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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. 
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1.Увод 
 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. 
 
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. 2. Mеханизирана хидравлична кокилна   установка – 
“Mehikous” 

 
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 . 
 
 
 

  
 

           
Фиг. 3 Сборен чертеж на кокилата 
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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. 5. Пясъчно сърце 
 

  
 

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 

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. 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 по-
малко от 2% .  

   
       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.  

 
 
 

28

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2016" ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, P.P. 27-29 (2016)



5. Литература 
1. Дубинин, Н.П., Кокильное литье – Справочное 

пособие, Машиностроение, Москва, 1967, 201-270.  
2. John L., Aluminum casting technology, AFS, 2001, 206 - 

207. 
3. Славов Р. и др., Наръчник  по леене на цветни метали 

и  сплави, Техника, София, 1976, 402-409. 
4. Георгиев М., А. Манева, С. Станев, С. Константинова, 

Г. Бъчваров. Технологични особености при отливане на 
детайл “Картер” от алуминиева сплав в комбинирана метално-
пясъчна форма. – сп. Машини, технологии, материали /МТМ 
International Virtual Journal/, Year II, Issue 2-3/2008, 32-34: 
http://www.mech-ing.com/journal. 

5. маг. инж. Георгиев М.,  гл. ас. Станев С. , гл. ас.  
Манева А.,  маг. инж. Георгиев В., Технология за отливане 

на отговорен детайл за транспортни машини от алуминиева 
сплав - Научни изв. на НТСМ (ISSN 1310-3946), 
Сборник XXVI.      България. Конф. с междучастие „ Дни на 
безразрушителния контрол 2011”, год. XIX, бр. 1 (121), юни 
2011, 79-81, 2011. 

6. Момчилов Е., С. Константинова, М. Георгиев, А. 
Манева, С. Станев, Г. Бъчваров. Сравнително изследване на 
стопилки при сплавяване на първични и вторични AlSi7Mg 
сплави. - Научни изв. на НТСМ (ISSN 1310-3946), 
Сборник XXIII Бълг. Конф. с межд. участие „ Дни на 
безразрушителния контрол 2008”, год. XV, бр. 2 (105), юни 
2008, 379-385, 2008.  

 
 

 

29

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2016" ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, P.P. 27-29 (2016)

http://www.mech-ing.com/journal



