
Germany. In the group of top 10 world countries besides Germany 

are France and Italy. The biggest casting producers in EU are given 
in figure 11.  

 
Figure 11 The most important countries in EU according casting production 

 
EU countries have a significant production of ferrous and non 
ferrous castings. But, as can be seen from figure 12, in both cases 

castings for automobile industry are most important (78% in 
nonferrous casting industry and 54% in ferrous casting industry). 
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Figure 12 Customer structure for castings in EU countries 

 
Energy consumption in casting production 
It is well known thing  that the great amount of energy is used for 
casting production, The foundry industry in the U.S. uses more than 
485 billion kJ energy a year, from which around 346 billion kJ 
(71%) is used for metal casting. Most industrial energy (73%) 
comes from fossil fuels (83% gas, 16% coke, 1% other sources) 
[1].Considering the great amount of used energy in production of 
casting it is necessary to introduce a wide range of activities and 
conduct research into saving energy. Foundry industry depends on 
energy cost which, due to production costs and the condition energy 
plants, is becoming an increasingly expensive resource. Similar to 

energy, there is a problem of emissions of greenhouse gases. 
European Union countries, have fixed limits for CO2 emission 
established by the European Committee. They are then shared by 
governments among different industries, including the foundry 
industry. Some counties , like Poland for example. From another 
point of view situation is quite different in Brasil. As can be seen 
from the figure about 73 percent of energy used for casting 
production is hydro electricity. What is the structure of production 
cost in casting production in different countries can be seen in 
figure 14 

 
Figure 13 Different types of energy used for casting production in Brasil 

 

   
Figure 14 Structure of production costs for casting productions in different countries 

 
Influence of foundry industry on the environment 
- Castings are a very propulsive industry branch. 
- Foundry industry is the key factor in ferrous and 
non-ferrous metal recycling of waste, which can be 
re-melted into new products and used 100 %.[3] 
- Castings are intensive energy consumers. [4] 
- Intensive environmental pollutants of: soil, air, and 
water. [5] 
Environmental influences of the casting processing are mainly 
related to waste gases, and for reuse or as disposal of mineral 
residues. 
Due to stringent environmental pollution control norms in the 
developed countries and non availability of work force for 
working in trying conditions of foundries, western economy is 
procuring their casting requirement from BRIC countries. 

Harmful emissions caused by casting melting and production are 
basically related to the use of additives and fuels or raw material 
impurities. The use of coke or oil might cause the emission of the 
product of burning. The use of additives in the process generates 
a reaction. The presence of impurities in waste that blend by 
melting may cause the formation of a product with incomplete 
combustion or a recombination and dust. Dust from the process 
might consist of metal and metal oxides. During the melting 
process, elements evaporate and tiny metal dust particles are 
released. Metal particles appear during the final processing [8]. 
 
IS THE FOUNDRY INDUSTRY AS THE PRODUCTION 
TECHNIQUE HAVING FUTURE?  
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a                                                         b 

Figure 15 (a and b) 
Production cost of casting and mechanically machined parts (a) 

Figure Forecast of vehicle production in India until 2020 (b) 
 
Comparing production cost of casting and mechanically worked 
products it is obvious that as a production technique, casting has 
perspective in the future (Figure 15 a). Forecast for car production 
in India until 2020 is another proof  for casting perpective, because 
many casted parts are build in the different types of vehicles [4]. 
 
 
CONCLUSIONS 
Casting industry is perceived as old, dirty and dangerous. Therefore, 
there is a need for new and younger leadership to be involved in the 
developments, opportunities and marketing of the industry to 
provide employment opportunities for the younger generation. 
 
Research directions leading to further development of the foundry 
industry 
The most important research directions leading to further 
development of the foundry industry: 

• development of new technologies and casting alloys, 
• melting and liquid metal preparation, 
• manufacturing of moulds and cores, 
• preparation of casting materials and composites, 
• pouring, solidifying and cooling of casting, 
• technological waste management, 
• new production systems and quality control, 
• sustainable development of foundry industry 
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FUTURE DEVELOPMENT OF MAGNESIUM CASTING IN MISIS 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАГНИЕВОГО ЛИТЬЯ В НИТУ «МИСИС» 
 

А.В. Колтыгин 
НИТУ «МИСиС», кафедра технологии литейных процессов 

E-mail: misistlp@mail.ru 
 

Резюме: В НИТУ «МИСиС» на кафедре технологии литейных процессов ведется системная работа по совершенствованию 
составов литейных магниевых сплавов и технологии получения отливок как из традиционно использующихся магниевых сплавов 
систем Mg-Al-Zn-Mn, Mg-РЗМ-Zr, Mg-Zn-Zr, так и из новых, разрабатываемых в НИТУ «МИСиС» или в других организациях 
сплавов. В тезисах рассмотрены основные направления развития магниевого литья на кафедре технологии литейных процессов 
НИТУ «МИСиС" 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАГНИЙ, ЛИТЬЕ, АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, СПЛАВЫ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
В последнее время магниевое литье в России интенсивно 
развивается благодаря, прежде всего, развитию отраслей, где 
изделия из магниевых сплавов наиболее востребованы, авиа- и 
вертолетостроению [1,2]. Модернизация отечественных 
авиастроительных предприятий связана и с развитием 
литейного производства [3,4]. В этой связи потребность в 
оригинальных научно-технических решениях в области литья 
легких сплавов весьма высока. В Росси существует несколько 
научно-исследовательских центров, занимающихся 
разработками в области магниевых сплавов, одним из которых 
является НИТУ «МИСиС». Разработки, связанные с литейными 
технологиями осуществляются в основном на кафедре 
технологии литейных процессов (ТЛП). Кафедра активно 
сотрудничает со многими отечественными предприятиями 
отрасли, выполняя работы связанные с получением наукоемкой 
продукции. Разработки кафедры ТЛП используются во многих 
изделиях, выпускаемых в настоящее время. 
Развитие работ, связанных с технологиями получения 
магниевых отливок ведутся по нескольким направлениям: 

1. Исследования в области технологии плавки и 
обработки магниевых сплавов различных групп; 

2. Исследования в области разработки сплавов, в т.ч. 
лигатур и совершенствования состава существующих 
промышленных сплавов; 

3. Исследования в области формовочных и стержневых 
смесей для разовых песчаных форм, используемых в 
получении магниевых отливок, в т.ч. и с применением 
технологий 3d печати; 

4. Исследования в области совершенствования 
литниково-питающих систем для получения 
магниевых отливок в разовые песчаные формы. 

Исследования в области развития технологии плавки и 
обработки магниевых сплавов различных групп 
 
Повышение требований к качеству получаемых на 
предприятиях магниевых отливок привело к осознанию 
необходимости глубокой модернизации технологий плавки 
магниевых сплавов, существующей на многих российских 
предприятиях. В настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция к отходу от флюсовой технологии плавки 
магниевых сплавов к технологиям, связанным с применением 
различных защитных газовых смесей, позволяющих исключить 
загрязнение отливок хлором и предотвратить снижение их 
коррозионной стойкости в результате «флюсовой коррозии» 
[4]. Специалисты кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС» активно 
работают в этом направлении, внедряя технологию 
бесфлюсовой плавки на предприятиях, проводящих 
модернизацию плавильного оборудования (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Специалисты кафедры во время отработки 

технологического процесса изготовления магниевых отливок 
на установке литья под низким давлением KURTZ 

 
Работы кафедры направлены в этом вопросе, прежде всего, в 
направлении снижения стоимости и токсичности защитной 
атмосферы, уменьшения выброса парниковых газов в 
атмосферу. Например, специалистами кафедры предложено 
решение, направленное на уменьшение окисляемости сплавов 
системы Mg-Al-Zn-Mn в процессе плавки и заливки за счет 
применения малых добавок кальция (патент РФ № 2506337). В 
результате работы был создан новый магниевый сплав с 
повышенной, относительно традиционных сплавов системы 
Mg-Al-Zn-Mn (МЛ5, AZ91) (рис. 2) температурой возгорания, 
который можно плавить с использованием меньшего 
количества защитных газов и заливать на воздухе(рис. 3). 
Сплав имеет мелкозернистую структуру без применения 
операции модифицирования, как это принято при производстве 
отливок из сплавов системы Mg-Al-Zn-Mn.  
Также интерес представляют работы, направленные на 
совершенствование технологии плавки сплавов с целью 
снижения потерь дефицитных или дорогостоящих компонентов 
сплавов. Например, специалистами кафедры была проведена 
работа, связанная с выявлением влияния различных примесей 
на эффективность усвоения сплавом МЛ10 (жаропрочный 
сплав системы Mg-Zn-Nd-Zr) циркония в результате которой 
была разработана технология плавки, значительно снижающая 
потери циркония [5,6]. 
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Рисунок 2 Результат заливки пробы на жидкотекучесть в 

ХТС форму (без добавок в смесь ингибиторов окисления 
магния). Слева сплав МЛ5пч, справа: Mg – 7,5% Al – 0,5%Zn – 

0,3% Mn – 0,3%Ca 
 
Следует отметить, что в данной работе активно применялись 
технологии компьютерного моделирования диаграмм 
состояния (программа Thermo-Calc), основанные на CALPHAD 
методе (рис.4). 
Основной подход, который был использован при выполнении 
данной работы, заключался в выявлении, путем моделирования 
диаграмм состояния, поведения циркония в сплавах, 
содержащих различные примеси.  
Видно, что наличие даже небольшого, разрешенного ГОСТ 
количества примесей, резко меняет ход кристаллизации сплава 
МЛ10 в высокотемпературной области. Практически все 

рассмотренные элементы, кроме меди, в той или иной степени 
повышают температуру начала выпадения обогащенной 
цирконием фазы. Особенно сильно этот эффект проявляется в 
присутствии железа и, в немного меньшей степени, кремния. 
Данные исследования позволили разработать ряд 
рекомендаций для литейных предприятий, позволяющих 
значительно уменьшить потери циркония в процессе плавки 
 

 
 

Рисунок 3 Отливка, полученная из сплава Mg – 7,5% Al – 
0,5%Zn – 0,3% Mn – 0,3%Ca литьем в песчаную форму 

 
 

 

    
а б в г 

Рисунок 4  - Расчетные политермические разрезы диаграммы состояния Mg–Nd–Zn–Zr–М, где М – содержание Al (а), Fe (б), Si 
(в), Cu (г) при постоянном содержании легирующих элементов – 2,5%Nd, 0,5%Zn, 0,7%Zr. 

 
Исследования в области разработки сплавов, в т.ч. лигатур 
и совершенствования состава существующих 
промышленных сплавов 
 
Совершенствование существующих литейных сплавов 
Работы кафедры связаны с совершенствованием применяемых 
в российской промышленности литейных магниевых сплавов и 
получением максимального уровня необходимых 
эксплуатационных или технологических свойств. Эта работа 
основывается на глубоком анализе хода равновесной и 
неравновесной кристаллизации сплавов различного 
химического состава с прогнозированием получаемых 
структуры и технологических свойств. 
Например, специалистами кафедры проведена работа по 
оптимизации химического состава сплава МЛ5пч 
(высокопрочный магниевый сплав системы Mg-Al-Zn-Mn) с 
целью получения наилучших литейных свойств, позволяющих 
получать тонкостенные отливки, имеющие протяженные 
стенки толщиной до 5 мм в песчаные формы. Данная работа 
позволила значительно сократить толщину стенок получаемых 
литых заготовок и уменьшить объем последующей 
механической обработки литых деталей. 
При решении такого рода задач активно применялись 
инструменты компьютерного моделирования литейных 
процессов (программа ProCast). 

Такая же работа проводилась и для других промышленных 
сплавов магния, например, сплава МЛ10, а также для 
некоторых экспериментальных литейных магниевых сплавов 
[7,8]. 
Разработка литейных магниевых сплавов 
Кальций известен как элемент, способствующий упрочнению 
магния и его сплавов, в том числе при повышенных 
температурах, хотя сведения о его влиянии на магниевые 
сплавы весьма ограничены. Магниевые сплавы, содержащие 
кальций, не нашли практического применения, так как при их 
использовании было установлено, что они уступают по 
прочностным характеристикам более дорогим сплавам, 
содержащим неодим, иттрий и торий. В настоящее время 
вследствие широкого применения магниевых сплавов в 
областях, где высокая стоимость материалов нежелательна, 
интерес к кальцию как к легирующей добавке к магниевым 
сплавам возник вновь. В связи с этим становится актуальным 
исследование магниевых сплавов, содержащих кальций. 
В результате работы, проведенной в МИСиС [9,10], было 
разработано несколько экспериментальных составов сплавов на 
основе системы Mg–Al–Ca. Тройная система Mg–Al–Ca 
характеризуется тем, что в равновесии с магниевым твердым 
раствором находится двойное соединение Al2Ca более 
жаропрочное, чем фаза Mg17Al12, что позволило получить 
удовлетворительные эксплуатационные при высоких литейных 
свойствах и низкой цене сплава (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Микроструктура сплава Mg-4%Al-1,5%Ca 

При выполнении данной работы также широко применялись 
методы компьютерного моделирования диаграмм состояния и 
теплофизических свойств сплава. 
В процессе работ над новыми сплавами было разработано 
несколько составов лигатур Mg-Ca, Mg-Al-Ca и некоторых 
других, которые обеспечивают комфортный ввод легирующих 
компонентов в расплав при их минимальном угаре (рис. 6). 
Исследования в области формовочных и стержневых смесей 
для разовых песчаных форм, используемых в получении 
магниевых отливок, в т.ч. и с применением технологий 3d 
печати 
Разовые песчаные формы и стержни для магниевого литья 
Технология литья магниевых сплавов в разовые песчаные 
формы (сырые или сухие) известна очень давно и всегда 
широко использовалась на российских предприятиях, однако в 
последнее время, в связи с уменьшением серийности 
выпускаемых магниевых отливок, их значительная часть, ранее 
выпускавшаяся исключительно литьем в кокиль, сейчас 
активно переводится на литье в разовые формы. 

 
Рисунок 6 Микроструктура лигатуры Mg-30%Ca 
разработанной на кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 

Это потребовало новых подходов к разработке технологии их 
получения, поскольку при переходе на другой технологический 
процесс изменились не только условия затвердевания отливок, 
но и, во многом, условия заливки, литниковая система и т.п. 
В настоящее время основным процессом, на котором 
основываются вновь создаваемые или модернизируемые 
литейные производства магния является процесс, основанный 
на применении холодно твердеющих смесей (ХТС). 
Традиционно на отечественных предприятиях применяются 
ХТС с кислотными отвердителями. Для магния используются 
карбамидные и карбамидно-фурановые смолы, отверждаемые, 
чаще всего, ортофосфорной кислотой. Данные системы не в 
полной мере подходят для литья магниевых сплавов, создавая 
условия для образования дефектов в отливках, связанных с 

интенсивным окислением расплава в полости формы. Для 
предотвращения этого в смесь добавляют различные 
материалы. В мировой практике чаще всего в последнее время 
используют тетрафтороборат калия, который добавляется 
непосредственно в смесь и препятствует окислению расплава 
при контакте с формой. На кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 
была проведена работа, направленная на исключение 
тетрафторобората калия и других добавок – ингибиторов 
горения в смесь для литья магниевых сплавов с целью 
повышения экологической безопасности смеси и снижения 
стоимости ее утилизации. Для этого была разработана краска, 
которая в комплексе с другими мерами, эффективно 
защищающая внутреннюю поверхность формы от контакта с 
металлом и препятствующая его возгоранию (рис.7). Также в 
МИСиС ведутся активные исследования по регенерации 
формовочной и стержневой смеси и повторного использования 
регенерата в производстве отливок[11-12]. 
Применение технологий 3d печати для получения форм и 
стержней при литье магниевых сплавов 
В настоящее время промышленные 3D принтеры, например 
S15 фирмы ProMetal, позволяют получить литейные формы 
достаточно большого размера (750х750х1500 мм) c очень 
высокой точностью изготовления изделий (отклонение до 0,1 
мм), что позволяет решать очень большой круг литейных задач. 

 
Рисунок 7 - Отливки из сплава МЛ5 полученные в ХТС формы, 

изготовленные без добавления в формовочную смесь 
ингибиторов горения. Слева – в окрашенную  

противопригарной краской, справа – без применения краски 
Оснащение многих отечественных предприятий такого рода 
оборудованием поставила перед исследователями много новых 
задач, связанных с особенностями форм и стержней 
получаемых по технологии 3d печати и с возможностями в 
проектировании литниково питающих систем и конструкции 
отливки, которых не было раньше. 
На кафедре проводятся исследования, касающиеся двух 
технологий изготовления форм и стержней этим способом: 
технологии ProMetal и Z Corporation, которые используют 
технологию InkJet при печати (Рис. 8). 

 
Рисунок 8 - Заливка на кафедре ТЛП магниевого сплава в 

литейную форму, изготовленную 3d печатью на установке 
ProMetal 
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Работы ведутся в двух направлениях: исследования 
возможностей данных технологий для получения особо 
сложных отливок и создания материалов, используемых в 
данных установках с целью создания собственных аналогов-
заменителей. В связи со сложной международной обстановкой 
последнее направление становится особенно актуальным. 
Нашими специалистами разработано несколько 
технологических решений, позволивших значительно снизить 
стоимость используемых для создания форм и стержней 
материалов. В частности, создан формовочный порошек и 
жидкость, используемая в печатных головках,  заменители 
материалов для  Z-printer. Разработан формовочный песок на 
основе песков российских месторождений, который может 
быть использован в установках ProMetal. 
Отдельная работа, связанная с технологией 3d печати форм и 
стержней связана с адаптацией литейной технологии, 
разработанной для 3d печати к серийной технологии, 
использующей ХТС. Хотя формовочные пески и связующие 
материалы, используемые в 3d печати форм похожи на 
аналогичные материалы, используемые в традиционном ХТС 
процессе, их технологические и теплофизические свойства 
несколько различны, что приводит к частому появлению 
дефектов литья при переносе технологии с 3d печати на 
серийный ХТС процесс. Это представляет некоторую 
проблему, поскольку в настоящее время технология 3d печати 
часто используется на российских предприятиях для отработки 
литейной технологии новых отливок, прежде чем передать их в 
серийное производство.  
Уточнение теплофизических свойств форм и стержней, 
получаемых разными способами, одна из задач, которая 
решается силами наших исследователей. Полученные данные 
позволяют прогнозировать успешность переноса технологии, 
разработанной с использованием 3d принтеров в серийное 
производство. Для этой цели активно используются средства 
компьютерного моделирования литейных процессов [13-14]. 
 
Исследования в области совершенствования литниково-
питающих систем для получения магниевых отливок в 
разовые песчаные формы. 
 
Проектирование литниково-питающих систем для магниевого 
литья всегда было достаточно сложной инженерной задачей. 
Низкая плотность магниевого расплава и весьма малая 
теплоемкость магния затрудняют заполнение формы 
расплавом, там, где алюминиевый сплав легко заполняет 
форму, использование магния часто не позволяет получать 
годные отливки. Практически одинаковая с расплавом 
плотность неметаллических включений делает 
малоэффективной работу шлакоуловителей. Широкий 
интервал кристаллизации большинства магниевых сплавов 
снижает эффективность действия прибылей установленных на 
тепловые узлы отливки, заставляя увеличивать их размеры и 
массу. Склонность магниевого расплава к окислению и 
возгоранию на воздухе ведет к появлению специфических 
дефектов, не встречающихся при использовании других 
литейных сплавов. 
Разработкой научных основ проектирования литниково-
питающих систем на кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 
занимаются давно и систематически. 
Ранее разработанные эмпирические зависимости, позволяющие 
проектировать литниково-питающие системы для магниевого 
литья, дают не всегда удовлетворительный результат для всех 
типов магниевых отливок, что заставляет уточнять их. Для 
этого на кафедре используется как натурные эксперименты, так 
и широкие возможности компьютерного анализа и 
моделирования (рис.9). 

 
Рисунок 9 - Моделирование заливки магниевой отливки в 

программе ProCast 
 
Полученные результаты позволяют значительно снижать 
металлоемкость формы за счет достижения благоприятного 
распределения температурных полей в теле отливки в процессе 
заполнения и широкого использования холодильников наряду с 
прибылями, для увеличения эффективности питания тепловых 
узлов. Полученные результаты используются в промышленных 
технологиях российских заводов (рис.10). 
 

  
Рисунок 10 Промышленные магниевые отливки для авиации, 
полученные по технологии, разработанной специалистами 

кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС» 
 

Обучение специалистов в области магниевого литья в 
НИТУ «МИСиС» 
 
Динамичное развитие отрасли невозможно без подготовки 
грамотных специалистов для нее. На кафедре технологии 
литейных процессов НИТУ «МИСиС» в настоящее время 
реализуется трехступенчатая подготовка специалистов-
литейщиков в рамках бакалаврской, магистерской и 
аспирантской подготовки. Обучение строится как на 
классических подходах, традиционных для советской высшей 
школы, основанных на углубленной фундаментальной 
подготовке, так и на современных подходах, 
характеризующихся широким применением современных 
образовательных программ, основанных на 
специализированном обучении, направленном на подготовку 
специалистов, владеющих необходимыми компетенциями для 
успешной работы в конкретной области или компании. 
 
Таким образом, кафедра технологии литейных процессов 
НИТУ «МИСиС» в настоящее время является одним из 
центров развития магниевого литья в России, 
ориентированным на технологии получения изделий в разовых 
форма, в т.ч. формах, полученных методами 3d печати и 
подготовки специалистов для данной отрасли. 
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Abstract 

This article presents the application of non-hazardous waste molding sand from gray cast iron foundry as an inexpensive adsorbent for 
removal of Zn(II) and Cu(II) ions from aqueous solutions. The experiments were performed at room temperature using a multi solution (Zn + 
Cu) with concentration was 100 mg/l. The process of removal of Zn(II) and Cu(II) ions was monitored at different contact times of waste 
molding sand and metal ions. The experimental data were processed by two different kinetic theories. The pseudo-first-order and pseudo-
second-order models were used for modeling the kinetic rates. 

Obtained results show that the waste molding sand has significant potential for the removal of Zn(II) and Cu(II) ions from aqueous 
solutions. Research shows that the removal of Cu(II) ions was better than removal of Zn (II) ions. It is possible to conclude that the mutual 
competition of Cu(II) and Zn(II) ions for adsorption sites affect the intensity of their removal. 
 
KEYWORDS: WASTE MOLDING SAND, Zn(II) IONS, Cu(II) IONS, ADSORPTION 
 
 

1. Introduction 
There are many factors that influenced the development of 

new ways for sustainable development, such as: a large amount of 
various industrial wastes, environmental pollution and high 
consumption of natural resources. Achieving sustainable 
development is possible only with an increase in resource 
efficiency. This is possible if we reduce the consumption of 
materials and energy. Therefore, it is beneficial to use a variety of 
by-products or solid wastes from industries. For example, in the 
production of concrete it is possible to use slag from metallurgical 
aggregates and waste mold sand from foundries. Production costs 
and environmental problems were reduced by this approach. 
Resulting concrete has adequate quality and environmental 
acceptability [1]. 

By-products from the production process create significant 
difficulties for foundries. If we take into account all the by-products 
from the foundry, more than 70% relates to the foundry sand which 
is used for mold making [2].  

Different binders are used for binding of grains of foundry 
sand. Expendable molds are widely used in production of metal 
castings. They are usually produced from clay-bonded (green) sand 
or chemically bounded sand. Clay-bonded (green) sand for molds 
consists of silica sand (80 – 95%), bentonite clay (4 – 10%), water 
(2 – 5%) and carbonaceous additives (2 – 10%). Chemically bonded 
sand consists of silica sand and chemical binder (1 – 3%). It is used 
for making molds and cores. Chemical binder is mixed with silica 
sand. The chemical reaction which occurs under the effect of the 
catalyst results in curing of the mixture. For making mold and cores 
in foundries, different chemical binders are used, such as: sodium 
silicate, furfuryl alcohol, phenolic resins, alkyd oil type resin etc. 
[2]. 

When the properties of sand become unsuitable for further 
use, such sand is called waste foundry sand and removed from the 
foundry [1].  
 

2. Prerequisites and means for solving the 
problem  
In the production process of one ton of cast metal, 

approximately one ton of waste is produced. [3]. Safe disposal of 
waste materials is a demanding task, which is important as 
maintaining the quality and profit. Therefore, efforts should be 
made to reduce the amount of waste materials through reuse or use 
for other purposes. In this context, the use of foundry waste 
molding sand as the adsorbent for heavy metals from wastewater is 
very interesting. In addition, this approach reduces the cost of 
disposal of waste materials. 

 
In the process of adsorption, adsorbate molecules are concentrated 
on the surface of the adsorbent. 

The molecules of adsorbate come from the bulk phase and 
being adsorbed in the pores in the partially liquid state. The ratio of 
the concentration to the solubility of the compound is the driving 
force for adsorption. Detailed research of adsorption, adsorption 
kinetics and equilibrium, as well as influential parameters, such as 
temperature, pH, surface area, etc. was performed by Dound [4]. 
Adsorption is a useful and economical method at low 
concentrations of pollution. In comparison to membrane filtration or 
ion exchange and other conventional methods, the adsorption has 
advantages, such as low cost, easy to perform, efficiency, 
availability, low cost and environment friendly [5-8]. Recently, a lot 
of research has been done on the use of inexpensive and easily 
available materials in wastewater treatment. Currently, the 
adsorbent which is most often used in wastewater treatment is the 
activated carbon. However, the activated carbon is expensive. 
Therefore, intensive research performs on the use of inexpensive 
and available materials (particularly waste materials), as a substitute 
for the activated carbon [9]. 

This paper presents the possibility of using sodium-silicate-
bonded sand (chemically bound mixture) for the adsorption of Cu 
(II) and Zn (II) ions from aqueous solutions. The adsorption process 
is presented by kinetic models. 
 

3. Solutions of the examined problem 
Waste sodium-silicate-bonded sand used in the present study 

was obtained from foundry and had the following chemical 
composition: 91 % SiO2, 2.1 % Al2O3, 9.6 % Fe, 0.4 % Mg, 0.05 % 
Ni, 0.03 % Cr, 0.76 % C and 0.02 % Mn. 

A stock solutions of Cu(II) and Zn(II) for batch adsorption 
experiment were obtained by dissolving the exact quantity of 
CuSO4∙5H2O and ZnCl2 in ultra pure water. The test solutions 
containing single ions were prepared by diluting 1000 mg/L of 
stock solutions of metal ions to the desired concentrations. For the 
investigation with binary solutions, the desired combinations of 100 
mg/L Cu(II) and 100 mg/L Zn(II) ions were used. 

Waste foundry sand (sodium-silicate-bonded sand) in an 
amount of 1 g, 25 ml of the Cu (II) ions and 25 mL of the Zn (II) 
ions were mixed for study of the adsorption process. The kinetics of 
the process is monitored in a time of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 
minutes. 

The concentrations of Cu(II) and Zn(II) ions in solution after 
adsorption were determined by spectrometric method (Atomic 
Adsorption Spectrometry with graphite furnace). Before that, the 
samples were filtered (Whatman- blue ribbon filter). 
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The kinetics of Cu(II) and Zn(II) ions adsorption was modeled 
applying the first- and second-order kinetics models [10]. 

The pseudo-first-order (Lagergen`s model) equation is 
generally expressed as follows: 

   )(1 te
t qqk

dt
dq

−=             (1) 

where qe and qt are the adsorption capacity at equilibrium and at 
time t, respectively (mg/g), k1 is the rate constant of pseudo first-
order adsorption (1/min). 
The pseudo-second-order (Ho`s model) equation is expressed by the 
following formula: 

2
2 )( te

t qqk
dt

dq
−=              (2) 

where k2 is the rate constant of pseudo-second-order adsorption 
(g/(mg·min)). 
 

The fitting of the all models (isotherms and kinetics) was 
performed using regression analysis. Performance of the models to 
the experimental data was checked by comparison of the correlation 
coefficient r2. 
 

4. Results and discussion 
Kinetic analysis of adsorption represents the determination of 

the amount of adsorbed substance depending on time [11]. 

The obtained results for the adsorption of Cu(II) and Zn(II) 
ions per unit mass of waste foundry sand as a function of time are 
shown in Figure 1. It shows that the adsorption capacity qt increases 
very rapidly in the beginning of process. Maximum capacity is 
achieved in 30 minutes for both investigated ions. These results 
indicate that the kinetics of fixing Cu(II) and Zn(II) ions on waste 
foundry sand surface was fast. It is assumed that the cause of this 
rapid adsorption was a sufficient number of places on the surface of 
the adsorbent. When the system reaches equilibrium state, free 
places on waste foundry sands are probably filled in. Adsorption 
capacity of Cu (II) ions at the time of achieving equilibrium was 
2.465 mg/g, while the adsorption capacity of Zn (II) ions was 
smaller (2.335 mg/g). Different adsorption capacities may be 
associated with various radius of ions. The ionic radius of Cu is 
smaller, which allows faster and more easily positioning of this ion 
to the free places on the investigated adsorbent. Similar 
observations were presented by the other authors who have studied 
different adsorption systems [12-14].  
 

 
 
Fig. 1 Dependence of adsorption capacity on the time of contact of 
the investigated system of waste foundry sands/binary solution Cu 
(II)-Zn (II) ions 
 

The obtained kinetic results were modeled using pseudo first 
model and pseudo-second order kinetics models (Figures 2 and 3). 
 

 
 
Figure 2. Pseudo-first order kinetics plots for the adsorption of 
Cu(II) and Zn(II) ions on waste foundry sand 
 

 
 
Fig. 2 Pseudo-second order kinetics plots for the adsorption Cu(II) 
and Zn(II) ions on waste foundry sand 
 

Table 1 contains the constants and correlation coefficients for 
the kinetic models of adsorption of Cu(II) and Zn(II) ions on waste 
foundry sand. 
 
Table 1: Constants and correlation coefficients of kinetic models 
for the adsorption of Cu(II) and Zn(II) ions on waste foundry sand 
 

Pseudo-first order  
Cu(II) Zn(II) 

qe, exp 
[mg/g] 2.466 2.335 

qe,theor. 
[mg/g] - - 

k1 
[1/min] 0.1451 0.1659 

R2 0.4231 0.9214 
Pseudo-second order 
 

 
Cu(II) Zn(II) 

qe, exp 
[mg/g] 2.466 2.335 

qe theor 

[mg/g] 2.450 2.425 

k2 
[g/(mg·min)] 11.033 0.446 

R2 0.9999 0.999 
 

Comparison of the correlation coefficients in Table 1 shows 
that the correlation coefficients for the pseudo-second order kinetics 
(R2=0.9999 for Cu(II) and R2=0.999 for Zn(II)) are higher than for 
the pseudo-first order kinetics (R2=0.4231 for Cu(II) and R2=0.9214 
for Zn(II)). This fact indicates that the adsorption of the Cu(II) and 
Zn(II) ions was performed according to the reaction kinetics of the 
second order. Furthermore, a comparison between the experimental 
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adsorption capacities (qe,exp) and modeled adsorption capacities 
(qe,theor.) shows that the modeled adsorption capacities from pseudo 
second order model very well correspond to the experimental with a 
small. The modeled adsorption capacity for the pseudo-first order 
kinetics could not be calculated. This also contributes to the 
previously mentioned fact. 

The constant for the pseudo-second order kinetics of the 
adsorption Cu(II) ions on waste mould sand has a higher value in 
relation to the constant for the pseudo-second order kinetics of the 
adsorption Zn(II) on waste foundry sand. This is also further proof 
that the adsorption of Cu(II) on waste foundry sand is better than 
adsorption of Zn(II). 
 

5. Conclusion 
 The obtained adsorption capacities for systems waste 

foundry (mould) sand/binary system Cu(II)-Zn(II) ions 
are a good indicator of waste foundry sand potential for 
use in aqueous adsorption system. 

 Adsorption equilibrium was achieved very quickly, for 30 
minutes. 

 The results indicate that the kinetics of Cu (II) and Zn (II) 
ions on waste foundry sand can be described by the 
pseudo-second order kinetics model. 

 Comparing the kinetic constants (k2Cu(II)= 11.033 
g/(mg·min) , k2Zn(II)= 0.446 g/(mg·min)) it is possible to 
conclude that the adsorption of Cu (II) ions o waste 
foundry sand is better than the adsorption of Zn (II) ions. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДВОЙНОТО КОМПЛЕКСНО ЛЕГИРАНЕ С 
Fe, Mn, Ni ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И ТВЪРДОСТТА НА БРОНЗ ТИП CuAl9 
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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, Mn 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, effect of alloyed and modification 

 

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. 

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, кавита-
ционна 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). 

 
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]. 

 
Върху структурата на сплавите от типа CuAl9 може да се 

въздейства и чрез допълнително модифициране. Като 
модификатори в този случай се използват труднотопимите 
метали Ti, V, Zr, W, Mo и В [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]. 

 

Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на 
двойното комплексно легиране с желязо, манган и никел, и 
допълнителното модифициране с молибден върху структурата 
и твърдостта на бронз CuAl9. Успоредно с това е отчитано и 
влиянието на скоростта на охлаждане върху посочените 
параметри. 

 
За целта от сплави CuAl9Fe3Mn3, CuAl9Fe3Ni3, 

CuAl9Ni3Mn3, както и от същите сплави, модифицирани с 
0.10%Mo, в пясъчни форми са отляти пробни тела с диаметри 
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.1. За сравнение 
структурите, получени при индивидуалното легиране с Fe, Mn и 
Ni, и след съответното модифициране с Мо са показани на фиг2.. 
Металографският им анализ показва, че: 

 
- легирането с желязо на двойната сплав CuAl9 води до 

съществено издребняване на структурата; модифицирането на 
бронз CuAl9Fe3 с молибден води до окръгляне на зърната на 
първичната структура; 

 
- 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 
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. 

 
- при индивидуалното легиране на бронза с манган се 

запазва стълбчатия характер на структурата, характерна за 
базовата сплав но е по-окръглена. Модифицирането на сплав 
CuAl9Mn3 с Мо води до едва забележимо издребняване на 
структурата на бронза, но не променя стълбчатия й характер. 
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Ø15  Ø25 

Ø35 

Фиг.1. Микроструктура на сплав CuAl9 (х63) 

 

 
CuAl9Fe Ø253 

 
CuAl9Fe3Mo Ø25 

 
CuAl9Ni3 Ø25 

 
CuAl9Ni3Мо Ø25 

 
CuAl9Mn3 Ø25 

 
CuAl9Mn3Мо Ø25 

Фиг.2. Влияние на индивидуалното легиране с Fe, Ni, и Mn и 
модифицирането с Мо върху структурата на алуминиевият 

бронз (x63)  
(диаметър на пробните тела Ø25mm) 

 
 

Влиянието на индивидуалното легиране с Fe, Mn и Ni, 
модифицирането с Мо и режима на охлаждане върху 
твърдостта на алуминиевият бронз е илюстрирано на фиг.3. 
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фиг.3 Влияние на индивидуалното легиране с Fe, Mn и Ni, 

модифицирането с Мо и режима на охлаждане върху 
твърдостта на алуминиевият бронз  

При базовата сплав твърдостта се увеличава с 
понижаване скоростта на охлаждане, като стойностите й са 
около 120-125HBS. 

Индивидуалното легиране с желязо, предизвикващо 
формиране на дребнозърнеста структура осигурява твърдост 
около 170HBS, като с понижаване на скоростта на охлаждане 
тенденцията е намаляване на твърдостта. След модифициране с 
молибден се запазва средното ниво на твърдостта, но се 
премахва влиянието на скоростта на охлаждане. 

Индивидуалното легиране с манган води до 
намаляване на средната твърдост на сплавта средно до около 
100HBS, но за разлика от базовата с понижаване скоростта на 
охлаждане твърдостта намалява. Модифицирането с молибден 
предизвиква увеличаване на твърдостта до около 120HBS, като 
влиянието на скоростта на охлаждане не е еднозначно. 

Индивидуалното легиране с никел води до увеличаване 
на средната твърдост на сплавта до около 160HBS. 
Модифицирането с молибден увеличава твърдостта още с 5 
единици – до около 165HBS. И в двата случая – сплави 
CuAl9Ni3 и CuAl9Ni3Мо с понижаване скоростта на охлаждане 
твърдостта намалява. 

Изследвано е влиянието на комплексното легиране на 
алуминиевият бронз с изброените елементи в двойни 
комбинации – Fe-Mn, Fe-Ni и Ni-Mn върху структурата – фиг.4 
и твърдостта на сплавта – фиг.5. Сравнителният анализ на 
въздействието на двойното комплексно легиране показва 
следното: 

1. Комплексното легиране с желязо и манган води до 
формиране на финодисперсна, относително равноосна структура. 
Като цяло след комплексно легиране с желязо и манган, влиянието 
на скоростта на охлаждане върху структурата на бронза намалява 
в сравнение с базовата сплав. При допълнителното модифициране 
на легираният с желязо и манган алуминиев бронз с молибден 
структурата се окръгля, наблюдава се известно издребняване, но 
се запазва чувствителността й към скоростта на охлаждане . 
Твърдостта е от порядъка на 150-155HBS. Модифицирането на 
сплавта с молибден, предизвикващо окръгляне на структурата, 
води до общо намаляване на твърдостта с няколко единици. 

2. Комплексното легиране с желязо и никел също води до 
силно издребняване на структурата, но 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. 
Модифицирането на легираният с желязо и никел алуминиев 
бронз с молибден трансформира структурата в иглообразна, 
наблюдава се известно издребняване, но се запазва 
чувствителността й към скоростта на охлаждане. Твърдостта 
достига 200HBS. Модифицирането на сплавта с молибден, 
предизвикващо трансформация на структурата от нишковидна 
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в иглеста, води до допълнително повишаване на твърдостта до 
стойности от порядъка на 230HBS. 

 

 
CuAl9Fe3Mn3 Ø25 

 
CuAl9Fe3Mn3Мо Ø25 

 
CuAl9Fe3Ni3 Ø25 

 
CuAl9Fe3Ni3Мо Ø25 

 
CuAl9Ni3Mn3 Ø25 

 
CuAl9 Ni3Mn3Мо Ø25 

Фиг.4. Микроструктура на сплави CuAl9Fe3Ni3 и 
CuAl9Fe3Ni3Мо (х63) 
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фиг.5 Влияние на двойното комбинирано легиране с Fe, 

Mn и Ni, модифицирането с Мо и режима на охлаждане 
върху твърдостта на алуминиевият бронз  

 

3. Двойното, комплексно легиране на алуминиевият бронз с 
Ni и Mn предизвиква формиране на фино дисперсна иглеста 
микроструктура, върху която влиянието на режима на охлаждане е 
едва забележимо; същественото издребняване на 
микроструктурата рязко увеличава твърдостта до 225HBS. 

Модифицирането на сплавта с молибден не предизвиква видими 
промени в структурата, но води до намаляване на твърдостта с 
около 10 единици. 

4. По отношение ефекта от модифицирането на сплавите 
с молибден може да се отбележи следният факт – при 
комбинациите Fe-Mn и Ni-Mn, т.е. там където присъства 
манган, след модифициране твърдостта намалява, докато при 
комбинацията Fe-Ni се увеличава.  

4. Заключение 
Получените резултати показват недвусмислено, че както 

въвеждането на желязо, манган и никел, поотделно и в 
комбинации 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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COMPUTER MODELING OF CASTINGS QUALITY WITH TAKING INTO ACCOUNT 
THE DIFFERENTIATION OF STRUCTURE-DEPENDENT CORES AND MOLDS 

MATERIAL PROPERTIES 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК 
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Dr. Broytman O.A.1, eng. Babkov D.S.2, Dr. Ioffe M.A.3 

All-Union Centre for Transportation Technologies LLC1,2, Saint Petersburg Polytechnic University3 – Russia 
 

Abstract: Typical casting simulation procedure doesn’t consider exact cores and molds material properties as a primary factor. Sometimes 
mold is considered as an isotropic body characterized with constant averaged thermophysical and other properties. On the other hand there 
are a lot of practically collected data confirming the fact that input of exact non-uniformly distributed thermophysical mold properties during 
casting simulation may seriously improve the prognosis of casting quality. The present work is dedicated to interconnections between molds 
compacting conditions and castings quality. It has been proposed to carry out the computer modeling of compacting process for further use 
of the calculation results as a part of input for casting simulation software. 
KEYWORDS: COMPACTING, NON-UNIFORM STRUCTURE, FOUNDRY MOLDS AND CORES, SAND DENSITY, SAND PROPERTIES, 
CASTING SIMULATION. 
 
 
1. Introduction 
 

Common use of casting simulation software (CSS) involves 
necessity of a knowledge database for material properties and initial 
data considered as the part of mathematical models that form a basis 
of CSS. Accuracy of the data defines adequacy for casting quality 
prediction. The data consists of molds and cores properties, which 
are non-uniformly distributed in compacted sand due to its structure 
differentiation, temperature anisotropy and local material 
transformations. Taking into account the spatial distribution of 
thermophysical, filtration and other mold properties provides 
significant increase of CSS use effectiveness. 

 
2. Computer modeling of sands compacting process 
 

Degree of sand compaction is one of the main characteristics 
for mold quality, which directly affects to casting quality. Evident 
demands to foundry mold are connected to necessity in satisfactory 
dimensional accuracy and sand mechanical properties. Besides of 
that, non-uniform structure of compacted sand establishes complex 
conditions for gas and moisture migration, heat transfer from 
casting, etc. 

Empirical and analytical solutions for sand compacting were 
obtained during, basically, 60’s-70’s of previous century [1-4]. In 
modern times the sand compacting problem for arbitrary shape 
tooling may be successfully solved with a numerical simulation 
analysis in the special Arena-flow software [5], or appropriate 
modulus in CSS ProCast, MagmaSoft [6, 7] or in multipurpose 
finite-element software [8-10]. In the present work numerical 
analysis of sand compacting during its pressing was performed in 
NX Advanced Simulation application. Sand was considered as a 
linearly elastic body, which is, as shown in number of works, 
allowable assumption in case of a single load and if stress values lay 
in a certain range [3]. 

 
     a         b        c 

Figure 1: Types of pockets configuration: 
a – one-sided; b – two-sided; c – three-sided 

Considering replication of a pattern profile, the particular 
interest is in reaching a sufficient sand density in so called pockets 
which may exist in pattern itself, gaps between pattern and flask 
wall, etc. Three types of pockets [4] could be defined (Fig. 1). The 
most complex pocket is one-sided if ram from the top. Appropriate 

molding pressure for reaching the sufficient sand density on the 
pocket bottom depends on proportions between main sizes a, b and 
h. 

Mix compositions and properties of sands [3] compacting of 
which has been investigated in the present work are summarized in 
the Table 1: E – structural strain modulus (analogue of Young’s 
modulus); µ – transverse strain ratio (analogue of Poisson number); 
ρ0 – initial density of the mix. Coefficient of contact friction 
between sand and pattern walls was assumed f=0,20-0,35. 
Mechanical properties of sands were determined experimentally for 
triaxial compression material state. As for initial density, which is, 
in the general case, non-uniformly distributed within the sand prior 
to its pressing, the task may be solved with molds and cores 
blowing simulation software. 

Nr. 
Addition, % wt. ρ0, 

kg/m3 
Е, 

MPa µ Sand K016 
(95 AFS) Clay Water 

1 

100 

- - 1500 170 

0,32 2 - 3,5 1240 37 
3 10,0 2,5 1200 9,3 
4 12,0 3,0 1450 17,5 
Table 1: Mix composition and properties of investigated sands 

Strains in the system obtained through finite-element analysis 
of sand strain-stressed state during pressing procedure allowed 
identifying the ratio between initial V0 and final V local volumes in 
the depth of sand pack. Local (inside the element) effective density 
ρ distribution was calculated through the criteria analysis option 
embedded into the software postprocessor by the next evident 
formula: 

V

V0
0ρρ = .  (1) 

 
  a  b        c 

Figure 2: Sand Nr. 3 density distribution (kg/m3) 
after pressing in differently configured pockets 

(cross-sectional view, ρ values are marked for selected regions): 
a – one-sided; b – two-sided; c – three-sided 
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Fig. 2 shows sand Nr. 3 density distribution in the moderately 
deep pockets (a:b:h=1:2:4) of different shape for compacting 
pressure P=1 MPa. Sand density increases, in particular at the 
bottom, along with simplification of the pocket type. Satisfactory 
sand density (depending on demands, equals to 70-90% from 
maximum passible ρ∞) at the bottom, i.e. in the working area which 
directly contacts to liquid metal, could be observed for the selected 
pressure and system sizes in the case of three-sided pockets; other 
cases show necessity for compacting pressure increase. 

Density distribution calculation results for one-sided pocket 
(a:b:h=1:2:4) are shown in Fig. 3. Clay-bonded sands 
compactability depends on, first of all, initial density, clay and 
water content. Dry silica sand shows low compactability which 
could be improved with water addition. 

 
Figure 3: Density distribution on the axial line 

of one-sided pocket for sands Nr. 1-4 pressing cases 
Non-uniform density distribution is a reason for spatial non-

uniformity of other sand properties. Fig. 4, a shows calculated 
prediction of a spatial distribution of locally-effective (within every 
element) heat conductivity coefficient λ and volumetric heat 
capacity Cv of compacted sand. The prediction is based on special 
structure models of bonded sands [11] developed on the granular 
media averaged cell approach [12]. Express-estimation for gas 
permeability Kg was performed with a further mentioned criteria 
analysis comfortable option which allows instant plotting the full 

field of calculated value on the three-dimensional model (Fig. 4, b). 
The user formula [13] utilized for the criteria analysis is similar to 
known Kozeny–Carman equation: 

( ) ( )mm

md
K

g

g
−−

=
3136

2

32

ξµ
, (2) 

where m – sand porosity calculated from the evident proportions 
between ρ and individual densities of mix components; d – sand 
particles size; ξ – pore tortuosity (for typical foundry sand mixes it 
could be assumed, in average [13], ξ=1,5); µg – dynamic-viscosity 
coefficient. Spatial distribution for Kg is essential for mold gaseous 
regime calculations through appropriate differential equations [9, 
13]. 

Effective conductivity value (Fig. 4, a) for overcompacted 
sand in the top pocket zone (m~0,36) is influenced significantly by 
individual conductivities of solid components of sand, at the same 
time radiative transfer is depressed due to relatively low pore 
amount. Other situation is observed in the moderately compacted 
layer at the pocket bottom (m~0,47): in the range of low and 
medium temperatures t sand conductivity is relatively low due to 
weak contact interactions between mix particles, while in the range 
of high temperatures conductivity rises actively due to 
intensification of radiative transfer in sand pores. Effective 
volumetric heat capacity rises evidently with a growth of sand 
density. 

Sand gas permeability (Fig. 4, b) decreases with increasing of 
the distance from the pocket bottom, which is not complied with 
recommendation based on the abstract concept for favorable gas 
transport conditions. The evident recommendation says that Kg must 
increases with increasing of the distance from the mold working 
surface which will be in contact with liquid metal. In general case it 
is recommended [1] to have uniform distribution of Kg in the mold 
volume (i.e. uniform distribution of ρ); well-grounded selection of 
optimal compacting conditions may help to get near that. 

 
       a    b  

Figure 4: Calculative prediction for structure-dependent properties of sand Nr. 3 after its compacting in one-sided pocket: 
a – temperature-dependent thermophysical properties in the axial line regions; 

b – gas permeability distribution (m4/(N·s)) at normal temperature (cross-sectional view) 
Non-uniform distribution of sand thermophysical properties 

and gas permeability, furthermore which are instable during mold 
heating due to structural transformations (volumetric changes of 
mix components, thermal decomposition, evaporation and 
condensation of moisture, etc.), leads to nontrivial thermal and 
gaseous regimes of the mold, so all of that circumstances influence 
on cast result in a complicated way. 
 
3. Numerical simulation of castings with taking into 
account the non-uniform mold structure 
 

The above-mentioned mold and core production simulation 
software prognoses completeness of occupancy of tooling cavities 
and differentiating in density distribution. As a result of work with 
the software tools Based on the analysis made with the aids of 
special software an optimal tooling design and blowing regime 
could be developed. At the same time the calculated data on non-
uniform mold structure cannot be further utilized during casting 
simulation procedure. At this stage the data is lost and mold is 
considered as a quasiisotropic body, at the best case endued with 
temperature-dependent, but not spatial-dependent, thermophysical 
properties. However, it seems reasonable to inherit previously 

obtained calculative results for molds and cores structure, arrange 
appropriate differentiate assigning of thermophysical and filtration 
mold properties distribution for further casting simulation with 
improved accuracy. 

 
Figure 5: Cylinder sample castings 

 In order to determine how much the density non-
uniformity may affect on cast result a number of computational 
experiments with a cylinder sample castings (Fig. 5, identification 
marks for cylinders are C1, C2, C3 as long as their diameter is 
increased) were carried out. The cylinders are produced of different 
alloys (Table 2) in clay-bonded molds compacted with different 
pressure. The mold for cylinders includes a sort of three-sided 
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pockets so the degree of compacting in them will vary after pressure 
differences. 

Nr. Alloy type Alloy grade 
(Rus) 

Solidification 
range, °C  

1 Hypereutectic 
silumin AK18 670-560 

2 Grey iron SCh30 1220-1150 
3 Carbon steel 20L 1530-1480 

Table 2: Foundry alloys for cylinder sample castings production 

 
a 

 
b 

 
c 

Figure 6: Sand density differentiation (cross-sectional view) 
in three-sided pockets around cylindrical elements of the pattern 

(h=200 mm, ∅40 mm – C1, ∅70 mm – C2, ∅150 mm – C3) 
as a result of sand Nr. 3 compacting calculations with 

different pressures: 0,6 MPa (a), 0,8 MPa (b) и 1,0 MPa (c) 
Compacting of sand Nr. 3 was considered as a method for 

cylinder sample casting mold production. Three-dimensional 
analysis in NX Advanced Simulation was utilized to predict sand 
non-uniform structure within the mold (Fig. 6), the data was further 
taken into account during castings simulations in CSS PoligonSoft. 
To arrange the inheritance procedure calculated density fields after 
converting in specially made program and additional adaptational 
mesh converting in Altair HyperMesh software were transformed to 
finite-element geometry data (Fig. 7). For every mold layer fixed 
density was assigned which is acceptable assumption due to modest 
variation of density within the each layer (10-20 kg/m3). Individual 
temperature-dependent thermophysical properties (λ and Cv) of each 
layer were calculated on the basis of of the structure models [11] 

taking into account appropriate densities. These properties were 
further utilized during solidification analysis of cylinder sample 
castings of different diameter. In order to prevent influence on 
calculation results from heat loss on cylinders end boundaries (top 
and bottom) these planar surfaces were assigned as adiabatic. 

As a result of the castings simulations full solidification times 
and solidification sequences were discovered for each sample 
cylinder solidified in non-uniformly structured mold. The obtained 
data was compared with typical results of CSS analysis when the 
mold is assigned with stable uniform density and appropriate 
temperature-dependent thermophysical properties. However, the 
uniform density for each case was defined in reasonable way – the 
effective value was calculated as an average weighted among all 
densities previously calculated for each mesh element. That made 
the result equal to known method for density measuring through 
sand mold weighting procedure. 

 
Figure 7: Calculated mold density fields obtained from compacting 

modeling in transformed view which represents finite-element 
geometry for casting in the complex structured mold plotted in 

CSS preprocessor (example for compacting at 0,6 MPa) 
Calculation results for test cylinders solidification times are 

summarized in Table 3. Pressure rise leads to decrease of 
solidification times due to general increase of mold heat-removing 
ability. However, the situation isn’t as trivial for thick cylinders 
solidification. In this case the mold experiences deeper heating so 
the volume of sand, which affects on general heat exchange in the 
casting-mold system, is significant. In accordance to the run of 
thermophysical properties curves, the properties could rise or 
descend with a temperature increase in each layer. Therefore, if 
overall sand density is slightly raised massive castings may solidify 
the same time or even a bit longer than in the case of mold with a 
slightly lower density. Considering complex castings, it must be 
taken into account that neighboring elements of the casting may 
affect each other through appropriate mold regions; the regions are 
able to heat-up faster and deeper in consequence of overall increase 
of phermophysical properties. 

Solidification times vary significantly from one alloy to 
another which is not only connected to solidification range, 
individual alloy thermophysical properties, interval between 
pouring and initial mold temperatures which results in faster 
cooling of high-temperature alloys, etc. Additional reason for the 
variety is significant difference in sand phermophysical properties 
when mold is heating from different initial temperatures of an alloy. 
In such a way radiative transfer isn’t affect as much in case of 
aluminum alloy pouring in comparison with steel pouring – 
however, the effect isn’t so evident in case of highly compacted 
sand. 

Mold properties 
distribution 

 
Alloy 

Cylinders solidification times, s 
C1, ∅40 mm C2, ∅70 mm C3, ∅150 mm 

0,6 
MPa 

0,8 
MPa 

1,0 
MPa 

0,6 
MPa 

0,8 
MPa 

1,0 
MPa 

0,6 
MPa 

0,8 
MPa 

1,0 
MPa 

Non-uniform 

 

AK18 553 445 200 1622 1020 552 7380 4879 2416 
SCh30 322 303 176 922 849 495 4048 3680 2169 

20L 190 181 125 531 505 346 2269 2154 1495 
Uniform 

 

AK18 541 488 183 1603 1443 513 7257 6512 2237 
SCh30 311 293 157 895 839 444 3931 3683 1933 

20Л 185 177 114 518 494 314 2222 2118 1348 
Table 3: Solidification times for test castings produced in differently compacted molds 

Solidification analysis for castings in molds with well-defined 
material properties anisotropy is considered as more accurate in 
comparison with traditional casting simulation practice when the 

mold appears as “equivalent” isotropic body. Comparison result for 
the cases shows good agreement between calculated solidification 
times – average difference is about 10%. The main reason for that is 
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well-grounded averaging for isotropic mold effective density. 
Increase of solidification time, as well as test cylinder diameter, and 
its height (as shown with additional calculations in this case 
difference between top and bottom densities may increase 
dramatically) lead to much more significant solidification time 
mismatching. 

 
a 

 
b 

Figure 8: Solidification of steel test cylinder of ∅70 mm 
in differently structured molds pressed at 0,8 MPa: 

a – typical liquid phase distribution at intermediate moment of 
casting cooling in anisotropic mold and final porosity prognosis; 

b – the same for “equivalent” isotropic mold 
Undoubtedly, consideration of solidification time differences 

is insufficient to ground or deny applicability of traditional isotropic 
mold approach. In addition to that, solidification sequence must be 
considered. The sequence is critical for solidification directionality, 
tendency to defects formation, features of metal structure, for 
example, local chilling on iron castings, etc. Fig. 8, a shows liquid 
phase distribution at intermediate moment of cylinder solidification 
in the mold with non-uniformly distributed density decreased from 
top to bottom and appropriate porosity prognosis. The result is 
clearly not a same as the idealized case of solidification in the mold 
with uniform density distribution (Fig. 8, b). In the first case hot 
spot migrates to bottom region which leads to porosity located 
under 1/2h level while idealized case shows porosity above the 
level only. 
 
4. Conclusion 
 

The present investigation proves reasonability of casting 
simulation procedure improving through taking into account the 
data on foundry molds non-uniformly compacted structure. This 
allows increasing calculation accuracy for heat-transfer and metal 
flow processes, gaseous regime in casting-mold system, etc. The 
approach offers opportunity to solve a number of problems 
connected to mold-dependent casting defects on new improved 
level of quality. Development of the approach is connected to, first 
of all, creation of sustainable interface for data exchange between 
computer modeling software, improving the mathematical models 
for sand compacting as well as for sand structure and material 
properties transforming after the melt is poured into the mold. 
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Summary: In practice there are several known methods of inserting the nanopowder to the welding layer, they are specified according 
the conditions needed for the welding process. This article examines some new and innovative opportunities of liquid phase modification 
through insertion of nano-sized particles without being melted, according to TIG and Impulse TIG overlay welding methods. 
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1. Introduction 
Overlay welding is a technology where a layer of metal alloy is 

being laid on the work piece. The overlay welding with different 
kinds of metal with specific chemical and mechanical properties 
performed on the working surfaces of the parts, increases their 
durability and reduce the weariness [6]. 

The area of operation of the overlay welded surfaces are defined by 
the chemical composition of the layer. The alloy is being produced 
by melding the main metal and by adding other metal, powder or 
flux. Main principles to evaluate the alloy are: homogeneousness of 
the composition in the welded volume, cost effectiveness, 
application capability of the alloying method and other. To insert 
alloy elements in to the base metal, following methods are being 
used[4]: 

- Use of solid electrode wires or tapes – traditional method 
of becoming an alloy with particular chemical 
composition in wide scope of welding conditions where 
the alloying elements are well distributed in the volume. 

- Alloying with use of electrodes – the most widely spread  
method. The overlay metal is homogeneous by 
composition, well formed, lack of pores and slag and also 
the chemical composition is fully based on the electrode. 

- Another method of overlay welding uses low carbon wires 
or tapes and ceramic flux or flux mixtures, from which 
the alloying elements are being transferred to the overlay 
metal. In this method the flux is the main source of 
alloying and the more the volume of the melted flux the 
bigger is the quantity of the elements inserted in to the 
overlay metal. That is why the composition of the metal is 
dependent of the welding regime, the mass and 
composition of the used flux. 

- Alloying using pastes which are being deposited on the 
welded layer and then melted with or without additional 
low carbon wire. The chemical composition of the welded 
metal is determined by the quantity of the paste and also 
by the quantity of the melted alloying material. (Fig.1). 

- The alloying of the surface layers with carbide powders, 
nitrides, oxides, etc. whitch have the size of nano paricles 
could be observed as another innovative method (nano 
particles have the size 1.10-9m). By melting thise 
powders, the alloying is similar to the method with the 
pastes (Fig.1). On the other hand, if the nano particles are 
inserted in the lower temperature area of the weld seam 
without being melted, they will take places in the crystal 
lattice of the melted metal and will make the structure 
refined, which will lead to better mechanical properties of 
the overlay layer (Fig.2). The new metal will be then a 
composite material, obtained by matrix consistent of 

construction steel and particles of nitrides, carbides and 
other which contains the welding powder [2]. 

The innovation of the method lie on the fact that the powder 
maintain it’s state, it is not being meltd and so the liquid phase is 
being modified [5]. 

Because of the low power of the arc, the use of TIG and impulse 
TIG welding preocesses is not very efficient compared to the 
plasma powder welding method. On the other hand it could be used 
to weld smaller parts (blades, wear resistant plates, etc), where a 
smaller amount of heating is requiered, so that the deformations 
could be avoided. 

 

 
Fig. 1. Welding with melting of powder  

 

 
Fig. 2. Welding without melting of powder 
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2. Methods for modification of the liquid phase 
using nano-powders without melting them. 
Several variants of welding without melting the nano-powders has 
been explored. These methods as well as some of their features will 
be observed in short. 

A) The powders could be inserted at the end of the weldseam using 
proper additional device mechanism (Fig 3). It points 35º- 45º in 
relation to the direction of welding, it has the shape of bended wire 
2mm in diameter and at the one end it has the contour of the 
weldseam (elliptical). The devise is being attached and “towed” by 
the gas nozzle. A few millimeters parallel to the welding line there 
is the powder trail which is being pulled in by the device to the 
weldseam. The powder trail is laid on the work piece in safety 
distance from the heat so that it could not be melted. It is 2-3mm 
wide and 2mm high. By the movement of the nozzle the powder is 
being pulled to the end of the weldseam. The powder is additionally 
pushed from the additional device so that it can penetrate better in 
to the seam. 
TIG overly welding is flexible because of the manual movement of 
the nozzle, the arc is very powerful in gas environment and there is 
no need of additional materials in case of welding thin sheet metal 
layers. These characteristics make the method universal. Other 
advantages of the process are: inert-gas protection and T-electrode 
have no effect on the chemical composition of the metal; there is no 
slag and splashes; the arc is being observed; fine adjustment of the 
welding regime is possible; mechanizing and automation is also 
possible; nano-particles could be inserted in different temperature 
zones of the weldseam. With the time the bended wire bends 
because of the heat, deforms and it could not push the nano-powder 
proper any more to the melted metal.  
 
B) Fig. 4 shows an innovative method for insertion of nano-
powders with or without melting. The devise is designed to deliver 
a mixture of inter gas and powder. It ensures a control over the 
amount of powder being used for the welding. The inert gas goes in 
through inlet 1, then enters the injector 3 and creates vacuum in 
channel 7. This leads to sucking the particles out from the reservoir 
5. The control over the amount of the powder that has been sucked 
out is ensured through the valve 6. Inlet 2 is also supplied with inert 
gas so that air can’t get to the mixture and from there to the 
weldseam. That way the particles that enter the weldseam make its 
structure refined. 
 

 
Fig.3. TIG and impulse TIG welding without melting the nano-
powder. 
1 – wire, with weldseam contour bend; 2 – powder on the side; 3 – 
nozzle ; 4 – powder after welding ; 5 – work piece. 
 

 
Fig. 4.  Principle view of device for nano-powder insertion with or 
without melting. 
1,2 – intert gas insertion nipples; 3 – injector; 4 - mixture chamber; 
5 – powder reservoir ; 6 – valve for controling the amount of 
powder ; 7 – channel 
 

 
Fig. 5. Insertion of nano-powders behind the weldseam in the 

low temperature area 1 – nozzle; 2 – insertion tube for nano-
powder and inert gas; 3 – nano-powder reservoir; 4 – inlet for the 
protection gas argon; 5 – heated metal right after the arc goes out; 
6 – work piece. 

Fig.5 shows the insertion of nano particles in to the melted 
metal direct after the arc, in the area of lower temperature. The end 
of the device 5 is positioned in an angle according to the nozzle 1 
and the melted metal 5. The inert gas goes in through inlet 4 and 
passes through the nano-powder reservoir which is being sucked out 
and transported behind the welding arc. The direction of overlay 
welding is from right to left. 

Fig.6 shows another way of insertion of nano-powders. The 
working principle is shown on Fig.4. The inert gas is being fed 
through the reservoir 3, the transport gas correspondingly through 
inlet 5. In the body 4 there is a needle which is being pushed back 
thought the button 7. After releasing the button a spring pushes the 
needle back to the initial position. That way the needle goes back 
and forward and prevents the blocking of the hole which delivers 
the powder after the arc. The pressure of the inert gas that goes 
through the reservoir is in this case of most importance. It is 
possible that at high pressure the powder could be squeezed in and 
that could lead to blocking the hole of the reservoir from which the 
mixture of powder and inert gas should go out. 
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Fig. 6 Insertion of nano-powder behind the arc of welding in 

the low temperature area. 
1 – nozzle; 2 –device outlet; 3 – nano-powder reservoir; 4 – body of 
the device; 5 – inert gas inlet; 6 – work piece. 

4. Conclusions 
1. There have been made experiments with all methods for insertion 
of nano-powders behind the welding arc in to the low temperature 
area. 

2. Best result was produced with the method described on Fig.5 
where the protection and transport gases are being fed from the 
same source. 

3. The results are shown on Fig.7. It shows the overlay welding of 
one, two on ½ from the width overlapping or tree also overlapping 
lines. There are no visible defects, the lines are consistent and well 
formed. 

4. That gives us reason to continue the research of these methods 
for insertion of nano-powders in the area behind the welding arc. 

 
Fig. 7 Overlay welded lines. 1 – one line ; 2 – two overlapping 

lines; 3 – tree lines 
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Abstract: Contemporary production of castings is inevitably associated with improvement of foundry mixtures, and in particular with quartz 
sands as a basic moulding material. The interest is motivated by opportunity  of reaching mixture’s appropriate parameters at different 
combinations between  sands and binding compositions. One option of particular importance in obtaining  mixtures’ physical and  
mechanical, and technological properties is to get a greater number of contact points among  individual grains of quartz  sands.  
    The report examines the impact of dispersive mineral particles for increasing contact points of interaction between  individual sand 
particles in the process of solidification. A theoretical basis for the possibility of applying such reinforcement in the preparation of mixtures 
is presented. An attempt for optimization has been done by some criteria – porosity, morphology, gas permeability and other properties.  
Results and conclusions from the conducted tests have been graphically presented.   
KEYWORDS: CASTING,QUARTZ SAND, DISPERSIVE REINFORCEMENT, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES   
 
                                                                                           

1. Introduction 
    As noted before [1], finding  technically and economically  
effective solutions for optimal balance among parameters of  
foundry mixtures and their components is, and remains a very 
important task  for the technologists. It is known that foundry 
mixtures are complex rheological systems which in combination 
with many factors should  ultimately secure the necessary mould 
and core characteristics after solidification.  
 
 

2. Presenting the problem and ways of its 
resolving 

   Mixtures’ physical and mechanical properties are a result of two 
processes running simultaneously  at solidification – formation of 
adhesive bond between  sand grains and the binding composition 
and cohesive hardening of the composition itself. These processes 
are effected on the contact grain surface as the binding composition 
seeps into the contact points forming the so-called “bridges” [2].  
     On the other hand, the current foundry mixtures are 
characterized by a high degree of gas permeability (up to 700-900 x 
10-8 m2/Paxs) i.e. 1.8 to 4.5 times greater than the normal one 
securing good gas regime of the mould [3,4].  The difference of 
around 250-400 x 10-8 m2/Paxs is explained by the availability of 
pores of greater sizes at use of modern enriched sands.  
    Namely, the existence of the above-mentioned  pores appears to 
be a reason to implement a series of tests associated with 
reinforcement (strength improvement) of mixtures through 
introduction of dispersive particles of respective sizes, rising the 
contact points among sand grains and  improving  the properties  at 
retaining the optimal gas permeability.  
 
The goals set have been: 

1. Defining pore size at quartz sands; 
2. Defining diameters of  reinforcing dispersive particles; 
3. Relationship  between the coefficient of morphology [5] 

and porosity varying at sands of equal and mixed particle 
size; 

4. Determining the permissible content of reinforcing 
dispersive particles in mixtures; 

5. Impact of kind, amount and viscosity of the binding 
substance  at constant compaction of pore size;  

6. Influence of the degree of pore size compaction at 
constant parameters of the binding substance; 

7. Technological features. Functional relationship  between  
size and  number of pores and  size and number of 
dispersive particles; 

8. Techno-economical parameters; 

9. Technological regulations for practical application of 
dispersive reinforcement of foundry mixtures. Materials 
and properties. 

 
    We have noted [5] that we can create the best picture considering 
the structure of a foundry mixture obtained from spherical grains of 
equal diameter.  
    Theoretically, the spatial distribution of sand grains can be 
realized in three variants [4]: 

- cubic, with the greatest space among grains, and porosity 
= 47.5%, 

- prismatic, with porosity = 39.6%, and 
- pyramidal, with 25.5 % pores, 

with pore sizes being calculated according to the formula: 
                     Q = [(1 – π.D3/6): D3].100 (%)   {1} 
     However, our idea is to rearrange  in the space among  grains 
such  of less size than that of the pore, i.e. it already comes (ideally) 
to spheres of different diameters.  Therefore, the smaller  grain of 
diameter “d” can be disposed in a pore formed by grains of diameter 
“D” (Fig.1) only if the condition {2}[4] has been met: 
 
                                        d = [√( 2D -1)]D    {2} 
 

 
 
Fig.1 Theoretical basis for calculating  “reinforcing” sand grain 
diameter [6] 
 
      Actually, in the mixtures there exist all the three spatial 
structures simultaneously and unevenly distributed, and hardly ideal 
distribution conditions can be ever implemented. Similarly, it can’t 
be argued that the dispersive reinforcing particles will be disposed 
exactly in the pores among the sand grains.   
    It is necessary to note that the diameter of the dispersive particles 
will vary in conformity with the pore diameter.  
    It is also true that the layer thickness of the binding substance on 
the sand grain surface  will be of essential significance,  its 
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tendency to wetting (for example on the quartz base) and seepage 
into the zone of  connecting bridges.  
    Due to the wide variety and a lot of problems in this field, in the 
present work, a specific  task  to verify the possibility for a 
relationship between the coefficient of morphology Km [5] and 
porosity in foundry mixtures, and whether it is ever possible to 
forecast the pore size at certain particle size as well as limit 
admissible sizes and content of reinforcing particles   has been set.    
 

3. Decision of the examined problem 
      In order to bind the morphology coefficient Km determined 
according to “the Russell-Taylor” method [5], (Fig.2) with  porosity 
and pore size,  tests on real distribution systems  with quartz sands 
01PK025, UKSS1 and KLP027 of different nature and morphology, 
(Figs.3,4 and 5) with grain size = 0.25 mm from Kaolin AD  were 
carried out.  
 

 
 
Fig.2. A Russell-Taylor table for determining the coefficient Km 
 
     The comparison of the tested sands geometry shows that at 
01PK025 the roundness is within 0.55-0.75, at KLP027  it varies 
from 0.60 to 0.80, at UKSS1 it is between 0.70 and 0.90. 
     For sands, the valid opinion is that when forming foundry 
mixture pack in real conditions these can be orientated relative to 
one another both with their protruding and concave parts. This 
significantly affects the pore magnitude  and number of contact 
points.  
     To all this, we have to add that the sand specific surface and 
degree of compaction will exert significant impact on the physical 
and mechanical properties as well.  
     The former is directly related to the distribution of the binding 
substances at wetting in conformity with the state of this surface, 
viscosity and chemical content of the components.  
This is a function of film thickness of the bounding substances and 
their even distribution.  
     The applied under all conditions compaction will exert a great 
influence on the strength and other properties, mainly on the 
number of contact points and size of “bridges”; moreover, a 
solidification  to handling strength is effected in the process of 
applying outside impact. 
     If at ideal conditions and  above accepted ratios  of spatial 
distribution, the average value of porosity is 33.33%, then, it is 
really required to make a correction in accordance with the 
orientation, at sand grains contact with respect  to one another, or: 
 

- For sand 01PK025,  aggregate average (min/max) 
correction factor = 0.13; 

- For sand KLP027,  aggregate average (min/max) 
correction factor = 0.24, and 

- For sand UKSS1,  aggregate average (min/max) 
correction factor = 0.46 

 
    Recalculating,  we will obtain that the average porosity for 
mixtures with  sand of 01PK025 is 28.9%. The one for sand 
KLP027 is 25.3%, and that for sand UKSS1 is 17.9%. 
    Pore sizes will vary within the limits, respectively, for 01PK025 
= 0.013 – 0.035, for UKSS1 = 0.061 – 0.105, and for KLP027 = 
0.026 – 0.063, or these are the maximum values of  dispersive 

particles sizes for adding to the tested mixtures to check up the idea 
of reinforcement.  
    It is evident that if we reinforce with the above sizes, then 
porosity will fall sharply, gas permeability will decrease and  
foundry mould operation will deteriorate at pouring.  
     In order to search optimal quantitative values of the above 
additions, we conducted a series of tests on gas permeability with 
sand UKSS1 and quartz flour at different size ratios and content in 
mixtures.  

    
Fig. 3. Sand 01PK025 
 
    Mixtures are produced  in a KLEIN vibrating mixer, type 
STATORMIX 22  with automated dosing of constant amount and 
proportion  of  the identical components 
    The binding system (resin + hardener)  was from Huttenes –
Albertus.  

 
Fig.4. Sand UKSS1 
 

 
Fig.5. Sand KLP026 
 
   The specimens were obtained with the help of a laboratory press, 
for cylindrical specimen with sizes Ф=50 mm. and Н=50 mm, and 
for beams with AxBxL = 24.5x24.5x172.5 mm, repsectively.  
   Mixtures’ physical and mechanical properties (specimens based 
compressive strength, erosion resistance and gas permeability) are 
determined by laboratory test devices LRu and LfR1 on IO Pl.  
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4. Discussion results 
    Data from the conducted tests are shown in Fig.6 and 7.  
                      

 
 
 
Fig.6. Gas permeability depending on the content of dispersive 
additions of constant size 
 
    In the first graph, it is presented the change in gas permeability as 
a function of the content of dispersive particles in the range to 100% 
of the estimated limited amount. 
   It is observed a gradual reduction of the pore size at their filling 
by dispersive particles, hence the gas permeability reached almost a 
“sanitary minimum” ( 80-100, x 10-8 m2/Paxs). Dispersive particle 
size was constant.  
    Substantial  difference in the above changes between various 
types of tested sands has not been observed.  
    In Fig.7, data on influence of dispersive particles size is 
presented.  

 
Fig.7 Gas permeability depending from the size, in mm, at constant           
content of dispersive additions 
 
    From the graph, it is seen that at selected constant content of the 
dispersive additions in the mixture of sand 01PK025,  a rapid 
decline in gas permeability is observed  within  the size range of 
0.02-0.04 mm, for KLP025 the fall is within the span of 0.05-0.07 
mm, and for UKSS1 it is between 0.07-0.08 mm. 
    Graph no. 6  gives us a possibility to also determine a supposedly  
optimal content of the dispersed reinforcing additions at various 
tested sands.  
   It is known that for normal  gas permeability values in real 
conditions,  a value of around 500 х 10-8 m2/Paxs is accepted. 
Therefore, for 01PK025, an optimum in the physical and 
mechanical properties of the foundry mixture will be expected at a 
content of reinforcing dispersive particles : 25-30%,  for KLP027 : 
20-25%, and for UKSS1: 30-35%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusions 
1. For the tested quartz  sand grades,  pore parameters (size 

and amount) were determined; 
2. It was established the relationship  between  morphology 

coefficient and porosity, and a possibility to forecast 
dispersity  of  reinforcing particles; 

3. Admissible  content  to optimize  reinforcing dispersive 
particles in mixtures was determined.  

4. A base to improve  mixtures’ physical and mechanical 
properties through reinforcement was established. 
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Abstract: The paper describes the assembly and tuning the main technological parameters of Velleman K8200 RepRap 3D printer. The 
associated control software has been tested and utilised. Test pieces from two plastic materials have been developed for machine calibration. 
Influence of building parameters to the part quality also has been investigated. It has been found that the accuracy of the printer depends 
predominantly on extrusion parameters and deposition of the material and less on the material shrinkage. The thickness of extruded material 
(d=0.2mm), dominates the resulting roughness of the part. The best extrusion temperature in terms of part accuracy has been found to be in 
the range of 180 - 190 оС. 
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1. Въведение 
Технологиите за Бързо прототипиране (БП) се 

основават на следните пет основни процеса [1]: 
I. Процес на втвърдяване на фото-чувствителен полимер, 

който е изложен на източник на светлина с цел да бъде 
втвърден чрез фото-полимеризация (например SLS - 
Selective Laser Sintering). 

II. Процес използващ „листи” при който тънки листове от 
материал са изрязани и подредени един върху друг 
(например LOM - Laminated Object Modeling). 

III. Процес на отлагане в течно състояние, при който даден 
материал се разтопява и след това се депозира или като 
гореща струя, или като отделни горещи капчици (например 
FDM – Fused Deposition Modeling). 

IV. Процес на синтероване на частици прахообразен материал 
с помощта на топлинен източник, обикновено лазерен лъч 
(например SLS – Selective Laser Sintering). 

V. Процес на инфилтриране на течно свързващо вещество, 
което се депозира върху прахообразен материал, за да 
свърже заедно частиците на праха (например 3D printing – 
процес, чието название се използва като синоним на БП). 
От така изброените видове технологии единствено 

процесите на отлагане в течно състояние са реализирани като 
евтини и достъпни варианти на машини за бързо 
прототипиране (БП), сред които в последно време се 
разпространиха т. н. RepRap принтери. RepRap е съкращение от 
replicating rapid prototyper - самовъзпроизвеждаща се машина за 
БП [2]. Технологията е въведена през 2005 г. от Ейдриан Боуер 
- професор от университета в Бат, Великобритания. 

3D принтерът от този клас е съставен от пластмасови 
детайли, които той би трябвало сам да може да произведе. По 
този начин заедно със стандартни и широко достъпни 
компоненти като електромотори, ремъци, електронни 
елементи, а така също и свободно разпространяван софтуер, да 
стане възможно възпроизвеждането на самата машина в 
непромишлени условия. Една от основните цели на проекта 
RepRap е внедряването на подобни 3D принтери в домашни 
условия за широко използване от хоби ентусиасти в областта 
на техниката и изкуството [3]. Последна стъпка в цялостната 
технология е работата след 2013 година по създаването на 
достъпна машина за производството на изходния материал - 
нишка за изграждането на детайлите. Така цената на 
консумативите би намаляла значително, създавайки условия за 
любителско експериментиране и изследване в областта на 

материалите. Към момента съществуват повече от 20 
производители на RepRap машини [4, 5, 6]. 

Според броя на потребителите това е най-
разпространеният вариант на 3D принтери (Фиг. 1) [4]. 

 

Фиг. 1. Брой потребители на най-разпространените 3D 
принтери.  

2. Принцип на работа и описание на 
апарата 

Както при всички 3D принтери, RepRap технологията е 
базирана на изграждане на детайлите по слоеве. Принципът е 
подобен на FDM, но поради запазена марка в този случай е 
прието да се използва термина Fused Filament Fabrication (FFF). 
Това е система (Фиг. 2) [4] състояща се от макара с полимерна 
нишка, която се подава чрез ролков механизъм задвижван от 
стъпков електромотор към екструдер. Екструдерът разтапя 
нишката и я нанася върху предварително подгрята платформа, 
която се движи в направления X и Y и по този начин формира 
геометрията на всеки слой. След изграждането на слоя 
екструдерът или платформата се преместват във височина по 
оста Z със стъпка равна на зададената дебелина на слоя и се 
започва оформянето на следващия слой. Така чрез 
последователно добавяне и свързване на слоевете един над 
друг се изгражда обемно тяло. 
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Фиг. 2. Схема на процеса FFF заложен в технологията 

RepRap. [4]. 
 

Основните характеристики на принтер Velerman К8200 са: 
габаритни размери - 600 x 450 x 600 mm; тегло: 8.7 kg; 
максимални размери за изграждане до 200 x 200 x 200 mm; 
дебелина на слоя: 0.25 mm; минимална дебелина на стената - 
0.5 mm; цена на 1 kg материал: 80 лв.; материали: PLA или 
ABS; скорост на изграждане: 15 - 300 mm/s. 

Принтерът се получава в разглобен вид (Фиг. 3). 
Ръководството за сглобяване от 600 страници публикувано в 
интернет показа, че има три основни етапа за сглобяване: 
хардуер-механика, хардуер-електроника и софтуер. 
Сглобяването трябва да се направи от двама души и отнема 
около 25 човекочаса. В ръководството за монтаж бяха 
забелязани някои грешки и неточности. 

„Хардуера” се изгражда на основата на алуминиеви 
профили и резбови съединения, а задвижването по трите 
направления x, y и z, както и подаването на полимерната нишка 
се осъществява от четири стъпкови мотори. Инженерното 
решение за постигане на плавно движение и добра точност на 
принтера е осъществено чрез използване на направляващи с 
кръгло напречно сечени и линейни сачмени лагери. 
Предвидена е възможност към съществуващата конструкция, 
да се постави второ подаващо устройство на полимерна нишка, 
което позволява изграждане на тяло от два различни материала. 

  
(а)    (б) 

Фиг. 3. Velleman K8200. а) - при доставка, б) - след 
сглобяване. 

 
Изграждането на принтера включва още: сглобяване, 

присъединяване и запояването на крайни изключватели, 
работна подгрявана платформа, екструдер с нагревател, 
термодвойки, окабеляване и управляваща платка-контролер. 

Следващият етап от разработката е свързан с 
инсталирането на софтуера и свързването на принтера към 
управляващия компютър. Обменът на данни между принтера и 
компютъра става чрез протокол по серийния порт. Осигуреният 
кабел за целта е тип USB, което налага инсталирането на 
допълнителен драйвер, които да емулира сериен порт през USB 
порт. Целта на това на пръв поглед неудобство е, да се даде 
възможност за работа чрез лаптоп, таблет или смартфон. Една 
от най-добрите характеристики на този продукт е свободният 
софтуер (“Repetier”) за управление на принтера и осигурения 
достъп  до почти всички технологични параметри. Това 
отличава принтера от повечето професионални платформи и 

дава възможност за решаване на редица изследователски 
задачи чрез избор на подходящи параметри за изграждане на 
различни видове детайли. 

Материалите за изграждане на обектите са следните: 
PLA (Polylactic acid) - термопластичен полимер с 

химична формула (C3H4O2)n. Получаването на този полимер 
става от царевично или картофено нишесте, захарно цвекло и 
други суровини, които имат високо съдържание на скорбяла. 
Тази пластмаса се разлага за около 12 дни при подходящо 
третиране. Поради относително ниската температура на топене 
и ниско съдържание на пепел след изгаряне, PLA може да бъде 
използван като материал за стопяеми леярски модели. 
Работните температури на принтера за изграждане на модел от 
PLA са 190 °C на екструдера и 50 °C на работната платформа. 

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) или 
aкрилонитрилбутадиенстирол е термопластичен полимер с 
химична формула (C8H8·C4H6·C3H3N)n. Този полимер има 
високи механически характеристики и се използва за 
изработване на детайли с висока якост. Температурите за 
принтиране са 250 °C на екструдера и 80 °C на работната 
платформа. Поддържането на тези температури в открития 
работен обем на Velleman K8200, прави ABS по труден за 
работа. При изграждането на големи модели се забелязва т.н. 
„кърлинг” или деформиране и надигане на периферните части 
на детайла (Фиг.4). 

 

   

Фиг. 4. Детайли изградени от ABS. 
 
3. Изследване възможностите на Velleman 

K8200 

Главните фактори, които влияят на точността на FDM 
системите са: термичното свиване на материала и размера на 
екструдираната струя. За изследване на тези фактори, 
определяне на точността на процеса и неговото калибриране 
беше построено пробно тяло тип "пирамида" (Фиг.5) от PLA. 

Резултатите от измерването и сравняването на 
номиналните размери на пирамидата и действителните, 
измерени с цифров шублер са показани в Таблица 1. 

  
(a)   (b) 

Фиг. 5. CAD файл на модела (а) и пирамида от  PLA (b). 
 
Графичното сравняване на резултатите в координати 

"номинални размери - действителни размери" са показани на 
Фиг.6. Ъгълът на наклона на апроксимиращата права показва 
мащабния коефициент, с който трябва да се променят 
размерите на построяваните тела (к=0.997). Отрезът, който 
правата отсича от ординатната ос дава големината на 
систематичната грешка, дължаща се на размера на 
екструдираната струя, която се отлага върху образеца (средно: 
d=0.2mm) [7]. 

Вижда се, че факторът "размер на екструдираната струя" е 
значително по-съществен и следва да се има пред вид при 
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тримерното проектиране на изделията или да се въвежда при 
подготовката на данните за построяване на телата. 

 
Фиг. 6. Резултати от линейна апроксимация на 

функцията „Номинални – действителни размери” (външни – 
OD и вътрешни – ID) в направление x и y на пробното тяло. 

 

Таблица 1. Сравнение на размери на пробно тяло "пирамида". 

Действителни размери, mm Номинални размери, mm 

5.42 5.00 

5.35 5.00 

15.31 15.00 

15.31 15.00 

25.37 25.00 

25.28 25.00 

35.32 35.00 

35.29 35.00 

45.33 45.00 

45.19 45.00 

55.2 55.00 

Параметри на принтера 

FDM технология, работеща с материалите АBS и 
PLA. PLA е предназначен за леярски 
стопяеми/изпаряеми модели. Максимална скорост 
на печат: 150-300 mm/s. Точност на позициониране 
(X и Y): 0.015 mm и по Z: 0.781 mm. Резолюция (X и 
Y): 0.5 mm, а  по Z: 0.25 mm. Използван софтуер: 
Repetier. 

 
Един от важните фактори, влияещи върху качеството на 

повърхността на детайлите, изработени с помощта на 3D 
принтера е температурата на екструдиране на материала (PLA). 
Тази температура е свързана със стратегията на изграждане 
(запълване) на телата при тази технология. Механизмът на 
прекъсване на екструдиращата струя при прехвърляне на 
главата между отделните участъци на изграждания слой е 

такъв, че между тези участъци, при повишена температура е 
възможно да остава материал, който изглежда като паяжина. 
Този материал влошава качеството на повърхността. От друга 
страна, ако температурата е твърде ниска е възможно 
прекъсване и незапълване на отделни участъци. Ето защо, беше 
проведен експеримент за определяне на оптималната 
температура на екструдиране с помощта на пробни тела 
(показани в Таблица 2), изградени при различни температури. 
Резултатите показаха, че най-добро качество на повърхността 
се получава при температура на екструдиране – 180оС. 

 
Таблица 2. Изследване влиянието на температурата на 
екструдиране върху качеството на повърхността на 
детайлите. 

 

 

190оС 

 

 

 

 

185оС 

 

 

 

 

180оС 

 

 

 

 

175оС 

 

 

4. Общи изводи  
Установено беше, че принтер Velleman K8200 има 

геометрична точност която зависи преимуществено от 
условията на екструдиране и нанасяне на струята и в по-малка 
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степен от свиването на материала. Мащабният коефициент, с 
който трябва да се променят размерите на построяваните тела е 
к = 0.997, а корекциите свързани с размера на екструдираната 
струя, която се отлага върху образеца се равнява средно на 
d=0.2mm. 

Най-подходящата за екструдиране температура от гледна 
точка на качеството на повърхността на изгражданите тела е в 
интервала 180-190 оС. 
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ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ЛЕЕНЕ ПО СТОПЯЕМИ 
МОДЕЛИ ОТ PLA ЧРЕЗ REPRAP 3D ПРИНТЕР 

BUILDING AND BURNING OF PLA CASTING PATTERNS FOR INVESTMENT CASTING PRODUCED 
BY REPRAP 3D PRINTER 
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Abstract: The paper illustrates the possibility of developing of a technological chain for Rapid Metal Castings and its specific 
applications in education, research and commercial areas. The potential to use RepRap 3D printer for producing of PLA investment casting 
patterns is described. The implemented 3D printer is Velleman K8200. The price of such printer is 10 - 25 times less than other RP 
technologies which is the essential aspect of the proposed project. The temperatures and times are investigated to find out a successful burn 
out cycle of PLA casting patterns. The findings show that the acceptable residual ash content (less than 0.8%) can be achieved by burn 
temperature of 500оС for one hour. 

 

Keywords: 3D PRINTING, RAPID PROTOTYPING, SACRIFICIAL METAL CATING PATTERNS, VACUUM INVESTMENT 
CASTING, BLOCK MOULD CASTING 

 

1. Въведение 
В лабораторията по леярски процеси към катедра МТМ се 

работи в областта на Прецизното леене и разработването на 
специални сплави с използване на вакуумни топилни агрегати. 
Тези изследвания имат дългосрочна основа, като след 2004 
година колективът допълнително беше ангажиран в това 
направление чрез международните проекти в 6-та и 7-ма 
рамкова програма на ЕС ‘SARE’ и ‘4М’. 

Понастоящем усилията са насочени към възстановяване и 
модернизиране на лабораторната инфраструктура и 
технологичното оборудване. Разработва се комплекс от 
технологични процеси, които да дадат възможност за 
изследователска дейност с приложни аспекти в областта на т. н. 
"reverse engineering". 

Разработваната технология представлява интегрирана 
верига от:  

(i) CAD/CAM проектиране; 
(ii) послойно изграждане на леярски модели; 
(iii) прецизно вакуумно леене в керамични блок-

форми. 

Процесът дава възможност за експресно изготвяне на 
"концептуални" и "функционални" метални прототипи от 
разнообразни високояки, корозионно устойчиви, анти-
фрикционни, и пр. сплави на основата на Al, Cu, Fe, Co, Ni, Ti. 

Оборудването за леене чрез индукционното стопяване във 
вакуум (Leybold, MCP, Schultheiss) с което разполага катедра 
Металознание и технология на металите в Русенския 
университет е уникално за страната, както и в международен 
план (Фиг.1 и 2). То дава възможност за получаване на сложни 
лигатури и сплави с разнообразен фазов и химичен състав. 

Предвижда се технологията да се прилага широко в 
следните области: 

• при изработване на единични и дребно-серийни 
отливки; 

• във фазата на концептуално разработване и тестване 
на нови изделия и машини; 

• за изработване на резервни части и специфични 
корпусно-призматични тънкостенни детайли; 

• за ремонт, усъвършенстване и адаптиране на машини 
и съоръжения; 

• в художественото леене; 

• при изработване на медицински импланти и зъбно 
протезиране. 

 
 

 
Фиг. 1. Схема на машина за прецизно леене в блок-форми с 

комбинирано използване на диференциално налягане и 
центробежни сили Schultheiss. 

 

 
 
Фиг.2. Машина за леене в блок форми МСР. 
 

33



Основните предимства на технологията за вакуумно 
прецизно леене в блок форми [1-3] в съчетание с 3D 
проектиране и послойно изграждане на моделите са: 

 
• възможност за леене на отливки с висока сложност на 

формата; 
• съкращаване на подготвителния цикъл и общото 

време за получаване на изделието до 3 денонощия; 
• получаване на бездефектни отливки с намалена 

пористост и повишени механични и експлоатационни 
показатели; 

• висока точност и размерна стабилност на изделията; 
• разнообразие от леярски и нетипични леярски сплави. 
 

Леярските технологии за прецизно леене могат да съставят 
затварящото звено в технологична верига за бързо изготвяне на 
малки серии метални изделия (Фиг.3). 

 

 
 

Фиг. 3. Верига за бързо прототипиране (reverse 
engineering) с използване на технологии за вакуумно прецизно 
леене по стопяеми/изпаряеми модели. 
 

За изграждане на такава верига, в рамките на този проект се 
придоби оборудване за бързо прототипиране - 3D принтер 
(машина предназначена за производството на леярски модели 
от специални полимери -Velleman K8200 3D Printer Kit). 
Разработваната технологичната верига може да се използва 
многоцелево за: 

- Подобряване подготовката на студентите и особено в 
областта на новите и неметални материали. 

- Развиване на интердисциплинарни умения в областта 
на материалознанието, механиката, електрониката и 
управлението, САD/CAM. 

- Развитие на материалната база на катедрата за 
изследователска работа и създаване на условия за 
докторанти и студенти от магистърска степен. 

Предвижда се интегриране на процесите с 
компютъризирана система за лазерно сканиране и получаване 
на обемни цифровизирани профили (DAVID scanners). Ще 
бъдат направени допълнителни крачки в посока на закупуване 
на 3D принтери от същия или по-висок клас с възможности за 
мултифункционално използване като сканираща платформа, 
както и за разработване и/или закупуване на специализиран 
софтуер. 

2. Методи за изготвяне на леярски модели 
чрез бързо прототипиране (RP – Rapid 
Prototyping)  

Едно изследване [4] направено още през 2003 г. 
идентифицира около четиридесет технологични подхода за RP, 
а една обща класификацията на процесите е дадена в [5]. Само 
някои от методите за RP са подходящи за изработка на 
стопяеми/изпаряеми или постоянни леярски модели (Таблица 
1). 

Пред вид икономическия фактор, за изготвяне на модели в 
нашия проект се използва 3D принтер Velerman К8200, който е 
от типа RepRap [6, 7]. Основните характеристики на апарата са: 
габаритни размери - 600 x 450 x 600mm; тегло: 8.7 kg; 
максимални размери за изграждане до 200 x 200 x 200 mm; 
дебелина на слоя: 0.25 mm; минимална дебелина на стената - 

0.5 mm; цена на 1 kg материал: 80 лв.; материали: PLA или 
ABS; скорост на изграждане: 15 - 300 mm/s. 

 
Таблица 1. Основни RP системи използвани за производство 
на леярски модели. 

Метод Предимства Недостатъци 

SLA 
Стерео-

литография 

Качествена 
повърхност; 
Сложна 
геометрия; 
Добра точност. 

Подкрепящи структури; 
Частите се деформират; 
Изпаренията са вредни.  

 
SLS 

Селективно 
лазерно 

синтероване 

Не е необходимо 
досинтероване; 
Не са нужни 
допълнителни 
подпорни 
структури; 
Широка гама от 
материали. 

 

Повърхностите са 
порести; 
Продължително време и 
значителна енергия; 
При производство на 
модели за прецизно леене 
се изисква допълнителна 
обработка; 
Значителни деформации.  

LOM 
Моделиране

чрез 
ламиниране 

Детайлите могат 
допълнително да 
се обработват 
(шлайфат, 
пробиват); 
Възможност за 
изработка на 
големи детайли 
бързо и евтино. 

Тънките стени имат ниска 
якост и лесно абсорбират 
влага; 
Повърхността е лоша; 
Отделянето на детайлите 
е трудно. 

FDM 
Моделиране 
посредством 

отлагане 
чрез 

разтопяване 

Широка гама от 
полимерни 
материали; 
Машините лесно 
се настройват и 
използват в офис 
среда. 

 

Подпорни структури; 
Ниска якост във 
вертикално направление; 
Процесът е бавен; 
Грапава и "текстурирана" 
външна повърхност; 
Проблематични за 
инструментално 
производство. 

MJM 
Много-
струйно 
отлагане 

Подходящ за 
офис среда; 
Времето за 
изграждане е 
кратко. 

 

Подпорките се отстранят 
и оставят следи, което 
ограничава използването 
им за модели за  леене. 
Якостта е ниска. 

3DP 
Триизмерен 

печат 

Къси срокове и 
евтини 
суровини; 
Няма 
подкрепящи 
структури;  
Сложна 
геометрия. 

 
 

Крехки детайли, изискват 
инфилтрация; 
Грапава повърхност. 

 
Както при всички 3D принтери, RepRap технологията е 

базирана на изграждане на детайлите по слоеве. Принципът, 
който е заложен е подобен на Fused Deposition Modeling (FDM), 
но поради запазена марка в този случай е прието да се използва 
термина Fused Filament Fabrication (FFF). Това е система 
състояща се от макара с полимерна нишка, която се подава чрез 
ролков механизъм задвижван от стъпков електромотор към 
екструдер. Екструдерът разтапя нишката и я нанася върху 
предварително подгрята платформа, която се движи в 
направления X и Y и по този начин формира геометрията на 
всеки слой. След изграждането на слоя екструдерът или 
платформата се преместват във височина по оста Z със стъпка 
равна на зададената дебелина на слоя и се започва оформянето 
на следващия слой. Така чрез последователно добавяне и 
свързване на слоевете един над друг се изгражда обемно тяло. 

Поради своята относително ниската температура на топене 
материалът, подходящ за изграждане на стопяеми/изпаряеми 
модели е PLA (Polylactic acid) - термопластичен полимер с 
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химична формула (C3H4O2)n. Получаването на този полимер 
става от царевично или картофено нишесте, захарно цвекло и 
други суровини, които имат високо съдържание на скорбяла. 
Тази пластмаса се разлага за около 12 дни при подходящо 
третиране.  

При леенето по стопяеми модели е необходимо в етапа 
изгаряне на модела, възникващите напрежения във формата 
поради топлинното разширение на модела да са минимални. 
Ето защо при технологията Velerman К8200 обемните модели 
се изграждат с кухини (Фиг. 4), подобно на SLA технологията 
QuickCast на 3D Systems [8]. Това дава възможност при 
разширението си, моделът да навлиза в празните пространства, 
с което да не създава напрежения във формата. По тази 
причина изборът на запълване е основен елемент при работа с 
PLA. 

В зависимост от желаната коравина, якост или приложение, 
управляващият софтуер предлага различни видове на 
запълване, както и изграждане на подпори на надвисналите 
участъци от модела. Предимство на големия избор на форми за 
запълване е и възможността за намаляване времето за 
изграждане, количеството на използвания материал и 
количеството на остатъчна пепел при изгарянето. 

 

 
 

Фиг. 4. Различни видове запълване на обемно тяло от PLA. 
 

 
3. Изследване на изгарянето на PLA за 

производство на стопяеми/изпарями модели 

С цел определяне на оптималната температура на изгаряне 
и количеството остатъчна пепел на използвания материал - 
PLA, беше проведен експеримент с помощта на пробни тела, 
показани на Фиг. 5. Теглото на пробните тела, при една и съща 
геометрия (зададена в *.stl файл) варираше, като средната 
стойност беше 2.39 g +/- 0.05g. Те бяха изгаряни в керамични 
ладии при температури в интервала 300-700 оС, като скоростта 
на нагряване беше 5 deg/min, а времето на задържане при 
крайната температура - 1 час. 

 

Фиг. 5. Пробни тела от PLA (80x10x8mm) изработени чрез 
екструдиране с 3D принтер Velerman K8200 за изследване на 
изгарянето на материала при различни температури. 

На Фиг.6 са представени снимки на керамичните ладии и 
измерените количества остатъчна пепел. Резултатите показват 
(Таблица 2 и Фиг. 7), че при температура на изгаряне 500оС се 
получават количества остатъчна пепел под 1%, които не се 
променят при допълнително повишаване на температурата. 
Тези стойности са съпоставими с получаваните при изгаряне на 
материала Castform (SLS процес на фирмите 3D  или EOS) за 
който стойностите са от порядъка на 0.2%. Тези стойности са 
съпоставими с някои препоръки, които са изведени от други 
автори [9,10] 

 

Фиг. 6. Изгаряне на пробни тела от PLA в керамични ладии. 

Таблица 2 Резултати от изгарянето на пробните тела 
Тизгаряне 300оС 400оС 500оС 700оС 
Тегло на 
пробното 

тяло, g 
2.43 2.23 2.32 2.58 

Тегло на 
остат. 

пепели, g 
0.15 0.12 0.01 0.02 

% на 
остат. 
пепели 

6.2 5.5 0.45 0.77 

 

Фиг.7. Количество остатъчна пепел при изгаряне на PLA 
при различни температури, време на задържане – 1 час, 
скорост на нагряваме 5 deg/min. 
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4. Общи изводи 
Най-използваните в практиката не леене по стопяеми 

модели са технологиите: SLS Castform, представляващ 
инфилтриран с восък полистирол; SLA QuickCast, 
представляващ фото-полимеризиран материал на основата на 
различни смоли изграден с подходящи кухини. Технологията 
Velleman K2500 използва подобен подход за олекотяване на 
моделите, чрез запълване със съответна структура с 
шестоъгълна, квадратна форма, концентрични кухини и др. 

Цените на използваните в практиката принтери са 
значителни, но съществува отделна област на развитието на 
прототипните машини, която цели масовизирането на тази 
технология. Тези устройства носят общото име RepRap, като 
цената на такъв принтер, работещ на принципа на FDM е 10 - 
25 пъти по-ниска, което я прави подходяща за целите на 
настоящия проект. 

Най-подходящата температура на изгаряне на PLA e 500 оС, 
при която се получават количества остатъчна пепел (под 0.8%). 
Тези количества не се променят съществено при допълнително 
повишаване на температурата. Данните са получени при време 
на задържане – 1 час. 
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INVESTIGATION OF MG-AL-CA-ZN-MN CASTING ALLOYS 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ MG-AL-CA-ZN-MN ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСОННЫХ 
ОТЛИВОК 
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Резюме: Исследованы литейные, механические и коррозионные свойства сплавов Mg-7,9%Al-1,4%Ca-0,6%Zn-0,2%Mn и 
Mg-10,8%Al-1,2%Ca-0,6%Zn-0,2%Mn. Сплавы обладают удовлетворительной склонностью к горячеломкости и хорошей 
жидкотекучестью, высокой коррозионной стойкостью и прочностью на разрыв 120-130 МПа в термообработанном состоянии. 
Произведено сравнение свойств этих сплавов со свойствами сплава МЛ5. Изученные составы сплавов могут быть использованы в 
качестве основы для разработки промышленных литейных сплавов, предназначенных для использования при повышенных 
температурах.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ, ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА, MG-AL-CA-ZN-MN, THERMO-CALC 

 
1. Введение 
Растущая потребность в магниевых отливках для самых разных 
отраслей промышленности требует разработки недорогих 
литейных сплавов с достаточными прочностными 
характеристиками. Одной из систем, подходящей для решения 
данной задачи является система Mg-Al-Ca-Zn-Mn благодаря 
тому, что сплавам этой системы присущи хорошие показатели 
сопротивляемости ползучести и длительной прочности при 
повышенных температурах [1-3]. Кроме того, легирующие 
компоненты, используемые для приготовления этих сплавов, 
имеют низкую стоимость. В работе рассмотрено влияние 
кальция на структуру и свойства сплавов системы Mg-Al-Ca-
Zn-Mn.  
 
2. Материалы и методики исследований 
Были исследованы сплавы Mg-7,9%Al-1,4%Ca и Mg-10,8%Al-
1,2%Ca (полный состав сплавов по результатам химического 
анализа представлен в таблице 1). Расчет фазового состава 
проводился в программе Thermo-Calc (термодинамическая база 
TTMG3). Выплавка сплавов производилась в стальном тигле в 
печи сопротивления под флюсом состава 25% MgCl2, 25% KCl, 
10% BaCl2, 20% CaF2, 20% MgF2, 0,5% B2O3. Температура 
заливки сплава составила 740°С. Жидкотекучесть сплавов 
определяли при помощи пробы, представленной на рисунке 1, 
а. Определяли длину залитой спирали. Горячеломкость – при 
помощи пробы, представленной на рисунке 1, б. Проба 
представляет собой стояк с боковыми столбиками различной 
длины сечением 5х5 мм. При этом определяли максимальную 
длину, при которой в столбиках не наблюдалось образование 
трещин. Для определения прочностных характеристик были 
отлиты образцы по ГОСТ 1497-84. Для получения образцов 
использовали разовые формы из холодно-твердеющей смеси 
(ХТС). В форме была предусмотрено фильтрование 
заливаемого расплава через сетчатый фильтр.  Термическая 
обработка образцов проводилась в печи Snol 8,2/1100. Для 
предотвращения возгорания термообработка проводилась в 
атмосфере, содержащей сернистый газ. Отжиг проводился в 
течении 20 часов при температуре 420 °С с последующим 
охлаждением на воздухе при комнатной температуре. 
Механические испытания проводились на универсальной 
испытательной машине Zwick/Roell Z250. Скорость испытаний 
составила 4 мм/мин. Микроструктуру литых и 
термообработанных сплавов изучали на электронном 
сканирующем микроскопе TESCAN VEGA 3 SBH. 
Исследование состава сплава и отдельных фаз проводилось с 
помощью системы рентгеновского энергодисперсионного 
микроанализа Oxford Instruments Advanced AZtecEnergy. 
Испытания на коррозионную стойкость сплавов проводилось 
по ГОСТ 9.913-90.  

 
 
 
 

 Таблица 1 – Химический состав исследуемых сплавов 

Сплав 
Содержание элементов, % 

Mg Al Ca Zn Mn 
Mg-7,9%Al-

1,4%Ca осн. 7,90 1,43 0,61 0,18 

Mg-10,8%Al-
1,2%Ca осн. 10,76 1,19 0,61 0,21 

 

  
а б 

Рис. 1 – Пробы для определения жидкотекучести (а) и 
склонности к образованию горячих трещин (б) 

 
3. Результаты эксперимента и их обсуждение  
На рисунке 2 представлен политермический разрез диаграммы 
состояния системы Mg-Al-Ca-Zn-Mn (при постоянном 
содержании 1,3% Ca, 0,2% Mn, 0,6% Zn) составы исследуемых 
сплавов обозначены пунктирной линией.  

 
Рисунок 2 – Политермический разрез диаграммы состояния 

системы Mg-Al-Ca-Zn-Mn  
(при постоянном содержании 1,3% Ca, 0,2% Mn, 0,6% Zn) 
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Видно, что равновесная кристаллизация сплава 
начинается с выпадения марганцовистой фазы Al8Mn5, которая 
может быть различима на фотографиях микроструктуры 
образцов в литом состоянии в виде отдельных включений 
компактной формы (рис. 3). В случае равновесной 
кристаллизации сплава практически весь марганец, при 
комнатной температуре будет находиться в соединении Al4Mn. 
При понижении температуры примерно до 520 °С из расплава 
по эвтектической реакции начнет выпадать фаза Al2Ca, которая 
будет концентрироваться по границам зерен твердого раствора 
(Mg). В конце процесса кристаллизации будет образовываться  
γ - фаза Al17Mg12, которая является основной фазой – 
упрочнителем в традиционных высокопрочных алюминиевых 
сплавах системы Mg-Al-Zn-Mn, типа AZ91, МЛ5 и т.п. [4]. 
Однако, из-за невысокой термостойкости данного соединения 
жаропрочность таких сплавов низка [5]. Присутствие в 
структуре изучаемых сплавов как упрочняющей фазы Al17Mg12, 
так и высокотемпературной фазы Al2Ca, позволяет 
предположить, что сплавы системы Mg-Al-Ca-Zn-Mn наряду с 
удовлетворительными прочностными свойствами при 
комнатной температуре, будут иметь лучшие свойства и при 
повышенной температуре. Часть алюминия, расходуемого в 
сплавах системы Mg-Al-Zn-Mn на получение γ – фазы, в 
исследуемых сплавах уйдет на формирование фазы Al2Ca. Она, 
хотя и обладает переменной растворимостью в твердом 
растворе (Mg) при изменении температуры, тем не менее, не 
обладает выраженным упрочняющим действием [6, 7], 
поэтому, следует ожидать, что сплавы системы  Mg-Al-Ca-Zn-
Mn будут иметь прочностные свойства ниже, чем 
традиционные высокопрочные сплавы. Тем не менее, наличие 
эвтектических реакций в процессе кристаллизации сплавов 
этой системы (рисунок 2) позволяет предполагать, что новые 
сплавы будут иметь лучшие литейные свойства по сравнению с 
традиционными.  

  
а) б) 

  

в) г) 
Рисунок 3 – Микроструктуры сплава Mg-7,9%Al-1,4%Ca в (а, 

в) и сплава Mg-10,8%Al-1,2%Ca (б, г) в литом (а, б) и 
термообработанном (в, г) состояниях.  

 
Внешний вид проб на жидкотекучесть сплавов 

системы Mg-Al-Ca-Zn-Mn представлен на рис. 4. Видно (табл. 
2), что жидкотекучесть изученных сплавов выше, чем у сплава 
МЛ5. Известно, что большой проблемой при получении 
магниевых отливок сложной конфигурации, имеющих тонкую 
стенку, является заполняемость формы металлом [8]. Для 
обеспечения заполнения формы, часто приходится прибегать к 
конструированию сложных, массивных литниковых систем, 
металлоемкость которых часто превышает металлоемкость 
самой отливки. Очевидно, что применение новых сплавов, 
имеющих лучшую жидкоткучесть, позволит улучшить 
заполняемость формы расплавом, и сократить металлоемкость 
литниковой системы.  

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Внешний вид проб на жидкотекучесть по 
спиральной пробе сплава Mg-7,9%Al-1,4%Ca (а) и сплава Mg-

10,8%Al-1,2%Ca (б) 
 
Механические свойства сплавов после 

термообработки представлены в таблице 2. Видно, что σB 
экспериментальных сплавов ниже, чем у традиционного сплава 
МЛ5. Это связано не только с недостатком в структуре 
упрочняющей γ – фазы, но и с некоторыми технологическими 
особенностями плавки и литья новых сплавов, приводящим к 
повышенному загрязнению расплава неметаллическими 
включениями при использовании традиционной технологии 
плавки. Нужно отметить, что в новых сплавах увеличение 
содержания алюминия и, соответственно γ – фазы выше 
определенного предела, ведет не к улучшению, а к ухудшению 
механических свойств. Так для сплава, содержащего 11% 
алюминия, прочностные свойства были ниже, чем у сплава с 8 
% алюминия.  

 

Таблица 2 – Механические и литейные свойства сплавов Mg-7,9%Al-1,4%Ca и Mg-10,8%Al-1,2%Ca 

Сплав E, ГПа σ0,2, МПа σB, МПа δ, % 
Скорость 
коррозии, 
г/(м2·сут) 

Горячеломкость, мм Жидкотекучесть, 
мм 

Mg-7,9%Al-1,4%Ca 42,7 75,6 137 1,9 - 35 600 
Mg-10,8%Al-1,2%Ca 44,7 91,4 118 0,5 2,8 45 650 

МЛ5 43 90-120 250 4-9 8 - 350 
 

В микроструктуре литого сплава, содержащего 8% Al, 
присутствуют первичные кристаллы твердого раствора на 
основе магния (Mg), эвтектические выделения фазы Al2Ca и 

фазы γ-Mg17Al12, а так же небольшое количество фазы Al8Mn5 
(рисунок 3, а). Сплав, содержащий 11% Al, отличается 
большим количеством фазы γ-Mg17Al12, характерной для 
сплавов типа МЛ5 (рисунок 3, б).  
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В термообработанном состоянии (рис. 3 в, г) 
микроструктура изучаемых сплавов представлена твердым 
раствором на основе магния (Mg), в котором встречаются 
выделения марганцовистой фазы и частицы фазы Al2Ca, 
сосредоточенной по границам зерен твердого раствора. У 
сплава, содержащего 11% Al, кроме того, наблюдается 
присутствие фазы γ, залегающей там-же, где и фаза с кальцием. 
Не полное растворение фазы γ при термообработке не 
характерно для традиционных сплавов типа МЛ5. Наличие 
фазы γ в структуре экспериментальных сплавов подтверждает 
снижение диффузии в магниевом твердом растворе в 
присутствии кальция [9]. 

Была исследована коррозионная стойкость сплава, 
содержащего 11% Al. Отмечено, что полученный результат 
оказался в три раза выше по сравнению со сплавом МЛ5.  
 
4. Заключение  
1. Сплавы Mg-7,9%Al-1,4%Ca и Mg-10,8%Al-1,2%Ca обладают 
жидкотекучестью порядка 600-650 мм по спиральной пробе и 
прочностью на разрыв 120-130 МПа в термообработанном 
состоянии. В сочетании с высокой коррозионной стойкостью 
это позволяет считать их пригодными для использования в 
качестве основы для разработки промышленных литейных 
сплавов. 
 2. С повышением содержания алюминия с 8 до 11 %  
жидкотекучесть сплава возрастает на 50 мм, а показатель 
горячеломкости – на 10 мм, при этом относительное удлинение 
снижается.    
3. Для повышения эксплуатационных свойств получаемых 
сплавов требуется принятие дополнительных мер, 
направленных на упрочнение магниевого твердого раствора  в 
процессе термообработки и оказывающих положительное 
влияние на морфологию эвтектических выделений фазы Al2Ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Литература 
1. S. Xu, K. Oh-ishi, S. Kamado, H. Takahashi и T. Homma, 

«Effects of different cooling rates during two casting processes 
on the,» Materials Science and Engineering A, № 542, pp. 71-
78, 2012. 

2. J.R. Terbush, N.D. Saddock, J.W. Jones, T.M. Pollock.  
Partitioning of Solute to the Primary a-Mg Phase in Creep-
Resistant Mg-Al-Ca–Based Cast Alloys,» Metallurgical and 
Materials Transactions A, Т.  41A,, № 9, pp. 2435-2442, 2010.  

3. L. L. Rokhlin, T. V. Dobatkina, N. I. Nikitina, I. E. Tarytina 
Calcium-alloyed magnesium alloys//Metal Science and Heat 
Treatment,  2009, Vol. 51, Iss. 3-4, pp 164-169 

4. G. M. Bamberger, «Trends in the Development of New Mg 
Alloys.,» Annual Review of Material Research, т. 38, pp. 505-
533, 2008. 

5. A. Meshinchi, «Improving the Properties of Magnesium Alloys 
for High Temperature Applications,» в Magnesium Alloys - 
Design, Processing and Properties, F. Czerwinski, InTech, 
2011. 

6. A.Luo, M. Pekguleyuz, «Cast magnesium alloys for elevated 
temperature applications,» Journal of material science, № 29, 
pp. 5259-5271, 1994. 

7. A.V. Koltygin, V.E. Bazhenov, E.A. Belova, A.A. Nikitina 
Development of a magnesium alloy with good casting 
characteristics on the basis of Mg-Al-Ca-Mn system, having 
Mg-Al2Ca structure// Journal of Magnesium and Alloys, 
Volume 1, Issue 3, September 2013, Pages 224-229 

8. I.J. Polmear. Light Alloys. – Elsevier. – 2005 
9. A. Kielbus, G. M. Tomasz Rzychon.  «The Thermal Diffusivity 

of Mg-Al-Sr and Mg-Al-Ca-Sr Sand Casting,» Defect and 
Diffusion Forum, Т. %1 из %2249-254, № 326-328, pp. 326-
328, 2012. 

39



  

 

УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА МЕХАНИЧНИ 
СВОЙСТВА НА ОТЛИВКИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН 

 
ULTRASONIC TESTING AND MECHANICAL PROPERTIES OF NODULAR CAST IRON 

 
Ass.Prof. Ph.D. Popov Al. 

Institute of  Mechanics – BAS, Sofia, Bulgaria 
E-mail: alpopov@abv.bg 

 
Abstract: In this paper the mechanical properties of nodular cast iron by means ultrasonic testing (UT) is presented. The 
relationships and probability density function for elastic modulus and mechanical properties are obtain. 
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1. Въведение 
 

В леярската практика оценяването на механични 
свойства на отливки от сферографитен чугун е често 
срещана задача. Оценяват се якост на опън - Bσ , 

относително удължение - 5δ , твърдост по Бринел – НВ. 
Използват се механични изпитвания т.е. разрушетелни 
методи [1]. 

Интерес за практиката представлява възможността 
оценяване на величините Bσ , 5δ , НВ без да се разрушава 
отливката [4,5]. За целта се използват корелационни 
зависимости между Bσ , 5δ , НВ и измерени скорости на 
разпространение на надлъжни и напречни ултразвукщови 
вълни - LV  и TV , съгласно ASTM E 494-2010. 
 

2. Измерване на скорости на ултразвука 
 
За измерване на величините  LV  и TV  се 

използват  ултразвукови осезатели с пиезопластини 
(ПП) X - срез и Y- срез на ф-ма PANAMETRICS – 
САЩ (фиг.1.) 

 

  

Фиг.1. Осезател с 
ПП с X-срез 

Фиг.2. Осезател с 
ПП с Y-срез 

 
Величините  LV  и TV  се изчисляват от 

зависимостите, съгласно ASTM E 494-2010 
 

(1) ( ) st
mmlV

TL
TL µ,

,.2
,

, =  

 
където mml, - делелина на измервания образец, 

st TL µ,, - сътветно времена на разпространение на 
надлъжни и напречни ултразвукщови вълни. 

Предсавяне на резултата от измерване на 
скоростите LV  и TV . Относителната грешка за 

измерената скорост  
TL

TL

V
V

,

,∆
е [2] 

 

(2)   






 ∆
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l
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TL
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където TLTL tlV ,, ;; ∆∆∆ - абсолютни грешки съответно 
на скоростта, дебелината, времето. Толерантен 
интервал за измерената скорост  [3] 
 

(3)   
TLVTL SnT

n
V

,
);(11

2/1

, α





 +±  

 

Където TLV ,  и 
TLVS
,

са съответно средна стойност и 

стандартно отклонение за измерената скорост, n – брой 
на измерванията, );( αnT - разпределение на Стюдънт 
при вероятност α−=1Pr . 
 За измерване на величините st TL µ,,  се 
използва ултразвуково устройство US Key ( ф-ма 
LECOEUR ELECTRONIQUE, Франция). Точността на 
измерване на времето на st TL µ,, е 0.01 sµ . 

 
 

 
Фиг.3. US Key 

 
 

 
Фиг.4. Display  
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Микрометър Digimatic Micrometer 
(MITUTOYO, Япония).  Обхват 0-30 mm. Този 
микрометър, единствен в света, измерва с точност на 
отчета 0.0001 mm и точност на 
измерването S∆ mµ5.0± . 

 
3.Модули на еластичност 

 
Инженерната практика за еластичните 

характеристики на чугуна се използват: модул на Юнг 
– Е и модул на хлъзгане – G [6] 

 

(3)   E = 2
2

2

)/(1
)/(43

T
LT

LT V
VV
VV

ρ







−
−

; 2
TVG ρ=  

 
както и коефициент на Поасон - ν   
 

 (4) ν = 2

2

)/(1
)/(5.0

LT

LT

VV
VV

−
−

, 

 
където плътността 3/, cmgρ .  

Тъй като коефициента на Поасон, за 
сферографитни чугуни се изменя в малки граници 

28.024.0 ≤≤ν [Димов,   ], то отношението 

( )2/ LT VV  също ще се изменя в малки граници и 
зависимостите (3) се записват като  

 
(5)   E = [ ] 2)( LVW ρξ ; 2

TVG ρ=  
 

 

където )(Wξ =
W
WW

−
−

1
43

;W= ( )2/ LT VV се приемат за 

константи. В леярството е извесно, че плътността на 
отливката се изменя с нейната марка [   ]. Например за 
ВЧ 42-12,45-5,50-2,60-2,70-3,  плътността се изменя в 
интервала 7.27< 3/, cmgρ <7.41. Средната стойност за 
плътността е  )(ρmed =7.31 – константа и 

следователно [ ]ρξ )(WL  в (5) е константа. 
Съгласно изложеното по-горе за плътностите на 
разпределение )(Ep  и )(Gp на случайните 
величинни Е и G може да се запише при  
 
означение [ ]ρξ )(Wa =  
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Тъй като обикновенно плътностите на 

разпределение (.)
LVp  и (.)

TVp не са известни, то в 

първо приближение може да се приеме равномерно 
разпределение 
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където ( )TLV ,min≡α и ( )TLV ,max≡β   са 
параметри на разпределението. 

 
4. Плътност на чугуна 
 
В леярството е извесно, че плътността на 

отливката се изменя с нейната марка [4.5].  
Например за  чугун със сфероидален графит  марки 42-
12, 45-5, 50-2, 60-2, 70-3,  7.27< 3/, cmgρ <7.41. 
Следователно може да се приеме, че )(ρmed =7.31. В 

[5] е дадено, че плътността 3/, cmgρ  може да се 

определи чрез ( )smVL / . Това дава основание, за по-
голяма информативтост, да се търси регресионна 
зависимост коефициент на Поасон - ν и плътност - 

3/, mkgρ  
 
(9) ( ) ργγν 10; +=TL VV  
 

Построена е зависимост (8) при коефициент на 
корелация   94%. 
 

3/, mkgρ  

  
( )TL VV ;ν  

Фиг.5. 
 

5. Твърдост по Бринил 
 
В [4,5] е коментиран регресионния модел 

 
(10) HBhhsmVL .)/( 10 +=  

 
При цялата негова условност зависимост (10) 

намира приложение в практкиката. Един по-добър 
подход е да се потърси детрминистична зависимост 
между  
коефициенти на Ламе, т.е. ( LV ; TV )  и твърдост по 
Бринел – НВ. Такава зависимост е получена в [6] т.е. 
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(11) НВ ≈ 
5
4









+
+
µλ
µλµ

2
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където коефицентите на Ламе 2.2 LVρµλ =+ ; 

2
TVρµ = => ( )TL VVHBHB ;= . 

За да се получат зависимости за плътностите на 
разпределение )(λp и )(µP  
зависимостите (5) се представят във вида 
λ = )(νλa E ; µ = )(νµa Е, където 

)(νλa =
).21)(1( νν

ν
−+

, )(νµa =
)1.(2

1
ν+

 . За 

плътностите на разпределение )(λp и )(µP се 
получават зависимостите 
 
(12) )(λλp = 1−

λa ( )EpE ; )(µµp = 1−
µa ( )EpE  

 
6. Якост на опън 

 
6.1. класическа зависимост на Бринел 

(1900 год). 
 

(13) ( ) ( )22 /
3
1/ mmkgHBmmkgB ≈σ   

 
За нея плътността на разпредерение )( BB

p σσ на 

случайната величина Bσ  е 
 
(14)   )( BB

p σσ  = 3 )3( BHBp σ  
 
В първо приближение може да се приеме за )( BHBp σ  
равномерно разпределение 
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където ( )HBmin≡α и ( )HBmax≡β   са параметри 
на разпределението. 

За сферографитен чугун, по данни от  Димов, 
с.144. Аналитичния вид, при коеф.на корелация 97%, 
зависимостта от фиг.6. е 
(16) ( ) ( )2

min10
2 // mmkgHBhhmmkgB +=σ ,  

където 10;hh подлежат на определяне. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( )2/ mmkgBσ  
 

 
( )2

min / mmkgHB = );( TL VVHB  
Фиг.6. 

 
6.2. Зависимости на Воронкова  
 
В литературата по ултразвуково изпитване 

често се цитира зависивостта  
 
(17) Bσ  = А.Е HB 
 
където А - коефициент, определян емперически и 
зависи от вида на чугуна и технологията на 
получаването му [4,5]. 
 Тъй като са получени зависимодсти (5) и (9), 
то зависимост (17)  може да се заише като 

Bσ  = А. ( )ρ;; TL VVE ( )TL VVHB ;  
В [5] е дадена зависимост  

(18) ( ) ( )skmVmmkg LB // 10
2 σσσ +=  

6.3. Зависимост на Алешин  
 
В [4] е дадена зависимост 
 
(19) Bσ  = 0.053 2

LV HB. 
 
Тъй като HB = HB( LV TV ), завиисимост (11), то може 
да се запише, че  

(20) Bσ  ≈ 0.053 ρ ( )2LT VV
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7. Относително удължение 

Построена е зависимост 

5δ ,% 

 
         G,GPa = 2

TVρ  
Фиг.10. 
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(21) 5δ = G.10 ββ + ;  R= 87% ,  
 
За случайната величина 5δ  плътността на 

разпределение )( 5δp е 
 

(22) )( 55
δδp  = 

1

1
β

( )GpG  

 
Където плътността на разпределение )(GpG е дадена 
в (7). 
Тъй като 2

TVG ρ= , то за 5δ  имаме 
 
 (23) 5δ = .10 ββ + ( )2

TVρ  
 
7. Заключение 
 

В леярската практика маркировката на 
сферографитен чугун е ( Bσ ; 5δ ). Както беше показано 

по-горе величините ( Bσ ; 5δ ; HB, ρ ) могат да се 
определят чрез измерване на скоростите на 
разпространение на ултразвуковите вълни т.е. 
( LV TV ). Следователно за маркировката на 
сферографитен чугун може да се определи по схемата: 
А/ Измерват се величините ( LV TV ) 

Б/ Оценяват се величините ( Bσ ; 5δ ; HB, ρ )   
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ПОДХОД ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СЪСТАВА И ОБРАБОТКАТА НА 

СПЛАВИ 
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Abstract: This work proposes a solution based on the use of a software model and applying techniques from the field of 
multicriteria analysis and optimization, and establising regression relationships between the mechanical properties of the alloy 
and its chemical composition based on neural regression models. A neural network is presented, which uses genetic algorithm 
(GA) for learning and is able to search for Pareto set of a multiobjective optimization problem. The neural network 
architecture is based on the multilayer backpropagation architecture. Every neuron of the neural network has a chromosome 
of GA as its state.The algorithm has five parts: selection, error computation, weights modification, transduction and mutation. 
The crossover operator is replaced by a transduction operator. One cycle of the neural network represents a generation of the 
GA. Each hidden neuron randomly selects an objective for one cycle of the network, and for this, the multiobjective ranking of 
the population is stochastically approximated. 

Keywords: ANN, GENETIC ALGORITHM, MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION, TITANIUM 
ALLOYS 

1. ВЪВДЕНИЕ

В етапа на проектиране процеса за избор на материал 
осмисля цяло едно направление от науката за материалите. 
Традиционната стратегия за развитие на сплавите се състои 
от производство на многобройни проби с променящ се 
състав и вариации на химичния състав и режим на 
обработка за определи сплав с оптимални свойства [1]. 
Този подход води до високи разходи за експериментиране 
[2]. В повечето случаи експерименталното изследване може 
да се окаже затруднено, твърде продължително и 
неприемливо скъпо. Алтернативен ефективен подход е 
използването на данни от предишен опит, обработени до 
статистичен модел – базиран на голямо количество данни, 
свързани, като състав, обработка и свойства. В сравнение с 
физическите модели, предимството на статистическите 
модели се крие в способността им да проучат комплексна, 
информация мулти-мащаб по своеобразен и ефективен 
начин, дори когато не съществуват добре установени 
физични теории и модели [3], [4]. Резултатите от анализа на 
моделите и на оптимизацията от тях могат да дадат насока 
за по-нататъшно експериментално и изчислително 
изследване [5],[6].  
Изследването е част от серия подходи и методики [7], които 
в етапа на генериране на решението не използва знания, 
натрупани в областта на металургията. Представянето на 
зависимостите между екстремалните стойности на физико-
механичните параметри на сплавите трудно може да се 
постигне изцяло на базата на емпирични изследвания и 
съответната статистическа обработка на резултатите. 
Позовавайки се на богатата информация от компаниите, на 
различни бази от данни при изследване на зависимостите от 
тях е възможно да се направят ценни предложения 
подобряващи параметрите на създаваните изделия и 
технологии.  
Изследването е пряко свързано с информационна 
интеграция на инженерните дейности, и тяхната 
ефективност и има отношение към методите за 
автоматизирана обработка на информацията. То се базира 
на априорни данни, които са използвани при създаването на 
подходи и софтуерни инструменти за определяне на 
управляващите параметри на изследваната система при 
едновременно оценяване на няколко нейни противоречиви 
параметри. За да се формализира представянето на 
изделието и с цел усъвършенстването и автоматизирането 
на инженерния труд, задължително се засяга изборът на 

материал и технологията за неговото обработване. 
Критериите, оценяващи различните параметри на 
технологиите и изделията, както и методите за насочено 
търсене, усъвършенстват първоначалните идеи и в това се 
крие същността на проектирането с оптимизация.  
Тази методология се явява начин за проектиране на сплави 
при предварително зададена база от данни. Именно за това 
тук се поставя възможността да се илюстрира 
възможността от използване на съвременни изчислителни 
средства за решаване  на специфични инженерни задачи в 
областта на обработка на титанови сплави.  
Проблемът на многокритериалната оптимизация (МКО) се 
формулира като: 
Minimize/Maximize ),(xfm  m = 1, 2,…, M; 

subject to ,0)( ≥xg j   j = 1, 2,…, J; 

,0)( =xhk   k = 1, 2,…, K; 

,)()( U
ii

L
i xxx ≤≤  i = 1, 2,…, n.

x  e вектор на решението състоящ се от n променливи:
T

nxxxx ),...,,( 21=  . Последното множество от нестроги 
неравенства ограничава всяка променлива между долна 

)(L
ix  и горна )(U

ix  граница. Тези граници определят
пространството на решенията. 
В основата на установяването на интересуващите ни връзки 
е построяването  на съвкупността от недоминирани точки 
от стойности на изследваните механични параметри – т. 
нар. „фронт на Парето” и моделирането на връзките между 
химическия състав и механичните параметри със 
софтуерни средства.. Задачата се представя като типична 
задача за многокритериална оптимизация. Основните 
концепции в задачата се описват от следните зависимости 
Едно решение на МКО не може да бъде сравнявано 
директно с друго. Има специално подмножество на 
множеството на оптималните решения МКО, наричано 
множество на Парето.  Едно решение на МКО е Парето-
оптимално, ако това решение е недоминирано от никое 
друго решение, т.е. промяна в една или повече променливи 

nxxx ,...,, 21 от пространството на независимите 
променливи няма да доведе до едновременно подобряване 
на всички критерии.  
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Генетичните алгоритми (ГА) са изтъквани многократно 
като много добре подхождащи за многокритериална 
оптимизация [8]. Това се основава на способността на ГА 
паралелно да търсят множество решения и да се справят със 
сложни проблеми като прекъснатост, много модалност и 
зашуменост на критериите.  Невронните мрежи (НМ)  с 
техните способности [9] за обучение, апроксимиране на 
произволни по сложност функции, обобщение, са особено 
подходящи за решаване на сложни оптимизационни 
проблеми, каквито са проблемите на МКО.  

 
2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

До сега са предложени  няколко ГА за Парето-оптимизация, 
първият от които е VEGA [8]. Основният проблем  е 
многокритериалното аранжиране на членовете на 
популацията на ГА, т.е. сортирането на членовете, които са 
от едно и също многокритериално рангово ниво. 
Представената невронна мрежа [10] предлага опростен 
подход, елиминиращ проблема с аранжирането поради 
прилагането на индивидуален ГА,  при който фитнес 
стойностите на членовете на входния слой не се сравняват 
и състезават директно помежду си, следователно няма 
нужда от аранжиране. Парето-оптималността се разглежда 
вероятностно. Вместо проверка дали промяната на една 
променлива предизвиква подобряването на всички фитнес 
функции едновременно се разглежда една случайно 
избрана. По този начин корекциите на теглата на връзките 
между слоя на решението и слоя на генерацията, а също и 
трансдукцията, се извършват в зависимост от изчислената 
грешка спрямо един неврон от изходния слой на 
критериите на МКО. Кой точно, се избира случайно от 
всеки неврон от слоят на генерацията при всеки цикъл на 
НМ.  
Хибридните подходи чрез комбиниране на методи като ГА, 
НМ, размита логика са популярни в последните години.  
Главната причина е, че те взаимно се допълват  и е 
възможно да се комбинират техните предимства. 
Поотделно разгледани, и ГА и НМ са способни да решават 
оптимизационни задачи. ГА чрез максимизиране на фитнес 
функции (минимизиране на функции на стойността), НМ 
чрез оптимизиране на изображението на входните 
състояния в изходните състояния (или в случая на обучение 
без учител, входните състояния във  вътрешните 
състояния). ГА не използват своята история на обучение, те 
единствено запазват най-добрите решения от предишната 
популация в актуалната. Теглата на НМ могат да играят 
точно ролята на допълнителна памет. Става възможно 
запазване на “знание” за пространството на търсене както и 
обратно проследяване на решенията.  

3. АРХИТЕКТУРА НА НЕВРОННАТА МРЕЖА И 
АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА 

 
Архитектурата на НМ е показана на Фиг. 1. 

НМ се състои от три слоя: слой на решенията, скрит 
слой на генерацията и изходен слой на критериите на МКО. 
Състоянието на всеки неврон се представя от хромозома. 
Слоят на решенията е аналог на популацията на ГА и е 
множество от решения на МКО задача. Подходът с 
комбинирането на тези две концепции е доказал 
ефективността си. Той позволява да се преодолеят някои 
ограничения, свързани с невъзможността да бъдат 
получени лесно добри апроксимации на връзките между 
участващите величини в задачата, както и търсенето на 
целесъобразно (или оптимално решение) в дефиниционната 
ѝ област. 

И двете приложени парадигми съчетават съвременни 
средства за намиране на решение 

Всяко решение (хромозома) се състои от гени. Слоят 
на генерацията е аналог на операцията селекция в 
конвенционален ГА. Броят на хромозомите в слоя на 

генерацията е равен на броя на гените в хромозомите от 
слоя на решенията. Слоят на решенията и слоят на 
генерацията са пълно свързани като всяка връзка има 
тегловен коефициент. 

Слой на
решението

Слой на
генерацията

Слой на
критериите

  Фиг. 1. 
 

Тези тегловни коефициенти се разглеждат като 
вероятности. Означението ijp  означава теглото на 

връзката между неврон i от слоя на генерацията и неврон j 
от слоя на решенията. Слоят на генерацията  и изходният 
слой на критериите са също пълно свързани, но без 
присвоени тегловни коефициенти на връзките. Веднъж 
инициализирана със случайни стойности на хромозомите и 
тегловните коефициенти, НМ работи автономно.  
 
Алгоритъмът на работа е: 

1. Всеки неврон от слоя на генерация избира 
случайно  един неврон от слоя на решенията с вероятност: 

∑
k

ik

ij

p
p

 

В процеса на адаптация, на добрите решения от слоя на 
решенията се присвояват по-високи тегла. Това повишава 
вероятността от повтарящ се избор на добри решения в 
слоя на генерацията и от тук трансдукция на техните гени в 
цялата популация.  

2. Избира се случайно изходен критерий l. Грешката 
на обратно разпространение на неврон i  от слоя на 
генерация и критерия l е нормализираната фитнес стойност: 

∑
=

k
kl

il

f
fe  

3. Теглата на връзките между слоевете решения и 
генерация се коригират съгласно: 

l

ijt
ij

t
ij F

gf
ww

−
−= − α1 , 

Където α  е скорост на обучение, ig  e фитнес   

стойност на неврона i от слоя на генерация, lF  е 

състоянието на изходния неврон за критерий l. ijw  са 

ограничени в интервала [0,1].  
4. Всеки неврон от слоя на решенията се 

модифицира чрез оператора трансдукция. Този оператор е 
въведен в [5] като оператор на имплантацията, а по-късно в 
[12] е наречен оператор на трансдукцията и е повлиян от 
бактериалната генетика. Всеки неврон от слоя на 
решенията сравнява своя фитнес с фитнеса на i-ти неврон 
от слоя на генерацията. Ако фитнесът на i-тият неврон от 
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слоя на генерацията е по-добър, невронът от слоя на 
решенията взема i-ти ген от неврона от слоя на генерацията. 

5. Върху невроните от слоя на решенията се прилага 
оператора мутация. Мутацията е необходима понеже цялата 
популация проявява тенденция към преждевременна 
сходимост поради копирането на части от успешните 
хромозоми върху неуспешните. Мутацията се извършва 
чрез добавяне на нормално разпределени случайни числа 
към гените. Два параметъра определят мутацията: 
вероятност за мутация µp  и стандартното отклонение на 

нормалното разпределение µσ . 

НМ се определя от два структурни параметъра: размерът на 
слоя на решенията и размерът на изходният слой (броят на 
критериите на МКО), както и три обучаващи параметъра 
(скорост на обучение α , вероятност за мутация µp   и 

стандартното отклонение на нормалното разпределение 

µσ ).  

Алгоритъмът на работа е тестван с двукритериална задача 
на МКО от [7] с известен Парето – фронт. Функциите на 
двата критерия са:    

 ])1()1(exp[1),( 22
1 +−−−−= yxyxf

  

 ])1()1(exp[1),( 22
2 −−+−−= yxyxf  

 
  

Скоростта на обучение е 3.0, мутацията е с вероятност 
0.001,  нормално разпределенa с параметри (0, 0.5). 
Концентрация („скупчване”) на изчислените точки от 
фронта в няколко клъстера със значителни празни 
разстояния между тях. Това е общ проблем на генетичните 
алгоритми, използвани за определяне на Парето-фронтове. 

За преодоляването на тези проблеми бе използван 
известният алгоритъм за построяване на Парето-фронт на 
базата на генетична оптимизация NSGA II (non-dominated 
sorted genetic algorithm). Характерното за този алгоритъм е 
включването на специфична усъвършенствана процедура за 
построяване на съвкупността от недоминирани решения и 
отчитане на разстоянието (степента на сгъстяване) между 
изчислените точки, съставящи този фронт.  

 
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО. 
Данните за построяването на изследваните зависимости 

в софтуерния модел са взети от [13].  
Дефинирането на целта на изследването води до 

формиране най-общо на схемата на модела. Входните 
параметри на невронната мрежа са елемента на съставите 
на сплавите и съответното термично обработване. Съставът 
включва най-често използваните легиращи елементи в 
титанови сплави, а именно Al, Mo, V, Sn, Zr, Cr, Fe и О. 

Апроксимирани са стойностите на параметрите условна 
граница на провлачване Rp02 - [MPa], онтосително 
удължение А - [%] и якост на удар IS - [kJ/m2] . За някои от 
изследваните параметри се наблюдава значително 
разсейване и нисък коефициент на корелация между 
наблюдаваните и моделираните стойности, вероятно 
поради недостатъчна точност на експериментално 
получените резултати. Като входове на мрежите се  подават 
стойностите на процентния дял на елементите   Al, Mo, Sn, 
Zr, Cr, Fe, V, Si и O. Други девет входа на невронния модел 
са определени за представяне на деветте номинални нива 
(със стойности 0 и 1) на параметъра термично обработване. 
Изходът от модела е един и той дава стойността на 
апроксимирания механичен параметър fi(x). Броят на 
невронните модели съответства на броя на моделираните 

връзки между химическия състав и механичните 
характеристики.  

Въпреки непълнотата на данните и възможно 
недостатъчната им прецизност, бе постигната 
задоволителна апроксимация. (коефициент на корелация 
между наблюдавани и моделирани стойности R от порядъка 
на 0.79 до 0.87).  

Апроксимираните зависимости (регресионни невронни 
модели) са включени като програмен код в основния 
софтуерен модел, по схемата представена на фиг.1. 
Резултатите от моделирането на Парето-фронтовете за 
параметрите Rp02, A и IS  са показани на фиг. 3 и 4.  

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Новият подход е създаден така, че да предлага реална 

възможност за значително намаляване на разходите и 
времето за предсказване на химични концентрации за 
множество свойства на клас от титановите сплави, така, че 
новите сплави ще имат по-добри свойства. Едно 
усъвършенстване на алгоритъма е възможно чрез промяна 
на мутацията в зависимост от историята на обучението. Ако 
фитнесът на цялата популация не се променя през дълъг 
период, стандартното отклонение на популацията трябва да 
бъде увеличено. Ако популацията блуждае в голяма област 
на критериите, стандартното отклонение на мутацията 
трябва да бъде намалено. 

Постигнатите резултати показаха, че предложената 
методика може напълно удачно да бъде използвана за 
определяне на съществените връзки между екстремалните 
стойности на механичните параметри.  

Допълването на базата от данни от експерименталните 
измервания на [13] би позволила усъвършенстване на 
софтуерния модел и по-нататъшно прецизиране на 
резултатите. Предложеният подход и установените 
зависимости могат да се използват в инженерната  практика 

 

 
Фиг.3. Парето-фронт за параметрите Rp02 и E в 
отгрято състояние /1/ и закалено състояние /2/  
 

 
Фиг 4. Парето-фронт за параметрите Rp02 и IS в в 
отгрято състояние /1/ и закалено състояние /2/  
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СИЛИЦИЕВ КАРБИД В АЛУМИНИЕВА СТОПИЛКА 
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Abstract: A construction of a vertical stirrer was developed and designed, suitable for creating an aluminum metal matrix composite 
using VORTEX method. The construction provides intensive stirring of the aluminum melt, the preheating of the reinforced phase and its 
gradually introducing into the liquid metal. 

Keywords: VORTEX METHOD, ALUMINIUM METAL MATRIX COMPOSITE, SILICON CARBIDE, REINFORCED PHASE 

 

1. Увод 
Композитните материали с алуминиева матрица са нов 

конструкционен материал поради променените свойства на 
металната матрица: термична устойчивост, повишена твърдост 
и износоустойчивост. Тези дисперсно уякчени материали 
комбинират пластичността на алуминия с твърдостта и 
износоустойчивостта на керамичните материали.  

Разработени са много технологии за дисперсно уякчаване 
на алуминиевата матрица, като прахова металургия, 
кристализация под високо налягане и пр. Механичното 
разбъркване на стопилката (VORTEX) е общоприетият 
практически лесно приложим метод за въвеждане на уякчаваща 
фаза от микрочастици в течния метал, поради своята простота, 
гъвкавост и икономичност. 

При този метод (VORTEX) въвеждането на предварително 
обработена уякчаваща фаза се извършва чрез създаван от 
механично въртяща се бъркалка вихров поток в метална 
стопилка. Разновидностите на метода са свързани с начина на 
въвеждане (едностепенно и двустепенно), извършената 
предварителна подготовка на уякчаващата фаза (метализиране, 
подгряване и пр.), вида на екипировката и типа на бъркалката. 

Недостатъците на метода са свързани с: - протичащите 
химични реакции между стопилката (матрицата), материала на 
екипировката за разбъркване и уякчаващата фаза 
(метализирани или необработени частици); - повишената 
пористост на отлетия композитен материал; - проблеми, 
възникващи поради ниското умокряне на частиците от 
стопилката; както и - неравномерното разпределение на 
частиците в металната матрица. 

Целта на разработката e създаване на композитен материал 
с алуминиева матрица и уякчаваща фаза от микрочастици 
силициев карбид по метода VORTEX с вертикална бъркалка. 
Микро частиците SiC са предварително никелирани за по-
доброто им умокряне от металната матрица от технически чист 
алуминий. 

2. Методика на експеримента 
Уякчаващата фаза (никелирани микро частици силициев 

карбид с размери 7/10 µm) се въвежда в технически чист 
алуминий, който се разтопява в специализиран стенд за 
интензивно разбъркване на стопилка по метода VORTEX. 
Стендът се състои от: електросъпротивителна пещ с капак и 
фиксирана към него пота; електродвигател с управляеми 
обороти; стойка за закрепване и вертикално движение (нагоре-
надолу) на двигателя; модул за електронно управление на 
оборотите на двигателя от 0 до 1800 об/мин; вертикална 
бъркалка със звънец за въвеждане на уякчаваща фаза (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1 Изходни материали и вертикална бъркалка 

Вертикалната бъркалка се състои от: пренасяща 
движението носеща ос; две водещи перки, прикрепени към 
оста; четири или шест странични П-образни миксиращи телове 
към перките; дистанционна втулка; и - долен звънец със 
стопяема чашка (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2 Скица на вертикалната бъркалка 
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Към долния звънец на бъркалката е осигурена възможност 
за фиксиране на стопяема чашка от технически чист алуминий, 
която се запълва с прахообразния материал (Фиг. 3). 

  
Фиг. 3 Вертикална бъркалка без и със стопяема чашка 

Елементите на вертикалната бъркалка (неръждясваща 
стомана и/или титанова сплав) предварително се обмазват с 
водно стъкло и аморфен SiО2. Към вертикалната бъркалка се 
прикрепя стопяемата чашка, предварително запълнена с 
уякчаващата фаза от микро частици SiC. Частиците са 
никелирани, изсушени и стрити в топкова мелница, преди 
внасянето в стопилката. 

3. Провеждане на експеримента 
Алуминиевата стопилка се прегрява до 800 – 950°C, 

рафинира се с ДЕГАЛ, внесен чрез звънец и се предизвиква 
дегазиране и следващо шлакоотделяне. Огледалото от течен 
метал се почиства механично преди внасянето на частиците. 
Вертикална бъркалка и метализираните частици се подгряват 
до около 250ОС, непосредствено преди разбъркването, като 
престояват известно време в пещта - над потата с течния метал. 
Вкарването на бъркалката в стопилката се извършва 
постепенно с едновременното въртене на много ниски обороти 
(30-40 об/мин). При достигане в долно положение оборотите се 
увеличават до 200-250 об/мин и пещта се затваря отгоре с 
капак. Разбъркването на стопилката продължава до 5 до 10 
минути, по време на което метализираните частици се смесват, 
умокрят се от алуминиевата матрица и не изплуват на 
повърхността на метала под формата на шлака (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4 Стенд за интензивно разбъркване на стопилка 

Бъркалката се изважда от стопилката и течният метал се 
отлива в предварително подгрята до 200 - 250ОС метална 
кокила с нанесена топлоизолационна обмазка. Отлети са две 
проби: 

- проба №1 – технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 1% (тегл.) при 
800°C; 

- проба №2 – технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 2% (тегл.) при 
950°C. 

Отлята е и нулева проба – технически чист алуминий (без 
внесени микро частици силициев карбид). 

Външният вид на отливката е даден на Фиг.5. 

 
Фиг. 5 Външен вид на отливката 

От отливките са изготвени образци (шлифове) за 
металографски анализ с оптичен металографски микроскоп. 

Образците са подготвени 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. Изследванията са 
проведени с оптичен металографски микроскоп „Neophot 21 
Carl Zeiss” с дигитална цветна камера “AxioCam ERc 5s”. 

Изготвени са и образци (ломове) от трите проби за 
изследване със сканиращ електронен микроскоп (Фиг. 6). 

    
Фиг. 6 Подготовка на образци за изследване със сканиращ електронен 
микроскоп 

Изследванията са проведени със сканиращ електронен 
микроскоп SEM “EVO MA10 Carl Zeiss” с вграден микро-/ 
нано- рентгенов енергиен анализатор EDX система “Bruker”. 

За трите проби е проведено изпитване на микро твърдост 
по Викерс микротвърдомер Zwick (Германия), с обхват 100 N. 
Изпитването е проведено при натоварване 100 g с 
продължителност 10 s, съгласно БДС EN 6507-1:2001. 
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3. Експериментални резултати: 
Резултатите от микроструктурния металографския анализ с 

оптичен металографски микроскоп са представени на Фиг. 7 

  
a) Образец 0 – изходна структура на технически чист алуминий 

  
б) Образец 1 – технически чист алуминий с добавени никелирани 
микро частици силициев карбид 1% 

  
в) Образец 2 – технически чист алуминий с добавени никелирани 
микро частици силициев карбид 2% 

Фиг. 7 Металографски анализ 

Стандартният подход при подготовката на повърхността на 
микрошлифове за металографски анализ не е подходящ за 
изследване на образци от дисперсно уякчен композитен 
материал с алуминиева матрица. При наблюдение с оптичен 
металографски микроскоп се установява, че микрочастиците 
силициев карбид почти изцяло липсват от алуминиевата 
матрица. Вследствие шлифоването микрочастиците се 
„откъртват“ от металната матрица, а вдлъбнатините се 
заличават при обработка с по фините шкурки (2400 и 4000) и 
следващото електрохимичното полиране. 

Поради тази причина резултатите от микроструктурния 
металографския анализ не дават достатъчно ясна картина по 
отношение на доказване наличието и начина на разпределение 
на микрочастиците силициев карбид в металната матрица. Това 
налага провеждането на допълнително изследване със 
сканиращ електронен микроскоп на подготвените ломове от 
трите проби. 

Резултатите от изследването със сканиращ електронен 
микроскоп са представени на Фиг. 8 и Фиг. 9 

 
a) Образец 0 – лом на технически чист алуминий 

 
б) Образец 1 – лом на технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 1% 

 
в) Образец 2 – лом на технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 2% 

Фиг. 8 Изследване на ломове със сканиращ електронен микроскоп 
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Фиг. 9 Морфология и размери на микро частици силициев карбид 

Резултатите от микро-/ нано- рентгеновия енергиен анализ 
са представени на Фиг. 10 

 

 
Фиг. 10 Сканираща електронна микроскопия с EDX анализ 

Резултатите от проведените изследвания със сканиращ 
електронен микроскоп и микро-/ нано- рентгеновия енергиен 
анализ потвърждават наличието на микрочастици силициев 
карбид в алуминиевата матрица. 

Резултатите от изпитване на микро твърдост по Викерс са 
представени в Таблица 1. 

Поради ниската концентрация на уякчаващата фаза от 
микрочастици силициев карбид (проба 1 – 1 % SiC, проба 2 – 1 
% SiC) в металната матрица, при образци 2 и 3 няма 
съществена разлика в твърдостта, варираща в границите от 35.8 

до 39.0 HV0.1. Въпреки това се наблюдава тенденция към 
увеличаване на твърдостта с нарастване на тегловното 
съотношение на уякчаващата фаза (силициев карбид). 

Таблица 1 Изпитване на микротвърдост по Викерс 

№ HV0.1 

Нулева проба 26.3 

Проба №1 35.8 

Проба № 39.0 

4. Изводи: 
Разработената конструкция за вертикална бъркалка със 

звънец в метална пота осигурява интензивно разбъркване на 
алуминиевата стопилка и позволява предварително 
подгряване на уякчаващата фаза преди въвеждането й в 
течния метал. 

Чрез интензивното механично разбъркване (метод 
VORTEX) се постига хомогенизиране на стопилката, както и 
равномерно разпределение на микрочастиците силициев 
карбид в алуминиевата матрица. 

Продължителността на времето за разбъркване и 
оборотите на бъркалката определят количеството на усвоената 
фаза силициев карбид. 

Литература: 
1. Balasivanandha Prabu S., Karunamoorthy L.,. Kathiresan S., 
Mohanb B., “Influence of stirring speed and stirring time on 
distribution of particles in cast metal matrix composite”, Journal of 
Materials Processing Technology 171, 2006. 

2. Hassan M.A., Ofor T.C., Usman A.M.,. Godi N.Y, 
“Development of Aluminium Metal Matrix Composite Using Stir 
Casting Method”, The International Journal Of Engineering And 
Science (IJES), Volume 3, Issue 8, 2014. 

3. Jebeen Moses J., Dinaharan I., Josef Sekhar S., 
“Characterization of silicon carbide particulate reinforced 
AA6061aluminium alloy compositesprodused via stir casting”, 
International Conference on Advances in Manufacturing and 
Materials Engineering, AMME 2014. 

4. Kathiresan M, Sornakumar T, “EDM Studies on Aluminum 
Alloy-Silicon Carbide Composites Developed by Vortex 
Technique and Pressure Die Casting”, Journal of Minerals & 
Materials Characterization & Engineering, Vol. 9, No.1, 2010. 

5. Khalid M. G., Liaqat A., Akhlaq A., Rafiq A., Kashif M. D., Ijaz 
A. C., Ramzan A. K. “Synthesis and Characterization of Al/SiC 
Composite Made by Stir Casting Method”, Pak. J. Engg. & Appl. 
Sci. Vol. 12, Jan., 2013. 

6. 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. 

7. Martin I., Pech-Canul, “Aluminum Alloys for Al/SiC 
Composites”, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN Unidad Saltillo, Ramos Arizpe Coahuila, México. 

8. Roshana M.R., Taherzadeh Mousavianb R., Ebrahimkhanib, H. 
Moslehc A, “Fabrication of al-based composites reinforced with 
Al2O3-TiB2 ceramic composite particulates using vortex-casting 
method”, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 
49 (3), 2013. 

9. 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. 

51



      MS DLN 3.02  

ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА  
АЛУМИНИЕВА ОТЛИВКА ПО МЕТОДА „ГП“ 

 

THERMAL PROCESSES IN THE FORMATION  OF ALUMINIUM CASTING AS PER THE "GP" 
METHOD 

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТЛИВКИ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ "ГП-ПРОЦЕСС" 

 

доц.д-р Георгиев Г., гл.ас.инж.Великов А., гл.ас. инж. Станев С., гл.ас. инж. Манева А. 
Институт по металознание “Акад. А. Балевски” - БАН, София, България 

E-mail:anmabg@yahoo.com 
 

Abstract: The purpose of the present study is to make a forecast research of the temperature changes in five key points of the 
experimental die. There was researched the heat transfer in obtaining of a casting by the gas pressing (GP) method using the software 
package MAGMAsoft. 

Keywords: GAS PRESSING (GP)CASTING,TEMPERATURE CHANGES, Al-ALOIS 

1. Въведение 
Цел на настоящата работа е да се направи прогнозно изследване на температурните промени  в пет характерни точки на 

експериментална пресформа, с цел изследване на топлопреноса и топлопредаването (фиг.1) при получаване на отливка по метода 
„ГП“, чрез използване на софтуерен пакет MAGMAsoft. „ГП“ („Газово пресоване“) е метод за получаване на отливки при 
кристализация под високо газово налягане[1].  

2. Предпоставки и средства за решаване на проблема 
На фиг. 1 схематично е представена експериментална пресформа за осъществяване на процеса „ГП“ [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Експериментална пресформа за изследване топлопренос и топлопредаване 
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За осъществяване на поставената цел първоначално е 
създаден 3D модел на експерименталната пресформа (фиг.2).  

 

   
Фиг.2. 3D модел на експерименталната пресформа 

 

При нея съществуват два варианта: без и с централно сърце 
(без и с изпразване). 

3. Анализ на резултатите 

На фиг. 3 и 4 са представени резултати от симулация на 
леярски процеси при пресформа без централно сърце, при 
почти едно и също време след заливане на пресформата с течен 
метал. 

 

 
 

Фиг.3. Отливка, кристализирала при налягане 1bar, в 
пресформа без изпразване. 

 

На фиг.3 е отливка, кристализирала при налягане 1bar , а на 
фиг.4 – при 150 bar-a. Наблюдава се по-бавна кристализация 
при отливката, застиваща при налягане 1bar , а при 150 bar-а тя 
е по-интензивна. Изследваният процес предполага образуване 
на пористост и/или на леярска всмукнатина в много по-голяма 
степен при отливката, кристализирала под налягане 1bar, 
отколкото при тази, която  кристализира под налягане 150bar-а. 

 

 
 

Фиг.4. Отливка, кристализирала при налягане 150bar, в 
пресформа без изпразване. 

 

На фиг. 5 и 6 са представени резултати от симулация на 
леярски процеси при пресформа с централно сърце. 

 

 
 

Фиг.5. Отливка, кристализирала при налягане 1bar, в 
пресформа с изпразване. 

 
 

Фиг.6. Отливка, кристализирала при налягане 150bar, в 
пресформа с изпразване. 

На фиг.5 е отливка, кристализирала при налягане 1bar , а на 
фиг.6 – при 150 bar-a. Видна е идентична тенденция, 
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съответстваща на резултатите, получени при пресформа без 
централно сърце.На фиг. 7 и 8 графично са представени 
резултати от симулация на промяната на температурата при 
леене с кристализация без и под високо газово налягане. 
Очевидни са разликите в стойностите на температурата, 
отчетена от петте термодвойки. При леене с кристализация  под 
високо газово налягане (150 bar-a) скоростта на понижаване на 
температурата е по-голяма. Това се дължи на по-интензивното 
охлаждане на отливката, в резултат на инфилтрация на 
стопилка между външната ѝ повърхност и вътрешната 
повърхнина на пресформата, което обуславя по-продължителен 
контакт между отливката и пресформата. 

 

 

Фиг.7.Графично представени резултати от симулация на 
промяната на температурата при леене с кристализация при 
налягане 1 bar. 

 

Фиг.8. Графично  представени резултати от симулация на   
промяната на температурата при леене с кристализация под 

високо газово налягане 150 bar-а 

4. Изводи  

1. При леене с кристализация под високо газово налягане 
вероятността да се образува  пористост и/или  леярска 
всмукнатина е много по-малка, отколкото при леене с 
кристализация под атмосферно налягане. 

2. Установено е, че при леене с кристализация под високо 
газово налягане охлаждането на отливката е по-интензивно, в 
резултат на инфилтрация на стопилка, което обуславя по- бързо 
топлоотвеждане и в резултат на това по-дребнозърнеста 
структура на получавания продукт. 
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Abstract: Research the behavior of different compositions mold coatings in the production of cast from gray iron and aluminum alloys in 
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1. Увод 
Същността на метода вакуумно формоване се състои в 

използването на пластмасово фолио и вакуум за изработване на 
леярски форми. Условията на модерното машиностроене 
налагат изработването на все по-малки серии от сравнително 
сложни отливки, което изисква бързо и лесно изработване на 
технологична екипировка. Един от начините за постигане на 
тези цели е използването на технологията Rapid Prototyping 
(RР), при която от тримерните компютърни модели се 
изработват прототипи с помощта на които, чрез вакуумно 
формоване се получават метални изделия. 

При вакуумното формоване противопригарните обмазки 
предотвратяват образуването главно на механичен пригар, тъй 
като вакуумирането на формата подпомага проникването на 
метала в порите на формата. Също така те намаляват и 
степента на дехерметизация на формата по време на заливането 
и с течен метал. Специфичните условия при вакуумното 
формоване поставят следните изисквания към обмазката: 

- след изсушаване в слоя да не се образуват пукнатини и да 
не се отделя от фолиото; 

- по време на заливане на течния метал да не се разрушава и 
отмива от него; 

- да може лесно да се отделя от отливката. 

Модели с дълбоки и тесни сечения трудно или въобще не се 
обвиват поради скъсване на пластмасовото фолио в  следствие 
на  загуба на пластичност. От литературни източници и 
наблюдения на поведението при изследване на различни 
състави обмазки за вакуумно формоване може да се направи 
следния извод : Проблемът може да се реши, ако вместо фолио 
в тези участъци се  нанесе течност (противопригарна обмазка) 
директно върху модела, която частично да замества фолиото. 

 

2. Методика на експеримента 
Цел: 

Частична замяна на пластмосовото фолио при вакуумно 
формоване с обмазка, която да покрива по-добре трудно 
достъпните за обвиване от фолиото форми на модела.  

- Да се разработи състав на обмазка даваща плътен и здрав 
филм. 

- Да се определи (избере) подходящо вещество за 
разделител между модела и обмазката – силикон, течен 
парафин и др. 

В резултат на предварително проведени експерименти е 
подбрана обмазка със състав: 

- свързващото вещество – Поливинилбутирал; 

- 6% разтвор на Поливинибутирал в етилов алкохол (96%); 

- 10% аморфен графит ; 

- За разделител между модела и фолиото е използван течен 
парафин; 

- Време за изсъхване , чрез обдухване с горещ въздух – 120 
секунди; 

3. Провеждане на експеримента 
Върху пластмасово фолио е нанесена обмазка на  площ с 

размери 40x80 mm. След изсъхване слоят обмазка се отдели без 
да се наруши целостта му (фиг. 1 и 2). 

 

 
Фиг. 1 Нанасяне на обмазката 

 

 

Фиг. 2 Отделяне на изсъхналата обмазка 

По аналогичен начин беше нанесен слой обмазка върху 
пластмасов модел с фина гравюра по околната повърхнина ( 
фиг. 3). 

  
Фиг. 3 Нанасяне на обмазката върху модела 
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С така обмазания модел беше  изработена вакуумирана 
леярска форма. При  изваждане на модела от формата частично 
нанесената обмазка (между която и  модела няма пластмасово 
фолио) трудно се отдели, което наруши целостта на 
вакуумираната форма (фиг. 4 и 5) 

 
Фиг. 4 Вакуумирана леярска форма 

 
Фиг. 5 Заливане на формата 

3. Експериментални резултати: 
Поради нарушаване целостта на обмазката не се получи 

изцяло качествена отливка, но  в зоните на запазване на 
обмазката гравюрата получена върху отливката съответства на 
модела ( фиг. 6 и 7). 

 

 
Фиг. 6 Отливка 

 

 
Фиг. 7 Модел 

4. Изводи: 
За постигане на поставената цел беше необходимо да се 

решат две задачи: 

- разработване на състав обмазка, който да дава плътен 
и здрав слой отделящ се от модела; 

- избор на разделител осигуряващ отделянето на 
обмазката от модела. 

Първата задача беше решена успешно (фиг. 8). По 
отношение на втората задача използваните разделители не 
дадоха очаквания резултат. 

  

Фиг. 8 Плътен и здрав слой от разработената обмазка 
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Abstract: The aim of the present paper is to test the synthesis of moulded metal composites (MMCs) with a metal matrix Al and a 
strengthening metal phase Fe of type „in vitro” and „hybrid”. There was a test done for the preparation of composites using a method 
similar to “capillary forming”, such as the metal matrix (melt of aluminium) was infiltrated in the space between the iron blasting grit which 
is the inversely option of solving similar problem in which problems the blasting grit (the strengthening phase) are forcibly implemented into 
the melts (the metal matrix). In this way the problem which needs to be solved, in which the melt is infiltrated between the space of the iron 
blasting grit, allows for the maximum reduction  of the volume of the metal matrix on account of the strengthening phase. The experiments 
were conducted with laboratory equipment elaborated on the base of another equipment for "capillary forming" with extra vacuum, patent 
protected developed by the department ”Materials Science and Technology”. From the received moulded metal composites (MMCs) were 
establish areas of reaction between aluminium and the iron powder. The experiment produced significant results as received alloying 
between iron and aluminium  at a relatively low temperature of melting of the iron in which there were received metal-composites structures  
of the type „in vitro” and „hybrid”, which were tested by metallography and micro-hardness analysis. 

 

Keywords: MMCs, IRON-BASED ALLOYS, ALUMINIUM POWDER, IRON POWDER, CAPILLARY FORMING, VACUUM 

 

 

1. Introduction 
      The formation of moulded metal composites (MMCs) is one of 
the most modern trends in the development of materials technology. 
In general, the metal composites are a heterogeneous system 
consisting of a relatively homogeneous metal base (matrix), which 
through various technologies is imported and distributed differing in 
kind, form, content, and certain characteristics, called the phase of 
strengthening (reinforcement) [4].  

      Manufacturers and engineers increasingly find opportunities that 
composite materials offer to produce high quality sustainable and 
cheaper products. 

      MMCs are classified on the basis of the state of the intensifying 
phase: “in vitro|- the intensifying phase is in solid form throughout 
the whole production cycle; “in situ”-when the intensifying phase is 
a result of the crystallization process or chemical reactions; 
“hybrid”-occurring as a result of a more complex interaction 
involving elements of both. Methods and technologies for the 
production of metallic composites are different in origin and are 
numerous. Some of the most frequently used methods and 
techniques are gravity casting, moulding under pressure, centrifugal 
casting, squeeze casting, forging or vacuum infiltration of the 
molten metal etc[3,5,6].  

      In the conducted studies the received metal composites can be 
conditionally assigned to composites “in vitro”. An interaction of 
the intensifying phase with the metal matrix   is observed as well - a 
complex interaction referred to in literature as a “hybrid”[1].  

      Research concerning the methods of formation of MMCs in the 
present paper are brought to the usage of various schemas of 
vacuumization of the space for the synthesis of the composites, 
using the concept of the "Capillary forming" [1,2] 

 

    2. Experimental Procedure  
    The purpose of the conducted studies was related to the 
preparation of moulded composites from metallic type "in vitro" 
and composites, in which the presence of a reaction of the 

reinforcing phase with the matrix metal can be observed, i.e. 
composite type "hybrid". 

     The classical method of preparing a moulded composite is 
“in vitro” administers a mechanism of forcible insertion of the 
reinforcing phase into the prepared melt and subsequent 
homogenization of the composite structure [5,6]. In our case mixing 
the matrix with the reinforcement phase itself was carried out on the 
principle of “capillary forming” [2]. Initially, the reinforcing phase 
is emptied into the form (Fe-metallic blasting grit), then the matrix 
metal (Al) in the form of a melt is infiltrated forcibly in the spaces 
between the metallic blasting grit. Thus following the created 
scheme of mixing the metal matrix and the reinforcement phase 
additional firmness is added to the composite with force being  
produced.  

Р= Рa – Рk                                        (1)                                                                                                                     

Рa= рa.Fa,                                         (2)                                                                                                            

Pk= pk.Fk                                         (3)                                                                                               

     Pa- atmospheric pressure; 

     pk– pressure of the melt in the space between the metal 
particles, i.e. in the metal matrix;  pk    approximately equal to the 
vacuum gauge readings; 

     Fa - area under atmospheric pressure; 

     Fk - area of the melt in the composite; 

     Fa ≈ Fк. 

     As mentioned above, in the present studies – pure aluminium 
has been used for the metal matrix, and blasting grit from pure iron 
for the reinforcing phase.  

     To complete the assigned task there has been developed a 
laboratory system schematic diagram that is shown on Fig.1. 

As it is shown in Fig.1, the source of heat is a gas burner (10) 
and the flame it produces envelopes the area in which the flux is 
positioned (1), the metal matrix (aluminum powder) (2) and the 
reinforcement phase (iron powder)(3). 
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After the temperature in the area of the flux interaction have 
been reached around 1000 °С (thus high castability is attained), the 
molten aluminium powder (2) infiltrates into the space between the 
iron pellets. By opening the stopcock 12, dilution (sub pressure) is 
generated in the space around the reinforcement particles through 
the buffer system and the filter and it is the melt above them that 
ensures the pressurization of the entire system. Such infiltration is 
possible owing to the difference in the pressure above the 
aluminium melt and under it. Over the melt acts the atmospheric 
pressure, and under it the pressure is lower because the space in this 
area is connected to the vacuum system. The aforesaid makes it 
clear that in the system of heating and vacuuming chosen, the flux 
melts first and as a surface-active substance it wets the aluminium 
and iron pellets. Then the aluminium pellets melt and because of the 
difference in the pressure above and under the aluminium melt, the 
aluminium melt forcibly infiltrates into the space between the 
pellets of the reinforcing phase. As a result, the matrix and the metal 
pellets are soldered. This process takes place very fast and after it is 
completed the vacuum system is switched off and the quartz tube is 
removed. After the crystallization and solidification of the melt 
filling up the space around the particles, a metal composite structure 
is obtained.  

 

 

 
 

     Fig.1 A general view of a laboratory system of obtaining cast 
composites by а metal matrix of pure aluminium and reinforcement 
phase pellets of pure iron. 
1- Flux;                                         9- packing; 
2- aluminium powder;                  10- a burner; 
3- iron powder;                            11- an intermediate vessel; 
4- a quartz tube ;                          12-a stopcock; 
5- a fireproof plate (screen);        13- a receiver; 
6- a thermocouple;                       14 –vacuum pump; 
7- refractory wool;                       15- vacuum meter; 
8- an underthrust; 
 

     The preliminary experiments have proved that in the absence of 
any flux no interaction occurs between the two metal phases and it 
is obvious that there is not any wetting of the reinforcement phase 
by the metal matrix. That is why the experiments covered in this 
paper were conducted after the metal matrix and the reinforcing 
phase were first wetted with some molten flux for aluminium alloys 
welding.   

With the laboratory system described, series of 
experiments have been carried out in order to obtain cast metal 
composites by a aluminium matrix and a reinforcing phase of pure 
iron. Table 1 illustrates the material used and contains some of its 
main characteristics. 

     The experimental samples obtained are used to prepare some 
samples for a microstructural analysis. The prepared metallographic 
polished sections were examined under a Neophot32 metallographic 
microscope. In addition, the microhardness of the structural 
composites obtained was determined.  

 

     Table1. The material used and some of its main characteristics. 

 

 

     3. Results and Discussions 
     The experimental studies conducted confirm to a large extend 
the possibility of obtaining cast metal composites by a metal matrix 
of pure aluminium and a reinforcing phase pure iron.  

     By the elaborated experimental system, samples of composites 
of the type “in vitro” and “hybrid” were obtained.   

      Fig.2 illustrates microstructures before etching of the samples 
by a metal matrix aluminium and a reinforcement phase pure iron. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.2 Microstructures before etching of the samples by a metal matrix 
aluminium and a reinforcement phase pure iron. 

 
 
     Among the microstructures in Fig.2, there are some closed 
micro-volumes (pores), in which practically no infiltration of the 
melt (aluminium) has taken place.  One of the reasons for that may 
be the insufficient quantity of liquid metal (aluminium), that in its 
turn leads to the premature depressurizing of the system. That is 
why it is not possible to fill up all the space with some melt around 
the reinforcement phase. Other factors, such as the extent of dilution 
during vacuuming, the cooling rate during and after crystallization, 
the extent of thickening, may also be the cause of the presence of 
such defects. The clarification of these factors may be a subject of 
future studies.  

Material 

Main characteristics 

Density 

γ 

[g/sm3] 

 

Hardness 

 

 

Tm 

[˚C] 

 

Size 

[μm] 

 

Metal 
matrix 

Aluminium 
(Al) 8,86 25HV 660,3 20 

Reinfor
-cement 
phase 

Iron (Fe) 7,87 60HV 1539 50-100 
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     Fig.3 illustrates some microstructures after etching of the 
samples by metal matrix aluminium and a reinforcement phase pure 
iron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.3 Illustrates some microstructures after etching of the 
samples by a metal matrix aluminium and a reinforcement phase 

pure iron. 
 

     As it is seen in Fig.3.c), iron and aluminium interact with one 
another because of the high temperature (1000˚С) and the diffusion 
processes taking place. As a result, α-Fe and α-Al are obtained. In 
addition, a chemical compound Fe3Al is observed and that is 
indicated by the microhardness of 85HV measured in some sections 
(Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Microstructure of the sample by a metal matrix aluminium 
and a reinforcement phase pure iron, which microhardness was 

measured. 

In the sections with molten and crystallized aluminium micro 
hardness of 35HV was measured, which is 10 units more than that 
of pure copper and is due to the solubility of iron into copper. In the 
sections with unmelted reinforcement phase iron the hardness 
measured was 75HV- 85HV, which is 15 units more than that of 
pure iron and it is due to the solubility of aluminium into iron. Such 
a result may be considered significant, because an alloy between 
aluminium and Fe is obtained at comparatively lower temperatures 
than the melting temperature of iron.  
 

4.Conclusions  
After the experiments were conducted, on the basis of the 

results obtained, the following major conclusions may be drawn: 

   1. Some methods of building cast metal composites by a matrix 
(pure Al) and reinforcement phase (pure Fe) are developed by 
applying the method of “capillary moulding” and vacuuming. 

2. In the building of the composite Fe-Al it was established that, as 
result of the high temperature, some diffusion processes take place 
and solid solution of aluminium into iron α-Fe and solid solution of 
iron into aluminium α-Al are obtained. In addition, a chemical 
compound Fe3Al is observed too.  

3. The durometric analysis conducted has revealed an increase in 
the hardness of the phases and structural composites in the 
composite obtained by a matrix of aluminium and reinforcing phase 
of iron, in comparison with the initial components (pure aluminium 
and pure iron).  It is due to the solubility of aluminium into iron. 

4. The cause of defect generation (pores) in the structure that are 
due to the incomplete filling of the capillary space with melt is 
related to the parameters of the technological process (the extent of 
diluting during vacuuming, the cooling rate during and after 
crystallization, the extent of thickening, etc.) in the preparation of 
metal matrix composites. This problem may be solved in the course 
of further studies.  
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ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА СТРУКТУРООБРАЗУВАНЕ ПРИ ЛЕЕНЕ 
 

THEORETICAL MODEL OF STRUCTUREFORMATION IN DIE CASTING 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЬI В ЛИТЬЕ 
 

доц. д-р инж. Бушев С. 
Институт по металознание съоръжения и технологии “Акад. А. Балевски” 

с център по хидро- и аеродинамика - БАН, София, България 
E-mail:stbushev@abv.bg 

 

Abstract: Classical description of the processes of structure formation in phase transition of first order at die casting are Stefan-Shvarts 

problem and the based kinetic phase formation equation of Kashchiev is developed by Stefan’s problem for “small volumes”. Nano-tasks 

solidification for as to use like “bridge methods” to applied with computational methods from other sciences fields. For example compare 

parameters of solidification and measurement of structures with electron microscopy. 

Keywords: STEFAN’S NANO-TASKS, STRUCTUREFORMATION IN DIE CASTING  

 

1. Въведение 
Известно е, че микро-структурата на всяко метална отливка 

е носител на нейните работни свойства [1, 2, 3]. Математичната 
теория на леярският процес е задачата на Стефан – Шварц. 
Тази задача е основна и за представеният тук теоретичен модел 
на структурообразуване при леене т.е. представяне на фазов 
преход от първи род адресиран към процеса на леене. 

 

2. Основни процеси и уравнения на 
структурообразуване класически подход [4] 

На фиг. 1 е представено напречното сечение на отливка със 
сложна геометрия – моторна глава на самолетен двигател [3]. 

 
Фиг.1. Моторна глава на самолетен двигател макро-шлиф 

– на напречното сечение на отливка от алуминиева сплав със 
сложна геометрия. Ясно се вижда поликристалната 

структура на крайното изделие без дефект. 

На Фиг. 2 се представя геометричната схема на избрана 
област от изделието: 

 
Фиг.2 Геометрична схема отливка – форма: 

C – отливка;  – запълване със стопилка; M – форма със 
сърца M1, M2, M3 и външна част M4; WS и Γ – работна и 

външна повърхност на формата 

Нестационарно температурно поле на затвърдяване – задача 
на Стефан - Шварц 

-уравнение на топлопроводност 

SFTTc +∆= λρ  в  MC VVV = ,                  (1, 1) 

-условия при гранични повърхности  

-междуфазова повърхност класически подход 
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SFRONT: HRTT LLLSS ρλλ =∇−∇ ,                    (1, 2) 

-работна повърхност WS 

WS: MM
WS

M
WS

CWSCC TTTT ∇=−=∇ λαλ )( , (1, 3) 

-външна повърхност на форма MEX=Γ 

Γ: )( ..MArMMM TTT −=∇ Γ
Γαλ

                            
(1, 4) 

Процеси на кристализация  

-термодинамика 

T
T

H mln=∆µ ,                                                        (2, 1) 

σµ )()( nFnnW +∆−= ,                                    (2, 2) 

σ
η

µ
η 








+∆−=

nFnnW )( ,                                (2, 3) 

-кристализация –основно кинетично уравнение на 
фазообразуване за променливо във времето преохлаждане ∆µ(t) 
на Кашчиев 

[ ]
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τττ
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, (2, 4) 

където λ, c, ρ – топлофизични параметри на течна L и 
твърда S фази; SFRONT– междуфазова повърхност (фронт); VC и 
VM – обеми на отливка и форма; WS и Γ работна и външна 
повърхности на формата; T(L,S,LS,C,M)– температура на течна, 
твърда фаза и междуфазова повърхност, на отливка, на форма, 
на околна среда (Ar.M.); SF, H и R – функция на топлинен 
източник, топлина на фазово превръщане и скорост на 
движение на междуфазовата повърхност (фронта); Tm – 
температура на фазово превръщане и преохлаждане T; 
термодинамична движеща сила на фазов преход от първи род 
∆µ=µL-µS разлика между термодинамичните потенциали на 
течна и твърда фази; ∆S – изменение на ентропията от H; η – 
коефициент на плътност на опаковка; W – работа на 
зародишообразуване; F – повърхност на зародиш; Zn, fmn, fnm, 
Kn, Ln и tf – броят на комплексите на новата фаза, изградени от 
n атома, честоти на присъединяване/отделяне на частица (атом) 
за зародиша, преходни честоти от неагрегативни процеси 
постъпване и напускане на системата от готови комплекси, 
локално време на затвърдяване. Основни резултати с ур.(1 и 2) 
са показани на Фиг. 3 температурно поле и кристализация 

 

Фиг. 3 Основни резултати с задачи ур.(1 и 2) – 
температурно поле и кристализация на примера на вода 

 

Микро-задача на Стефан за определяне преохлаждането на 
течната фаза  

 
Фиг. 4 Задача на Стефан с зона на преохлаждане [10, 11, 12] 

-уравнения на топлопроводност за отделните зони 

1
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1
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11 / Ω∂∂= inxTaT ,                              (3, 1) 

Ω∂∂= inxTaT 22 / ,                                    (3, 2) 
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-начални и гранични условия 
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-гранични условия на Стефан за движещата са зона на 
затвърдяване 
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,     (3, 6) 

където R(t, x) – функция на разсейване на скрита топлина 
на топене в Ω; Li=ρiQL; коефициенти на плътност, 
топлопроводност, топлинен капцитет (топлосъдържание), 
число на температуропроводност на твърда (i =1) и течна фази 
(i =2) – ρi, λi, ci и ai=(λ /ρc)i. 

Задачата на Стефан ур.(3) със зона на преохлаждане 
позволява да се правят добри количествени оценки за 
термодинамичната движеща сила на кристализация. 
Възможността за оценка на прехолаждането се превръща в 
съществен технологичен фактор. 

Термодинамиката на кристализация ур.(2, 1) в процеса на 
леене се получава от задачата на Стефан – Шварц, чрез ур.(3) 
т.е. разширената задача на Стефан е преход към процесът на 
структурообразуване, защото чрез ур.(2, 1) познаваме броя на 
частиците, изграждащи зародишите. 

 

3. Мултимащабен подход за описание микро-
структурите на новата фаза 
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На Фиг. 5 е представена геометричната идея за основна 
клетка с характерни размер lcorr и време τch – мащаби на 
корелация 

    
Фиг.5 Геометрична представа за характерен обем на фазово 
превръщане и характеристични параметри: lcorr мащаб на 

корелация за процес в обема; ∆V – изменение в процеса от 
посоките на растеж d; D – коефициент на дифузия; ∆µ – от 
ур.(2, 1); ∇TFR и RFR – температурен градиент и скорост на 

движение на фронта; η – коефициент на плътност на упаковне; 
VS и VSη – обем на атом и сфера (Вигнер – Зйтц), в която може 

да има само един атом [4]. 

 

Мащабите на корелация е една от първите стъпки при 
използване на математичен метод за описание на процес 
(явление). При използване на η – коефициент на плътност на 
упаковне в ур.(2, 3) променят работата на зародишообразуване 
и кинетиката както следва: 

 

Фиг. 6 Работа на зародишообразуване и кинетика на 
фазообразуване с отчитане на коефициента на плътност на 

опаковане: крива 1 η = 1, крива 2 η = 0,533. 

Резултата на Фиг.6 е една индикация, че се отчита 
структурата, защото сферата, съдържаща един атом е част от 
кристалната решетка т.е. отчита се топологията на решетката. 
Иначе се работи само с ур.(2,2). 

За да се отчита структурата са изчислени нано-задачи на 
Стефан за затвърдяване на сфера с радиус r = 50 nm – Фиг. 7 

 
Фиг. 7 Затвърдяване на сфера от чист алуминий – с радиус 

(r = 50 nm) в температурен интервал [Tm+∆, Tm-∆], където Tm = 
660,1 0 C и ∆=3,5 0 C [11]. 

 

Нано-задача на Стефан е съпоставима с характерен обем в 
конкретен случай и с условията на процеса на затвърдяване от 
макро-задача на Стефан – Шварц ур.(1). Диаметър от 100 nm 
съвпада с образец, подготвен за структурен анализ с 
трансмисионна електронна микроскопия [7, 13]. 

Използва се динамична теория на дифракционен контраст в 
класичен подход [6, 7]: приближение на независими електрони 
в идеална кристална решетка, като това взаимодействие се 
отчита с помощта на ефективен едноелектронен периодичен 
потенциал; независещо от времето едноелектронно уравнение 
на Шрьодингер; вълнова функция на Блох ψ. Уравненията са: 
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където U – потенциал с периодичност решетката на Браве  
за всяко R от решетката, удовлетворяващ условие (4, 1) и 
усещашт електрон с пълна енергия Е; H – едноелектронен 
хамилтониан на собствено състояние на ψ; ћ – константа на 
Планк (делена на 2π); m – маса на електрона; 
∇2=∂2/∂x2+∂2/∂y2+∂2/∂z2; -(ћ2/2m)∇2 – кинетична енергия; ψB – 
вълнова функция на Блох: независим електрон, който се 
подчинява на едноелектронното уравнение на Шрьодингер (4, 
2) с периодичен потенциал от вида (4, 1); K – вълнов вектор с 
дадена енергия и посока; b – функция, която има същата 
периодичност, както на кристала. 

Модела от [4] заедно със задачи от типа ур.(3) и нано-
задачата (Фиг. 7) и ур.(4) е добра основа за използване на 
изчислителната физика. Теорията на дифракционен контраст 
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дава оценка на елементи на структурата като: дислокации; 
комплекси от ваканции; дефекти в подреждането; граници на 
зърна, двойници и фази; полета на микронапрежения [7, 13]. 
Използването на квантовата механика [5÷8] за описание и 
получаване на нов дизайн на структури [9] е добре доказало се 
изчислително средство. 

4. Изводи 

1. Задачите на Стефан за малки обеми разширяват 
възможностите за оценка на температурните полета на 
затвърдяване на всяка отливка.  

2. Микро- и нано-задачите на затвърдяване са математични 
методи, като мост за използването им с програмни продукти на 
изчислителната физика. 
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Abstract: The aim of this article is to show the influence complex geometry of the mold work surface on the heat transfer in the system 
cast and mold. It is obtain the numerical solution of the temperature field of cooling for small time. The places of intense heat exchange are 
presented under the work surface. 

 
Keywords: WORK SURFACE COMPLEX GEOMETRY OF THE MOLD 

1. Въведение 
Известно е, че леярският процес е икономически най-изгодното производство на изделия от метали и сплави и то със сложна 

геометрия [1, 2, 3]. В тази работа се представя начало на изследване на влиянието на сложна геометрия на отливката върху 
процесът на формиране на отливка чрез фазов преход от първи род. 

 
2. Предпоставки и средства за решаване на проблема 

 
На фиг. 1 е представено напречното сечение на отливка със сложна геометрия – моторна глава на самолетен двигател [3]. 

 
 

 

 
 

Фиг.1. Моторна глава на самолетен двигател – напречно сечение на отливка от алуминиева сплав със сложна геометрия. 
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От Фиг. 1 за отливката следват две изисквания – геометрия 
и взаимодействие между локални обеми на отливка и форма. 
Геометрията на изделието е съвкупност от: тънки ребра с 
различна дължина, дебели стени с различни закръгления и 
ръбове. Геометрията на изделието е и работната повърхност на 
системата отливка/форма. От инженерната термодинамика е 
известно, че ребра се използват за охлаждане т.е. охлаждането 
на ребрата е интензивен фактор, който дефинира различни 
скорости на топлопредаване в процесът на формиране 
(затвърдяване) на отливката. 

По тази причина се прави подробен анализ на геометрията 
чрез числен анализ на топлообмена отливка/форма. 

Методологията е:  

1. Системата отливка-форма се разделя на отделни области; 

2. Условията на контактният топлообмен при работната 
повърхност се приема за едни и същи; 

3. Подготовка за числено изследване чрез метод на крайни 
елементи. 

На Фиг. 2 се представя избрана изрязана област от 
изделието: 

 

 
 

Фиг.2 Изрязана област от изделието за макро-шлиф. 
Работната повърхност ясно се вижда. 

 

От Фиг.2 може да се получат координатите на точки чрез, 
които да се изчертае равнинната геометрична фигура. Обемът 
за числено изследване се създава като координатната ос Z е 
перпендикулярна на равнината (X, Y). 

 

 
Фиг.3 Геометрична схема на системата отливка – форма 

за числен анализ с метод на крайни елементи, 

където C – отливка;  – запълване със стопилка; M – 

форма със сърца M1, M2, M3 и външна част M4. 

 

От Фиг. 3 удобно се получава мрежата от крайни елементи 
за числено изследване на топлообмена при работната 
повърхност. 

В численото изследване не се отчита процеса на запълване 
със стопилка на кухината на формата и се приема: 

1. Коефициентът на топлопредаване при работната 
повърхност е един и същ за цялата повърхност; 

2. Началните температури на формата са едни и същи, и са 
много ниски под сто градуса; 

3. Началната температура на стопилката е нормална за 
алуминиеви сплави; 

4. Топлообмена при външната повърхност на формата е с 
един и същ коефициент на топлопредаване в пъти по-голям от 
този при работната повърхност; 

5. Дебелината на външната форма е избрана да бъде малка, 
като формата е само стоманена в този числен анализ. 
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3. Числени резултати и анализ 
Началните, граничните условия и материала на формата 

позволяват в много малките времена да се прояви влиянието на 
контактният топлообмен върху изолиниите на температурното 
поле. 

На Фиг. 4 е показано изчисленото температурно поле на 
част от системата. Ясно се вижда само по изолиниите 
характерните участъци с много интензивен топлообмен както 
следва 

 
 

 
Фиг.4 Изчислено температурно поле в начален етап t = 0,06290 s на охлаждане на стопилка в студена форма – част от 

моторна глава на самолетен двигател с характерни геометрични елементи. 

 
 

4. Кратък анализ на резултатите 
Ребрата се охлаждат бързо, както и в места където има 

ъгли(Фиг. 4). В стопилката и формата се вижда добре изразено 
влияние на геометрията на работната повърхност върху 
изолиниите в близост до нея. 

Високият топлообмен на външната повърхност също 
помага да се открои сложната геометрия на работната 
повърхност върху вида на температурното поле. 

Мрежата от крайни елементи се диктува от най-малкият 
геометричен детайл на повърхността. Тази мрежа лесно може 
да се съчетае с много малки размери. Това предимство на 
метода се използва чрез така наречените адаптивни мрежи. 

Тези резултати са много интересни за съпоставителен 
анализ от начални условия, различни коефициенти на 
охлаждане при работната и външната повърхност на формата. 
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5. Изводи 
 

1. Представен е числен анализ в начален етап (малки 
времена) на топлинно взаимодействие на система отливка 
форма със сложна геометрия на работната повърхност. 

2. Числените експерименти доказаха влиянието на 
сложната геометрия върху топлообмена при работната 
повърхност. 
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Abstract: High-chromium cast irons are iron-based alloys containing 10 – 30 % Cr, 1.8 – 3.6 % C additionally alloyed with Mo, Mn, Cu or 
Ni. They are modern generation wear resistant materials working under extreme conditions and having excellent performance under impact 
wear. A major influence on the properties of these alloys have the type of microstructure and presence in it a large amount of special 
eutectic and hypereutectic carbides. This study is a comparative structural analysis of defective and well worked hammer of impact crusher 
from high-chromium cast iron. 
 
Keywords: HIGH-CHROMIUM CAST IRONS, IMPACT CRUSHER HAMMERS, MACRO- AND MICROSTRUCTURE 
 
 
 

1.  Въведение 
 
Високохромовите чугуни са сплави на желязото, 

съдържащи 10 – 30 % хром, 1.8 – 3.6 % въглерод, допълнително 
легирани с молибден, манган, мед или никел. Те представляват 
съвременна генерация износоустойчиви материали за детайли, 
работещи при екстремни условия в петролната, минната, 
въгледобивната и циментната индустрии поради техните 
отлични експлоатационни качества в условия на абразивно 
износване, дължащи се основно на присъствието в 
микроструктурата на голямо количество специални карбиди от 
евтектичен и надевтектичен тип. Смята се, че основно влияние 
върху свойствата на този вид сплави има видът на тяхната 
микроструктура. През последните десет години са проведени 
редица изследвания за определяне влиянието на химичния 
състав и микроструктурата върху свойствата на 
високохромовите износоустойчиви чугуни, определящи 
условията на тяхната експлоатация, като твърдост, ударна 
жилавост и износоустойчивост. Тези изследвания могат да 
бъдат групирани в две категории: 

●  установяване на връзката състав - структура – свойства; 
● оптимизиране на характеристиките на микроструктурата 

на базата на термично обработване за получаване на висока 
твърдост и износоустойчивост. 

Първата категория от  изследвания са насочени към 
определяне на влиянието на легиращите елементи върху 
структурата и фазовия състав на високохромовите 
износоустойчиви чугуни, дори са правени изследвания за 
легиране с „екзотични” елементи, като например итрий. 
Установено е значителното подобряване на свойствата при 
легиране с волфрам, при което се повишава твърдостта и 
износоустойчивостта на матрицата. От друга страна е доказано 
благотворното влияние на легирането с титан на надевтектични 
високохромови чугуни върху издребняването на евтектиката и 
присъствието на финодисперсни титанови карбиди, водещи до 
забележимо повишаване на твърдостта и износоустойчивостта. 
Като основен елемент за легиране на високохромовите чугуни 
се е доказал молибденът, а изследванията върху неговото 
съотношение с хрома показва изключително голямото влияние 
на микроструктурата на матрицата върху износоустойчивостта 
на тези сплави. 

При втората категория от изследвания фокусът е върху 
установяване изменението на фазовия състав и 
микроструктурата в резултат на влиянието на режимите на 
термично обработване. Изследванията показват, че 
стандартните режими на аустенизация водят до съществено 

повишаване на твърдостта, съпроводено с забележимо 
намаляване на остатъчния аустунит в матрицата, при което 
значително се повишава абразивната устойчивост. Освен 
температурата на нагряване за закаляване влияние върху 
крайния резултат оказва и времето на изотермично задържане. 
При нарастването му се наблюдава разтваряне на вторичните 
карбиди, обогатяване на аустенита и като краен резултат от 
термичното обработване – повишаване на абразивната 
устойчивост. Интерес представляват и изследвания, при които 
се цели в резултат на термичното обработване в 
микроструктурата да остане повишено съдържание на 
остатъчен аустенит. Независимо от понижената твърдост след 
такова термично обработване, при експлоатацията в условията 
на абразивно износване, се наблядава повишена 
износоустойчивост в резултат на допълнително мартензитно 
превръщане на остатъчния аустенит. 

Работата на тези сплави като чукове на ударно-
отражателна трошачка зависи както от съответните 
технологични парамитри на агрегата (мощност, степен на 
трошене, производотелност) така и от непо-малко важните 
характеристики на обработвания материал (твърдост, крехкост, 
едрина и т.н.). В много от случаите неспазването на 
съответните технологични параметри и предписанията на 
производителя на съответните елементи води до 
преждевременно излизане от строя на агрегатите при 
дефектиране основно на претоварените чукове. 

 
 

2.  Методика на изследването  
 
Настоящото изследване има за цел да сравни структурните 

характеристики на добре работил с дефектирал чук от ударно-
отражателна трошачка. За извършване на сравнителния анализ 
и изясняване на причините за преждевременно излизане от 
строя на работните инструменти са проведени: 

- химичен анализ; 
- фрактографски анализ; 
- определяне на твърдост; 
- макроструктурен металографски анализ; 
- микроструктурен металографски атализ; 
- определяне на микротвърдост; 
- фазов рентгеноструктурен анализ. 
 
 На анализ са подложени два броя еднотипно откъртени 

фрагмента по време на тяхната работа. Единият е от 
преждевременно излязло от строя изделие (фиг. 1), в самото 
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начало на неговата експлоатация. Вторият фрагмент (фиг. 2) е 
от работил достатъчно продължително време инструмент, до 
почти пълно изчерпване на работния ресурс, и е настъпило 
откъртване на част от него, довело до бракуване.  

 

 
Фиг. 1. Фрагмент от преждевременно излязъл от строя чук 

 
 

 
Фиг. 2. Фрагмент от добре работил чук 

 

Проведен е съпоставителен анализ за установяване на 
структурни различия, показващи вероятни причини за съкратен 
експлоатационен ресурс. 

Първоначален оглед на пробите показва, че вероятни 
причини за разрушаване на изделията могат да бъдат 
допуснати нарушения, както в технологията на тяхното 
производство така и при тяхната експлоатация. Получената 
информация за условията на работа на изделията е за липса на 
конкретни данни за нарушения в регламентите за 
експлоатация. 

От двата фрагмента са отрязани проби, на които са 
проведени химичен спектрален анализ, рентгеноструктурен 
анализ и макро- и микроструктурни анализи.  

 
 
3. Резултати и дискусия 
 
Направеният емисионен спектрален анализ показва, че и 

двата чука притежават почти един и същ химичен състав при 
несъществена разлика на повърхността и в сърцевината, 
показваща ниска степен на обемна ликвация – таблица 1. Този 
химичен състав предполага надевтектична структура на 
високолегирания с хром бял чугун, което беше потвърдено от 
следващия микроструктурен анализ.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Таблица 1.  Спектрален анализ за определяне на химичния състав 
Химичен състав, % 

Дефектирал чук 
(проба 1) 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

Повърхност 3.4 0.33 0.71 0.019 0.025 24.74 0.21 0.25 0.1 
Сърцевина 3.6 0.31 0.72 0.019 0.025 25.45 0.21 0.26 0.1 
          
Добре работил чук 
(проба 2) 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

Повърхност 3.45 0.42 0.78 0.02 0.035 24.72 0.23 0.24 0.1 
Сърцевина 3.6 0.41 0.74 0.018 0.047 25.04 0.23 0.24 0.1 

 
 

Определената средна твърдост по Роквел (HRC) на проба 1 
(дефектирал чук) е  HRC 63 на повърхността на изделието, 
докато на 20 мм под повърхността е HRC 61.  

За работилото добре изделие (проба 2) твърдостта на 
повърхността е HRC 61, докато на разстояние 20 мм под 
повърхността е HRC 60.  

Направеният визуален оглед на фрагмента от 
дефектиралия чук - проба 1 показва, сравнително добро 
състояние на лома, без наличие на видими с просто око 
побитости и замърсявания, с изключение на дребни гнезда от 
корозионно въздействие, които не пречат за фрактографски 
анализ (фиг. 3).  Размерите на фрагмента и състоянието на 
повърхността му показват минимална експлоатация на 
изделието и протекло аварийно разрушаване. 

Външния оглед на фрагмента от добре работилия чук - 
проба 2 показва изключително висока загладеност на лома с 
фини дребни побитости, приблизително еднакви по вид и 
гладкост, с естествено износена повърхност на изделието (фиг. 
4). Това показва продължително престояване на откъртения 
фрагмент от изделието в средата и условията на работно 
натоварване.  

Раздробяването на материал при ударно-отражателните 
трошачки се дължи главно на ударното действие на въртящите 
се с голяма скорост чукове, а също и на ударите в 
отражателните плочи на отхвърления от чуковете материал.  
Изборът на материал и свойства на чуковете са в пряка 
зависимост от раздробявания материал и неговите свойства. За 
съжаление, промишлено произвежданите сплави не са в 
състояние да обезпечат едновременно висока твърдост (за 
абразивна износосустойчивост) и висока ударна жилавост (за 
предотвратяване на крехкото разрушаване в условията на 
ударни натоварвания). Освен изборът на материал за чуковете 
и технология за тяхното производство, от изключително важно 
значение са и условията за тяхната експлоатация. 

Установените макрофрактографски белези за лома на 
проба 1 (дефектирал чук) показват: 

- по степен на пластична деформация (по-малко от 1 %) – 
крехко разрушаване (еднократно ударно натоварване); 

- по ориентация – кос лом (ъгъл около 45 °); 
- по макрогеометрия – нееднороден дендритен (различни 

по релеф зони); 
- по грапавост – едрокристалитен (каменовиден); 
- по блясък и цвят – светло сиво-матов. 
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Фиг. 3. Ръб на дефектирал чук (проба 1), 20х 

 

 
Фиг. 4. Ръб на добре работил чук (проба 2), 20х 

 
Макросгруктурния анализ паказа следните разлики: 
- наличие на груби и дълги дендрити на кристализация от 

повърхността към центъра на проба 1 (фиг. 5 а и в); 
- липса на груби дендрити в повърхностните слоеве и 

появата на дребни дендрити в централните зони на проба 2 
(фиг. 5 б и г). 

Подобни разлики са следствие от процеса на отливане в 
резултат на неравновесни условия на кристализация или 
високи температури на течния метал преди отливането. 

Обследването на макрошлифа от проба 1 при по-високи 
увеличения разкрива наличието на пори и пукнатини, 
разположени успоредно на работната повърхност в дълбочина 
(фиг. 5 д), които при проба 2 не са забелязани (фиг. 5 е).  
 
 

 

 
а 

 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Фиг. 5. Макрострукгура на проба 1 (а,в,д) и проба 2 (б,г,е) 
 

В резултат на изследване на микроструктурата в 
непроявено състояние се регистрираха приблизително еднакви 
характеристики – наличие на пори и неметални включвания в 
близки пропорции – фиг. 6. Пукнатини бяха открити и в двете 
проби. Те основно са разположени успоредно на повърхността 
на лома. 

 
 

дефектирал чук добре работил чук 
 

 
40х - пукнатина 

 

 
40х - пукнатина 

 

 
100х – пукнатина и пори 

 

 
100х – пукнатина и пори 

 

 
100х – пукнатина и пори – 

тъмно поле 

 

 
100х – пукнатина и пори – 

тъмно поле 
 

Фиг. 6. Микростректура на двата чука в непроявено състоание 
 
 
На фиг. 7 (лява колона) е показана микроструктурата на 

проба 1 при увеличения 40х, 100х и 800х, показваща първични 
и евтектични карбиди в количество около 40 %, разположени в 
метална основа, състояща се от мартензит, остатъчен аустенит 
и вторично отделени карбиди. В дясната колона на фиг. 7 е 
показана микроструктурата на проба 2 при същите увеличения, 
показваща първични и евтектични карбиди в количество около 
30 %, разположени в метална основа от мартензит, остатъчен 
аустенит и вторично отделени карбиди. При проба 2 се 
наблюдава по дребнозърнеста структура както на карбидите 
така и на металната основа. Количеството на вторично 
отделените карбиди в проба 1 е по-голямо от това в проба 2, 
което предполага и по-голямо количество на остатъчен 
аустенит в проба 2. 

Измерените микротвърдости кореспондират с нормалните 
такива за съответните области в структурата на чугуна и не се 
различават съществено за двете проби. Микротвърдостта на 
двата карбида на хрома е в границите 16000 – 18000 МРа, а за 
закалената структура на металната основа нормалните 
микротвърдости са в диапазона 7000 – 9000 МРа. 
Флуктоациите от тези стойности са минимални. 

 
 
 
 
 
 

70



 
Проба 1 – дефектирал чук Проба 2 – добре работил чук 

 

 
40х – с пукнатина 

 

 
40х – с пукнатина 

 

 
100х 

 

 
100х 

 

 
800х 

 

 
800х 

Фиг. 7. Микроструктура на двата чука в проявено състояние 
 
 
Фазовият рентгеноструктурен анализ показва идентичен 

фазов състав за двете проби. Микроструктурата се състои от 
двата карбида Ме7С3 и Ме23С6, мартензит (α) и аустенит (γ). 
По-интензивният фон на проба 1 е показател за по-
грубозърнестата структура на дефектиралия чук. Основната 
линия на аустенита на проба 2 е по-отчетлива, което е 
показател за по-голямо количество остатъчен аустенит в добре 
работилия чук. 
 

 
Фиг. 8. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 

на проба1 – дефектирал чук 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 9. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 

на проба 2 – добре работил чук 
 
 
4. Заключение 
 
Анализът на получените резултати от проведеното 

металографско изследване и предоставените данни по 
експлоатацията на чуковите трошачки показват приблизително 
еднакви химичен състав, структурни характеристики, твърдост, 
вид и характер на разрушаването и за двата изследвани 
фрагмента (проба 1 и проба 2).  

Въпреки установените различия от гледна точка 
технологията на производство на чуковете, състоящи се в по-
едрозърнестата структура на проба 1 и малко по-високата 
твърдост на тази проба, това не е основна причина за 
аварийното разрушаване. Структурите и структурните 
несъвършенства са близки по характер и параметри, което 
означава, че технологичната схема на производство и на двата 
чука е аналогична, и не би трябвало да се очаква съществена 
разлика в експлоатационните характеристики на същите. 

При разрушаване от такъв тип може да се предполага, че 
освен от повишена крехкост на структурата (но задължително 
характерна и за двата чука), то може да е настъпило вследствие 
на удар от инцидентно попаднал на това място неразрушаващ 
се при такива условия на дробене материал с достатъчно 
големи размери.  
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Abstract: In this work are discussed some experimental data about the obtaining of recast layers on the surface of high speed tool steel after 
electrical discharge treatment in electrolyte. The electrical discharge treatment of steel surface in electrolyte produces a recast layer with 
specific combination of structure characteristics in result of nonequilibrium phase transformations. The modification goes by a high energy 
thermal process in electrical discharges on a very small area on the metallic surface involving melting, alloying and high speed cooling in 
the electrolyte. Obtained recast layers have a different structure in comparison with the metal matrix and are with higher hardness, wear- 
and corrosion resistance. 
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1.  Introduction 
 
The recast layers on metals and alloys are mainly created by 

treating the surface with high energy stream such as laser, ion beam 
or electrical discharge for a very short time and pulse 
characteristics. The high energy attack on the surface involves local 
melting and in many cases vaporizing of metal microvolumes. After 
the cooling, on the treated metal surface a recast layer with different 
structure and properties from the substrate is formed. This recast 
layer can be with the same chemical composition as the substrate or 
with different one if in the thermal process suitable conditions for 
surface alloying are created. When the recast process is not 
controlled there are on the surface microcracks and pores which 
have negative influence on the surface properties and the recast 
layer must be removed. In the controlled recast processes it is 
possible to produce surface layer with determinate chemical 
composition, thickness, structural characteristics and properties, 
which are unique for the material with the very high hardness, 
corrosion- and wear resistance. The basic techniques that give 
opportunities in this direction are laser surface treatment, electrical 
discharge machining and plasma electrolysis. 

 
Laser surface treatment is widely used to recast and modify 

localized areas of metallic components. The heat generated by the 
adsorption of the laser light provides a local melting and after 
controlled cooling is obtained a recast layer on the metal surface 
with high hardness, wear resistance and corrosion resistance. The 
laser surface melting is based on rapid scanning of the surface with 
a beam focused to a power density scale of 104 W/cm2 to 107 
W/cm2. Quench rates up to 108  - 1010 K/sec provide the formation 
of fine structures, the homogenization of microstructures, the 
extension of solid solubility limits, formation of nonequilibrium 
phases and amorphous phases or metallic glasses, with corrosion 
resistance 10–100 time higher compared to crystalline [1]. Laser 
surface melting is a simple technique as no additional materials are 
introduced, and it is especially effective for processing ferrous 
alloys with grain refinement and increase of the alloying elements 
content in solid solution. In fact the process has been employed for 
improving the cavitation erosion and corrosion resistance of a 
number of ferrous alloys.  

 
The laser surface melting can be combined with a simultaneous 

controlled addition of alloying elements. These alloying elements 
diffuse rapidly into the melt pool, and the desired depth of alloying 
can be obtained in a short period of time. By this means, a desired 
alloy chemistry and microstructure can be generated on the sample 
surface and the degree of microstructural refinement will depend on 

the solidification rate. The surface of a low-cost alloy, such as low 
carbon steels, can be selectively alloyed to enhance properties, such 
as resistance to wear and corrosion [2]. 

 
Electrical discharge machining is a thermoelectric process that 

erodes workpiece material by series of discrete but controlled 
electrical sparks between the workpiece and electrode immersed in 
a dielectric fluid [3]. It has been proven to be especially valuable in 
the machining of super-tough, electrically conductive materials, 
such as tool steels, hard metals and space-age alloys. These 
materials would have been difficult to machine by conventional 
methods, but EDM has made it relatively simple to machine 
intricate shapes that would be impossible to produce with 
conventional cutting tools. In EDM process, the shapes of mold 
cavities are directly copied from that of the tool electrode, so time-
consuming preparation work must be done on the fabrication of the 
corresponding tool electrode. 

 
The electrical discharge machining uses electrical discharges to 

remove material from the workpiece, with each spark producing 
temperature of about 8000-20000 ºC. This causes melting and 
vaporizing of small volumes of the metal surface and after cooling 
in the dielectric fluid the melted zones are transformed in recast 
layer with specific structure. The EDM modified surface consists 
from two distinctive zones [4-6]: 

● Recast layer  
● Heat affected zone 
 
The recast layer is also named white layer and it crystallizes 

from the liquid metal cooled at high rate in the dielectric fluid. The 
depth of this top melted zone depends on the pulse energy and 
duration. Below the top white layer is the heat affected zone with 
changes in the average chemical composition and possible phase 
changes.  

 
At Plasma Electrolysis the processes are of similar nature as 

EDM and it can be obtained recast layers with the same 
characteristics. Significant differences are the replacing of liquid 
dielectric with electrolytes and in result of that increasing the 
distance between the electrodes which causes displacement of 
electrical discharges on boundary electrode-electrolyte. There are 
developed on technology level processes for plasma-electrolysis 
oxidation and plasma-electrolysis deposition [7]. 
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2. Materials and Experimental Procedures 
 

The objects of study are specimens with diameter 6 mm which 
are made from HS 6-5-2 steel with structure after the typical heat 
treatment for tools of this steel. In this most popular high speed 
steel the tungsten content is reduced to 6 % while it is additionally 
alloyed with 5% molybdenum and vanadium content is about 2 %. 
The steel is quenched in oil from 1220 ºC and after that triple-
tempered at 550 ºC for 2 hours each. The measured hardness of the 
specimens is 63-65 HRC. The electrolyte composition and its 
characteristics are of great importance for the process parameters 
and for the microstructure and properties of recast layers. By these 
experiments the electrolyte is on water basis and in it are dissolved 
glycerol and sodium carbonate. In the electrolyte is suspended fine 
sized B4C.   
 

For the electrical discharge treatment in electrolyte is developed 
a laboratory device, shown in Fig. 1 [8,9], giving opportunities for 
treatment of cylindrical workpieces with diameter up to 20 mm. The 
electrolyte 3 is in active movement by mixing from a magnetic 
stirrer 4. After passing of electric current with determinate 
characteristics through the suspended electrolyte between the 
workpiece 1 which is on the cathode and electrode 2 starts an active 
sparking on the workpiece surface.  
 

              
 

Fig. 1. Electrical discharge treatment in electrolyte: 
1 – workpiece, 2 – electrode, 3 – electrolyte, 4 – magnetic stirrer. 

 
The sparking characteristics depend on different factors such as 

parameters of the electric current, type and composition of the 
electrolyte, movement of the workpiece and electrolyte. The high-
alloy steel gives an opportunity for higher effectiveness of treatment 
on structure and properties of modified surfaces after the 
nonequilibrium phase transformations from liquid state. Under the 
high temperature of discharge column, the surface layer can 
dissolve activated elements formed in it from the electrolyte and 
receives structure with different characteristics and properties.  
 

For the experiments between the electrodes is applied direct 
current with voltage from 80 to 240 V. The time of treatment is 
from 1 to 10 minutes. The investigations show that the optimal time 
is 3 minutes. Obtained layers have been investigated by light 
microscopy, SEM, XRD and Hanneman microhardness testing. 

 
 
3. Results and Discussion 
 

The electric discharges generate an enormous amount of heat, 
causing local melting on the workpiece surface and thereupon it is 
rapidly quenched from the liquid state by the electrolyte. This recast 
area has a specific structure, which can be composed of several 
microscopic metallurgical layers, depending of machining 
conditions. The high rate of the recasting process gives 
opportunities for formation of metastable phases and considerable 
decreasing of grain size. The electrolyte type is of great importance 
for the chemical composition, microstructure and properties of the 
recast layer. The melted and resolidified layer during this process is 

also referred as the “white zone”, since generally no etching takes 
place in these areas at the metallographic preparation. The structure 
of recast layer can be seen after SEM investigation on Fig. 2.   
 

 
 

Fig. 2. SEM micrograph of recast layer on HS 6-5-2 steel after 
electrical discharge treatment in electrolyte 

 
At short times of treatment it is not observed diffusion of 

elements from the electrolyte in the modified surface, but it is 
available diffusion process inside the workpiece between the white 
layer and the matrix – Table 1. The strong carbide-formed elements 
such as Mo, W, and V diffuse from the white layer to the matrix and 
Cr, Co in the opposite side. 
 

Table 1. EDS analysis of modified workpiece from HS 6-5-2 steel 
Chemical 
element 

Matrix of 
workpiece 

White layer 

Si <0.01 <0.01 
Mo 5.58 4.87 
V 2.30 1.63 
Cr 4.25 4.52 
Co <0.01 0.19 
Ni <0.01 <0.01 
W 8.34 5.75 

 
 

The specific properties of recast white layer in a case of tool 
steels are the remarkable high hardness, strength and corrosion 
resistance related to the nonequilibrium phase transformations in the 
high alloyed metallic system. The white layer characteristics, its 
homogenous structure and thickness, are of dependence on the 
electric current parameters and on the duration of treatment. By 
lower voltage the obtained recast white layer is inhomogeneous and 
local deposited on the metal surface. The treatment time increasing 
in this case shows an insignificant influence on process. In Fig. 3 is 
shown an optical micrograph of surface microstructure after 
electrical discharge treatment in electrolyte at 150 V for 3 minutes. 
The thickness of obtained layer is under 0.01 mm.   

 

 
 

Fig. 3. Optical micrograph of modified HS 6-5-2 steel surface at 150 V for 3 
min, 800x. 
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The investigations show that it is possible to obtain a white layer on 
the high-speed tool steel surface at voltages of about 100 V, Fig. 4, 
but the electrical discharges energy is unsufficient for dissolving of 
carbides and the hardness of the modified surface can not receive 
the expected high level. 

 

 
 

Fig. 4. SEM micrograph of modified HS 6-5-2 steel surface at 100 V, 2 min. 
 
The voltages above 200 V give a very high intensity of 

sparking on the metal surface with energy enough for melting of the 
metal and dissolving of the carbides and it is possible to obtain 
compact recast layer with homogeneous structure. By the high 
speed quenching from liquid state the solubility of the alloying 
elements remains very high in a supersaturated solid solution and 
after nonequilibrium phase transformations metastable structures 
with high hardness and wear resistance are formed. In Fig. 5 an 
optical micrograph of the recast layers obtained after 3 minutes 
treatment at 200 V is shown. The thickness of the obtained white 
layers is about 0.05 - 0.06 mm. The modified surface has a very 
high corrosion resistance and the microhardness of the white layer 
in these cases reaches more than HV 1500. 

 

 
 

Fig. 5. Optical micrograph of modified HS 6-5-2 steel surface at 200 V 
for 3 min, 800x. 

 
 
The XRD investigation of the modified by electrical discharge 

treatment in electrolyte high-speed steel surface shows a significant 
difference between the recast layer and bulk material (Fig. 6 and 
Fig. 7). The modified surface has typical diffraction patterns for 
nanocrystalline structures. The XRD analysis also proves the mass 
transfer of boron from the electrolyte and its diffusion in the surface 
layer. In the modified steel surface along with carbides typically for 
the high-speed steel structure Me2B is also presented.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. XRD patterns of HS 6-5-2 steel surface before electrical 

discharge modification in electrolyte 
 

 
Fig. 7. XRD patterns of HS 6-5-2 steel surface after electrical 

discharge modification in electrolyte 
 

Homogeneous structure of the recast layer can be observed by a 
higher magnification on SEM micrograph in Fig. 8. The modified 
surface has a very high corrosion resistance and can not be etched. 
The microhardness of the white layer in these cases reaches HV 
1500–1600 compared to HV 780–820 of the core.   

 
 

 
 

Fig.8. SEM micrograph of modified punch surface. 
 
 
Combination of high voltages with increasing duration of the 

electrical discharge treatment causes a significant heating of the 
workpiece, melting the surface and penetrating of the diffusion 
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process in depth to the grain boundaries (Fig. 9). The surface recast 
layer in this case has ledeburitic structure with higher concentration 
of carbon and boron. 

 
 

 
 

Fig. 9. Optical micrograph of the recast layer on HS 6-5-2 
steel after electrical discharge treatment in electrolyte at 230 V for 
10 min, 800x 

 
 
4. Conclusions 
 

The high energy process of electrical discharge treatment in 
electrolyte and the nonequilibrium phase transformations in the high 
alloyed metallic system of HS 6-5-2 steel causes considerable 
modifications of the metallic surface and obtaining of recast layers 
with finecrystalline and nanocrystalline structure. The modified 
surfaces have high hardness, strength, wear- and corrosion 
resistance related to the supersaturated solid solution of alloying 
elements in the obtained recast white layer and the nonequilibrium 
phase transformations by the high quenching speed from liquid 
state. Investigations show that obtained recast layers reach a 
thickness about 0.05 mm. The hardness of the modified layers can 
vary considerably and depend of the treatment conditions, 
electrolyte composition and microstructure, but in principle it is 
higher then the hardness of the typical microstructure of this steel. 
The microhardness of the recast layers measured by Hanneman test 
shows values after the different treatments up to 1600 HV which are 
very higher than the microhardness of HS 6-5-2 steel 
microstructures after the typical heat treatment. The experiments 
show that tools with such surface hardness have higher wear 
resistance and working capacity. 
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СФЕРОГРАФИТНИ ЧУГУНИ В 
ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ТРАНСПОРТ  
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Abstract: The high-strenght complex of the spheroidal graphite cast irons makes them a suitable constructive material ,which can compete 
with the forged carbon and low-alloy steels. In this article it is considered the possibility of using cast details from ductile iron in the railway 
transport instead of details made from steel. 
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През последните години се забелязва постоянна 

тенденция на нарастване на относителния дял на чугуните със 
сфероидален графит (ЧСГ), в лятите Fe-C сплави. Проведените 
практически и експериментални изследвания, постоянно 
утвърждават превъзходните качества на този материал. 
Доказал своите предимствата, ЧСГ от години се използва в 
автомобилостроенето, селскостопанските машини, минното 
дело, ВиК и др. сфери на промишлността. Високият комплекс 
от статични и динамични якостни характеристики го правят 
конструкционен материал, конкуриращ успешно кованите 
въглеродни и нисколегирани стомани. Подобна тенденция се 
забелязва и в силно консервативната железопътна индустрия. 
Поради високите изисквания към качеството и  безопасността 
на продуктите и възлите в ЖП-транспорта, навлизането на 
нови материали и промяната на вече утвърдените става  бавно, 
след многобройни проверки и изпитания. Националните и 
фирмените стандарти се променят трудно, а нововъведенията 
трябва да докажат в кратки срокове предимствата си, за да 
могат да получат шанса да влязат в полезрението на големите 
компании в бранша. Само те имат потенциала да наложат 
промяна в статуквото. Това е и причината сферографитният 
чугун десетилетия наред постепенно да се доказва и измества 
стоманата, като основен конструкционен материал в ЖП 
индустрията.  

 

  
EN GJS 400-18 LT       EN GJS 400-15 

 

  
EN GJS 500-7  EN GJS-600-3 

Фиг.1 Типични структури на марки ЧСГ използвани в ЖП-
индустрията. 

Високите якостни показатели на ЧСГ, пред другите 
чугуни, се дължат на благоприятната  сфероидална форма на 
графита, получена в процеса на първичната кристализацията на 
отливките. Тази форма осигурява по-малка гранична 
повърхност, сравнена с пластинчатата при сивия чугун при 
еднакъв обем и намалява фактора концентрация на 
напреженията. Сфероидизацията на графита се получава чрез 

модифициране на чугуна в течно състояние. Често се използват 
различни лигатури с редкоземни елементи за подобряване на 
свойствата или получаването на конкретен ефект.  В 
зависимост от химическия си състав и скоростта на охлаждане 
ЧСГ могат да бъдат със различна структура на металната 
матрица: феритна, ферито-перлитна и перлитна.  На фиг.1 са 
показани типични структури на най-често използваните марки 
сферографитни чугуни в ЖП индустрията.  
 

Сферографитният чугун превъзхожда по механични 
показатели сивия чугун и чугуните с вермикулярен графит, и е 
реална алтернатива на лятите и ковани стомани [1]. Анализът 
на характера на връзката на якостта на опън с другите 
механични характеристики показва, че с нарастване на  якостта 
в ЧСГ пропорционално нараства и границата на провлачане.  
При ЧСГ отношението Rp0.2/Rm е в границите 0.6-0.75, докато 
при лятите стомани е 0.55-0.6. Колкото по-висока е стойността 
на Rm, толкова  е по-висока и уморната якост на материала, 
както при хармонични, така и при ударно циклични 
натоварвания. На това се дължи и високата надеждност на 
сферографитния чугун, при различните условия на 
експлоатация. 

 В табл. 1 са представени механичните показатели на 
най-често използваните в ЖП сектора сферографитни чугуни. 

 
Таблица.1: Якостни характеристики на най-често 

използвани в ЖП-транспорта сферографитни чугуни, съгласно 
EN1563.2012. 

Марка Rm, 
MPa 

Rp 0.2, 
MPa 

А5 
% 

HB 
Kgf/mm2 

EN GJS 400-15 400 250 15 135-180 
EN GJS 400-18 400 250 18 130-175 
EN GJS 400-18 
LT 

400 240 18 130-175 

EN GJS 500-7 500 320 7 170-230 
EN GJS 600-3 600 370 3 190-270 
EN GJS 700-2 700 420 2 225-305 

Основните предимства на ЧСГ в сравнение със 
стоманата се свеждат: 

- по-ниска температура на леене и съответно 
намаляване (близо 2 пъти)  на енергийните 
разходи за получаването му; 

- много по-добри леярски свойства от тези на 
стоманите и по-ниски изисквания към леярската 
форма; 

- ЧСГ имат по-ниска плътност 8 - 10%, спрямо 
стоманите и това позволява олекотяване на 
отливките от същия порядък; 
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- по-ниското свиване на чугуна – (1,1 -1,2)%,  спрямо (.8-2) 
% при стоманите, дава възможност на конструкторите да 
проектират отливки с по-малки прибавки за 
механообработка и съответно икономия на метал и 
намаляване на разходите за обработка; 

- като важно предимство на ЧСГ е и повишената 
тънколивкостта, която е почти два пъти по-голяма от тази 
на стоманата. 

Най-общо отливките от ЧСГ, които се използват в ЖП 
индустрията могат да се систематизират в две основни 
направления: 

- железопътна инфраструктура и железен път (Railway 
infrastructure and track) ; 

- и подвижен състав (Railway rolling stock).  
В първата група- Railway infrastructure and track 

попадат  скрепления за монтаж на релсите към траверсите и 
отливки, които се използват за стрелките и механизмите за 
задвижването им, както и елементите за фиксиране на 
контактната мрежа. 

Междинното релсово скрепление е най-важният 
елемент от горното строене на железния път. То си 
взаимодейства с подвижния състав и гарантира надеждността и 
в съществена степен определя  стойността при изграждане, и 
разходите през периода на експлоатация. Съществува голямо 
многообразие от релсови скрепления и множество патенти. Но 
въпреки това многообразието от разновидности  скрепленията 
могат да се систематизират и групират по няколко основни 
признака: 
- Подложно скрепление (с използване на реброви 

подложки от стомана или чугун) или безподложно 
скрепление (с фиксиран чугунен анкер или с полимерна 
подложка с еластичен елемент). 

- Според характеристиките на притискащия елемент 
(клема): твърди; еластични пластинчати ; еластични 
пружинни. 

- По типа на прикрепване към траверсата: болтови; анкерни 
; винтово-дюбелни. 

 

 
Фиг.2 Релсово скрепление тип „К”. 

1. Клемен болт, 2. Клема, 3. Изолираща втулка, 4. Свързващ 
болт, 5. Шайба, 6 .Подрелсово уплътнение,  7. Гумено 

уплътнение, 8. Чугунена подложка, 9. Плоска шайба, 10. 
Еластична шайба. 

 
В Европа основно  скрепленията са тип “К”, с корав 

или еластичен притискащ елемент, и се притягат към 
траверсите с анкерни болтове и тирфони, или безподложен 
еластичен тип [2].  До средата на 70-те години са използвани 
предимно стоманени реброви подложки, изработвани чрез 
валцоване. С усъвършенстването на леярската технология, в 
развитите страни, започва производството и експлоатацията на 
ляти реброви подложки от ЧСГ. В Германия Deutsche Bahn 
(DB) приема стандарт определящ изработката на подложките 

от GJS 600-3, докато във Франция, Белгия и Холандия се налага 
GJS 500-7.  

На фиг.2 е показана схема на релсово скрепление тип 
"К", за  бетонови траверси. Закрепването на подложката се 
осъществява чрез два или четири болта, които са поставени в 
железобетонната траверса. Металната подложка 8 с два високи 
борда се поставя върху гумено уплътнение 7  и се прикрепва 
към траверсата чрез болтовете 4. Релсата е поставена върху 
подрелсово уплътнение 6 което изпълнява ролята и на 
амортизатор. Тя се прикрепя към подложката с твърдите клеми 
2 чрез клемни болтове 1. Под гайките се поставят плоска 9 и 
еластична шайби 10. 

Основният елемент на скреплението е чугунената 
подложка. Тя поема натоварването от релсата и разпределя 
усилията върху траверсата и крепежните елементи. На фиг. 3 е 
показана най-често използвания вид подложка с четири отвора 
за фиксиране и хоризонтална подрелсова площадка. При 
изграждането на участъци със завои се използват наклонени 
подрелсови площадки със съотношения 1:20 и 1:40. 
 

 
Фиг. 3  Лята чугунена подложка за скрепление "К" 

 
Основните предимства на лятите подложки от ЧСГ, 

пред валцованите стоманени се състоят във факта, че след 
отливане и почистване на чугунената отливка е в завършен вид 
готова за употреба. Стоманените подложки се нарязват на 
определена широчина от валцования профил, след което се 
пробиват отвори за свързване на подложката към траверсата и 
се фрезова канал със сложна форма, за болта фиксиращ релсата 
с притискащ елемент. Именно необходимостта от 
допълнително механично обработване на стоманените 
подложки ги оскъпява, и прави предпочитани лятите от ЧСГ. 
От друга страна  специфичните качества на ЧСГ дава и 
допълнителни предимства. В границите на един и същ 
интервал на якостта на опън, ЧСГ имат по-висока граница на 
провлачване. При стоманата якостта на натиск е практически 
равна с тази на опън, докато при сферографитния чугун якостта 
на натиск е почти двойно по-голяма от тази на опън. В 
условията на натискови напрежения на ребровите подложки, на 
които са подложени последните, ясно проличава предимството 
на чугуна. От съществено значение е и способността на ЧСГ да 
гаси вибрациите, възникващи в периода на експлоатация. Това 
е и причината чугунените реброви подложки да са 
предпочитани при реализацията на ЖП участъци в тунели, 
мостове и жилищни райони. 

Скреплението "К" има и своите недостатъци. 
Предаването на страничните сили непосредствено на винтовете 
от подложката, която не е фиксирана в бетона, води до 
разбиване на дюбелите и механични повреди във винтовете. 
Широчината на междурелсието на правите участъци и особено 
в завоите е нестабилна. Подложките от гума не осигуряват 
необходимата еластичност и гасене на вибрациите. Голямото 
тегло  и съчетанието му с големи разходи за текуща поддръжка 
водят до висока стойност на жизнения цикъл на скреплението. 

С цел да избегне горепосочените проблеми 
английската фирма "Pandrol" създава анкерно скрепление -
Фиг.4)  с еластичен елемент, при който не е необходима 
метална реброва подложка под релсата.  
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Фиг.4 Скрепление на фирма"Pandrol". 

1. Еластична пружина, 2. Изолатор, 3. Анкер. 
 

Фирмата избира сферографитен  чугун марка  GJS  
500-7 за изработка на анкера. Анкерът 3 се бетонира в 
траверсата и е фиксиран неподвижно в нея. Усилието се поема 
от еластичния елемент 1 ,които е отделен с изолатор 2 от 
релсата. Голямото предимство на това скрепление пред 
подложните е липсата на резбови съединения и съответно 
отпадащата необходимост от периодична поддръжка с 
пристягане.  Пружината е лесна за демонтаж и подмяна, 
включително чрез напълно автоматизирани машини. Като 
основен недостатък на това скрепление се изтъква разбиването 
и разхлабването на анкерите в натоварени участъци каквито са 
кривите с малък радиус (под 300м). 

С цел отстраняване на недостатъците на разработката 
на  фирма "Pandrol" в Руската федерация е създадена подобна 
анкерна конструкция на релсово скрепление АРС -фиг.5 [3]. Тя 
е изпитана на лабораторното трасе на БНИИЖТ и се използва 
на много участъци от ЖП-мрежата в Русия. В конструкцията и 
влизат: 

Анкер 1 и 2, стабилно бетониран в траверсата 5, 
подложка 6 под релсата 3, две пружинни клеми 8, гумена 
подложка под клемата 9, ъглови електроизолатори 10. 

 
Фиг. 5 Анкерно скрепление АРС. 

1.  и 2. Анкер с гофрирани захващащи елементи, 3. Релса, 4. 
Скоба, 5. Бетонна траверса, 6.Подрелсово уплътнение, 7. 
Монорегулатор на напреженията, 8. Пружинна клема, 9. 

Клемно плътнение, 10. Изолиращо уплътнение, 11. Държач, 12. 
Дистанционер 

За разлика от класическия „Пандрол” и другите 
анкерни конструкции в които има два леки анкера на един 
възел, в АРС се използва един голям  анкер. Това решение 

подобрява условията за взаимодействие на контакта бетон-
анкери повишава надеждността на траверсата. От друга страна 
тежкият анкер от чугун  GJS 500-7 увеличава теглото и 
стойността на конструкцията. 

Положението на релсата във височина се регулира с 
ексцентричен монорегулатор 7. Въртейки го в едно от четирите 
възможни позиции, осигурява стандартното притискане на 
клемата в зависимост от износването на подложката и другите 
елементи на скреплението. 

АРС повишава надеждността и безопасността на 
железния път, осигурявайки много по-добро задържане на 
коловоза. В конструкцията на анкерното скрепление има по-
малко детайли и поради тази причина на всеки километър от 
пътя се изразходват 15т. метал по-малко. АРС позволява и по-
добро регулиране на пътя във височина. Голям недостатък е 
стойността на скреплението. То е 10% по-скъпо от 
традиционните. От 2005 г. АРС е сертифициран и включен в 
Регистъра на Федералния железопътен транспорт. 
Скреплението АРС е препоръчано за изпълнението на 
високоскоростната магистрала Москва- Санкт Петербург[4].  

През последното десетилетие в горното строене на 
железния път настъпва и нова тенденция на замяна на 
традиционните метални скрепления с полимерни с еластичен 
елемент. Основната характеристика на тези нови системи е 
ниската им цена и улеснен монтаж. Основните разработки 
принадлежат на фирма Vossloh. След изтичането на техния 
лиценз, придобиха популярност във всички национални ЖП 
мрежи. Естествено е процесът на подмяна да е продължителен 
и да се сблъска със същите трудности с каквито навлезе ЧГ в 
ЖП инфраструктурата на водещите европейски страни. Отсега 
е ясно, че чугунените реброви подложки ще бъдат основният 
елемент на железния път в кривите с малък радиус, където 
полимерите не издържат на натоварванията и показват много 
дефекти. Сигурността в ЖП системата е много по-важна от 
ниската цена. Подложните скрепления засега нямат 
алтернатива и при монтажа върху дървени траверси, които 
продължават да се използват  във всички страни в Европа. При 
строителството на железния път все по-често навлизат и 
траверси от пластмаса и рециклирани материали. Тези траверси 
също изискват използването на чугунени реброви подложки. 

 
Заключение:  Отливките от сферографитен чугун 

имат своето място в горното строене на железния път. Добрите 
им механични свойства и икономическите им предимства пред 
стоманените гарантират успешното им прилагане през 
следващото десетилетие. Конкуренцията от алтернативните 
материали и постоянният стремеж към иновации в ЖП бранша 
са стимул за леярните да оптимизират технологията и 
производството си  за да запазят и увеличат пазарния си дял. 
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THERMAL REGIMES AND CRYSTALLIZATION KINETICS DURING CASTING 
LIGHT VITRIFY GLASS MELTS INTO A METAL MOLD 
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Abstract: Using an original mathematical model the calculate analysis of the relationship of thermal modes of castings production with 
crystallization kinetics and microstructure parameters of the alloy Cu47Ni8Ti34Zr11 is made. It is shown, that at cold mold casting in castings 
of different thickness are fixed three types of microstructure: amorphous with inclusions of so-called "quenching nucleus", amorphous-
crystalline and polycrystalline with microscale size of the crystals. For castings with a completely crystallized nanocrystalline structure 
proposed method of isothermal quenching melts, which is realized by casting the melt into the preheated mold. Determined values of the 
initial mold temperature interval provides for the formation of castings having a grain size of 100 nm for justifiable from an economic point 
of view intervals. 
KEYWORDS: METAL MOLD CASTING, ISOTHERMAL QUENCHING OF MELT, CRYSTALLIZATION KINETICS, MICROSTRUCTURE 
PARAMETERS  
 
 

1. Introduction 
 
Creation of metal materials with amorphous and 

nanocrystalline structures concerns priority directions of a science 
and modern technologies.  Progress in this area require deep 
understanding of interrelations of a chemical  composition of alloys 
and technology factors with the physical parameters which control a 
kinetics of crystals nucleation and growth processes. The important 
role in studying of noted interrelations is played a method of 
mathematical modeling. Results of modeling researches create 
theoretical preconditions for working out of new production 
technologies of precision alloys which provide controllability with 
processes of structure formation and reception of materials with 
predicted microstructures and properties. 

One of ways of amorphous alloys production is casting in 
metal mold. This way apply to the class of so-called bulk metal 
glasses [1] developed in last years which solidify without 
crystallisation in sections more than 1 mm, i.e. at melt cooling rates 
less than 103 K/s. In the present work calculated analysis of 
structure formation processes at solidification of easily 
amorphization alloy Cu47Ni8Ti34Zr11 (Vit 101) in copper mold with 
thickness of working walls of 15 mm, are presented. The first block 
of calculations carried out in the assumption, that before  melt 
casting the mold is at a room temperature (such technological 
version of process we will name casting in cold mold). In 
calculations of the second block initial temperature of mold set from 

relation 0
2T =Tg+(5–43) K, where Tg=671 K – glass transition 

temperature an investigated alloy [2] (casting in hot mold [3, 4]). In 
the latter case analyzed possibility of creation of an isothermal 
mode of crystallisation, assume, that with its help can be received 
completely crystallized casting with the sizes of structural 
components to 150 nm. 

 
2. Method of calculations. 

 
Calculated researches carried out a method of the coordinated 

numerical decision of thermal and kinetic problems. Thermal 
problem represented system of one-dimensional differential Fourier  
equations for melt, which contain of latent transformation heat 
source, and copper mold with boundary conditions, which formalize 
physical assumptions used in model relative to initial temperatures 
of melt and mold, and also heat exchange conditions on borders a 
melt-mold-working environment. 

Solidification kinetics of casts modeled in assumptions, that 
process occurs by spontaneous nucleation and the subsequent 
normal growth of spherical crystals. Delay of transformation at the 
expense of collisions of the adjacent crystals considered by means 

of approach of effective nucleation and growth rates [5], according 
to which increments of number of the crystallization centers and the 
crystals sizes for an elementary time interval are proportional to a 
volume fraction of a parent phase. Within the limits of this approach 
the kinetic equation describing change in due course of a 
crystallized volume fraction, received in the form of: 

where I, Rc – properly, formation frequency and critical radius of 
crystal nucleus; u – growth rate of crystals; tm – time of 
achievement by melt a fusion temperature Tm; t, t′, t″ – present 
situations times: tm≤t′≤t″≤t≤te, te – time of the crystallization ending 
(x(te)≈0,99). 

Besides calculations of the basic kinetic dependence x (t), 
approach [6] allows to make the additional analysis of the crystals 
nucleating and crystals growth kinetic processes, which results give 
the valuable information on features of a microstructure rapid 
quenched materials [6, 7]. 

The coordinated decision of the equations of heat conductivity 
with the kinetic equation (1) carried out a method of final 
differences with implicit difference scheme [8]. All details of 
mathematical basis of model, computing algorithm and calculations 
temperature dependent parameters I, Rc, u for alloy Vit 101 are 
presented in works [9, 10]. 

 
3. Results and analysis 

 
For studying of influence of mold temperature on a thermal 

mode and  crystallization kinetics of casts Vit 101 counted 
dependences on time of temperatures of melt T1 (t) and mold T2 (t), 
and also crystallized volume fraction x(t). Calculations carried out 
for casts in the half-thickness l1=0,7⋅10-3 m, derived by casting 
under pressure in Cu-mold with thickness of working walls 

l2=15⋅10-3 m. Initial temperature of mold 0
2T changed in limits from 

333 to 714 K, initial temperature of melt, and also values of heat-
transfer coefficient on borders the melt-mold-air environment 
accepted the equal: 0

1T =Tm+100 K; α1=2,67⋅103 W⋅m-2⋅K-1, α1=5 

W⋅m-2⋅K-1. 
As follows from fig. 1, at casting of melt Vit 101 in the cold  

( 0
2T =293 K) mold the temperature of melt with time T1(t) 

continuously decreases to values, less Tg,  keeping during all period 
of process te higher values in comparison with temperature of mold. 
The amorphous structure is as a result fixed with is negligibly small 
(∼2,3⋅10-5) a volume fraction so-called „frozen nucleus”, having the 
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average sizes R ≈23 nm. Qualitatively similar structure is predicted 

by the modeling calculations executed in the assumption 0
2T ≤ Tg. 

 
Figure 1 – Plots of changes in due course temperatures of melt (1), 
mold (2) and crystallized volume fraction (3) for casts from alloy Vit 
101 with half-thickness l1=0,7⋅10-3 m, received by casting in copper 

mold with initial temperature 
0
2T =293 K. 

 

At heating of mold to temperatures 0
2T > Tg character of 

dependences T1(t), T2(t) and x(t) essentially changes. The analysis 

of the calculation data presented on fig. 2 ( 0
2T =Tg+20 K), show, 

that during rather short time interval tiso≈56 s curves T1(t) and T2(t) 
approach and the further stages of transformation occur in 
isothermal conditions (T1≈T2=Tiso) at deep supercoolings of melt 

misom
iso
r TTTT /)( −=∆ . For a considered example the 

temperature of an isothermal stage makes Tiso=719 K, and the 

reduced supercooling iso
rT∆ =0,36. In similar conditions 

crystallization is carried out by rapid nucleation (Iiso=3⋅1017 m-3⋅s-1) 
and the subsequent growth of crystals with very low rates 
(uso=1,4⋅10-10 m⋅s-1). At such combination of parameters I and u 
increasing of crystallized volume fraction occurs preferentially at 
the formation of new crystallization centers which by the moment 
of the termination of transmutation te=1,3⋅103 s reach sizes R =94 
nm. 

 
Figure 2 – Calculated dependences T1(t) (1), T2(t) (2), x(t) (3) for 
the thin (0,7⋅10-3 m) casts from an alloy Vit 101, obtained by 

casting in the hot ( 0
2T =691 K) copper mold: a – initial stage of 

process; b – isothermal stage. 
 

As can be seen from fig. 3, at a mold heating to temperature 
714 K, which on 43 K exceeds temperature of a glass transition of 
alloy Vit 101, the isothermal condition of crystallisation is 
maintained only on the limited temporary segment.  At the final 
stage of process the balance escaped at crystallisation and outputed 

in mold thermal streams is broken, that induce increasing of 
crystallising casting temperature from 742 to 796 K and caused by a 
change of a temperature condition deceleration of nucleation 
processes and acceleration of crystals growth. Consequence of 
similar modifications of parametres I and u is essential roughening 
microstructures of casts,  which medial sizes of grains make 137 
nm. 

 
Figure 3  – Results of the calculated analysis of a thermal condition 
and crystallisation kinetics of casts with half-thickness 0,7⋅10-3 m, 
obtained by casting of melt Vit 101 in copper mold, heated to 

temperature 0
2T =714 K: 1 – T1(t); 2 – T2(t); 3 – x(t). 

 
The analysis of all set of the obtained calculation datas shows, 

that with increase of a preliminary superheat of mold concerning 
temperature of a glass transition from 5 to 43 K number of the 
crystallization centers formed in unity of volume during all 
continuance of a solidification, decrease approximately on one 
order of magnitude (1020-1019) m-3, and mean sizes of crystals are 
incremented from 68 nanometers to 137 nm. Thus common duration 
of process is reduced from ∼9,0⋅105 s (∼250 hours) to 85,4 s. 

 Thus, results of the performed modelling explorations argue to 
the basic possibility of realisation of the method of isothermal 
quenching of melts which allows to obtain nanoscale structures in 
thin casts of alloy Vit 101 immediately in the course of their 
solidification. 

 
4. Conclusions 
 

1. On an example of alloy Vit 101 features of structure formation 
are explored at moulding in hot casting-form. Determined the 

interval of casting-form temperature values 0
2T =(676–714)K, 

which providing an establishment of an isothermal mode of a 
solidification castings, at temperatures on (5–71)K exceeding a 
glass transition point. 

2. It is shown, that at an isothermal stage of process crystallisation 
is carried out with close to maximum ∼(1015–1018) m-3⋅s-1 
nucleation rates and very low ∼(10-13–10-9) m⋅s-1  rates of 
crystals growth, owing to what it is fixed completely 
crystallized structures with in the average crystal sizes from 
67,6 до 137 nm. 
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ДЕФЕКТИ НА ДЕНТАЛНИ МОСТОВЕ, ИЗРАБОТЕНИ ЧРЕЗ ЛЕЕНЕ И 
ПОСЛОЙНО ЛАЗЕРНО СТОПЯВАНЕ 

 
DEFECTS OF DENTAL BRIDGES, MANUFACTURED BY CASTING AND SELECTIVE LASER 

MELTING 
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Medical College, Medical University of Varna, Varna, Bulgaria 2 

E-mail: tsanka_dikova@abv.bg 

 

Abstract: The aim of the present paper is to investigate the surface and microstructural defects of four-part dental bridges, manufactured 
of Co-Cr alloy by three different technologies: standard lost-wax casting, using silicon key for wax models preparation; casting of wax 
models, produced by prototyping technology; Selective Laser Melting (SLM). The surface and microstructural defects were observed by 
optical microscopy, while the surface roughness was investigated by profile meter. It was established that the defects of the dental bridges 
were typical for the technology used. Draws of about 0,5mm – 3,5mm on the surface of the bridge bodies are the most characteristic for the 
castings, while pores and laminations of 0,1mm-1,2mm are most typical for the constructions, produced by SLM. The surface roughness also 
is influenced by the technology used. Thus the bridges produced by lost-wax process characterize with the smoothest surface (Ra=1,312μm), 
followed by that, casted of prototyped wax models (Ra=3,387μm), while the highest roughness was found on the surface of the bridges 
produced by SLM (Ra =4,24μm). The defects of dental bridges can be eliminated by strict compliance with the operation rules and proper 
adjustment and selection of the technological regimes. 

Keywords: DEFFECTS, DENTAL BRIDGES, LOST-WAX CASTING, RAPID PROTOTYPNG, SELECTIVE LASER MELTING 

 

1. Въведение 
Основна тенденция в развитието на технологиите за 

протетичната дентална медицина и зъботехниката през 
последните няколко години се очертава дигитализацията. Тя 
води до намаляване и дори до изключване на ръчната работа, 
т.е. на субективния фактор, с което се повишава точността на 
конструкциите и се намалява времето за тяхното изработване.   

При първия етап на дигитализацията първоначалните 
операции по изработване на една протезна конструкция се 
извършват ръчно от зъболекаря (вземане на отпечатък) и 
зъботехника (отливане на гипсов модел). След това този гипсов 
модел се сканира, със специализиран софтуер се създава 
виртуален 3D модел, по който по-нататък се изработва 
реалната конструкция чрез фрезоване (порцелан) или 
пластмасов модел, предназначен за леене, с 3D принтер по т.н. 
прототипираща технология. Окончателните операции се 
извършват ръчно. На следващия етап апаратурата се допълва с 
интраорален скенер и специализирани машини за директно 
изработване на реалните дентални конструкции като 
ултразвукова машина за фрезоване на синтерован порцелан и 
метални сплави или машина за Послойно Лазерно Стопяване 
(ПЛС) или синтероване на метални сплави. На този етап 
първоначалните ръчни операции, от които започват грешките - 
вземане на отпечатък и отливане на гипсов модел, се 
изключват.  

При прототипиращите  технологии детайлите се изработват 
чрез добавяне на материал. Изграждането става послойно, като 
всеки един слой се получава от прах или течност, който се 
свързва посредством стопяване, синтероване, слепване или 
полимеризация [1,2,3]. Предимствата на прототипиращите 
технологии 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) [4]; бърз процес; лесно 
управляем метод. Основните методи за прототипиране 
включват стереолитографията, послойното лазерно 
синтероване, послойното лазерно стопяване, директното 
отлагане на метали. Процесът на ПЛС се характеризира с 
послойно нанасяне на материал, което позволява изработване 
на детайли със сложна геометрия [5]. Това се постига чрез 

избирателно стопяване на слоеве от метален прах един върху 
друг с помощта на топлинната енергия на фокусиран лазерен 
лъч. Благодарение на възможността за изработване на детайли 
със сложна форма, процесът на ПЛС е много подходящ за 
приложение в медицината и денталната медицина [5,6,7].  

При направените изследвания е установено, че дентални 
мостови конструкции, произведени с помощта на 
прототипирани 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 
[8]. Освен това точността на ажустиране на тези конструкции 
също е най-голяма в сравнение с тези, произведени по 
класическа технология или ПЛС [9].  

Целта на настоящата статия е изследване на дефектите по 
повърхността и в микроструктурата на дентални мостове, 
изработени по три различни технологии: чрез отливане по 
восъчен модел от силиконов ключ, чрез отливане по 
прототипиран модел от восъкоподобна пластмаса и чрез 
послойно лазерно стопяване. 

2. Методика на експеримента 
За да се получат образци с достатъчно добра повторяемост 

най-напред е изработен един основен 4-членен мост – модел. 
По него са направени отливна форма (силиконов ключ) (фиг.1-
а) за изработване на восъчни модели и виртуален 3D модел 
(фиг.1-б) за технологиите с послойно нанасяне на материал. 
Изработени са по 5 броя дентални мостове по три различни 
технологии. Първата технология е класическата, при която най-
напред са получени восъчни модели (фиг.1-в) чрез изливане на 
восък в силиконов ключ. От тях чрез центробежно леене с 
високочестотна апаратура за топене са отлети протезни 
конструкции (фиг.1-г и фиг.1-д) 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. При втората технология 
мостовете са отлети от същата сплав, но моделите са 
произведени от восъкоподобен полимер (фиг.1-е) чрез 
послойно нанасяне на материал с помощта на системата за 
прототоипиране на микроструктури „Solidscape 66+“. С цел 
постигане на максимално висока точност е работено с дебелина 
на слоевете от 0,0127 mm.  А при третата – мостовете са 
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произведени директно от 3D модела (фиг.1-ж) по метода на 
ПЛС, като е използвана машина SLM 125 на фирма “SLM 
Solutions”, Германия. Изходният материал е Co-Cr сплав на 
прах (Co212-f по ASTM F75) със същия химичен състав както 
на сплав „Biosil”, която е разтопявана на слоеве с дебелина 
0,03mm до получаване на желаната конструкция. Използван е 
режим, препоръчан от фирмата-производител на апаратурата. 

Дефектите по повърхността и в микроструктурата на 
образците са изследвани с помощта на металографски 
микроскоп. На 3 моста от всяка технология е измерена 
грапавостта на повърхността с профиломер Taylor Hobson 
Surtronik 3. Всички образци са фиксирани първо върху 
силиконово блокче – основа и след това е измерено средното 
аритметично отклонение Ra на грапавостта на вестибуларната 
повърхност на втория премолар от моста.  

3. Получени резултати  

3.1. Повърхностни дефекти 
По повърхността на мостовите тела на конструкциите, 

изработени чрез леене, се наблюдават по 1-2 всмукнатини, 
чиито размери варират между 0,5mm – 3,5mm (фиг.2 и фиг.3). 
Тяхното разположение съвпада с местата на връзка с леяковите 
канали. Не се наблюдава определена зависимост между 
големината и броя на всмукнатините и обема на мостовото 
тяло. По коронките-мостокрепители не са открити дефекти от 
този род.  

По повърхността на мостовете, отлети по прототипиран 
модел, се забелязват следи от послойното нанасяне на 
материала (означени със стрелки на фиг.3). Те се виждат 

д) 
в) г) 

е) 

Конвенционална технология  

Послойно лазерно стопяване  

Прототипиране и леене 

a) 

б) 

ж) 

Фиг. 1 Последователност на изработване на 4-членни мостове при конвенционална  технология (матрица за 
отливане на восък – а), восъчен модел – б), восъчен модел с леякова система – в), отлята коснтрукция – г); 
прототипиране и леене (виртуален 3D модел – д), прототипиран модел от восъкоподобна пластмаса – е), 
восъчен модел с леякова система – в), отлята конструкция – г); послойно лазерно стопяване (виртуален 3D 
модел – д), готова конструкция – ж). 

1,5 mm 

Фиг. 2 Дефекти по повърността на мостовите 
тела на 4-членен мост, изработен по класическа 
технология. 
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особено ясно в местата на връзка на отделните елементи на 
моста – между двете мостови тела и между мостокрепител и 
мостово тяло.  

Повърхността на конструкциите, изработени чрез ПЛС, се 
характеризира с наличие на частично разтопени прашинки 
(означена със стрелка на фиг.4) и ясно видими следи от 
слоевете последователно стопяван метал. По оклузалната 
повърхност има остатъци от опорите, използвани по време на 
производствения процес. 

Грапавостта на повърхността на мостовете, отлети по 
восъчни модели от силиконов ключ (фиг.2) е характерна за 
точна отливка, допълнително обработена чрез пясъкоструене. 
Повърхността на образците, отлети от прототипирани модели 
(фиг.3), е по-грапава, а най-грапава е повърхността на 
мостовете, произведени чрез ПЛС (фиг.4). Нашите предишни 
изследвания [9] покават, че най-ниско средно аритметично 
отклонение на грапавостта – Ra имат мостовете, отлети по 
модел от силиконов ключ - 1,312μm (фиг.5). Грапавостта на 
образците, отлети по прототипирани восъкоподобни модели 
(Ra =3,387μm), е почти 3 пъти по-висока, а тази на мостовете, 

1,5 mm 

Фиг. 3 Дефекти по повърността на мостовите 
тела на 4-членен мост, изработен чрез леене по 
прототипиран модел от восъкоподобна 
пластмаса. 

0,2 mm 

Фиг. 4 Дефекти по повърността на мостовите тела на 4-членен мост, изработен чрез 
послойно лазерно стопяване. 

Фиг. 5 Грапавост на повърхността на дентални 
мостове изработени по различни технологии: 
класическо леене по восъчен модел – 1; леене по 
прототипиран модел – 2 и послойно лазерно 
стопяване – 3.  
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изработени чрез ПЛС е още по-голяма (Ra =4,24μm). 
Максималното отклонение на стойностите на Ra също се 
повишава и от 0,187μm при мостовете, изработени по 

класическата технология, то достига до 0,82μm при мостовете, 
произведени чрез ПЛС. 

0,2 mm 

а) 

0,2 mm 

б) 

Фиг. 6 Микроструктура на образци, изработени посредством  леене по модел от силиконов ключ – а) и 
по прототипиран модел – б). 

Фиг. 7 Пори в микроструктурата – 1) и 1-1) и разслояване по повърхността – 2) на 4-членен мост, 
изработен посредством послойно лазерно стопяване. 

1-1 

0,2 mm 1 mm 

1 

1 

2 
1 

5 mm 

2 

0,2 mm 
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3.2 Дефекти в микроструктурата 
Микроструктурата на летите образци е плътна, 

едрозърнеста (фиг.6). Отделните зърна се характеризират с 
дендритна морфология. Пори и неплътностни дефекти не се 
наблюдават. Докато микроструктурата на мостовете, 
произвдени чрез ПЛС, е осеяна с пори с различна големина 
(фиг.7-1). Те се характеризират с удължена форма по 
направление на изработване на отделните слоеве. Размерите им 
варират между 0,1mm-1,2mm (фиг.7-1-1). По повърхностите, 
които са изработени последни, се наблюдава разслояване 
(фиг.7-2), т.е. некачествено наваряване на последния слой. Във 
вътрешността на порите и разслояванията ясно се забелязват 
неразтопени и частично разтопени прашинки. 

4. Анализ на резултатите 
Качеството на една протезна конструкция зависи основно 

от точното спазване на технологичния режим за нейното 
производство. При класическата технология металната протеза 
се отлива от восъчен модел. Този восъчен модел се изработва 
ръчно върху гипсов модел – точно копие на протезното поле на 
пациента. Технологията е трудоемка и създава предпоставки за 
генериране на грешки. За да се избегнат, стремежът в 
последните години е все по-голяма част от операциите да се 
извършват на специализирани машини, управлявани с помощта 
на цифровите технологии. Такава възможност дават 
прототипиращите машини, при които моделът на протезата 
може да се изработи чрез послойно изграждане от восък или 
пластмаса по виртуален 3D модел. Той се създава със 
специализиран софтуер по данни на сканирания гипсов модел. 
При послойното лазерно стопяване металната мостова протеза 
директно се получава от виртуалния 3D модел. Особеностите 
на всяка една технология, възможностите на използваната 
апаратура и изборът на правилни технологични режими 
определят качеството на получения детайл. 

Всмукнатините по мостовите тела, получени след отливане 
на протезите, са в резултат на големия им обем и 
недостатъчното захранване с течен метал по време на 
кристализация.  Особеностите на послойното получаване на 
модела от восъкоподобна пластмаса оставят отпечатък и върху 
получената метална отливка. Поради това и нейната грапавост 
е по-голяма от тази на отливката, получена по класическата 
технология. Спецификата на технологията на изработване на 
детайли с ПЛС определя високата грапавост на тяхната 
повърхност и порьозността на микроструктурата. Грапавостта 
се дължи както на отделните слоеве стопен метал, така и на 
частично стопени прашинки и остатъци от опорните стълбчета. 
А порите и разслояванията с различна големина са в резултат 
на недостатъчна мощност на лазерния лъч, който не е успял да 
стопи металния прах на необходимата дълбочина.  

Дефектите на 4-членните мостове, получени по три 
различни технологии, са характерни за всяка една от тях. Те 
може да се избегнат чрез стриктно спазване на правилата за 
работа и на технологичните режими. Всмукнатините на 
отливките може да се елиминират чрез използване на 
смукателна глава с по-голям обем, а порьозността на 
конструкциите, изработени чрез ПЛС – чрез повишаване 
мощността на лазерния лъч.  

4. Заключение  
Изследвани са дефектите на 4-членни мостове, получени по 

класическа технология - чрез отливане по восъчен модел от 
силиконов ключ, чрез отливане по прототипиран модел и чрез 
послойно лазерно стопяване.  

Установено е, че дефектите на неподвижните протези, 
получени по трите различни технологии, са характерни за всяка 
една от тях. За отливките това са всмукнатини по мостовите 
тела с размери 0,5mm – 3,5mm, а за конструкциите, изработени 
чрез ПЛС – пори и разслоявания в микроструктурата с 
големина 0,1mm-1,2mm.  

Грапавостта на повърхността на 4-членните мостове силно 
се влияе от технологията на получаване. Най-гладка е 
повърхността на мостовете, отлети по восъчни модели от 
силиконов ключ с Ra = 1,312μm, следват образците, отлети от 
прототипирани модели, с Ra =3,387μm и най-грапава е 
повърхността на мостовете, произведени чрез ПЛС с Ra 
=4,24μm. 

Дефектите на 4-членните мостове може да се избегнат чрез 
стриктно спазване на правилата за работа и правилна настройка 
и подбор на технологичните режими. Тъй като технологиите на 
послойно изработване на конструкции от восък, пластмаси и 
метални сплави са разработени през последните десетина 
години, необходими са допълнителни проучвания за 
прецизиране на техните режими за получаване на качествени 
детайли.  
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Abstract: The capabilities and advantages of the world famous commercial package MAGMA5 for simulation and optimization 
of foundry technologies are presented. The latest achievements in the field of mathematical modelling of the processes of 
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1. Увод 
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 разхода на метал,  
реализирането на енергетични икономии, рязко 
съкращаване на времето за цикъла проектиране-
реализация, бърза и точна, качествена и количествена 
диагностика на широка гама от евентуални дефекти [1]. 

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 най-
известните и мощни програми от бранша, като ABBACUS, 
PROCAST, ANYCASTING, NOVACAST, 3D-FLOW, LM- 
FLOW, 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 MAGMA5.3 
за компютърна симулация и оптимизация на леярските 
технологии. 
 

2. Иновативни решения в геометричния 
моделиер 
Последното издание на софтуера - MAGMA5.3 поддържа вече 
почти всички използвани формати за 3D проектиране като са 
създадени възможности за импортване на геометрични обекти 
създадени с CAD продукти като ProE, STEP, IDEAS, CATIA, NX, 
Solid Works и др. – Фиг1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освен традиционните инструменти за формиране на повърхнини 
и тела със сложна геометрия, версията предлага всички видове 

 
 

Фиг.1. Работен плот на геометричния моделиер на 
МАРМА5.3 
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булеви операции с 3D обекти, давайки възможност за бързо 
и лесно изграждане и формиране на нови обекти – Фиг.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В инструментариума на MAGMA5.3 са включени и функции 
за бързо и удобно мултиплициране и/или скалиране на 
еднакви или подобни обекти по произволни криви и 
повърхнини (Фиг3), които могат да бъдат зададени както 
числено (в табличен вид), така и с аналитични формули. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главните преимущества на геометричния моделиер 
включват: 

• 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.4 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Иновативни усъвършенствания на солвера 

на запълването на кухината на формата с течен 
метал 

В MAGMA5.3 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.4. Визуализация на разглобяемост 

 
 

Фиг.5. Запълване с отчитане на повърхностното напрежение 

 
 

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

 
 

Фиг.2. Булеви операции 

 
Фиг.3. Мултиплициране на обекти по крива 
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 Солверът на запълването решава както задачата за 
запълването на кухината на формата едновременно с 
температурната задача, така и газо-динамичната задача за 
евакуацията на газа от леярската форма. Третират се както 
газопропускливостта на пясъчните форми, така й 
евакуацията на газа чрез вентилационни канали при метални 
кокили и прес-форми. Схематично третираните процеси са 
показани на Фиг7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При затруднена евакуация на газа могат да се формират 
нежелани газови джобове, които нарушават хубавата 
повърхност на отливката и водят до сериозни дефекти и 
повишен брак. MAGMA5.3 предлага визуализация на 
газовото налягане и евентуални дефекти от затваряне на 
въздух в кухината на формата посредством критериите “Air 
Pressure” и “Air Entrapment” – Фиг.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвайки инструментариумът на софтуера могат да 
се локализират както подходящите места на 
вентилационните канали, така и да се оразмерят техните 
сечения, така че да се постигне отстраняване на дефектите. 
 

6. Симулиране на кристализацията и 
оценка на качеството на отливката 

При симулиране на процеса на кристализация 
MAGMA5.3 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. 

MAGMA5.3 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 

δγβα τ 





∂
∂

∇= .)(.)(0 t
TTCK . 

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

Някои от по-известните от тях са показани на Фиг.9 и Фиг.10. 
Критерият “Porosity” локализира зоните, застрашени от поява на 
газова пористост Фиг.9). Критерият “HotSpot” (Фиг.10) 
прогнозира местата, в които следва да се очаква масов дефицит 
по време на кристализацията.  

На Фиг.11 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 по-високи 
якостни показатели. 
 

7. Автоматична оптимизация 
MAGMA5.3 пръв от софтуерните продукти за симулация на 

леярските технологии предлага освен класическия подход за 
тяхната оптимизация чрез интерактивно - итеративен процес 
компютър – оператор, осъществяването на автоматично 
оптимизиране на компонентите на системата отливка-форма, 
както и на технологичните параметри. Това се осъществява по 
схемата, показана на Фиг.12. Тя представя алгоритъмът, по който 
може да се реализира оптимизация на леярския технологичен 
процес. Той стартира с евристичен вариант на технологията, 
преминава през вътрешен цикъл на автоматична оптимизация, 
осъществяваща отнапред поставени от оператора цели и се 
затваря от итеративен кръг, включващ преценката на специалиста 
– технолог.  
 

 
 

      Фиг.9. „Porosity”                              Фиг.10. “HotSpot” 

 
Фиг.11. Критерий „GRADIENT” 

 
Фиг.7. Схема на евакуация на газа от кухината на 

леярската форма. Обща постановка. 

 
Фиг.8. Локализация на зони, застрашени от 

затваряне на въздух. Оптимизация посредством 
вентилационни канали. 
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 За целите на автоматичната оптимизация е създадена 
възможност геометричните обекти, както и техните 
материални свойства да бъдат параметризирани. По този 
начин се създава възможност софтуерът да варира тези 
параметри в отнапред зададени интервали – Фиг.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При това вариране, софтуерът следи за достигането на 
поставените цели пред оптимизацията. Например, за случая, 
показан на Фиг.13, измежду всички разиграни варианти на 
размера на мъртвите глави, са намерени тези с най-малка 
пористост в отливката – Фиг.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Фиг.15 е представен подобен случай на примера на друга 
отливка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В този случай е вариран броя на охладителите, използвани 
в технологията. Получените резултати за критерия “Porosity” са 
представени на Фиг.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С номера 1 и 2 са маркирани вариантите, реализиращи 
минимална пористост. 
 По подобен начин с MAGMA5.3 могат да сe решават 
различни обратни задачи или задачи за идентификация на 
параметри и функционални зависимости. Така, например, 
коефициентите на топлопренос между отливка и 
формообразуващите се явяват сложни функции на температурата 
и механичното им взаимодействие. Тези коефициенти са много 
трудни за пряко измерване. Ето защо, задачата за тяхната 
идентификация придобива важно значение и намира широко 
приложение.  
 Отправна точка за решаване на задачата са измерени време-
температурни криви в точки от системата отливка-форма. Една 
такава е показана на Фиг.17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Следва параметризация на коефициента на топлопренос от 
вида, показан на Фиг.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.12. Оптимизационен алгоритъм 

 
 

Фиг.13. Вариране на размера на мъртвите глави 

 
Фиг.14. Минимизиране на критерий “Porosity” 

 
Фиг.15. Отливка „Пръстен” 

 
 

Фиг.16. Оптимизация на охладителите за отливка 
“Пръстен” 

 
Фиг.17. Измерени температури 

 
Фиг.18. Параметризация на HTC 
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След подходящо вариране на параметрите на кривата от 
Фиг18, следвайки алгоритъмът от Фиг.12, софтуерът 
минимизира сумата от най-малките квадрати от разликите 
между моделните и експерименталните данни за 
температурите, както е показано на Фиг.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На оптимизация подлежи и леяковата система. 
Нейните компоненти също могат да бъдат параметризирани 
и тяхната геометрия варирана. На Фиг.20 е показан пример 
на оптимизация на питател.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показана е поредица от геометрични решения, като за всеки 
от тях е визуализиран “Erosion Criteria”. Добре се вижда, че 
при последния вариант (дясно долу) е елиминирана 
опасността от ерозия на формата. 
 Друг подобен пример за оптимизация на леякова 
система в пясъчна форма е показан на Фиг.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGMA5.3 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. Тя също 
подлежи на оптимизация. На Фиг22 са показани варираните 
режими на закаляване, а на Фиг.23 – намереният оптимум. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Симулиране на напрежения и деформации 
Голяма част от дефектите при отливките се дължат на 

възникналите по време на формирането им напрежения и 
деформации. Ето защо, адекватното описание на напрегнато--
деформируемото състояние на системата отливка-форма е от 
първостепенно значение. MAGMA5.3 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.24. Напреженията под температурата на 
 

 
 

Фиг.24. Критерий 
“HOTTEAR” 

Фиг.25. Напрежения в твърдо 
състояние 

 
 

Фиг.19. Идентификация на HTC 

 
 

Фиг.20. Оптимизация на питател 

 
 

Фиг.21. Оптимизация на леякова система 

 
 

Фиг.22. Варианти на закаляване 

 
Фиг.23. Оптимален вариант 

91



солидуса могат да предизвикат студени пукнатини, когато 
надминат якостта на опън – Фиг.25. Като критерий за 
появата на риск от пукнатини следва да се ползва 
поведението на якостта на опън като функция от 
температурата. За всеки от материалите от базата данни на 
MAGMA5.3 тази зависимост е приведена както в табличен, 
така и графичен вид. Една такава зависимост за конкретен 
вид стомана е приведена на Фиг.26 за илюстрация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
 

8. Иновации в моделирането 
 Значително подобрение и повишаване на точността е 
направено при отчитане на радиационния топлообмен. Това 
е особено важно при стоманолеенето. Както се вижда от 
Фиг.27 радиационната компонента има съществено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участие в топлообмена както към околната среда, така и 
между кокилите. Ето защо, правилното й отчитане е от 
съществено значение за точното симулиране на процеса на 
формиране на отливките. Тя разбира се, е само компонент в 
ефективния коефициент на топлопренос към околната среда, 
заедно с естествената конвекция и евентуален контактен 
топлопренос. 

 Към софтуера е добавен и нов иновативен модул, симулиращ 
формирането на пясъчни сърца по метода с изстрелване. На 
Фиг.28 е показан инструмента “Tracer”, описващ движението на 
пясъчните частици и въздуха по време на този процес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Заключение 
 

Програмният пакет MAGMA5.3 се основава на най-
съвременни 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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Фиг.26. Якост на опън за стомана GS20Mn5 

 
Фиг.27. Радиационен топлообмен при кокилно 

леене на стомана 

 
 

Фиг.28. Симулация на формирането на пясъчни сърца 
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