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Abstract: The subject of the inhomogeneous  are the inhomogeneities in the structure of aluminum alloy castings and their impact on the 
quality of the molded parts. As a result of this research, there has been estimated an evaluation of the allowed inhomogeneities, 
recommendations for their minimization and the influence of some technological factors on them. 
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1. Въведение 
Ефективността на леярските технологии е свързана с 

подобряване експлоатационните  характеристики на летите 
детайли и заготовки  и  с намаляване разходите на материали, 
енергия и труд.  Наличието на дефекти, формиращи се в 
различни етапи на производствения процес водят до бракуване 
на отливките или до допълнителни разходи за тяхното 
отстраняване. 

Подобряване  качеството на отливките и получаването им в 
съответствие със зададените конструктивни и технологични 
свойства е фундаментална научно–техническа задача на 
леярското производство. Главно направление в разработката и 
решаването й  е създаването  на способи за управление на 
процесите за формиране свойствата на отливките в конкретни 
условия и  леярската технология. 

Обект на изследване  са  нехомогенностите в структурата 
на алуминиеви отливки и тяхното влияние върху качеството на 
летите детайли[1]. Оценени са допустимите нехомогенности, 
направени са  препоръки за минимизирането им и влиянието на 
технологични фактори върху тях. 

При отливане, в зависимост от условията на кристализация, 
в отливките се получават по-големи или по-малки отклонения 
от равновесното структурообразуване[2]. Последното 
теорeтично би трябвало да протече само при равновесно 
охлаждане. 

В практиката такъв модел на структурообразуване не се 
наблюдава, защото за осъществяване на равновесна скорост на 
охлаждане[3], при която е налице необходимото време за 
протичане на дифузионите процеси, в резултат на което 
отделните фази са с отговаряща на равновесното състояние 
концентрация, изискват да се създадат специални условия. Ето 
защо при структурообразуването на сплавите се явяват 
аномалии от хомогенната  структура. 

 
2. Предпоставки и средства за решаване на 

проблема 
Изследването е проведено върху отливки от сплави с широк 

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

Върху формирането на структурата респективно на 
нехомогеностите ефективно въздействие оказват факторите 
схематично показани на Фиг.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.1 Фактори влияещи върху формиранетона нееднородност 
 
Прилагането на налягане, какъвто е случая с “шарнирния  

носач “ (фиг.2) предизвиква силно придвижване на течната 
фаза и инфилтрирането й в зоните с по-ниска плътност, което  
компенсира обемния дефицит. Върху макрошлиф се 
наблюдават малки участъци – петна с неправилна форма, които 
при проявяване на шлифа стават по-тъмни от основния 
материал – фиг.3, а при изследване на микроструктурата фиг.4 
се определят като локални струпвания на силициева евтектика 
с добре очертани граници - типична инфилтрационна 
ликвация[1].  

 

   Фиг.2 Шарнирен носач-вилка                Фиг.3 Макрошлиф от детайл  
                                                                               “Шарнирен носач” 

 
 
        

Фиг.4 Структурна   
                нееднородност- локално 
               струпване на евтектика 

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

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.5 Макроликвация “матово петно” в 

отливка “Шарнир” 
 

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

 

 

 

 

 

 

Фиг.6 Автомобилно колело   J 8,25 x 22,5 

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

 

 

Фиг.7 Разпределение на силициевата евтектика в обема на  
голямогабаритни автомобилни колела 

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

а)   б)                                     

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

 

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

 

 
Фиг.9 Схема за изрязване на образци от автомобилно колело 

 

Таблица 1. Механични характеристики от                                     
характерни зони на автомобилно колело 

ЗОНА RP0,2 
[MPA] 

RM 
[MPA] 

A5 
[%] 

1 239 
232 

287 
296 

5,00 
5,66 

2 233 
232 

302 
316 

7,34 
9,67 

3 236 
233 

294 
292 

6,00 
5,00 

6 242 
240 

328 
327 

17,34 
18,34 

8 240 
236 

325 
320 

15,00 
18,34 

 
От данните представени в  таблицата се вижда, че едрината 

на  зърната влияят най-силно върху относителното удължение- 
А5 и сравнитерно по-слабо върху границата на провлачане- 
Rp0,2.  
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За  наличие на нехомогенности е изследвана отливка 
“Шарнир”- фиг.10.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10 Детайл “Шарнир” тегло 2,1кг. 

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

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

a)  b)  

Фиг.11 Микроструктури, наблюдавани в отливка “Шарнир” от 
сплав AlSi7Mg:  а) типична микроструктура; б) микроструктура в 
ликвационна област. 

                                     
Фиг.12 Xарактерна микроструктура в ликвационна 

област  на отливка от сплав AlSi7Mg 
 

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

значително и достига евтектична концентрация. За определяне 
размера на ликвационната област в дълбочина е направен и 
напречен разрез. Наблюдава се, че ликвацията се е формирала 
само по-дължина. 

Таблица 2. Химически състав в различни зони на отливка “Шарнир” 

 
Значителното увеличение съдържанието на Si при 

формирането на ликвацията води и до промяна на стойностите 
на някои механични характеристики. 
        Наблюдава се известно нарастване на твърдостта, както в 
лято състояние така и след термообработка – режим Т6.  

Измерената твърдост по дължината на изследваното 
сечение е представена графично на  фиг.13.  

 

 

Фиг.13 Разпределение на твърдостта НВ по надлъжното   
сечение         на  отливка “Шарнир”, включващо 
ликвационната област. 

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

 
3. Анализ на резултатите 

 
Сплав  AlSi7Mg е  типично подевтектична, с широк 

интервал на кристализация. Структурата и се състои от мрежа 

 

Се-
че-
ние 

 

Зона 

Химически състав, тегл.% 

Si Mg Mn Ti Fe Al 

над-
лъж-
но 

хомо-
генна 6,91 0,32 0,20 0,13 0,35 осн. 

над-
лъж-
но 

с 
ликва-

ция 
13,06 0,44 0,33 0,10 0,36 осн. 

на- 

пре- 

чно 

под 
зоната 

с 
ликва-

ция 

6,68 0,38 0,24 0,11 0,34 осн. 
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дендрити, α - кристали и евтектика разположена между тях. 
Характерно за отливките от тази сплав е формирането на 
ликвационни микро- и макро зони. Те се състоят от евтектична 
фаза, в която концентрацията   на Si може да достигне 12-13%. 
В нея има само отделни дендритни острови. Дендритите са 
фрагментарни и са загубили техните типични очертания. Това 
показва, че е възможно повторното им  стопяване по време на 
кристализационния процес. Едрината на зърната силно зависи 
от скоростта на охлаждане  и е различна за различните зони на 
отливката. Преходът на границата между нормална  и 
ликвационна зона е по скоро рязък, което означава, че 
ликвацията не е дифузионо контролиран  процес. 
Макроликвацията може да има дължина до 20 мм. и тогава тя е 
дефект на макроструктурно ниво. Докато микроликвациите се 
развиват на малки разстояния  (DAS до 100 μм) и нямат вреден 
ефект върху свойствата и нивото на пористост, то 
макроликвацията може да се отрази неблагоприятно и затова 
трябва да се предприемат стъпки за нейното минимизиране.   

Макроликвацията известна като “лунички” или “матови 
петна” се формира при движението на стопилката. Понякога 
макроликвацията се развива при намаляване на налягането 
(създаване на вакуум), при свиване по време на втвърдяване и 
образуване на всмукнатини. Прилагането на външни сили, като 
налягане също стимулират формирането на макроликвации. 
Чрез тях се създава скорост на течния поток, който е с 
евтектичен или хипоевтектичен  състав и стопилката се 
изтласква и прониква между дендритите.Тази фаза се 
втвърдява в течение на периода на евтектичното плато (около 
5700С). При евтектично втвърдяване могат да се образуват 
изолирани всмукнатини, празнини между обвитите с евтектика 
дендрити, даже преди цялата стопилка в тази дендритна мрежа 
да се е втвърдила. Когато се приложат външни сили, както е 
при метода на леене с противоналягане  стопилката започва да 
тече пред наличната междудендритна зона т.е. протича 
инфилтрационна ликвация. Анализът на получените резултати 
от разгледаните примери и изследванията на някои автори 
показват, че макроликвацията се получава от комбинираното 
действие на подхранващото налягане, температурния градиент 
(охлаждането) и образуването на всмукнатини. При по-голям 
температурен градиент по време на леене в ранните стадии на 
кристализация времето е недостатъчно за нарастване на 
кристалите. Това води до образуването на по-малко развит и 
неустойчив дендритен скелет, преди достигане на евтектичната 
температура. Такива крехки дендрити ще бъдат разрушавани, 
разкъсвани и лесно деформирани, ако евтектичната стопилка е 
принудена да тече през тази твърда мрежа. Понякога 
евтектичната стопилка, която се избутва в определени зони 
започва да се свива енергично в края на втвърдяването, защото 
има най-ниска точка на топене. С други думи тя се втвърдява, 
когато по-голяма част от отливката е вече твърда и няма 
налична течност, за да подхрани образувалите се последни 
всмукнатини. Обикновенно това са всмукнатини с гладка 
форма. При наличието на достатъчно подхранване 
разпръснатата порестост се запълва с повече евтектична 
стопилка, която се концентрира по посока на най-слабата 
(крехка) дендритна мрежа. Налягането действащо по време на 
втвърдяването на отливката се явява “подхранващо налягане” и 
е другия главен фактор заедно с тепературния градиент, който 
допринася за развитието на инфилтрационната ликвация. По-
високото подхранващо налягане осигурява по-големи сили за 
придвижване на стопилката.  Под негово действие нараства 
топлинния поток на границата форма-стопилка, увеличавайки 
температурния градиент към стойност над която се развива 
ликвация. 

За намаляване формирането на микропористости и 
макровсмукнатини е от значение контрола и управлението на 
подхранващо налягане и температурен градиент.  

 
 
 

4. Изводи 
 
1. Изследвано е влиянието на характерни нехомогенности 

в отливки от подевтектични алуминиеви сплави лети по 
технология с МЛГП. 

2. При леене с газово противоналягане подхранващото 
налягане и технологичните параметри ( стойност, 
първоначален момент на прилагане, време за достигане на 
максималната стойност и продължителност на действие) 
определят интензивността на инфилтрационните процеси и 
формата на ликвационните зони. 

3. Резултатите от сравнителните изследвания на 
химическия състав и основните механични характеристики в 
отливките отляти с противоналягане показват: 

- при изменение съдържанието на Si в зоната на ликвация 
не се наблюдават  съществени отклонения между основните 
механични характеристики за зони с хомогенна структура и за 
тези с ликвационни образувания, както  в лято, така и в 
термообработено състояние. Наблюдава се малко увеличение 
якостта на провлачане,  на твърдостта и спадане относителното 
удължение в ликвационната зона. 

- по-изразителни са тези различия между свойствата в зони 
с некомпенсиран обемен дефицит-всмукнатинна порестост и 
такива при които е налице инфилатрационна ликвация. 

4. Инфилтрационната ликвация, като структурна 
нехомогенност в отливката от сплав AlSi7Mg отлята с 
противоналягане е по-добра алтернатива в сравнение с 
наличието на макро- и микровсмукнатини.    
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