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Abstract: The latest capabilities of the world famous software package MAGM5 are presented. The significant improvement of mathematical 
models included in the package and describing in depth and detailed processes and phenomena accompanying the casting formation are 
illustrated. Some new criteria functions predicting the parameters of the formed structures, locating almost all kinds of defects and 
predicting the properties of formed casting are introduced. The modular structure of the package is shown, by which it covers a variety of 
casting methods. The capabilities of rich toolkit of the latest version MAGMA5.2.0.7 for interactive and automatic optimization of casting 
technologies are outlined.  
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1. Увод 
Леярството е много старо изкуство, но с бурното 

развитие през последните тридесет години на 
математическото моделиране и компютърното симулиране 
в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в 
бързо развиваща се в различни направления наука[1]. 
Навлизането на компютърния софтуер в световната леярска 
практика отдавна вече не е екстравагантна украса за 
ефектно представяне на изделията, а се е превърнало в 
неразделна част от научно-изследователската, 
проектантската и развойната дейност, свързана с 
прецизирането и оптимизирането на леярските технологии, 
създаването на отливки с високи експлоатационни 
качества, снижаване на 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. 

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 MAGMA5.2.0.7 за компютърна 
симулация и оптимизация на леярските технологии. 
 

2. Управление на проектите 
В MAGMA5 е въведена принципно нова паралелна 

организация на работата по подготовката на всеки конкретен 
проект. Потребителят може да влиза във всеки от етапите на тази 
подготовка, като добавя параметри или настройки там. Работата 
по всеки проект е разделена на шест основни раздела (Фиг.1): 

• Меню на проектите и техните версии; 
• Геометричен моделиер; 
• Генератор на омрежването; 
• Дефиниция на процесите за симулиране; 
• Симулиране; 
• Визуализация на резултатите; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
3. Геометрично моделиране 
Предложено е напълно ново решение за геометричния 

моделиер (Фиг.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неговите основни достойнства са: 

• Визуализация в стила на водещите CAD програми; 
• Възможност за работа с булеви операции при 

геометричните обекти; 
• Възможност за четене и експортиране на геометричните 

обекти; 
• Граничното условие на входа на леяковата система се 

генерира заедно с точките на инструмента “Tracer” 
автоматично; 

• Задаване на контролни точки относно дадена равнина; 
• Възможност за създаване на собствена геометрична база 

от тела и обекти; 
• Лесен и удобен достъп до геометричните бази данни на 

FOSECO; 
• Богат инструментариум за опериране с геометричните 

обекти: ротации, екструдиране, сечения, 
мултиплициране и много други. 

• Проверка за разглобяемост на инструменталната 
екипировка, индикация за геометрични грешки и 
визуализация на разглобяването – Фиг.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4. Дефиниция на процесите за симулиране 
Дефинициите на процесите се извършват съгласно 

графикът на тяхната последователност. Графичният вид на 
работната среда в този случай е показан на Фиг.4. 
Главните предвидени възможности тук са следните: 

• Удобно задаване на дефинициите директно върху 
означенията на процесите; 

• Пряка връзка с базата данни за материалните дефиниции и 
автоматичен подбор, предлаган на оператора за спестяване 
на време; 

• Незабавна визуализация на евентуални грешки или 
конфликти в отделен прозорец; 

• Голям набор от възможности за избор на вида, в който да се 
получат резултатите; 

• Възможност да се подготви собствена заявка за набор от 
резултати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5. Нови ефекти при симулиране на запълването 
В MAGMA5.2.0.7 е добавено усъвършенстване на модела на 

запълването, при което става възможно да се отчитат силни 
турбулентности, струйни течения и влиянието на повърхностното 
напрежение при формиране на фронта на течението. На Фиг.5 са 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представени за сравнение са два типа формиране на фронта на 
запълване:  

• Запълване с отчитане на повърхностното напрежение – 
пластината в ляво; 

• Запълване без отчитането му – пластината в дясно. 
Добре се вижда, че отчитането на повърхностното напрежение 
води до по-компактен фронт на запълване, което е и по-типично 
за течението на реалните стопилки.  

В МАГМА5.2.0.7 е влючен и специален модул за запълване 
на формата, наречен SOLVER5. Като негови основни достойнства 
следва да се отбележат: 

• Отчитане на повърхностното напрежение; 
• Подобрено описание на турбулентностите; 
• По-реалистично описание на струйни течения; 
• Симулиране на движение на частици в стопилката с крайни 

геометрични размери и маса – Фиг.6. 

 
 

Фиг.2. Работна среда на геометричния моделиер 

 
Фиг.3. Визуализация на разглобяемост 

 
 

Фиг.4. Дефиниране на процесите 

 
 

Фиг.5. Запълване с отчитане на повърхностното 
напрежение 
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6. Симулиране на кристализацията и 
оценка на качеството на отливката 

При симулиране на процеса на кристализация 
MAGMA5.2.0.7 освен, че получава температурното поле във 
всяка точка на системата отливка-форма, симулира редица 
съпътстващи кристализацията процеси, които са съществени 
за формиране на структурата, свойствата и качествата на 
отливките. Такива са термичната и концентрационната 
конвекция в течната фаза, дифузията на компонентите в 
твърдата фаза, фазовите превръщания, възникващите 
напрежения и деформации, както и много други. 

MAGMA5.2.7 предлага и пресмята специализирани 
критерии за прогнозиране на качествата (респективно 
дефектите) на формираната отливка[3,4]. В повечето случаи 
това са феноменологични критериални функции, които 
представляват различни комбинации от производни на 
температурното поле. В най-общ вид те могат да бъдат 
представени с формулата 

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.7-9. Критерият 
“Porosity” локализира зоните, застрашени от поява на газова 
пористост Фиг.7). Критерият “HotSpot” (Фиг.8) прогнозира 
местата, в които следва да се очаква масов дефицит по време на 
кристализацията. На Фиг.9 е представен критерият “GRADIENT”, 
който тясно корелира със едрината на формираната структура. 
Низките му стойности обуславят формиране на едрозърнеста 
структура с понижени механични показатели, докато обратно, 
високите значения водят до издребняване на структурата и по-
високи якостни показатели. 
 

7. Специфика в света на чугуните 
MAGMA5.2.0.7 е изградена на модулен принцип. Към основният 
модул MAGMA5 (standard) могат да се включват различни 
специализирани модули. Един от тях е модулът MAGMAiron. 
Той е предназначен за микро-структурно моделиране чрез 
симулиране на кристализацията и фазовите превръщания в 
твърдо състояние на чугуни и съпътстващите ги процеси и 
явления. Модулът е специализиран за симулиране на 
формирането на евтектичен сив чугун с пластинчата форма на 
графита, евтектичен сферографитен чугун и евтектичен бял 
чугун. Той моделира формирането на микроструктурата, като 
отчита влиянието на графитизацията, като третира следните 
процеси: 
• Пластинчато евтектично израстване на А-тип графит; 
• Пластинчато евтектично израстване на D-тип графит; 
• Сферографитно евтектично израстване; 
• Бяло евтектично израстване; 
• Превръщане на аустенита във ферит и перлит в твърдо 

състояние; 
• Разпадане на перлит. 

Смукнатините на ковкия чугун се определят чрез пресмятане на 
свиванията и разширенията на аустенита и графита по време на 
кристализацията. По такъв начин за сфероидален (SG) чугун 
МАГМА5.2.0.7 може да пресметне следното: 
• Броят на сфероидите в единица обем – Фиг.10; 
• Фракциите на ферита и перлита – Фиг.11 и Фиг.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Фиг.11. Разпределение на 

перлит 
Фиг.12. Разпределение на 

ферит 

 
 

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

 
 

    Фиг.7. „Porosity”                        Фиг.8. “HotSpot” 

 
Фиг.9. Критерий „GRADIENT” 

 
 

Фиг.10. Прогноза за броя на глобулите на сфероидален 
чугун 
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• прогнозира броя на сфероидите /глобулите/ в 
сферографитен чугун; 

• разпределение на твърдост по Бринел (НВ); 
• разпределение на модула на Юнг ( в N/mm2); 
• разпределение на минималното удължение при 

разрушаване (в %); 
• прогнозиране на застрашените от дефекти области в 

отливката. 
Общо за чугун се пресмятат още: 
• Разпределението и големината на евтектичните клетки; 
• Разпределението на размера на пластините; 
• Количеството и разпределението на преохладения 

графит; 
• Разпределението на твърдостта по Бринел (HB); 
• Разпределението на минималната граница на якост на 

опън; 
• Количеството на белия чугун. 

 
8. Специфика в света на стоманите 
MAGMAsteel е специализираният модул на софтуера за 

отчитане на спецификата на стоманите.  
 

Той включва в себе 
си симулация на 
термичната и 

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

 

  
Фиг.14. Разпределение на 

Cr 
Фиг.15. Разпределение на Si 

 
9. Симулиране на термообработката на 

отливките 
MAGMA5.2.0.7 предлага компютърна симулация на 

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

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

 
 

Фиг.16. Критерий 
“HOTTEAR” 

Фиг.17. Напрежения в твърдо 
състояние 

 

солидуса могат да предизвикат студени пукнатини, когато 
надминат якостта на опън – Фиг.17. В допълнение, софтуерът 
предлага информация и за остатъчните напрежения в отливката. 
Нови придобивки в последната версия на пакета в това 
отношение са: 

• Анимиране на напреженията по време на кристализацията и 
охлаждането до стайна температура; 

• Анимиране на деформациите по време на кристализацията и 
охлаждането до стайна температура; 

• Симулиране на контакта на отливката с твърди форми и 
деформируеми сърца; 

• По-съвършен модел на пластичността; 
• Възможност за описание на напреженията в зависимост от 

машинната обработка; 
 

11. Заключение 
 

Програмният пакет MAGMA5 се основава на 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.  
 

12. Литература 
1. Flemings, M.C., Solidification Processing, NY, Massachusetts 

Inst. of Technology,1974. 
2. Sahm P. R., P. N. Hansen, Numerical Simulation and Modelling 

of Casting and Solidification Processes for Foundry and Cast-
house”, CH-8023, Zurich, CIATF, 1984. 

3. Huang, H., J., T. Berry, T.S. Pivonka, The use of Criteria 
Functions to predict Porosity in aluminum Alloy Investment 
Castings, 40-th Annual Technical Meeting, Investment Casting 
Institute, (1992). 

4. Popov J. Criteria Functions for Porosity Prediction in Low-
Pressure Aluminum Alloy Castings. Journal of Material Science 
and Technology, No.1, (2002). 

 
Фиг.13. Конвекция в течна 

фаза, представена с 
“Tracer” 

16

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2014" ISSN 1310-3946

YEAR XXI, P.P. 13-16 (2014)




