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IMPROVING THE CASTING PROCESS OF PERITECTIC STEEL GRADES
Prof. dr. E. Chickarev1, Post grad. st. C. Y. Hu 2, Prof. dr. O. Isayev2, Prof. dr. O. Hress2, Prof. dr. K. M. Wu 2
1. Priazovskyi State Technical University, Mariupol 87500, Ukraine
2. International Research Institute for Steel Technology, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China
Abstract: Longitudinal cracking when continuous casting of peritectic steels was studied in this work. Dependency of slab scarfing volume
and surface cracking on the steel chemical composition was investigated. The optimum casting speed and taper parameter of the mold were
determined based on analytical modeling and statistical analysis of surface cracks observed in industrial billets. It was shown that
longitudinal cracks on peritectic slabs could be reduced when the Mn to S ratio was kept above ~150. Such surface defects were decreased
to 30-35 % by optimizing the steel composition, melt temperature and casting speed. Also by using an optimum taper of the mold the scarfing
volume was reduced to 32-36 %.
KEYWORDS: LONGITUDINAL CRACKS, PERITECTIC STEEL GRADES, MOULD TAPER

The cracks are usually curved (wavy) and vary in length from a
few centimeters up to several meters in some cases. Longitudinal
cracks are usually formed in the central part of the mold. The
defects usually appear at the beginning of the continuous casting.
The low carbon (<0.08%) slabs with > 1.1 % manganese sometimes
have relatively short longitudinal cracks of about 100 mm long.
It is difficult to detect longitudinal cracks on the slabs
immediately after casting. These defects are often associated with
small inhomogeneities located near the surface of the slab. Previous
research showed [7], leads to the formation of cracks. The
probability of longitudinal cracks formation in the peritectic steels
billets depends on the variation in the withdrawing speed [3].
Previous work showed that the formation of longitudinal
cracks in the continuously cast peritectic steels was due to the
volumetric change during δ to γ transformations [8, 9]. It was also
shown that the formation of cracks can be reduced by (1) stabilizing
slag penetration into the gap between the mold and the billet, (2)
controlling the casting nozzle, and (3) reducing the time required to
establish a steady casting speed.
It is also of interest to improve the surface quality of
continuously cast billets by addition of surface-active elements
and/or reducing the concentration of harmful impurities.
The chemical composition of the steel, particularly carbon
content has a significant effect on the formation probability of
longitudinal cracks, e.g. carbon concentration between 0.10 to 0.14
wt.%. is reported to be undesirable.
The tendency of crack formation in steels depends of on the
ferritic potential Fp as defined in Eq. (1) [10]:

1. Introduction
One of the most important components that is essential for the
smooth operation of the continuous casting machine (CCM) and
optimal quality of continuously cast billets, is the water-cooled mold
which absorbs 10 % to 30 % of total the heat. Continuous casting of
peritectic steels with about 0.1% C is particularly difficult since
these steels are prone to the formation of longitudinal cracks and
surface defects. Despite recent advances in the continuous casting
technology, the quality of cast billets and their surface condition in a
number of cases remain problematic; especially casting rolled
products for critical applications.
The problem of improving the surface quality of continuously
cast slabs with a mass fraction of carbon is close to 0.1%, and there
is at present.
The mechanism of heat transfer between the billet and the
mold is an important issue because the conditions of heat exchange
depends on the performance of the caster and the quality of surface
and subsurface layers of the cast billet. Understanding the
mechanisms of heat transfer between the billet and the mold is
essential for designing an optimum mold [1, 2].
Peritectic medium-carbon steels exhibit an anomalous decrease
of the heat flux on the mold surface due to the surface roughness of
the solidifying shells, whereas ultra-low carbon steels exhibit large
heat flux despite their large surface roughness. Such difference is
caused by the fact that the surface roughness of ultra-low carbon
steels arises from δ/γ transformation which occurs somewhat later
than the completion of solidification [3].
The degree of peritectic solidification is a strong indicator of
the cracking tendency of steel during continuous casting. To predict
the crack susceptibility of regular carbon steel slabs, the
characteristic index of solidification shrinkage (RV), which is
determined by the volume shrinkage of the peritectic solidification
and the remaining liquid phase after the peritectic solidification, is
proposed as a means of evaluating the cracking tendency [4].
Slight variation of C or Mn, in the order of 0.04%, promoted
significant changes in the evolution of phases during solidification.
The variation in the C content has a larger influence than that of Mn
on the evolution of phases, however, the Mn microsegregation
generated at high cooling rate can promote a change in the
solidification mode from hypo to hyper-peritectic. Cracking
susceptibility observed in the hypo-peritectic steel is not only
generated by differences in the mechanical behavior δ and γ phases,
but also by the liquid inability to compensate the contraction
associated to the peritectic transformation [5].
The possibility of cracking increased with increasing sulfur
content and the carbon content at which longitudinal surface
cracking frequency is maximized decreased because brittle
temperature range extended to the lower temperatures. The effect of
the steel composition on the formation of longitudinal cracks using
the non-equilibrium phase diagram has not been reported yet, and a
more quantitative and systematic study must be made to interpret the
surface cracking phenomena [6].

Fp = 2.5 (0.5-[Ceq]),

(1)

where
Ceq= [%C] + 0.04[%Mn] + 0.1[%Ni] + 0.7[%N] - 0.14[%Si] –
- 0.04[%Cr] - 0.1[%Mo] - 0.24[%Ti] - 0.7[%S].

(2)

For fully ferritic steels Fp is above 1 (e.g. Fp = 1.25 for pure δ
- iron). If Fp < 0, the steel is fully austenitic.
In addition, the taper and heat transfer condition have a
significant influence on the formation of crack.
This paper presents the results of statistical analysis carried out
on the formation of surface cracks by taking in account the
overheating of the melt in the tundish and the mold taper when
casting various grades of steels.

2. Experimental method
All of the studied steel grades melted in oxygen converter with
a capacity of 350 tons, finishing on the chemical composition and
refining were carried out on the ladle furnace.
The casting was performed on double-stream curved
continuous casting machine producing slabs with cross-sections
from 220×1250 to 250×1850 mm2.
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Experiments and quality control of continuously cast slabs was
carried out for a wide range of steel grades with carbon
concentration in the range of 0.08 to 0.19 wt.% and manganese
concentration of 0.60 to 1.75 wt.%. Three types of steel samples
were investigated in this work; plain carbon steels, microalloyedsteels with 0.03 to 0.05 wt.% of Nb, and microalloyed-steels with
0.02 to 0.04 wt.% of Nb plus 0.050 to 0.120 wt.% of V.
The total volume of investigated heats for analysis was 1800
heats.
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3.1. Statistical analysis of industrial billets

Fig. 2 - Effect of sulfur content on surface crack index in steels with
various ferritic potentials.
On the basis of statistical analysis of industrial heats, shown in
Fig.3, a manganese to sulfur ratio above 150 should be sufficient to
substantially reduce longitudinal cracking in continuously-cast
billets. A similar result, but less pronounced, was observed for
correlation of the primary sorting slabs on longitudinal cracks and
ratio [Ca]/[S].

It is established that ferritic potential is quite sensitive to
variations in the steel composition and can be used to predict the
occurrence of surface defects in rolled products Figure 1 shows the
results of a statistical analysis of the relationship between fraction of
slab with longitudinal cracks and ferritic potential of corresponding
heats. It is clear that the variation in the concentration of alloying
elements significantly affected the amount of surface scarfing (see
Fig. 1).
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Fig. 3 - Influence of manganese to sulfur ratio on surface
longitudinal crack index in peritectic steels, each point represents
the average of 100 heats.

Fig. 1 - Influence of ferritic potential on longitudinal cracks in a
peritectic steel grades, each point represents the average of 100
heats.
For example, an increase in the mass fraction of carbon from
0.11-0.12% to 0.13-0.14% decreased the volume of surface scarfing
by third. For the steel with 0.14-0.16 wt.% carbon the optimal mass
fraction of manganese was 1.35-1.50% (i.e. the largest value of
Ferritic Potential). The decrease in the mass fraction of manganese
to 1.23-1.35 % (at the same mass fraction of carbon) significantly
affected the surface crack index.
In addition, the fraction of continuously cast billets with cracks
increases with the sulfur content in the steel, because the formation
of inclusions of manganese sulphide between dendrites depends on
the ratio [Mn]/[S] (a typical example of the formation of manganese
sulphide on the surface in dendritic spaces is presented in Reference
[10]).
Fig. 2 shows the steel with a mass fraction of carbon over 0.12%
(i.e. high Ferrite Potential) the amount of scarfing was increased and
for a group of heats with high ferritic potential impact of the mass
fraction of sulfur affects more.

However, the possibility of varying the chemical composition
of the metal is very limited; therefore, it is more practical to reduce
the extent of cracking by optimizing the casting parameters such as
the taper and heat transfer conditions in the mold.
Analysis of the continuous casting of peritectic steels using a
curvilinear slab caster (220x1250mm to 300x1850 mm) showed that
overheating of the metal in the tundish can increase the chance of
longitudinal cracking (see Fig. 4). Thus, given the narrow range of
chemical composition for this family of steels, it is advisable to
reduce overheating in the tundish in order mitigate cracking problem.
Additional benefit of reducing tundish temperate is having more
uniform solidification of the shell.
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Fig. 4 - Effect of tundish superheating on surface crack index in a
continuously cast peritectic steel billets, each point represents the
average of 100 heats.
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3.2. Calculation of optimal mould taper

4. Conclusions

However, changing overheating of the metal entails a change
in the speed of casting. This is especially important for peritectic
steel grades due to the strong dependence of the heat flux in the
mold from the mass fraction of carbon with a sharp decline in it for
peritectic steels [4].
Optimum casting speed, which depends on the heat flux and
mass balance, can be estimated using the following equation (taking
into account assumptions about the almost complete removal of
overheating in the mold):
w = 𝑞� ∙

2ℎ𝑎

𝜌(𝑅𝑐∆𝑇+2𝑥𝐿)

𝑅

∙ (1 + ),
𝑏

Based on analytical modeling and statistical analysis of the
surface cracks observed in industrial billets, the optimum casting
parameters for peritectic steels were determined The proposed
formulas were used to optimise withdrawing speed and mold taper.
The outcomes were crosschecked against the industrial tests.
Almost complete prevention of longitudinal cracks on slabs of
peritectic steels and significant reduction of surface scarfing was
achieved when the Mn to S and Ca to S ratios were above about 150
and 0.3, respectively.
The optimal values of the ferritic potential when casting
peritectic steels with various carbon contents were determined. For
steel without niobium the ferritic potential should be less than 0.88,
whereas the steel containing 0.12-0.16% C, 0.08-0.12 and 0.10-0.14%
C and 1.35-1.50% Mn - in the range of 0.76 ... 0 80, 0.80 ... 0.84,
0.86 ... 0.90, respectively.

(3)

where q is the mean heat flow extracted from the slab surface in
the mold; ha is the height of the mold; b & R are the width and the
thickness of the slab; c is specific heat of the metal; x is the
thickness of the solid shell and L is the heat of crystallization.
The Calculation was carried out using a modified dependence
[11], in which the coefficient A is assessed by monitoring the heat
flux in the crystallizer:
𝑅

𝑞� = 𝐴 ∙ ( )0.11 ∙ (
2

2𝜇

1+𝜇

ℎ

)−0.75 ∙ 𝜇0.3 ∙ ( 𝑎)0.43 ,
𝑤
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(4)

where μ is the aspect ratio of the cross-section of continuously cast
billets.
The statistical analysis showed that the volume of surface
stripping depends on the casting condition, withdrawing speed
corresponds as of Eq. (3). By proper selection of withdrawing speed
and using an optimum tundish temperature the longitudinal cracks in
the slabs could be reduced by 30-35%.
An important factor influencing the longitudinal cracking in
the slabs is the mold taper. As shown by statistical analysis of
industrial heats, with careful selection of a mold taper, depending on
the coefficient of solidification kinetics and slab width, amount of
stripping was reduced by 30-35% Based on early work on the
optimization of casting peritectic steel [3], the surface longitudinal
crack index was reduced when using parabolic mold or a taper of
1.2-1.3 % compared with the conventional mold taper of 1.1%.
The taper of the mold must accurately reflect the change in the
profile of the ingot caused by its shrinkage during solidification.
Assuming that the temperature of the metal in the cross-section
solidified shell constant and equal to the average value between the
liquidus temperature and the temperature on the shell surface, it is
possible to calculate the optimal mold taper:
w=

𝑙𝑢𝑝

ℎ𝑘𝑟

∙ (1 −

1

𝜌
ℎ
1+𝑘� 𝑐�𝑣𝑐𝑎𝑠𝑡∙� 𝑠𝑜𝑙�𝜌𝑙𝑖𝑞 −1�

) ∙ 100,

(5)

where w is the taper of the narrow walls of the mold, %; lup is the
width of the upper section of the mold m; hc, hkr are the real metal
layer height for calculation and height of the mold, respectively, m;
ρliq, ρsol are density of liquid and solid steel, respectively, m3/kg; vcast
is the casting speed, m/min; k is coefficient taking into account the
kinetics of solidification of the shell (0.2-0.25), min-0.5.
Hence, as of the statistical analysis of industrial heats, by
correct selection of a cone mold, depending on the coefficient of
solidification kinetics and slab width, the stripping volume reached
10-15%.

5

NUMERICAL STUDY OF HEAT AND MASS TRANSFER AT
INOCULATIONS FILING TO THE SLAB CC MOLD
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛО - И МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВВОДЕ
ИННОКУЛЯТОРОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОР СЛЯБОВОЙ МНЛЗ
Prof. dr. Hress O., Prof. dr. K. Wu, Prof. dr. Isayev O., post grad. st. Chebotaryova O., post grad. st. Cong Zhang,
post grad. st. Chengyang Hu
Wuhan University of Science and Technology
Abstract: Mathematical and numerical models for calculating heat- and masstransfere of metal bath in the mold of a slab CCM, that
equipment the submerged nozzle with inclined discharge openings are developed. The thermal and hydrodynamic regularities of melt’s behavior, including, in the feed to the mould inoculant in the form of a metal strip with a chemical composition different from the base, with
possible oscillation.
KEYWORDS: CONTINUOUS CASTING, SLAB, MOLD, MOLTEN METAL, MATHEMATICAL MODELING
2.

Basic metal with specified chemical composition cast to slab
mould through one SEN with two unloaded inclined side
openings.
3. Steel band with different from basic metal chemical composition feeding in to the mould straight down parallel mould
wide side at the specified distance from SEN.
4. Metal meniscus is quiet, without waves and covered by slag.
Therefore the accounting of free surface dynamics isn’t required.
5. Heat removal conditions to mould and band depend from
metal streams speeds and describe the border between solid
metal and mushy zone.
6. The band feed straight down on the vertical mould axis at the
specified distance from SEN.
Well-known stationary Navier–Stokes equation, equations of
liquid metal continuity and heat transmission in mold was the basis
of moving and heat transfer mathematical model:

1. Introduction
Today on the all over the world 2/3 continuous casting blanks
are slabs. But in spite for that so big volume of output today we
have many open problems connecting with slab quality simultaneously with increasing casting speed and decreasing the expenditure
of energy and material cost.
One of advanced method of continuous casting is using different kinds of inoculators. For inoculators usually use the metallic
materials with chemical composition similar to casting metal. Along
with rare using methods inoculators input to the liquid pool in the
mould that are pellets, water coolers, rods special attention deserve
the using metallic band.
Most of continuous casting blank defects form in to the mould
and connect with heat and mass transfer character and intensity.
Because investigation the mould processes is very actual for continuous casting blank quality improving at the high casting speed.
This question is very urgent when we use additional materials
inputting to the liquid pool in to the mould and only science-band
recommendation can guarantee receiving products high quality.
Investigation objectives – development of mathematical and
numerical models of heat and mass transfer of processes band's
input in to slab CC mould.
This task can decide by methods of physical and mathematical
modeling with following check and adaptation at the working environment. All decisions well be exclusive and can be use to special
investigated type of CC and technological parameters. Mathematical modeling is most flexible method of investigation.
Most interesting investigation in this field are manuscripts [1,
2]. In manuscript [1] task decided for thin slabs casted at radial
caster. Was used professional program packages for hydrodynamics
and heat and mass transfer Fluent 5.5/Gambit 1.3 based on the
RNG–k–ε turbulence model with accounting of liquid metal enthalpy changing. Model adequacy checked at physical model.
Joint two dimensional model of heat and mass transfer in the
CC bloom mould with inert gas input to the metal stream decided in
manuscript Joint two dimensional model of heat and mass transfer
in to the CC bloom mould with inert gas input to the metal stream
decided in manuscript [2].
The main disadvantage of that research works were impossibility to investigate speed and thermal fields in the mould with band
feeding. But model from manuscript [2] that checked on the physical model and in the work environments can predict heat and mass
transfer after inoculates feeding in to the liquid pool in the mould
after model transformation from two dimensional to three dimensional.

(1)
(2)
(3)

�⃗∥ � = 0,
𝑣⊥ |𝑆 = 0, 𝑛�⃗ ∙ ∇
𝑆

(4)

𝑣⊥ |𝑆 = 𝑣𝑆 , 𝑛�⃗ ∙ �∇⃗∥ �𝑆 = 0,

(5)

where 𝑣⃗ – velocity vector; 𝑝 – pressure; 𝜐 – coefficient of effective
kinematic viscosity; 𝑔⃗ – vector, taking in account the action of mass
volume forces (acceleration of gravity etc); T – temperature, λ –
metal thermal conductivity; Q – thermal volume source, taking in
account heat of phase transition at the steel solidification process.
Taking in account the task character mould geometry was approximated by orthogonal non uniform net and in equations (1–3)
used Cartesian coordinate system. In equation (1) used Boussinesq
approximation on the first stage calculations that taking in account
lifting force because liquid metal has different density at different
temperatures. Density at kinetic momentum equations is constant.
Stationary equations system solved by assignment method.
�⃗ can divide to axis constituents OX,
Hence velocity vector 𝑉
OY, OZ Normalized presser for equation (1) introduced for convenience decision. Q in equation (3) changed to effective heat capacity
Cef. Cef taking in account crystallization heat release at the time of
steel solidification in the temperature range liquidus TL – solidus TS.
Introducing additional assumption about metal fluidity absence at
temperature lower than TL.
The penetration absence and free sliding are conditions for velocity boundary conditions on the symmetry axis and near solid
surface

2. Investigation methodic
1.

(𝑣⃗∇)𝑣⃗ = −∇𝑝 + 𝜐∆𝑣⃗ + 𝑔⃗,
∇𝑣⃗ = 0,
∇(𝑣⃗𝑇) = ∇(𝜆∇𝑇) + 𝑄,

and free moving stream condition on the free surface and on the
down side of calculated field:

The model created on the common approach basis to multiphase systems [3, 4]. The basic model assumptions:
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where 𝑛�⃗ – normal vector to surface.
𝑣𝑆 accept velocity stream finish value at the SEM exit and is
equal 0 at the other surface.
Solidified skin freezing was calculated on the basis of wellknown Fourier thermal conductivity equation with near–equilibrium
mushy zone approximation

where

𝐶𝑒𝑓 (𝑇) ∙ 𝜌

𝜕𝑇
𝜕𝜏

�⃗(𝑇𝑣⃗) + ∇
�⃗�𝜆∇
�⃗𝑇�,
= −𝐶𝐿 ∙ 𝜌∇

𝐶𝑒𝑓 (T) = �𝐶 + T

𝐿 −T𝑆

3. Discussion
Heat and mass transfer process on the mould with dimensions
2300*300mm and with 900mm length was investigated. Casting
process of steel grade S355 with superheat 15°С at the mould entrance was modeling. The distance from SEN unloaded openings
axis to metal meniscus was 150 mm. Unloaded openings inclination
angle was 15o down. Casting speed set 0.9 m/min. The slab surface
temperature on the mould exit was 1150°С.
Metal band has chemical composition correspond to steel
grade 45. The band thickness was 1.5 mm and width was 400 mm.
The distance from SEN axis to band end face was 200 mm. The
inoculator feeding speed was 5 m/min to demonstrative calculations. Initial band temperature was equal 20°С. Heat and mass
transfer investigated whet band feeding was in quiet mode and with
transversal oscillation imposition to the band. The oscillation frequency was 150 Hz and amplitude was 2 mm.
Isosurfaces of metal stream absolute velocities without inoculators input you can see on fig.1. Here and after isosurfaces correspond 0.06; 0.15; 0.3; 0.55 m/s velocities. Obviously, two symmetric metal streams in this case arise in the metal volume around SEN
with direction to mould narrow sides and down.
Flowing metal streams created enclose extended along withdrawal axis vortexes in the longitudinal sections. That streams intensity decries from mould axis to mould wide walls and have the
tendency to SEN unloaded openings approaching. More difficult
conditions we can see on the transversal sections. On the upper side
of the mould streams go to SEN with some down angles. On the
deep side streams change them direction and create enclosed and
extended with different angles to vertical axis vortexes. It process
promote flow out of SEN unloaded openings metal stream energy
dissipation.
Metal streams direct to mould narrow walls on the level below
SEN unloaded openings except narrow walls neighboring fields.
Short enclosed vortexes form near SEN body and promote solidification rate decrease in wide walls local zones. After some times that
vortexes intensity and temperature decrease and solidification rate
in that local zones increase and solidified shell thickness along
mould perimeter become level. Metal motion become laminar and
short enclosed vortexes remain in mould corners only.
Solid and liquid phases behavior in the case of band feeding
without oscillation superposition you can see on the fig 2. The band
thickness increased artificially for better visual clearness (here and
after).
Liquid metal stream divide in two symmetric parts with vortexes between band and SEN similar previous case. High stream
speeds and temperatures lead band near axis fields submelting with
phase borders creation. Basic chemical composition solid shell on
the band surfaces from steel meniscus deep down created due to
band material cooling effect. The shell thickness increase from meniscus up to 0.3m depth and after that the band thickness decrease
up to 0. Together with this process dual phase not mobile indelible
layer of basic metal and inoculators material creates on the band
surface The thickness of this layer increase along all mould length
by exponential dependence. The band thickness initially increase
and after decrease up to 0 in the direction normal to big mould axis.
All this phenomena create liquid streams reorganization and change
them direction to mould wide walls and more intensive streams
influence to solidified layers. The solidified rate in that zones slightly decrease if compare with previous case. The solid shell thickness
at the mould exit is high if use special coolers – inoculators.
Visualization of calculated data for band feeding process with
oscillation give on fig.3.
The oscillation superposition to the band change heat and mass
transfer in the mould. In particular steel streams arise on the surface
steel layers directed to mould narrow sides. In this case cooling rate
increase and solidified skin decrease from behind more high heat
emission.

(6)

𝐶𝑆 , T < T𝑆

𝐿

The model adequacy was check by comparison calculated data
with physical modeling results and end–use measurements [5].

, T𝑆 ≤ T ≤ T𝐿

(7)

𝐶𝐿 , T > T𝐿

For equation (7) Т, TL, TS – current temperature for calculated
field, liqiudus and solidus temperatures accordingly; Cef – effective
thermal capacity depended from thermal capacity in the solid phase
(CS), liquid phase (CL) and in mushy zone (C). Thermal conductivity in mushy zone is equal:
𝐶 = �𝐶𝑙𝑖𝑞 − 𝐶𝑠𝑜𝑙 �

𝑇

𝑇𝐿 −𝑇𝑆

+

𝐶𝑆 𝑇𝐿 −𝐶𝐿 𝑇𝑆
𝑇𝐿 −𝑇𝑆

.

(8)

This task can solve with natural variables by physical factor
split method and can be realize in the form of three stage split
schedule. This system is combination of physical factors split method to equation of hydrodynamics and recalculated difference
scheme:
1.

𝑣�⃗ = 𝑣⃗ + ∆𝜏�−�𝑣⃗ 𝑛 ∙ �∇⃗�𝑣⃗ 𝑛 + 𝜈Δ𝑣⃗ 𝑛 �,
𝑇� = 𝑇 𝑛 − ∆𝜏𝑐𝜌𝑙 �∇⃗(𝑇 𝑛 𝑣⃗ 𝑛 ).
��⃗
�⃗∙𝑣
∇

2.

Δ𝑝�𝑛+1 =

3.

�⃗Δ𝑝�𝑛+1 ,
𝑣⃗ 𝑛+1 = 𝑣�⃗ − ∆𝜏∇

∆𝜏

.

(9)
(10)

(11)

�⃗�𝜆𝑙 ∇
�⃗𝑇��.
𝑇 𝑛+1 = 𝑇 𝑛 + ∆𝜏∇

(12)
(13)

where n – number of times layer; τ – times pitch; 𝜆𝑙 , 𝜌𝑙 – liquid
metal thermal conductivity and density accordingly.
Stage 2 fulfill in the liquid phase only.
Boundary conditions for pressure on calculated field was received by project (12) to surface normal.
The heat exchange on the model symmetry axis set absent.
Heat exchange on the slag surface set by means radiative and convection heat exchange. Specified superheat temperature set on the
place of stream entrance to the mould.
First kind boundary conditions on the mould surface set by
means power law (statistical literature data manipulation):
𝑣𝑐
𝑙𝑐𝑟

1−

𝑇𝑠 = 𝑇𝑓 + �𝑇𝑖 − 𝑇𝑓 �

, R=0,95,

(18)

where Ti, Tf – initial input metal temperature to the mould and slab
surface temperature on the exit of the mould accordingly; vc – casting speed; 𝑙𝑐𝑟 – mould length; R – multiple correlation coefficient.
Third kind boundary conditions was set on the slab surface after mould.
The net with variable pitch used for decrease the calculation
time because the band width is low.
Presented model realized by Delphi 7.0 medium. The band
feeding modeling fulfill after heat and hydrodynamics conditions
were stabilize.
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Fig. 1. The hydrodynamic of metal in the mould without band feeding

а

b
Fig. 2. The hydrodynamic of metal and solid phase location in the mould with band feeding and without band oscillation а – frontal view ; b
– plan view
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а

b
Fig. 3. The hydrodynamic of metal and solid phase location in the mould with oscillated band feeding (half of the mould) а – frontal view ; b
– plan view
The decreasing of freezing skin thickness on the band surface
after heat transfer increasing permit metal hot portion penetrate to
the mould narrow sides and stabilize the mould heat conditions.
Except that skin growth rate increase and even along perimeter.
Feeding band melting rate increase up to 35% at the band oscillation superposition mode.

5. Literature
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4. Conclusions
With assistance developed mathematical and numerical models of slab continuous casting was investigated heat and mass transfer processes in to the mould with submerging nozzle equipped
inclined unloading openings and with inoculator (band) feeding
device with band oscillation. Was defined that band with given
thickness and chemical composition and oscillation mode improve
liquid pool heat and hydrodynamics conditions with simultaneous
thickness skin increasing on the mould exit. The model can use for
any slab dimensions and steel grades.
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METALLOGRAPHIC ANALYZE OF PARTS FOR BREAKING SYSTEM MADE OF
NODULAR CAST IRON EN-GJS-500-7
Prof. Dr Cvetkovski. S. PhD.1, Prof. Nacevski G. PhD.1.
Faculty of Technology and Metallurgy – Ss. Cyril and Methodius University, Skopje Republic of Macedonia 1
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Abstract: In this research work, metallographic investigation of two parts which are implemented to railway wagons breaking system
was performed. Both parts are produced from EN-GJS-500-7 nodular iron. One of delivered parts leading nut (part 1) was broken during
the exploitation and the second part working nut (part 2) was new. Metallographic investigation based on standard EN 945-1was
implemented in order to check the quality of the parts. The reason for breaking of part 1 one was analyzed too. After metallographic
preparation, the polished specimens they were analyzed under optical microscope in order to determine form, size, density and distribution
of graphite per unite area as first graphite nodules were analyzed after that microstructure of nodular iron. Figures from optical microscope
were compared with reference images under the same magnification. After etching the specimens their microstructure was analyzed. It was
concluded that quality of the part 2 is much better concerning the requirement of the EN 945 -1 standard.
Keywords: NODULAR IRON, GRAPHITE, VERMICULAR, MICROSTRUCTURE, METALLOGRAPHY

1. Introduction

2. Material and experimental

EN-GJS-500-7 belongs to the middle class of nodular cast irons. Its
characteristics are defined with EN 1563standard [1], which is
equivalent with DIN 1693, and has designation GGG50.
Mechanical and chemical properties defined according EN-GJS
500-7 [2].

Standard metallographic preparation of specimens was performed
after grinding on different abrasive papers 100, 220, 280, 400, 600,
800 и 1200 polishing with diamond paste (1 and ¼ µm) was
performed. Graphite nodules were analyzed at magnification of
x100.
Part 1- Leading nut

Metallographic specimen from part 1is given in figures 1 and 2, it is
so called leading nut. This part was broken in the exploitation
conditions. It has to be point out that this specimen was machined
from cast bar φ55х400.
Before to start with metallographic analyses visual control of the
part was performed. It was detected light areas on the fractured
surface probably segregation of impurities which are the reason for
fracture Figure 1. Besides, at the place of the fracture the wall of the
leading nut is the thinnest. Metallographic prepared specimen from
the broken part is given in the figure 2. Figure show longitudinally
prepared specimen. Besides small surface near the broken
specimens were prepared too in order to find some suspicious
reasons for cracks appearing (Figure 2b). As can be seen from the
fig fractured surface is not homogenous i.e. Light areas appear.
Marked with arrows probably some segregation of impurities
additionally has to be said that fracture location is on the thinnest
part of the nut which is additional reason for the fracture.

Table 1 Mechanical properties of nodular cast iron EN-GJS-500-7
standard and measured values for two parts
EN-GJS-500-7

% Stand.

Part 1

Part 2

UTS, МPa

min 500

532

542

Yield strength, МPa
Elongation, %

min 320
min 7

366
9

374
10

Hardness, HB

170-230

227

231

This type of nodular iron don’t has defined requirement concerning
impact toughness. Its mechanical properties are given in table 1 and
concern to the castings with the wall thickness 30-60 mm. Basic
parameters which have to be fulfilled are UTS, yield strength and
elongation. Hardness is not treated as quality requirement except in
special situations. Chemical composition of the nodular iron is
given in table 2.
Table 2 Chemical composition of nodular iron according EN-GJS500-7 and measured values
Elem..

% Stand

part 1

part 2

C:

2.7-3.7

3.2

3.4

Si:

0.8-2.9

2.4

2.3

Mn:

0.3-0.7

0.5

0.45

P:

≤0.1

0.06

0.05

S:

≤0.02

0.015

0.012

Figure 1 Broken surface of part 1
Chemical composition could be different for different standards.
International standard gives broad freedom to the producers
concerning to the chemical composition in accordance with their
experience and production conditions until requirements for
mechanical properties are fulfilled. Many foundries in the world can
produce this type of nodular iron but always should to select good
producer. Quality of this nodular iron is mainly determined by the
present graphite nodules, their form size and distribution and their
microstructure. Because of that that investigation in this research
work was performed.

After visual control it was started with metallographic preparation.
Cylindrical part was cut longitudinally to be obtained two equal
parts. One of them was prepared for metallographic investigation
(figure 2a). Besides lateral surfaces near the fractured surface were
prepared too (figure 2 b), marked with rows.
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a
b
Figure 5 Investigated part 2 working nut a, prepared specimen b.

a
b
Figure 2 a longitudinally prepared specimen b laterally prepared
surface

At the figure 6 are presented pores at higher magnification x200. It
can be seen that they are with irregular shape. Figure 7 presents the
nodules of free graphite in the part 2, Graphite nodules are much
smaller compared with part 1. And Microstructure of part 2 is given
at figure 8

Presented nodules in the part 1 are given in the figure 3 (a and b),
and its microstructure is given in figure 4.

a

Figure 6 Micro photo of polished specimen with presented pores,
x200

b
Figure 3 Polished specimen from part 1, x100
Figure 7 Micro photo of polished specimen with graphite nodules,
x100
After analyze of graphite nodules, microstructural analyze was
performed. Because of that, polished specimen was etched with
Nital. Microstructure of part is given at figure 8. It consists of ferrite
and perlite.

Figure 4 Microstructure of part 1, etching with Nital
Part 2 - working nut

The second investigated part i.e. Working nut is given at figure 5a,
and the specimen prepared for metallographic investigation is given
at figure 5b. As can be seen from the macro specimen, micro pores
are noticed on the specimen (denoted with black arrow). Micro
pores can appear in the cast specimen, in the case of very fast
cooling when present gases are entrapped inside the specimen. But
in this case they can’t be serious problem for the quality of the part.

Figure 8 Microstructure of part 2

3. Discusion
Graphite nodules presented in both specimens were compared with
reference pictures from EN 945-1 given in figure 9.
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4. Conclusion
Metalographicaly were investigated two specimens from nodular
iron EN-GJS-500-7.
It was concluded that specimen 2 completely fulfilled standard
requirement. On the contrary specimen 1 was broken in exploratory
conditions and form, size and distribution on free graphite is not at
appropriate level.

5. Literature
a

[1] BS EN 1563:2011 Founding. Spheroidal graphite cast irons
[2] ISO 945-1:2008 Microstructure of cast irons -- Part 1: Graphite
classification by visual analysis
[3] ELKEM Norway, graphite structures in cast irons
[4] CLAAS GUS, Technical Information No. 2Spheroidal cast iron
EN-GJS
[5] Mark Ihm, Automotive Introduction to Gray Cast Iron, Brake
Rotor Metallurgy, TRW

b

c and d
Figure 9 Reference figures from standard EN 945-1
Graphite forms are presented at figures 9a. They are denoted with
Roman numbers I – VI. In both specimens graphite forms V and VI
are dominated. Requirement from the purchaser is to be presented
90-95% and the rest form IV. In part 2 these requirement are
completely fulfilled. But in the part 1 graphite form III so called
Vermicular ferrite is presented too (figure 3b and figure 9b). This
form of graphite according its mechanical properties is between
form I i.e. laminar graphite and nodular graphite, form VI
Concerning the properties of cast iron, the best solution is presence
of form V and VI [3]. The worst situation is presence of the form I,
because laminar graphite gives the highest stress concentration in
the iron. Vermicular graphite is something thicker than laminar
ferrite vermicular graphite i.e. forms III. The properties of
vermicular graphite are between lamellar and nodular graphite [4].
This form could be required in some special cases but in this case it
is not necessary.
Nodular ferrite is the best form compared to all other but finer
nodules give the best results. Concentration of free graphite in the
nodular iron should be 15-20 % from total investigated surface.
Number of nodules per unite should be 200-250 nodules/cm2.This
requirement is fulfilled for part 2. And the number of nodules is
lower than requirement for part 1 [5].
The size of nodules in part 1 is mainly 4 and 5. Nodules in part 2
are much finer and are in range 5-8 (Figure 9c). The size of
presented vermicular graphite (figures 3b and 9b) is size 4.
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STUDY THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS ON THE STRUCTURE
OF IRON-BASED ALLOYS WITH HIGH CONTENT OF CARBON, MANGANESE
AND CHROMIUM IN MODES OF HEAT TREATMENT
ПРОУЧВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЛЕГИРАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА НА
СПЛАВИ НА ЖЕЛЯЗНА ОСНОВА С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪГЛЕРОД, МАНГАН И
ХРОМ ПРИ РЕЖИМИ НА ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ
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University of chemical technology and metallurgy, Sofia
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Abstract: Demand for alloys with high mechanical performance and optimum qualities in the service conditions require new studies
regarding thermal stability, wear resistance and corrosion resistance to them. Of interest are materials in which the deficient and
expensive Ni is partially or completely substituted with Mn, such as the alloys of the systems Fe-Cr-Mn-C or Fe-Cr-Mn-Ni. To build
an accurate picture of the structural features, properties and their behavior in the operating conditions need to be carried out
relevant studies. The objectives of the study are related to clarify the processes of structure formation in heating and cooling of this
type of austenitic alloys. Object models are cast with an increased concentration of carbon and constant chromium and manganese
in the starting composition, as well as those supplemented with vanadium and nickel.
KEYWORDS: ALLOYING, VANADIUM, NICKEL, HEAT TREATMENT, MICROSTRUCTURE
1.

Introduction

3. Chemical composition

The aim of this study are materials in which the deficient and
expensive Ni is partially or completely substituted with Mn, such as
the alloys of the systems Fe-Cr-Mn-C or Fe-Cr-Mn-Ni, [1-3]. To an
accurate picture of the structural features, properties and their
behavior in terms of their exploitation, we made the investigation
plan and carried out the relevant studies. The objectives of these
investigation are related to clarify the processes of structure
formation at heating and cooling of this type austenitic alloys. A
starting composition of the alloys include a high concentration of C,
constant content of Cr and Mn, as well as supplemented with V and
Ni.
Major contribution to the systematization of the results have
previous studies of the team on the alloys of the system Fe-Cr-Mn
with carbon content more than eutectic . Novelty is the further
enriched with vanadium and nickel, the mechanisms of structure
formation during the casting process and changes after heating and
cooling of this type alloys that still contain unknown and should be
fully investigated.

The percentage of chemical elements in resulting alloys is predetermined by separation of filings according to standard
technology and spectral analysis of Spectrolab, Germany. To
specify the nitrogen content of the samples is made a gas analysis in
Institute of Metal Science, equipment, and technologies “Acad. A.
Balevski” with Center for Hydro- and Aerodynamics at the
Bulgarian Academy of Sciences, (IMSETHAC-BAS). The exact
chemical composition of materials is presented in Table 1.

2. Preparation of starting materials

Thermal treatment of samples was conducted in two stages. The
first stage of research is homogenization at 1150oC for 2 hours. The
aim is dissolving of the compounds at high temperatures (carbides,
nitrides, etc.) in the solid solution matrix which is homogeneous.
Hardening after homogenization is in water for the purpose of
fixing the high temperature state, i.e. in order to avoid disintegration
of the solid solution and separation of the second phase from him. A
greatest rate of absorption of carbon and nitrogen at high
temperatures of homogenization is carried out at crumbling of
carbide, nitride and carbo-nitride phases. This heat treatment is
implemented in a furnace type Ks-400. The specimens are
bombarded with corundum to be protected of the oxidation
atmosphere of the furnace and reduce the surface diffusion
processes. All samples are simultaneously placed in the furnace and
after reaching the 1150oC the retention is two hours. After removing
from furnace, the samples are immediately cooled in water.

Table 1. Chemical composition of the studied alloys
С,
Mn, Si,
Cr,
V,
Ni,
Alloys
%
%
%
%
%
%
1 (300)
1,38 22,6 0,45 4,0
2 (310)
1,38 22,2 0,42 4,0
1,52 3 (320)
1,38 22,2 0,10 3,8
2,2

N,
%
0,442
0,451
0,348

4. Heat treatment (HT) of the alloys
 Homogenization

The starting materials are prepared in an induction autoclave with
basic lining of crucible. The melting is effected in the closed
position of the machine and under pressure of about 12.10-5 Pa.
Raw materials are St. 3, electrolytic manganese, chromium
electrolyte, electrode graphite, technically pure aluminium and
ferrosilicon. Melt is treated in the atmosphere with molecular
nitrogen, ferroalloys are imported under pressure. The nitrogen is
present in the composition of the alloys by the addition of ferronitride and chromium as additives. The temperature of the casting is
in the range of 1480-1500oC. Control over the temperature changes
during the process is carried out by W-Re thermocouple and
recording device “Servogor”. Alloys are pouring into dry sand
forms with a rectangular section. After crystallization of cast shapes
are cut specimens on abrasive machine with special cooling,
preventing strain hardening of the surface layer. Samples are shaped
with an area of study 15÷20mm2, suitable for metallographic and XRay structural analysis.

 Aging
At the next stage of heat treatment the samples are put on aging at
temperatures 500°C, 700oC and 900oC and times of retention 1, 5,
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Roentgenograms are made of some specimens and are shown in
Figure 4.
Alloy 1

10 and 20 hours followed by rapid cooling in water. The modes are
presented in Table 2.
Table 2. Modes of heat treatment
Modes of
Spesimens
T [oC]
HT
Homogeni
1 (300)
1150
zation
2 (310)
500
3 (320)
Aging
700
900

Time,
[h]

Cooling

2

H2O

1, 5, 10, 20;
1, 5, 10, 20;
1, 5, 10, 20;

H2O

5. Measurement of hardness of samples
Device for measuring of hardness is combined device HP-250. A
standard method of Rockwell with load 1471N is attached.
Reporting is done on scale 1Rc=0,002mm depth of penetration. The
results are summarized in Fig. 1÷3.
Alloy 2

Macro-hardness, alloy 1
45
40
35
30
HRc

1-500

25

1-700
1-900

20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

1-500

21,6

32

39,6

34,5

38,9

1-700

21,6

36

36,7

31,5

35,8

1-900

21,6

21,2

31,8

30,5

23,5

Heat treatment

Macro-hardness, alloy 2
45
40
35
30
HRc

2-500

25

2-700
2-900

20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

2-500

16,2

28,5

31,1

34

35,9

2-700

16,2

28,5

32,5

31,7

42,2

2-900

16,2

29

27,4

30

22,7

Alloy 3

Heat treatment

Macro-hardness, alloy 3
30
25
20
3-500

HRc
15

3-700
3-900
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Figure 1÷3 Data for hardness of the alloys

6. X-Ray structural analyse
As a result of that analyse the facts are obtained for the distribution
of elements at the alloys in the form of different phases and
compounds. This is based on the fact that each phase has its own
crystal lattice, and this affects the X-ray as a specific system of
lines. The phase composition is determined by the data, calculated
from formulas and compared with standards. The results are
compared with existing datas for the lines of carbides and solid
solution phases α and γ . According to the serial numbers of the
elements from the research system in this analysis is used Crradiation because it has the greatest wavelength α = 2,29092 Å, [4].

Figure 4. X-ray diffraction of the alloys after homogenization

7. Microstructure metallographic analysis
Samples are prepared for analysis by standard methods [5, 6]. The
structure is developed with Nital (3% solution of HNO3 in ethyl
alcohol) and 10% solution of (NH4)2S2O8 in water. Metallographic
images are made at 300x magnification. Fig. 5 shows only part of
them.

14

Alloy 1
Homogenization1150оС/2 hours

Alloy 2
Homogenization 1150оС/2 hours

Alloy 3
Homogenization 1150оС/2 hours

Ageing 700оС/5 hours

Ageing 700оС/5 hours

Ageing 700оС/5 hours

Ageing 900оС/20 hours

Ageing 900оС/20 hours

Ageing 900оС/20 hours

Fig. 5. Microstructures of the alloys after heat treatment (HT)

8.

Conclusions

Alloy 1: In a homogenized state structure consists an austenitic
phase and undissolved carbide of type Me3C and Me23C6 - probably
complex carbides (Cr, Mn, Fe)23C6. The aging process starts
separating the finely dispersed second phase of type Me7CN3, as we
conclude about this in accordance with variation of makrohardness.
Upon aging 700oC/5 hours was observed maximum depositions and
maximum in hardness. With longer retention disintegration takes
place in the interrupted precipitation mechanism. Than are observed
formation of sections of pseudo-eutektoid (γ+carbides), which
quantity gradually decreases and is at least of prolonged retention of
20 hours. Upon aging 900oC/20 hours pass a dissolving the second
phase (solid solution is saturated with the alloying elements and the
amount of precipitates decrease).
Alloy 2: This composition has the greatest content of vanadium.
According to X-ray structural analysis in homogenized condition
are observed homogeneous austenitic grain and carbide phases type
Me3C and Me23C6. Aging occurred with a change of microstructure.
At low temperatures can be seen isolated grains, like teardrops, in
austenite structure, around some non-metallic inclusions (HT at
500oC). With consolidation of the second phase at 700 and 900oC
the hardness increase. The mechanism of precipitation under these
temperatures is different from that at 500°C and with increasing of
retention time leads to formation of colonies with analogy of
eutektoid - γ + carbides.
Alloy 3: The composition has added Ni and missing V. Regularities,
observed in aging are: absence of suspended eutectic carbides in a
homogenized condition and correspondingly low values for HRc
compared to the base alloy. At low temperature of aging there is not
deposition from second phase in volume and over the grain
boundaries. In 900oC and short retention are observed partial
precipitates of the eutectoid type, and at 10 and 20 hours is
observed the process of their dissolving in the austenite and
consequently reducing in macro-hardness. The amount of second
phase in any mode of aging is significantly less than the amount in
the same mode, separated in the base alloy. This affects the absolute
HRc, but the austenitic structure is more stable.
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Abstract: For many years casting alloys are widely used in dental applications. Among them, titanium and its alloys reveal the best
properties for this purpose. However, the casting is difficult but it may be improved by alloying. This research deals with titanium-based
alloys with zirconium additions. Investigated alloys were prepared by melting and casting in an electro-arc furnace under argon
atmosphere. In order to identify the phases present in alloys, structural analysis was performed by X-ray diffraction method. It was showed
two-phases microstructure of alloys. Further, zirconium addition in higher percentage contributes to formation of the beta phase of titanium
which possesses more adequate properties then alpha titanium. Microstructural observations by scanning electron microscopy and energydispersive spectrometry showed that phases have similar chemical composition. Measured Vickers hardness values were lower than for pure
titanium and are acceptable for dental applications.
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45 kV. For microstructural characterization samples were
metallographically prepared by grinding and polishing followed
by etching in a Kroll’s reagent. Microstructures of etched
samples were observed by light microscope Olympus GX51 with
digital camera. Detailed microstructural examinations were
performed by scanning electron microscope (SEM) Tescan Vega
TS 5136 MM and Bruker’s energy dispersive spectrometer
(EDS). Hardness of alloys was determined for polished samples
by Vickers method at applied loads of 1.96 N (HV0.2) and 19.60
N (HV2) during 10 s. Diagonals of Vickers pyramids indented in
samples were measured at 500 x magnification.

1. Introduction
Casting alloys are widely use for dental products making for
many years. Among them, titanium and titanium-based alloys
reveal the most adequate properties and continues to be the first
choice for dental treatments [1]. Therefore are used for full-cast,
metal-ceramic, and removable partial denture frameworks, dental
crowns and bridges, endosseous dental implants and plates for
oral maxillofacial surgery. However, the casting is difficult in
these cases, because of titanium high melting point and its high
reactivity with oxygen and impurities at elevated temperatures
and because of need for special casting machines and investments
[2,3]. To solve these problems as well as to improve mechanical
properties, titanium is alloyed. Titanium alloys of interest to
dentistry exist in three structural forms: alpha (α), beta (β)
and alpha-beta. The alpha (α) alloys have a hexagonal closely
packed (hcp) crystallographic structure stable at lower
temperatures, while the beta alloys (β) have a body-centred cubic
(bcc) form which is stable at high temperatures [4]. The phase
α/β transformation takes place at 863 °C. Alloying elements
affect this temperature, so α-stabilizing elements (Al, O) increase
phase transformation temperature, while β-stabilizing elements
(Mo, V) decrease it [5]. Zirconium is neutral element, which
slightly lowers or decreases temperature of phase transition,
depending on its content added to titanium [6]. Beta titanium is
preferred against the alpha titanium since it has better properties
acquired for dental use.

3. Results and discussion
According to the equilibrium phase diagram, zirconium and
titanium form solid solutions in the entire range of
concentrations. Precisely, low-temperature (αTi,Zr) and hightemperature (βTi,Zr) solid solution [6]. Diffractograms of
investigated alloys, obtained by XRD analysis, are displayed in
Figure 1. Phase identification was performed by matching each
peak with JCPDS-ICDD files [8]. As can be seen on identified
XRD patterns shown in figures 1 both alloys consist of two
phases. In alloy with lower Zr content (Fig.1a) alpha Ti and
martensitic α’ phase are present meaning that 13 at. % of
zirconium is not enough to achieve β phase of titanium. Higher
zirconium content (20 at. %) led to phase transformation α→β
and this β Ti was retained at room temperature (Fig.1b) due to
fast water cooling of alloy through a copper mould. Since the
alpha and alpha’ phases of titanium as well as beta titanium show
diffraction peaks at similar 2Theta values, it was necessary to
observe micrographs of alloys for confirmation of present phases.

2. Materials and methods
In this investigation titanium alloys with 13 and 20 at. % of
zirconium were prepared by casting and then examined.
Zirconium was selected as alloying element since it improves
mechanical properties of titanium and corrosion resistance as
well as biocompatibility of titanium [7]. Preparation of alloys
was performed by melting the pure elements (Ti 99.99% and Zr
99.9% in purity) in a laboratory arc furnace under argon
protective atmosphere. Melting was realized by electro-arc
established between the tungsten cathode and copper anode
which was served as mould and it was rapidly water cooled. In
order to achieve homogeneity, samples were remelted for five
times. Obtained samples were in a form of “buttons” and then
were casted in a cylindrical shape, 8 mm in diameter and 25 mm
in a high. These cylinders were cut in pieces to acquire a several
samples for examinations by different methods. Structural
analysis, i.e. identification of present phases was performed by
X-ray difractometry (XRD) using a Philips PW3040/60 X’Pert
PRO diffractometer with CuKα radiation generated at 40 mA and

Fig.1a XRD analysis of alloy containing 13 at.% Zr
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crystallographic point of view, it loses its hexagonal symmetry,
so it is described as a rombic and designated as α'' [5,9].
Detailed examination of microstructure was conducted using the
SEM and EDS. It is obvious on SEM micrographs (Figure 3) that
microstructure of alloy with lower Zr content consists of two
phases which are differ from these in figure 3b. Namely, it is
clear that alloy with higher Zr content contains coarse β Ti grains
and needle-like phase. This phase is an evidence of beta phase
transformation into martensitic α’’ phase which occurs during the
fast enough cooling of an alloy [10-12].
EDS analysis in point showed peaks characteristic for only Ti
and Zr, indicating that alloys were not contaminated during the
preparation. It means that only solid solutions (αTi,Zr) and
(βTi,Zr) were formed. Further, similar intensity of peaks pointed
in different phases means the similar chemical composition of
phases (Table 1).

Fig. 1b XRD analysis of alloy containing 20 at.% Zr
Micrographs of investigated alloys are presented in Figure 2. It
can be seen that microstructure of alloy with lower Zr content is
two-phases indicating the martensitic α’ phase (light area) within
the matrix of α Ti grains (gray area). Dark area is not a phase, but
presents the spots of stronger activity of etching agent. In figure
2b two phases are visible, but lighter one is in a much less extent.

Fig. 3 SEM and EDS point analysis of a) Ti87Zr13 and b) Ti80Zr20
Table 1: EDS point analysis
Alloy,
at.%
Ti87Zr13
Ti80Zr20

Fig. 2 Microstructures of alloys
It is known that alloy phases in titanium alloys depend on the
chemical composition and cooling conditions during the casting.
Therefore, if the cooling rate is a fast enough an acicular or lathlike martensite is formed. Martensitic transformation involves the
movement of atoms in the groups using the shear process. This
results in a microscopically homogeneous non-diffusional
transformation of cubic volume centered crystal structure into the
hexagonal close packed complex structure within the entire
volume. This martensite with hexagonal structure is referred to as
α' and occurs at high cooling rates and a small proportion of βstabilizer. With the increasing content of alloying element
distortion hexagonal structure of martensite takes place. From the

Element
Ti
Zr
Ti
Zr

Chemical composition of phases
α' phase,
α phase,
β phase,
at.%
at.%
at.%
86
87
14
13
81
79
19
21

Chemical compositions of phases in both alloys are very similar
and correspond to chemical compositions of alloys. This could be
explained by the fact that only transformation of crystal lattice
was take place without the change in chemical composition.
Also, these results indicate that α and β phase are solid solution
consist of α titanium and β titanium respectively and zirconium.
Above results were confirmed by EDS line analysis (Figure 4).
Namely, by scanning the samples surface across the all different
areas line profiles of Ti and Zr were obtained. It is obvious that
there is no visible change in concentration of Ti or Zr during the
scan transition through the different area, i.e. phases. This is
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showed for both alloys indicating that all phases have the very
similar composition. Accordingly, only crystal lattices are
different.

Zr to pure Ti resulted in two-phase microstructure consisting of
α and α’ phases. Further, β Ti was achieved by applied casting
conditions together with addition of 20 at.% of zirconium.
Simultaneously a certain quantity of α’’ phase are obtained. All
phases have similar chemical composition corresponding to
composition of alloy. Only differ is in their crystal lattice.
Vickers hardness values of experimental alloys are lower than for
pure titanium and acceptable for potential dental use. Finally,
zirconium addition resulted in a fluent casting of titanium alloys.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРБОНИЗИРАНИ
ОРИЗОВИ ЛЮСПИ КАТО ПРОТИВОПРИГАРНО ПОКРИТИЕ В ЛЕЯРСКИТЕ
ФОРМИ
INVESTIGATION OF POSSIBILITY OF APLICATION OF CARBONIZED RISE HUSKS AS AN
ANTIBURNT-ON SAND MOULD COAT
доц д-р инж.Петков Р.И., гл.ас.д-р инж.Тотева В.Б., доц.д-р инж.Николов Р.Н.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
е-mail: cast_rum@uctm.edu

Abstract: Burnt-on sand is a layer molding mixture strongly connected to the surface of the castings. This is the reason for the
recall or at least a sharp increase costs for cleaning of their surface. Additives to molding mixtures and / or dispersion coatings applied to
the working surface of the mould are used to prevent its formation.
The product, obtained according to the regime of the pyrolysis of rice husks contains SiO2, solid carbon and volatile hydrocarbons
in different ratios, and can be used for anti-burnt-on sand coating.
In this work has been investigated the possibility of using a pyrolyzed rice husks as a material for creating anti-burnt-on sand
coatings for sand molds for the iron and steel castings production.
Key words: burnt-on (sticking) sand, sand buckle, blind (dumb, ramming) scab, carbonized rice husks

пори и затрудняват проникването на метала в тях, а ако
притежават и редукционна способност – могат да предотвратят
изцяло това проникване.

1. Увод

Пригарът е един от най-разпространените дефекти в
отливките и особено в тези от черни метали. По статистически
данни за почистването му се изразходва средно 12-15% от
времето за производство на отливките. Пригара представлява
слой формовъчна смес здраво прилепнал по повърхността на
отливките. Формално, в зависимост от причините за
образуването му е прието да се подразделя на механичен,
химичен и термичен.

Най-често като материали за противопригарни
покрития традиционно се използват сребрист и черен графит,
смлян кокс, кварцово брашно, прахообразен циркон, оливин,
хромит, дистен силиманит, магнезит, както и талк. Използват
се както самостоятелно, така и в различни комбинации, за да се
постигне описания по-горе ефект.

Механичен пригар е този, при който връзката между
отделните зърна на формовъчната или сърцева смес се
осъществява от проникнал в порите й метал. Възможността за
подобно проникване на течен метал се определя най-вече от
металостатичния напор във формата, вискозитета на метала и
времето, през което той остава в течно състояние,
повърхностното напрежение на границата метал/форма,
размера на порите и налягането на газовата фаза в тях, степента
на уплътняване на формата.

Но от гледна точка на проблемите, свързани с опазване
на природата се налага да се търсят алтернативни решения –
оползотворяване на отпадъчни, замърсяващи околната среда
продукти като заместители на някои традиционно използвани
материали в определени технологични процеси.
В тази връзка, оризовите люспи (само в България става
дума за около 12хил. тона годишно) представляват голям
екологичен проблем, поради липса на достатъчно ефективни
възможности за оползотворяването им. Суровите оризови
люспи са изградени както от органични вещества – главно
целулоза, хемицелулоза, лигнин, така и от неорганични –
основно хидратирани оксидни съединения на Si, Al, Mg, Mn, Fe
и др. Един от възможните варианти за преработването им е
пиролиза при контролирани условия – температура 250-700ºС и
остатъчно налягане 1.33Ра. Процесът е свързан с получаване на
композитен C/SiO2 материал, който в зависимост от конкретния
режим съдържа от 40 до 55% SiO2 (при това преимуществено в
аморфен вид, който има минимално термично разширение), 45
до 60% твърд въглерод и до 10-15% летливи въглеводороди.

Като термичен пригар се определя този, при който
формовъчната смес се спича върху повърхността на отливката
за сметка на нискотопими фази, образувани при
взаимодействие на компонентите на самата формовъчна смес.
За разлика от термичния пригар, при химичния в
образуването на нискотопимите фази, водещо до спичане на
формовъчната смес върху повърхостта на отливката участие
взема и самия метал, по-точно оксидите, образувани на
повърхността му. Много често между термичния и химичния
пригар не се прави разлика.

Резултатите от термичния и рентгенофазовия анализ
показват, че след карбонизация на лигнино-целулозните
компоненти, твърдия пиролизен остатък запазва скелета на
полизахаридните вериги, в които остава диспергиран
аморфенSiO2 . Или с други думи твърдия пиролизен остатък
представлява органо-минерална матрица – хибридна смес от
аморфен SiO2 и въглерод.

На практика, обаче отливката се формира при
съвместното протичане на всички споменати взаимодействия
между течния метал и формата и пригар от посочените видове
в чист вид няма.

2. Същност на проблема

За предотвратяване на образуването на този дефект
обикновено се използват добавки към формовъчните смеси,
отделящи редукционно действащи газове при повишени
температури и/или дисперсни покрития, нанасяни на работната
повърхност на формата, които намаляват размера на откритите

В процеса на пиролиз на оризовите люспи се отделят
летливи
при
дадените
условия
съединения,
повисокомолекулните от които кондензират частично върху
повърхността на твърдия остатък и така запазват загубите при
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накаляване, т.е. газотворната способност на крайния продукт.
Част от тези съединения имат олеофилен характер – това са
главно парафини, други са хидрофилни – органични киселини,
феноли, естери и кетони.

Външният вид на отливките, получени при използване на
споменатите защитни мерки или без такива след почистване на
повърхността им с помощтта на песъкоструен апарат е показан на
фиг.2. На фиг.3 са показани детайлни фрагменти от повърхосттта
на същите отливки, илюстриращи разликата в качеството й.

В този смисъл, продукта, получен след пиролиза на
оризови люспи при посочените условия е потенциално
подходящ за използване като материал за противопригарни
покрития и добавки в леярското производство и най-вече при
производството на чугунени и стоманени отливки.
.

3. Методика, експерименти
ментални резултати

и

а)

б)

експери-

Целта на настоящата работа е да се изследва
възможността за използване на пиролизирани оризови люспи
като материал за създаване на тънки защитни противопригарни
покрития - обмазки по повърхността на работното
пространство на пясъчни форми, предназначени за малки
стоманени отливки.

в)

г)

Разработената методика за изследването предвижда
сравнителен анализ на качеството на повърхността на отливки,
получени във форми с различно противопригарно покритие и
без такова.
За експеримента са използвани отливки за лопатки за
дробометна машина с маса 0.620kg. Като сплав за изработване
на пробните отливки е използвана една от най-агресивните по
отношение на формовъчните смеси стомани – хатфилдовата –
110Г13Л (GX120Mn13).

а) пиролизирани оризови люспи

Формите за експеримента са изработени от пластична
формовъчна смес от кварцов пясък и водно стъкло(7%),
втвърдявана по СО2-процес, за която е характерна висока
химическа активност, особено към манганови стомани.
Кварцовият пясък е с фракция 016, а използваното водно
стъкло е със силикатен модул 2.8.
Като противопригарни материали са използвани:
- пиролизирани при 350ºС оризови люспи, твърдия
остатък на които съдържа 52% въглерод, съотношението
C/SiO2 е 1.08, а загубите при накаляване, т.е. летливи
компоненти - 12%;
- нефтен кокс (електроден „графит”);
- талк.

б) електроден графит (нефтен кокс)

Противопригарното покритие се нанася чрез
пулверизиране на водно-спиртна суспензия (45об.% етилов
алкохол), съдържаща по 15% от противоприганите материали,
фракция 0063-0050. Освен това суспензията съдържа два типа
свързващи вещества – неорганично - 4% натриев бентонит и
органично -3% фенол-формалдехид-фуранова смола, както и
0.1% неутрално ПАВ като стабилизатор.

в) талк

Преди заливане формите се подсушават при 120ºС,
след което се охлаждат до стайна температура, сглобяват се и
се заливат с приготвената в лабораторна индукционна пещ
стомана с температура 1480ºС – фиг.1.

г) формовъчна смес (без покритие)
фиг.2 Външен вид на пробните отливки в зависимост от вида
на защитното покритие
фиг.1 Лабораторна индукционна пещ
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ограничаване на взаимодействията на границата метал-форма,
който водят до образуването му.

4. Заключение
Проведените експерименти и получените експериментални
резултати показват недвусмислено, че пиролизираните при
определени условия оризови люспи – продукт, получен при
преработката на отпадък, който има силно ограничени
възможности за оползотворяване и е потециален замърсител на
околната среда, може успешно да се прилага като материал за
противопригарни покрития на леярските форми при
производството на малки и средни отливки от стомани, в това
число и високолегирни, и чугуни наред с традиционно
използваните за целта графит, циркон, маршалит и др.

а) пиролизирани оризови люспи
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г) формовъчна смес (без покритие)
фиг.3 Фрагменти от повърхността на експерименталните
отливки в зависимост от вида на защитното покритие

Анализът на получените резултати показва, че качеството на
повърхността на отливките при използване на пиролизирани
оризови люспи като противопригарен материал е съпоставимо с
това, получено при използване на електроден графит (нефтен
кокс), дори в известна степен е по-добро, което най-вероятно се
дължи на наличието на летливи органични съединения и
вследствие на това по-бързото създаване на силно редукционна
атмосфера в работното пространство на формата.
Покритието на основата на талк при тези условия не е
издържало – наблюдават се следи от интензивна ерозия и
напукване, което е довело локално до непосредствен контакт
между метала и формовъчната смес, в резултат на което се е
формирал трудноотделим пригар. Най-вероятната причина за това
при условията на настоящия експеримент е високия температурен
режим, който е малко над границата на термичната устойчивост на
талка.
Масивният пригар по повърхността на отливките, получени
без използване на защитно, противопригарно покритие, показан на
фиг.2г и фиг.3г е убедителна илюстрация за необходимостта от
предприемане на мерки за предотвратяване или в краен случай за
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THE TIME FACTOR IN THE SPHEROIDIZING AND GRAPHITIZING
MODIFICATION AND CAST IRON CRYSTALLIZATION
Lukianenko I.V., Fesenko M.A., Kosiachkov V.O., Fesenko. E.V.
(National technical university of Ukraine “KPI”, Kyiv)
АBSTRACT:This work was carried out studies on the effect of different ways of modifying the microstructure and mechanical properties
of cast ductile irons identical to the final chemical composition. For comparative studies have chosen three ways of modifying the molten
iron, characterized the time interval between the introduction of additives into the melt and crystallization of iron – autoclave method,
processing method in an open ladle ( "Sandwich process") and a method of in-mold melt processing ("Inmold-process").
It is found that the process mold inoculation molten iron a more effective compared to other methods studied, by reducing the
time interval between entering modifier in liquid iron and the onset of crystallization. This in turn enables the production of castings of
several grades of ductile iron in the total process stream without additional alloying and heat treatment.
Results of research testify in favor of the fluctuation hypothesis about straight line graphitization of cast iron during primary
crystallization.
KEYWORDS: HIGH-STRENGTH CAST IRON, MODIFIER, METHOD OF MODIFYING, MICROSTRUCTURE,
STRENGTH, HARDNESS, INMOLD- PROCESS, SANDWICH-PROCESS, AUTOCLAVE METHOD.

Structure and mechanical properties of ductile iron with
nodular graphite in cast condition defined by four technological
factors and may be substantially changed by heat treatment of
castings. Influence of chemical composition of the base alloy,
amount and absorption degree of spheroidizing magnesium and
graphitizing silicon introduced into the liquid iron, as well as the
cooling rate of the metal in the mold for the modification results
in a sufficiently studied full [1-5] . Fourth factor influencing these
results – the time interval between the input modifiers in liquid
melt and the beginning of crystallization – most researchers pay
negligible importance. Meanwhile it is well known that in contrast
to the alloying efficiency of modification during isothermal
exposure worsens: increased cast iron tendency to metastable

system crystallization "Fe-Fe3C" and reduced the degree of
graphite nodularity [1,2].
In the process of sequential replacement on four
industrial enterprises autoclave method of ductile iron production
(fig. 1, a) first by ladle (fig. 1, b), and then in-mold (fig. 1, c)
accumulated extensive statistical material on the technical and
economical efficiency of these methods of modification. Analysis
of the results proved conclusively advantage of in-mold method
of input magnesium and silicon in liquid iron, as compared with
previous methods, and that was the main reason for its
implementation in the production of complex thin-walled castings
of hydraulic equipment weighing up to 180 kg of ferritic
spheroidal graphite cast iron.

Fig. 1. Methods of complex spheroidizing and graphitizing modifying of cast iron in a sealed autoclave (a), in open ladle by
"sandwich" process (b) and directly in the casting mold by "in-mold" process (c).
From the data array of plant laboratories accumulated
during great enough time for analysis selected only the results of
meltings, in which iron chemical composition meets the
conditions listed in tab. 1. All three methods of modification
provided a high (96…98%) degree of nodularity in metal castings
suitable.

The microstructure of cast iron was determined on the
templets made of the middle part of cylindrical samples of
140 mm and a diameter of 6 to 40 mm, as well as standard
samples for mechanical testing, made from the casting samples of
10…12 kg of the working part having a thickness of 25 mm.
Values of the mechanical characteristics of the cast irons set by
standard methods.
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Table 1. Chemical composition of initial and modified cast-irons and amount of the silicon and magnesium entered in initial cast-iron
Chemical composition,% (weight percentage)
Object of analysis
C
Si
Mn
S
P
Mg
3,70
±0,08

2,15
±0,07

0,32
±0,02

0,029
±0,002

0,070
±0,002

–

into the mold reaction
chamber

−

1,01
±0,07

−

−

−

0,23
±0,07

into the open ladle

−

1,14
±0,04

−

−

−

0,19
±0,01

into the ladle in the
autoclave

−

0,95
±0,05

−

−

−

0,23
±0,01

into the mold

3,64
±0,06

3,06
±0,05

0,32
±0,02

0,018
±0,002

0,070
±0,002

0,058
±0,008

into the ladle

3,58
±0,04

3,18
±0,07

0,32
±0,02

0,012
±0,002

0,070
±0,002

0,042
±0,004

into the autoclave

3,62
±0,08

2,92
±0,07

0,32
±0,02

0,008
±0,002

0,070
±0,002

0,062
±0,008

Iron, modified

Modifier,
introduced

Initial cast iron

According to the results of dispersion analysis
comparing the experimental and tabulated values of Fisher's exact
test with a coefficient of 95% found that the amount of silicon and
magnesium, which is added to the molten metal, as well as the
chemical composition of the studied cast irons modified by
various methods did not significantly affect the microstructure
and mechanical properties of the alloy. At the same time, these
characteristics in the cast state essentially depend on the method
of modification.
Mean values and the dispersion of mechanical
characteristics of the cast iron modified into the reaction chamber
of the mold by "in-mold"-process, into the ladle bottom lining
open by "sandwich"-process and into the ladle placed in the
autoclave mark "KM-2" are shown in tab. 2. Typical

microstructure of cast iron in the relevant standard samples is
illustrated in fig. 2.
Found that in the cast iron in-mold modified, the
amount of graphite spheroids in 1 mm2 area microsection 40%
more than in the iron modified in the ladle, and 60% more than in
the iron modified in an autoclave. With the same carbon content,
average diameter of the spheroids is respectively 50, 65 and
85 µm. In cast iron, modified in an autoclave, there are separate
sections ledeburitic eutectic, which are absent in cast irons,
modified in-mold or in the ladle. Percentage of ferrite in cast iron
in-mold modified is 85…95% and a metal matrix of cast iron,
modified in the autoclave, preferably pearlitic with a fine ferrite
rim around the graphite spheroids.

Fig. 2. The microstructure of the cast iron casting in-mold modified (a), in an open ladle (b), in an autoclave (c). × 100.
Table 2.The mechanical properties of cast iron in-mold modified, in a ladle or in the autoclave in the cast state
Name of the mechanical
Arithmetic mean and the dispersion of the mechanical characteristics of cast iron
characteristics
modifying
into the mold
into the ladle
into the autoclave
Tensile strength σt.s, MPa
513 ± 23
553 ± 24
603 ± 28
Yield strength σy.s, МPа
342 ± 20
348 ± 28
394 ± 18
Relative elongation δ, %
13,5 ± 1,8
7,0 ± 1,2
2,4 ± 0,8
Impact elasticity KС, kJ/m2
750 ± 210
350 ± 90
120 ± 60
Hardness НВ
156…170
197…207
302…321
Microstructures difference (fig. 2) makes a significant
difference of the mechanical properties of cast irons, modified by
various technological options. Found by dispersion analysis that
the process of in-mold modification provides production of casts
with high plastic properties without bleaching in thin sections of
the walls in the cast state more reliably than the process of
modifying in an open ladle or in an autoclave. At the same time,

due to the increased dispersion of graphite and eutectic grains of
metal matrix, the strength characteristics of ferritic iron in-mold
modified, to stabilize at a high level. From tab. 2 shows that by
modification in the form of as-cast iron is obtained with a tensile
strength σt.s of more than 500 MPa and elongation δ more than
12%. This corresponds to the iron requirements of ДСТУ 3925-99
(standart) for industrial marks ВЧ 420-12, ВЧ 450-10, ВЧ 450-5,
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ВЧ 500-7, ВЧ 500-2. Mechanical characteristics of cast iron,
modified in an autoclave in the cast state do not meet the
requirements of ДСТУ 3925-99 to mark ВЧ 600-3 ductility, and
to mark HF 700-2 strength. Therefore, to achieve the desired
combination of strength and ductility of autoclave casts,
depending on the desired mark, factories generally subjected to
further ferrite annealing or perlite normalizing.
Thus, by method of in-mold modifying under certain
conditions can stably produce castings from nodular iron several
brands in the general process flow without additional alloying and
heat treatment.
It confirms metallographic analysis of the
microstructure of cast irons in the cylindrical samples of different
diameters. In the in-mold modified cast irons, in the samples of
6 mm diameter graphite spheroids number reaches 500...800 units
per 1 mm2 area microsection (fig. 3, curve 1) at their size
15...20 µm (fig. 4, curve 1). With the increase in the diameter of
the sample, i.e. with reduced cooling rate, the amount of graphite
spheroids rapidly decreases with a corresponding increase of their
size in samples of 40 mm diameter to 45...55 µm. In cast iron, in
an open ladle is modified or modified in the autoclave, the
samples of 6 mm diameter graphite inclusions sizes are
20...25 µm, i.e. only slightly exceed the graphite dimensions of
similar samples of cast iron, in-mold modified. However, the low
degree of graphitization their amount does not exceed of 125 units
per 1 mm2 area microsection (fig. 3 and 4, curves 2 and 3). In cast
iron samples with a diameter of 6 mm, in-mold modified, a
eutectic cementite is absent (fig. 5, a), whereas in the cast iron in
the ladle or in the autoclave modified, main part of carbon in
samples connected to the needle cementite of ledeburitic eutectic
(fig. 5, b, c). In the ladle modified cast iron, the eutectic cementite
disappears only in the samples of 20 mm diameter (fig. 5, e). In
the autoclave modified cast iron, individual inclusions of

ledeburitic eutectic observed even in samples of 40 mm diameter
(fig. 5, f). At the same diameter of cylindrical samples
microsection area occupied by ferrite in cast iron, in-mold
modified (fig. 6, curve 1), significantly more than in the ladle
modified cast iron (fig. 6, curve 2). Cast iron metal matrix
structure modified in the autoclave, in all the samples mostly
pearlitic with fine ferrite rim around the graphite spheroids (fig. 6,
curve 3).
Ceteris paribus, the main technological difference
between the three methods of modification lies in the different
time interval between introduction of modifier elements into the
molten metal and the beginning of crystallization in the mold. To
reduce the pressure in the autoclave to atmospheric, opening the
autoclave and removed from him the ladle, slag removal,
transportation and casting modified cast iron in form in a
manufacturing conditions is spent 8...12 minutes. If the total time
for these operations is more than 14...16 minutes, the propensity
of cast iron to graphitization and degree of graphite nodularity in
the modified cast iron begins to decrease rapidly. The removal of
slag, transportation and metal pouring spent 4...6 minutes after
modifying in the open ladle. Gist of the in-mold modifying cast
iron method reduces that interval up to several tens of seconds,
regardless of which form the first poured and which latter.
Thus, in the cast state with the same chemical
composition and the same cooling rate inclination to
graphitization during eutectic and eutectoid transformation, the
amount of graphite inclusions, graphite spheroids dispersity,
eutectic grain dispersion in the cast iron in-mold modified higher
than in the cast iron, modified in ladle, and significantly higher
than in the cast iron modified in the autoclave. The difference of
these indicators is particularly evident at high cooling rate
(fig. 3...6).

Fig. 3. The cooling rate influence (diameter of the cylindrical sample) by the amount of graphite spheroids in 1 mm2 area of
cast iron microsection modified into the mold (1), into an open ladle (2), into an autoclave (3).
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Fig. 4. The cooling rate influence (diameter of the cylindrical sample) by the diameter of the graphite spheroids in the cast iron
modified into the mold (1), into an open ladle (2), into an autoclave (3).

Fig. 5. The microstructure in cast iron specimens of 6 mm (a, b, c) and 40 mm diameter (d, e, f) modified: a, d – into the mold;
b, e – into an open ladle; c, f – into an autoclave. ×100

Fig. 6. The cooling rate influence (diameter of the cylindrical sample) by the relative microsection area occupied by ferrite in
the cast iron modified into the mold (1), into an open ladle (2), into an autoclave (3).
Tendency to crystallize on a metastable system "ironcementite" mainly explaining by the fact that when the cast iron
temperature drops to eutectic mean, probability of phase
fluctuations with carbon concentration, approximate to the 6,67%,
significantly higher than the probability of micro volumes with
carbon concentration, approximate to 100%. But, from the point
of view of thermodynamics, the minimum value of the free
energy corresponds more stable equilibrium of "iron-graphite"
system. Therefore, the propensity to structure formation by stable,
metastable or mixed system primarily depends on the length of
cast iron stay in the solid-liquid state at the eutectic solidification,
which determined by the rate of heat transfer between the microvolume of the alloy in the wall section of the casting and the
mold. The smaller section of the wall of the casting, the greater
the rate of its cooling, the shorter the duration of the isothermal
eutectic crystallization, the less the probability of increasing
carbon concentration from 6,67 to 100% in its fluctuation
groupings in the residual liquid and the greater the probability of
formation unstable cementite in ledeburitic eutectic.
Results of the study are in good agreement with the
fluctuation hypothesis and contradict to the inoculation hypothesis
about the mechanism and kinetics of graphitizing modification
and structure formation of cast iron in the primary crystallization.

According to the inoculation hypothesis additional
nucleant of crystallization of solid graphite phase during eutectic
crystallization of cast iron are refractory silicon carbides, iron
silicides or complex iron-carbon-silicon chemical compounds
which forming in the melt by modifying by the ferrosilicon or
ferrosilicon-magnesium. According to this hypothesis is difficult
to explain the effect of time factor on structure formation between
the introduction of additives in the alloy and the beginning of the
eutectic crystallization. The more uncertain the mechanism and
kinetics of deactivation refractory inoculators that leads to gradual
demodification of molten cast iron.
Fluctuation hypothesis assumes that the microparticles
of graphitizing modifier containing 45...75% of the silicon during
the dissolution time replacing part of the carbon in alloy from the
surrounding them microvolume of equilibrium solution of carbon
and silicon in the liquid iron. Depleted carbon and enriched
silicon fluctuation microvolumes of liquid become additional
potential nucleuses of primary austenite grains. Liquid in
microvolumes distant from ferrosilicon particles overloading
repressed carbon, fluctuation groups which are close to 100%
concentration and become additional potential nucleuses of
graphite phase in crystallizes eutectic. During the relatively long
exposure in ladle concentration fluctuations of carbon and silicon
gradually uniformly distributing in the volume of liquid cast iron
25

and efficiency of graphitizing modification respectively reduced
to zero. During cast iron modification directly into the mold such
exposure does not exceed ten seconds. Therefore, the graphitizing
efficiency of adding even small amounts of silicon in molten cast
iron is shown at the maximum level.
The results of experiment are not quite consistent with
the hypothesis mediated cast iron graphitization. According to this
hypothesis, the eutectic crystallization of cast iron always takes
place at a metastable system, followed by dissociation of the
formed solid ledeburite cementite to austenite and graphite by
"self-annealing" by the heat of the casting, cooling in the mold,
similar to high temperature annealing white cast iron at malleable.
In samples with a diameter of 6 mm made of cast iron in-mold
modified cooling which occurs with the high speed inclusions of
cementite or it "self-annealing" remains isn’t observed (fig. 4, a).
Probably, under certain conditions graphite separation directly
from the residual liquid without forming an intermediate
cementite during eutectic crystallization takes place. However, at
higher cooling rate, a low content of carbon and silicon, the
presence of chromium or other carbide stabilizing elements,
absence the operation of modification or long exposure of the
modified alloy to it beginning of crystallization conditions are
taking shape for full or partial crystallization by a metastable
system. Thus, the hypothesis of a direct graphitization from liquid
phase has the same right to exist as the hypothesis of iron
mediated graphitization.

CONCLUSIONS
Technological process of spheroidizing and graphitizing
modification directly into the mold provides a tendency of cast
iron to graphitization at the eutectic and eutectoid transformation,
the refinement of austenite grains and graphite spheroids,
increased ductility with high strength cast iron more efficiently
and reliably than the process of modification in the ladle or in an
autoclave.

The researching shows the benefit of the fluctuation
hypothesis of graphitizing modification and hypothesis about the
possibility of a direct cast iron graphitization from liquid phase at
the primary crystallization.
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Abstract: Here it is presented an integrated approach to design and manufacture tool equipment (metal molds and core-boxes) for
molding of details with a complex interface. The technology has been developed for preparation of aluminum castings for the hydraulic
industry. The constructive and technological solutions and parameters can be applied in solving such casting problems. The developed
equipment meets the needs of mechanized small-series production.
Keywords: ALUMINIUM CASTING, PERMANENT MOLD, CORE-BOXES

1.Увод

Фиг. 2. Mеханизирана хидравлична кокилна установка –
“Mehikous”

Пазарният дял на алуминиеви отливки получени в
кокили за първично вграждане и като резервни части
непрекъснато расте. В същото време нарастват и
изискванията към тях по отношение на механични свойства,
плътност, енергийна ефективност,
външен вид и
конкурентоспособност. В работата се илюстрира един
интегриран подход за проектиране, конструиране и
изработване на инструментална екипировка и разработване
на
технология
за
дребно-серийно
механизирано
производство на алуминиеви детайли за хидравличната
индустрия.

С помоща на специализиран софтуер бе проектирана
инструменталната екипировка. При разработване на чертеж
отливка са взети предвид необходимите механични прибавки
на повърхнините подлежащи на последваща механична
обработка. В процеса на проектиране са отчетени
конкретните особености на отливката като: разположение;
вид на леяковата система; хидродинамичния процес на
запълване; вентилация; подхранване на термичните зони;
избиваща система; начин на залагане на пясъчното сърце.
Формообразуващите на кокилата са изработени от
стомана 40Х (фиг.3), а тези на кутията за пясъчно сърце - от
алуминиева сплав - EN AW6082 T6 (фиг.4). Така се постига
желаната гладкост на работните повърхнини, точност в
размерните вериги, закръгленията и минимален припуск за
механична обработка. Това са предпоставки за получаване на
отливка с желаната геометрия и добър външен вид .

2. Характеристика на отливката и
конструкцията на инструменталната
екипировка

Отливката се характеризира със сложна и силно развита
повърхност, с преходи от тънки към дебели стени и зони с
термични възли (фиг.1), [1].

Фиг. 1. Отливка Корпус
Геометрията на отливката позволява инструменталната
екипировка да е метална форма с пясъчно сърце за
„Корпус”, монтирана на механизирана хидравлична кокилна
установка – “Mehikous” (фиг. 2).

Фиг. 3 Сборен чертеж на кокилата
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пясъчното сърце от 8 до 10 min. не се получава пригар на
повърхността му и отпада необходимостта от обмазка. За
лесно отделяне на сърцето от кутията е използван силиконов
лубрикант.

4.Технология за отливане на детайла и
термообработка

Използвана е сплав А356. Mеталургията й е разгледана
от авторите в [6]. Начална температура на формата е 220÷250
°С. Температурата на метала е 710÷720 °С. Времето за
запълване на кокилата с метал е
4÷8 s. По
формообразуващите повърхнини на кокилата за получаване
на бездефектна повърхност и добра вентилация е нанесена
топлоизолационна обмазка DYCOTE 87G с дебелина на слоя
0,2÷0,3 mm и преди всяка следваща отливка по
повърхнините се нанася талк. Леяковата система е обмазана
с изолационно покритие DYCOTE 140 с дебелина на слоя
0,6÷0,8 mm. Температурното поле на формата се поддържа
чрез непрекъснат леярски цикъл от 3 до 5 мин.

Фиг. 4. Сборен чертеж на кутия за пясъчно сърце

3.Технология за изработване на пясъчно
сърце

За постигане високо качество на работните повърхнини
на сърцето (фиг.5) - якост, плътност, точност и
възпроизводимост бе избран HOT BOX процес [2], [3], [4],
[5]. Използван е плакиран пясък ПК 25. Сърцето се
характеризира със сложна повърхност, малък обем и тегло
100 гр. Технологията за получаване на сърцето е следната:
температурата при ръчно запълване на кутията
(фиг.6) е 25-35°С;
нагряване на сърцевата кутия в продължение на
10 мин. до температура 170 - 180°С;
отваряне на кутията и избиване на сърцето;
охлаждане на сърцевата кутия до първоначална
температура.
Фиг. 7. Отливка „Корпус” с пясъчно сърце
Теглото на отливката (фиг.7) с леяковата система и
пясъчното сърце е 0,820 кг. Чистото тегло на отливката е
0,500 кг. В процеса на леене трябва да се контролира
температурата на постъпващия метал, която не трябва да
превишава 740 °С. При по-висока температура се появяват
вътрешни остатъчни
напрежения, които водят до
деформации след термообработка. При неспазване на
технологичния режим се появяват всмукнатини в отливката
на входа на леяковата система. Отстраняване на пясъчното
сърце се осъществява чрез термично разрушаване при
температура 380÷400 °С в продължение на 6÷8 часа. Отлята
е опитна серия от 200 бр. детайли. Проведена е
термообработка - режим Т6, при който се постига
необходимата
твърдост
HB-105÷110.
Режимът
на
термообработка е следният:
- хомогенизация → 525 ± 3°С / 3h
- закаляване във вода → 20÷25°С
- изкуствено стареене → 175 ± 3°С / 6h
Качеството на отливките напълно удовлетворява
техническите изисквания на клиента. Получения брак е помалко от 2% .

Фиг. 5. Пясъчно сърце

4. Изводи

Показан е интегриран подход за проектиране,
конструиране и изработка на инструментална екипировка кутия за пясъчно сърце и метална форма.
Pазработeнa e технология за производство на детайл от
алуминиева сплав с високи изисквания за херметичност с
приложение в хидравличната промишленост.

Фиг.6. Кутия за пясъчно сърце
Възпроизводимостта на качеството на сърцето се подържа
лесно при спазване на температурния режим на сърцевата
кутия. Технологичното време за получаване на сърцето е
около 14 min. По време на технологичните изпитания за
отливане на детайла е установено, че при втвърдяване на
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ И
МАШИНОСТРОЕНИИ
Родионова И.Г., д.т.н., заместитель директора ЦФМК ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Россия, Москва;
Амежнов А.В., к.т.н., старший научный сотрудник СИН ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Россия, Москва; Павлов
А.А., к.т.н, заместитель директора ООО «Институт биметаллических сплавов», Россия, Москва; Киссельман М.А., к.т.н.,
главный специалист ООО «НПФ «Комтерм», Россия, Москва; Левков Л.Я., зав. лаб. спецэлектрометаллургии, к.т.н.; Уткина
К. Н., младший научный сотрудник лаборатории спецэлектрометаллургии АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Россия, Москва.
В настоящее время электрошлаковый процесс
играет огромную роль в металлургии и машиностроении.
Главное преимущество электрошлакового переплава (ЭШП)
по
сравнению
с
вакуумно-дуговым,
вакуумноиндукционным, плазменно-дуговым, электронно-лучевым и
другими переплавами - это простота и надежность
оборудования, высокая универсальность и эффективность
технологии. После электрошлакового переплава снижается
содержание неметаллических включений в 2,0–2,5 раза и
содержание серы до 0,001 %, последовательная снизу вверх
кристаллизация способствует формированию плотного
литого металла с высокой химической и структурной
однородностью.
Методом ЭШП получают стали для дисков и
лопаток газотурбинных авиационных двигателей, газовых
турбин, электро- и парогенераторов, прокатных валков и
других деталей различного оборудования, работающих в
сложных условиях. Электрошлаковая технология —
перспективный,
постоянно
развивающийся
процесс,
различные варианты которого (электрошлаковое литье ЭШЛ,
электрошлаковая наплавка ЭШН) предоставляют все новые
возможности улучшения структуры и качества заготовок
различного назначения.
Сам ЭШП, по существу, литейная технология. В
современном
литейном
производстве
заранее
приготавливают жидкий металл, а затем его заливают в
полость литейной формы. То есть операция расплавления
металла и операция его затвердевания разобщены операцией
заливки. При ЭШЛ получение с помощью электрошлакового
переплава жидкого металла самого высокого качества,
заполнение им формы и затвердевание отливки происходят
одновременно и в одном месте. Литейная форма при этом
выполняет две функции — служит местом для приготовления
жидкого металла и формирует отливки. Основные
преимущества ЭШЛ - рафинирование металла от примесей и
неметаллических включений и отсутствие ликвации.
Одной из разновидностей процессов ЭШЛ является
и центробежное электрошлаковое литье, которым в
частности получают высококачественные заготовки с
минимальными
материальными
затратами.
Формообразование
и
кристаллизация
металла,
предварительно расплавленного под слоем рафинирующего
шлака, происходит в поле центробежных сил вращающейся
литейной формы. Уплотнение металла, удаление из него
неметаллических включений ведет к достижению высоких
качественных и эксплуатационных показателей металла. В
настоящее время ряд российских заводов успешно
продолжает
тенденцию
развития
центробежного
электрошлакового литья как способа получения деталей
ответственного назначения для машиностроения, атомной
промышленности, при изготовлении отливок типа тел
вращения – фланцев, патрубков, распорных колец, седел.
Цеха различных металлургических и машиностроительных
предприятий,
в
том
числе,
Чеховского
завода
энергетического машиностроения, Чебоксарского завода
промышленных тракторов, ЗАО «Курганспецарматура» и
других оснащены установками ЦЭШЛ.
Еще
одним
перспективным
направлением
использования электрошлаковых технологий является
получение двух- и трехслойных материалов способом ЭШН.

Условия
эксплуатации
многих
видов
наиболее
ответственного оборудования требуют использования
металлических материалов, в которых сочетаются различные
свойства, практически недостижимые в отдельно взятом
металле. В настоящее время все более широкое применение в
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства
находят биметаллы, имеющие основной слой из
конструкционной углеродистой или низколегированной
стали и плакирующий слой из коррозионностойкой или
износостойкой стали.
Основными
требованиями,
предъявляемыми
изготовителями оборудования и изделий к двухслойным
листам,
обеспечивающими
технологичность
при
изготовлении и надежность в процессе эксплуатации,
являются сплошность сцепления слоев на уровне 0 и 1 класса
при определении методами ультразвукового контроля (УЗК)
по существующим стандартам, а также высокая прочность
сцепления слоев при испытаниях на срез плакирующего слоя
- не ниже 350 Н/мм2. Как показывают результаты
многочисленных исследований, именно такой уровень
прочности сцепления слоев обеспечивает высокую
технологичность биметалла, отсутствие расслоений в
процессе изготовления оборудования (гибке, штамповке,
сварке, других технологических операциях), а также при его
дальнейшей эксплуатации.
Традиционно для получения биметаллических
заготовок и листов широко применялись такие способы, как
пакетная прокатка и литейный способ. Позже появились
сварка взрывом и электрошлаковая наплавка (ЭШН).
В настоящее время в России освоена, не имеющая
мировых аналогов, технология производства двухслойной и
трехслойной стали, с использованием электрошлаковой
наплавки (ЭШН), реализуемая, в частности, в ОАО
«Северсталь». Суть технологии получения двух- и
трехслойных заготовок методом
ЭШН заключается в
следующем. В зазоре между поверхностью заготовки
основного
слоя
из
конструкционной
стали
и
водоохлаждаемым кристаллизатором наводится шлаковая
ванна, в которую помещаются расходуемые электроды из
коррозионно-стойкой стали, перекрывающие большую часть
ширины наплавляемой заготовки.
Вертикально расположенные электроды, которые
могут быть составлены из отдельных пластин или из
сортового проката круглого или квадратного сечения,
подаются сверху вниз с одновременным передвижением
сляба. При прохождении электрического тока происходит
разогрев шлаковой ванны, при этом тепла должно быть
достаточно как для расплавления расходуемых электродов,
так и для подплавления поверхностных участков основного
слоя. Наплавленный слой кристаллизуется на поверхности
заготовки основного слоя, его толщина складывается из
величины зазора между поверхностью заготовки и
кристаллизатором, а также глубины проплавления основного
слоя.
В процессе наплавки переплавляемая сталь
фактически подвергается электрошлаковому переплаву
(ЭШП), что обеспечивает высокую чистоту стали по
примесям - сере (менее 0,005%), кислороду и
неметаллическим включениям, и как следствие, более
высокие
показатели
коррозионной
стойкости,
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износостойкости и другим характеристикам получаемой
продукции по сравнению со сталями аналогичных марок, но
полученными без использования ЭШП. При правильном
выборе состава флюса, режимов электрошлаковой наплавки и
последующей температурно-деформационной обработки,
коррозионная стойкость наплавленного слоя из стали типа
08Х13 может быть выше коррозионной стойкости более
легированной стали типа 08Х18Н10Т, полученной обычной
(открытой дуговой) выплавкой.
После ЭШН, полученные двух- или трехслойные
заготовки толщиной до 400 мм, шириной до 1800 мм и
длиной до 6000 мм подвергаются горячей прокатке. Далее
следует термическая обработка полученного проката, правка,
ультразвуковой контроль (УЗК), металлографические и
механические испытания.
За
счет
одновременной
кристаллизации
подплавившегося металла основы и наплавленного слоя
обеспечивается высокая прочность соединения слоев:
сопротивление срезу в интервале 350-600 Н/мм2, что
существенно выше, чем средний уровень прочности
сцепления слоев в двухслойных сталях, получаемых по
другим технологиям.
В
настоящее
время
коррозионностойкие
биметаллические материалы нашли широкое применение в
таких
отраслях
промышленности,
как
нефтяная,
нефтехимическая, перерабатывающая и др. За последнее 10летие из двухслойных листов, полученных с использованием
метода электрошлаковой наплавки, были изготовлены
различные виды оборудования для нефтеперерабатывающих
заводов. В качестве плакирующего слоя, как правило,
использовали
хромистые
и
хромоникелевые
коррозионностойкие
стали,
в
качестве
основного
конструкционные и теплостойкие стали. При этом была
отмечена высокая технологичность двухслойных листов при
изготовлении
оборудования,
связанная
с
высокой
прочностью и сплошностью соединения слоев.
Как показывают многочисленные исследования, еще
одним актуальным направлением применения двухслойных
сталей является их использование в сельскохозяйственном
машиностроении для изделий, подвергающихся коррозии
и/или
износу.
В
направлении
применения
коррозионностойких биметаллов наиболее перспективны
конструктивные элементы сельскохозяйственных машин,
имеющие коробчатые сечение (малообъемные бункера и
кузова, семенные и туковые ящики), и другие
технологические емкости.
Одним
из
путей
повышения
служебных
характеристик рабочих органов сельскохозяйственных
машин, в частности износостойкости, является применение в
качестве материалов для их изготовления биметаллов с
основным слоем из конструкционной стали и плакирующим
слоем из износостойкой стали. Существенным недостатком
производимых ранее биметаллов была низкая прочность
соединения слоев, что приводило к расслоениям в процессе
изготовления изделий или при их эксплуатации. В настоящее
время существует реальная возможность устранить
указанный недостаток, используя для получения биметалла
метод электрошлаковой наплавки (ЭШН).

Одним из наиболее перспективных направлений
использования биметалла, полученного методом ЭШН,
является обеспечение гарантированной безаварийной и
безремонтной
эксплуатации
пролетных
строений
железнодорожных мостов, сооружаемых с использованием
металлоконструкций с балластным корытом. В настоящее
время для указанных целей в России наиболее часто
применяют низколегированные стали, на которые наносят
дорогостоящие лакокрасочные покрытия, которые не
обеспечивают
требуемого
ресурса
эксплуатации
рассматриваемых конструкций. Наиболее перспективным
решением
проблемы
повышения
эксплуатационной
надежности железнодорожных мостов станет использование
для изготовления балластного корыта разрабатываемых
двухслойных сталей с основным слоем из высокопрочной
конструкционной стали и плакирующим слоем из
многофункциональной стали с повышенной коррозионной
стойкостью и износостойкостью.
Работа выполнена в рамках соглашения о прeдоставлении
субсидии № 14.624.21.0010 от 21.10.2014 г. Уникальный
идентификатор ПНИ (проекта) RFMEF162414X0010
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НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДНИ, МАЛКИ И МИКРО-ЛЕЯРНИ
Бушев Ст. доц. д-р инж.
Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по
хидро- аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София, България
E-mail: stbushev@abv.bg
Резюме: Методологията за конструиране на леярската технология е въз основа на съвременната наука – теорията на
структурообразуване при леене. За кокурентността на средните, малките и микро леярните (чрез техните: гъвкавост,
мобилност, дребносерииност, пазарна адаптивност и др.) е необходимо приспособяване на тази методология за тяхната
инженерна практика. Това се предлага да се осъществава с целенасочен подход за научно осигуряване – математика;
математична физика; приложение на технологии от научни (фундаментални) експериментилни.
Kлючови думи: НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ, МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИЧНА ФИЗИКА, НАУЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

SCIENTIFIC SUPPORT OF MIDDLE, LITTLE AND MICRO FOUNDRIES
Abstract: The methodology for constructing the foundry technology is the based on the modern science - the theory of structure
formation in casting. For the competition of the middle, small and micro foundries (through their: flexibility, mobility, small-scale
commodity, market adaptability, etc.). Need to adapt this methodology to their engineering practice. It is proposed to with a focused
approach to research support - Mathematics; Mathematical Physics; application of technologies from scientific (fundamental) experiments.
Keywords: SCIENTIFIC SUPORT, MATHEMATICS, MATHEMATICAL PHYSICS, FUNDAMENTAL EXPERIMENTS

кръговрата на въглеродният диоксид в природата – затворен
цикъл съставен от свързани отворени системи и процеси.
Влиянието на екологичните изисквания към една леярна е тя да
бъде „еколого-икономически комплекс“ (българска идея) –
употреба на възобновяема енергия, без загуби на метал, без/или
само с отпадъци използвани, за други производства.

1. Увод.
Изследванията са два вида:
Фундаментални – работят научни колективи (често
международни); само държавно финансиране.
(F)
Резултатите от (А) са: 1. Математично описание на физично
явление (я), процес (и); 2. Експериментално потвърждение.

Работните свойства на сплавите и изделията от тях според
А. Т. Балевски са [1]:

Технологични – работят научни колективи (фирмена
политика); фирмени инвестиции за изделие в пазарен
сегмент.
(T)
Технологични изследвания може да си позволят само големи
фирми с огромен оборотен капитал със собствен институт.

Такова съчетание от механични и технологични (а в някои
случаи и физични, и химични) свойства, каквито не притежава
никой чист метал независимо от това, на каква механична и
термична обработка е подложен;
(1)
Такова съчетание от механични и технологични (а в някои
случаи и физични, и химични) свойства, каквито не притежава
никоя отливка от чист метал, независимо от това на каква
механична и термична обработка е подложена.
(2)

Средните, малките и най-вече микро-фирмите не правят
малки (дори микро) технологични изследвания, а инвестират за
– готови изделия и/или патенти. Леярството е основа за бранш
„МАШИНОСТРОЕНЕ“, защото е икономически най-изгодния
начин за производство на изделия от метални сплави със
сложна геометрия. Изделията са: единични или съставни за
„УСТОЙЧИВ ПАЗАР – МАШИНОСТРОЕНЕ“ (Фиг. 1)

Носител на работните свойства (1 и 2) е крайната макро- и
микро-структура – фазов преход от първи и втори род.
Обобщен математичен и физичен израз на една леярска
технологична система са операторите: на преобразуване на
енергия A и на управляемост B:
Α = [(Α1, Α2), (А2.1, А2.2)];

B(ni, ∆µ ) = 0, i ∈[1÷nmax],

където: за Α – А1. Макро-ниво [1, 3] – затвърдяване и се описва
чрез математичната теория на топлопроводността – задача на
Стефан – Шварц; А2. Микро-ниво: А2.1 Класическа теория на
кристализация [1, 3]; в [8] теоретичният модел на структурообразуване – моделът на Косел –Странски – Фолмер – Каишев
и основното уравнение на фазообразуване на Кашчиев; А2.2
Описание образуването на структури чрез квантова механика –
съвременни програмни продукти; за B: ni – редуциран брой
параметри на технологичната системата, с които се отчитат
съществените връзки за въздействие върху фазовият преход от
първи род (чрез движещата сила – пресищането ∆µ) [5, 8].

Фиг. 1 Движение на отливка в УСТОЙЧИВ ПАЗАР –
МАШИНОСТРОЕНЕ – загуби на метал <3%.

Целта е – методология за научно осигуряване на средни, малки
и най-вече микро-леярни.

Понятието „устойчивост” е свързано със съществуването на
физична система, а с екологията то е свързано с кръговрата на

32

2. Евристична методология за технологии с
фазови преходи – леене и термообработка.

е показана изчислителната физика за конструиране на леярска
технология с цел: управляемост и управление процесите на
структурообразуване въз основа на [9]; или по-разбираемо за
леярството – физика на твърдо тяло и квантова механика [15]

Евристичната методология, създадена в ИМСТЦХА ,,Акад.
Ангел Балевски” – БАН въз основа на [1, 2, 3, 4, 5, 6] е:
1. Дефиниция на сложност по модела на W. Corfield [3],
+
+
2сложност 

→
→
+
3непредвидена сложност 
4ситуационна или
→
+
5дифузия
контекстна (преносна) реализация 
→
+
(разпространение) и приемане 
→ 6непредвидимост
+
неопределеност 
→ 1хаос;

състоящ се от шест-фази: 1хаос

Фиг.2 Избор на знания за конкурентноспособност.

2. Интердисциплинарен подход (необходими науки)
плюс експеримент за оценка на въздействие и за синтез
(обособяване) на отворени системи;
3. Отворената система се превръща в технологична
тогава и само тогава, когато е описана, нейната
управляемост т.е. стохастичното й поведение;
4. Обобщен термодинамичен принцип за управление на
отворени системи [5, 6]: Управление въз основа на
информация за външните въздействия върху основните
процеси на технологичния обект с обратна връзка (от
косвен носител на информация).
5. Мулти-мащабен подход – фазов преход от първи род
(леене) и структура, структура на инженерна система (Фиг.2)
Спред нас евристичните методи са много удобни за
технологии с фазови преходи [6, 7, 8]. Микро леярните са
интересни, защото:
най-малки
инвестиции,
гъвкавост,
мобилност,
производство от малки (дребни или едно изделие) серии, найвисока скорост на пазарна адаптивност и др., а с
евристичните методи се ускорява процесът за намиране на
добро инженерно решение, без технологично проучване.

3. Изчислителна физика [9]
Изчислителната физика се използва да се разберът сложни
явления вън от границите на аналитичните теории. Използва се
[9]: 1. аналитично моделиране ≡ математично моделиране е
процесът на конструиране на модел с използване на априорни
знания за обекта на изследване, съществуващи преди
провеждането на експеримент с обекта; 2. Изчислителната
физика се приема като третият клон на физиката - заедно с
аналитична теория и експеримент; 3. Моделиране/симулация
като
"експериментални
теория"
или
"теоретични
експерименти". Квантовата механика доказа, че електронната
структура е важна и основна за разбиране на: I. Свойства на
материали: 1. Еластични константи; 2. Кохезионни енергии; 3.
Термични свойства; 4. Магнетизъм (поръчване и динамика); 5.
Оптичен отговор; 6. Фазовите преходи; 7. Повърхностни
явления; 8. Интерфейсни явления; 9. Транспорт. II. Наука за
свойства, дефинирани в мезо-мащаб: 1. Размествания; 2.
Фиксиране (изкълчвания, магнитни стени на домейни ...); 3.
Зърно, граници; 4. Пукнатини, дефекти, примеси, щамове; 5.
Сила; 6. Зародишообразуване и растеж на микроструктури. III.
Съвкупност от модерни компютри, "инженери" по
електронни структура и експериментални групи за: 1.
Проектиране на нови магнитни материали за съхранение на
данни; 2. Проектиране на нови структури, на нови
микроструктури за сплави приложения 3. Изследване на GMR
интерфейси 4. Изследване на протеин сгъване и биологични
проблеми; 5. т.н.! [9]. Изчислителната физика освен трети клон
на науката е научна основа (посредник) и за икономиката т.е.
чрез изчислителната физика микро-леярните – може да избират
от пазара на знанието [12] необходимите им знания [9]. На
(Фиг. 2) е показан възможният избор, който микролеярната
избира в своята собствена икономическа политика и на (Фиг.3)

Фиг.3 Изчислителна физика за микро леярни: 1)
електронната структура е източник на всички свойства на
материалите [9]; 2) изчислителна физика – фазов преход от
първи род при леене; 3) основната технологична схема на ОТС
за леене, където ВХОД→(ОТС – леене)→ИЗХОД е представа
за оператор (A) на преобразуване на енергия и вещество;
ФИЛТЪР→(Управляемост на ОТС)→ВХОД е идея за оператор
на управляемост (B) [5, 6].;
На (Фиг.4) са представени геометрични схеми на машинни
методи на леене
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б)

а)

в)

г)

д)

Фиг.4 Геометрични схеми на машинни методи на леене и за избор на изчислителна физика за конструиране на технологичната леярска
система – (отливка (C))/(форма (M) с гранични повърхости WS и Γ)
а) леене с противоналягане, където: tfi e локалното време на затвърдяване; правило на Хворинов V – обем на реална отливка с повърхност S е
приведен до пластина с еднаква дебелина (RB), локални обеми Vi и повърхности Si;СТРУКТУРИ – DAS анализ и локално време на затвърдяване LST;
б) леене под високо налягане Р, получено от хоризонтално движещо се бутало; в) топене и рафиниране на метали в среден вакуум (цилиндър), qs –
топлинен поток от електронен сноп, α – коефициент на топлопредаване при повърхността на отливката; г) полутечно щамповане (цилиндър) с
налягане P, получено от вертикално движещо се бутало M1; д) центробежно леене (цилиндрична форма) и силовото поле при различни обороти на
въртене n.

4. Приложение на методологията – микро
леярни

интересува от фундаменталните резултати. Програмните
продукти се пресъздават въз основа на съответните научни
резултати от фундаменталните изследвания [1, 2, 3, 4, 9 и 10].

Възможностие за симулация на леярските процеси със
задачата на Стефан – Шварц е софуерният пакет Magma5 [12]
т.е. изчислителна физика за леяри.. Постижения на
съвременното компютърно симулиране и оптимизиране на
формирането на отливки са работи [13 и 14]. Анализ на
схемите (виж Фиг.3) са правени с програмен продукт създаден
в института на крайни елемнти, а може да се работи и с други
методи например – крайни разлики; гранични елементи.

Следователно за устойчиво място на детайлиста на пазара е
необходима лесна възможност за избор на фундаментален
резултат т.е. изчислителна физика. По тази причина се
преминава към термина „отворени иновации” [11], чиято
същност нарастналият интерес на световният пазар към
академичните дейности. За малки пазари например бъдещето
на българската индустрия зависи от използването на найновите постижения на науката (включително тези получили –
Нобелова
награда);
техниката;
материалознанието;
технологиите; системите за управление, създадени в България,
Европа и света [11].

От особена важност е, че изчислителната физика е част от
фундаменталните изследвания т.е. по-скоро динамиката на
пазара реагира бързо и конкуренцията заставя детайлиста да се
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На (Фиг.5) е представен алгоритъм за научно осигуряване
въз основа на пълното научно знание

3. Показан е алгоритъм за научно осигуряване на микролеярна.
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Участие на голяма фирма на малък паза е чрез завод-сервиз
т.е. висококачествено изделие пренесено на малки разстояния.
Фирмена политика на разсеяно производство на коли: избира
се завод сервиз за поддържане, рециклиране и производство на
автомобили от една марка – кола, пикап, камион, автобус и т.н.
Производствената дейност е според нуждите на пазара т.е.
колкото са марките в експлоатация. Всички части за
поддържане, рециклиране и за нова кола трябва да се
произвеждат разпределено според географията на малкия пазар
като България. Получава се взаимодействие на различни
скорости в икономиката. Според нас съществуват три скорости
в икономиката: най-висока – корпорация с огромен оборотен
капитал; локална скорост – икономиката на България; найниска скорост детайлен пазар (детайлист или дребен)
производител или потребител. Идеята е да се работи с
възможно максимален брой фирми, а от тяхната политика и
местни икономически условия ще се получи реалната картина.

14. Georgiev Georgi Evt., N. Tonchev, Iw. Georgiev, P. Petrov,
V. Videv, Computer Optimization of a Technology for Forming a
Steel Casting, Engineering Sciences, ISSN 1312-5702, LII, № 2,
pp.73-80, 2015.
15. Борисов М., Маринова К., Увод във физиката на
твърдото тяло, Първа част, Наука и изкуство, София, 1977.

5. Изводи
1. Представена е пълната методология за научно
осигуряване на технологии с фазови преходи и използване на
изчислителна физика.
2. Показана е необходимостта на леярната (независимо от
големината) за бърза оценка и избор – изчислителна физика.
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СТРУКТУРИ НА МЕТАЛИ И СПЛАВИ – МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА
Колев С. гл. ас. инж., Бушев Ст. доц. д-р инж.
Институт по металознание съоръжения и технологии “Акад. А. Балевски”
с център по хидро- аеродинамика - БАН, София, България
kolev@abv.bg , stbushev@abv.bg
Резюме: Макро- и микроструктурата на материала на летите и термообработени изделия е носител на техните свойства.
Оценките на механичните свойства се използват в методологията на структурните изследвания. Оценката на жилавост е
основна за механичните свойства. Предлага се използване на програмните продукти на изчислителна физика при отчитане на
механичните изпитания в структурните изследвания.
Ключови думи: МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ, ИЗЧИСЛИТЕЛНА ФИЗИКА, СТРУКТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

STRUCTURES OF METALS AND ALLOYS - MECHANICAL PROPERTIES
Abstract: Macro- and microstructure of the material cast and cured products is a carrier of their properties. Estimates of mechanical
properties using the methodology of structural research. The evaluation of toughness is essential for the mechanical properties. Available
using the software of computational physics taking into account the mechanical tests in structural studies.
Keywords: MЕCHANICAL TESTING, COMPUTATIONAL PHYSICS, STRUCTURAL STUDIES
σS1 и σS2; σR < σB. Изпитанията на опън установяват характерните

1. Увод – „Студена” и „гореща” – еластична и
пластична
деформация
[1];
динамично
разрушаване на метални структури [5]

напрежения за съответния материял [1];

Изпитанието на натиск определя същите величини
„граници” (Фиг.1), но напреженията са с обратен знак.
Посоката на натоварването съвпада с оста на пробата. Използва
се в редки случаи; Изпитване на огъване обикновенно за
леярски материяли. Определя се максималното провисване в
момента на разрушаване на проба σBB = MB/W, MB – огъващ
момент; W е съпротивителен момент; Изпитване на усукване,
провежда се рядко и то за валове τB = MD/WP; Изпитване на
срязване – определяне съпротивлението на материяла срещу
приплъзване (предвижване) на две лежащи едно до друго
сечения едно спрямо друго; Изпитване на твърдост –
съпротивлението на тяло, срещу проникването в него на друго
по-твърдо тяло, под действието на известна сила HB(V)(R) = P/f,
където P и f са сила и повърхност на отпечатък на сферичка с
диаметър D; индексите B, V и R – са за изпитания по Бринел
(сферичка), Викерс (четиристенна пирамидка с върхов ъгъл
1360 ± 20/) и Роквел (конус (може и диамантен) с върхов ъгъл
1200); Изпитване на пълзене (крип) – определяне на
максимално при дадена температура напрежение на опън, при
което започващото отначало удължаване затихва с течение на
времето. Построяват се криви удължение – време [1].
Динамични изпитания [1]: Изпитване на умора – определя се
издържливост на материала (граница на умора) σW –
максимално напрежение, на което може пробата да издържи
произволен брой цикли на променливо натоварване, без да се
разруши σW < σB. Връзката е σW = (0,49 ± 0,13)σB. Изпитването
продължава много дълго и се построяват криви на Вьолер в
координатна система напрежение – брой цикли; Основен метод
за изпитания на жилавост е чукът на Шарпи [1]

Дефиницията на А. Балевски [1]: еластична деформация –
възвръщане на първоначалната форма на макрообема след
прилагане и снемане на външна сила; пластична деформация
– изменение на първоначалната форма от остатъчна
деформация след прилагане и снемане на външна сила. За
получаване на крайна форма се използва пластична
деформация в студено и най-често в горещо състояние.
Основени машиностроителни материяли са металите и тяхните
сплави и най-важното свойство за инженерните съоръжения е
тяхната жилавост [1]: жилавост – способност даден
метал/сплав да поглъща определено количество енергия без
разрушение.
Металните машинстроителни материяли се подлагат на
различни изпитания. Статични изпитания – способност на
материяла да се съпротивлява срещу равномерен, бавно и
плавно изменящ се по величина товар, предизвикващ
напрежения [1]: Опън на епруветка (фиг.1)

Фиг.1 Изпитание на опън на епруветка: диаграма напрежение (σ)
– удължение (δ=(l-l0)/l0), където (l-l0) и l0 са абсолютно удължение и
начална дължина на епруветката, подложена на опън; точките P, E
определят област на пропорционалност (линейна зависимост между
деформация ε, напрежение σ и модула на Юнг (E) т.е. – законът на
Хук ε=σ/E) и често σP≡σE; площадка на провлачване S1 - S2 с граници

Фиг.2 Изпитване на удар с чука на Шарпи [1], където G – тегло;
R – дължина на рамото; H1 и α – начална височина на издигане и ъгъл;
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в) 1) Числено решение на силовото взаимодействие проба/чук със
същите кадри; 2) Запис на диаграма „сила – преместване” [14];

H2 и β – крайна височина и ъгъл на отклонение след разрушаване на
пробата F. Енергията (A) и устойчивостта на жилавост (срещу удар)
A=G(H1-H2) и а = A/f където f е сечението на пробата.

В ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София се
правят от неговото създаване изследвания по статични и
динамични изпитвания. Чука на Шарпи [7] е основното
изпитание на жилавост. Разширение на методологията по
[11÷17] е използване на високоскоростна камера Phantom-V7.3.
На (Фиг.3 и 4) са представени процесите на деформиране и
разрушаване за време 0,012 sec
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Фиг.3 Взаимодействие чук на Шарпи/проба ст. 20 при 19 O C.
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a) Процес на деформиране и разрушаване на пробно тяло с чук на
Шарпи – снимане 10000 кадъра/s с високоскоростна камеа PhantomV7.3.

б) Абсолютна скорост на чука с означени избрани кино кадри;

Фиг.4 Микроструктури, разрушени повърхности и профилограма
на Talyrond

2. Изчислителна физика
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Известно е, че структурата на металите (сплавите), трябва
да гарантира да няма пластични деформации в инженерните
системи [5]. Доказано е, че идеята за непрекъснатост не е
достатъчна и в допълнение трябва да се знае якостта на
динамична пукнатиноустойчивост на: конструкцията и нейните
материали; дифиниция: Жилавост – способност на
металната структура да се съпротивлява в условията на
ударно натоварване при наличието на един или няколо остри
надреза, предизвикващи концентрация на напреженията.
Мярка: количеството енергия, необходимо да разруши дадено
пробно тяло при дадена температура. Два вида: жилавост с
надрез и жилавост срещу разрушаване на монолитно тяло.
Физичен модел на разрушаване на метални структури за много
малки интервали от време [5]: това е макроскопична
пукнатина – свободна от напрежения повърхност; зараждане
и събиране на микроскопични повреждания – елипсовидни
празнини, крехки пукнатини, адиабатични линии на плъзгане; в
поликристална струкутара (при включвания и граници на
зърната) в два последователни стадия – достигане на
деформационно насищане, начало на разрушаване по два
критерия: а) в момент t=0 s е (необходима енергия за
зараждане) ≤ (свободната енергия, депозирана в областите на
празнотите), която намалява с времето; б) премахване
границите на включванията с изменение на напрежението на
зърната [5]. В еласто-пластичната механика [5] е въведен Jинтегралът за еласто-крехки материали като инвариантен
израз, независещ от пътя на интегрирането с енергетичен
смисъл; адаптиран за някой видове нееластично деформиращи
се
тела
без
единен
поход.
Общият
вид
е

координатна система с начало във върха на пукнатината; ∆x1 и ∆x2 –
геометрична дискретизация; P е разпределението
на приложеното натоварване по ∆x2 на компонента на вектора
на напреженията по 0x1 за точките от контура Γ; q – компонента на
вектора на огъващото натоварване по 0x1.

В [5] основната идея на единния подход е, че за безкрайно
малък интервал (б.м.и.) от време (dt), нарастванията на
напреженията (dσ) и деформациите (dε) са свързани (Фиг.1
и 5) линейно и може да стане сумиране и да се изчисли
стойността на съответния JD-интеграл. При краен интервал
от време може да стане сумиране и да се изчисли стойността на
съответния JD-интеграл (с енергетичен смисъл), а енергията е
екстензивна
величина
в
деформационният
процес.
Изследванията [5, 6, 7], и резултатите от §1 ние допълваме с
числено изследване на охлаждането на пробата до момента на
удара (за структурните наблюдения (Фиг.4))
Таблица 1. Температури на горна и долна средни точки във
вертикалната равнина зад надреза в диапазона (-160÷150 0C).
t sec

0

1

2

3

4

5

0

T, C

150

149,23

149,28

149,16

148,8

148,4

T,0C

150

149,41

149,359

149,22

148,9

148,45

0

T, C

-160

-159,94

-159,01

-158,85

-159,43

-157,79

0

-160

-159,18

-159,11

-158,92

-158,5

-157,85

T, C

В работи [11, 12, 13, 15 и 16] са развити аналитични
математични модели на процеса на разрушаване на пробата с
чук на Шарпи. Тези резултати доразвиват методологията
създадена в института. За изследване структурите на металите
и техните сплави класическите методи [1, 4, 9] трябва да се
допълнят с методите на квантовата механика [18]. Нещо повече, методите на квантовата механика вече са в справочници
[10] (Фиг. 6)

J = ∫ (ωdy − T du dx ) , където T= T=σijnj, ω = ∫0 σ ij dε ij ; (x,
ε min

F

y) – правоъгълна координатна система, нормална спрямо
фронта на придвижване на пукнатината; y е ⊥ спрямо
повърхността на пукнатината; ds e нарастване от arc дължина
по контур Γ, започваща от долна повърхност на пукнатината и
завършваща в горната повърхност; T е векторът на
напреженията; u е векторът на преместванията, а ω е
интегралът, представляващ плътността на енергията на
деформация. В [5] J-интеграла е приложен за динамично
натоварване като е предложена обща дефиниция на за JDинтеграл при двумерна пукнатина и нееластично
деформиращо се тяло, чието поведение е възможно да бъде
описано от инкрементална теория. Тази теория позволява
моделно представяне на широк клас нееластични тела, в това
число: еласто-пластични, еласто-крехки с нелинейно
микроразрушаване, еласто-пластични с чувствителност към
скоростта на деформация, еласто-пластични с отчитане на
микродефектирането (нееластично разрохкване) и др. На
(Фиг.5) е представена

Фиг.6 Еволюцията и класификацията на методите на квантовата
химия [10], ET – кинетичната енергия на електроните, ЕXC – обменен
функционал.

Голям е методологичният заряд за приложение на методите
квантовата механика, като образование и приложение в
тарнсфер на знание. Според нас всичко казано до тук е
обвързано с оценка на механичните свойства на

Фиг. 5 Динамично триточково огъване на призматично пробно
тяло [5], където A е площ на произволна двумерна част от тялото
във върха на пукнатината с ограждащ контур Γ; 0x1x2 – локална
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машиностроителните материяли. Особено съвременен поглед
за конкурентност на микро-леярни.

7. Воденичаров Ст. и колектив. Универсален чук за
високоскоростно натоварване, патент № 18109, 1973.

В [5] се работи с понятието сингулярност (латински), който
е термин в науката и се описва най-общо като състояние на
уеднаквяване на определени характеристики на изследвания
обект до степен, в която характерът на обекта коренно се
променя. Примери: 1. Теоретична физика – гравитационна
сингулярност е точка с нулев обем и с безкрайна плътност; 2.
Математична сингулярност – състояние в което даден
математически обект не е дефиниран; 3. Механична
сингулярност – положение или конфигурация на механизъм
или машина, от където последващото поведение не може да
бъде предвидено.

8. Костов И., Кристалография, наука и изкуство, София,
1963.
9. Глейтер Г., Б. Чалмерс, Большеугловые границы зерен,
Москва, Мир, 1975.
10. Peter M, W. Gill, Density Functional theory (DFT), HartreeFock (HF), and the Self-consistent Field, University Cambridge,
UK, 1994. https://rsc.anu.edu.au/~pgill/papers/066ECC.pdf
11. Panev S., S. Bushev, Assessment of specimen resistance
under impact. Machine Mechanics, v. ХVI, № 7, 2008, page 59-62.
(In Bulgarian)

Програмнитe продукти [20 и 21] с многоброен авторски
колектив е необходимото средство за технологичната
политика на микро-леярните. Съдействието ще дойде от
технологичните офиси за отворени иновации [19] според нас е:

12. Kolev St., M. Marinov, S. Panev, S. Bushev, Specimen
destruction resistance at Charpy impact test, 11th National Congress
on Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 Sept. 2009, Borovets,
Bulgaria, 140-172-2-PB, ISSN: 1313-9665.

Университети, БАН ↔ макро-, средни и малки
фирми ↔ отворени иновации ↔ микро-фирми ↔
(A)
пазар.

13. Panev S., St. Bushev, Inverse problem for sample impact
resistance, 11th National Congress on Theoretical and Applied
Mechanics, 2-5 Sept., 2009, Borovets, Bulgaria, 139-170-2-PB,
ISSN: 1313-9665.

Методологичен пример: Микро-леярна работи с метода на
Балевски – Димов за леене с газово противоналягане. При
използване на специалисти от института за нея трябва да се
създаде прецизно подбрана научна информация за
конкурентноспособност. Алгоритъм (A) за технологии с
фазови преходи от първи и втори род: Макро- и микрооценка на пазара, на който реализира продукция (най-добре с
външни експерти); Оценка на риска на пазара и риска за новото
изделие (нова сплав); Необходима конкретна „пълна” научна
информация и класификациа за изделието – исторически
подход с евристични методи [3]; Подбор на информацията за
леярската технология т.е. кои макро-параметри ще въздействат
на структурообразуването; Предоставяне на пълен анализ на
материяла и изделието на механичните свойства и гарантиране
на максимален срок на експлоатация.

14. Kolev St. Experiment, IMS “Akad. Angel Balevski”, BAS,
2006.
15. Панев С., Ст. Бушев, Определяне на преместванията на
пробата и чука при удар, НКМУ “Дни на механиката”, 8-10,
Септември, 2010г., Варна, България; публикувано в Механика
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ПРОЦЕСЪТ НА СТРУКТУРООБРАЗУВАНЕ ПРИ ЛЕЕНЕ – МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
ЛЕЯРНИ
Манева А. гл. ас. инж., Бушев С. доц. д-р инж.
Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по
хидро- аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София, България
anna13@abv.bg , stbushev@abv.bg
Резюме: Методологията за конструиране на леярския инструмент въз основа на съвременната наука се адаптира за средни,
малки и най-вече за микро леярни. Приложната термодинамика се представя чрез нестационарните топлини потоци при
затвърдяване в отворената физична система отливка/форма. Използва се числено симулиране на затвърдяването в 3D обем със
сложна геометрия.
Kлючови думи: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ; СРЕДНИ, МАЛКИ (МИКРО) ЛЕЯРНИ

THE STRUCTURE-FORMATION PROCESS AT CASTING – METHODOLOGY FOR FOUNDRIES
Abstract: The methodology for construction of mould on the based of the modern science is adapted to middle, litell and especially for
micro foundries. The applied thermodynamics is introdused by non stationary heat flows at solidification in open physical system cast/mould.
Used the numerical simulation in 3D volume with complex geometry.
Keywords: METHODOLOGY FOR CONSTRUCTION OF INSTRUMENT, MIDDLE, LITELL, MICRO FOUNDRIES
избор на необходимо научно осигуряване от микро-леярна се
предлага:

1. Увод – ангросист/детайлист.
На пазара има различни участници по размера на оборотен
капитал. Така ние разделяме производителите на два вида:

Алгоритъм Манева: I. Компютърно моделиране на
изделие – 3D; II. Конструиране на форма с CAD проект по (I);
III. CAM програма за метод на леене; IV. Кооперирано
изработване на модели и форми; V. Метод на леене; VI.
Контролни точки според технологичната инженерна
архитектура; VII. Кооперирана механична обработка на
изделията;

Ангросист – участник на пазара с оборотен капитал повече от един милиард (USD/EUR);
Детайлист – участник на пазара с минимален оборотен
капитал до десет хиляди (USD/EUR).
Детайлист е и всеки един човек със свойте разходи.

Обобщен термодинамичен принцип за управление на
отворени системи, дефиниран в [4] с основни процеси (в нашия
случай – фазови преходи от първи и втори род):

Така средните и малките леярни нямат нужда от
уточняване, а може да се използва съотношението:

Управление въз основа на информация за външните
въздействия върху основните процеси на технологичния
обект с обратна връзка (от косвен носител на информация)
[4];

ангросист/детайлист – „измерваща единица“.
Интереса към детайлиста е необходим за понятието:
динамика на пазара. Пазарът е под емпирично наблюдение и
според интензивността на търговията (покупателна възможност
на детайлиста) – Криза. Така всяка фирма на пазара според
свойте възможности е по-вече или по-малко уязвима (оцелява).

Схема за конструиране на стратегия за управление на
Отворена термодинамична система (ОТС) тук приложена за
фазови преходи [6]:

Микро-леярните са заставени от конкуренцията да оцеляват
само, ако са много подготвени и са винаги капитализирани т.е.
консервативен начин на работа с оборотният си капитал.
Тяхната подготовка е свързана с научно осигуряване и бързо
излизане със сплав (материал) или изделие търсено на пазара.
Тези фирми трябва да се конкурират без да правят проучвания.
Изделията на леярните се получават от фазови преходи –
структурообразуване, които трябва да се управляват на мезониво т.е. квантова механика [1, 3, 7, 9, 10]. Готовите програмни
продукти за детайлиста са често невъзможни инвестиции. За
това се търсят общи решения – между еснаф (бранш) и макроикономическа политика.

2. Методология за конструиране на форма.
Използва се феноменологичен подход на опитният „леяр“.
Програмният продукт отговарящ на това са числените
резултати за нестационарното температурно поле на
затвърдяване – 3D задача на Стефан – Шварц. Пример е
изчислителният пакет MAGMA5 реализиран с крайни разлики
[11]. Този пакет се използва за конструиране и оптимизация.
Ние използваме програмен пакет, реализиран с методът на
крайните елементи, създаден в института от М. Димитров. За

Фиг. 1 Схема за конструиране на стратегия за управление
на технологии с фазови преходи и избор на програмни
продукти от изчислителна физика [6].
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3. Топлинни потоци в ОТС отливка/форма –
числени резултати – методология
Основен експеримент за леярството – процес на
затвърдяване в проста геометрична форма отговаряща на
аналитично решение плоча, цилиндър и сфера [5]. Друг
резултат е методология за процесът на леене и работните
свойства на отливките взъ основа на термодинамика и
интердисциплинност. Основните резултати са потвърдени на
експерименти и математични модели. Геометрията на
цилиндрична ОТС отливка/форма за числено получаване на
технологичен режим на затвърдяване [4, 5, 6] е на (Фиг. 2)

Фиг.3 Технологичен режим на затвърдяване – движение на фронт
на затвърдяване от гореща към студена зона в различни времена в
секунди. Смисълът на представените резултати е общ
феноменологичен поглед (природна картина) т.е. интерактивно
взаимодействие човек – компютър в микро-леярна, от която се
интересува детайлиста производител. Той няма време за прецизно
изследване на фазови проходи и получени структури търсени на нови
сплави, материали, изделия с нови работни свойства за пазара на
машиностроенето.

Фиг. 2 ОТС – отливка(C)/форма(M) – технологичен режим на
затвърдяване и свързване с фундаментални резултати [4, 6], където
H – височина; D – диаметър; W,Γ – работна и външна повърхност на
формата с коефициенти на топлопредаване αW|Γ при съответната
граница на формата; a) общ вид на ОТС; б) геометрия за числени
експерименти.
На (Фиг. 3) са представени числените резултати технологичен
режим: насочено движение на фронт на затвърдяване на отливка от
чист алуминий Al от гореща зона към студена зона за добро
похранване със стопилка. Фронтът на затвърдяване в численото
решение е представен чрез функция на топлинен източник [4, 6]
апроксимиран въз основа на идея на Хилберт нормално разпределение
на Гаус. Процесът на образуване на структура протича в температурен
интервал 663,6 ÷ 660,1 ÷656,6 C O, където Tm = 660,1 C O

Завършен обобщен математичен израз на леярска
технология е съвсем краткото и ясно представяне на
необходимостта ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ФИЗИКА в частта си за
фазови преходи и образуване на структури носители на
работните свойства микро- и макро- ниво т.е. много кратко
физично разбиране на смисъла на дизайн на структури на мезониво чрез програмните продукти на квантовата механика.
Начина на работа на микро-леярната трябва да е математизиран
на съвременните изисквания, а конкуренцията на пазара не се
интересува от инвестиционните възможности на детайлиста.
За целта се предлага да се използва кратка представа за
синтез на инженерна отворена технологична система за
леене например тази от вида на (Фиг.1):
1. Α – Макро- и микро-математичен модел на дизайн на
структури при преобразуване на енергия и вещество в ОТС;
2. B – оператор на управляемост, който се поддържа (= 0)
B(ni, ∆µ) = 0, i ∈[1÷nmax],
чрез ni – редуциран брой параметри на технологичната
системата, с които се отчитат съществените връзки за
въздействие върху фазовият преход от първи род [4]. От (фиг.
3) се вижда ясно, че при студеният край температурният
интервал на отделяне на скритата топлина на топене се
разширява. Параметърът пресищане ∆µ е термодинамичната
движеща сила на фазово превръщане [1, 3].
Конструирането на леарската форма е обвързана с
приложната термодинамика с параметри, идентифицирани
като въздействащи върху движението на фронта на
затвърдяване.
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На (Фиг.3) е представено числено решение на процес на
затвърдяване на отливка със сложна геометрия, чрез
движението на фронта на затвърдяване. От еднакви начални
условия се сравняват два числени експеримента на
нестационарно температурно поле на затвърдяване: Фиг.3 а без

охлаждане на граничната повърхност форма/(околна среда) и
Фиг.3 б олаждане само на част от границата форма/(околна
среда)

Фиг.3 Сравнителен анализ между процес на затвърдяване без и с охлаждане на част от граничната повърхност форма/(околно среда:?! –
прекъсване на фронта; TC3 – конкретна характерна температура за сплавта, която трябва да се следи при затвърдяване.

На (Фиг.3) не е постигнат технологичен режим на
затвърдяване. И в двата случая се наблюдава на едни и същи
места прекъсвания на фронта на затвърдяване от
интензивността на топлинните потоци в ОТС отливка/форма.

на фирмите трябва да бъде подкрепено институционално. Този
въпрос се решава от създаването на временни колективи: учени
от БАН; експерти от бранш, подпомогнати институционално.
Смисъла на тези временни колективи е участието на учени с
ерудирани знания в необходимата научна област. На (Фиг. 4) е
представена

Съдържанието на програмният продукт за микро-леярната
се променя според нейната пазарна политика. Подпомагането
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4. Изводи

На (Фиг. 4) е представен нашият поглед от научно осигуряване
на микро-леярни

Представена е методологията за леярския процес и нейната
отвореност към взаимодействие с фундаментални области на
математика и физика.
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2014.

Критериите за детайлиста са консервативни и са резултат

технологичен режим на затвърдяване в реален обем;
научна информация на макро- и мезо-ниво за фазов преход
и структура;
скорост на растеж на устойчиви зародиши в едица обем и
скорост на растеж на кристали МЕЗО-НИВО;
локално време на затвърдяване
критерии на Нияма.
От нучните изследвания непрекъснато ще се разширяват
възможнастите на методологията, която е отворена към
фундаментално знание.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ФЛЮС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЦИ СИЛИЦИЕВ
КАРБИД В АЛУМИНИЕВА СТОПИЛКА

ас. Димитрова Р., доц. д-р Камбуров В., доц. д-р Рангелов Р.
Катедра „Материалознание и технология на материалите“, МТФ, Технически университет – София
r_dimitrova@tu-sofia.bg
Резюме: Разработен е покривен флюс на основата на криолит и три соли – натриев хлорид, калиев хлорид и магнезиев хлорид.
Извършено е плакиране на предварително метализирани частици силициев карбид с цел да се получи покритие от флюс върху
повърхността им, като се използва различната разтворимост на отделните компоненти. Доказана е ефективността на
разработения флюс при въвеждане на плакираните частици в алуминиева стопилка.
Ключови думи: АЛУМИНИЙ И АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, СОЛИ, ФЛЮС

FABRICATION OF THE FLUX FOR INTRODUCTION OF SILICON CARBIDE
PARTICLES IN MOLTEN ALUMINUM
Ass. Prof. Dimitrova R., Assoc. Prof. Kamburov V. PhD, Assoc. Prof. Rangelov R. PhD
r_dimitrova@tu-sofia.bg
Abstract: А coating flux was elaborated on the basis of cryolite and three salts – sodium chloride, potassium chloride and magnesium
chloride. It was carried out cladding of silicon carbide particles metallized in advance in order to obtain a coating of flux on their surface
using the different solubility of the individual components. It was proved the efficiency of the flux when the clad particles were introduced
into the aluminium melt.
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1. Увод

Целта на работата е да се създаде флюс за плакиране на
предварително метализирани частици силициев карбид за
осигуряване на омокрянето и въвеждането им в алуминиевата
стопилка.

Използваните при алуминиевите флюсове съставки
увеличават тънколивкостта и реагират с окисните и
неметалните включвания в стопилката, внасят легиращ елемент
в сплавта, подобряват омокрящата й способност, освобождават
защитен газ или просто предизвикват екзотермична реакция в
контакт със стопилката.

2. Материали и съоръжения
Използвани са следните материали и съоръжения:
•
Технически чист алуминий и алуминиева сплав 6082;
•
Никелирани микро/ нано частици силициев карбид
SiCp;
•
Синтетичен криолит – Na3AlF6;
•
Натриев хлорид – NaCl;
•
Калиев хлорид – KCl;
•
Магнезиев хлорид – MgCl2;
•
Електосъпротивителна пещ.
Никелирането на микро и нано частиците силициев карбид
е извършено при стайна температура чрез оригинален разтвор,
разработен в катедра „Материалознание и технология на
материалите“ – Технически университет-София [2].
Повечето флюсове за алуминиеви сплави са на основата на
NaCl и KCl (нискотопима евтектика с температура на топене
(665ОC) или на основата на MgCl2 и KCl (нискотопима
евтектика с температура на топене 424ОC и с химично
съединение карналит КMgCl3 с температура на топене 485ОC).
Тези флюсове имат висока тънколивкост и могат да образуват
тънък защитен слой върху течната алуминива сплав. Тъй като
MgCl2 е доста скъп обикновено в производствени условия тази
съставка се използва само за алуминиеви сплави съдържащи
над 2% Мg [3].

В процеса на леене и контакт с алуминиевата стопилка,
съставките на флюсовете изпълняват четири основни функции
[1]. Първата от тях е да образуват нискотопимо, тънколивко
течно вещество, обикновено двойна, тройна и четворна
евтектика. Втората – при термичната си дисоциация да
генерират аниони (нитрати, карбонати и сулфати), които са в
състояние да реагират с окисните и неметалните включвания в
стопилката. Трето – да действат, като матрица за внасяне на
активни легиращи вещества или като пълнител, покриващ
стопилката. Четвърто – да абсорбират в течна фаза продуктите
от реакциите на флюса със стопилката.
Таблица 1. Използвани съставки за алуминиеви флюсове
1
CaCl2
MgCl2
KF
NaF
NaCl
KCl
CaF2
Na3AlF6
KNO3
K2CO3
Na2CO3

2
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
-

3
↑
↑
↑
-

4
782ОC
714ОC
858 ОC
993 ОC
801ОC
770ОC
1423 ОC
1010ОC
339 ОC
894 ОC
851 ОC

5
+
+
+
+
+
+
+

6
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Означения в таблицата:
1- Химична формула
4- Температура на топене
2- Тънколивкост
5- Разтворимост във вода
3- Омокряща способност
6- Химична активност

Тъй като тези съставки имат температура на топене,
съизмерима с тази на чистия алуминий (660ОC) или дори над
нея (Таблица 1) [1], флюсовете обикновено представляват
механични смеси, образуващи нискотопима евтектика. Те са
приложими под формата на т.нар. „покривни“ флюсове, защото
образуват тънък филм върху стопилката, който ограничава
повишената склонност на стопилката от алуминиеви сплави
към окисляване [1].

Диаграма на състоянието на KCl и NaCl
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Диаграма на състоянието на NaCl MgCl2

Фиг. 2. Тройна диаграма на състоянието NaCl, KCl и MgCl2

Ако се използва и MgCl2, в съотношение: 40.4% MgCl2,,
31.8% NaCl и 25.4% KCl се получава нискотопима тройна
евтектика с още по-ниска температура на топене под 450 500ОC (фиг.1).

3. Провеждане на експеримента
Целта на плакирането е да се получи покритие от флюс
върху метализираните частици силициев карбид при
използване различната разтворимост на нейните компоненти
във вода. Това се реализира при третиране на повърхността им
чрез последователно нанасяне на двете основни съставки на
флюса – неразтворимата (криолит) и осталите водоразтворими
соли.
Последователността на нанасяне на покритието от флюс
(плакирането на частиците) е следната:
1.
Криолитът се разтваря във воден разтвор с основно
рН - без присъствие на киселина, която може да разтвори или
да компрометира метализирания слой. От диаграмата за
водоразтворимост на Na3AlF6 (концентрация на F флуорни
йони и рН) се вижда че той има максимална разтворимост при
рН 8.5 (100 – 200 g/l) без да се отделя утайка от алуминиев
хидрооксид.
2.
Метализираните частици SiCp се разбъркват и
нагряват в разтвор на криолит до насищането на повърхността
им. Плакирането на SiCp включва, както следва: - разбъркване
на синтетичен криолит (2.5 g Na3AlF6) в затворена колба (с
обем 500 ml) в дестилирана вода (250 ml H2O) при накапване с
амоняк до рН 8.5 (около 30 капки от разреден 1:20 амоняк 25%
NH3(OH)). Разтворът, който има млечнобял цвят в условията на
непрекъснато магнитно бъркане, се нагрява до около 70-80OC и
получаване на полупрозрачна консистенция. След достигане на
необходимата температура при нагряването към този разтвор
се прибавят 5 g никелиран SiCp (смлян в топкова мелница) и се
разбъркването продължава 30 минути при поддържане на така
достигнатата
температура.
Магнитното
разбъркване
продължава до окончателното изстиване на водния разтвор.
3.
Отделената вода се отдекантира в бехерова чаша,
утайката се изсушава при температура от 105ОC за премахване
на свързаната вода. След изсушаването плакираният с криолит
SiCp се смила отново в топкова мелница.
4.
За избягване на допълнително агломериране при
наноразмерните частици SiCp не се извършва изсушаване и
следващо смилане, а се преминава към директно третиране на
утайката. След отдекантирането на отделената вода към
утайката (която се намира в пастообразно състояние) се
добавят останалите три водоразтворими компоненти в

Диаграма на състоянието на KCl MgCl2
Фиг. 1. Диаграми на състоянието на съставните соли от флюса

Алкално-флуоридните соли действат като повърхностно
активно вещество в стопилката, намаляват повърхностното
напрежение на алуминиевата стопилка и в същото време
разрушават окисния слой, който не се разтваря в течния метал.
Добавянето на съставки от флуориди (напр. KF, NaF и CaF2)
във флюса увеличава неговата способност да реагира с
окисните включвания в стопилката. Добре известен е факта, че
Al2О3 e разтворим в стопилка от криолит NaAlF6, което се
използва при металургичното добиване на алуминий [4, 5].
Стандартният флюс, използван за почистване на
алуминиевата стопилка преди отливане, обикновено съдържа
42.5%NaCl, и 42.5%KCl и 15% криолит Na3AlF6 и представлява
механична прахообразна „суха“ смес от трите компонента,
който имат различни свойства по отношение на
разтворимостта във вода и температура на топене.
Сместа обаче е нискотопима тройна евтектика с
температура на топене 480 - 500ОC. Приложението на
„покриващия“ флюс е просто – директно посипване върху
металното огледало на алуминиевата стопилка, която се
почиства от окисния слой (вероятно Al2О3), получен при
разтопяването в окислителната среда на пещта.
Криолитът Na3AlF6 е почти неразтворим във вода със
стайна температура (0.4 g/l при T=20ОC) и с висока
температура на топене (Tт = 1 000 - 1 020ОC) [6].
Другите две соли от сместа (NaCl, и KCl) са с различно
поведение – силно разтворими във вода и с по-ниски
температури на топене (Tт = 770 - 800ОC). Двете соли имат
пълна неразтворимост една в друга, но смесени в съотношение
55:45 образуват нискотопима двойна евтектика с температура
на топене 650 - 670ОC. [4, 5]

45

посочените
евтектични
пропорции
и
определеното
съотношение с криолита.
5.
Приготвянето на евтектичната смес със останалите
соли (NaCl, MgCl2 и KCl) и обработените с криолит частици
SiCp се извършва в посочените пропорции, към които се добавя
дестилирана вода до получаване на пастобразна смес и се бърка
около 2 часа.
Изсушеният и смлян 1 g плакиран SiCp, който съдържа
около 33.3% криолит върху повърхността си, се омокря при
непрекъснато разбъркване (добавяне) във водния разтвор на
трите соли до получаване на пастообразна смес от флюс и
SiCp.

върху образците за наваряване повърхностен слой се извършва
при температура над 550ОC (Фиг. 4).

Изготвени са образци за обемно разтопяване от алуминиеви
пластини с нанесен върху тях слой от флюс с плакирани
частици. Окончателното изсушаване и изпичане на нанесената
върху образците слой се извършва при температура над 550ОC
до получаване на нов плакиран евтектичен слой върху
повърхността на частиците. Съставките на флюса (MgCl2, NaCl,
KCl и Na3AlF6) образуват нискотопима евтектика, която има
зеленикав цвят, а излишните соли изплуват под формата на
бели петна (фиг. 3). Част от тази евтектика, съдържаща и
криолит, остава по повърхността на частиците, които потъват в
нея и достигат до повърхността на метала. Нанесеният слой
защитава повърхността на алуминиевата сплав от
допълнително окисляване при окончателното й изсушаване и
изпичане в електро съпротивителната пещ

Фиг. 4. Образци за наваряване върху предварително нанесен
повърхностен слой при изпичането на флюса

Върху плочките с изпечения слой от плакирани с флюс частици
силициев карбид е успешно проведено наваряване в защитна
газова среда (МИГ, ВИГ).

4. Експериментални резултати
Металографските изследвания на препарираните образци са
проведени със сканиращ електронен микроскоп SEM “EVO
MA10 Carl Zeiss” с вграден микро-/ нано- рентгенов енергиен
анализатор EDX система “Bruker”.
Изготвени са дисперсно армирани с плакирани SiCp
образци за SEM и EDX анализ по методика, разработена в
катедра „Материалознание и технология на материалите“ –
Технически университет София (Фиг. 2) [7].

Фиг. 3. Образци за обемно разтопяване в обмазана кокила при
изпичането на нанесения слой от флюс

Чрез методите на леенето (разтопяване на съставна
заготовка в чугунена кокила) плакираните частици са внесени в
алуминиевата стопилка.

Фиг. 5. Препарирани образци, подготвени за сканираща електронна
микроскопия

Резултатите от проведените чрез SEM и EDX изследвания
на дисперсно армирани с плакирани SiCp образци са
представени на фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7.

Създаването на устойчив повърхностен слой от плакирани
частици при наваряване в защитна газова среда изпълнява
следните важни функции – осигурява закрепването на самите
микро/нано частици върху повърхността на наварявания метал
по време на протичане на процеса в условията на
непрекъснатото й обдухване от защитния газ, осигурява
достатъчно добра електропроводимост при разтопяването си,
осигурява омокрянето на частиците, навлизането им в
металната стопилката от заваръчната вана и получаването на
композитно покритие, както и подпомага защитата на
наваряваната повърхност от окисляване като реагира с окисния
слой, който се отделя под формата на шлака при
кристализацията на шева.

Плакираните с криолит микро частици силициев карбид,
заедно с част от алуминиевата матрица, образуват неравна
повърхност, наблюдават се оформени кристали с неправилна
разнообразна форма и размери фиг. 6.

Изготвени са и образци за наваряване върху предварително
нанесен повърхностен слой от плакирани с флюс SiCp в
посочената по долу последователност. Плочките технически
чист алуминий се калиброват, след което се обезмасляват,
пасивират и изсушават. Върху така обработената повърхност
на образците се нанася повърхностен слой от подготвената
пастообразна смес (флюс + SiCp). Следва изсушаване чрез
нагряване до температура 50ОC и получаване на черен плътен
слой. Окончателното изсушаване и изпичане на нанесения
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Фиг. 6. Рентгенов енергийно дисперсионен микро анализ на
плакирани с криолит микро частици SiCp

Фиг. 7. Рентгенов енергийно дисперсионен микро анализ на плакирани
с криолит микро частици SiCp

Върху повърхността на частиците силициев карбид е
установено наличието на елементите Ni, P, Na, F, което доказва
успешното плакиране на повърхността им с флюс.

Върху повърхността на представената зона след
провеждане
на
рентгенов
енергийно
дисперсионен
микроанализ (EDX) се установява наличието на елементите Si,
F и Na в едни и същи зони (петна).

5. Изводи

Разработена е технология за плакиране на
метализирани частици силициев карбид с флюс при използване
различната водоразтворимост на компонентите му.

Доказано е получаването на нискотопима евтектика
при изпичане на нанесен слой от разработения флюс върху
образци с алуминиево сплавна матрица.

Резултатите от проведените чрез SEM и EDX
изследвания на препарираните частици доказват успешното
плакиране на повърхността им с флюс.
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ПРИМЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
НА АЛУМИНИЕВА ОСНОВА УЯКЧЕНИ С МИКРО И НАНО ЧАСТИЦИ ОТ TIC И
SIC
Гл. ас. д-р Крум Петров1, доц. д-р Рангел Рангелов1
Технически Университет – София
kpetrov@tu-sofia.bg
Резюме: Целта е разработването на технология за получаване на микро и нано-композитен материал, като за
матрицата се използва алуминиева сплав, в която се въвеждат микро и нано частици от TiC и SiC. В разработката са
разгледани различни методи за смесване на микро и нано частиците с разтопения метал (матрицата) и е направен анализ на
получените резултати.
Ключови думи: композитен материал, микро и нано прахове, TiC, SiC.

EXEMPLARY PROCESS FOR THE PREPARATION OF COMPOSITE MATERIALS
BASED ON ALUMINUM MATRIX WITH MICRO AND NANO PARTICLES OF SIC
AND SIC.
Ass. Prof. Petrov K. PhD1, Assoc. Prof. Rangelov R. PhD1
Faculty of Industrial Technology – Technical University of Sofia, Bulgaria1
kpetrov@tu-sofia.bg
Abstract:The purpose of the paper is the development of technology for the preparation of micro- and nano-composite material
with used the matrix from aluminum alloy, in which introduced micro and nano particles of TiC and SiC. The paper examined various
methods of mixing micro and nano particles with molten metal (matrix) and analysis of results.
Keywords: composite material, micro and nano particles of TiC and SiC
Алуминиевата сплав се топи в керамичен тигел поставен в
елесктро-съпротивителна пещ (фиг. 1) и се прегрява до
температура 7500С.

I. Увод
Композитните материали са изкуствено създадени
материали с нови свойства, който съчетават в себе си
положителните качества на изграждащите ги компоненти.
Основното изискване, което гарантира нормална работа на
композитите e между двете фази да няма никакви
взаймодействия, например химически реакции или протичане
на дифозионни процеси.

Влаганото количество микрочастици от TiC е съответно –
0.5, 2, 5, 10 и 15 теглови % от сплавта.
След стопяване и прегряване на сплавта, в тигела се
поставя пълнителя и се разбърква интензивно с метална
бъркалка (фиг.2).

В зависимост от размера на усилващите компоненти,
композитите се делят на:

От получените смеси се отливат в кокила (фиг. 3) пробни
тела (фиг. 4) за изпитване на механични свойства – якост на
опън, ударна жилавост и твърдост.

макрокомпозитни
материали
(макроскопически
размери на компонентите > 1000 μm) Например медни и
алуминиеви сплави, уякчени с волфрамови или стоманени
жички.

2. Опит за получаване на смес от технически чист
алуминий с микрочастици от TiC и наночастици от TiC и SiC.
Първите проби са аналогични на предишните:

- микрокомпозитни материали - (размер на частиците,
дебелина на влакното или слоя < 1 μm). Например
материалите армирани с частици, влакна или слоеве с
насочено кристализирали евтектики и др.

използва се електросъпротивителна пещ и керамичен
тигел за топене на алуминия;
нанопраховете се въвеждат в алуминия след неговото
стопяване, със и без флюси;

- нанокомпозитни материали (Нанокомпозит – това е
материал, който се образува от въвеждането на наноразмерни
частици (пълнители) в твърда фаза структура (матрица).
Композитните материали с алуминиева матрица (КМАМ)
се отнасят към групата на леките материали с много добро
експлоатационно поведение. Уякчаването на КМАМ става чрез
материал вграден в матрицата с нано или микро размери.
Армировката не винаги служи като засилване на съединението,
но се използва също да се променят физическите свойства,
например: износоустойчивост, коефициент на триене, или
топлопроводност. Обемът, който заема уякчаващата фаза може
да бъде от няколко до 70%.
II. Получаване на композитен материал на алуминиева
основа с пълнител микрочастици от TiC и наночастици от
TiC и SiC.
1. Опит за получаване на смес от алуминиево силициева
сплав AlSi7 с микрочастици от TiC.

Фиг. 1. Eлектросъпротивителна пещ
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количеството на пълнителя варира от 0.1 до 5
теглови%.
При следващите опити карбидните прахове се въвеждат
преди стопяването на цялото количество алуминий по следния
начин:
първо се стопява и се прегрява до 8000 С две трети от
алуминиевата матрица (на пример 600g), в керамичен тигел и
електросъпротивителна пещ (фиг.1 и фиг. 2);
след това определеното количество карбиден прах се
потапя в стопилката увито в алуминиево фолио и се затиска с
останалата една трета твърд алуминий;
тигелът се връща в пещта и след стопяване се задържа
до 12 часа;
разлива се в метална кокила (фиг.
предварително се разбърква механично с бъркалка.

3),

като

Целта е максимално бързо да се въведе в стопилката
керамичния прах, за да не се окисляват карбидите.

Фиг. 2. Механично разбъркване на алуминиевата сплав и
микрочастици от TiC.

За да се избегне механичното разбъркване може да се
използва индукционна пещ, при която течният метал
интензивно се разбърква от магнитното поле.
За целта се използва високочестотна индукционна пещ с
графитов тигел с вместимост 1.5 dm3 (фиг. 5). Температурата се
следи с оптичен пирометър IL-92.

Фиг. 3. Метална кокила
Фиг. 5. Индукционна пещ с графитов тигел с вместимост
1.5 dm3

Фиг. 4. Лети заготовки на пробни тела за изпитване на якост на
опън, ударна жилавост и твърдост
-

сместа се разбърква механично с метална бъркалка;

-

прегрява се до 8000С и се задържа от 30 min до 2 часа;

-

пробните тела се отливат в кокила;

Фиг. 6. Интензивно разбъркване на течния метал от
магнитното поле
И тук прахта се влага след стопяването на метала, като се
използват различни флюси – боракс, дегал др.
III.
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Получени резултати

TiC
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IV.

Анализ и извод

Поради близкия порядък на получените резултати от
пробите с и без армиращи частици стигнахме до извода, че така
разгледаните технологии за въвеждане на микро и нано
частици в металната стопилка са неефективни. За по – добър
ефект се налага разработването на изцяло нова технология или
комбинация от разгледаните по-горе.
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НАНОПОКРИТИЕ ВЪРХУ МЕТАЛИ
NANOCOATINGS ON METALS
Проф. д-р инж. Лаков Л., ас. д-р инж. Йорданов С.,
гл. ас. д-р инж. Живов Б., д-р инж. Тончева К., инж. Александрова М., д-р инж. Киселков Д.
Институт по металознание, съоръжения и технологии
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Бул. "Шипченски проход" 67,София 1574, България, e-mails: krasiton4@abv.bg; stancho14@abv.bg;
Abstract: The nanotechnology and the manufacturing of nanomaterials and nanocoatings are rapidly developed around the world
during the last three decades. Nanocoatings on metals and especially on aluminum and steel are discussed in this presentation. The aim is to
achieve a self-cleaning effect and a hydrophobic impact based on a nanofilm which reduces corrosion processes. Nanocoatings prevent
creation of rust, tarnish and possess good repellent effect on water and fats / "micro spilling" method / thus retaining the structure and luster
of the metal. This effect is achieved by coating the basic material with a combination of aerosol methods with sol-gel processes. The coatings
are based of SiO2 and Al2O3 matrices as well SiO2 and TiO2, hydrophobic additives and others, together or separately. Transparent and
uniform in thickness and structure nanofilms with increased corrosion resistance are obtained.
Kaywords: NANOTECHNOLOGY, NANOCOATINGS, SELF-CLEANING EFFECT, HYDROPHOBIC EFFECT

1.

УВОД

”наноматериали” (нанокристални, наноструктурни, нанофазни
и нанокомпозитни материали) и концепцията за тяхното
производство са въведени от немския учен Г.Глейтер през
1989г., [3].

През последните три десетилетия в целия свят с бързи
темпове се развиват нанотехнологиите и производството на
наноматериали. Това са материали, които съчетават висока
твърдост и висока степен на пластичност и се характеризират
с висока корозионна устойчивост, и запазват механичните си
свойства при ниски температури и висока влажност.
Нанотехнологията носи високотехнологични решения на
редица проблеми, свързани с нуждите на съвременното
производство. В съвременната действителност с вечния
недостиг на време от изключително значение е да сведем до
минимум усилията за почистване на изделията от стъкло и
метал. Има продукти, предлагащи иновативни методи за
защита на тези повърхности, които същевременно са
ефективни и безвредни.
Нанотехнологията и продуктите, които тази
технология предлага, се смятат за решение на много от
днешните въпроси с висок приоритет, като например
изчерпването на минералните ресурси, замърсяването на
околната среда, енергопотреблението и емисиите на
парникови газове. Големите очаквания се основават, че „нано”
днес е синоним на ключови думи като успех, висока
ефективност и устойчиво развитие.
В индустриите - като
автомобилостроенето,
космонавтиката, морски съоръжения и др., повърхностните
покрития играят жизненоважна роля не само за защита на
компонентите по отношение на корозията, но също така и за
повишаване на естетичния външен вид. Влошаването на
повърхността на метали и стъкла е от първостепенна грижа за
производителите и научно-изследователските колективи.
Различни външни фактори, прахови частици, изгорял
въглеводород, влага, химикали, вода и др. атакуват
непрекъснато повърхностите. Този проблем е основно за
метали, обикновено, когато водните капки изсъхнат на
повърхността, оставят след себе си петна поради депозиране
на минерали, които, когато са в контакт с вода и кислород
водят до корозия. Стъклените повърхности имат същия
проблем, образуване на петна след изпаряване на водата,
което допълнително влияе на естетиката на повърхностите.
Адсорбцията на твърди, течни или газообразни вещества е
неизбежна за всяка повърхност и изисква допълнителна
физическа работа и време за почистване на тези повърхности,
което се елиминира след нанасянето на покритието.
Начало на развитието на „нано” направлението е
поставил нобеловият лауреат Р.Фейнман през 1959г., който е
предложил да се създаде нова тенденция в областта на
материалите, съдържащи малоразмерни обекти / атоми,
молекули и др/. [1]. През 1974 г. японският учен Танигучи
първи е въвел понятието нанотехнология [2]. Терминът

2.
ПРЕДПОСТАВКИ
И
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

НАЧИНИ

ЗА

Разработени са редица хидрофобни покрития на
основата на генериране на наночастици на повърхността на
различни материали [4, 5]. Покритието отблъсква водни
капки, прахови частици и различни органични замърсявания,
и може да се използва в различни съоръжения за работа на
открито, слънчеви панели, повърхности на вятърни турбини,
компоненти на къщи, метални детайли върху мебели,
оборудване за използване в морски условия и др. приложения.
Хидрофобните покрития са прозрачни и устойчиви покрития,
подходящи за нанасяне върху метали, стъкло и пластмаса, но
могат лесно да се прилагат и при други повърхности. Нещо
повече, хидрофобното покритие се нанася при стайна
температура, за разлика от други покрития и може да се
нанесе чрез пулверизация [6].

3. РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ ПРОБЛЕМ

Настоящото изследване е свързано с получаването на
хидрофобен покривен състав, включващ хидрофобен агент,
свързващо вещество, разтворител и повърхностна добавка.
Хидрофобният агент включва нано частици от силициев
диоксид и двуалуминиев триоксид както и нано частици от
силициев диоксид и титанов диоксид. Като свързващо
вещество се използват разтворими силикати и други. Като
разтворител се използва етилов, метилов алкохол или
етилацетат. Повърхностна добавка е силикон полиакрил.
Хидрофобният агент е в количество около 4 тегловни части,
свързващото вещество в количество до 10 тегловни части,
разтворител в количество до 90 тегловни части и
повърхностна добавка до 8 тегловни части.
Свиването на течни капки и отстраняването на чужди
частици зависи както от хидрофобността на повърхността така
и от неравностите на повърхността, причинени от
формираните различни микроструктури. В основата на
процеса стои ефектът на лотоса, който проявява
самопочистващи свойства, защото повърхността на листата е
покрита с неравности с малки нано размери. Важно е, че
наночастиците правят възможно получаването на хидрофобна
повърхност при която контактния ъгъл на капката вода
надвишава 150 ° и плъзгащ ъгъл по-малък от 10°. Така се
получава съпротива на намокряне. В резултат на това
адхезивната сила между водата и твърдата повърхност е
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изключително ниска, което позволява водата да се отделя и да
осигури феномена "самостоятелно почистване".
Самопочистващите се покрития се базират на 2
подхода виж. (фиг.1 а, б):

при условие, че са качествени (плътни, без пори и
драскотини).
Изследванията върху метали бяха насочени към
конструкционни въглеродни стомани и натриево-калциево
силикатно стъкло. Използваните стомани бяха от подгрупа В
/според БДС 5292-61/, и включва следните марки: ВСт.2кп,
ВСт.3кп и 10 кп, и силициеви стомани със съдържание на
силиций над 1,5%, които са склонни да образуват
едрозърнеста структура. При високо съдържание на силиций
(около 2%) и малко съдържание на въглерод - силицият (Si)
повишава твърдостта, прокаляемостта, якостта на опън,
гранцата на провлачване и особено модула на еластичност.
Появава се влакнеста структура в стоманата, което понижава
механичните и свойства в напречно сечение.
Силицият понижава чуствително хистерезисните
загуби при намагнитасяне на продукта, наночастиците се
самоорганизират до образуване на един съвършено тънък
невидим с просто око слой, който се свързва здраво с
повърхността, която се импрегнира. Наночастиците омрежват
повърхността и по този начин течностите се „отперват” много
лесно заедно с всички замърсявания.
На Фиг. 2 е показана снимка на реална повърхност,
получена чрез сканиращ електронен микроскоп, снимката е на
естествен материал - стомана. Тя илюстрира разнообразието и
сложността на релефа на реалните повърхности. На фиг.3 е
показан филм от Al2O3 покритие върху стомана.

Фиг. 1 (а) Хидрофобно, отблъскващо водата покритие

Фиг. 1 (а) Хидрофобно, отблъскващо водата покритие

Фиг.2. Реална повърхност на стомана

Фиг. 1 (б) Хидрофилно покритие, което приема принципа на
фотокатализата. Проблемът е, че изисква ултравиолетова
светлина (300 – 400 nm).

4.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Нанасянето на покритието не изисква никаква
предварителна обработка на повърхността и се получава при
стайна температура. Полученото покритие е с висока
хидрофобност - висок контактен ъгъл и нисък плъзгащ ъгъл на
водните капки. Получава се ефект на търкаляне, дори и след
продължително излагане на въздействието на течаща вода.
Върху алуминий бяха нанесени защитно-декоративни
метални покрития чрез анодиране. Според защитното си
действие всички метални покрития се делят на две основни
групи: анодни и катодни: Анодни метални покрития са
цинковите и кадмиевите. Катодни метални покрития са
медните, никеловите, хромовите, калаените и тези от
благородни метали. Те защитават алуминия от корозия само

5.

Фиг.3. Покритие от Al2O3

Заключение

нанесени върху подложки от стомана. Получени са
прозрачни и еднакви по дебелина и структура
нанофилми с повишена корозионна устойчивост. Върху

Хидрофобни покрития базирани на основата на
SiO2 и Al2O3 както и на основата на SiO2 and TiO2, са
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алуминий
бяха
нанесени
покрития чрез анодиране.
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ОГНЕУПОРНИ ФИЛТРИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ШЛАКА ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
ЛЕЕНЕ НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
REFRACTORY FILTERS FOR SLAG SEPARATION IN DIFFERENT TYPES FERROUS AND NONFERROUS METAL CASTING
Проф. д-р инж. Лаков Л. И., гл. ас. д-р инж. Живов Б. Ц., д-р инж. Тончева К. А.,
ас. д-р инж. Йорданов С. И., инж. Александрова М. К., д-р инж. Киселков Д.Н.
Институт по металознание, съоръжения и технологии
„Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Българска Академия на Науките,
Бул. "Шипченски проход" 67, София 1574, България, e-mails: krasiton4@abv.bg
Abstract: An investigation was made to prepare refractory ceramic filters for separation of slag in casting of ferrous and non-ferrous
metals. Suitable refractory compositions were selected and items with different geometry were formed. The technological conditions of the
different stages of the heat treatment applied to the samples were determined: intermediate temperature holding to eliminate the temporary
binding material, suitable gas environment, optimal sintering temperature and required temperature holding. When analyzing the results it was
found that the samples obtained from high alumina oxide compositions may be considered promising for use in the ferrous metallurgy. Filters
made of ceramics based on aluminum titanate are suitable for casting of non-ferrous metals and alloys.
Key words: CERAMIC FILTERS, SLAG SEPARATION, FERROUS AND NONFERROUS METALS.
2. ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ
НА ПРОБЛЕМА
Като подходящ технологичен подход за изготвяне на
керамични филтри приложими в металургията може да се
разглежда методът на горещото отливане от термопластичен
шликер. Методът успешно се прилага при производството на
различни огнеупорни, термоустойчиви изделия от специална
техническа керамика, керамични електронни компоненти и
други продукти с разнообразно предназначение. За получаване
на термопластични маса употреба намират различни органични
съединения (парафин, стеарин, восъци), обратимо пороменящи
консистенцията си (твърдо↔течно) при нагряване и охлаждане
в интервала 70-90oC [9]. При този метод се осъществява
смесване на прахообразен керамичен материал с подходяща
термопластична органична свръзка (пластификатор). Като
добавки е възможно използването на летливи масла, смоли
(полистирол) и различни органични киселини (олеинова,
стеаринова), изпълняващи ролята на лубриканти. При
нагряване на получения продукт се формира вискозна
шликерна маса, от която под налягане чрез машина за горещо
леене се извършва отливане на полуфабрикати в
предварително подготвени метални форми. Съществено
значение имат някои основни характеристики на отливната
маса: температура на топене, скорост на втвърдяване, отливни
качества, свиване при охлаждане, устойчивост на разслояване
и други. Изготвените отливки притежават достатъчна
механична якост и точност на размерите. Разработени са две
технологични решения за термообработка: провеждане
разделна двустепенна термообработка на два етапа или
непрекъсната
едностепенна
термообработка.
При
двустепенната термообработка изготвените полуфабрикати
поставени в засипка първоначално се подлагат на
термообработка за отстраняване на временната технологична
свръзка. На този етап температурата се повишава внимателно
(особенно в интервала до 400oC), тъй като съществува
опасност от деформация на изделието. Свръзката постепено
преминава в засипката, която изпълнява ролята на адсорбент.
При температури в интервала от 600-950oC протича
окончателното изгаряне на свръзката. След отстраняване на
засипката изделията окончателно се изпичат при по-висока
температура, съобразена със състава на керамичния материал.
При метода на непрекъснатата едностепенна термообработка е
възможна употребата на засипка от сажди, които първоначално

УВОД
В леярските стопилки присъстват неметални включения с
разнообразна форма, състав и специфично разпределение в
обема [1]. Разработени са различни теоретични модели
описващи формирането, строежа и свойствата на различни
типове металургични шлаки [2]. В различните металургични
стопилки се съдържат оксидни, силикатни, сулфидни и други
включения. Като източници на неметални включения се
разглеждат: шихтата, огнеупорната футеровка, леярските кофи,
формовъчните
материали,
използваните
флюси,
шлакообразуващи смеси и други [2]. Наличието на включения
влошават леярските свойства на стопилките, понижават
механичните и корозионни параметри на материалите,
усложняват механичната обработка на готовите отливки.
Използването на подходящи керамични леярски филтри е
ефективен метод за отстраняване от металната стопилката на
шлаката, флюсите и неразтворимите неметални макро и микро
включения [3-8]. Разработени са различни типове филтри
изготвени от екструдирана керамика, пенокерамика и
огнеупорна тъкан [1]. За приложение в металургията
съществуват керамични филтри подходящи за филтриране на
различни метали: чугун, стомана, медни сплави, алуминиеви
сплави и други. Монтажът на различни керамични филтри може
да се осъществи в леяковите системи по различен способ:
вертикално, хоризонтално и под наклон [1].
1.

Целта на настоящата работа е изготвянето на керамични
леярски филтри подходящи за приложение в различни области
на металургията. След анализ на съществуващия опит са
подбрани състави и технологични методи за получаване на
изделията. Определен е режима на термична обработка
подходящ за конкретните състави. Изготвянето на керамичните
филтри е осъществено по два различни метода: горещо отливане
от термопластичен шликер и чрез импрегниране с керамичен
шликер на полимерна гъба. Извършен е рентгенофазов анализ
(РФА) на прахови проби от готовите керамични изделия. На
базата на получените данни за синтезираните фази и
извършените успешни лабораторни изпитания за филтриране на
метални стопилки с готовите леярски филтри (осъществени в
ИМСТЦХА-БАН) са определени възможностите за тяхното
потенциално приложение в промишлени условия.
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благоприятстват отделянето на органичната свръзка, а при
повишаване на температурата до максимално предвидената за
спичане изгарят [9].
За изготвяне на керамични филтри приложение намира
методът с полимерна гъба неколкократно импрегнирана с
керамичен шликер до получаване на необходимата плътност [5].
Шликерните маси се получават от керамичен прах, добавки и вода
от 10 до 40%. След премахване на излишъка на шликера (чрез
центрофугиране или с вакуум) образците се подлагат на
изсушаване и термична обработка, при която изгаря използвания
органичен полимер (полимерната гъба) и се формират порите на
изделията. Окончателното изпичане се осъществява при
температура подходяща за конкретния керамичен материал.
Получената пореста керамика се характеризира с отворена
клетъчна структура с вътрешно свързани пори. Методът дава
възможност за изготвяне на техническа керамика с контролиран
размер на порите чрез подбор на подходяща полимерна гъба [5].
Екструзията от пластична маса представлява друг често
използван технологичен метод за получаване на керамични
филтри с клетъчна структура т. н. тип “пчелна пита” [5]. При
изготвяне на пореста керамика с ориентирани в една посока пори
се прилага методът на екструзия на пластична маса с добавени
въглеродни влакна. Въведените в пластичната маса въглеродни
влакна изпълняват функцията на порообразуватели и изгарят при
провежданата термична обработка [5].
3. РЕШЕНИЕ НА ПРОУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ
При изготвяне на керамичните филтри е използвано следното
оборудване: везна Sartorius А210 Р-0 D1 (Германия), порцеланова
мелница с обем 5 литра и уралитови мливни тела, комплект
стандартни лабораторни сита, комплект метални форми от
дуралуминий, машина за горещо леене, капсели от
високоалумооксидна керамика, лабораторна сушилна, камерна
пещ, оборудвана с дигитален програматор за задаване на
скоростта на повишаване и понижаване на температурата и
времето на изотермична задръжка.
Извършен е подбор на високоалумооксидни състави. При
подготовка на масите са използвани огнеупорна глина, каолин,
шамот и α-Al2O3. Подбрани са два състава (мас.%): състав № – 1
огнеупорна глина – 10 %, каолин – 10 %, шамот – 15 %, α-Al2O3 –
65 %; състав № – 2 огнеупорна глина – 12 %, каолин – 12 %,
шамот – 16 %, α-Al2O3 – 60 %.
За синтез на керамика от алуминиев титанат е подбран състав
(мол.%) 48Al2O3•48TiO2•2SnO2•2ZrO2. При изготвяне на шихтата
като преобладаващи компоненти са използвани α-Al2O3 и TiO2
(анатаз) и стабилизиращи добавки от SnO2 и ZrO2.
Пo метода на горещото отливане от термопластичен шликер и
двустепенна термообработка на образците са получени леярски
керамични филтри. Прецизно претеглените в необходимите
количества материали са смесени и подложени на смилане и
хомогенизиране в порцеланова мелница с уралитови мливни тела
в продължение на 6 часа. Като подходяща термопластичена
органична свръзка е подбран парафин. Изготвени са смеси от
подготвените прахообразни шихти и 11% парафин. Използвана е
добавка от олеинова киселина, играеща ролята на лубрикант при
контакт с металните форми за отливане. Формоването на
образците се осъществява по метода на леене под налягане от
термопластичен шликер. Чрез машина за горещо леене полученият
при температура от 80oC термопластичен парафинов шликер с
подходяща консистенция е впръскан под налягане от 3 atm в
предварително подготвените метални форми. Получените отливки
са подложени на въздушно охлаждане. След приключване на
процеса на охлаждане полуфабрикатите внимателно са извадани
от металните форми и са поставени в керамични капсели със

55

засипка от финно дисперсен прахообразен Al2O3. Капселите са
наредени в камерна програмируема пещ и подложени на
първоначална термична обработка до 800oC. При този етап се
осъществява депарафиниране на полуфабрикатите. За да се
избегне рискa от деформиране и разрушаване на изделията се
прилага подходящ режим на термообработка. Температурата
се повишава внимателно със скорост от около 7oC/min. С
нарастване на температурата органичната свръзка постепено
преминава в засипката от прахообразен Al2O3, а при достигане
на по-високи температурни стийности, използвания органичен
пластификатор изгаря. При температура от 800oC се извършва
задръжка от 3 h. След приключване на процеса на
депарафиниране
охладените
заготовки
се
почистват
внимателно от засипката и се нареждат на подложки от
корундова керамика в камерната пещ. Окончателното изпичане
на титанатните образци се провежда в окислителна среда със
скорост на нарастване на температурата от 10oC/min до
достигане на 1400±5oC и изотермична задръжка от 3 h.
Крайната термична обработка на високоалумоксидните
състави се провежда при 1450±5oC и задръжка от 3 h. След
приключване на изпичането, образците са подложени на
свободно охлаждане.
По стандартен метод с полимерна гъба са получени
пенокерамични филтри с отворена клетъчна структура с
вътрешно свързани пори. Изготвен е шликер с подходяща
консистенция на базата на подбраните високоалумоксидни
състави с участие на Na2CO3 и водно стъкло. С получената
шликерна маса трикратно е импрегнирана полимерна гъба.
Образецът е поставен в сушилна при 90oC в продължение на 7
h. След приключване на сушилния процес, образеца е
подложен на термична обработка при скорост на повишаване
на температурата от 5oC/min и изотермична задръжка от 2 h
при 1450±5oC. В процеса на изпичане полимерната гъба изгаря
като се обособява характерната за пенокерамичните материали
структура като постепенно с нарастване на температурата се
образува окончателния фазов състав на получената керамика.
Извършен е рентгенофазов анализ на получените крайни
образци чрез апарат Philips 1710 x-ray generator (Co-Kα
лъчение). Синтезираните кристални фази са идентифицирани с
помощта на специализиран софтуер Match-Phase Identification
from Powder Diffraction.

Фиг 1. Леярски филтър от мулито-корундова керамика.
4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
По метода на горещо леене от термопластичен шликер и
двустепенна термообработка са изготвени леярски керамични
филтри
с
различна
форма.
От
използваните

високоалумоксидни състави са получени изделия (фиг. 1) със
следните размери:
- диаметър d1=112 mm, d2=106 mm, височина h=12 mm и
диаметър на отворите d=10 mm;
- диаметър d1=97 mm, d2=92 mm, височина h=12 mm и
диаметър на отворите d=10 mm.
При проведения рентгенофазов анализ (РФА) на керамичните
филтри получени на базата на високоалумоксидни състави е
установено наличието на кристалните фази мулит и корунд.
Мулито-корундовите керамични материали се характеризират с
висока устойчивост към разяждащото действие на някои стопилки.
Готовите изделия успешно са подложени на лабораторни
изпитания за филтриране на стопилки от стомана (проведени в
ИМСТЦХА-БАН).
От използвания състав (мол.%)
са
изготвени
леярски
48Al2O3•48TiO2•2SnO2•2ZrO2
керамични филтри (фиг. 2) с няколко размери:
- дължина x ширина x височина 54x54x12 mm и диаметър на
отворите d=2 mm;
- дължина x ширина x височина 65x65x12 mm и диаметър на
отворите d=2 mm;
- дължина x ширина x височина 73x49x12 mm и диаметър на
отворите d=2 mm;
- дължина x ширина x височина 97x49x12 mm и диаметър на
отворите d=2 mm;
- диаметър d=86 mm, височина h=11 mm и диаметър на
отворите d=3 mm.
При тази серия керамични филтри рентгенографски е
доказано присъствието на алуминиев титанат Al2TiO5. Дискусията
за употребата на този тип керамика може да се извърши на базата
на данни посочени в литературата. Тиалитовата керамика намира
съществено приложение в различни технически области:
металолеене, електротехника, радиотехника, автомобилостроене и
други [5, 9].
Керамиката от Al2TiO5 се характеризира с добри
термофизични
свойства,
висока
термична
устойчивост,
огнеупорност, устойчивост на корозия спрямо някои метални
стопилки характерни за цветната металургия [5,9]. Тиалитовата
керамика не се омокря от редица стопилки (Cu, Pb, Zn, Al,
алуминиеви сплави, месинг, мелхиор и други), което намалява
възможността за протичане на реакция, инфилтрация или
въвеждане на примеси чрез дифузия [5].

Фиг. 2. Леярски филтър от тиалитова керамика.
Стойностите на якост на огъване вариарат от 32 до 40 MPa.
Въвеждането на някои добавки променя обемния дял на
микропукнатините и предизвиква повишаване на механичната
якост. Същевременно подобряването на механичните показатели на
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керамиката може да бъде съпроводено с влошаване на
термичните свойства. Високата устойчивост на термични
промени се дължи на откритата порестост от около 20% и
минималната топлопроводимост. Тези характеристики са от
основно значение за приложение на тиалитовата керамика в
металолеенето. По-широката употреба на керамиката от Al2TiO5
е ограничена от два проблема: ниска механична якост поради
наличие на микропукнатини и разлагането на алуминиевият
титанат в температурния интервал от 800 до 1200oC [5].
Пенокерамични кръгли филтри с диаметър d=53 mm и
височина h=19 mm са изготвен чрез термично третиране на
полимерна гъба импрегнирана с шликер получени на базата на
разгледаните високоалумооксидни състави (фиг. 3). Образците
се характеризират с отворена клетъчна структура и вътрешно
свързани пори. Чрез рентгенофазов анализ е констатирано
наличието на кристалните фази мулит и корунд. Получените
пенокерамични леярски филтри успешно са използвани в
лабораторни условия в ИМСТЦХА-БАН за филтриране на
алуминиеви сплави.

Фиг. 3. Пенокерамичен леярски филттър от мулитокорундова керамика.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготвени са леярски керамични филтри чрез горещо
отливане от термопластичен шликер и двустепенна
термообработка:
първоначално
депарафиниране
при
температура до 800oC и окончателно изпичане при по-високи
температури. От изследваните високоалумооксидни състави е
получена мулито-корундова керамика при термично третиране
до 1450oC. Огнеупорните характеристики на мулитокорундовите материали и типа на изготвените леярски филтри
дават основание изделията да се разглеждат като подходящи за
съвременната черна металургия. Разработените леярски
керамични филтри от Al2TiO5 изготвени при температури до
1400oC са приложими при филтриране на стопилки на цветни
метали и сплави.
Получени са леярски филтри от мулито-корундова
керамика с отворена клетъчна структура и вътрешно свързани
пори чрез импрегниране с шликер на полимерна гъба и
термична обработка до 1450oC. Изготвените пенокерамичи
филтри са подходящи за еднократна употреба при филтриране
на алуминий и алуминиеви сплави.
В лабораторни условия в ИМСТЦХА-БАН готовите
леярски керамични филтри успешно са подложени на
изпитания за филтриране на различни метални стопилки.
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1. Увод

представена геометрията в 3D на една автомобилна джанта.
Използваната сплав за отливката е AlSi7Mg с начална
температура на леене 700оС. За формата е избран
паралелепипед, обхващащ отливката с еднаква дистанция във
всички посоки. За целите на симулациите тя се предполага
изработена от сплавта X38CrMoV5_1 с начална температура
300оС. На Фиг.2 е представен използваният закон за
диференциалното налягане, което се явява движеща сила на

Навлизането на компютърното симулиране в леярския
бранш бележи вече повече от тридесет годишно развитие и
усъвършенстване[1,2,3]. То се базира на непрекъснато
усъвършенстване на математическото и физическото
моделиране на сложните процеси, протичащи при формирането
на отливките[4,5,6,7]. Съвременните софтуерни пакети за
симулиране на леярските технологии включват в себе си
последните достижения в тази област, като предлагат
симулации с висока степен на адекватност. Един от водещите
измежду тях е софтуерния пакет MAGMAsoft на фирмата
MAGMA GmbH, базирана в гр.Ахен, Германия. Понастоящем
той се използва активно както за симулация така и за
оптимизация на леярските технологии[8,9,10]. В настоящата
разработка последната версия на MAGMAsoft – MAGMA5.3 е
използвана за представянето на подход за оптимизация на
леярските технологии, използващи методите за леене с газово
противоналягане, леене под ниско налягане или кокилно леене.

2. „Натурална” симулация

Фиг.2. Използваният закон за диференциалното
налягане при запълването.

Под „натурална” симулация по-надолу ще разбираме
симулация на формирането на отливката във форма с проста
геометрия. При нея най-често формата се предполага куб,
паралелепипед или прав цилиндър. В MAGMA5.3 тя се
генерира с инструмента “Automatic mold”. Резултатите от такъв
тип симулация дават представа за характера на запълването на
кухината на леярската форма с течен метал и вида на
кристализацията, произтичаща главно от геометрията на
отливката. Те очертават и основните евентуални дефекти,
дължащи се на геометричните особености и свързаното с тях
разпределение на масите в отливката. На базата на анализа на
тези резултати се предприемат и първите промени в
технологията с цел елиминиране на дефектите. На Фиг.1 e

процеса на запълване на кухината на формата с течен метал. На
Фиг.3 е показано температурното поле на стопилката в
характерен момент от запълването. Компютърната симулация
свидетелства за равномерно и последователно запълване без
турбуленции и без формиране на затвърдели зони в отливката в
края на запълването. Този резултат констатира, че евристично
избраните закон на запълване и начални температури са
подходящи за технологията. Последващата симулация на
кристализацията, обаче, показва проблеми от наличието на
масов дефицит както в областта на рима, така и в периферията
на джантата. Това ясно се вижда от критерия “Porosity” на
Фиг.4.

Фиг.1. Геометрия за „Натурална” симулация.

Фиг.3. Температурно поле в момент от запълването
на кухината на формата.
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формообразуващите е редуцирало съществено пористостта в
рима до незначителна степен и е осигурило желания характер
на кристализацията в спиците, но не е успяло да елиминира
проблемните зони в периферията на джантата (термичните
възли на Фиг.6). Това би могло да стане с подходящо
разположение на охлаждания.

4. Конструиране на охлаждания
Ето защо, анализирайки хода на температурното поле
(показано на Фиг.7) и разпределението на пористостта (Фиг.6),
са позиционирани охлаждания в страничните вложки и
сърцата, както е показано на Фиг.8 и Фиг.9.

Фиг.4. Критерий “Porosity” при „натурална”
симулация.

3. Масите на формообразуващите
инструмент за влияние

като

Първият фактор, с който може да се влияе на хода на
кристализацията е разпределението на масите на формата.
Например, за да се осигури насочена кристализация в посока от
рима към спиците на джантата следва да се оформят странични
вложки с по-голяма маса при рима и периферията на спиците.
Формата в средата около спиците следва също да бъде
изтънена за да работи на по-висок температурен режим от
останалите части. Целта е спиците да кристализират последни
и то в посока от периферията към леяка. Следвайки тези изводи
от натуралната симулация и съобразявайки се с характерните
изисквания на механиката на технологията, бяха оформени две
сърца – горно и долно, четири вложки и един разсекател.
Геометрията на новите формообразуващи е показана на Фиг.5.
Така се стигна до нов (Вариант 2) на технологията, чийто
резултат за критерия “Porosity” е представен на Фиг.6. Вижда
се, че избраното разпределение на масите във

Фиг.7. Температурно поле на отливката. Вариант 2.

Фиг.8. Охлаждания. Вариант 3. Поглед отгоре.

Фиг.5. Геометрия на формообразуващите.
1. Странични вложки; 2. Горно сърце1; 3. Горно сърце 2;
4 Разсекател; 5. Долно сърце 1.

Фиг.9. Охлаждания. Вариант 3. Поглед отдолу.

Фиг.6. Критерий “Porosity”. Вариант 2.
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Резултатът от симулацията на този вариант (№3) е
представен на Фиг.10 отново с критерий “Porosity”. Добре се
вижда, че е постигнато преместване на термичните възли в
желаната посока, но не и елиминирането им.

От друга страна, охлаждането №4 на Фиг.8 бе значително
усилено и преместено в частта „1” на горно сърце №1. Новият
му вид е представен на Фиг.13.

Фиг.13. Ново охлаждане №4. Вариант 4.

Фиг.10. Критерий “Porosity”. Вариант 3.

При така направените промени бе осъществена симулация
на новия вариант (№4). При него както критерия за макропористост, показан на Фиг.14, така и този за микропористост
на Фиг.15 показват индикация за навсякъде плътна отливка.

Ето защо при следващият вариант (№4) бяха въведени
нови промени. На първо място горното сърце №1 на Фиг.5 и
долното сърце №1 бяха разделени на по две части, както е
показано на Фиг.11 и Фиг.12, съответно.

Фиг.14. Критерий „Porosity”. Вариант 4.
Фиг.11. Разделяне на горно сърце на две части.

Фиг.15. Критерий “Microporosity”.
Подобна индикация потвърждават и всички останали
основни критерий на MAGMA5.3: температурно поле, чиито
изолинии се придвижват последователно от рима към леяка без
да затварят термични възли, критериите “HotSpot”, “Soundness”
“Niyama” и “Fraction Liquid”. С това поставената задача за
оптимизация и усъвършенстване на технологията следва да се
счита за решена успешно. Това бе осъществено с
последователен цикличен, интерактивен процес, при който се
редуват резултати, получени с вариант на технологията, анализ
на получените резултати и последващи целесъобразни,
съобразени с резултатите изменения в технологията.

Фиг.12. Разделяне на долно сърце на две части.

5. Ролята на обмазката
За да се усили охлаждането на отливката преди термичните
възли, частите, означени с „1” се предполагат обмазани с
топлопроводна обмазка (графит), а тези, означени с „2” – с
топлоизолационна обмазка. По този начин се създават
допълнителни благоприятни условия спиците на джантата да
кристализират след кристализацията на частта преди тях.
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На Фиг.16 са представени температурите в избрани
контролни точки на формообразуващите. Вижда се, че за около
4-5 цикъла системата отливка-форма влиза в стационарен
режим. В Таблица 1 по-долу е приведен режимът на работа на
охлажданията при Вариант 4 за всеки от работните цикли.

Фиг.16. Температури в контролните точки.
Таблица 1
№ на
охлаждане

Охлаждаща
среда

t (вкл.)
сек.

t (изкл.)
сек.

Дебит
м3/ч.

1

вода

130

220

2

вода

110

180

2

3

въздух

100

170

7

4

въздух

6

90

30

5

вода

170

90

2

6

вода

0

90

20

7

вода

0

90

25

1
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6. Заключение
Авторът се надява, че с настоящата разработка е предложил
един ефикасен и универсален инструментариум за оптимизация
и усъвършенстване на леярските технологии в една важна
тяхна сфера. При това тази оптимизация се постига за много
по-кратко време от класическата развойна дейност, като
същевременно спестява значителни финансови разходи.
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ПОЛУЧАВАНЕ НА НОСЕЩИ КОЛОНИ ОТ ЛЕТО-ЗАВАРЕНИ ЧАСТИ
Георгиев И. доц. д-р инж., Бушев Ст. доц. д-р инж.
Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по
хидро- аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София, България
ivan_georgiev51@abv.bg stbushev@abv.bg
Резюме: Създадена е технология за получаване на носещи колони. Получените резултати показват работният режим на
леярската форма при центроибежно леене.
Ключови думи: ЦЕНТРОБЕЖНО ЛЕЕНЕ, СЛОЖНИ ФАСОННИ ОТЛИВКИ
Abstract: Is established technology for the preparation of load-bearing columns. The results obtained show the operating mode of the
mold during centrifugal casting.
Keywords: CENTRIFUGAL CASTING, COMPLEX GEOMETRY CASTINGS
Фиг.1 Изискване на комитета по култура - новите колони да
бъдат автентични с оригиналните колони.

1. Увод – носещи метални колони

Възстановяване на 12 броя носещи колони за обект
,,Реконструкция на централни хали “-София. Оригиналните
колони, които бяха излезли от годност са били монтирани през
1903 година. Те са били изработени от чугун, цялостно отлети с
орнаменти в определен архитектурен стил внос от Австрия.
Основното изискване от института по паметниците на
културата е новите колони да бъдат автентични с
оригиналните. За реализирането на поставената задача са
използвани
натрупания
опит
при
центробежното
формообразуване на дебелостенни и стационарното леене на
специални фасонни отливки. Съгласувано с проектанта
материала за колоните е нисколегирана стомана 09Mn2Si,
която има добра заваряемост. Разработена е съответната
конструктивна, технологична документация и екипировка за
реализирането на технологичните процеси за получаване на
отливките.

2. Експериментални изследвания и резултати
Установени са оптималните технологични параметри при
получаване на топлоустойчиво покритие върху работните
повърхнини на метални форми с диаметри на работната
повърхнина Ø 200- Ø280mm [1, 2]. Металните стопилки за ст.
09Mn2Si са получени в средночестотни индукционни пещи ПИ
– 160 и ПИ– 250 с основен тигел от набивна маса RB10.
Формообразуването на заготовките от посочената сплав е
извършено по графична зависимост за гравитационния
коефициент Fr, показана на Фиг. 2

Фиг.2 Графична зависимост – коефициент Fr.
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Тази зависимост се прилага поради съществената разлика
между външния и вътрешен размер на отливките. При
дебелостенни отливки е възможно образуване на газови шупли,
които в случая се избягват. Масовата скорост на изливане на
стопилките във формите е в порядъка на 7 ÷ 9 kg/s, като в
процеса на изливане външните повърхности на металните
форми интензивно се охлаждат с вода, което гарантира една
насочена кристализация на формообразуващата се отливка от
вън навътре към оста радиално, като при това газовете и
отделените неметални включения остават в прибавката за
механична обработка. Изследванията за химичния състав на
отливките са показани в табл.1.

института са създадени и математични модели за центробежно
леене с хоризонтална ос [1] задача на Стефан – Шварц
-уравнение на топлопроводност

(cρ + S F )

Si

Mn

S

Cr

Ni

Cu

0,094

0,69

1,70

0,020

0,30

0,30

0,29

in VC ∪ VM ,

(1, 1)

- начални условия при t=0

TC ( x, y, z ,0) = const1 и TM ( x, y, z ,0) = const 2 ,

(1, 2)

- гранични условия
форма/околна среда (Γ) и отливка/форма (WS) и без гранично
условие при свободната повърхност

Таблица 1: Химичен састав, %.

C

∂T
= λ∆T
∂t

∂T
= α Γ [TΓ ( x, y, z ,0) − TAr .M . ]
,
∂n |Γ
∂T
λC  = αWS [TC|WS ( x, y, z ,0) − TM |WS . ]
∂n |WS

λM 

Резултати – на лаборатория ,,Центробежно леене” –
ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски” – БАН, София (Фиг. 3, 4 и 5):

(1, 3, 4)

- топлофизични коефициенти: топлопроводност λ, топлинен
капацитет c и плътност ρ
- отливка
λL , cL , ρ L
1)

(λC , cC , ρ C ) = 2) λ L , c L + QL S F , ρ L
3)
λS , cS , ρ S


at
T ≥ (TLS + ∆)
, (1, 5)
at T ∈ (TLS − ∆, TLS + ∆)
at

T < (TLS _ ∆)

-форма
(λ M , c M , ρ M ) = const

(1, 6)

- функция на топлинен източник, ароксимирана във вид на δфункция

Фиг. 3 Лаборатория ,,Центробежно леене” – ИМСТЦХА „Акад. А.
Балевски” – БАН, София. Струговане на колона;

S F (T ) =

1
D 2π

e

1  T _ TLS 
− 

2 D 

,

(1, 7)

където T – нестационарното температурно поле на формиране
на отливката (C) и най-важното работното нестационарно
поле на формата (M) на технологията; VC, VM – обем на
отливка и форма с гранични повърхности WS и Γ; αWS и αΓ –
коефициенти на топлопредаване по закона на Нютон при
граничните повърхности; QL e топлина на фазово превръщане.
Задачата на Стефан – Шварц за всяка леярска технология е
необходима за конструирането на формата и работното
температурно поле, което трябва да осигури
за функцията на големината на кристала на Г. Таман
К=f(КР/КЦ),

Фиг.4 Заварени стационарно и центробежно лети части;

(1, 8)

локалното време на затвърдяване [2]

tf,

(1, 9)

в долният край на макро-мащабите [3]
scales: l ∈[1µm ÷ m (km)), t ∈[1µs ÷ ms (hour, years)), (1, 10)
където КР е линейна скорост на растеж на кристала; КЦ е
линейна скорост на образуване на кристализационни центрове.
Разработените динамични и стационарни методи на леене в
института позволяват да се осигури „устойчивост” и
„управляемост” на работно нестационарно температурно поле
на формата.

4. Изводи

Фиг.5 Готова колона.

1. Въз основа на леярските методи и технологи са получени
колони за реконструкция на „Централни хали” при съхранение
на автентичност с оригиналните.

3. Анализ
Получените резултати може да се анализират с
изчислителни средства чрез математичната теория на леене. В
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2. Подобни технологични разработки за носещи колони
може да се използват в строителството.
3. Работното нестационарно температурно поле трябва да
осигурява „устойчивост” и „управляемост” на локалните
процеси на структурообразуване при фронта на затвърдяване.
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БЕЙНИТНИ СФЕРОГРАФИТНИ ЧУГУНИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
BAINITE DUCTILE CAST IRON – POSSIBILITIES AND PROBLEMS
ас. инж. В. Тодоров
катедра „Машиностроителна техника и технологии”, ТУ–Габрово, България
Abstract:
The present paper considers the advantages of austempered ductile cast iron compared to ferro-carbon alloys (ADI and CADI).The
mechanism and time/temperature interval where the strength set of qualities is obtained are presented. A special emphasis is placed on the
main problems referring to the formation of bainite austempered ductile cast iron, which results in reducing their mechanical
characteristics.
Keywords: DUCTILE CAST IRONS, ADI, CADI

1. Въведение.

Механичните свойства на ADI са регламентирани в
стандарта EN 1564 табл 1.

През последните години се забелязва постоянна тенденция
на повишаване относителния дял на чугуните със сфероидален
графит (ЧСГ) в общия дял ляти желязовъглеродни сплави.
Подробните изследвания на известни автори и многобройните
нови разработки в тази област, доведоха до повишен интерес
към този материал и значително разширяване на областите му
на приложение. При това, сферографитния чугун съчетава предимствата на един клас материали притежаващи висока якост и
жилавост, и отлични технологични и леярски свойства [1].
Това обяснява високото отношение на получаваните
отливки от ЧСГ, към тези от стомана, което за страни като
САЩ, Англия, Франция и Япония се движи между 2 и 4 [2].
Получените множество практически потвърждения показва, че
сферографитните чугуни могат успешно да заменят ковани,
въглеродни и ниско легирани стомани.

Таблица 1: Механични свойства на бейнитни ЧСГ по EN 1564
Rm,
Rp0.2,
А,
HB
Означение
Номер
MPa
MPa
%
kgf/mm2
EN-GJS-800-8

EN-JS 1100

800

500

8

260÷320

EN-GJS-1000-5

EN-JS 1110

1000

700

5

300÷360

EN-GJS-1200-2

EN-JS 1120

1200

850

2

340÷440

EN-GJS-1400-1

EN-JS 1130

1400

1100

1

380÷480

Съчетаването на висока статична и динамична якост с
високи жилавост и износоустойчивост (фиг. 2), правят ADI
подходящ материал за работа в условията на триене и
знакопроменливи натоварвания.

2. Бейнитни сферографитни чугуни - ADI

Използването на ЧСГ получава мощен тласък с
разработването на изотермично закалените (бейнитни) чугуни
– Austempered Ductile Iron (ADI). За кратък период е
осъществена огромна по обем научноизследователска работа и
ADI бяха внедрени в практиката.
Изотермично закалените сферографитни чугуни (ADI)
представляват нов клас сферографитни чугуни съдържащи в
структурата си бейнитен ферит и остатъчен аустенит.
Металната матрица се осигурява в резултат на двуфазов процес
включващ: аустенитизиране при температури 850÷950ºС и
изотермично закаляване в интервала 220÷420ºС (фиг.1).

Фиг.2 Износоустойчивост на стомана и ADI, при абразивен износ.

ADI
успешно
конкурират
кованите
въглеродни,
нисколегирани и цементуеми стомани при изработката на
зъбни колела, колянови и разпределителни валове, курбели,
пиньони и корони, прокатни валци, помпи, корпусни детайли и
всякакви други, използвани в машиностроенето, автомобилостроенето и железопътния транспорт.
Високият комплекс от якост и жилавост се осигурява от
свободна от мартензит и крехки фази бейнито-аустенитна
метална основа. Крайната структура е сложен комплекс
зависещ от химичния състав на чугуна, състоянието на лятата
структура, условия на аустенитизиране и температура и време
на задържане при изотермичната закалка [3].
В предвид сферичната форма на графита, свойствата на
ЧСГ зависят в голяма степен от вида на матрицата и по-малка,
от броя и големината на графитните включвания.
Комбинациите от якост и жилавост, които осигуряват
различните структури на металната основа на сферографитния
чугун могат да се проследят на фиг. 3.

Фиг. 1. време-температурни криви на закаляване и отвръщане и
изотермично закаляване.

В зависимост от реализираната температура на закаляване
се образуват фамилия чугуни с якост 800÷1000МРа, удължения
10÷15%, твърдост 250…350НВ и структура горен бейнит, или
чугуни с якост 1300÷1500МРа, удължение 2÷4%, твърдост
350…500НВ и структура долен бейнит.
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комплекс е за сметка на високата крехкост. В CADI чугуните
карбидната фаза се комбинира с жилава бейнито-аустенитна матрица,
която им осигурява висока за своя клас жилавост.
Осигуряването на структурата на CADI е в резултат на
съчетаване на два процеса:
- получаване на ляти сферографитни чугуни с включени в
структурата определено количество първични карбиди;
- изотермично закаляване с формиране на бейнитоаустенитна матрица с разположени в нея сферичен графит и
карбидна фаза.
Количеството на карбидната фаза в структурата се осигурява с:
- намаляване на графитизиращите елементи;
- увеличаване скоростта на охлаждане на отливките;
- въвеждане на карбидообразуващи елементи - Cr, Mo, Mn, B и Ti.
Структурата след отливане е ферито-перлитна до перлитотрооститна с разположени в нея първични карбиди и сферичен
графит. След изотермично закаляване металната основа е
бейнит + остатъчен аустенит+ карбиди (фиг. 5).

Rm
[MPa]
1600
1400
1
1200
1000

2
3

800
600

4
5

400
0

4

8

12

16
20
Удължение, %

Фиг.3. Механични свойства на сферографитни чугуни: 1- изотермично
закален; 2 - закален и отвърнат; 3 - нормализиран;
4 - лят; 5 – феритен

С разработването на ADI рязко се очертаха преимуществата
на ЧСГ пред другите сплави.
Някои по-основни могат да се сведат до:
- базовата цена на килограм ADI е по-ниска от тази на
детайли от стоманени или от алуминиеви сплави;
- проектирането на детайли от ADI е по-евтино от
стоманени изковки и е ½ от това на Al – сплави;
- по добри леярски свойства;
- по-висок рандеман;
- по-малки прибавки за механична обработка;
- по-лесен за изпълнение технологичен процес;
- детайлите от ADI са по-евтини от изработените от
цементуеми стомани;
- енергопоглъщаемостта е 50% от тази на стоманени
отливки и 80% от тази на стоманени изковки;
- най-добра относителна цена за единица якост;
- ADI притежава три пъти по-висока якост от алуминиевите
сплави при 2,5 пъти по-високо относително тегло. Това му
придава по-висока относителна якост и го прави „относително
по-лек” материал от тях;
- ADI притежава по-висока динамична якост от кованите
въглеродни и нисколегирани стомани, която остава постоянна
след милиони цикъла;
- по-висока износоустойчивост и абразивна устойчивост от
тези на стомана обработена по конвенционалните методи при
равни твърдости. В процеса на работа на ADI
износоустойчивостта се подобрява, за разлика от цементуемите
стомани, които я губят.
На фиг. 4 са показани стуктури на ADI, изотермично
закалени в долно и горно бейнитната област.

Фиг. 5. Структури на карбидо-бейнитни
сферографитни чугуни – CADI

Изотермично
закалените
карбидо-бейнитни
чугуни
притежават някой интересни предимства:
- CADI има по-висока износоустойчивост от чугуна ENGJS-1400-1, при приемлива жилавост;
- CADI е по-евтин и по-жилав от бял чугун с 18% хром;
- не се изискват нови инвестиции от леярните за
производството му;
- успешно заменя стоманите с 13% манган при по-ниска
цена;
- най-добро съчетаване на високата износоустойчивост с
жилавост, в сравнение със стомана и бял чугун;
- увеличава срока за експлоатация в условията на абразивен
износ;
разкрива
нови
пазарни
възможности
пред
сферографитните чугуни;
Този комплекс от свойства позволява на CADI да се
използват успешно в:
- автомобилостроенето – разпределителни валове,
ексцентрици, зъбни колела;
- земеделска техника;
- железопътен транспорт;
- строителна техника и минно дело;
- общо машиностроене.
Независимо обаче от публикуваните данни за отлични
резултати по отношение на якост, износоустойчивост,
понижени производствени разходи при използуване на
изотермично закалени ЧСГ, широка употреба на последните
все още не е постигната поради следните причини:
1. Не се познава достатъчно механизма на превръщане на
аустенита в бейнит в ЧСГ и връзката между него и получените
свойства.
2. Не достатъчна обвързаност на връзката между химичен
състав, изходна структура и параметри на термичния процес.
3. Срещат се проблеми при уточняване и контролиране,
параметрите осигуряващи получаването на оптимална
структура и свойства.
4. Необходимост от съоръжения за серийно термично
обработване особено в леярското производство.

а)
б)
Фиг.4. Структури на изотермично закалени при 300 а) и 400ºС б)
бейнитни сферографитни чугуни.

3. Карбидо-бейнитни сферографитни чугуни CADI

Нов етап в развитието на сферографитните чугуни се явява
получаването на ЧСГ с карбидо-бейнитна структура т.н.
„CADI” чугуни. В структурата си след отливане те съдържат
определено количество първични карбиди [4].
В сравнение с другите износоустойчиви материали карбидите
осигуряват високи твърдост и износоустойчивост. Осигуряваният
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5. Необходимост от по-строг контрол на отделните
параметри на технологичния процес.

4. Механизъм на бейнитното превръщане.

Превръщането на аустенита в бейнит при изотермично
закаляван ЧСГ започва чрез образуване зародиши на
бейнитния ферит по междуфазовата граница аустенит-графит и
границата на зърната. Високото съдържание на силиций в ЧСГ
(2 – 3% Si) подтиска образуването на карбидна фаза, нормално
свързана с бейнитното превръщане в стоманите. Механизма на
нарастване на феритната фаза е показан на фиг.6.

Фиг.7. Изменение количеството на бейнитен ферит и аустенит при
изотермично закаляване на ЧСГ.

На фиг. 8 е показано изменението на удължението на
бейнитен сферографитен чугун, закален в температурната
област на горния бейнит в зависимост от степента на протичане
на бейнитното превръщане.

Фиг. 6. Механизъм на превръщане на аустенит в бейнит.

Бейнитния ферит се отделя и нараства под формата на игли
в аустенитното зърно. Отделилият се въглерод от нарастващите
феритни пластинки се насочва към заобикалящия го аустенит.
Поради високата все още при тези температури дифузионна
подвижност на въглеродните атоми, въглеродът успява да
дифундира от нарастващите игли и обогатява зоните аустенит
затворени между тях.
Аустенитната фаза се явява пасивна, в която феритната
част, имаща най-често форма на колонии, нараства докато
престане обогатяването на аустенита с въглерод. Когато
аустенита се обогати с въглерод, растежа на феритните
пластинки се затруднява и реакцията затихва. Доказано е, че
съдържанието на въглерод в аустенита може да достигне до 2%
и този високовъглероден аустенит е устойчив до ниски
температури, (-120ºС). Ако процесът на изотермично
закаляване се преустанови в един по-ранен етап, когато
аустенита не е достатъчно обогатен с въглерод и температурата
Мs на този аустенит е все още висока (по-висока от стайна),
при последващо охлаждане част от него се превръща в
мартензит.
Високовъглеродният аустенит обаче не е устойчив
неопределено време и при повечето температури на
изотермичното закаляване, след известен период от време се
разпада на ферит и карбиди. Следователно, превръщането на
аустенита в бейнит може да се опише, като двустадиен процес.
1. Разпадане на аустенита до бейнитен ферит и обогатен на
въглерод аустенит
γ0 → α+γН.
2. По-нататъшно разпадане на обогатения аустенит до
ферит и карбиди
γН → α+карбиди.
- γ0 – изходен аустенит;
- γН – високовъглероден аустенит.
На фиг. 7 е представена схема на кинетична крива
показваща изменението на количеството на аустенита и
бейнитния ферит в хода на бейнитното превръщане.
Високата якост и жилавост присъща за изотермично
закалените чугуни се осигурява от ферито-аустенитна
структура получена след протичане на I стадий на бейнитната
реакция.
Втория етап на бейнитната реакция, води до значителна
загуба на пластичните характеристики.

Фиг.8. Влияние на I и II стадий върху удължението.

Понижаването на удължението и ударната жилавост на
този етап се дължи на появата на крехки фази, каквито са
карбидите и понижаване количеството на пластичния аустенит.
Свойствата получени след пълното завършване на II стадий на
бейнитната реакция са твърде подобни на комбинациата от
свойства постигнати след закаляване и отвръщане на ЧСГ.
Теоретично т. А означава завършване на I етап, а т. В
начало на II. Интервалът от време между точките А и В
определя оптималното време за задържане при съответната
температура на изотермично закаляване и се нарича
„технологичен прозорец”. Това е интервала от време, в който
трябва да се осъществява задържането при изотермично
закаляване. Той зависи от температурата на изотермично
закаляване, вид и количество на легиращите елементи, и
хомогенност и големина на зърната на изходния аустенит. Този
прозорец се определя опитно и осигуряването му е гаранция за
постигане на високия комплекс на бейнитните сферографитни
чугуни.

5. Задачи пред производителите на бейбитни
чугуни .

Осигуряването на високия комплекс от изотермично
закалените ЧСГ е свързано с изпълнение на определени
условия от производителите:
1. Получаване на свободна от карбиди, крехки фази и
ликвационни зони лята структура. Вредно влияние в това
отношение оказват карбидообразуващите елементи –
молибден, манган, хром, ванадий и др., склонни да ликвират по
границите на зърната (фиг.9).
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Фиг.9. Разпределение на легиращите елементи в ЧСГ след
отливане.

Протичането на беинитната реакция в тези зони е затруднено,
скоростта и е по-малка и при последващото охлаждане до
стайна температура в тях се формират мартензитни участъци.
Това значително понижава пластичните характеристики на
ADI, особено на тези закалени в горнобейнитната област.
2. Осигуряване на максимален брой графитни включвания.
С увеличаване на броя графитни центри се свеждат до
минимум ликвационните процеси по-време на първичната
кристализация и се намаляват дифузионните пътища, по-време
на аустенитизацията на чугуна, преди изотермичното
закаляване. Това способства за получаване на хомогенен
аустенит и уеднаквяване на скоростта на бейнитната реакция в
различните зони на отливката.
Повечето изследователи смятат, че броя на графитните
сферолити трябва да бъде повече от 150-200 бр./mm2.
3.Осигуряване на висока степен на сфероидизация.
4. Получаване на плътни ляти структури. Наличието на
микропористост води до понижаване на динамичните
характеристики на ADI. Това понижение нараства с
увеличаване размера на микропорите. Особено силно е
понижението на якостта на умора.
5. Строго спазване и постоянство на химичния състав на
чугуна. Промяната на химичния състав променя мястото на
„технологичния прозорец”.
6 Строго спазване режима на изотермично закалява.
Процесът на изотермично закаляване трябва да бъде така
подбран, че да попада в „технологичния прозорец”.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Изотермично закалените чугуни със сфероидален графит
са материали осигуряващи висок комплекс от якостни
свойства, които успешно могат да заместват кованите
въглеродни и нисколегирани стомани.
2. За осигуряване на високия комплекс от свойства е
необходимо да се познава добре механизма на превръщане на
аустенит в бейнит.
3. Времето на задържане при температурата на
изотермично закаляване трябва да бъде в рамките на т.н.
„Технологичен прозорец”.
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МИКРОСТРУКТУРА НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВ БЯЛ ЧУГУН СЛЕД ЗАКАЛЯВАНЕ
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MICROSTRUCTURE OF WEAR RESISTANCE WHITE CAST IRON AFTER QUENCHING AND
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Abstract: In this study the hardness and microstructure depending on the type of quenching and tempering of the white high chromium wear
resistance cast iron with a composition of 3.76% C, 0,87% Si, 0,85% Mn, 17.36% Cr, 2,01% Mo and 0,53% Ni investigated. Experiments of
quenching in air at 950 ºC, 1000 ºC, 1050 ºC and 1100 ºC temperatures and tempering from 200 ºC to 700 ºC of high chromium cast iron are
done.
Heat treatment as quenching from 950 ºC and 1000 ºC in air and tempering at 200 ºC provided maximum hardness of HRC 66-67
units. Quenching from 1050 ºC and 1100 ºC with subsequent high temperature tempering at 550-600 ºC are the conditions realizing hardness
HRC 62-63 units respectively. The amount of retained austenite in the microstructure after quenching from temperature 950 ºC of the high
chromium white cast iron is 20-25% and after quenching at 1100 ºC in the microstructure of the blades the retained austenite is 60-65%.
Primary coarse carbides type M7C3, eutectic colonies consisting of mixture of martensite, M7C3 carbides and retained austenite
which quantity increase from 20% to 60 % with increase of quenching temperatures as microstructure of the white wear resistance cast iron
are obtained. After quenching at 1100 ºC and tempering at 500-620 ºC high hardness due to the precipitation of secondary special carbides
type M3C and M23C7 in retained austenite and the transformation of destabilized austenite into martensite in the blades for shot blasting
machine obtained.
Keywords: WEAR RESISTANCE WHITE HIGH CHROMIUM CAST IRON, HEAT TREATMENT, HARDNESS, QUENCHING,
TEMPERING, RETAINED AUSTENITE

1.

Въведение

Редица изследователи са съсредоточили усилията си
върху промяната на вида и количеството на получаваната
евтектика в белите високохромови чугуни чрез модифициране
на стопилката преди отливане, контрол на процеса на
кристализация и легиране с елементи, като Ni и Cu за
подобряване на прокаляемостта или Мо и V за по висока
твърдост [6-10]. По този начин по ефективно се моделират
бъдещите свойства на изделието, в които винаги има
противоречие между обезпечаване на висока твърдост и
жилавост. Постигането на оптимални свойства за конкретно
приложение след приключване на процеса на отливане може да
се осъществи и с помощта на термична обработка, като
изследванията в тази насока са по-оскъдни.
В настоящата работа се цели да се проследи изменението
на твърдостта и микроструктурата в зависимост от
температурата на закаляване и отвръщане на високохромов
износоустойчив бял чугун.

Износоустоичивите бели чугуни са изключително
перспективен материал в условията на абразивно износване и
работа при високи температури. Тези материали се ползват за
направата на помпи придвижващи абразивни суспензии, части
за трошачки на камъни и въглища в кариерите за инертен
материал, валци за валцуване на метали в металургичните
производства, дробометни и пясъкоструйни машини и т.н.
Присъствието на голямо количество на евтектични карбиди от
като
структурносъставляващи
в
типа
(Cr,
Fe)7C3,
микроструктурата на високохромовите износоустойчиви бели
чугуни предопределя високата твърдост, необходима за
дробене и смилане на други материали. Металната матрица
поддържаща карбидите в тези материали също е изключително
важна, тъй-като се поддава на въздействие, чрез легиране и
термична обработка за да се получат свойства съчетаващи
висока абразивна износоустойчивост и жилавост на материала
готов да поеме ударни натоварвания с висока честота.
Процеса на кристализация при подевтектичните бели
чугуни започва с отделянето на дендрити от аустенитни
кристали след, което се получава смес от евтектика,
представляваща клетъчно структурирана и израстваща под
формата на колонии аустенитни и карбидни (М7С3) кристали.
Морфологията на карбидите в евтектичната структура зависи
от типа и количеството на карбидообразуващите легиращи
елементи, като Cr, Mo, V и количеството на въглерода[1-5].
Размерът на евтектичната колония, а също така и на
самостоятелните карбидни кристали може да се контролира с
помощта на процеса на охлаждане при кристализация след
отливане [6]. Допълнителните легиращи елементи, като Mo и V
и тяхното количество влияят съществено върху твърдостта на
белите високохромови чугуни, като спомагат за отделянето на
вторични карбиди с по висока твърдост от тази на първичните
или евтектични легирани с хром карбиди след провеждането на
подходяща термична обработка.

2.

Методика на изследването

За осъщестяване на изследването са използвани отливки от
износоустойчив бял чугун с химничен състав показан в табл. 1.
От него се произвеждат конструкционни детайли за машини и
агрегати работещи в условията на ударно и абразивно
износване, като топки за топкови мелници, конуси и чукове за
трошачки за инертни материали, шнекове и помпи за
абразивни суспензии, лопатки за бластиращи машини и т.н.
Таблица 1. Химичен състав на бял износоустойчив чугун, мас. %

C
3.76
Cr
17,36
материал
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Si
0.87
Mo
2,01

Mn
0.85
Ni
0,53

P
0,001
V
0.04

S
0,024
Ti
0,015

Cu
0,1

Al
0,065
Fe
74,34

Добрата работа на детайли направени от подобен
зависи до голяма степен от получената

микроструктура в процеса на тяхното производство. Важен
етап в този процес е тяхното термично обработване с помощта
на, което се обезпечават високи механични и експлоатационни
свойства за определени условия на работа.
За осъществяване процеса на термично обработване
на детайлите е използвана камерна електро съпротивителна
пещ с работно пространство 300х300х300 мм. Режимите на
термично обработване с които е експериментирано върху
предварително отлетите в прецизни пясъчни форми детайли от
високохромов бял чугун могат да се видят в табл. 2 и графично
на фиг. 1. Твърдостта е измерена със стандартизиран
комбиниран Бринел-Роквел твърдомер, като стойностите са
усреднени от пет измервания върху десет образеца.
Количеството на остатъчния аустените в микроструктурата на
получените детайли е регистрирано с помощта на
рентгеноструктурен анализ.
Експериментите са проведени при четири температури на
закаляване, които обхващат целия практически използван
интервал за третиране на бели износоустойчиви чугуни.
Температурите на отвръщане след всяко закаляване започват
от 200 ºC и приключват при 700 ºC, като се повишават през 100
ºC до температури от 500 ºC и през 50 ºC при високите такива.

твърдост от 54 HRC единици на отлетите детайли се дължи от
една страна на голямото количество първични комплексни
карбиди и превърналият се в мартензит аустенит при
охлаждане на отливката, което се благоприятства от Мо в
състава.

(a)

Таблица 2. Режими на термично обработване на образци отлети от
износоустойчив бял чугун.
Температура/среда
на закаляване
950 ºC / въздух

Време на
задържане
60 min

2

1000 ºC/въздух

60 min

3

1050 ºC/ въздух

60 min

4

1100 ºC/ въздух

60 min

Температура [°С]

Режим
No
1

Температура/среда
на отвръщане
В интервала 200 –
700 ºC / Въздух
В интервала 200 –
700 ºC / Въздух
В интервала 200 –
700 ºC / Въздух
В интервала 200 –
700 ºC / Въздух

(б)

Фиг. 2. Микроструктура на високохромов бял чугун в лято състояние,
проявен при (а) - увеличение 800х и (б) - 1200х.

От получените рентгенограми показани на фиг. 3 за
структурите след отливане и закаляване от различни
температури се вижда, че се запазва значително количество
остатъчен аустенит. Неговото количество в отлетите образци е
45 - 55 % разположен предимно в централните зони на
евтектичната структурносъставляваща. В образците подложени
на закаляване от различни температури неговото количество
нараства с повишаване на температурата на закаляване, като
достига до 55 – 60 % при закаляване от 1100 ºC. В отлетият в
прецизни пясъчни форми износоустойчив бял чугун до
карбидната фаза от комплексен тип (Fe, Cr)7C3 се намира
матрензита, които е по периферията на зърната остатъчен
аустенит. Така формираната надевтектична микроструктура
след отливане има доста възможности за изменение и
третиране при формиране на крайните свойства на изделието,
което се вижда от проведените термични обработки и
получените резултати.

Време на
задържане
120 min
120 min
120 min
120 min

T зак. = 950 - 1100 °С,
τзад. = 40min

T отв. = 200 -700°С,
τзад. = 120min
Охлаждане на
въздух

Охлаждане на
въздух

Време, [min]
Фиг. 1. Режим на термично обработване при закаляване и отвръщане
на високохромов износоустойчив бял чугун.

3.
дискусия

Експериментални

резултати

Фиг. 3. Рентгенограми на износоустойчив бял чугун получени след
отливане в пясъчни форми и закаляване от 900 ºC, 950 ºC и 1100 ºC от
горе надолу съответно.

и

Микроструктурите получени при третиране по
режими No от 1 до 4 могат да се видят на фиг. 4 - 7. При
ниските температури на закаляване от 950 ºC и 1000 ºC са
получени твърдости от HRC 69 и 68 единици съответно, която
се дължи на превърната в безструктурен легиран с хром
матрензит сиво черна аустенитна фаза на фиг. 4 (а) и фиг. 5 (а)
от една страна и на образуваните при кристализацията на
сплавта легирани с хром карбиди в бяло от друга. Първичните

Микроструктурата на този вид сплави легирани с Cr 17-18
% и Mo около 2% може да се види на фиг. 2 в състояние след
отливане в пясъчни форми. Наблюдават се едри първични с
удължена форма карбиди от типа (Fe, Cr)7C3 отделени от
стопилката и евтектична структура от карбиди и аустенитномартензитна матрица. Мартензита се получава по периферията
на аустенитните зърна с по-голям размер и в целия обем на помалките по време на охлаждането след отливане. Високата
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след отвръщане при 500 ºC, 1200х, (в) - след отвръщане при 600 ºC,
1200х.

едри и груби карбиди са тип М7С3, а евтектичните колонии са
от матрензит, М7С3 и остатъчен аустенит около 20 – 25 %.
Изменението на твърдостта на изделията в зависимост
от температурата на закаляване и отвръщане може да се види
на фиг. 8.
В процеса на отвръщане в диапазона на температури от
200 ºC до 700 ºC се наблюдават промени в легираният
мартензит и остатъчен аустенит. При ниските температури на
отвръщане се снема напрегнатостта на тетрагоналният
мартензит получен след закаляването, като измерената
твърдост се понижава до температури от 400 ºC.
Същевременно тази температура е недостатъчна за появата на
вторични карбиди тип М6С, които са много по твърди от
хромовите тип М23С7 получавани при обедняването на
аустенита.

(а)

(б)

(в)

Фиг. 7. Микроструктура получена при третиране по режим No
4; (а) – закаляване от 1100 ºC на въздух, увеличение 1200х, (б) - след
отвръщане от 500 ºC, 1200х, (в) – след отвръщане от 600 ºC,
увеличение 1200х.
70
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Твърдост,
HRC

66
64
62
60
58
56
54

(а)

(б)

52

Фиг. 4. Микроструктура получена при третиране по режим No 1
– закаляване от 950 ºC на въздух, (а) - увеличение 1200х, (б) - след
отвръщане при 500 ºC, 1200х.
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Фиг. 8. Изменение на твърдостта в зависимост от
температурата на закаляване и отвръщане на износоустойчив бял
чугун.

(а)

При повишаване на температурата на отвръщане до
700 ºC се забелязва повишаване на твърдостта в диапазона 500
– 550 ºC, което е свързано с превръщане на остатъчният
аустенит в мартнзит и появата на вторични карбиди от типа
М6С при обедняването на аустенита в матрицата, като
количеството на остатъчния аустенит при тези условия е под 5
– 10 %.
Микроструктурата получена след отвръщане при 500
ºC на образците третирани по режим No 1 и 2 е показана на
фиг. 4 (б) и 5 (б), където бялата фаза са първични карбиди,
черната в близост до тях е отвърнатия първоначално получен
мартензит с вторични карбиди в бяло, които от своя страна
обгражда превърналият се в мартензит остатъчен аустенит бяла
структура с черни игли в централните зони на зърното.
Критичната скорост на охлаждане на този материал е
по висока от 5 ºC/s според [6], като охлаждането на въздух за
детайли с дебелини на стените до 120 мм се постига и
предизвиква получаването на мартензит от аустенитната
матрица в която са разположени карбидите. За детайли с
дебелина над 150 мм според [11, 12], за постигане на
идентични твърдости на крайното изделие се ползва масло.
Закаляването и отвръщането за получаване на вторична
твърдост в случаите на детайли закалени от 1050 ºC и 1100 ºC
показват, че стойностите на покачване на твърдостта започват
от по-ниски температури и завършват при по-високи
температури, спрямо тези закалени от 950 ºC и 1000 ºC фиг. 8.
Максималните стойности на твърдостта са 64-65 HRC единици
след закаляване от 1050 ºC и 61-63 HRC единици след
закаляване от 1100 ºC при отвръщане в температурният
интервал 550-600 ºC фиг. 8. При температури на закаляване над
1050 ºC се запазва сравнително голямото количество остатъчен

(б)

Фиг. 5. Микроструктура получена при третиране по режим No 2 –
закаляване от 1000 ºC на въздух, (а) – при увеличение 1200х, (б) - след
отвръщане при 500 ºC, 1200х.

(а)

(б)

(в)

Фиг. 6. Микроструктура получена при третиране по режим No
3; (а) – закаляване от 1050 ºC на въздух, при увеличение 1200х, (б) -
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аустенит 50 – 60 %, в който се извършват основна част от
процесите при отвръщане и формиране на работната
микроструктура на детайлите.
Микроструктурата на детайлите термообработени по
режим No 3 и 4 от таблица 2 са показани на фиг. 6 (а) и фиг. 7
(а) след закаляване и фиг. 6 (б), (в) и фиг. 7 (б), (в) след
отвръщане от 500 и 600 ºC. След закаляване в
микроструктурата се наблюдават фазите първични едри
карбиди тип М7С3 (бяла фаза с ромбична форма и форма на
трески), евтектични колонии от матрензит, остатъчен аустенит
около 50-60 % и отделени дисперсни карбиди тип М23С7 в
остатъчният аустенит черни отделяния, което е потвърдено и в
[13]. Високата температура на закаляване легира допълнително
аустенитната фаза и повишава нейната устойчивост при
преохлаждане в комбинация с 2% Mo и 3,76 % С се понижава и
температурата на мартензитното превръщане, което запазва
голямо количество остатъчен аустенит във високохромовите
бели чугуни.
При температури на отвръщане в температурният
интервал 500 - 600 ºC и 120 min изотермично задържане при
тях на предварително закалените от високи температури
детайли е съпроводено с повишаване на твърдостта. На фиг. 7
снимки (б) и (в) се вижда, как голяма част от остатъчният
легиран с хром аустенит се превръща в мартензит и отделянето
на допълнителни карбиди от типа М3С в комбинация със
съществуващите М23С7 карбиди в централните зони на зърната
са причините за повишаване на твърдостта. Същевременно с
твърдостта се повишава и абразивната износоустойчивост
близо 2 пъти според [14-15]. Остатъчния аустенит вследствие
пластична деформация от около 20 % получена в процес на
експлоатация на детайлите може да се превърне допълнително
в мартензит. Превръщането на остатъчния аустенит в
мартензит при наклепване в следствие ударното действие на
дробинките върху повърхността на лопатките по време на
тяхната експлоатация може да достигне 10-30 %, а дебелината
на уякчаване е 100 и 120 μm [14-17].
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4. Заключение

От направените изследвания върху високохромов
износоустойчив бял чугун с надевтектичен състав с 3,76 % С,
0,87 % Si, 0,85% Mn, 17.36% Cr, 2,01% Mo и 0,53% Ni може да
се направят следните твърдения:
1. Получените зависимости на изменение на
твърдостта в зависимост от температурата на отвръщане и
закаляване показват висока степен на уякчаване следствие на
вторична твърдост при закаляване от 1050 ºC и 1100 ºC и
отвръщане в интервала 200 – 700 ºC, дължащо се от една страна
на формирането и отделянето на специални карбиди от типа
М3С и М23С7 в остатъчния аустенит и от друга на
превръщането на дестабилизираният аустенит в мартензит.
2. Получени са максимални твърдости от 65 – 67 HRC
единици след закаляване от 1000 ºC и 950 ºC на въздух и
отвръщане при 200 ºC. При закаляване от 1050 ºC и 1100 ºC и
последващо отвръщане в интервала 550 – 600 ºC са
реализирани високи вторични твърдости от 65 и 63 HRC
единици респективно.
3. Получената микроструктура след закаляване на
износоустойчив високохромов бял чугун е първични едри и
груби легирани с хром карбиди тип М7С3 и евтектични
колонии от матрензит, М7С3 и остатъчен аустенит, чието
количество се увеличава от 20 % до 60 % с повишаване на
температурите
на
закаляване.
След
отвръщане
в
микроструктурата на тези чугуни остатъчният аустенит се
превръща в мартнзит и се появяват вторични карбиди тип М6С
и М23С7.
4. Количеството на остатъчния аустенит след
закаляване от температура 950 ºC на въздух в
износоустойчивят бял чугун е 20 – 25 %, докато при закаляване
от 1100 ºC е 50 – 60 %.
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Abstract: The characteristic of the elements present in the primary aluminum at electrolytic method of production is given. Based on
elemental analysis of aluminum on regulated and unregulated impurities, with accordance of their initial content and effect on operational
characteristics of cast billets, in this paper we describe groups of useful elements, neutral and harmful impurities at production of materials
for functional purposes (sacrificial, composite, electrotechnical, etc.).
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1. Introduction
Aluminum finds broad application as a base metal for functional
and constructional alloys, such as sacrificial, antifriction,
electrotechnical, etc. Functional alloys differ from other by design
of properties at a stage of their creation, and achievement of set
value of any special property which has crucial significance. For
example, in sacrificial alloys used for protection of metal
constructions from corrosion this property is stationary
electrochemical potential [1]. For composite alloys depending on
the purpose of material is possible to achieve various operational
characteristics, such as wear resistance, heat resistance, thermal
expansion coefficient, thermal conductivity, etc. [2]. For
electrotechnical materials critical characteristics are electrical
conductivity and specific electrical resistance. Regardless of the
destination of manufactured products, at the achievement of
predetermined characteristics of alloys for functional purpose on the
aluminum base content of regulated and unregulated impurities
plays an important role.
In grades of primary aluminum used for production of
aluminum alloys the content of iron, silicon, copper, manganese,
magnesium, zinc and other impurities is limited [3]. Raw aluminum
produced by electrolysis of cryolite-alumina melts contains
substantial amounts of metal impurities, non-metallic inclusions and
gases. Sources of presence of various elements in primary
aluminum are composition of raw materials and conditions of metal
production. In bauxites, which are the main raw materials for
production of alumina and then metallic aluminum, about 40
elements are revealed. Additional source of impurities is various
constructive elements of electrolyzer. For example, the
carbonaceous materials (anode paste, baked anodes, cathode
products) applied at electrolysis are sources of such impurities as
vanadium, titanium, manganese, zinc, etc.

Fig. 1. Matrix of Mendeleev's Periodic Table
indicating the elements found in aluminum ingots
of a few hundredths or thousandths of a percent have the property to
activate the surface of alloy during its operation and can serve as
activators of sacrificial alloys. At production of antifriction
aluminum matrix composites sodium and lithium also play a
positive role reducing the surface tension of matrix melt and
facilitating wettability of exogenous reinforcing phase.
Hydrogen actively interacts with aluminum forming with it
endothermic interstitial solid solution. Solubility of hydrogen at
transition of aluminum from liquid to solid state is reduced from
0.69 to 0.039 cm3/100 g, whereby gas porosity in castings appears.
The presence of pores in cast metal results in its
macroinhomogenity therefore hydrogen in aluminum must be
considered as one of harmful elements at using of primary
aluminum for production of sacrificial, tribotechnical and other
alloys for functional and construction purposes. Moreover, in
primary aluminum of various grades content of hydrogen can reach
2.85 cm3/100 g.
Due to the low concentration of potassium in the primary
aluminum his influence on properties of castings from aluminum
alloys can be neglected.
Elements of group II. From the elements of group II which are
found in primary aluminum any can't be attributed to group of
harmful elements. Conversely, such elements as Mg and Zn on
combination of properties are the main alloying elements in
sacrificial alloys. At producing of aluminum matrix composites
magnesium acts as surface-active element improving the wettability
of exogenous ceramic particles.
Beryllium which is present at concentrations to 0.001% has the
refining effect and significantly reduces harmful impact of iron in
aluminum, and also suppresses a possibility of oxidation of
aluminum-magnesium alloys. Calcium, strontium, barium and
cadmium practically not change properties of alloy due its low
concentrations.
Elements of group III. Due to very low concentrations of Sc,
Y, La, B and Ga in aluminum these elements should be regarded as
neutral. Boron has a refining and modifying effect on aluminum
alloys. In the electrotechnical alloys based on aluminum boron
neutralizes the harmful effects of vanadium, chromium, zirconium

2. Elements in primary aluminum: genesis and
interaction
Based on the results of spectral analysis of aluminum produced
by different factories in the Russia and abroad, in Fig. 1 in form of
matrix of Mendeleev's Periodic Table are listed elements found in
the aluminum ingots. Classification of the elements with their
allocation to different groups carried out under consideration of the
nature of interaction of aluminum with elements in accordance with
their influence on the formation of various phases in aluminum
alloys. At the same time we take into account the concentration of
the impurity element in aluminum and its impact on the operational
properties of the cast products.
Data on nature of interaction of elements of various groups of
Periodic system with primary aluminum are given below.
Elements of group I. In the aggregate of considered criteria
and properties for various types of functional materials the
influence of these impurities can be shown differently. For instance,
in sacrificial alloys copper will be most harmful impurity and its
content reaches 0.01 - 0.02%. Sodium and lithium at concentrations
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and titanium on the electrical conductivity. At production of
antifriction metal matrix composites boron along with titanium,
zirconium and some other elements which forms insoluble hardmelting compounds used as initial component-precursor for
formation of new endogenous reinforcing phases (TiB2, ZrB2, MoB
and others) in conditions of liquid-phase reactionary synthesis [4].
Elements of IV group. Titanium and zirconium forms with
aluminum limited solid solutions and intermetallic compounds
MemAln. Solid solution of titanium in aluminum (Al + 0,1% Ti) has
stationary potential almost identical with aluminum. Taking into
account that in A85 aluminum grade (Russian Standard 110692001) content of titanium and zirconium less than 0.04%, these
metals will be completely in solid solution with aluminum without
changing of its properties and without decreasing quality of
sacrificial alloys. The carbon presented in aluminum at amounts
1…2·10-4 % is in type of thinnest carbide inclusions which won’t
make essential changes to electrochemical properties of alloy.
Silicon at concentrations up to 0.19% does not change stationary
potential of aluminum in positive direction. It can be assumed that
silicon as impurity in aluminum in amounts up to 0.1-0.2% is not
harmful. It should be noted that at production of aluminum matrix
composites silicon promotes decrease the contact angle of wetting
and improves assimilation of exogenous reinforcing particles by
matrix melt [5]. Content of germanium in aluminum is negligible so
its influence can be neglected. Solubility of lead in solid aluminum
doesn’t exceed 0.2% at monotectic temperature. As the content of
lead in aluminum, as a rule, not more than 1·10-3 %, this element
can be considered as neutral for sacrificial alloys and antifriction
composite alloys.
Elements of group V. Aluminum may contain thousandths of a
percent of vanadium and phosphorus and up to 0.015% arsenic and
antimony. Insignificant concentrations of elements of this group in
primary aluminum and nature of their interaction with it won’t
change electrochemical properties of sacrificial alloys that allow
attributing them to group of neutral elements. At production of
metal matrix composites these elements will also not have a
negative effect on operational properties due to their low content in
primary aluminum.
Elements of group VI. Chrome, oxygen and sulfur differently
interact with aluminum. Presence of chromium in solid solution
based on aluminum practically does not alter its stationary potential.
Whereas chromium content in primary aluminum is thousandths of
a percent it is possible to expect formation only of solid solution in
structure of such alloy and to consider chrome as neutral impurity.
Oxygen is present at primary aluminum in the form of insoluble
oxide in amount of 0.02-0.07%. Aluminum oxide mixed into the
melt influences on the physical-mechanical and technological
properties of aluminum alloys and also on their gas content. At

production of sacrificial alloys their electrochemical properties will
be determined by content of oxides and gases, whereby oxygen in
the form of oxide inclusions should be attributed to group of
harmful elements. However, at producing of aluminum matrix
composites finely-divided oxide Al2O3 by using of special
processing methods in the conditions of exogenous or endogenous
reinforcing can be a reinforcing phase [6]. Sulfur and its compounds
with aluminum are unstable in the melt and don’t influence on
structure and properties of castings.
Elements of VII group. Manganese content in aluminum is in
range from 0.001 to 0.05%. At such concentrations manganese
practically always is in solid solution with aluminum and does not
deteriorate alloy properties. Sources of fluorine and chlorine in
aluminum are electrolyte of electrolysis cells and different fluxes.
However, due to the high activity of these elements relative to
aluminum at their interaction formed low-boiling halides of
aluminum which are removed from the melt in the form of gas
bubbles. It should be noted a positive role of aluminum purging
with gaseous fluorine and chlorine for removal hydrogen from the
melt. For these reasons and due to the low concentration of fluorine
and chlorine in primary aluminum their impact on properties of
functional alloys can be neglected.
Elements of VIII group. According to experimental data [7],
increasing of iron content results in monotonous decreasing of
potential and electrochemical capacity of aluminum. Presence of
iron impurity in aluminum sacrificial alloys promotes formation of
FenAlm type compounds, which are cathodes in relation to
aluminum [8]. For these reasons, iron must be attributed to the
group of harmful impurities in sacrificial alloys. At production of
aluminum matrix composites by mechanical stirring there are
examples of use of iron powder as a reinforcing phase for
improving of tribological properties [9]. Presence of nickel and
cobalt in aluminum worsens electrochemical characteristics of
alloys owing to formation of a number of chemical compounds like
NinAlm and ConAlm. At production of aluminum matrix composites
nickel powder has been successfully tested as a precursor for the
endogenous intermetallic compounds. Reactions of synthesis of
these compounds are exothermic and promote wetting and
assimilation of entered exogenous ceramic particles, including
nanosized components [10].

3. Classification of elements in primary aluminum
Taking the foregoing into consideration, in Table 1 is provided
classification of elements which are present in aluminum ingots by
their influence on operational properties of castings from functional
alloys.

Table 1. Classification of elements in primary aluminum by their influence on the operational properties of alloys for functional purposes
Groups of elements according to their
influence on operational properties

Sacrificial alloys

Antifriction composite alloys

Mg, Zn, Mn, Be, Na,
Mg, Si, Cu, Na, Li, Be, B, Ti,
Li, K, Ca, Ba, Zr, Ti
Zr, C, V, Cr, O, Fe, Ni, Co
Sr, Cd, Sc, Y, La, B, Ga, C, Si,
K, Ca, Zn, Sr, Ba, Cd, Sc, Y, La,
Neutral*
Ge, Pb, V, P, As, Sb, S, Cr, F, Cl
Ga, Ge, Pb, P, As, Sb, S, Mn, F, Cl
Harmful
Cu, Fe, Ni, Co, H, O
H
* Assignment of elements to the neutral category in most cases caused by their low content in the primary aluminum.
Useful

4. Conclusions
1.

2.

3.

Depending on the desired complex of properties of
functional alloys, impurities in primary aluminum can be
assigned to different groups on influence on operational
properties of products.
In addition to regulated by Russian standards harmful
impurities of iron and copper, at production of sacrificial
alloys it is necessary to additional attribute hydrogen,
oxygen, nickel and cobalt to harmful elements, that

4.
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testifies to expediency of application for preparation of
such alloys of high grades of aluminum.
In aluminum matrix composites for tribotechnical
purposes as harmful element from attendees in primary
aluminum it is necessary to consider only the hydrogen
promoting formation of gas porosity and worsening
assimilation of the reinforcing phase. Therefore for their
manufacturing use of aluminum of lower grades is
allowed.
At production of aluminum-based functional alloys for
ensuring of high quality of castings it is necessary to

include operation of melts refining from dissolved
hydrogen in technological process.
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Abstract: Sacrificial materials are widely used to protect metal structures from electrochemical corrosion. As a base of sacrificial alloys are
used aluminum, zinc and magnesium. The article presents the main sacrificial, corrosion and casting properties of binary (Al-Zn, Zn-Mg,
Mg-Al) and ternary alloys of Al-Zn-Mg system. The results allow reasonably choose alloy compositions with best electrochemical properties
with regard to the operation conditions of cast protectors.
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harmful impurity elements, and the cast protectors made on their
basis – chemical and structural uniformity.

1. Introduction
One of the most promising means of combating with corrosion
of metal constructions in sea water and soil is electrochemical
protection using cast protectors. According to Russian and foreign
experience, use of cathodic protection improves technical and
economic indicators operated facilities by increasing their service
life, reducing the thickness and weight of metal constructions, etc.
[1-6].
The role of the sacrificial protection is further enhanced due to
the increase in tonnage of ships and the duration of interdocking
period of their operation, as well as due to the increase of the tank
park of the country and network of main oil and gas pipelines.
Sacrificial protection is used for corrosion control of ships and
oilfield metallic structures, underground and underwater pipelines,
heat exchangers, tanks, reservoirs and other objects. The simplicity
and reliability of performance during operation provide to sacrificial
protection a high competitive capacity in comparison with other
methods of corrosion control.
The possibility of practical use of sacrificial materials for
protection of metal constructions against sea and soil corrosion
depends on specific properties and characteristics of alloys,
existence and condition of paint and varnish coverings and
insulating materials, temperature, structure and properties of the
corrosion environment and is defined by the following criteria:
• stable on time and the negative potential of alloys low-changing
at the wide modes of anode polarization;
• minimum possible and high activity of alloys in electrolytes
with various conductivity at the changing external factors,
providing set density of current and stable size of protective
potential of metal;
• high and stable actual current capacity providing minimum
possible unproductive losses of alloys and the greatest service
life of protectors. Instead of the actual current capacity often use
the coefficient of use efficiency (CUE);
• the minimum tendency of alloys to self-dissolution providing
high CUE of protectors and a possibility of their effective
application in combination with paint and varnish and insulating
coverings;
• the rational form and the sizes of protectors providing the
optimum size of current, a zone of protective action and the set
service life of sacrificial protection;
• high activity of sacrificial alloys in electrolytes with various
conductivity.
Proceeding from the above-noted criteria, specific requirements
are imposed to sacrificial alloys, main of which are following: the
actual current capacity (Qη) and the coefficient of use efficiency
(CUE) defining service life of protectors; stationary potential (ϕc)
and corrosion rate (K) defining corrosion stability of alloys;
working potential (ϕп) and the polarizability (P) defining anode
activity of material of a protector in relation to the protected
construction.
For improvement and stabilization of these properties sacrificial
alloys must have the low maximum permissible concentrations of

2. Base metals and alloying components of
sacrificial alloys
In agrees to the main criteria and the specific requirements
imposed to alloys and cast protectors taking into account their cost,
as a basis of sacrificial alloys have found application aluminum,
magnesium and zinc [1-4]. These metals have a more negative
potential values (Table. 1), than the average potential of the steel
construction (-0,35...- 0,44 V).
Table 1. Electrochemical properties of base metals
of sacrificial alloys
Metal

Al
Mg
Zn

Anodic
process
А1 =
А13+ +3е
Mg =
Mg2+ +2е
Zn =
Zn2+ + 2е

Negative
potential, V
seastand.
water

Current capacity,
A·h/kg
theor.

fact.

1.66

0.56

2980

2500

83

2.36

1.40

2200

710

32

0.76

0.82

820

800

97

CUE, %

Distinctive feature of sacrificial alloys is the presence at them of
Al, Zn and Mg as the main alloying components. The famous
grades of sacrificial alloys containing metals bases as the alloying
elements have higher in comparison with not alloyed metals
technological and operational properties. However these data
belong to the areas of sacrificial alloys limited on structure. Lack of
comparable data on mutual influence of metals bases of sacrificial
alloys in all range of compositions in threefold system (Al-Zn-Mg)
doesn't allow establishing nature of this interaction fully. The
experience of production and operation of cast protectors which is
saved up in recent years has allowed to estimate features of
technological processes of their production and to plan ways of
improvement of their quality. One of the directions providing
improvement of technical and economic indicators of production
and application of cast protectors serve not only search of new
compositions of alloys, but also complex studying of properties and
characteristics of alloys of binary and ternary systems. Complex
electrochemical researches of alloys of the Al-Zn-Mg system are of
special interest also because there is no information about them in
literature.

3. Properties of sacrificial alloys of Al-Mg-Zn
system
Below are the main sacrificial (standard and working potentials,
CUE, current capacity), corrosive (corrosion rate) and casting
(fluidity) properties of the alloys Al-Zn-Mg system. To study of the
properties of the alloys were selected compounds belonging to
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different phase and structural areas of the system. Controllable
properties were determined according to the known technological
methods and samples [6]. In accordance with the phase diagram of

Al-Zn-Mg system for research selected 25 alloy compositions
belonging to different phase regions (Table. 2).

Table 2. Chemical compositions of alloys of ternary system, %

Number
of alloy
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Section

Al

Mg

Zn

Phase area

Zn - T-phase

0,2
2,0
4,5
6,0
8,0
9,0
11,0
15,0
18,0
0,9
3,0
6,0
10,0
13,0
15,0
20,0
48,0
40,0
32,0
27,0
24,0
32,0
60,0
80,0
95,0

0,2
3,0
6,0
8,0
11,0
13,0
16,0
21,0
23,0
97,0
90,0
80,0
70,0
27,0
50,0
40,0
48,0
40,0
35,0
28,0
26,0
23,50
13,0
7,0
2,0

99,6
95,0
89,5
86,0
81,0
78,0
73,0
64,0
59,0
2,1
7,0
14,0
20,0
60,0
35,0
40,0
4,0
20,0
33,0
45,0
50,0
44,5
27,0
13,0
3,0

γ
β+ γ + υ
Β+γ
Β+υ+η
β+η
α+η
α+η+T
T+ η
Т
ε
ε+S
ε+S
ε+S
ε+S
ε+S
S
δ
Т+ δ
Т+ δ
Т
Т
α+Т
α+Т
α+Т
α

Mg - S-phase

Т-phase Al12Mg17
Al - Т-phase

Phase diagram of system and alloys compositions shown at Fig.
1. The alloys of defined compositions were prepared using highpurity primary metals: zinc (99.99% Zn), aluminum (99.99% Al),
magnesium (99.95% Mg). Preparation of alloys (electric resistance
furnace) and cast specimens (metal form), as well as methods of
corrosion and electrochemical tests are set out in works [1, 6].

smelting and manufacturing of samples. Alloys rich in magnesium
have the highest corrosion rate (0.40 - 0.45 mm / year). Aluminumzinc alloys with a high content of magnesium, as well as aluminumrich alloys (58, 59) and zinc-rich alloys (35 - 39) are substantially
the same and the minimum corrosion rate (≈ 0.1 mm / year). The
negative potential of the stationary alloy ternary system varies from
540 - 600 mV (aluminum angle) 1350 - 1450 mV (magnesium
angle). When aluminum doped with zinc and magnesium (58, 59)
φс increases from -540…-620 to - 680...-750 mV. Introduction of
aluminum and zinc in magnesium (44 - 47) leads to a decrease φс
from -1350...-1450 to -1100…-1200 mV. Alloying of zinc with
magnesium and aluminum (35 - 37) practically does not change φс,
which value is -800…-850 mV. Obviously, depending on the
requirements for alloys according to the values of negative
stationary potentials in seawater can choose these alloy
compositions in a wide range of component concentrations.
Data on the change of the negative potential depending on the
alloy composition and the polarization current sample (I = 5 A / m)
in seawater. It can be seen that when adding magnesium and zinc in
aluminum (58, 59) is an increase ϕп from -470 ... -550 to -700…720 mV, and when adding of aluminum and zinc in magnesium (44
- 48) ϕп falls from -1100…-1240 to -900…-1000 mV. Zinc alloys
(35 - 39) have similar values ϕп equal to -680 ... -710 mV.
Fig. 2 shows the change of CUE of alloys Al-Zn-Mg system
depending on their composition. Analysis shows that for zinc alloys
(9 – 11.35) CUE reaches maximum values (90-95%); the minimum
values of the CUE have the following compositions of magnesium
alloys (17-29, 44-48). For aluminum alloys (12; 31-33; 59) CUE
reaches 70-75%. It is shown that at high contents of alloying
elements in alloys of any basis of the system Al-Zn-Mg is more
pronounced heterogeneity of the structure, leading to a decrease in
current capacity and CUE.

Fig. 1.Ternary system Al-Zn-Mg and alloys compositions
(isothermic section at 330°C)
Nine alloy compositions (42,43,49,50,52-56) of the 25 (35-59)
were excluded from the control of electrochemical and
technological properties, due to their non-technological at the
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Fig. 2. CUE of Al-Zn-Mg system alloys

4. Conclusions
Analysis of the main electrochemical properties of alloys of Al-ZnMg system shows that on combination of corrosion and sacrificial
properties low-alloyed alloys should be considered as the best that
meet the conditions for the formation of single-phase structures.
Depending on the requirements of the sacrificial alloys subject to
the conditions of their operation given data allow reasonably choose
the alloy compositions in the Al-Zn-Mg system, providing the best
electrochemical properties.
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