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Abstract: Results of computer simulation of some classic foundry technologies used in our national industry practice are presented. 
Computer simulation is performed using the latest version of well known and world famous software MAGMA5. Using its geometric 
modeller the components of casting-mould systems are build in 3D and then the processes of the filling of the mould’s cavity and castings 
solidification are carried out. Obtained temperature fields together with predictions for casting quality are shown. The most important 
criteria functions localizing different defects into the formed castings are presented. The reasons of their appearing are analyzed and 
discussed. The results of experimental measured temperatures are compared with model obtained in the same places. A good coincidence is 
found. 
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1. Увод 
Математическото моделиране на процесите и явленията 

при формиране на отливките и особено неговата компютърна 
реализация, отдавна са станали неразривна част от световната 
леярска практика[1]. Този инструментариум се развива бурно 
през последните две десетилетия[2,3], доказвайки своята висока 
ефективност при локализацията на дефекти, прогнозирането на 
качествата и свойствата на отливките и особено при 
оптимизацията на леярските технологии, предоставяйки 
решения с минимална себестойност и високо качество. Ето 
защо той се явява един от най-мощните инструментариуми за 
повишаване на конкурентноспособността на леярското 
производство. 

Един от най-широко използваните в световен мащаб 
софтуерни пакети за такива цели е известен под името 
MAGMASOFT. Той е създаден от фирмата MAGMA GmbH 
със седалище гр.Ахен, Германия. Пакетът се развива и 
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата. 
Разширяват се и се усъвършенстват както математическите 
модели, обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси, 
така и базата данни, която позволява третирането на все по-
широк кръг от материали и сплави, а така също и методите на 
леене. По такъв начин, пакетът успешно се конкурира с най-
известните и мощни програми от бранша, като ProCast, 
Abbacus, Ргo-Engineering, NOVACAST, 3D-FLOW и др. 
Неговата последна версия MAGMA5.2.7 е използвана в 
настоящата разработка за компютърна симулация на няколко 
технологични решения за леене на детайли по класически, 
гравитационен способ в пясъчни форми. 

Представени са резултати, получени при компютърното 
симулиране на три отливки с наименования ,,Фланец 
Хюндай’’, ,,Плоча лагерна’’ и „Пръстен”.  
 

2. 3D моделиране на геометрията на 
системите отливка-форма. 

Съвременните софтуерни пакети за симулиране на 
отливки решават изключително сложни и нелинейни системи 
от частни диференциални уравнения, заедно с техните 
гранични и начални условия. Това се налага, защото процесите 
на формиране на отливките се явяват сложен комплекс от 
процеси, като запълването на кухината на леярската форма със 
стопилка, кристализацията на сплавта в условията на термична 
и концентрационна конвекция в течната фаза, дифузия на 

компонентите през фронта на кристализация и в твърдата фаза, 
фазовите превръщания по време на тези процеси и много 
други. И всичко това следва да се осъществи при 
едновременно, адекватно описание на както на температурните 
полета в отделните компоненти, така и напреженията и 
деформациите, възникващи в тях.  

Всичко това е възможно да се реализира посредством 
числени методи, които изискват подходяща разбивка на 
пространствените тела на малки елементи. За целта е 
необходимо всички компоненти на леярската система да бъдат 
представени в 3D. За цитираните в увода отливки това е 
направено с геометричния моделиер на MAGMA, като 
резултатът е показан на следващите три фигури (Фиг.1-3). 
Отливките са представени заедно с компонентите на 
съответната леякова система. 
 

  
 

Фиг.1 Отливка „Фланец 
Хюндай”  

Фиг.2 Отливка „Плоча 
лагерна” 
 

С червени стрелки 
са показани местата 
на вливане на 
течния метал. 
Изобразени са 
леяковите системи, 

използваните 
мъртви глави, както 
и геометрията на 
пясъчните каси, с 
които се 

осъществява 
леенето. Копирани са евристични технологични решения от 
практиката на наша леярна.  

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

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

  
Фиг.4. Топлопроводност Фиг.5. Масова плътност 

  
Фиг.6. Специфична 

топлоемкост 

 

Фиг.7. Контролни точки 

 
По време на леенето температурата се измерва в три контролни 
точки, чието местоположение е показано на Фиг.7. Техните 
показания се използват за допълнителна верификация на 
компютърните симулации.  

Запълването на леяковата система и кухината на формата 
се осъществява гравитационно при начална температура на 
леене Т=680оС. В резултат на симулирането с МАГМА5.2.7 е 
получен законът на запълване и еволюцията на температурното 
поле на течния метал. Характерни моменти на процеса са 
показани на Фиг.8, Фиг.9, Фиг.10 и Фиг.11.  
 

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

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

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

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

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

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

• Избраният начин на запълване крие рискове от затваряне на 
въздух в горната част на отливката, ако не е осигурена 
нужната газопроницаемост на формовъчната смес. 

Траекториите на отделните частици на флуида по време на 
запълването могат да се проследят с използване на 
инструмента “Tracer”. С подходяща цветова кодировка може да 
се наблюдава или времето, за което дадена частица достига 
дадена точка от обема на отливката или температурите на 
точките, през които преминава. Момент от запълването с 
визуализация на този инструментариум е показан на Фиг.12.  
 

  
 

Фиг.12. „Tracer” Фиг.13. Температурно поле 
при 70% кристализация 

 
Полученото температурно поле по време на 

кристализацията е представено на Фиг.13 в цветова кодировка 
и изобразява полето в момента, когато е кристализирал 70% от 
обема на отливката. За долна граница на температурната скала 
е избрана температурата на солидуса на сплавта. По такъв 
начин най-светлозелената част от отливката отговаря на 100% 
затвърдяла фаза.  

Регистрираните в контролните точки време-температурни 
криви са съпоставени с моделно получените от MAGMA5.2.7 
на Фиг.14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

δγβα τ 





∂
∂

∇= .)(.)(0 t
TTCK . 

Различни набори на параметрите C0, α, β,  γ,  и δ формират 
конкретна критериална функция. Софтуерът предоставя 
възможността потребителят да въвежда набор от параметри по 

 
Фиг.14. Сравнение на експерименталните с моделните 

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

  
Фиг.15. Критерий “HotSpot” Фиг.16. Критерий “Niyama” 

  
 

Фиг.17. Критерий “Porosity” Фиг.18. Критерий 
“Microporosity” 

 

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

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

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

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

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

  
Фиг.21. Запълване на 
формата. t=3.58сек. 

Фиг.22. Запълване на 
формата. t=5.5сек 

 

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

за нежелано турбулентно запълване, а от друга води до дефекти 
от вида „недоспай”, влошавайки механичните свойства на 
изделието и водещи до лоша повърхност на отливката. Това 
струйно течение добре се вижда и на Фиг. 23, където е показан 
инструмента “Tracer” за тази отливка в момент от нейното 
запълване. 
Получена е и еволюцията на температурното поле по време на 
кристализацията на тази отливка. Един момент от нея е показан 
на Фиг.24. Долната граница на температурната скала и тук е 
избрана да е равна на температурата на солидуса. По този 
начин 
 

  
Фиг.23. “Tracer”. t=3.58сек. Фиг.24. Кристализация 70% 

 

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

Местоположението на 
контролните точки, в 
които са разположени 
термодвойки е показано 
на Фиг.25.  
Регистрираните в 
контролните точки 

време-температурни 
криви са съпоставени с 
моделно получените от 
MAGMA5.2.7 на Фиг.26. 

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

  
Фиг.24. Критерий “Hot Spot” Фиг.25. Критерий “Porosity” 

 

От последните резултати се вижда, че прогнозната пористост е 
значителна в отговорни зони на отливката и следователно е 
препоръчително да се потърсят нови по-подходящи решения на 
технологията за формиране на тези отливки.  

 
Fig.26. Сравнение на експерименталните с моделните 

резултати за отливка ,,Плоча лагерна’’ 

 
Фиг.25. Контролни точки при 

отливка “Лагерна плоча” 
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5. Резултати, получени при симулиране на 
технологията за отливка „Пръстен” 

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

  
 

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

Фиг.27. Температурно поле в 
края на запълването. 

t=2.53сек. 
 

Значително по-студената стопилка в мъртвата глава в 
сравнение с питателя. 

Процесът на кристализацията на отливката е показан чрез 
температурното поле, представено в моменти от процеса на 
кристализация - Фиг.28 и Фиг.29. 
 

  
Фиг.28. Температурно поле 

по време на кристализацията. 
t=514сек. 

Фиг.29. Температурно поле 
по време на 

кристализацията. t=591сек. 
 

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

  
Фиг.30. Критерий “HotSpot” Фиг.31. Критерий “Porosity” 

 

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

отливката. 
 

  
Фиг.32. Относителен дял на 

евтектиката 
Фиг.33. Разпределение на 

първичната фаза 

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

  

  
Фиг.34. Среден размер на 

вторичните дендрити (DAS) 
Фиг.35. Среден размер на 

зърната 
 

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

  
 

Фиг.36. Нова технология Фиг.37. Мъртви глави на 
FOSECO  

  
Фиг.38. Критерий “HotSpot” Фиг.39. Критерий “Porosity” 

 

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

6. Заключение 
Авторите се надяват, че представените резултати са 

убедително доказателство за важната роля на компютърното 
симулиране при проектиране и изготвяне на леярските 
технологии и същевременно горещо препоръчват широкото му 
навлизане в производствена практика на националната леярска 
индустрия. 
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