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METAL MATRIX COMPOSITES: 
SELECTION OF COMPONENTS 

Assoc. Prof. Dr. Prusov E.S., Prof. Dr. Eng. Kechin V.A.  
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs – Vladimir, Russian Federation 
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Abstract: Development of new alloys has been slowed by the empirical method of trials and errors that absorbs more and more resources 
and leads to ever smaller results. Solution of this problem is possible through the use of the general principles of the alloys design theory. In 
this paper, we have proposed to consider cast metal matrix composites as foundry alloys and have developed a methodological approach to 
selection of alloying and reinforcing components considering the operational conditions for parts of friction units. Application of the 
proposed approach allows to make reasonable choice of composite alloys components within conditions of various schemes of reinforcing, 
including exogenously reinforced, endogenously reinforced and complex reinforced alloys. 

KEYWORDS: METAL MATRIX COMPOSITES, SELECTION OF COMPONENTS, FRICTION AND WEAR 

1. Introduction

Possibilities of increasing of mechanical and operational 
properties of conventional alloys by now almost exhausted [1-3]. 
Significant reserves in enhancing these properties open at 
realization of the reinforced heterophase structure principle that is 
the basis for metal matrix composites creation including composite 
alloys [4]. Cast composite alloys are a special class of materials for 
functional and constructional purposes, consisting of a metal base 
(matrix) reinforced with uniformly distributed high-melting 
discontinuous particles of exogenous or endogenous origin, which 
aren’t dissolved in the matrix metal at temperatures of production 
and exploitation of materials [5]. Along with increase of mechanical 
properties, using of composite alloys allows to improve tribological 
characteristics of cast products (bearing capacity, wear resistance, 
running-in ability, scoring resistance etc.) significantly and to 
expand the temperature and power ranges of their performance.  

Despite the progress of the leading world research teams in the 
field of metal matrix composite alloys creation, unified 
methodological principles of their design for reaching consistently 
defined properties have not been developed so far. The problem of 
finding the optimal compositions of alloying and reinforcing 
complexes in the development of multicomponent composite alloys 
is connected with large-scale expenses of time and material 
resources. Within the methodological approach in designing metal 
matrix composite alloys it is necessary to develop criteria for 
selecting matrix alloys and reinforcing components considering 
operational requirements and systematization of various alloying 
elements according to the nature of their interaction with 
components of composites with relation to the desired 
microstructure formation and achievement of the predefined level of 
adhesive bonds at the interfaces.  

Thus, the development of scientific and methodological 
foundations of composite alloys design is one of the priorities of 
modern materials science, because traditional empirical method of 
new materials compositions selection fails to meet the increasing 
requirements for speed and quality of creation of alloys with desired 
properties. Effective and economic solution of this problem is 
possible through the use of the fundamental principles of alloys 
design system in conjunction with the physical-chemical and 
technical-economic analysis methods, as well as the multifactorial 
mathematical design of experiments with a derivation of functional 
equations “composition – property”:  

( )mn XXXxxxfY ,...,,;,...,, 2121= , 
where (x1, x2, …, xn) – alloying elements, (X1, X2, …, Xm) – 
reinforcing components.  

The aim of the present work is to develop the general principles 
of components selection of metal matrix composites for tribological 
purposes according to the details exploitation conditions. 

2. Methods

 The system analysis method is used in the development of the 
general concept of composite alloys design. The term “design of 
alloys” means the creation of new alloys with the desired 
combination of mechanical and operational properties. The process 
of alloys design in traditional form is represented by the following 
stages [6]:  

• objective statement for alloy development;
• alloy basis selection;
• alloying elements selection and harmful impurities

definition;
• alloying complexes selection;
• final alloy composition selection.

In this paper, we have proposed to consider cast metal matrix
composites as foundry alloys. It allows to use the general principles 
of alloys design theory in their development, that is based on the 
physic-chemical analysis, Mendeleev’s Periodic Table of Elements 
and technical-economic analysis. Unlike conventional alloys, metal 
matrix composites have multiple levels of matrix strengthening, 
including major alloying elements of the matrix alloy, as well as 
exogenous and endogenous reinforcing particles. Within a system 
approach to optimization of composite alloys, selection of alloying 
and reinforcing components and their classification have been 
carried out. 

3. Results and Discussion

In generalized view the stage-by-stage system of metal matrix 
composite alloys design for tribological purposes has been 
presented in Fig. 1. At the first stage the technical specification for 
the development of composite alloy has been formulated and the 
main requirements determined by operational conditions of details 
have been appointed. Selection of a basis of composite alloy has 
been carried out, as a rule, according to the data of technical-
economic analysis. It is worth to mention that most low-cost metal 
won’t always provide the greatest economic benefit. For example, 
it’s often advantageous to use more expensive base metal for parts 
of friction units of ground transportation and aviation technics if it 
has a lower density. Parts weight reduction will reduce fuel 
consumption and increase the mass of transporting freights, which 
makes cost-effective use of composite alloys based on aluminum 
and magnesium. 

At the present time almost all metals and alloys used in industry 
are tested at present time as matrix materials for the composite 
alloys creation. Some examples of matrix alloys systems and 
reinforcing components are shown in Table 1 [7-12]. 
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Fig. 1. Scheme of metal matrix composites design 

 
 

Table 1. Most common matrices and reinforcing components for cast composite alloys 

Matrix material Systems of matrix 
alloys 

Main reinforcing 
components 

exogenous endogenous 

Aluminum alloys 
Al, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu, Al-
Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Si-Cu-

Mg-Ni 

SiC, Al2O3, TiC, TiB2, C, B4C, Si3N4, 
SiO2, WC, VC, NbC, ZrC, ZrO2, TaC, 

HfC 

Al3Ti,  Al3Ni, Al3Zr, AlN, ZrB2, 
TiC, TiB2, Al2O3 

Magnesium alloys Mg, Mg-Al, Mg-Al-Zn, Mg-
Zn-Zr, Mg-Li 

SiC, Al2O3, MgO, 
TiC, TiB2, TiN 

Mg2Si, MgO, 
TiC, TiB2 

Copper alloys Cu, Cu-Al, Cu-Al-Fe, Cu-
Sn-Zn, Cu-Zn 

C, Al2O3, ZrO2, WC, TiC, 
TiB2, Nb3Sn, NbC, Fe TiC, TiB2 

Zinc alloys Zn, Zn-Al, Zn-Al-Cu C, SiC, Al2O3, 
TiC, TiB2 

Al3Ti,  Al3Ni 

 
 

As it can be seen in Table 1, both pure metals and their alloys 
can be used as matrix material. It is possible to use not only alloys 
with standard chemical compositions, but also to create new matrix 
alloys compositions with considering the nature of interphase 
interaction of metal melts and reinforcing components. Aluminum 
matrix composite alloys have attracted attention of researchers since 
1960th and at the present time they are most well studied. Analysis 
of the accumulated experimental data shows that these materials are 
an effective alternative to traditional tribological alloys, primarily 
expensive bronzes and tin-base babbitts, because they provide 
saving of scarce elements and decrease details mass at the same 
time increasing the reliability and durability of friction units. As the 
reinforcing phases disperse particles of oxides, carbides, borides, 
nitrides, intermetallics and other high-melting compounds are used 
in composite alloys. 

Selection of series of alloying elements and reinforcing 
components is based on the use of the physical-chemical analysis 
method for the predictive assessment of nature and mechanism of 
the components interaction with each other and with the matrix 

alloy. Criterion approach, based on the results of metal-chemical 
and technical-economic analysis, allows to allocate groups of 
reinforcing components for matrix alloys by indicating the 
possibility of heterogeneous structure formation, thermodynamic 
stability, minimum solubility in matrix metal at temperatures of 
manufacturing and exploitation, lack of phase transformations at a 
temperature range of parts working and some other criteria. One of 
the main criteria for alloying components selection is supposed to 
consider their influence on the nature of interphase interaction 
between matrix alloys and exogenous reinforcing particles. 
Application of the stated approach allows to choose components of 
metal matrix composite alloys with various schemes of reinforcing 
reasonably, including exogenously reinforced, endogenously 
reinforced and complex reinforced alloys. It is necessary to use the 
method of experiments design for relevant mathematical models 
derivation at the stage of the optimal composition of metal matrix 
composite alloy selection, including alloying elements 
concentration ranges and reinforcing components volume fractions.  
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Appropriate selection of new materials for parts of friction units 
is possible only if assessment of constructional and tribological 
characteristics of unit and conditions of its exploitation has been 
carried out. Analysis of fundamental scientific works on friction and 
wear allows to systematize the main requirements to the materials 
for tribological purposes (Table 2). General up to date principles for 
wear-resistant materials selection are characterized by the fact that 
it is necessary to choose or create materials that correspond to the 
parts application and their exploitation conditions for each type of 

wearing (abrasive, hydroabrazive, impact abrasive, erosion, fatigue, 
etc.). For example, requirements to antifriction materials depend on 
the specific load, sliding speed, existence and type of lubrication, 
heat sinking conditions and some other factors. Operating 
conditions of frictional materials involve a wide range of speeds and 
loads, as well as significant and cyclical heating of friction surfaces 
due to the friction without lubrication. Full record of all 
requirements categories allows to the choose materials for parts 
operating in friction units. 

 
Table 2. Requirements to materials for tribological purposes 

Properties and characteristics 

Requirements validation 

Antifriction materials Friction materials 

physical thermal conductivity; 
heat capacity; 

coefficient of thermal 
expansion 

providing intensive heat sinking from a zone of frictional contact and thermal dimensional 
stability of parts operating in friction units 

physical-
chemical 

wettability with lubricant; 
corrosion resistance; 
moisture resistance 

providing good wettability with 
lubricant, ability to retain lubricant 
in the specified range of loads and 

sliding speeds 

providing moisture and oil resistance to maintain 
the steadily high values of friction coefficient 
regardless of the state and pollution of mating 

surfaces 
technological fluidity;  

shrinkage; 
hot brittleness; 
machinability 

providing the possibility of parts production with desired quality by the most economical 
way 

mechanical static and dynamic strength; 
hardness; 

impact toughness   

providing defined strength properties and hardness at normal and elevated temperatures of 
friction; providing defined values of toughness in the case of impact loading 

operational friction coefficient; 
wear resistance; 
bearing capacity; 
running-in ability; 
scoring resistance 

providing minimum values of 
friction coefficient with material of 
counterface, maximum values of 

wear resistance and bearing 
capacity, resistance to galling and 

scoring, good and fast run-in to the 
surface of counterface, ability to 
form a strong boundary layer of 

lubricant and restore it quickly in 
case of its damage 

Providing high coefficient of dry friction in the 
entire operating temperature range steadily 

(friction heat resistance), maximum values of 
wear resistance, high resistance to seizure and 

welding in cold and heated states, good and fast 
run-in 

 
 

According to the above scientific provisions the authors have 
carried out research on the creation of new complex-reinforced 
composite alloys. Liquid-phase technology applied to the 
production of cast metal matrix composites is based on the input of 
pressed powder preforms containing reactionary active components 
in matrix melts. Material on the base of aluminum alloy reinforced 
by the endogenous compounds TiB2, Al2O3, Al3Ti and exogenous 
particles of silicon carbide can be an example of the designed 
composite alloys [13]. Experimental results obtained in complex 
reinforcing of aluminum alloys show that as-cast hardness increases 
by 35-40%, friction coefficient under boundary lubrication reduced 
by 5-7 times and wear resistance is increased by 10-12 times in 
comparison with the matrix alloy. Produced composite alloys 
passed pilot industrial tests as excavator rollers bushings. During 
the test period it has been found out that the bushings manufactured 
from complex-reinforced composite alloys are characterized by 
higher wear resistance in comparison with bushings from 
antifrictional bronzes and provide high operational reliability of the 
equipment. The equipment operating cycles between overhauls 
increased by 3.5-4 times after replacing the bushings material. As a 
whole, the results of the industrial testing of the designed aluminum 
matrix composite alloys show their perspectives in the 
implementation in various fields of mechanical engineering for 
improving the reliability and durability of friction units of machines 
and mechanisms.  
 
 
 

4. Conclusions 
 

The main materials requirements for tibological purposes have 
been systematized according to the operational conditions of 
friction units’ parts. For the selection of the optimal compositions of 
alloying and reinforcing complexes of composite alloys for 
tribological purposes it has been recommended to use the general 
principles of alloys design theory. Application of the proposed 
methodological approach allows to make reasonable choice of metal 
matrix composite alloys components within conditions of various 
schemes of reinforcing, including exogenously reinforced, 
endogenously reinforced and complex reinforced alloys. 
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Abstract:  
In this research work are presented results and procedure for investigations different types of castings in order to check their properties 
according to appropriate standards, to identify type of unknown casting, to detect and analyze different type of defects in castings and to 
perform failure analyze in order to determine the reasons for fracture. Presented investigations are basic research activities which are 
performed almost in all research laboratories for investigations of castings.  
They mainly consist of identification of visual inspection, investigation of chemical composition, investigation of mechanical properties and 
microstructural identification. Completing of the results from performed investigations and their analysis required information about 
investigated casting can be obtained.   
In this research work are given result of investigations of three castings GJS- 450-10 cast iron, malleable cast iron and Hadfield steel 
casting. 
KEYWORDS: NODULAR IRON, HADFIELD STEEL, TEMPER IRON, MICROUSTRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES, 
CHEMICAL COMPOSITION. 
1. Introduction  
Foundries produce ferrous and non-ferrous metal castings. Ferrous 
castings comprise iron and steel, while non-ferrous castings 
primarily include aluminum, copper, zinc, lead, tin, nickel, 
magnesium, and titanium. Castings are produced by melting, 
pouring, and casting the ferrous and non-ferrous metals. Many 
foundries cast both materials. Many different casting techniques are 
available. All involve the construction of a container (mold) into 
which molten metal is poured [1,2].  
Two basic casting process subgroups are based on expendable and 
non-expendable mold casting. 
 - Expendable mold casting, typical to ferrous foundries although 
also used in non-ferrous casting, uses lost molds (e.g. sand 
molding).  
- Non-expendable mold casting, adopted mainly in non-ferrous 
foundries, uses permanent molds (e.g. die-casting). Lost molds are 
separated from the casting and destroyed during the shakeout phase,  
while permanent molds are reused. A variety of techniques are used  
within these two mold casting processes depending on the melting, 
molding and core-making systems, the casting system, and finishing  
techniques applied [3].  
A typical foundry process includes the following major activities:  
melting and metal treatment in the melting shop; preparation of 
molds and cores in the molding shop; casting of molten metal into 
the mold, cooling for solidification, and removing the casting from 
the mold in the casting shop; and finishing of raw casting in the 
finishing shop.  
Different types of melting furnaces and metal treatments are used to  
produce ferrous and non-ferrous materials depending on the type of 
metal involved [4,5].  
Cast iron is typically melted in cupola furnaces, induction furnaces 
(IF), electric arc furnaces (EAF), or rotary furnaces. Cast steel is 
typically melted in electric arc furnaces or coreless induction 
furnaces. Cast steel metal treatment consists of refining (e.g. 
removal of carbon, silicon, sulfur and or phosphorous) and 
deoxidization [6]. 
Casting parts are implemented in the different industrial sectors as 
individual units or as a part of more complex structures or 
machines. So failure of casting in the exploitation conditions can 
cause huge material and financial damages. It means that quality of 
the casting must beat must be at very high level. Because of that 
many investigation has to be performed after production of casting. 
In this research work main idea was to present investigation of 
different casting to check their microstructural and mechanical 
properties or to perform failure analysis of fractured casting.  

 
• 2. Material and investigation 
• 2.1 Investigation of casting (sleeve) produced of GJS- 450-10 cast 

iron 
These investigations were performed as an expertise on the request 
of the Court. Subject of investigation were sleeve and the wheel of 
Reno Cangoo broken during the car accident (figure 1). Performed 
investigation should answer the question what was the reason for 
fracture. Was the reason existing of previously formed crack in the 
sleeve which propagated during the accident, or the reason is 
intensity of stroke during the accident. 
After delivering the broken part the team of Faculty of Technology 
and Metallurgy decided to perform the following investigations:  
• Visual inspection of the broken surface  
• Determination of chemical composition of the sleeve,  
• Tensile test,  
• Hardness measurement, 
• Metallographic investigations. 
 
Visual inspection 
Visual inspection was performed after cleaning the fractured surface 
in the solution of hydrochloric acid and water because the surface 
was corroded. Inspection was performed by necked eye and by 
magnifying lens. Detailed inspection didn’t discover existing of the 
crack in the casting which starts to propagate in the moment of 
accident. 
 

  
a                                                       b 

Figure 1(a and b ) Broken sleeve and wheel 
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Investigation of chemical composition 
For determination of chemical composition of the investigated part 
was used spectrometer type SPECTRO. Results of investigations 
are given in the table 1. 
 

Table 1 Chemical composition of the sleeve 
Element C Si Mn P S 

% 2.95 3.05 0.23 0.017 0.005 
  
According results from analysis of chemical composition was 
concluded that investigated part is cast iron (carbon 2.95% and Si  
3.05%) 
 
Tensile testing 
From the broken sleeve was prepared specimen for tensile testing 
Results from investigations are given in the figure 2. Obtained 
results showed that ultimate tensile strength is Rm = 466 Mpa, 
while elongation is A = 13%. Mechanical properties confirmed that 
sleeve is produced from GJS- 450-10 cast iron [7]. 

 
Figure 2 Stress-strain diagram of investigated part (sleeve) 

 
Hardness measurement 
Hardness measurement was performed on metallographic 
specimens figure HRB method was performed. Results of hardness 
measurement are given in the table 2. Measuring positions can be 
seen in the figure 3. It can be concluded that there is almost no 
difference in measured values. Obtained values correspond with the 
prescribed values (160-210 HRB) for this type of iron.  

 
Figure 3 Specimen for metallographic testing and hardness 

measurement 
 

Table 2 Hardness values (HRB) of the investigated part 
А B 

173 174 
176 173 
174 173 
171 174 
171 174 

 
Metallographic investigations 
For metallographic investigation was prepared surface directly 
beneath Brocken surface. The idea is to detect if there is some 
casting defects in material. Standard metallographic preparation was 
performed, grinding and polishing after that. Polished specimens 
were analyzed using magnification of x100. The main idea was to 
detect type of graphite.  As can be seen from the figure 4  graphite 

is in the form of nodules, pretty small and uniformly distributed in 
the matrix.  

  
Figure 4 Graphite nodules, polished specimen, x100 

 
The next step in the metallographic investigations was to etch the 
specimen with Nital and to reveal microstructure of the part. The 
picture of microstructure is presented in the figure 5. As can be seen 
from the figure 5, microstructure is fully ferritic. 
 

  
Figure 5 Microstructure of investigated specimen, fully ferritic 

 
During visual inspection was not detected existing of formerly 
formed crack. From another point of view performed investigations 
confirmed that quality of the sleeve is very good. So the question is 
why sleeve fractured? 
If we take a look at figure 5, the cross section of the sleeve at the 
place of fracture is not round at should be, but deformed. It 
indicates that fracture appeared as result of strong stroke during the 
car accident. Selection of this type of material is made by design 
engineers in the company. Performed investigation was confirmed 
by the literature dates too [8]. 

 
Figure 6 Deformed cross section of the broken sleeve 

 
2.2 Investigation specimen from malleable cast iron 
From metal processing company was delivered metal part with 
unknown chemical composition in order to be determined its 
composition and mechanical properties. The idea on the engineers n 
the company was to replace original parts with the new producer 
because original parts was very expensive To answer the this 
questions we perform the following investigations: 
Determinations of chemical composition, hardness measurement 
and metallographic investigations 
 
Determination of chemical composition  
Chemical composition was performed on spectrometer type 
SPECTRO. Obtained results are presented in the table 3.  
From the results of chemical composition could be concluded that 
concentration of carbon and sulphur is pretty high. Because of that 
checking of the content of these elements was made additionally on 
the LECO device and the same values were got. It was concluded 
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too that this is high alloyed cast iron because content of nickel is 
10.48% 

Table 3 Chemical composition of investigated part   
(hollow cylinder) 

Element  % 
C 5.0 
Si 0.201 

Mn 0.09 
Ni 10.48 
P 0.018 
Cr 0.024 
Cu 3.84 
Mo 0.53 
Ti 0.017 

 
Hardness measurement 
Hardness measurement was performed according to Brinell  method 
(HRB) using hardness tester type “Аvery”. Measurement was done 
on the vertical cross section of the metallographic specimen. 
Obtained results from the hardness measurement are given in the 
table 4. It is obvious that hardness values are very low because of 
very long heat treatment. 
 

Table 4 Measured hardness values according to Brinell method 
Measuring points 1 2 3 4 5 
Hardness (HRB) 70 72 75 73 71 

 
Metallographic investigations 
Metallographic investigations were performed on optical 
microscope type “MEIJI TECHNO”. Standard procedure for 
preparation of specimens was performed. It means that after 
grinding and polishing of the specimen with suspension of Al2O3, 
etching with Nital was made. Prepared specimens were first 
investigated in polished condition at magnification of x100 to 
determine form of graphite (figure 7). As can be seen from the 
figure the free graphite is in the form of rosette. This form of 
graphite indicates that specimen is produced by malleable cast iron. 
Low values of hardness 70-75 HRB confirm this statement []. 
Microstructure of investigated part was revealed by etching of 
specimen with Nital. As can be seen from the figure 8, 
microstructure is typical ferritic. It is concluded too that in the 
microstructure, near to graphic rosettes are detected carbides in the 
form of needles [9,10].  
 

  
Figure 7 The form of graphite in the investigated specimen – 

polished specimen, x100 
 

  
Figure 8 Microstructure of investigated specimen – etched surface, 

3% Nital 

Malleable cast iron is generally obtained from the white iron in 
which carbon is in the form of cementite During heat treatment 
cementite transforms in the form of graphite rosettes low values of 
hardness confirm that. Heat treating evolves in two phases. The first 
phase evolves at 900-1000 0C, while the second phase evolves at the 
temperature of 600-700 0C. Totally this process last more the 100 
hours. Fractured surface of tempered iron could be white or dark. 
We found that fractured surface in our case is dark. 
So, from the performed investigation was concluded that hollow 
section is produced from malleable cast iron with ferritic 
microstructure. Type of fractured surface is dark. High percent of 
nickel indicate that this is high alloyed iron. Low hardness values 
are result of performed heat treatment. Very high percent of carbon 
indicate that this is special type of temper iron.  
 
2.3 Examination tooth of excavator 
Tooth from excavator showed in figure 9a was delivered for 
investigation. Through performed investigation should be answered 
two questions: 

• - What is chemical composition of the tooth and 
• - What is the reason for breaking piece of the tooth? 

The tooth was cut in few segments in order to perform necessary 
investigation 
 

 
a 

 
b 

Figure 9 (a and b) Investigated excavator tooth 
a. View  of the tooth 

b. Segments of tooth prepared cut for investigation 
 
Determination of chemical composition 
Results of performed chemical analysis are given in the table 5. 
Chemical analysis has to confirm if the composition of material 
fulfill requirement of EN 10349:2010. Comparing of obtained 
results in Table 5 and chemical composition given in the table 6 was 
concluded chemical composition correspond to G-x120Mn12 steel 
i.e. Hadfield steel with material number 1.3401. Some 
characteristics of investigated steel are given in the table 7. 
 

Table 5 Chemical composition of investigated excavator tooth 
Element % 

C 1.38 
Si 0.68 

Mn 12.76 
Cr 0.36 
Ni 0.13 
Mo 0.014 
S 0.012 
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Table 6 Chemical composition of G-x120Mn12 steel according EN 
10349:2010 

Element % 
min max 

C 1.1 1.3 
Si 0.3 0.5 

Mn 12 13 
P  0.1 
S  0.04 
Cr   

 
Table 7 Some characteristics of investigated material  
  
Material number 1.3401 
Group  Structural steel 
Subgroup Steel with high percentage of Mn 
Application Parts for crushers 

 

Microstructural analysis 
For microstructural analysis of the investigated part metallographic 
specimens were prepared (figure 10). Typical microstructure is 
presented in the figure 11(a-c). It is obvious that microstructure is 
fully austenitic. On the austenitic grain boundaries are detected 
precipitated carbides. Detected carbides are spheroidal or elongated. 
Some spheroidal carbides are detected inside the austenitic grains, 
and they are coarser compared with the spheroidal carbides on the 
grain boundaries. Dominant carbides are elongated. Presence of 
carbide in the Hadfield steel was always noticed if the carbon 
concentration is over 1%, and carbides formation is more intensive 
if carbide forming elements are present. 

   
Figure 10 Prepared specimens for metallographic investigations 

 
In some cases, mainly for homogenization and hardening, Hadfield 
steel is heated to the temperature of 1050 °C, keeping at this 
temperature for few hours and fast cooling in water after that. At 
this temperature solution of carbides in matrix happens. And fast 
cooling suppresses their appearing again. 
 

 
a 

  
b                                                        c 

Figure 11 Microstructure of investigate excavator tooth 
 

Hardness measurement  
Hardness measurement (figure 12) was performed at different 
specimens (pieces) of investigate material. It was concluded that 
hardness values are in the range of 120 to 150 HB which are pretty 
low values. Probably such low hardness values are obtained because 
heat treatment of this steel was not done. According standard 
hardness should be 200 HB at least. It is characteristic for Hadfield 
steel that its hardness increase during exploitation conditions (work 
hardening) to 250 HB and in extremely conditions to 500HB. 

 
Figure 12 Measuring of hardness on the metallographic specimen 

 
Visual inspection  
Visual inspection of the tooth showed there is uncork part (figure 
13a), at the back side of the tooth. At the fractured surfaces were 
noticed: segregation, pores and cracks (figure 13 b). It indicated that 
improper casting technology was performed.  

  
a                                                 b 

Figure 13 Fractured surface from back side on the tooth 
 

From the performed investigation of excavator tooth the following 
information’s were obtained: 
Excavator tooth was cast from the Hatfield steel. Its microstructure 
is fully austenitic inside the grains and on grain boundaries were 
detected carbides (spherical or elongated). Presence of carbides 
indicates that investigated part was not heat treated. 
Increased concentration of carbides on the grain boundary or 
segregation mainly as results of presence of phosphorus increase 
brittleness of Hadfield steel [11]. 
Slow cooling between 400-800 °C is the reason for another type of 
brittles of the steel i.e. sensitation.  As the most often founding 
defects in the Hatfield steel besides segregations are macro and 
micro pores [12].  
 
3. Discussion 
In this research work was presented procedure for investigation of 
different type of castings in order to determine their microstructural 
or mechanical properties, or to discover what was the reason for 
their failure in the exploitation conditions. Visual inspection, 
determination of chemical composition, tensile testing, hardness 
measurement and microstructural investigations are basic methods 
of investigation. To confirm some considerations nondestructive 
testing methods have to be performed too.   
 
4. Conclusion 
Results presented in this paper clearly showed that performed 
investigation could be always performed as basic investigations for 
identification of their properties or for performing failure analyze of 
damaged parts in exploratory conditions of different type of 
castings after their exploitation  
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Abstract: Possibility of using waste mold sand for removal of acetic acid from the aqueous solution was studied in this article. Green 
sand can be used several times in mold making. When the properties of green sand are not suitable for further use, it becomes waste. Waste 
mold sand was used in this article as an adsorbent for the removal of acetic acid from the aqueous solution. During the adsorption process, 
the influence of the amount of the adsorbent and contact time adsorbent/adsorbate (waste mold sand/acetic acid) on the capacity of the 
adsorption process was monitored. Amount of waste mold sand was varied from 25 to 125 g. Contact times were as follows: 15, 30 and 60 
minutes. The obtained results indicate that the adsorption of acetic acid on the waste mold sand occurred at all used combinations of these 
parameters. However, for all used contact times, the greatest adsorption capacity is achieved when the ratio of waste mold sand/acetic acid 
was 25 g/100 mL. For all the used amount of adsorbent, the highest adsorption capacity, i.e. dynamic equilibrium was achieved very quickly, 
after 15 minutes. The obtained results are in accordance with the chemical composition of the waste mold sand. 

Keywords: WASTE MOLD SAND, ADSORPTION, ACETIC ACID, EFFICIENCY OF ADSORPTION  

1. Introduction 
Today, there are various methods for the production of castings, 

such as sand casting, die-casting, centrifugal casting, shell casting, 
etc. Sand casting is used for production of around 80 % of castings. 
This process is suitable for ferrous and non-ferrous castings. 

Between the sand casting processes, green sand is the most 
widely used [1 – 3]. This is actually a mixture which consists of 
silica sand  
 
 
 

 
 
(> 90 %), a binder (bentonite clay) and various additives which 
improve the properties of the mixture.  

Green sand can be several times used for mold making. The 
properties of the green sand deteriorate with the increase in the 
number of cycles of use. It becomes waste when its properties are 
not suitable for further use. 

Figure 1 schematically shows the status of the green sand 
(waste/non-waste). 

 

 Fig. 1 Schematic diagram of determination of the status of the green sand (waste/non-waste) [4]
  

Foundry sand which is not suitable for further use in the 
production process of casting is recycled or disposed at an 

appropriate landfill. [5]. The annual amount of spent sand that 
was created in foundries ranges from 6 to 10 million tons [5, 6]. 

 

Was the material deliberately 
produced? (Was the production 
process modified in order to 
produce the material?) 

Material is a production 
residue – tests below 
apply 

Is use of the material 
certain? 

Is the material ready for use 
without further processing  (other 
than normal processing as an 
integral part of the production 
process)? 

Material is a waste 

Material is a waste 

Is the material produced as an 
integral part of the production 
process? 

Then the material 
is a non-waste by-
product 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

 NO 

 NO 

NO 

 NO 

Is the intended use of 
the material lawful? 

Then material is 
a product, not a 
production 
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Material is a waste 

Material is a waste 
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Of this amount, only less than 15% can be recycled in a cost-
effective and safe manner [5, 6].  

Recent research has focused on the possibility of using green 
sand as a potential agent for the removal of heavy metals and 
organic pollutants from wastewater [7]. Both types of pollutants 
do not negatively affect the growth and reproduction of living 
beings. However, increased concentrations can be very harmful, 
carcinogenic and even deadly. For this reason, they should be 
removed from wastewater. Adsorption is the most economical 
method for their removal. Influence of the amount of the 
adsorbent and contact time adsorbent/adsorbate (waste mold 
sand/acetic acid) on the capacity of the adsorption process was 
monitored in this article. 

2. Materials and Methods 
Waste mold sand that was used in this study originates from 

one cast iron foundry in Croatia. Standard elemental analysis was 
used to determine the chemical composition of the waste mold 
sand. The obtained results are shown in Table 1. 
 
Table 1: Chemical composition of waste mold sand 

Composition  w, % 

SiO2 90,0 

Al2O3 1,6 

Fe 6,8 

Ca 0,55 

Mg 0,08 

Mn 0,04 

Ni 0,004 

 

Mineralogical composition of waste mold sand is shown in 
Figure 2. 

 
Fig. 2 XRD analysis of waste moud sand 

The adsorption experiment was monitored a batch method. In 
plastic vessels was placed 25, 50, 75 and 125 g of waste mold 
sand. After that, the waste sand was placed in contact with 100 
mL of acetic acid solution whose concentration was 0.1145 
mol/L. Thus prepared adsorption systems were in contact 15, 30 
and 60 minutes. Filtration was carried out after the expiration of 
the aforementioned contact time. The concentration of acetic acid 
was determined by titration with 0.1 mol/L NaOH. Adsorption 
capacity was calculated from the obtained data (equation 1): 

V
m

ccq t
t ⋅

−
= 0          (1) 

where V is volume of acetic acid (L), m is mass of waste mold 
sand (g), ci and ce are the initial and final concentration of acetic 
acid (mol/L). 
 

3. Results and Discussion 
Influence of the contact time and amount of the adsorbent on 

the adsorption capacity is shown in Figure 3. 

 
Fig. 3 Influence of the contact time (t) and amount of 

the adsorbent on the adsorption capacity (qt) 
 

Figure 3 shows that the best adsorption capacity was 
achieved when the ratio of adsorbent/adsorbate was 25 g/100 mL. 
Increasing the amount of adsorbent resulted in a decrease the 
adsorption capacity for all three of contact time. The initial 
concentration of acetic acid that was used in this study was 
relatively low (0.1145 mol/L), and it is possible that it is not 
sufficient for the binding to the larger quantity of adsorbent. 

Comparison of the adsorption capacities and the contact time 
adsorbent/adsorbate shows that the maximum adsorption capacity 
is achieved within 15 minutes for all tested amounts of adsorbent. 
Since the adsorption capacity decreases after 15 minutes, it can 
be concluded that the dynamic equilibrium was achieved 
relatively quickly, within 15 minutes. Adsorption capacity 
decreases after 15 minutes, which may indicate the occurrence of 
desorption. Desorption occurs when the adsorbate by means of 
physical forces binds to the adsorbent. Physical forces are not 
strong and allow release of adsorbate from the surface of the 
adsorbent, which is manifested as a decrease in adsorption 
capacity [8].  

Regardless of the possibility of desorption, waste mold sand 
can be used for the removal of acetic acid at all the studied 
parameters. This is supported by the facts related to the chemical 
and mineralogical composition. The mold mixture consists of 
90% SiO2 (Table 1, Figure 2), a binder (bentonite clay) and 
various additives. Each of these components is a good adsorbent. 
Addition to the mentioned components, waste mold sand contains 
a certain amount of scale which also enhances its capability of 
adsorption [9]. 

 

3. Conclusion 
The adsorption of acetic acid from the aqueous solution on 

waste mold sand can take place in the tested conditions.  

The largest adsorption capacity was achieved when the ratio 
of adsorbent/adsorbate was 25 g/100 mL for all three contact 
times.  

The increase in contact time adsorbent/adsorbate resulted in a 
decrease of adsorption capacity. Dynamic equilibrium was 
achieved within 15 minutes at all amounts of the adsorbent. 
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Abstract: The results of investigations gipsum molding compounds,  with complex refractory filler for the manufacture of precision 

castings made of non-ferrous metals. The use of heat-resistant fiber reinforced structure allows you to supplement mixture, thereby increasing 
the strength after curing, and gas permeability 

 
Представлены результаты исследований гипсокремнеземистых формовочных смесей с комплексным огнеупорным 

наполнителем для изготовления точных отливок из цветных металлов. Использование термостойкой волокнистой добавки 
позволяет армировать структуру смеси, за счет чего повышается прочность после схватывания и газопроницаемость. 
 

Keywords: gipsum molding compounds, precision castings, supplement mixture, strength after curing, gas permeability. 
Ключевые слова: гипсокремнеземистая смесь, вспученный перлит, люнкерит, текучесть, осыпаемость, прочность. 

 
 

К факторам, которые усложняют процесс развития 
литейных технологий, следует отнести недостаток 
высококачественных исходных материалов, в том числе 
формовочных и стержневых. В литейном производстве 
выделяют следующие современные тенденции: 

- уменьшение массы отливок; 
- интенсификация промышленного маркетинга; 
- ускорение развития технологий, которые являются 

перспективными для использования в малом и среднем 
бизнесе; 

- эффективное использование потенциала 
компьютерных технологий [1]. 

Для литейного производства всегда были 
актуальными проблемы повышения качества отливок и 
снижения их дефектности. Для получения точных отливок из 
сплавов цветных металлов используются 
гипсокремнеземистые формовочные смеси. 

Известно, что для каждого сплава, учитывая способ 
изготовления литейной формы, подбирают формировочные 
смеси с комплексом необходимых технологических и 
физико-механических свойств. Конечная цель - получение 
высококачественных, точных отливок с наименьшими 
энергетическими и материальными затратами. 
Формировочная смесь в общем виде - это комплекс 
материалов, которые подобраны в определенном 
соотношении в соответствии с параметрами необходимых 
свойств [2]. 

Гипс является наиболее распространенным 
минералом в природе из группы сульфатов. Как минерал он 
бесцветный или белый, иногда желтоватого или даже бурого 
цвета. В природе гипс встречается преимущественно в виде 
двухводного сульфата кальция - двугидрата CaSO4×2H2O, 
известного как гипсовый камень [3]. 

Для комплексного огнеупорного наполнителя нами 
использованы базальтовые волокна. По химическому 
составу базальты богаты диоксидом кремния, содержание 
которого находится в пределах 40...54%. Температурный 
предел использования базальтовых волокон составляет до 
900°С, гигроскопичность базальтовых волокон - меньше 1%. 
Температура спекания базальта составляет примерно 1150 
°С. 

Цель исследований - определение влияния 
комбинированного наполнителя на свойства 
гипсокремнеземистых формовочных смесей. 

Поставлены следующие задачи: 
- исследовать свойства смесей с комбинированным 

наполнителем; 
- определить оптимальное количество компонентов 

комбинированного наполнителя; 

- определить оптимальный состав формовочной 
смеси. 

Для контроля свойств гипсокремнеземистых смесей 
использовали стандартные методики. 

Выбор материалов для проведения исследований 
обусловлен следующим: кварцевый песок, как 
крупнозернистый материал относительно пылевидных 
составляющих смесей рекомендуется вводить для 
улучшения термостойкости смесей и особенно 
газопроницаемости. Предусмотрено содержание 
наполнителя 32,5 ... 70 мас.ч. Высокопрочный гипс, как 
вяжущее, дает высокую точность оттиска, низкую 
осыпаемость, высокие показатели прочности и др. Нами 
предусмотрено содержание гипса: 20...30 мас.ч. Содержание 
воды принято на уровне 35... 45 мас.ч. 

В состав смеси вводили добавку - базальтовое 
волокно. Содержание его в интервале 5...15 мас.ч. 

Термический анализ смеси «гипс - базальтовое 
волокно» дает возможность одновременно определять 
изменение массы образца (ТГ - термогравиметрическая 
кривая), а также изменение энтальпии (ДТА - кривая 
дифференциально-термического анализа). 

 

 
Рисунок 1.- Дериватограмма системы «гипс - 

базальтовое волокно» 
 
На дериватограмме (рис. 1.) видно, в интервале 

температур 20...100 °С изменятся количество физически 
связанной воды, происходит обезвоживание гипса. При 
температурах 100...170 °С проходит разложения двугидрата, 
что вызывает поглощение тепла и уменьшение массы 
образца. Далее, в интервале температур 170...200 °С 
происходит дальнейшая потеря гипсом кристаллизационной 
(химически связанной) воды, причем начинает 
образовываться так называемый растворимый ангидрит 
(CaSO4), который при взаимодействии с водой снова 
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образует полугидрат. Этот процесс характеризуется потерей 
массы. 

Анализ кривых ДТА показывает, что основное 
изменение начинается при 620...750 °С. Эндотермический 
пик, находится в пределах 660...725 °С. По термограмме 
можно определить температуру размягчения волокна, она 
составляет 675...705 °С. Поэтому, для системы «гипс - 
базальтовое волокно» можно предложить следующий режим 
прокаливания образцов (рис. 2) 

Гипсовые формовочные смеси относятся к смесям 
наливного формообразования. 

Текучесть формовочной смеси должна быть 
оптимальной, чтобы обеспечить достаточное уплотнение 
формы. 

На текучесть формовочных смесей влияет 
содержание гипса, воды, песка, а также наполнителей. 

 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °С
 

 
Время, час 

Рисунок 2 - Режим прокаливания образцов с 
базальтовым волокном 

 
Увеличение содержания гипса приводит к 

уменьшению текучести, поскольку основная часть воды 
расходуется на образование двугидрата полуводного гипса. 
Смесь начинает быстро схватываться, а рост 
новообразованных кристаллов гипса способствует 
уменьшению текучести смеси [4]. 

Прочность через 1 час (рис 3) должна обеспечить 
возможность транспортировки литейной формы, а прочность 
через 24 часа - возможность выплавления моделей без 
деформации полости литейной формы. 

Продолговатые частицы базальтового волокна 
создают своеобразный каркас в формовочной смеси, тем 
самым повышая ее прочность. 

Каркас, образующийся базальтовым волокном, 
воспринимает значительное количество нагрузок, 
действующих на формы в процессе их изготовления, сушки 
и заливки металлом. 

Из графиков видно, что при увеличении содержания 
гипса прочность через 1 и 24 ч. повышается. Такой характер 
зависимости объясняется тем, что мелкодисперсная фракция, 
располагаясь равномерно между крупными зернами 
кварцевого песка, образует жесткий каркас в смеси. 

Также на увеличение прочности влияет прочность 
кристаллов двугидрата, которые образовались во время 
твердения формовочной смеси. 

Прочность гипса повышается постепенно при 
преобразовании полугидрата в двугидрат, нарастание ее 
заканчивается после кристаллообразования, примерно через 
сутки после затворения смеси. Поэтому гипсовые формы 
нежелательно сразу же после твердения подвергать сушке 
или прокаливанию, чтобы не уменьшить их прочность. 
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Содержание гипса, мас.ч. 

Рисунок 3 - Влияние содержания базальтового 
волокна и гипса на прочность формовочной смеси через 1 

час. 
 

Подобная зависимость наблюдается и для прочности 
через 24 часа (рис.4). 
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Содержание базальтового волокна, мас.ч. 

Рисунок 4 - Влияние содержания базальтового 
волокна и гипса на прочность формовочной смеси через 24 

час. 
 

Известно, что прочность смеси зависит от 
конфигурации частиц наполнителя, их взаимного 
расположения (упаковки частиц), толщины и равномерности 
распределения. Прочность формовочной смеси с гипсом в 
значительной степени зависит от шероховатости и формы 
зерен наполнителя. Из этого следует, что абсолютная 
величина капиллярных сил, стягивающие две частицы зерен 
песка, растет прямо пропорционально размеру этих частиц. 
Однако при этом уменьшается количество частиц в единице 
объема смеси. 

В связи с тем, что в формовочной смеси, состоящей 
из реальных частиц наполнителя (в нашем случае - это 
кварцевый песок марки 3К401О3) различной формы, 
теоретически можно предположить лишь общий характер 
влияния количества связующего компонента и размера зерен 
наполнителя на прочность формовочных смесей в сыром 
состоянии. 

Смеси при взаимодействии с металлом должны 
иметь, прежде всего, поверхностную прочность, 
необходимую для противодействия потоку расплава. Т.е. 
эрозионная устойчивость поверхностного слоя формы 
должна быть выше, чем давление и сила трения металла на 
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ее поверхности. Это условие может быть выполнено, если 
термическое расширение смеси, ниже, чем способностью 
связующего компонента пластически деформироваться при 
нагревании до температуры поверхностного слоя формы. 
Низкая общая прочность формы в нагретом состоянии 
приводит к ее разрушению под действием напора металла, 
что в свою очередь приводит к образованию засоров в 
отливках. 

Основной дефект отливок при некачественной форме 
- засоры. Для его предупреждения форма должна иметь 
достаточную общую и поверхностную прочность, чтобы 
эффективно противостоять напряжением, возникающим без 
деформации и разрушения. 

Поверхностная прочность характеризуется степенью 
осыпаемости смеси. 

Очевидно, что при увеличении содержания гипса 
осыпаемость уменьшается, поскольку гипс как связующий 
компонент обеспечивает объединение составляющих смеси в 
одну систему. Состав огнеупорного наполнителя смесей 
тоже оказывает влияние на осыпаемость (рис.5). 

Формовочная смесь представляет собой статическую 
систему зерен различной величины, которые расположены в 
пространстве и соединены связующим материалом и 
характеризуется различными свойствами, которые зависят от 
количества гипса. 
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Содержание базальтового волокна, мас.ч. 

Рисунок 5 - Влияние содержания компонентов на 
осыпаемость формовочных смесей. 

 
Так что можно сделать вывод, что с увеличением 

содержания базальтового волокна осыпаемость 
уменьшается, а прочность смеси увеличивается, при этом 
соотношение компонентов составляет: базальтовое волокно 
10...12 мас.ч., гипс - 25...28 мас.ч., песок - 58...64 мас.ч. 

Как показали опыты, содержание воды существенно 
не влияет на осыпаемость формовочной смеси. 

Для предупреждения газовых раковин, смесь должна 
иметь минимальную газотворность и достаточную 
газопроницаемость. 

Наряду с другими факторами гранулометрический 
состав наполнителя определяет газопроницаемость смесей. 
Поэтому необходимо использовать наполнители, в частности 
как в данных исследованиях, состоящих из частиц тонкого 

помола в сочетании с большим количеством крупной 
фракции. 

В результате проведенных исследований показано, 
что базальтовое волокно в качестве добавки в огнеупорный 
наполнитель повышает прочность формовочной смеси 
благодаря армирующему свойству. 

Содержание компонентов должно быть оптимальным 
и четко контролироваться для достижения необходимых 
механических и технологических свойств 
гипсокремнеземистых формовочных смесей. 

Рекомендуемый состав гипсокремнеземистой 
формовочной смеси с комбинированным наполнителем. 

 
Содержание компонентов, мас.ч. 

Гипс Песок Базальтовое 
волокно Вода 

24…27 58…66 12…14 41…43 
 
При предложенном оптимальном составе 

формовочная смесь имеет следующие показатели свойств. 
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1 час 24 часа После 
прокалки 

150…160 0,86…0,91 1,21…1,3 0,68…0,75 0,21…0,43 84…110 

 
Выводы: 
Результатом экспериментов стало определение 

свойств гипсокремнеземистых формовочных смесей, в 
состав которых входят гипс, кварцевый песок, базальтовое 
волокно. Оптимизирован состав формовочной смеси. 

Исследовано влияние содержания комбинированного 
наполнителя на прочность, текучесть, осыпаемость, 
газопроницаемость смесей, и можно рекомендовать для 
уменьшения брака отливок по вине литейной формы. 
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Abstract: Foundries nowadays have to deal with energy efficiency and plant efficiency, process stability, quality assurance and competition 
from low-cost countries. The casting process isn't some miraculous process but scientific and technological high-tech. An advanced casting is 
only made possible by sophisticated methods of process monitoring and analysis. Still, casting is a delicate process which is prone to 
material variations and outside influences. 
This paper presents an innovative IT- and automation-solution to connect the heterogeneous systems with each other and add extra value to 
the casting process. It was successfully tested in the automotive casting industry. 
KEYWORDS: PROCESS, OPTIMISATION, MONITORING, CASTING, THERMAL ANALYSIS, EFFICIENCY, ENERGY, DATA, 
TRACEABILITY 
 

1. Introduction / State of the art 
The casting process is characterized by a very high 
degree of empirical control, more than many other 
branches in the industry. The process experience in 
foundries is still a substantial factor to ensure a 
consistently high quality. 
 
Current tendencies in casting development however 
require an extreme degree of process stability both in 
increasingly complex castings as well as in the 
production of small series or individual pieces. [1] 
 

 
Picture 1 Prodcution of single casts 

 
Although these high requirements are demanded 
especially by customers of the automotive industry – 
partly in denial of the complex casting process which 
can't be automated to the same extent as other 
mechanical production processes – other customers of 
the foundry industry are also increasingly oriented 
towards these ambitious requirements for process 
reliability. 
 

2. Results of discussion 
The foundry industry's answer includes two approaches 
so far. 
 
First, there is an increased use of tools to simulate the 
casting process. Although the corresponding programs 
gain in quality, they can only take a fraction of the 
influencing factors of the casting process into account. 
 

 
Picture 2 Simulation of surfaces 

 
Second, plant manufacturers for foundries become 
more sophisticated in their ability to capture and store a 
wide variety of process parameters. These options are 
available for all process steps from sand processing to 
molding plants, melting and casting to post-processing 
and, of course, also include the various possibilities of 
quality control. 
 
It is becoming increasingly accepted in the industry that 
the available process parameters are not only monitored 
in the plants and measuring equipment, but also stored. 
The models of data storage range as wide as the 
technical possibilities – from local, partially temporary 
solutions via Excel tables to storage on central servers 
or in the cloud. 
 

 
Picture 3 Data storage (CC BY SA: Florian Hirzinger) 

For individual process steps carried out with automated 
production plants, plant manufacturers offer more and 
more specific evaluations. These evaluations are a 
major step forward towards the transparent foundry. 
Still, they are inevitably bound as isolated solutions to 
the specific process steps in their area. 
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3. Conclusion 
Together with foundry specialists, apromace data 
systems GmbH set the task of combining automation 
expertise, IT expertise in the acquisition of complex 
data structures and process engineering know-how. As 
a result, the industry-specific solution apromaceGUSS 
was developed. 
Universal principle is the connection of all process 
values from different process steps to each individual 
casting part. The recording of several hundred values 
per individual part is quite common in already realized 
projects. Due to the direct data acquisition at the 
machines, plants, measuring equipments etc. this high 
capture volume binds [2] no personnel capacities and 
also offers a real-time monitoring of the whole foundry. 
Since the latter can be independent of the location, this 
opens options for a central and quick controlling across 
different locations. 
 

 
Picture 4 Integration of different plants and machines 

 
A modular design allows the integration of existing 
solutions – quality assurance, spectral analysis, thermal 
analysis [3] – as well focus on important process steps 
and / or different evaluation options.  
 

 
Picture 5 Integration of spectral analysis and process data 

 
By using an item-specific data acquisition an 
individually adjustable transparency is created for each 
foundry. The possibilities that already result from it are 
so extensive that they are beyond the scope of this 
paper. It should be mentioned that the effects of 
changing an individual process parameter in these 
multi-stage production can be traced back its full 
complexity. In addition all process data can be subject 
to an integrated automatic statistical process control. 
[4-5] 
 

 
Picture 6 SPC on system 

 
4. Additional possibilities 

Although this new form of transparency already opens 
different – in some parts completely new – options for 
process optimization, apromaceGUSS remains a 
complex tool for automated data collection, evaluation 
and storage. 
 
Practical experience shows that in different foundries, 
despite comparable basic processes, process steps 
might be different. This results in company-specific 
approaches and interventions based on the analysis of 
the given correlations. 
 

 
Picture 7 Thermal analysis 

 
In order to generate further benefits for the foundry 
with apromaceGUSS, the newly recognized 
relationships / dependencies have to be combined with 
specific expertise. The caster usually has this 
competence himself. The integration of external know-
how is conceivable for special topics. 
 
In this respect, for example, options arise for 

• reduction of the scrap, 
• reduction of specific energy consumption, 
• optimization of the molding material 

preparation (apromaceGUSS is not limited on 
sand casting), 

• Improvement of the input base for simulation 
software. 
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Picture 8 Traceability-relations in casting 

 
With the now possible multi-dimensional 
manufacturing transparency an important milestone on 
the way to the transparent foundry was set. Even if this 
comprehensive systematic approach opens up new 
possibilities, the experience of the foundry specialist 
remains indispensable. 
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Аннотация: Исследуются пути повышения прочности песчано-смоляных форм. Определено, что для увеличения прочности 

формы давление не должно оставаться постоянным в течение всего процесса формирования оболочковой формы, а должно 
изменяться в процессе формообразования: сначала подается начальное давление 0,25-0,30 МПа, затем повышается на величину 
0,10-0,15 МПа спустя 15-20 с, в конце формирования оболочки толщиной 10-15 мм давление снижается до нуля 

  
Ключевые слова: ПРОЧНОСТЬ, СМОЛА, ПЕСОК, ОТЛИВКА, ФОРМА. 

 
 

1. Введение 
 
На механизм повышения прочности формвочных смесей с 

использованием легкоплавкого связующего большое влияние 
оказывает гранулометрический состав, а также состав и 
свойства связующего. Прочность смесей зависит от сил адгезии 
и когезии. 

К факторам, оказывающим влияние на прочность ПСС, 
можно отнести следующие: 

1) толщина плёнки связующего. Пульвербакелит имеет 
достаточно тонкую плёнку, что позволяет повысить прочность 
по сравнению смесями, где, в частности, используется в 
качестве связующего глина; 

2) гидрофобность связующего (угол смачивания θ>900) 
уменьшает смачиваемость и снижает прочность; 

3) приложение нагрузки на смесь, которая уменьшает 
размеры смолы. 

Повышение содержания легкоплавкого связующего в 
смеси приводит к увеличению прочности. Прочность 
сформировавшейся оболочки отражает распределение 
плотности смеси в объёме формы. Конечное распределение 
плотности зависит от величины прилагаемого давления, от 
значения используемой температуры, от времени теплового 
воздействия на смесь, в некоторой степени зависит от высоты 
засыпки из бункера смеси на модельную плиту. Начальная 
плотность почти не влияет на конечные плотность и прочность, 
вследствие малой толщины формирующейся оболочки. 

Прочность песчано-смоляной смеси является важным 
условием получения качественной оболочки. Важными 
физико-механическими свойствами готовой оболочки являются 
прочность на растяжение, прочность на изгиб, плотность, 
масса. 

Прочность дисперсной среды с использованием в качестве 
связующего пульвербакелита может колебаться от 10 до 45 
кгс/см2 в зависимости от процентного содержания связующего. 
Повышение прочности достигается за счёт приложения 
некоторого статического давления во время теплового 
воздействия на смесь. Это позволяет снизить расход 
связующего связующее. Положительно влияет на прочность и 
плотность также некоторое увеличение давления на смесь в 
процессе нагрева смеси. 

В целом песчано-смоляная смесь должна иметь такую 
прочность, чтобы обеспечивалось сопротивление внешним 
нагрузкам. Важным параметром для песчано-смоляных смесей 
является прочность на растяжение. Считается, что предел 
прочности на растяжение должен быть не менее 0,015…0,02 
МПа. Прочность на растяжение песчано-смоляной смеси в 
несколько раз больше требуемой величины. Процесс 
термического отверждения даёт высокую прочность, хорошую 
выбиваемость. 

Известно, что приложение статического давления на 
песчано-смоляную смесь в процессе формообразования 
одновременно с термическим воздействием, повышает 
прочностные характеристики смеси. Вместе тем появляется 

возможность снизить процентное содержание в смеси 
дорогостоящего связующего. 

 
2. Экспериментальная часть 
 
Исследовалось влияние целесообразности некоторого 

увеличения давления на смесь в процессе формообразования. 
Определено, что при увеличении давления на 0,05-0,10 МПа 
снижается шероховатость оболочковых форм, не снижая при 
этом технологически необходимую величину 
газопроницаемости. При дальнейшем увеличении давления 
наблюдается снижение газопроницаемости менее 100 ед. и 
некоторое увеличение шероховатости, что обусловлено 
выдавливанием зерен в уже образующейся оболочке. 
Прочностные свойства также ухудшаются вследствие 
выгорания связующего при более интенсивном прогреве ПСС. 

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по 
определению величины оптимального повышения давления на 
смесь. Начальное давление во всех случаях составляло 0,2 
МПа. Время выдержки оболочки на плите – 30 с при 
температуре 250 0С. Спекание оболочки происходило в 
электропечи при температуре 350 0С в течение 180 с. 
Наполнитель – песок фракций в соотношении 1К0315-70 % и 
1К02-30 %. Связующее – пульвербакелит – 5 %. 

 
Таблица 1: Определение оптимальной величины повышения  
давления на смесь в процессе формирования оболочки 
Изменени
е 
давления, 
ΔР, МПа 

Rzф, 
мкм 

Прочность 
формы, σр, 
МПа 

Газопрони
цаемость, 
Г, ед 

Величина и время после 
начала формообразования 
повышения давления, МПа 

0 
0,01 
0,03 
0,05 
0,075 
0,09 

92 
87 
73 
67 
71 
68 

4,3 
4,4 
4,8 
4,9 
4,8 
4,7 

126 
124 
119 
111 
99 
91 

Весь процесс 
0,01 через 10 с 
0,01 через 5 с, 0,02 еще 5 
с 
По 0,01 МПа каждые 5 с 
По 0,025 МПа через 5, 
10, 20 с 
По 0,03 МПа через 5, 10, 
20 с 

 
Добиться большего повышения прочности оболочковой 

формы можно за счет регулирования давления от начального 
(то есть давление во времени формообразования оболочки 
меняется). Как правило, весь цикл формирования оболочковой 
формы на модельной плите длится 30-60 с (в зависимости от 
габаритов модели). Следует подать основное давление на 
смесь, составляющее 0,25…0,30 МПа, которое изменяется в 
процессе формообразования: повышается на величину 0,10-
0,15 МПа спустя 15-20 с. А в конце формирования оболочки 
толщиной 10-15 мм  давление снижается до нуля. Давление на 
песчано-смоляную смесь может передаваться посредством 
гибкой диафрагмы или прессовой плиты. Уменьшая и повышая 
давление относительно базового в процессе формообразования, 
появляется возможность регулирования пористости оболочки 
за счет наиболее плотного перераспределения частиц и 
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повышения числа контактов между частицами компонентов 
шамотной массы. Вследствие изменения давления повышаются 
плотность упаковки зерен наполнителя (песка) и адгезионные 
свойств смолы, из-за более равномерного и полного 
обволакивания зерен песка (плавящаяся смола более прочно 
связывает песчинки). При этом остальные технологические 
показатели формы (газопроницаемость, шероховатость) 
остаются в пределах необходимого. 

Прочность на разрыв песчано-смоляных смесей 
определяли на стандартных образцах (рисунок 1). Отдельные 
части оболочки испытывают динамическое давление струи 
металла, величина которого пропорциональна скорости и 
площади поперечного сечения струи. Остальные части формы 
воспринимают статическое давление  металла. 

 
Рис. 1 Форма и размеры образцов для испытаний на разрыв 

 
Образцы изготавливались в соответствии с технологией 

изготовления оболочковых форм. Образцы для испытания на 
прочность (рисунок 2) изготовлялись по технологическому 
процессу, аналогичному процессу изготовления оболочковых 
форм и стержней. Толщина образцов h зависела от величины 
давления, степени нагрева модельной плиты, времени 
выдержки на плите, толщине предварительной засыпки 
песчано-смоляной смеси Показателем прочности считали 
среднее арифметическое полученных результатов. Если данные 
одного образца отличались от среднего арифметического более 
чем на 10 %, то испытания повторялись. 

 
Рис. 2 Образцы для испытаний на прочность 
 

Для определения шероховатости после охлаждения 
отливок из них дисковой фрезой вырезали образцы размером 
30×30×15 мм. Плоскость образцов зачищалась от легко 
отделяемого пригара формовочной смеси. Оставшийся пригар 
(трудно отделяемый) удалялся в расплаве едкого натра при 
температуре 500 0С в течение 4…6 часов (по достижению 
постоянного веса образца). За количественную характеристику 
пригара принималось отношение веса пригара к площади 
поверхности образца (г/см2). 

Зависимость прочности и шероховатости формы от 
изменения величины давления в процессе формообразования 
представлены на рисунках 3, 4. 
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Рис. 3 Зависимость прочности формы от изменения 
прилагаемого давления в процессе формирования оболочки 
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1 – шероховатость без снижения давления в конце 

формообразования; 
2 – шероховатость со снижением давления в конце 

формообразования 
 

Рис. 4 Зависимость шероховатости от изменения 
прилагаемого давления в процессе формирования оболочки 
 

3. Заключение 
 
Таким образом: 
Найдено, что с целью повышения плотности и прочности 

получаемой оболочки, давление на смесь не остается 
постоянным в течение всего процесса формирования 
оболочковой формы, а изменяется в процессе 
формообразования: сначала подается начальное давление 0,25-
0,30 МПа, затем повышается на величину 0,05-0,10 МПа спустя 
15-20 с, в конце формирования оболочки толщиной 10-15 мм 
давление снижается до нуля. 

На рисунке 5 представлена отливка «Звездочка», 
получнная по новой технологии. 

 

 
Рис. 5 Отливка «Звездочка»  
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МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ФОРМИРАНЕ НА ДВУСЛОЙНА ОТЛИВКА ПО МЕТОДА НА ЦЕНТРОБЕЖНОТО 

ЛЕЕНЕ 
 

Г. Евт. Георгиев1, И. Ст. Георгиев1, П. В. Иванов2, Ст. В. Ценов2, Ил. Цв. Панайотов2 
1. Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидроaeрoдинамика "Акад. А. Балевски"-БАН, 

2. „ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр Враца. 
 
 Резюме: Представен е математически модел на запълването на цилиндрична стоманена кокила със стопилка при 

центробежно леене с вертикална ос на въртене. С негова помощ е осъществена компютърна симулация на формирането на 
геометрията на двуслойна отливка от различни сплави. Определени са дебитите на запълване и времената на запълване на двата 
слоя при условие на поддържане на постоянно ниво на течния метал в леяковата чаша. Решена е идентификационна обратна задача 
за коефициентите на топлопренос между отливката и формата и на кокила към околната среда. На базата на осъществена 
симулация на кристализацията на отливката със софтуерния пакет MAGMA5.3.0.7 е получено оптимално решение за технологията. 

Ключови думи: математическо моделиране, компютърно симулиране, центробежно леене 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATHEMATICAL MODELLING AND OPTIMIZATION OF A CASTING TECHNOLOGY FOR 
TWO-LAYERS CASTING FORMATION USING CENTRIFUGAL CASTING 

 
Georgi Evt. Georgiev1, I. St. Georgiev1, P.V. Ivanov2, St. V. Tsenov2, Il. Ts. Panajotov2 

1. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre "Akad. A. Balevski"-BAS, 
2. “CENTROMET” JSC, Vratsa 

 
Abstract: A mathematical model of the filling of a cylindrical steel mold with molten metal under condition of centrifugal casting with a 

vertical axis of rotation is presented. On the base of the model a computer simulation of two-layers casting formation from different alloys is 
carried out. The flow rates of the filling and the filling time of the two layers are determined under condition of a constant level of the liquid 
metal in a pouring cup. An identification inverse problem is solved for the heat transfer coefficients between casting and mold and between 
mold and environment. On the base of computer simulation of the processes of crystallization using software package MAGMA5.3.0.7 the 
optimal solution of the technology is obtained and presented.  

Keywords: mathematical modelling, computer simulation, centrifugal casting 
 

1. Увод 
Възможностите на метода за центробежно леене да 

формира многослойни отливки с разнообразни и специфични 
свойства са добре известни[1,2,3]. Настоящата разработка се 
явява част от проект към Националния Иновационен фонд на 
тема: „Биметална риза за мелничен вал от материал с високо 
съдържание на хром” към договор №7ИФ-02-44/03.08.2014. 
Необходимостта на такава разработка произтича от нуждите на 
проектантската и развойна дейност на завода “ЦЕНТРОМЕД” 
АД.  

 
2. Изисквания към технологията 
Отливката следва да се формира както следва: 

1. Първи слой от сплав “Hromstahl800” с химически състав: 
C=2.0-3.2%; Cr=15-20%;Si=0.5-1.0%; Mn=0.5-1.5%; Ni=0.5-
1.5%; Mo=0.5-2.0%; и маса 1665kg; 

2. Втори слой от Ст.20 с маса 2208kg; 
3. Двата слоя трябва да са добре споени, но не и смесени и 

разтворени един във друг. 
4. Геометрията й следва да е формирана в цилиндрична кокила, 

представена схематично с размери на Фиг.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нуждите на компютърните симулации тя е издрадена в 3D и 
показана на Фиг.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Математичен модел на запълването 
Дебитът на запълването и на двата слоя се лимитира от 

използваната леякова чаша. Те са различни за първи и втори 
слой, като също са изградени в 3D и с помощта на софтуерния 
пакет MAGMA5.3.0.7 са симулирани изтичанията на течния 
метал от тях в гравитационни условия. На Фиг.3 са 
представени както геометрията на леяковата система, така и 
визуализация на течението. При поддържане на 70% от 
височината на използваните леякови чаши за първи и втори 
слой са получени стойности от 18.42 kg/sek. и 9.5 kg/sek. на 
дебита, съответно. Съгласно изискванията от т.2, времената за 
заливане на слоевете се определят на 90.4сек. и 232.4сек., 
съответно. При оценката на тези резултати е отчетен 
вискозитета на течния метал при дадените начални 
температури на заливане, както и съпротивлението на 
течението в пограничния слой. 
 

 
Фиг.1. Чертеж на формата 

 
 

Фиг.2. 3D модел на кокила 
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Уравнението на свободната повърхност на всеки от 
формираните слоеве се получава от основния принцип на 
статиката на флуидите - резултантната сила е перпендикулярна 
на свободната повърхност. В случая на флуид с плътност ρ и 
въртящ се в съд с вертикална ос на въртене резултантната сила, 
действаща в точка от свободната повърхност и равна на 

налягането p  се формира от цетростремителната сила cF


 и 

вертикалната компонента R


, уравновесяваща теглото на 

флуида gQ 
ρ= . Схематично тези сили са показани на Фиг.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За центростремителната сила, разписана по компоненти 
имаме 

 )0,( 2rFc ρω−=


.         (1) 

От друга страна имаме 

 ),0(),0( ggQR ρρ =−−=−=


        (2) 

Големината на налягането p се формира от височината на 
флуида над текущата точка, т.е. )(rzH −  и следователно ще 
имаме 

 )]([ rzHpgpp −==


.        (3) 

Нормалният единичен вектор към свободната повърхнина 
може да бъде намерен по следния начин: 

Първо написваме уравнението на тангентата към кривата на 
повърхнината в текущата точка. То има вида 
 ),)((')( rxrzrzy −+=         (4) 
където x и y са текущите координати на тангентата, 
съответстващи на r и z. След елементарно преобразуване 
последното уравнение добива вида 
 0)(')()(' =+−+− rrzrzyxrz .       (5) 

От аналитичната геометрия е известно, че коефициентите 
пред x и y задават вектор, перпендикулярен на правата с 
уравнение (5). Следователно векторът )1),('( rzs −=


 е 

колинеарен с p  и перпендикулярен на кривата на 
повърхнината. След нормирането му от вида 
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По-нататък от векторното равенство 
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разписано по компоненти, то води до следните две 
диференциални уравнения 
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След заместване на второто в първото се получава следното 
обикновено диференциално уравнение: 

 r
gdr

rdz 2)( ω
= . 

Интегрирането му води до следното решение 

  Cr
g

rz += 2
2

2
)( ω

, 

Определено с точност до константата С. Тя следва да се 
определи от граничното условие 
 Hrz =)( 0 , 
където с ro е означен радиусът, при който решението достига 
максималната височина на съда (кокила). Тогава за С се 
получава  

 2
0

2

2
r

g
HC ω
−= . 

Замествайки в (1.2.11) за кривата на повърхнината получаваме 
окончателно  

 )(
2

)( 2
0

2
2

rr
g

Hrz −+=
ω

.          (6) 

От вида на тази функция става ясно, че повърхнината на 
флуида заема формата на ротационен параболоид. 
Със съответно интегриране от вида 

 
Фиг.3. Симулация на запълването на формата 

 
Фиг.4. Схема на силите, формиращи свободната 

повърхност на слоя 
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може да бъде пресметнат обемът на флуида под параболоида, 
т.е. обемът на флуида, запълващ цилиндричната форма.  

С така представения завършен математичен модел могат да 
се получават решения за свободната повърхност на флуид, 
намиращ се в условия на въртене с постоянна ъглова скорост ω 
и под действието на земното гравитационно поле, при различни 
геометрии на формата, запълвана от флуида и различни ъглови 
скорости. 
 

4. Идентификация на основни коефициенти на 
топлопренос 

Анализът на процесите на топлообмен и топлопренос при 
формиране на отливката показва, че те силно зависят от 
интензитета на топлообмена както между отливката и формата, 
така й между формата и околната среда. Първият се лимитира 
от вида на материала и дебелината на обмазката върху 
работната повърхност на формата, а вторият от охлаждането на 
формата в условия на бързо въртене във въздушна среда. И 
двата трудно се поддават на директно измерване или оценяване 
по литературни данни. Ето защо бе планиран и осъществен 
лабораторен експеримент, насочен специално за 
идентификация на параметрите на двата вида топлообмен. 

4.1. Изследователски експеримент 
Схематично, основните компоненти на експеримента са 

представени на Фиг.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Върху стандартната платформа на машината за 
центробежно леене „1“ са монтирани цилиндрична стоманена 
кокила „2“, закрепена за платформата с планка „3“ и леякова 
чаша с питател „4“, предназначени да насочат течния метал, 
подаван от леярската кофа към вътрешността на кокила. 
Вътрешността на кокилата е обмазана със същата по вид и 
дебелина обмазка, използвана при реалното леене на 
изделието, обект на договора. По време на подаването на 
течния метал от сплав Chromstahl-800 платформата „1“ заедно 
с останалите компоненти на експеримента се въртят със същата 
скорост, както при реалната технология – 330 оборота в 
минута. 

В дъното на кокила са пробити радиално три отвора с 
D=5mm, в които са монтирани три термодвойки тип “K”. 
Разположението им е показано на Фиг.6. 

Процесите на 
запълване на кокила и 
кристализацията на 
излятата в него сплав 
Chromstahl-800 бяха 
симулирани със 
софтуерния пакет 
MAGMA5.3. За целта 

основните 
компоненти на 
експеримента бяха 
изготвени в 3D. 
Представени са на 
Фиг.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Идентификация на интензитета на топлопреноса на 
границата отливка-форма и на границата форма-околна 
среда. 

Топлопреносът на границата на контакт между отливка 
и форма има вида  

  )( mcmcmc TTq −= −− α          (8) 
където 

• mc−α  е коефициент на топлопренос на тази граница, 
определян от материала и дебелината на използваната 
обмазка; 

• Tc е температурата на повърхността на отливката, 
контактуваща с работната повърхност на формата; 

• Tm е температурата на работната повърхност на 
формата; 

На границата форма-околна среда същото гранично 
условие може да се напише във вида 

  )( amamam TTq −= −− α ,          (9) 
където 
• am−α  е коефициентът на топлопренос от формата 

към околната среда, 
• Tm.е температурата на външната повърхност на 

формата; 
• Ta е температурата на околната среда (атмосферата); 

Нека сега с 

),,(),,,(),,,( 321 ammc
m

ammc
m

ammc
m tTtTtT −−−−−− αααααα

 да означим температурите в точките, в които се намират 
чувствителните краища на термодвойките (Фиг.6), получени 
при симулацията на процесите на експеримента със 
софтуерния пакет MAGMA5.3. Те са функции, зависещи както 
от времето, така и от двата коефициента на топлопренос от (2) 
и (3). Нека, освен това, измерените значения на температурата 
в същите точки да означим с Ti

k, i=1,2,3, k=1,2,…,8. 

Индексът “i” съответства на номерата на термодвойките, а 
индекса “k” на номера на момента от време, в който е 
осъществено измерването.  Тогава търсените реални значения 

 
Фиг.5. Схема на основните компоненти на 

експеримента. 

 
Фиг.6. Разположение на 

термодвойките 

 

Фиг.7 
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за mc−α  и am−α  следва да минимизират разликата между 
моделните пресмятания и експеримента, т.е. функцията 

∑∑
= =

−−−− −=Ω
3

1

8

1

2]),,([),(
i k

k
iammck

m
icmmc TtT αααα   (10) 

MAGMA5.3 предлага специално разработено приложение 
за целите на оптимизацията на леярските технологии. То 
включва процедура, позволяваща да се минимизират функции 
от вида на (10) чрез вариране на търсените параметри (в случая 

mc−α  и am−α ). Тази процедура бе адаптирана и активирана за 

целите на идентификацията на mc−α и am−α . С нейна помощ 
функцията (10) бе минимизирана, като нейният минимум бе 
достигнат при следните значения на коефициентите на 
топлопренос 

Kmwmc
2/315=−α , Kmwam

2/71=−α .        (11) 
Близостта на моделния резултат до експерименталните 
измервания се илюстрира от графичното представяне на 
резултата на Фиг.1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Компютърна симулация на кристализацията на 
отливката 

5.1. Симулация на формиране на първи слой. Избор на 
оптимален момент за подаване на втори слой 
С получените значения за коефициентите на топлопренос 

(11) в по-горната точка, бе осъществена симулация на 
запълването и кристализацията на първи слой, формиран от 
сплавта “Chromstahl-800”. За целта бе използван отново 
софтуерния пакет MAGMA5.3. Температурното поле на 
стопилката по време на запълването на първи слой е показано в 
междинен и крайния момент от запълването на Фиг.9 и Фиг.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За долна граница на температурната скала е избрана 
температурата на солидуса на Chromstahl-800 T=1157oC. Това 
дава възможност да се визуализира посредством най-светлия 
оттенък на зеления цвят, евентуална затвърдяла част от слоя. 
Съгласно Фиг.9, такава няма до 30-та секунда от процеса на 
запълване. До 60-та секунда се формира само малка затвърдяла 
зона в горния ъгъл на слоя, докато в края на запълването в 90-

та секунда има вече формирана прослойка от затвърдяла фаза 
по цялата външна повърхност на слоя – Фиг.2.3. В този момент 
се наблюдават формирани три зони в слоя: 
1. светлозелена – зона на напълно затвърдяла стопилка; 
2. цветова гама от тъмно-зелено до кафяво-бежаво – зона с 

различно процентно съдържание на твърда фаза в течната 
– от 100% до 0%. 

3. жълта до светло-жълта – зона на изцяло течна фаза; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Един от аспектите на оптимизация на процеса на 
формиране на отливката се състои в избор на момента от време 
за подаване на стопилката на втория слой. От една страна, в 
този момент трябва да има достатъчно течна фаза за да се 
осъществи погранично смесване и на тази база здрава спойка 
между първи и втори слой, но от друга, не бива да се допуска 
голямо обратно разтопяване на твърдата фаза от подаваната 
стопилка на втория слой, защото това би довело до 
недопустима промяна в състава и от там на механичните 
свойства на първия слой. Такъв компромис би могло да се 
осъществи ако се избере такъв момент от кристализацията, при 
който са налице 1-а и 2-а зона от споменатите по-горе, но вече 
липсва 3-а зона. Най-близко до това състояние е показаното на 
Фиг.11, което се достига в 346-та секунда от стартирането на 
леенето. Ето защо то бе избрано за стартиране на подаването на 
стопилката на втория слой на отливката. Резултатите от този 
избор са приведени и коментирани в следващата подточка. 

5.2. Компютърна симулация на запълване на втори слой и 
кристализация на отливката. 

По-нататък кристализацията на двата слоя е осъществена и 
проследена до пълното затвърдяване на цялата отливка. На 
Фиг.13 и Фиг.14 са представени два характерни момента от 
температурните полета на отливката по време на запълване на 
втория слой от чугун марка GJS-500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температурното поле в края на запълването на 2-я слой на 
отливката е показано на Фиг.14. Вижда се, че в този момент 1-
ят слой е почти напълно затвърдял. Това свидетелства, че при 
избраният темп на формиране на 2-я слой не настъпва 
вторично разтапяне на първия. От друга страна температурното 
поле на втория слой в този момент показва, че в него 
кристализация все още няма. Минималната температура е 
1170оС и макар и с малко е по-висока от ликвидус 
температурата на чугуна. Процесът на симулация продължи с 

 
Фиг.8 

 
Фиг.9. Температурно 
поле по време на 

запълване на 1- слой. 
t=30s. 

 
Фиг.10. Температурно 

поле в края на 
запълването на 1- слой. 

t=90s. 

 
Фиг.11. Температурно 

поле при затвърдяване на 
първи слой. t=346сек. 

 
Фиг.12. Температурно 
поле при затвърдяване 

на първи слой. t=445сек. 

 
Фиг.13. Температурно 

поле на отливката. t=426 
сек. 

 
Фиг.14. Температурно 

поле в края на 
запълването на 2-и слой. 

t=586 сек. 
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кристализацията на втория слой. Тя е представена на 
поредицата от Фиг.15-18 посредством еволюцията на 
температурното поле. За долна граница на температурните 
скали е избрана температурата на солидуса на чугуна 
Т=1166оС. По този начин най-светлозелената зона представя 
затвърделия участък от слоя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проследявайки хода на фронта на кристализация следва да 
се направи заключението, че процесът на кристализацията 
протича последователно към вътрешната повърхност на слоя 
без да се наблюдава насрещна кристализация – от вътрешната 
повърхност на слоя към периферията. Важно е да се отбележи, 
че представения резултат е получен когато въздухът във 
вътрешността на кокила е третиран като „въздушен джоб“, т.е. 
като въздух в затворено пространство. Максималната 
температура на втория слой е Т=1165оС, която е с един градус 
под солидуса. Следователно малко след 39-та минута 2-ият 
слой е напълно затвърдял. Симулацията се осъществява и по-
нататък във времето до протичането на всички фазови 
превръщания в чугуна до около 3.5 часа 

На базата на получените до тук резултати от компютърната 
симулация може да се направи заключението, че при 
използваните параметри и условия в симулацията, би трябвало 
да се очаква успешно формиране на отливката и в условията на 
леярската практика. 
 
6. Прогнозиране на структурата и механичните свойства 
на формираната отливка. 

Специализираният за стомани модул на MAGMA5.3steel 
включва модели за математическо описание на конвекцията в 
течната фаза и дифузията на компонентите през фронта на 
кристализация и в твърдата фаза [4,5,6]. На тази база той 
осъществява компютърна симулация на процесите на ликвация 
(или сегрегация) по време на формирането на отливката и 
предлага прогнозни резултати за окончателното разпределение 
на компонентите на сплавта в отливката. Тези възможности на 
софтуера бяха използвани за да се получат прогнозни 
резултати за ликвацията в първия й слой. На представените по-
долу фигури от Фиг.19 до Фиг.24 са показани и визуализирани 
такива прогнозни резултати за окончателното разпределение на 
всяка от компонентите на Chromstahl-800, формираща първия, 
работен слой на отливката. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Софтуерът предлага и предсказания за някои основни 
механични свойства на формирания първи слой като границата 
на еластичност и якостта на опън на формирания. Те са 
показани на Фиг.4.25 и Фиг.26, съответно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналогични прогнозни резултати за формираната 
структура във втория слой на отливката са получени и 
представени на Фигури 27-32 по-долу. Физически модели на 
структурообразуването, включени в моделиерите на 
MAGMA5.3 са представени и визуализирани в 3D. Те включват 
както структурни параметри, така и фазови разпределения.  

 
Фиг.15. Кристализация на 

2-и слой. t=31мин. и 
32сек. 

 
Фиг.16. Кристализация на 

2-и слой. t=34мин. и 
57сек. 

 
Фиг.17. Кристализация на 

2-и слой. t=36мин. и 
38сек. 

 
Фиг.18. Кристализация на 

2-и слой. t=37мин. и 
58сек. 

 
Фиг.19. Разпределение на 
въглерода. 

 
Фиг.20. Разпределение 
на хрома.  

 
Фиг.21. Разпределение на 

мангана. 

 
Фиг.22. Разпределение 

на молибдена. 

 

 
Фиг.23. Разпределение на 

Si. 

 
Фиг.24. Разпределение 

на Ni.  

 
Фиг.25. Граница на 

еластичност. Първи слой. 

 
Фиг.26. Граница на 
еластичност. Първи 

слой. 
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Известно е, че структурата на материала тясно корелира с 
механичните му свойства. На базата на физически модели и 
феноменологични зависимости MAGMA5.3 предоставя и 
прогнозни резултати за някои основни механични свойства на 
формираната отливка. По-долу от Фиг.33 до Фиг.36 са 
илюстрирани някои от тях. 
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7. Заключение 

Представеният подход се явява ефикасен инструментариум 
за моделиране и компютърно симулиране на процесите на 
формиране на многослойни отливки по методът на 
центробежното леене с вертикална ос на въртене. Илюстрирани 
са възможностите за идентификация на трудно поддаващи се 
на измерване, но важни за технологията параметри. Показана е 
високата ефективност на прилагането на математичното 
моделиране и компютърното симулиране при 
усъвършенстването и оптимизацията на леярските технологии. 
Тази оптимизация се постига за много по-кратко време от 
класическата развойна дейност, като същевременно спестява 
значителни финансови разходи. 
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MAGMA5.3 – УНИВЕРСАЛЕН И ЕФИКАСЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОПТИМАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ЛЕЯРСТВОТО 

Доц. д-р Георгиев, Г. Евт. 
Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро-аерoдинамика, "Акад. А. Балевски" 

Българска Академия на Науките, България, g.georgiev@ims.bas.bg 

Резюме: Представени са новите инструменти и възможности на последната версия на програмния пакет 
MAGMA5.3 за симулиране на все по-широк кръг от явления и процеси, които са съществени при 
формирането на качествата на отливките от различни сплави – феро-сплави, алуминиеви сплави, 
магнезиеви сплави и др. Акцентирано е върху широкия кръг от леярски методи, поддържани от програмата, 
както и на новият инструментариум за автоматична оптимизация на леярските технологии. 
Ключови думи: компютърна симулация, металолеене, оптимизация на леярските технологии 

MAGMA 5.3 - UNIVERSAL AND EFFECTIVE TOOL FOR OPTIMAL FOUNDRY  
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

Assoc. Prof. G. Evt. Georgiev, PhD 
Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre "Akad. A. Balevski" 

Bulgarian Academy of Science, Bulgarian, g.georgiev@ims.bas.bg 

Abstract: The new tools and capabilities of the latest version of the software package MAGMA5.3 are presented. 
Increasingly wide range of phenomena and processes that are important for the quality of castings of various alloys 
- ferro-alloys, aluminum alloys, magnesium alloys and others are treated and optimized. Emphasis is on the wide
range of casting processes supported by the program, as well as new tools for automatic optimization of casting
technology.
Key words: computer simulation, casting formation, optimization of casting technologies

1. Увод
MAGMASOFT е един от световно известните

софтуерни пакети за компютърна симулация и оптимизация 
на широк кръг от леярски технологии. Той отдавна се е 
превърнал в неразделна част от научно-
изследователската ,  проектантската  и  развойната  
дейност, свързана с прецизирането и оптимизирането на 
леярските технологии, създаването на отливки с високи 
експлоатационни качества ,  снижаване  на  разхода  на  
метал ,  реализирането на енергетични икономии, рязко 
съкращаване на времето за цикъла проектиране-
реализация, бърза и точна, качествена и количествена 
диагностика на широка гама от евентуални дефекти[1]. 

Създаден от фирмата MAGMA Giessereitechnologie със 
седалище гр.Ахен, Германия[2]. Пакетът се развива и 
обогатява непрекъснато от сътрудниците на фирмата, 
посредством разработката на множество научни проекти с 
различни звена на водещи немски институти като Института 
по леярство в гр. Ахен, Макс Планк институт и др. 
Математическите модели, заложени в програмата, се 
обновяват непрекъснато като в тях биват отразявани 
повечето от най-съществените научни разработки в областта 
на материалознанието, били те обект на докторски 
дисертации или научни публикации. Разширяват се и се 
усъвършенстват както математическите модели, 
обхващайки все по-широк кръг от явления и процеси, така и 
базата данни, която позволява третирането на все по-широк 
кръг от материали и сплави, а така също и методите на 
леене. Общопризнат факт е, че MAGMASOFT няма 
конкуренция по отношение на вградената база от данни в 
пакета. По такъв начин, тя успешно се конкурира с най-
известните и мощни програми от бранша, като ABBACUS, 
PROCAST, ANYCASTING, NOVACAST, 3D-FLOW, LM- 
FLOW, PATRAN и др. 

В нашата страна и по-точно в Института по 
металознание при БАН “Акад. А. Балевски” (Имет-БАН) в 
гр. София се разполага с MAGMASOFT от повече от 10 
годни. От 2005 година насам, ИМСТЦХА-БАН е 

изключителен и официален дистрибутор на програмните 
продукти на MAGMA GmbH за България и разполага с 
последните им версии. Той е оторизиран както да продава 
лицензи за ползване на програмите, така и да сключва договори 
за оказване на технологична помощ и реализиране на конкретни 
проекти с извършване на симулации и оптимизации на 
конкретни леярски технологии. Настоящото изложение има 
за цел да представи най-новите възможности на последната 
версия на софтуера MAGMA5.3 за компютърна симулация и 
оптимизация на леярските технологии. 

2. Усъвършенствания в геометричния моделиер
Последното издание на софтуера - MAGMA5.3 поддържа вече 
почти всички използвани формати за 3D проектиране като са 
създадени възможности за импортване на геометрични обекти 
създадени с CAD продукти като ProE, STEP, IDEAS, CATIA, NX, 
Solid Works и др. – Фиг1. 

Освен традиционните инструменти за формиране на повърхнини 
и тела със сложна геометрия, версията предлага функции за бързо 

Фиг.1. Работен плот на геометричния моделиер на 
МАРМА5.3 
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и удобно мултиплициране и/или скалиране на еднакви или 
подобни обекти по произволни криви и повърхнини (Фиг2), 
които могат да бъдат зададени както числено (в табличен 
вид), така и с аналитични формули. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометричният моделиер е снабден и с всички видове булеви 
операции с 3D обекти, давайки възможност за бързо и лесно 
изграждане и формиране на нови обекти – Фиг.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главните преимущества на геометричния моделиер 
включват: 
 Визуализация в стила на водещите CAD програми; 
 Възможност за работа с булеви операции при 

геометричните обекти; 
 Възможност за четене и експортиране на геометричните 

обекти; 
 Граничното условие на входа на леяковата система се 

генерира заедно с точките на инструмента “Tracer” 
автоматично; 

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

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

FOSECO; 
 Богат инструментариум за опериране с геометричните 

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

 Проверка за разглобяемост на инструменталната 
екипировка, индикация за геометрични грешки и 
визуализация на разглобяването – Фиг.4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нов, по-усъвършенстван солвер за 
запълването 

В MAGMA5.3 е добавено усъвършенстване на модела на 
запълването, при което става възможно да се отчитат силни 
турбулентности, струйни течения и влиянието на повърхностното 
напрежение при формиране на фронта на течението. На Фиг.5 са 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представени за сравнение са два типа формиране на фронта на 
запълване:  
 Запълване с отчитане на повърхностното напрежение – 

пластината в ляво; 
 Запълване без отчитането му – пластината в дясно. 

Добре се вижда, че отчитането на повърхностното напрежение 
води до по-компактен фронт на запълване, което е и по-типично 
за течението на реалните стопилки.  

В МАГМА5.3.0.7 е влючен и специален модул за запълване 
на формата, наречен SOLVER5. Като негови основни достойнства 
следва да се отбележат: 
 Подобрено описание на турбулентностите; 
 По-реалистично описание на струйни течения; 
 Симулиране на движение на частици в стопилката с крайни 

геометрични размери и маса – Фиг.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.4. Визуализация на разглобяемост 

 

Фиг.5. Запълване с отчитане на повърхностното 

 
 

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

 
Фиг.3. Булеви операции 

 
 

Фиг.2. Мултиплициране на обекти по крива 
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 Солверът на запълването решава както задачата за 
запълването на кухината на формата едновременно с 
температурната задача, така и газо-динамичната задача за 
евакуацията на газа от леярската форма. Третират се както 
газопропускливостта на пясъчните форми, така й 
евакуацията на газа чрез вентилационни канали при метални 
кокили и прес-форми. Схематично третираните процеси са 
показани на Фиг7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При затруднена евакуация на газа могат да се формират 
нежелани газови джобове, които нарушават хубавата 
повърхност на отливката и водят до сериозни дефекти и 
повишен брак. MAGMA5.3 предлага визуализация на 
газовото налягане и евентуални дефекти от затваряне на 
въздух в кухината на формата посредством критериите “Air 
Pressure” и “Air Entrapment” – Фиг.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвайки инструментариумът на софтуера могат да 
се локализират както подходящите места на 
вентилационните канали, така и да се оразмерят техните 
сечения, така че да се постигне отстраняване на дефектите. 
 

6. По-съвършено описание на 
кристализацията, прогнозирането на 
структурата и механичните свойства на 
отливките 

При симулиране на процеса на кристализация 
MAGMA5.3 освен, че получава температурното поле във 
всяка точка на системата отливка-форма, симулира редица 
съпътстващи кристализацията процеси, които са съществени 
за формиране на структурата, свойствата и качествата на 
отливките[5,6,7]. Такива са термичната и концентрационната 
конвекция в течната фаза, дифузията на компонентите в 
твърдата фаза, фазовите превръщания, възникващите 
напрежения и деформации, както и много други. 

MAGMA5.3 предлага и пресмята специализирани 
критерии за прогнозиране на качествата (респективно 

дефектите) на формираната отливка[3,4]. В повечето случаи това 
са феноменологични критериални функции, които представляват 
различни комбинации от производни на температурното поле. В 
най-общ вид те могат да бъдат представени с формулата 

  








 .)(.)(0 t

T
TCK . 

Различни набори на параметрите C0, ,   и  формират 
конкретна критериална функция.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Някои от по-известните от тях са показани на Фиг.9 и Фиг.10. 
Критерият “Porosity” локализира зоните, застрашени от поява на 
газова пористост Фиг.9). Критерият “HotSpot” (Фиг.10) 
прогнозира местата, в които следва да се очаква масов дефицит 
по време на кристализацията.  

На Фиг.11 е представен критерият “GRADIENT”, който 
тясно корелира със едрината на формираната структура. Низките 
му стойности обуславят формиране на едрозърнеста структура с 
понижени механични показатели, докато обратно, високите 
значения водят до издребняване на структурата и по-високи 
якостни показатели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Автоматична оптимизация 
MAGMA5.3 пръв от софтуерните продукти за симулация на 

леярските технологии предлага освен класическия подход за 
тяхната оптимизация чрез интерактивно - итеративен процес 
компютър – оператор, осъществяването на автоматично 
оптимизиране на компонентите на системата отливка-форма, 
както и на технологичните параметри. Това се осъществява по 
схемата, показана на Фиг.12. Тя представя алгоритъмът, по който 
може да се реализира оптимизация на леярския технологичен 
процес. Той стартира с евристичен вариант на технологията, 
преминава през вътрешен цикъл на автоматична оптимизация, 
осъществяваща отнапред поставени от оператора цели и се 

 
 

      Фиг.9. „Porosity”                              Фиг.10. “HotSpot” 

 
Фиг.11. Критерий „GRADIENT” 

 
Фиг.7. Схема на евакуация на газа от кухината на 

леярската форма. Обща постановка. 

 
Фиг.8. Локализация на зони, застрашени от затваряне на 

въздух. Оптимизация посредством вентилационни 
канали. 
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затваря от итеративен кръг, включващ преценката на 
специалиста – технолог.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 За целите на автоматичната оптимизация е създадена 
възможност геометричните обекти, както и техните 
материални свойства да бъдат параметризирани. По този 
начин се създава възможност софтуерът да варира тези 
параметри в отнапред зададени интервали – Фиг.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При това вариране, софтуерът следи за достигането на 
поставените цели пред оптимизацията. Например, за случая, 
показан на Фиг.13, измежду всички разиграни варианти на 
размера на мъртвите глави, са намерени тези с най-малка 
пористост в отливката – Фиг.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Фиг.15 е представен подобен случай на примера на друга 
отливка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В този случай е вариран броя на охладителите, използвани 
в технологията. Получените резултати за критерия “Porosity” са 
представени на Фиг.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 По подобен начин с MAGMA5.3 могат да сe решават 
различни обратни задачи или задачи за идентификация на 
параметри и функционални зависимости. Така, например, 
коефициентите на топлопренос между отливка и 
формообразуващите се явяват сложни функции на температурата 
и механичното им взаимодействие. Тези коефициенти са много 
трудни за пряко измерване. Ето защо, задачата за тяхната 
идентификация придобива важно значение и намира широко 
приложение.  
 Отправна точка за решаване на задачата са измерени време-
температурни криви в точки от системата отливка-форма. Една 
такава е показана на Фиг.17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Следва параметризация на коефициента на топлопренос от 
вида, показан на Фиг.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След подходящо вариране на параметрите на кривата от Фиг18, 
следвайки алгоритъмът от Фиг.12, софтуерът минимизира сумата 
от най-малките квадрати от разликите между моделните и 

 
 

Фиг.12. Оптимизационен алгоритъм 

 
 

Фиг.13. Вариране на размера на мъртвите глави

 
Фиг.14. Минимизиране на критерий “Porosity” 

 
Фиг.15. Отливка „Пръстен” 

 
 

Фиг.16. Оптимизация на охладителите за отливка “Пръстен” 

 
Фиг.17. Измерени температури 

 
Фиг.18. Параметризация на HTC 
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експерименталните данни за температурите, както е 
показано на Фиг.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На оптимизация подлежи и леяковата система. 
Нейните компоненти също могат да бъдат параметризирани 
и тяхната геометрия варирана. На Фиг.20 е показан пример 
на оптимизация на питател.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показана е поредица от геометрични решения, като за всеки 
от тях е визуализиран “Erosion Criteria”. Добре се вижда, че 
при последния вариант (дясно долу) е елиминирана 
опасността от ерозия на формата. 
 Друг подобен пример за оптимизация на леякова 
система в пясъчна форма е показан на Фиг.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGMA5.3 предлага компютърна симулация на 
процесите на термообработка за почти всички видове 
сплави. Тя може да се осъществи както за самостоятелен 
процес, така и като процес след изваждане на отливката от 
формата. Включва решаване на температурната задача, 
пресмятане на напреженията и деформациите по време на 
процеса, прогнозиране на фазовите разпределения и 

механичните свойства, формирани след осъществяването на 
процеса. Тя също подлежи на оптимизация. На Фиг22 са показани 
варираните режими на закаляване, а на Фиг.23 – намереният 
оптимум. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Симулиране на напрежения и деформации 
Голяма част от дефектите при отливките се дължат на 

възникналите по време на формирането им напрежения и 
деформации. Ето защо, адекватното описание на напрегнато--
деформируемото състояние на системата отливка-форма е от 
първостепенно значение. MAGMA5.3 предлага пластичен и 
еласто-пластичен модел за описание на напреженията в 
двуфазната зона (температури между ликвидуса и солидуса на 
сплавта). На базата на този модел е предложен специален 
“HOTTEAR” критерий за локализация на зоните, застрашени от 
горещи пукнатини  - Фиг.24. Напреженията под температурата на 
 

 
Фиг.24. Критерий 

“HOTTEAR” 
Фиг.25. Напрежения в твърдо 

състояние 
солидуса могат да предизвикат студени пукнатини, когато 
надминат якостта на опън – Фиг.25. Като критерий за появата на 

 
 

Фиг.19. Идентификация на HTC 

 
 

Фиг.20. Оптимизация на питател 

 
 

Фиг.21. Оптимизация на леякова система 

 
 

Фиг.22. Варианти на закаляване 

 
Фиг.23. Оптимален вариант 
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риск от пукнатини следва да се ползва поведението на 
якостта на опън като функция от температурата. За всеки от 
материалите от базата данни на MAGMA5.3 тази зависимост 
е приведена както в табличен, така и графичен вид. Една 
такава зависимост за конкретен вид стомана е приведена на 
Фиг.26 за илюстрация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В допълнение, софтуерът предлага информация и за 
остатъчните напрежения в отливката. Нови придобивки в 
последната версия на пакета в това отношение са: 
 Анимиране на напреженията по време на 

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

кристализацията и охлаждането до стайна температура; 
 Симулиране на контакта на отливката с твърди форми и 

деформируеми сърца; 
 По-съвършен модел на пластичността; 
 Възможност за описание на напреженията в зависимост 

от машинната обработка; 
 

8. Отчитане на допълнителни ефекти 
 Значително подобрение и повишаване на точността е 
направено при отчитане на радиационния топлообмен. Това 
е особено важно при стоманолеенето. Както се вижда от 
Фиг.27 радиационната компонента има съществено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участие в топлообмена както към околната среда, така и 
между кокилите. Ето защо, правилното й отчитане е от 
съществено значение за точното симулиране на процеса на 
формиране на отливките. Тя разбира се, е само компонент в 
ефективния коефициент на топлопренос към околната среда, 
заедно с естествената конвекция и евентуален контактен 
топлопренос. 
 Към софтуера е добавен и нов иновативен модул, 
симулиращ формирането на пясъчни сърца по метода с 

изстрелване. На Фиг.28 е показан инструмента “Tracer”, описващ 
движението на пясъчните частици и въздуха по време на този 
процес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Заключение 
 

Програмният пакет MAGMA5.3 се основава на най-
съвременни математически модели на физическите процеси, 
протичащи при формирането на отливките, което го прави 
изключително полезно средство за: 
 формиране на висококачествени отливки; 
 прогнозиране на структурата и механичните качества на 

изделията; 
 оптимизация на широк кръг от леярски технологии; 
 оценка и контрол на качеството на произвежданата 

продукция; 
 повишаване на икономическата ефективност на леярските 

технологии. 
Авторът е убеден, че новото поколение на софтуера ще бъде 
изключително полезен в усилията за подобряване на 
ефикасността на леярските технологии чрез формиране на 
изделия с високо качество при минимални материални, енергийни 
и човешки ресурси.  
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Фиг.26. Якост на опън за стомана GS20Mn5 

 
 

Фиг.27. Радиационен топлообмен при кокилно леене на 
стомана 

 
 

Фиг.28. Симулация на формирането на пясъчни сърца 
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕТАЙЛ „КОРПУС” 
ОТ СПЛАВ AlSi7Mg В ЕДНОКРАТНИ ФОРМИ  НА ОСНОВАТА НА ФУРАНПО 

МЕТОДА ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НИСКО НАЛЯГАНЕ 
 

SPECIFIC FEATURES OF TECHNOLOGY FOR CASTING A DETAIL “HOUSING” OF ALSI7MG 
ALLOY THROUGH A LOW PRESSURE CASTING METHOD INTO NO-BAKE FURAN BONDED 

SAND MOULDS 
 

доц. Станев Л., гл.ас. Манева А., ас. Станев С.,маг. инж. Георгиев М. 
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А.Балевски” 

 с център по хидроаеродинамика – БАН,бул. “Шипченскипроход” 67, София. 
 

Assoc. Prof. Stanev L., Senior assistant A. Maneva, Assistant S. Stanev, Mag. еng. Georgiev M. 
Institute of Metal Science, Equipment and Technologies “Akad. A.Balevski“ 

 with  Hydroaerodynamics Center - BAS, 67 "Shipchenski Prohod" Blvd., Sofia. 
 

E-mail:stanev@ims.mas.bg 
 

Abstract: It has been investigated, the possibility for casting into expendable  no-bake furan bonded sand moulds of  an axially symmetrical 
detail “housing”  of AlSi7Mg  alloy.  The optimal technological conditions for casting under low pressure  of a detail “housing have been 
established.  
Keywords: LOW PRESSURE CASTING, ALUMINIUM CASTING, NO-BAKE FURAN BONDED SAND MOULDS 
 

 
 

1. Увод 
Изследванае възможността за отливане на 

осовосиметричен детайл “Корпус”от сплавAlSi7Mg в 
еднократни форми от студеновтвърдяващи се смеси на 
основата на фуран под ниско налягане на машина за леене с 
противоналягане и под ниско налягане. 

 
2. Описание на експериментите 

Отливкатапредставлява чашkообразен тънкостенен детайл с 
габаритни размери диаметър Ø=300,  височинаh =340 мми маса 
от ~ 6.4 кг. Основата (дъното на отливката) е сравнително 
масивна с преходи от дебели и тънки стени. Дебелината на 
стената на отливката е променлива от 4÷6 мм. (фиг.1) 

 

 
Фиг.1.Чертеж на отливката 

 
    Извършена е предварителна симулация на процесите на 
запълване и кристализация на отливката в условия на леене под 
ниско налягане във фуранова форма с помощта  на софтуерния 
пакет MAGMA5.3. (фиг.2) 
    Определени са геометрията и разположението на мъртвите 
глави. Проследява се характера на температурното поле и 
местата на термичните възли. Определен е закона за изменение 
диференциалното налягане при запълване, а така също и 
прогнозните резултати за основните механични показатели на 
отливката. 
 

 

  
 

Фиг. 2. Температурни полета в два от характерните 
моменти от кристализацията на отливката 

 
 

 
В резултат от извършена симулация е е проектирана леярската 
форма (фиг.3).  

 

 
 
 

Фиг. 3. Леярска форма на отливката 
 
Моделната екипировка е показана на фиг. 4 а) и фиг. 4 б). 
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Фиг.4 а) Модел на формата и кутия за централно сърце 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4 б) Кутия за странично сърце 
 
3. Резултати и анализ 

В процеса на разработката са създадени специализирани 
условия за безкасово леене на машина СРС с възможност за 
леене под ниско налягане (фиг.5). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             Фиг.5. Монтаж на формата в машината 
 
 В изследователската работа са използвани 
местно производство кварцов и хромитен пясък, смоли, 

катализатори и обмазки на фирмата MAZZON  по следните 
рецепти: 
 I. Свеж пясък ПК 0,16 – 100% „Каолин” България; смола – 
ECOFUR 3000 EXTRA – 1,5wt % ; катализатор – INDURITORE 
P57/2 – 15 wt % спрямо смолата.  
 II. Регенериран пясък ПК 0,16 – 100%„Каолин” България; 
смола – ECOFUR 3000 EXTRA – 1,0 wt % ; катализатор – 
INDURITORE P57/2 – 10 wt % спрямо смолата.  
 III. Регенериран пясък ПК 0,16 – 100 %„Каолин” 
България; смола – CESAFUR 1477 – 1,0 wt % ; катализатор – 
INDURITORE P57/2 – 10 wt % спрямо смолата. Смолата е с 
повишено съдържание на фенол за по-голяма пластичност и 
избиваемост, подходяща за алуминиеви сплави.  

IV. Регенериран пясък ПК 0,16 – 100 %„Каолин” 
България; смола SINTEXAL UNO -0,5 wt % и SINTEXAL DUE 
– 0,5 wt % на база полиуретан (без катализатор).  

V. Свеж хромитен пясък 0,25 -100 % , със съдържание 
Cr2O3 46-48% и Si2 до 2 wt %; смола – ECOFUR 3000 EXTRA 
– 1,0 wt % ; катализатор – INDURITORE P57/2 – 10 wt % 
спрямо смолата.  

Преди започване на формоването, моделът и кутиите за 
сърца са обмазани с разделителна обмазка AIR VEST METAL 
C - сребриста. 
Проведени са няколко серии експерименти (Табл.1) за заливане 
на формите с вариране на различни комбинации от 
формовъчни материали (пясъци, смоли, катализатори) и 
технологични параметри на леене: температура на метала (715-
730ОС), разлика в налягането (300-500mbar), време за достигане 
(10-30 сек.) и време за упражняване на налягането 180-400 
сек.).   
Алуминиева сплав AlSi7Mg, със съставв границите: Si 
7.08÷7.49; Mg 0.29÷0.41;Fe 0.10÷0.14; Ti 0.14÷0.15 и Sr 
0.01÷0.03 е стопена в пещта на машината и при температура 
725-730 ОС е извършено дегазиране на метала в пещта, чрез 
продухване с аргон, с помощта на роторно дегазиращо 
устройство до постигане на съдържание на Н2<0.12 cm3/100g. 
С помощта на К-тест е определено и съдържанието на 
неметални включения. В някои случаи стопилката е 
обработвана с издребнител AlTi5B1  и модификатор на 
евтектикатаAlSr10. 

Механичните характеристики - якост на опън Rm, граница 
на провлачване RP0,2 и относително удължение A5 са 
определяни на машина за изпитване на опън тип “Amsler” 
върху епруветки с ø6 mm и ø8 mm (фиг.6)  

 
 

 
 

 
Фиг..6 Зони за заготовки за епруветки с ø6 mm и ø8 mm 

 
 
В процеса на изследването беше установено, че бавното 
създаване на разлика в налягането (30 s) води до незапълване 
на формата, поради  понижаване на температурата (~570 ОС) на 
фронта на стопилката, при което се блокира движението й, 
Фиг. 7. Създаването на разлика в налягането за ~10 s във 
всички случаи води до цялостно запълване на формите Фиг. 8. 

Rm, Rp0.2, A5  
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Фиг.7.Отливка, получена при бавно повишаване на 
налягането 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.8. Отливки, получени при оптимална скорост на 
нарастване на налягането в пещта 

 
Недостатъчното задържане на налягането в процеса на 
кристализация води до преждевременно връщане на стопилката 
в пещта, в резултат на което се прекратява подхранването на 
отливката. Оптималното време на задържане на налягането  е  
360÷400 сек., при стойност  400 - 500mbar което съвпада с 
резултатите от симулациите.  

Получените в оптимални условия отливки (фиг.9) са 
термообработени по режим Т7: 
- хомогенизация-535оС/ 4h, охлажданевъв вода – 80÷100оС, 
стареене - 225оС/ 4 h., охлаждане – във въздух.  
 
 

   
 

Фиг.9. Отливка Корпус 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Табл. 2 са показани резултатите от измерване на 
механичните свойства на отливките след термообработка, а в 
Табл. 3 сравнение на прогнозните и измерените резултати от 
механичните свойства на отливките 

Резултати от изпитване на твърдост HBW 2.5/62.5/30 в 
различни зони от отливката, преди ТО - средно 50,a след 
термообработка Т7 - 70÷80. 

Данните от Табл. 3 показват, че действителните стойности 
на механичните своиства на отливките са по - високи от 
прогнозните. 
 
4. Заключение 

1. Установени са оптимални технологични условия на 
формоване и леене под ниско налягане при съблюдаване на 
оптимални технологични условия. Отливките получени по този 
метод, имат добра повърхност, повишена плътност и 
минимално количество дефекти. Това води до повишаване на 
механичните и експлоатационните им свойства в сравнение с 
тези на отливките, получени по метода на гравитационното 
леене. 

2. Прилагането на леене под ниско налягане води до 
намаляване на времето за кристализация на отливката и от там 
до съкращаване времето за един леярски цикъл.  

3. Използването на машина за леене с противоналягане и 
под ниско налягане (серия СРС) дава възможност за пълен 
контрол и управление на параметрите на процеса на леене: 
обработка на стопилката, управляемо запълване на формата, 
насочена кристализация и формиране на структурата на 
отливката под повишено налягане. 

4. Получените резултати могат да бъдат използвани за 
създаването на нови и/или оптимизиране на съществуващите 
технологии за леене на подобни алуминиеви отливки. 
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Таблица 1. Технологичен регламент 
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Таблица 3. Сравнение на прогнозните и измерените резултати  от механичните 
свойства на отливките 

 

Таблица 2. Механичните свойства на отливките след  термообработка 

Забележка:Q=Rm +150 logA5 
 39



SOLIDIFICATION A CHARGE – BASIC MATHEMATICAL MODELS 
 

Chi. Ass. Eng. A. Maneva, PhD., anna13@abv.bg  
Ass. Prof. Eng. St. Bushev, PhD., stbushev@abv.bg 

 
Institute of metal science, equipment and technologies with  

center for hydro- and aerodynamics “Acad. A. Balevski” BAS, 
Sofia 1574, 67 “Shipchenski prohod” str. Bulgaria 

 

 

Резюме: Сзъдадена е методология за използване на тримерна задача за затвърдяване за обвързване историята на получаване 
на отливка с необходими работни сойства. Историята на получаване на сплав от първичен и вторичен метал включва всички 
методи на изпитания свойствата на материала и оценки във възможно най малки обеми.  

Ключови думи: ШИХТА, ЗАТВЪРДЯВАНЕ, ПЪРВИЧЕНА, ВТОРИЧНА АЛУМИНИЕНА СПЛАВ 

Abstract: It was established methodology using three-dimensional task to consolidate linking history form a cast with necessary working 
properties. The history of the preparation of the alloy of the primary and secondary metal includes all methods of testing the material 
properties and evaluations in as small volumes. 

Keywords: CHARGE, SOLIDIFICATION, PRIMARY, SECONDARY ALUMINIUM ALLOYS 

 

1. Introduction 
Constantly growing requirements for reliability of aluminum 

alloys on account of their physical and chemical properties. It is 
known that the properties of pure metals improved by alloying 
(doping) [1]. Definition of A. Balevski working properties of the 
alloy [1]: – such a combination of mechanical and technological 
(and in some cases physical and chemical) properties which does 
not have any pure metal regardless of at what mechanical and 
thermal processing is subjected. The properties of pure Al are: 

Table 1: Physical and chemical properties pure aluminum. 
PHYSICAL PROPERTIES OF PURE ALUMINUM 

1. Atomic nucleus – constituent particles, mass, charge; Electron shell – 
electron, charge, mass, spin; Construction of atoms; Metal connection – 
atom form a lattice, valence electrons are not located locally around to its 
atoms and move freely as an electronic gas around the atoms in the 
lattice. Periodic law and the structure of the atom. 

2. Cristal lattice Al – FCC. 

3. The electronic gas is the cause of a good conductor of thermal 
conductivity (λ) solid 209.275 and liquid 104.675 [w/m K] and electrical 
resistively 2.82×10−8 and conductivity 3.50×107; thermal capacitance 
solid 1130.436 and liquid 1088.568; malleability; ductility. 

4. Al – density (ρ) solid 2540 and liquid 2380 [kg/m3]; elastic modulus 
(Young’s modulus) (E) [109 N/m2]; Al (ρ and E) < Fe (ρ and E), but 
aluminum is easier casting, drawing, extrusion. 

5. The yield strength pure aluminum Al 7 ÷ 11 MPa, and some aluminum 
alloys – 200÷600 MPa. 

6. Reflectivity of aluminum: ultraviolet range (200 – 400 nm), infrared 
range (3 000–10 000 nm). 

7. Superconducting properties at 1,2 K and magnetic field 10 mT. 

CHEMICAL PROPERTIES OF PURE ALUMINUM 

1. Corrosion resistance – air forms a thin dense layer of aluminum oxide 
prevents oxidation at depth. 

2. High-strength aluminum alloys are more susceptible to corrosion due 
to galvanic reactions with they contain copper. 

3. Dual nature of aluminum - reacts with acids and alkalis. The oxides 
and hydroxides have his (amphoteric – compounds which exhibit acidic 
or alkali properties depending on the nature of the other components 
involved in acid-alkali interaction). 

The physical and chemical properties of the pure aluminum 
are the basis of the aluminum alloy. Technological properties of 
aluminum alloys are: 

Table 2: Technological properties aluminum alloys. 
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOYS 

1. The composition of the alloy. 
2. Quality but melt. 
3. Conditions of filling the mold cavity and hardening of the casting during 
the casting process. 
4. The properties of casts and in particular operational (for example 
mechanicals especially strength). 

Aluminium alloys for the preparation of casts is called 
casting. Especially for the needs of engineering is required many 
types of castings. The heat treatment of the aluminum alloy can be 
carried out in order to [1]: stabilizing the shape of the cast; to be 
removed internal tensions; to is homogenates the material; to 
improve the mechanical properties. 

Deformable aluminum alloys are processed by forging, 
pressing, rolling - through plastic deformation. Their maximum 
strength was obtained after quenching and aging. 

The performance properties of the aluminum alloy is 
represented by a total of the demands of the market and are shown 
in Table 3 as follows 

Table 3: Performance properties of aluminum alloys. 
PERFORMANCE PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOYS 

1. Reducing the weight of the parts. 
2. Small inertia mass. 
3. Minor imbalances of the rotating high speed details. 
4. High mechanical properties plus fatigue and dynamic strength. 
5. At low temperatures do not pass in a fragile state. 
6. Excellent effective carrying capacity. 
7. Good-welding of aluminum alloy castings components of deformable 
alloys. 
8. High thermal conductivity and heat capacity. 
9. Good corrosion resistance. 
10. Very good appearance after polishing, anodic oxidation or painting and 
finally workability and recycling. 

Ensuring performance properties required to link 
microstructure of castings with the technological properties [7]. On 
the microstructure of castings influences and use of secondary 
alloys, and is economically important for any manufacture of 
products from alloys. 

The aim of this work is what the basic mathematical models  

of solidification a charge is. 
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2. Structures and working properties - alloys [1] 
We choose for example tool alloy grades which serve for 

making instrumental - such as cutting tools for hot working of 
metals, and many others. On Fig. 1 presents the structure of the cast 
tool steel and its structure after rolling (deformation) and annealing 
(heat treatment) 

а)              b)  

Fig. 1 Rapid steel structure: a) cast (×100); b) rolled and annealed 
(×500) [1]. 

Final structure alloys in Cast products (castings, ingots, etc.) 
is obtained after heat treatment or deformation and heat treatment. 
Cast structure is obtained by a phase transition of first order, the 
structure obtained by curing the phase transition of the second order 
and, finally, structural changes occur after deformation (elastic and 
plastic at different temperatures) [1]. 

The physical properties of the metals are: thermal expansion; 
phase transformations during temperature changes; thermal 
conductivity; density; heat capacity; conductivity and reciprocal 
electric resistance value; magnetic properties three groups: 
diamagnetic; paramagnetic and ferromagnetic. All these properties 
are tested by a variety of specialized equipment. Testing of 
mechanical properties is: [1] of tensile - strength, bending, twisting 

0f
PB

B =σ , 
W
M B

BB =σ , 
P

D
B W

M
=τ                                  (1, 1, 2, 3) 

σB – ultimate tensile stress; PB – maximum force, f0 – elementary 
section; σBB – maximum bending stress; MB and W – bending and 
modulus; τB – maximum voltage of twisting; MD and WP – torque 
and modulus; Hardness test Brinell, Vickers, Rockwell: 

f
PH B = , 

f
PHV = , 

f
PH RC =                                        (2, 1, 2, 3) 

HD – Brinell hardness of spheres of different diameters, P – power, f 
= πDh, D – diameter of a sphere, the depth of penetration h; HV – 
Vickers hardness sided pyramid of diamond with angle 1360±20/, P 
– load (for some time), f = d2/(2cos220)= d2/1,8544; HD – Hardness 
Rockwell diamond cone 1200 and a radius of curvature of 0,2 mm 
(for solids) or a sphere of diameter 1/16// = 1,59 mm (за меки 
материали), измерва се дълбочина на проникването на конуса 
(сферата), (for soft material), measured depth of penetration of the 
cone (sphere) P = P1 + P2, where P1 and P2 are preliminary and 
general load. 

Dynamic tests with a hammer on the Charpy weight G is the energy 
of destruction K=G(h-h1), where h and h1 are the length of the arm 
of the hammer and the height of the deflection of the hammer after 
the destruction, of the sample with the section breaking f  

f
KKC = .                                                                              (3, 1) 

Fatigue test (variable load) is to determine the durability of the 
material (or fatigue limit) σW - the maximum tension at which the 
sample can be subjected to any number of cycles of variation of the 
load without being destroyed σB (tensile strength) 

BW σσ )13,049,0( ±= .                                                            (3, 2) 

For a more precise definition of σW are constructed curves Vyoler 
in a coordinate system - independent variable (number of cycles N) 
and a dependent variable tension σ. 

Definition of S. Vodenitcharov [3]: toughness that is the ability of 
the metal structure to resist the conditions of impact load in the 
presence of one or several sharp notch, causing stress concentration. 
Measure: the amount of energy required to break a test piece at a 
temperature. Two types: with toughness and notch toughness 
against the destruction of the solid body. In [3] is the main idea of a 
unified approach: for infinitesimal interval of time, the growth of 
strains and stresses are related linearly and can be defined JD-
integral. For finite time interval can be used summing for 

∑
∈

∆=
],0[ ENDtt

dd JJ , because invariant integrals are energetic sense. 

Energy is extensive magnitude in deformation process. 

 

3. Base mathematical models 
Crystalline lattice of metals which are most commonly found 

are body-centered cubic BCC, face-centered cubic FCC, hexagonal 
close-packed HCP [2]. Crystal structures are introduced by ideal 
crystal lattices. Atomic packing factor (APF) is a fraction of the 
volume of the crystal structure; occupied by the constituent 
particles; a dimensionless value always less than one. In atomic one 
component system APF  

cellunit

particleparticle

V
VN

APF = ,                                               (APF) 

where Nparticle is number of particles in the unit cell; Vparticle is the 
volume of particle; Vunit cell – volume occupied by the unit cell. The 
alloys of the metals are regarded as the simplest chemical 
compounds such as solid solutions. Crystal lattices are obtained - by 
substitution of atoms in the crystal lattice one metal to the other; or 
by the implantation of atoms of the second metal between the atoms 
of the other metal [2]. The type of the solid solution depends on the 
size of the atoms of the crystal lattice of the solvent, and the 
substance which is dissolved in it. If the atoms of the two 
substances are comparable are prepared usually solutions of 
substitution. In the alloys of substitution the atoms of the dissolved 
metal may be arranged randomly - unordered solution and alloys are 
called disordered. At low temperatures, however, may occur 
arrangement and respectively transition in the ordered state. Known 
is the fact Hume Rothery that the alteration of the composition of 
some alloys of substitution at a particular value of the average 
number of valence electrons of the atom of the alloy are transitions 
from one to another type of crystal lattice. For example α-phase of 
some alloys (with FCC most dense packing) in β-phase (BCC) is 
performed at an electronic concentration of 1.36 atoms; the 
transition from β-phase to γ-phase (complex crystal lattice) in the 
electronic concentration of 1.43 atom and etc [2]. 

In solid solutions of implantation atoms of solute fit in the 
interstices between the atoms of the crystal lattice of the solvent. 
This is possible if the crystal lattice dissolution atoms having 
relatively small atomic radius. This is possible if the crystal lattice 
dissolution atoms having relatively small atomic radius. In the 
arrangement of the embedded atoms and fill the interstices in a 
certain rule, and at a certain percentage of implemented atoms are 
obtained new phases of different compounds [2].  

In the casting process the structure of the molded material is 
polycrystalline (real crystals) and is created by a phase transition of 
first order (liquid↔solid).The expression of the free energy is: 

TSUF −= ,                                                                           (FE) 

where F is the free energy; U is the inner energy; T is the absolute 
temperature; S is entropy. The graph of free energy of the liquid (L) 
and the solid (S) phase is shown in Fig. 1 
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Fig. 1 Change in free energy of the liquid (L) and solid (S) phase: ∆F - 
difference between the free energies; ∆T - temperature difference; Tm - 
temperature of phase transition (melting point) and free energies of the 

phases are equal. 

Different shapes (states) of metal, which are resistant in 
certain temperature ranges and which is differ from one another in 
the type of crystal lattice, are referred to as "allotropic" or "the 
polymorph modifications" [1]. The phenomenon is called allotropes 
or polymorphism [1]. 

The lattices of the real crystals showed a number of deviations 
from the ideal regular crystal structure i.e. the full translational 
symmetry [2]. These deviations are called defects. The lattices of 
the real crystals showed a number of deviations from the ideal 
regular crystal structure i.e. the full translational symmetry. These 
variations are called defects and they are extremely important for 
many properties of solids. With the migration of the defects are 
associated interdiffusion, chemical reactions in the solid state. 
Defects strongly influenced and the physical properties of solids: a 
sharp amend plasticity, viscosity, yield stress, thermal- and 
electrical conductivity. Nature and behavior of defects in 
semiconductor crystals define the type of their conductivity and 
photoconductivity, the spectra of the light absorption, luminescence 
and others. 

Point defects in the crystal lattice in Schottky modify the free 
energy of the crystal eq. (FE) 

!)!(
!ln

xxZ
ZkTUSTUF
−

−=−≈ ,                        (PointDefect) 

where x are defects in the crystal lattice of the Z atoms; 
!)!(!ln xxZZS −=  – entropy. Defects of extra atoms to fit in the 

interstices of the crystal lattice in Frenkel 

( )kTEZZx 2exp 3
/ −= ,                                        (GapDefect) 

where Z/ – the number of the gaps in the lattice; Е3 – Energy 
necessary for the passage of one atom from the normal position in 
the gap. Dislocation means heterogeneous elastic deformation 
centered around a line. Threshold dislocation is characterized by the 
presence of a "redundant" atomic plane in a part of the crystal 
lattice. A screw dislocation, moving under the action of shear stress 
on the part of the single crystal in a plane relative to the rest of the 
crystal. In general line of dislocation is an arbitrary curve, and 
"plane" slip - any spatial plane. Strain energy in an area in the shape 
of a hollow cylinder with its axis the axis of the dislocation and a 
height of the unit will be 

W3 ∼ ∫ ∫
∞

∞=
π

πϑ
2

0 0
2

0

ln21r

r r
rrdrd

r
,                     (EnergyDis) 

where r∞ and r0 are respectively the external and internal radius of 
this cylinder. Basic properties of dislocations is their great mobility  

F = Tb,                                                                (MovementdDis) 

where r∞ and r0 are respectively the external and internal radius of 
this cylinder. Interaction of dislocations 

dW∼ 21
2

2
2

1
2

21 2)( TTTTTT ++=+ ,                   (ReactingDis) 

where 2
1T and 2

2T  determine the energy of deformation in the 
respective unit created by the two dislocations separately, a member 
2T1T2 - the energy of their interaction. 

According to G. Taman size of the crystal (polycrystalline) K 
is a function of the ratio between the linear growth rate of the 
crystal KP and speed of formation of crystallization centers KЦ [1].  









=

KЦ
KPfK .                                                           (CrystalSize) 

In Fig. 2 is a schematic of the formation of polycrystalline 
grains in solidifies metal 

 
Fig. 2 Scheme of formation of polycrystalline grains in freezable metal [1]. 

As it says in [2], the total number of each kind of defects in 
the crystal lattice depends on both the temperature and the manner 
in which it was obtained the crystal, as well as from all the effects 
of which has been subjected i.e. it is biography of the crystal. 

In contemporary accounts competitive conditions that can be 
applied to the casting and heat treatment. On Figure 3 presents the 
microstructure of specimens of primary blocks under eutectic alloy 
aluminums AlSi7Mg, cast gravity 

 

 

 

Fig. 3 Microstructure of primary alloy. 
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There is a strong hole porosity. The chemical composition of 
the alloy is Si7,08 Mg0,41 Ti0,15 Sr0,023 Fe0,07. The alloy has a 
very low iron levels - below 0,1%. There are non-metallic 
inclusions. The alloy has a rough fracture. Nonmetallic inclusions 
near the surface - 2-3 numbers of dark spots. 

In Fig. 4 is a casting and fracture of K-test.  

 
a) General Scheme of the mold to K-test; 

 
b) Common type of fracture for K-test; 

Fig. 4 K-test visual assessment of the number of non metallic inclusions in 
Loma to quickly consolidate samples from the subject of grading melts [4]. 

The only way for thorough linking properties of aluminum 
alloys is necessary to obtain the relationship between microstructure 
and technological properties. This is a 3D task Stephen - Schwartz 

- equation of heat conductivity  

( ),| Σ=∆=∂  MMCCt VWVVinTTc λρ              (4, 

1) 

- initial and boundary conditions 

),,,()0,,,( zyxFtzyxT ==                                          (4, 
2) 
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3) 

],),,,([: ..|| MArMMnM TzyxTTM −=∂Σ ΣΣΣ ταλ    (4, 4) 

- and conditions for the coefficients: (λ, ρ, c) thermal 
conductivity, density, heat capacity: 
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6) 

where T, (Tm, Qm), SF, (Tm-∆m, Tm+∆m), t – temperature, 
temperature and heat of the phase transfer function of the heat 
source, the temperature range of the phase transition time; VC, WC|M 
VM, Σ – volume of the casting, the interface mold / shape, volume 
of shape boundary surface form/(environment). 

The Stefan – Schwarz problem covers all properties of 
question alloy. The main processes are melting and solidification. 

Methodology 

The object of the Stefan-Schvartz used the following sequence: 

In the first melting of primary alloy. 

In a first melting of secondary alloy. 

Melting and preparing a melt for casting: obtaining a melt; 
metallurgical treatment of the melt. 

Calculating the rapid solidification of the sample in the K-test. 

The result is tracing the history of receipt of the melt and its 
quality until casting. 

A compulsory use micro tasks of consolidation. The result of 
which is evaluating the micro volumes of consolidation. This 
achieves a first approximation to the processes of crystallization. 

 

4. Conclusions 
The three-dimensional problem of solidification Stefan - 

Schwarz applicable in all processes of melting and solidification, 
the primary and secondary alloys to obtain ready melt and 
evaluation of K-test. 

Collect as much information about the processes of 
solidification in the smallest possible volume in preparation for 
working with micro tasks. 
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Резюме: Получена е оценка на влиянието на фактора налягане върху тплообмена при работната повърхност на леярската 
форма чрез 3D математичен модел на задачата на Стефан - Шварц. Направена е идентификаци и е определен реален коефициен 
на контактен топлообмен – важен технологичен фактор.  

Ключови думи: НАЛЯГАНЕ, ЗАТВЪРДЯВАНЕ, КОЕФИЦИЕНТ НА КОНТАКТЕН ТОПЛООБМЕН 

Abstract: Received is assess the impact of factors on heat transfer pressure in the working surface of the mold by 3D mathematical model 
of the task Stefan - Schwartz. An identification and determined the coefficient of actual contact heat exchange - an important technological 
factor. 

Keywords: PRESSURE, SOLIDIFICATION, COEFFICIENT OF CONTACT HEAT TRANSFER 

 

1. Introduction  
The influence of pressure on the process of phase transition of 

the first order investigate ago in IMSETCHA "Acad. A. Balevski "- 
Sofia. Приложеното налягане осигурава отливки с точни 
крайни размери без допълнителна обработка. Applied pressure 
castings ensure a precise final dimension without further 
processing. Factor pressure is of great importance in the process of 
casting and crystallization processes - structure formation of cast 
material. The Institute is created patents on methods of casting and 
equipment for them, who have developed various schemes using a 
pressure factor [патенти съоръжения технологии]. 

The pressure of the macro-level ensures a high cooling rate in 
the process of consolidation and at the micro-level influence on the 
process of phase transition of first order, and the resulting 
structures. The free energy of the material is [1, 2, 3] 

TSUF −= .                                                                          (FE) 

The free energy of the phases - liquid and solid is 

LLL TSUF −=  и
SSS TSUF −= ,                                     (FELS) 

and the work done in turning is 

FFFA SL ∆−=−≤ ,                                                             (A) 
where F, U, S, T they are free energy, internal energy, entropy, 
temperature of the liquid and solid phases, indicated by indices L 
and S. The impact factor is pressure equation of Clapeyron [1] 
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L

mP

Q
VT

P
T ∆

−=
∆
∆ ,                                                                    (1, 2) 

where p – pressure; T – temperature; Tm – temperature of phase 
transition; QL – heat of phase transition; vL, vS – volume of one 
mole of the corresponding phase; ∆ – difference a venue in values. 

The pressure is readily available technological factor and good 
possibilities as a factor control. 

The aim of this work is to present the impact of the pressure 
on heat transfer in the process of solidification not to mention the 
other factors and processes. 

 

2. Solidification under pressure  
The 3D Stephen – Schwartz problem of solidification is 

- equation of heat conductivity  

( ),| Σ=∆=∂  MMCCt VWVVinTTc λρ              (2, 1) 

- initial and boundary conditions 
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,)],,,(),,,([: ||||| MMCS WMnMWMWCWWSCnCMC TzyxTzyxTTW  ∂=−=∂ λτταλ  (2, 3) 

],),,,([: ..|| MArMMnM TzyxTTM −=∂Σ ΣΣΣ ταλ             (2, 4) 

- and conditions for the coefficients: (λ, ρ, c) thermal conductivity, 
density, heat capacity: 
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- approximation of the heat source by δ- function 
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where T, (Tm, Qm), SF, (Tm-∆m, Tm+∆m), t – temperature, 
temperature and heat of the phase transfer function of the heat 
source, the temperature range of the phase transition time; VC, WC|M 
VM, Σ – volume of the casting, the interface mold/shape, volume of 
shape boundary surface form/(environment). 

Using the developed mathematical model for contact heat 
exchange [4] on the working surface mold/shape eq. (2, 3) WC|M. 
The coefficient of heat transfer model is αWS [4]: 
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η - relative contact area; RKП - thermal resistance in initial contakt; 
RMK - thermal resistance in between the contact zones; ρKP - radius 
of ontakt spot; λM - thermal conductivity in the contact patch; Ψ - 
coefficient of contraction; αC - coefficient of convection; αR - 
coefficient of radiation heat transfer; δe - thickness of the dope; 
δgap - size of a gap; λG - thermal conductivity of the gas; δL and λL 
thickness and thermal conductivity of the liquid phase.  

Methodology to [4]: A used result published in the literature 
and has been done including research with mathematical model 
created by us. This model includes: 1D task Stephanie and 1D 
thermoelastic task. In Figure 1 is represented by literature thermal 
resistance curve 1 at the working surface of the form obtained by 
registering with thermocouples of the non-stationary temperature 
field of consolidation at atmospheric and high pressure; calculated 
by us thermal resistance's curve 2 

 

Fig.1 Fig.1 thermal resistance of the working surface of the mold to 
obtain a cylindrical mold, curve 1 is the literature data; curve 2 is obtained 

by 1D mathematical model. 

Methodology 

Fig.2 represents the temperature field obtained for the same 
thermodynamic system cast/mould. 

Thermal resistance of the working surface is continuous and is 
opredelaya on the thickness and thermal conductivity of a uniform 
wash coat. 

The value of the contact ratio is αWs = 500 w/m2 K. The initial 
temperature of the mould is low.  

The initial temperature of the melt of pure aluminum is 720 0 
C.  

The process of solidification is at atmospheric pressure. So we 
working with the natural thermo-mechanical behavior of the open 
thermodynamic system cast/mould. 

This result is very important for comparative analysis to use 
and convenience to make evaluations for working with micro-
foundry. 

 
Fig. 2 Temperature field calculated mathematical task of Stefan - 

Schwarz Eq. (2) 

 

The coefficient of heat exchange contact is identified by a casting 
experiment shown in Fig.3 - solidification of the atmospheric 
pressure and solidification under high pressure; temperature field of 
solidification is registers with thermocouples in the casting and 
mould 

 
Fig. 3 Experiment - solidification at atmospheric pressure and high pressure 

P. C - casting; M - mould; D - diameter H - height; Working Ws and 
external Σ surface of the mould; coefficients of heat transfer: contact αWs 

and outer surface αΣ; Pµ - contact pressure.  

The numerical solution is FEM. The size and simple geometry 
allows using a full set of advanced capabilities of computing 
mathematics and physics.  

The ratio of the diameter cast height to allow the process of 
harden be regarded as one-dimensional. They can be used analytical 
solutions verification and optimization of the computing process. 

Comparative analysis between numerical solution and 
analytical solution allows making targeted assessments with 
analytical solutions. 
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In Fig. 4 shows calculated temperature field at an early point 
in time. We use thermal resistance curve 1 of Fig. 1. It is take in to 
account the change of thermal resistance in the time. 

 
Fig. 4 Temperature field at a point time 1,802 sec has decreased with 

7,96%. 

Figure 5 shows an important result of solidification under 
pressure 300 MPa. Identified is a contact heat transfer coefficient 
αContact = 34 000w/m2 K. 

 

Fig. 5 Analysis of the experiment at a pressure of 300 MPa, 

temperature-time curves a in the center of the casting, and one in the form in 
proximity to the work surface Ws: 1 – experiment; 2 – numerical solution. 
By the end of the solidification experiment is one-dimensional. Identified a 

real contact heat transfer coefficient αContact = 34 000w/m2 K. 

This study demonstrated the ability of 3D task Stefan - Schvarts 
assessment of the technological factor pressure on heat transfer at 
the working surface of the mold. Identified heat transfer coefficient 
αContact = 34000w/m2 K is real, because the maximum possible 
value 40000 w/m2 K. At a pressure of 152,3 MPa is identified 
maximum value αContact = 29957 w/m2 K [4].  

 

4. Conclusions 
The factor pressure ensures maximum technologically possible 

to change the intensity of heat exchange with the working surface of 
the mold. 
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Резюме: Представят се микроструктурни изследвания на мултикомпонентна сплав. Резултатите са изображения във вторични 
електрони, които са представени в два мащаба. Показани са струкутурите и видавете фази. Въз основа на мащабите са 
изчертани структурен детайл и схема на една фаза. 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: МУЛТИКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА, ТЕРМООБРАБОТКА, СТРУКТУРИ, ФАЗИ. 
Abstract: Presents the micro structural studies of multi-component alloy. The results are images in secondary electrons, which are 
presented in two scales. Shown are structures and types of phases. Based on the scale are drawn structural details and scheme for one 
phase. 
KEYWORDS: MULTICOMPONENT SYSTEM, HEAT TREATMENT, STRUCTURES, PHASES. 
 
1. Introduction 

The centrifugal casting method introduced possibility forming 
of rotation and other configuration products from austenitic alloys, 
which received to every market.  The centrifugal casting method 
offers opportunities to form a rotary and other configuration items 
of austenitic alloys are accepted in every market. In the centrifugal 
casting are obtained characteristic structures in the cross section of 
the slug. 

Alloys of the type 05 Cr Ni Mo Nb Al Ti B 18523,55 is 
strengthening due to precipitation hardening (aging) flowing in the 
austenitic matrix at elevated temperature. The main alloying 
element in the alloy is Ni at a certain content of Cr. This ensures 
high resistance to oxidation and intermetallic hardening is 
manifested by an increased amount of precipitating phases in the 
presence, within certain limits of Al, Ti and Mo [1]. 

The aim of this work is to complement the already known 
data for these alloy [1, 2] studies of the structures obtained in the 
section of centrifugally cast billet. This expands the scope of 
application of the alloy in the industry. 
 
2. Material, methodology and measurement 

Material: 
It is alloy 05 Cr Ni Mo Nb Al Ti B 18523,55, from which the 

cast conditions in a centrifugal casting. 
Methodology is:  
1. A method of casting - centrifugal casting: drain off the blank of 

this alloy in terms of this method; 
2. Cutting the test samples by the cross-section of the wall of 

the slug; 
3. These samples were subjected to heat treatment [6, 8] – 

hardening in a temperature range (950÷1100 о C), and further 
annealing of two steps [2]: a) aging at a temperature of 718 o C; b) 
aging - 620 o C; 

Measurement: 
Microstructures studies - used X-ray scanning electron 

microscope micro-analyzer JCXA 733 – JEOL (СЕМ – РМА) [4]. 
 
3. Results from the study of hardened quench samples 
in 1050 o C - structure and phases 

The results of microstructures studies are images reflected and 
secondary electrons [4]. 

The general appearance of the typical microstructure of the 
test specimens is shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Microstructure hardened samples, SEM, secondary electrons. 

 
In microstructure (Fig.1) are visible presences of several 

phases A B C D E, presented in Fig. 2:  

 
Fig.2 Registered phases in the studied sample 2. 
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• Phase A – eutectic, which outlines dendrite cells; 
• Phase В – wrap with irregular thickness of about phase A; 
• Phase С – correctly a fenced phase with walls; 
• Phase D – a dispersed phase in the grain; 
• Phase Е – needle phase (thickness of 1÷2-3 mm length). 
An a X-ray microanalysis (X-rayMA) phase, it is not the 

determination of carbon, Table 1 
Table 1 Elements [wt %] 
Phases Ni Fe Mn Cr Ti Si Mo Nb 

А 38,0 13,2 - 8,6 0,47 0,47 8,7 27,3 
В 51,2 16,9 - 10,0 0,5 5,8 1,8 15,8 
С 2,3 1,1 0,7 1,4 51,7 0,21 0,15 22,8 
Е 40,9 18,7 0,06 11,91 0,3 3,2 8,7 13,7 
D Very fine for RMA 

The phases A B D & E are intermetallic compounds. Phase C 
is a titanium/niobium carbide. The separated D phase with is 
submicron dimensions that do not allow its determination by X-
rayMA. Basic composition of the alloy Ni51,9; Fe26,6; Mn0,2; 
Cr16,3; Ti0,3; Si0,8; Mo3,1; Nb2,7. 

In the microstructure of hardened specimens at (950 ÷ 1100 о 

C) did not show a significant difference. At next stages of heat 
treatment (aging) changes in the structure of the solid solution. 
Formed are in high strength and resistance properties of the 
availability of a new phase of finely distributed pins. 

Subjected in operation samples of matrices from the same 
alloy for the production of diamond products, in their structure 
appears a new type of phase in the form of fine needles, arranged 
around a eutectic. 

 
4. Measurement of structures - scale correlation for 
modeling 

The structures are the winner of working properties of 
materials and products (details and constructions). Definitions of 
operating properties: A. Balevski [6] alloy and casting (А) Such a 
combination of the mechanical and technology (and in some cases, 
physical, and chemical) properties which does not have any pure 
metal regardless of at what mechanical and heat treatment is 
subjected. (B) Such a combination of the mechanical and 
processing (and in some cases, physical, and chemical) properties 
which does not have any cast of pure metal regardless of at what 
mechanical and heat treatment is subjected; generalization of S. 
Vodenitcharov -forming [7] mechanical properties Toughness – the 
ability of the metal structure to resist the conditions of shock loads 
in the presence of one or several sharp notch, causing stress 
concentration. Measure the quantity of energy required to break a 
test piece at a temperature. Two types: of notch toughness and 
resilience against destruction of the monolithic body; L. Stanev and 
S. Bushev a composite casting [14] as working properties of 
composite castings understand complex combination of physical, 
chemical and mechanical properties whose microscale 
heterogeneity provides the ability to macroscale homogeneity. 

The relation Structure – Properties – History is on Fig. 3  

 
Fig. 3 The relationship between the "Structure - Properties (physical, 
mechanical and chemical) - History (technological and operational 

properties of materials)". 
 
Correlation scales: distances reporting of experiment applied 

to define the volume, which is/are creating mathematical models of 
the physical phenomenon with (or no) (process) or phenomena with 
(or no) (processes). 

In Fig. 3 represents part of Fig. 1 plotted structural detail by 
the scale (Fig.1); 

 
Fig. 3 Part of Fig.1 and strutkuren detail - scale (in Figure 1). 

 
In Fig. 4 shows phases A, B, C, D and E. Phase B surrounds 

the phase A and are also represented, and as a color map [13]. Phase 
E is drawn by scale (Figure 2); 

 

 
Fig. 4 phases A, B, C, D, E. Scheme Phase E - size (in Fig. 2). 

 
Draw the size of plane figures allow you to use Stefan’s task. 

We are technological scale correlation [3, 9, 10, 11, 12 and 14] and 
transfer knowledge and technology research. 

The geometry of the structures and the layers are obtained by 
molding and curing. The creation of mathematical models for use in 
production conditions in direction as the transfer of knowledge and 
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corporate development. Fig. 5 is presented idea - amending the 
geometric line of dynamic processes such as the formation of 
structures in phase transformations. 

 
Fig.5 Amending the geometric line 1 to 3 of the impact of non-stationary 

temperature field of solidification for different scales – (µm) and 
nanometers (nm) [3, 9, 10, 11, 12 и 14]. 

 
Using ideas [13] on the basis of the theorem of the four colors 

we think fit and in phase transitions of first and second order. Two 
regions with a common line can be colored as distinct times during 
the phase transition. 

Obtaining new materials with higher physical, mechanical and 
chemical properties is one of the main objectives of the research. 
Development of materials and in recent years, and nano materials 
put increasingly higher demands on teaching. 

The main processes for creating structures of materials and 
products are: phase transitions of the first and second generations; 
elastic and plastic deformation. In contrast to the single crystal 
structure of the alloy after casting and curing is polycrystalline. 
When processing by cutting, polishing and etching materials 
typically exhibit structural features characteristic of the material. 
Some details are visible to the naked eye, but often necessary and 
use of systems that get magnified image of the observed. The scale 
of surveillance carried out on several levels: visual observation; 
optical microscopy; termal-emission electron microscopy (TEM) 
and scanning electron microscopy termoemisionna (STEM). В [5] 
се представят възможностите (ТЕМ и СТЕМ) за: In [5] is 
presents a possibilities (TEM and STEM) for: Information received 
is moving beyond 50 pm; Measurement of single atoms; Detection 
of hidden grain boundary; Monitoring of dynamic allocation of 
single atoms and atomic couples with sub-Angstrom resolution (0,5 
). 

 
 

5. Conclusions 
It is obtained correlation scales for multicomponent systems. 
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   Получаването на отливки по Shell процес е  свързано с усъвършенстване на леярските смеси  и форми, като фактори за 
отделяне на вредни емисии в прозводството.Особено внимание се отделя на взаимодействието на огнеупорния напълнител – 
кварцовия пясък и свързващите вещества за търсене на баланс между високи физико-механични характеристики и ниско 
газоотделяне., Една от възможностите е използването на пясъкци с по-добра геометрия и качество на повърхнината. 
   В доклада е разгледано влиянието   на специфичните свойства на кварцовия пясък UKSS1 на Каолин ЕАД  за минимизиране на 
отделените вредни емисии. Сравняван е с пясъци РК и KLP, също на фирмата, при условия за постоянна якост на произведените 
ПП. Представени са приетите критерии за сравнение. Резултатите от проведените изпитания на газоотделяне и 
газопропускливост са коментирани и показани графично. Доказано е пониженото отделяне на емисии при пясък UKSS1. 
Направени са съответни изводи и препоръки за приложимостта в производството. 
 
 
 
KEYWORDS: CASTING, QUARTZ SAND,CLAD SAND, SHELL PROCESS ,GAS EMISSIONS, PHYSICAL PROPERTIES
   
   
 
 
1. Увод 
   Прилагането на съвременни методи за получаване на 
отливки с по-точна геометрия, по-добро качество на 
повърхнината и минимални прибавки за механична 
обработка са основни изисквания за икономическа 
ефективност и конкурентна способност в машиностроенето. 
   Последните няколко десетилетия леярското производство 
се развива интензивно благодарение на динамичния 
напредък на леярската химия. Появиха се много и най-
различни свързващи вещества, включително и системи на 
органична основа удовлетворяващи широк периметър от 
изискванията на леярите. 
   Последното, обаче е и причина към леярството се поставят 
и по-строги изисквания към опазване на околната среда и 
подобряване условията на труд. 
 
2. Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 
   Един от от двата модерни метода с най-балансирани 
физико-механични показатели е „ Shell“ процеса. 
   Неговата универсалност (Фиг.1) го прави широко 
приложим за отливки от различни сплави в диапазона до 15 
kg. маса на отливката и по –рядко – до 50 kg.  
   Ефективността при този процес е в търсенето на оптимално 
съотношение между масата на метала във формата и масата 
на самата форма, който трябва да е в диапазона 1:1.5 до 1:2.0.  
   Методът представлява получаване на формите и сърцата в 
нагрята 250-350 С0 инструментална екипировка, запълвана  
гравитачно или пясъкострелно с предварително подготвена 
специална леярска смес – плакиран пясък (ПП). Последният, 
се получава при покриване на повърхността на използвания 
(най-често) кварцов пясък, нагрят до температури над 100 С0 

, със свързваща новолачна смола и модификатор. В 
зависимост от степента на покритие и дебелината на слоя 
свързващо се получават различни „марки“ ПП, 
предназначени за различни условия на производство. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Отделянето на вредни вещества в производството на 
отливки се съсредоточава обикновено в три основни зони – 
топене, формообразуване и заливане. Това е възможно и при 
освобождаването на отливките от формите. 
   Shell процеса  е един от четирите метода (заедно с Furan-
SO2; Phenol-CO2 и Furan/Phenol-No bake) при които се 
отделят най-голямо количество газове. 
   Според съюза на германските леяри – Табл.1. в „ коктейла“ 
от газове при формите с ПП влизат и значително опасните (с 
ПДК до 10), а именно свободен формалдехид, фенол, крезол 
и бензол.  

18%

21%

28%

3%

30%

Hot box

Shell

No bake

Cold box

Ръчно

Фиг.1. Процентно отношение на използваните методи за             
       производство на сърца в българските леярни  
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Таблица 1.  Видове газове и техните ПДК по участъци 
съобразно нормативите на  VDG-Merkblatt - Германия 
Вид 
процес 

Видове газове при производство на: ПДК 
ppm смеси форми и 

сърца 
заливане и 
охлаждане 

ВС-СО2 - - CO 30 
Furan-SO2 свФ 

ФА 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
ФА 
- 
- 
- 
- 
- 
SO2 

свФ 
ФА 
Фенол 
Бензол 
Толуол 
Ксилол 
СО 
SO2 

0.5 
50 
5 
5 
100 
100 
30 
2 

Alpha set свФ 
Фенол 
- 
- 
- 
- 

свФ 
Фенол 

свФ 
Фенол 
Бензол 
Толуол 
Ксилол 
СО 

0.5 
5 
5 
100 
100 
30 

Beta set свФ 
Метанол 
Фенол 
- 
- 

свФ 
- 
- 
- 
М.формиат 

свФ 
- 
- 
CO 
М.формиат 

0.5 
200 
5 
30 
100 

Cold box Фенол 
- 
Изоцианат 

- 
Амини 
- 

- 
Амини 
Изоцианат 

5 
10/25 
0.01 

Shell свФ 
Метанол 
Фенол 
Крезол 
- 
- 
- 
- 
Амоняк 

свФ 
Метанол 
Фенол 
Крезол 
- 
- 
СО 
HCN 
Амоняк 

свФ 
- 
Фенол 
Крезол 
Бензол 
Толуол 
СО 
HCN 
Амоняк 

0.5 
200 
5 
5 
8 
100 
30 
10 
50 

Hot box 
 
Furan Hb/ 
Phenol Hb 
 

свФ 
ФА/Фенол 
- 
- 
- 
- 
- 

свФ 
ФА/Фенол 
- 
СО 
-/HCN 
NH3  
-/NO2  

свФ 
ФА/Фенол 
-/Бензол 
СО 
HCN 
NH3  
-/NO2 

0.5 
50/5 
-/8 
30 
10 
50 
-/5 

No bake 
 
Furan Hb/ 
Phenol Hb 
 

свФ 
ФА/Фенол 
- 
- 
Толуол 
- 
SO2/- 
- 
- 
NH3/- 

свФ 
ФА/Фенол 
- 
- 
Толуол 
- 
SO2/-  
-  
- 
NH3/- 

свФ 
ФА/Фенол 
Бензол 
-/Крезол 
Толуол 
СО 
SO2  
H2S 
NO2/-  
NH3/- 

0.5 
50/5 
8 
-/5 
100 
30 
2 
10 
5/- 
50/- 

Фенол/СО2 свФ 
Фенол 
- 
- 
- 
- 
- 

свФ 
Фенол 
- 
СО 
- 
- 
NH3 

свФ 
Фенол 
Крезол 
СО 
H2S 
NO2 
NH3 

0.5 
5 
5 
30 
10 
5 
50 

   
    Важно условие при прилагане на метода в производството 
е минимизиране на отделянето на газове при формовка и 
заливане, и осъществяване на всички мероприятия водещи 
до намаляване на емисиите по работни места. 
   Авторите [1,2] твърдят, че използването на кварцови 
пясъци с по-добра геометрия ще намали съдържанието на 
свързващите. 
   В производството на Каолин ЕАД съществуват пясъци с 
високи морфологични характеристики (Км – над 0.5). Това се 

отнася [3] за кварцовия пясък KLP и най-вече UKSS1 с (Км – 
над 0.8),(Табл.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.  Степен на морфологичност на нварцови пясъци     
                                    на Каолин ЕАД 
№ Параметър Марка кварцови пясъци на Каолин ЕАД 

РК KLP UKSS1 
1 2 3 4 5 
1 Км 0.36 0.48 0.81 
 
 
   Целта на изследването е била да се провери, дали е 
възможно още в условията на производството на ПП в 
Каолин ЕАД да се постигнат резултати по намаляване на 
отделените газове от формите и сърцата по Shell процес. 
   Като много важно ограничение при провежните изпитания 
е изведено изискването за поддържане на постоянна якост на 
смесите с изпитваните пясъци в процеса на въздействие.  
 
3.Решение на проучения проблем 
   Изпитанията са извършени с ПП на основата на базов 
кварцов пясък РК и сравняваните KLP (Фиг.3), и UKSS1 
(Фиг.2), – всички от производствената програма на Каолин 
ЕАД. 
   За пролучаването на ПП е използвана новолачна смола PF 
01453, уротропин – HS 99 и калциев стеарат - CS S. 
   Марката ПП е подбрана по критерия „минимизиране на 
филма свързващо необходимо за покриване на цялата 
повърхнина на пясъчните зърна“ [2,4]. 
   Съдържанието на свързващите е определяна по данните и 
критериите на изследването [5].  
   Газопропускливостта е определяна с  цилиндрични пробни 
тела - Ф=50 mm. и Н=50 mm., и прибори LRu и LfR1на IO Pl. 
Масата на стандартното пробно тяло е била 0.157 kg. 
   Газоотделянето е определяно чрез директно измерване на 
емисиите при термичната деструкция в тръбна пещ при 
температура на нагряване 1200 С0 .  
  Загубите на накаляване (т.е. загубите на маса) са 
установявани по стандартна методика при температура 1000 
С0 в муфелна пещ. Коксовият остатък не е отстраняван. 
   Морфологията на пясъците е определяна по метода „Ръсел-
Тейлор“. 

Фиг.2.Базов кварцов Пясък UKSS 1, 
          на Каолин АД       

Фиг.3.Базов кварцов Пясък ,KLP 
          на Каолин ЕАД       
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4.Резултати и дискусия 
   Данните от графиките (Фиг.4) показват че налице е 
взривообразна динамика на отделящите се газове при 
въздействие на висока температура. 
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   Процеса се предшества от „инкубационен период“, през 
който сместа от ПП се прогрява до зададената температура. 
Продължителността на периода в случая е 2-3 s., но той може 
да бъде различен в условията на реално заливане на формата 
с течет метал. 
  Максимално газоотделяне се постига в промеждутъка от 
време 4-5 секунди, след което (в рамките на 10 s.),  намалява 
с около 50% от стойността, вседствие на сревнително 
високата за изпитваните ПП газопропускливост. 
   В нашите условия след 10-12 секунди газоотделянето рязко 
спада почти до нула, но в реални условия газенето от 
формата продължава до пълното и охлаждане. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Фиг.5. Сравнително газоотделяне от ПП  
        с раличен кварцов пясък при якост = const 
 
 
Точката на максимално газоотделяне в зависимост от 
изпитваните ПП със съответните кварцови пясъци е 
изместена леко в ляво (за KLP и UKSS1) на диаграмата 
причинено, по наше мнение, от по-малкото съдържание на 
свързващото при тези пясъци и съответно по-бързото 
прогряване на образците. 
   Резултатите за общото газоотделяне от изпитанията 
показват (Фиг.5) че при РК количеството е 24.3 sm3/g, при 
KLP намалява до 21.7 sm3/g , а при UKSS1 вече е  18.2 sm3/g. 
   Изчисленията показват че при минимално допустимо 
съдържание на свързващо газотделянето при изпозване на 
пясък UKSS1 намалява с 8 sm3/g на 1% свързващо. 

   Това дава основание да се твърди, че на практика можем да 
намаляваме вредните емисии при деструкцията на ПП с 20-
30 sm3/g чрез редуциране на съдържанието на свързващото.  
   Горното намаление означава че, за 1т. годна отливка от 
железни сплави, при средно ниво на технологичния 
материален разход, обема на отделените газове при Shell 
процеса би бил в границите от 4.5 до 7.2 m3 при нормално 
налягане в околната среда. 
   Последните данни характеризират количествения фактор. 
   Не така стоят нещата при качествения- т.е. при попадане на 
вредните газовете в организма на работника. Като пример ще 
дадем отделяния почти при всички процеси формалдехид 
(Табл.1.). Това е газ без цвят и мириз. Формалдехидът, или 
по точно неговия воден разтвор „формалин”, убива директно 
клетките на белтъчините в човешкия организъм. 
   По принцип газопропускливостта е висока при формите и 
сърцата произведени с ПП. В случая (Фиг.6) тя 
допълнително се увеличава благодарение на 
морфологичните характеристики на изпитваните пясъци. 
 

 
 
 
Фиг.7. Газопропускливост на Shell форми, от ПП  
           с  изпитваните кварцови пясъци,  
         при различно съдържание на свързващи 
 
   Данните показват че газопропускливостта е в зависимост и 
от дебелината на слоя свързващо върху пясъчните зърна 
(съдържанието на свързващата смола в ПП) и при 3 мас.% 
постоянно съдържание, за РК  е 640 x 10-8m2/Pa.s, при KLP 
нараства с 7.8% , а при UKSS1 вече е с 6.5% по-висока по 
сравнение с KLP. 
   Получените стойности доказват благоприятното влияние 
на геометрията на повърхнината върху физико-химичните и 
технологични свойства на ПП, а оттам и на състоянието на 
леярската форма и сърца.    
Бързото премахване на отделените газове минимизира 
условията за дифузията им към повърхнината на отливката и 
появата на дефекти. 
   На базата на данни на VGT (Съюза на германските леяри) 
за коктейла отделени газове Табл.1, можем да определим че 
с използването на ПП на база кварцов пясък  UKSS1 на 
Каолин ЕАД се намаляват емисиите на вредните газове като 
свободен формалдехид, крезол, бензол и фенол, чиито ПДК 
са доста ниски. 
 
 
5. Заключение 
    При ПП на Каолин ЕАД, с UKSS1 е възможно намаляване 
на газоотделянето до 20-25% . 
    Увеличава се газопропусливостта и пада газовото налягане 
във формата при Shell (ПП с UKSS1) .  
    Намалява се вероятността за дефекти по повърхността на 
отливката. 

Фиг.4. Динамика на газоотделяне на ПП   
             произведени с различни по свойства   
             кварцови пясъци нас на Каолин ЕАД       
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    Намаляват се емисиите на вредни газове-формалдехид, 
фенол, крезол, бензол и др.  
   Предоставя се възможност за управление на вредните 
емисии на работното място. 
    Представените данни са на максималните достигнати 
значения на стойностите и не отчитат кинетиката на 
процесите. 
   Данните могат да се използват при подобряване на 
условията на труд в леярните. 
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   Развитието на приложимостта на Shell процеса е пряко свързано  с якостта на формата като базов параметър 
на физико-механичните свойства, зависещи и от характеристиките на формовъчния материал – (Плакиран пясък). 
За реализирането на задачата за регулиране на якостта на формата с цел нейното увеличаване , в Каолин ЕАД бяха 
проведени изпитания с използването на кварцовите пясъци на фирмата – РК, KLP и  UKSS1.  
   В доклада се разглеждат подобрените условия за управление на якостта на леярската форма чрез използването на 
пясък UKSS1. Направена е морфологичната оценка за геометрията на пясъците по методиката „Ръсел-Тейлър“. 
Показано е влиянието на състоянието на повърхнината на кварцовия пясък UKSS1на свойствата - якост, ронливост 
и газопропускливост. Представени са графични данни и изводи за разширяване на приложимостта на метода в 
производството. 
 
KEYWORDS: CASTING,QUARTZ SAND, CLAD SAND UKSS1, SHELL, PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES   
                                                                                           
 
1. Увод 
    
   В металолеенето постоянно се търсят инженерно-
технически решения за прилагането на материали и 
технологии водещи до  намаляване на съотношението метал-
форма при запазване на оптимално качество, изисквания и 
конкурентна способност на произвежданите отливки. Една 
от тези технологии с гъвкава приложимост (Фиг.1.) е 
производството на отливки в „черупкови форми” позната 
като „Shell” процес. При нея формата варира в дебелина от 
12÷15 до 20÷25 mm., като  обезпечава най-добро   
съотоношение с масата на заливания в нея метал. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Предимствата на метода са [1] добра гладкост, 
газопропускливост и податливост; ниска склонност към 
ерозия, хигроскопичност и пригар; възможност за 
получаване на тънкостенни отливки; добра разрушаемост; 
нисък разход на ПП ( съотношение Ме:Ф = 1:1.5÷2.0) ; добра 
възможност за механизация и автоматизация и др.  
   Към недостатъците можем да отнесем - висока цена на 
формовчния материал – ПП; висока сложност и стойност на 
ИЕ; ограничение в габарити и тегло на произвежданите 

оливки до max 50 kg.; необходимост от използване на „горещ 
процес” на формообразуване; отделяне на вредни емиси в 
околната среда; постигане на икономическа ефективеност 
при едросерийно и масово производства. 
 
 
2. Представяне на проблема и начини за 
решаване  
  
   За производството на формите при този метод се използват 
така наречените плакирани пясъци (ПП), получавани чрез 
смесване при определени температурни условия на кварцови 
пясъци със свързващи вещества в различини съотношения. 
   Развитието на приложимостта на Shell процеса е пряко 
свързано и факторите регулиращи диапазона на физико-
механичните свойства, които от своя страна зависят от 
характеристиките на формовъчния материал – ПП. 
   Якостта е едно от най-важните физико-механични свойства 
на формите и сърцата. Тя представлява съвкупност от два 
компонента - якост на свързващата композиция (кохезионна 
якост) и якост на границата на връзката с кварцовото зърно – 
(адхезионна якост) [2]. Тъй като при повечето  свързващи 
системи адхезионната якост е лимитираща то състоянието и 
качеството на повърхнината на песъчинката е от решаващо 
значение. 
  При обазуването на формовъчните смеси повърхнината на 
КП се покрива с течнообразни фази на свързващите 
композиции и след смесване и уплътняване се достигат 
желаните свойства. Наличието на този механизъм налага 
следните изводи [3]: 
   - При увеличаване на течливостта, при образците се 
наблюдава намаляване на височината, обема и разчетеното 
тегло на сухите зърна и съответстващо увеличаване на 
обемното тегло на влажните. 
   - Наличието на максимална плътност показва че влиянието 
на състоянието на компонентите върху уплътняването се 
развива в няколко направления.  
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Фиг.1.  Процентно отношение на Shell метода за             
              производство на отливки от различни сплави 
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   Към факторите, увеличаващи плътността можем да 
отнесем намаляване триенето на повърхността на зърната. А 
към факторите, намаляващи плътността – увеличаване 
силата на повърхностното напрежение. 
   По- малките зърна са и по-ръбести. За това можем да 
предположим, че те се уплътняват при по-различно 
съдържание на свързващи, отколкото при по- големите и по- 
кръглите. 
   При изпитания при постоянна плътност се стига до извода 
[3], че смесите с по-малко съдържание на свързващи 
съставки имат по-влошена плътност. За това за достигане на 
зададената плътност се изисква значително повече работа в 
сравнение с работата по уплътняване на смеси с по-малко 
съдържание на свързващи 
   Пясъците трябва да осигурят взможност за максимално 
омокряне на повърхността си със слой свързващо, чиято 
дебелина от една страна трябва да е минимална за да няма 
дефекти по нея и от друга да е достатъчна за осигуряване на 
оптимално съотношение между адхезионната и кохезионна 
якост. 
   При пясъците [4] за бентонитни форми дебелината на 
оптималния слой е 30-40 µ , ъгъла на омокране – 2800 , за 
циментни форми съответно 20-30 µ и 2600 , за водно стъкло 
– 20-24  µ и ъгъл 2400 , за тези от органични свързващи е 3-
15 µ  а ъгъла – 2100.  
   Базирайки се на тези данни  и знаейки сътоянието на 
повърхнината на пясъка в определения обем, вида на 
сплавта, габаритите, теглото и дебелината на стената на 
отливката, както и другите характерни особености на 
материалите и технологията, ние можем управляемо да 
зададем необходимото съдържание на сързващото и 
параметрите на процеса на формообразуване. 
   Специалистите виждат тенденциите в развитието на 
процесите при леярските форми и сърца  през следващите 5 -
10 години в: 
- развитие на системите с минимално съдържание на 
органични вещества; 
- рязко намаляване на енергоемките процеси; 
- развитие на системи с максимални показатели и намален 
разход на материали; 
- ново развитие свързващите за намиране на конкурентни 
неорганични системи. 
   Това желонира пътя по който трябва да се върви при 
опрпеделяне на конкретните иженерно-технологични и 
изпитателски цели. 
 
3.Решение на проучения проблем 
   
      Известно е [3,5,] че, свързващите в смесите се 
концентрират в контактната зона между зърната на пясъка, 
образувайки филми и „мостове” с различни по зъкръгленост 
форми. Причината за това е разликата на налягането отвън и 
отвътре на слоя на течната фаза на свързващото. Ако 
допуснем идеална сферична форма на зърната, разликата в 
двете налягания можем да определим по формулата (рвън – 
рвът) = σ[(2/R+δ) – 1/r1 + 1/r2], където: 
- „σ” - повърхностно напрежение на границата „течна фаза – 
газ”; 
- „R” – радиус на пясъчното зърно; 
- „δ” – дебелина на слоя свързващо; 
- „r 1” и „r 2”  - вътрешен и външен радиус на мениска на 
филма свързващо в контактната зона; 
   След съответни математически преобразувания и допуски 
получаваме формулата ΔР=σ/R{2-[2/(sinφ+cosφ-1)+(cosφ/1- 
cosφ)]}, където: 
- „φ” – е ъгъла между оста преминаваща през двата центъра 
на контактуващите пясъчни зърна и точката на геометричния 
преход между радиусите „r1” и „r2”. 
   От тази формула могат да се направят редица изводи за 
формирането на якостта между песъчинките, факторите 

които влияят на този процес и начините за управление и 
оптимизиране на необходимите свойства. 
   Единият от изводите касаещ формата и релефа на 
пясъчните зърна е съпротивлението на оттичане на 
свързващата течна фаза към моста в контактната зона. Това 
съпротивление е по-голямо при пясъците с по-
неблагоприятна морфология – ръбести и с по-ниска степен 
на заобленост. 
   На практика няма КП с абсолютно идеална морфология и 
се приема формата на пясъка да се описва геометрично с 
няколко критерия – степен на сферичност и степен на 
заобленост (ъгловатост). 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
   За реализирането на задачата за регулиране на якостта на 
формата с ПП и по Serll, и с цел нейното увеличаване , в 
Каолин ЕАД бяха проведени изпитания с използването на 
кварцовите пясъци на фирмата – РК, KLP и  UKSS1 
(Фиг.2а,2б,2в), при еднаква зърнометрия, но различаващи се 
в случая по форма и състояние на повърхнината.   
      Комплексно морфологията сме приели [6] да описваме с 
т.н. коефициент на морфологичност Км , определян по 
талицата (Фиг.3). 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2.а.  Кварцов пясък PK025 на Каолин ЕАД  
 

Фиг.2.б.  Кварцов пясък KLP026 на Каолин ЕАД  
 

Фиг.2.в.  Кварцов пясък UKSS1 на Каолин ЕАД  
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Фиг.3. Таблица Ръсел-Тейлор за определяне                      
                  на коефициента Км          
 
    
   Основната логика [3,7] тук се базира на очакванията, че 
при пясъци с по-обла форма якостта би трябвало да се 
увеличи. 
   Изпитанията за доказване на горното твърдение са 
проведени по критерии за оценка – якост на огъване, 
ерозионна устойчивост и газопропускливост. 
   Морфологичната оценка за геометрията на пясъците е 
проведена по методиката „Ръсел-Тейлър“. Коефициента на 
морфологичност – Км , представляващ произведението 
между степента на заобленост и тази на сферичност. За 
изпитаните кварцови пясъци е била – за РК = 0.36  , KLP = 0. 
48   и за   UKSS1 = 0.80.   
   Производството на ПП е извършвано с новолачна смола PF 
01453, уротропин – HS 99 и калциев стеарат - CS S.   
Използвани са ПП  - марки 26, 32 и 38 с базови якости 
съответно - 4.5, 7.5 и 8.5 МРа. 
   Съдържанието на свързващите е варирало. 
   След плакиране на пясъците са произвеждани стандартни 
пробни тела „греди“ с АхВхL = 24.5x24.5x172.5 mm за 
определяне на якост на огъване. Измерването  е извършвано 
с прибор LRuts – IO Pl. 
      Газопропускливостта и ерозионната устойчивост са 
определяни с  цилиндрични пробни тела - Ф=50 mm. и Н=50 
mm., и прибори LRu и LfR1на IO Pl.  
   Масата на стандартното пробно тяло за ерозионната 
устойчивост е била 0.157 kg.     
    
4.Резултати от дискусията 
    
   Изпитанията показват, че якостта на огъване (Фиг.4) 
нарастват с нарастване на съдържанието на свързващите 
варирало в границите 3-5 мас.%. За UKSS1 нарастването е 
по-голямо по сравнение с другите кварцови пясъци и при 3 
мас.% е 5.35 МРа, а вече при 5 мас.% достига 6.15 МРа. При 
пясъците KLP и РК, якостта на огъване е по-ниска с 13 до 21 
%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Данните от изпитанията на якост на огъване при постоянно 
съдържание на свързващото показват (Фиг.5) че при РК са 
4.2 МРа, при KLP нарастват с 18%, а при UKSS1 с 26%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ерозионната якост (Фиг.6) се променя значително при 
критерия „ свързващи=const“ и стойностите и спрямо 
базовата маса на изпитваното тяло, след 10 min за РК са 1.9 
g,   

2

3

4

5

 
 
 
 
при KLP са 1.6 g, а при UKSS1 са  1.2 g. След време 30 min 
числата за РК са 4.9 g, при KLP са 4.5 g, а при UKSS1 са  3.5 
g. 
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Фиг.4.  Якост на огъване в МРа при  кварцови пясъци  
              UKSS1, KLP и РК на Каолин ЕАД с различно           
              съдържание на свързващото 
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Фиг.5.  Якост на огъване в МРа при  кварцови пясъци   
             UKSS1, KLP и РК на Каолин ЕАД с постоянно   
             съдържание на свързващото 
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Фиг.7.  Газопропускливост в х.10-8 m2/Pa.s  при    
             кварцови пясъци UKSS1, KLP и РК на Каолин     
             ЕАД с постоянно  различно на свързващото 
 

Я
ко

ст
 н

а 
ог

ъв
ан

е 
в 

М
Ра

 

Фиг.6.  Ерозионна якост в загуба на  маса (g) за време в  (min)   
             при нормални температури за кварцови пясъци UKSS1,   
             KLP и РК на Каолин ЕАД. 
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   Наблюдава се по-голяма устойчивост в повърхностния 
слой на пробното тяло, като най-вероятната причина за това 
е съсредоточаването на повече свързващо при втвърдяване 
на ПП в контактната зона със стената на инструмента. 
 
   Газопропускливостта (Фиг.7) за Shell формите в при 
изпитанията в случая  се увеличава благодарение на по-
добрата пористост в обема на формата, вследствие 
геометрията на повърхнината на UKSS1 и е 720 х10-8 m2/Pa.s. 
При KLP е 670, а за РК пада до 625 х10-8m2/Pa.s. 
 
5.Заключения 
 
1. Якостта на ПП с използването на UKSS1 може да се 
увеличи до 18-20% .  
2. Повишава се ерозионната устойчивост с 30-40% в 
сравнение с базовата.  
3. Подобрява се газопропускливостта с 40-50 условни 
единици. 
4. Използването на кварцовия пясък UKSS1 на Каолин ЕАД, 
значително подобрява физико-механичните свойства на ПП 
и разкрива нови технологични възможности. 
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Abstract: The aim of the present paper is to study the factors, influencing on the quality of Co-Cr dental alloys, cast using 3D 
printed patterns. Three groups of factors are discussed: the properties of the materials for 3D printing, the special features of the 3D printing 
process and the peculiarities of the casting. As mainly polymers are used for 3D printing of cast patterns, the right material should be chosen, 
which burn without residue and have no thermal expansion. The main disadvantage of 3D printed patterns is their higher roughness, which 
depends on the type of 3D printing process, position of the objects towards the print direction and the layers thickness. In order to obtain 
castings with smooth surfaces, it is necessary to use cast patterns made by stereolithography with the possible minimum thickness of the 
layer. Each type of 3D printer uses a specific polymer type, therefore it is necessary the investment material to be selected depending on the 
polymer type. The heating regime of the casting mold is determined by the type of investment material and the alloy to be cast. To obtain a 
quality casting, all these dependencies must be strictly observed. 

Keywords: Co-Cr DENTAL ALLOYS, CAST PATTERNS, 3D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY, FUSED DEPOSITION 
MODELLING 

 

1. Въведение 
Сплавите на основата на кобалт и хром са едни от най-

предпочитаните за изработване на дентални конструкции, 
защото се характеризират с високи якостни свойства, висока 
корозионна и износо-устойчивост, висока биосъвместимост и 
сравнително ниска цена. От началото на миналия век до сега 
леенето е най-разпространената технология за производство на 
метални инфраструктури в денталната медицина. Тя се 
характеризира с голям обем ръчна работа, извършвана от 
квалифициран зъботехник. Технологичният процес се състои 
от: 1) изработване на гипсов модел на клиничния случай; 2) 
изграждане по него на восъчен модел на конструкцията и 
поставяне на леякова система; 3) опаковане с огнеупорен 
материал и изработване на отливната форма; 4) нагряване на 
отливната форма за изгаряне на восъка; 5) отливане и 6) 
почистване на готовата отливка. Тази конвенционална 
технология е свързана с голям разход на време и генериране на 
множество грешки поради високия процент участие на 
субективния фактор.  

Навлизането на съвременните CAD/CAM системи и на 
технологиите за изработване с добавяне на материал (адитивни 
технологии) през последните 30 години на миналия век 
позволяват да се намали количеството ръчна работа, да се 
повиши качеството на денталните конструкции, времето за 
тяхното производство, от там и тяхната цена [1,2]. 
Използването на екстра-орален скенер дава възможност да се 
елиминира стъпка 2 на конвенционалната технология и 
моделът на металната инфраструктура да се генерира със 
специален софтуер. При работа с интра-орален скенер отпада и 
стъпка 1, защото по данните от скенера се генерира виртуален 
модел на протезното поле, който се използва за създаване на 
виртуален 3D модел на конструкцията. В зависимост от CAM 
модула, чрез фрезоване или 3D печат може да се изработят или 
леярски модели от восък/пластмаса или готовата конструкция 
от дентална сплав, с което да отпаднат от стъпка 3 до стъпка 5 
на конвенционалната технология. 

Процесите с Добавяне на Материал (ПДМ), които най-често 
се използват за изработване на детайли от пластмаса, включват: 
стереолитография (Stereolithography - SLA), изработване на 
модели чрез напластяване на материал (Fused Deposition 
Modeling - FDM), мулти-джет моделиране (Multi Jet Modeling - 
MJM) и избирателно лазерно синтероване (Selective Laser 

Sintering (SLS) [2-4]. Екипът на Bassoli E. [5] изследва 
точността на размерите при използване на технологията за 3D 
печат при два леярски процеса: прецизно леене по 3D 
принтирани модели и Z-процес за изработване на кухини в 
отливки от леки сплави. Те показват, че и двете решения са 
ефективни при получаване на технологични прототипи за леене 
за кратко време, на ниска цена и с допуски на размерите, 
напълно съответстващи на процеса на леене. Изследванията на 
Ishida Y. и Miyasaka T. [6] доказват, че геометричната точност 
и грапавостта на повърхността на модели за отливане на 
дентални конструкции зависят от вида на ПДМ. При повечето 
случаи размерите на почти всички образци са по-малки от тези 
на виртуалния 3D модел. По отношение отклонението на 
размерите от допустимата стойност, принтерът, работещ на 
принципа на FDM показва най-висока точност на външния 
диаметър, но най-ниска точност на вътрешния диаметър и на 
дълбочината. Най-голяма точност на вътрешния диаметър и 
дълбочината показват принтерите, работещи на принципите на 
MJM и лазерна SLA. Грапавостта на повърхността на 
образците, отпечатани с FDM принтер, е най-голяма. 
Грапавостта по оста на зъба е най-малка при короните, 
изработени с лазерен SLA принтер, а грапавостта в 
хоризонтална посока е най-малка на короните, създадени с 
MJM принтер. В резултат на по-високата грапавост на 
повърхността на леярските модели, изработени чрез 3D печат, 
грапавостта на образците, отлети с тях, е почти три пъти по-
висока от тази на отливки, изработени с восъчни модели от 
силиконова матрица (Ra=3.387 μm и Ra=1.312 μm съответно) 
[7]. Braian M. и колектив [8] определят производствените 
допуски на детайли от пластмаса, изработени с помощта на 
четири налични на пазара системи, работещи на принципа на 
SLS и MJM. Те показват, че точността на образците зависи от 
технологичния процес, както и от големината и сложността на 
тяхната форма. Според тях процесът на MJM осигурява най-
висока точност - около 10 µm при малки образци (16x16x 7 
mm3) и по-малко от 30 µm при по-големи обекти (14x44x24 
mm3).  

Технологиите за изработване с добавяне на материал са 
сравнително нови, развиват се много бързо и с безспорните си 
предимства навлизат в много области, но изследванията за 
качеството на детайлите, произведени с тях, изостават в 
сравнение със скоростта на тяхното приложение. Целта на 
настоящата статия е да се разгледат факторите, които оказват 
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влияние върху качеството на дентални Co-Cr сплави, отлети с 
помощта на 3D принтирани модели.  

2. Методика на експеримента 
За изследване остатъка след изгаряне на пластмасата са 

изработени кубични образци с размери 5 х 5 х 5 cm3 от 
материалите Nextdent Model, Nextdent Ortho, Nextdent SG, 
Nextdent C+B, Nextdent Tray, Nextdent Base (фиг.1-а), 
предназначени за печат с 3D принтер RapidShape D30, работещ 
на принципа на стереолитография с проекция от светлинен 
източник (Digital Light Projection (DLP). Образците са нагрети в 
електросъпротивителна пещ Kavo EWL със скорост на 
нагряване 9 оС/min до максимална температура 950 оС и са 
задържани за 30 min. Термичният режим включва и две 
задържания за по 30 min при 220 оС и 600 оС. Остатъка, след 
изгаряне на пластмасата, е оценен по тегловен метод. С 
помощта на прецизна везна са измерени теглата на образците 
преди нагряване и на техния остатък след изгаряне. 

За оценка качеството на дентални конструкции от Co-Cr 
сплави, са отпечатани леярски модели на 4-членни мостове с 
3D принтерите: RapidShape D30, използващ технологията на 
DLP стереолитография (дебелина на слой 35 µm и 50 µm);  
Form 1+, работещ с лазер при стереолитографския процес 
(дебелина на слой 50 µm); и Leapfrog Creatr Dual Extruder, 
печатащ на прнципа на FDM (дебелина на слой 50 µm). По 
метода на центробежно леене със стопяеми модели, отпечатани 
с RapidShape D30, са отлети мостове от Co-Cr сплав i-Alloy с 
химичен състав от производителя: 64% Co, 30% Cr, 5% Mo, 
0.5% C. За изработване на отливните форми е използван 
опаковъчен материал Sherafina-Rapid. Отливните форми са 
нагрети в пещ DT 1200 Benito Dental със скорост 9 оС/min до 
максимална температура 980 оС и са задържани 30 min. 
Отливките са почистени и пясъкоструени със SiO2 с едрина 250 
µm. Качеството на леярските модели и на денталните мостове е 
оценявано чрез външен оглед, светлинен микроскоп и 
измерване на средното аритметично отклонение на грапавостта 
на повърхността Ra с профиломер Taylor Hobson Surtronik 3.  

 

 

 

3. Резултати и анализ 
Тъй като 3D принтираните модели за леене се изработват с 

CAD/CAM системи, то тяхната точност е по-голяма от ръчно 
изработените восъчни модели. Следователно, върху качеството 
на денталните конструкции, отлети от Co-Cr сплави, ще окажат 
влияние свойствата на материалите, от които са принтирани 
моделите, особеностите на процеса на 3D печат и особеностите 
на процеса на леене.  

3.1. Свойства на материали за 3D печат 
За да се получи качествена отливка при процеса на точно 

леене по стопяеми модели, е необходимо материалът на модела 
да изгаря без остатък. Нашите изследвания показват, че остава 
от 0.65%-4.14% материал след изгарянето на образците от 
всички пластмаси (фиг. 1-б и таблица 1), предназначени за 
работа с 3D принтер RapidShape D30. Трябва да се има 
предвид, че всички тези материали имат различно 
предназначение: Nextdent Model е за изработване на 
зъботехнически модели, Nextdent Ortho – за ортодонтски 
модели, Nextdent SG – за хирургични водачи, Nextdent C+B – за 
временни мостове и коронки, Nextdent Tray – за индивидуални 
отпечатъчни лъжици, Nextdent Base – за основи на протези. 
Точно поради изискването за изгаряне без остатък е създаден 
материал, предназначен специално за изработване на модели за 
леене на дентални конструкции – Nextdent Cast [9].  

Другото основно изискване към материалите за модели за 
прецизно леене е да имат минимално или нулево разширение в 
процеса на нагряване на отливната форма. В противен случай 
може да се стигне до спукване на самата форма (фиг. 2) и до 
получаване на дефектна отливка (фиг. 3).  

За да няма деформации на модела в процеса на изработване 
на отливната форма е необходимо той да е от материал с 
достатъчно високи механични ссвойства. Принтерът, работещ 
на прнципа на FDM, използва пластмаса PLA (Polylactic Acid), 
който се характеризира със сравнително ниски механични 
свойства. За изходен материал при процесите на 
стереолитография се използва течност на метаакрилатни 

фотополимеризиращи мономери. За да протече полимеризация 
по целия обем на конструкцията и да се гарантират 

Таблица 1. 
Остатък след изгаряне на образци от пластмаса Nextdent 

Образец Тегло Nextdent Model Nextdent Ortho Nextdent SG Nextdent C+B Nextdent Tray Nextdent Base 
куб g 0,145 0,152 0,144 0,153 0,149 0,159 
остатък 

  
g 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
% 4,14 0,66 0,69 0,65 0,67 0,63 

 

Фиг. 1 Изследване на остатък след изгаряне на пластмаси, използвани за 3D печат с принтер RapidShape D30. 
Изследвани образци – а) и остатък след изгаряне – б). 

а) б) 

59



необходимите механични свойства, след 3D печат се прилага 
окончателна фотополимеризация [9]. 

3.2. Особености на процеса на 3D печат 
Процесът на 3D печат се характеризира с изграждане на 

обекта слой по слой чрез полимеризация, стопяване или 
синтероване. Качеството на детайлите зависи от вида на 
процеса, дебелината на слоя и разположението на образеца 
спрямо направлението на изграждане.  

На фиг. 4 са показани модели на дентални мостове, 
отпечатани с три вида принтери. Ясно се вижда, че мостовете, 
изработени чрез напластяване на материал (FDM), имат най-
висока грапавост в сравнение с останалите технологични 
процеси. Грапавостта на моделите, изработени чрез двата вида 
стереолитография, е съизмерина. На фиг. 5 се вижда, че 
грапавостта на леярските модели, изработени чрез DLP 
стереолитография е 2-3 пъти по-голяма от тази на основния 
модел, от който е генериран виртуалния 3D модел. Намаляване 
дебелината на полимеризационния слой води до намаляване 
грапавостта на повърхността. Но дори и след пясъкоструене, по 
отливката се забелязват следи от слоевете на модела (фиг. 6).  

Следователно, за получаване на точни отливки с висока 
гладкост, е необходимо да се използват леярски модели, 

изработени по метода на стереолитографията с възможната 
минимална дебелина на слоя.  

3.3. Особености на процеса на леене 
За високото качество на отливките от Co-Cr дентални 

сплави е важно: 1) да се подберат съответстващи материал за 
3D принтирания леярски модел и опаковъчен материал за 
отливната форма, които са в зависимост от наличния принтер и 
денталната сплав; 2) всички операции по целия технологичен 
процес на отливане да се изпълняват стриктно в зависимост от 
използваните материали и инструкциите на производителя. 

В процеса на леене на Co-Cr сплави е необходимо 
отливната форма да се нагрее до температури около 800-1050 
оС, които се подбират в зависимост от използваната сплав. 
Конвенционалната процедура при работа с опаковъчен 
материал Sherafina-Rapid се състои от [10]: 1) поставяне на 
муфата в студена пещ около 20 min след началото на 
разбъркване на опаковъчния материал; 2) нагряване със 
скорост 9-20 оС/min; 3) достигане до окончателната 
температура (в зависимост от сплавта) и задържане за около 45 
min. Когато се използват модели от пластмаса, обаче, се 
препоръчва да се използва термичен режим със задържане [10]. 
Тогава отливната форма се поставя в предварително загрята до 

а) б) в) 

Фиг. 4 Леярски модели на дентални мостове, изработени чрез лазерна стереолитохграфия – а), DLP 
стереолитография – б) и напластяване на материал (FDM) – в). 

Фиг. 3 Дефектна отливка, получена вследствие спукване на отливната форма. 

Фиг. 2 Отливна форма, спукана по време на нагряване преди отливане. 
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температура 360 оС пещ и се задържа за около 30 min за да 
изгори пластмасата. След това нагряването продължава без 
задържане докато се достигне окончателната температура в 
зависимост от сплавта.   

При използване на 3D принтирани леярски модели трябва 
да се има предвид, че всеки вид 3D принтер използва различен 
вид пластмаса, специфичен за него самия. Следователно, 
опаковъчния материал се подбира в зависимост от вида на 
пластмасата. Термичния режим на нагряване на муфата се 
определя от вида на опаковъчния материал и сплавта, която ще 
се отлива. За получаване на качествена отливка всички тези 
зависимости трябва стриктно да се спазват.  

Използвания от нас опаковъчен материал Sherafina-Rapid за  
отливане на конструкции от дентална Co-Cr сплав i-Alloy с 3D 
принтирани модели от пластмаса Nextdent Cast не даде много 
добри резултати. При нагряване на отливните форми по 
конвенционалната процедура някои от тях се напукаха (фиг. 2). 

Затова се премина към изотермично загряване със скорост 9 
оС/min до максимална температура 980 оС и задържане за 45 
min. Термичният режим включва и две задържания за по 30 min 
при 220 оС и 600 оС.. Това даде по-добри резултати, но при 
спазване и на другите изисквания при изработване на отливна 
форма – достатъчно разстояние между модела и стената на 
формата и използване на метален пръстен при изработването й 
и в процеса на отливане. За протичане на нормален процес на 
леене и получаване на качествени отливки при работа с 3D 
принтирани модели от пластмаса Nextdent Cast е необходимо 
да се използва препоръчания опаковъчен материал Sheravest RP  
и отливната форма да се нагрява със съответния термичен 
режим. 

 
4. Заключение  
Настоящата статия се занимава с факторите, които оказват 

влияние върху качеството на дентални Co-Cr сплави, отлети с 
помощта на 3D принтирани модели.  Разгледани са три основни 
групи: свойствата на материалите, от които са принтирани 
моделите, и особеностите на процесите на 3D печат и на леене.  

Тъй като в процесите на 3D принтиране се иползват 
основно пластмаси за изработване на леярски модели, трябва 
да се подбере материал, който изгаря без остатък и има 
минимално или нулево термично разширение.  

Основен недостатък на 3D принтираните модели е тяхната 
висока грапавост, която зависи от вида на 3D принтиращия 
процес, позицията на обекта спрямо посоката на изграждане и 
дебелината на слоя. За да се получат отливки с висока 
гладкост, е необходимо да се използват леярски модели, 
изработени по метода на стереолитографията с възможната 
минимална дебелина на слоя.  

Всеки вид 3D принтер използва различен вид пластмаса, 
специфичен за него самия, следователно е необходимо 
опаковъчния материал да се подбира в зависимост от вида на 
пластмасата. Термичния режим на нагряване на муфата се 
определя от вида на опаковъчния материал и сплавта, която ще 
се отлива. За получаване на качествена отливка всички тези 
зависимости трябва стриктно да се спазват. 

Тъй като 3D принтиращите технологии се развиват 
изключително бързо, необходими са постоянни изследвания за 
тяхното рационално приложение в леярското производство. 
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6. Използвани съкращения 
ПДМ - Процеси с Добавяне на Материал  
DLP - Digital Light Projection  
FDM - Fused Deposition Modeling 
MJM - Multi Jet Modeling 
PLA - Polylactic Acid 
SLA – Stereolithography 
SLS - Selective Laser Sintering  

 
 

Фиг. 5 Грапавост на леярски модели на дентални 
мостове, изработени чрез DLP стереолитография с 
различна дебелина на слоя. 

2 mm 

а) 

2 mm 

б) 

Фиг. 6 Повърхност на леярски модел на дентален мост, 
изработени чрез DLP стереолитография с 50 µm 
дебелина на слоя – а) и отливка от Co-Cr сплав – б). 
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МИКРОСТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИСОКОХРОМОВИ 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ЧУГУНИ 

 
MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF HIGH CROMIUM WEAR RESISTANT CAST IRONS 
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Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България 

Email:  krastev@uctm.edu   biyordanov@uctm.edu 
 
Abstract: High hardness and wear resistance of high-chromium cast irons determine their application as casting parts of devices which work 
in intensive wear conditions. High-chromium cast irons are wide range of chemical composition white cast irons containing 10 – 30 % Cr, 
1.8 – 3.6 % C additionally alloyed with Mo, Ti, Nb, Mn, Ni, etc and having hypoeutectic, eutectic and hypereutectic structure. They are 
modern generation wear resistant materials working under extreme conditions and having excellent performance under all types of wear. A 
major influence on the properties of these alloys has the type of microstructure and presence in it a large amount of special carbides such as 
Me7C3, Me23C6 and Me3C in different types of metal matrix. This study is an evaluation on the main characteristics of the microstructure of 
such alloys. 
 
 
 

 
1.  Въведение 
Високохромовите чугуни са сплави на желязото, 

съдържащи 10 – 30 % хром, 1.8 – 3.6 % въглерод, допълнително 
легирани с молибден, ванадий, манган, ниобий, титан, никел и 
други. Те представляват съвременна генерация 
износоустойчиви материали за детайли, работещи при 
екстремни условия в петролната, минната, въгледобивната и 
циментовата индустрии, поради техните отлични 
експлоатационни свойства в условия на абразивно износване. 
Това се дължи основно на присъствието в микроструктурата на 
голямо количество специални карбиди от вида Me7C3, Me23C6 и 
Me3C, разположени в различни видове метални матрици. 
Естествено, основно влияние върху свойствата на този вид 
сплави има видът на тяхната микроструктура. В повечето 
научни изследвания се подкрепя схващането, че по-голямото 
количество евтектични кристали в микроструктурата на 
детайлите повишава тяхната издръжливост при абразивни 
натоварвания. Високото количество на легирани карбиди от 
евтектичен и надевтектичен тип от друга страна влошава 
жилавостта на материала и е причина за неговото разрушаване 
в случите, когато е подложен на ударни натоварвания. Поради 
това, тяхното количество се лимитира в определени граници от 
една страна и се избягва използването на надевтектични 
структури с груби първични карбидни кристали от друга, което 
повишава значително жилавостта на изделието. Това е и 
причината голяма част от използваните високохромови бели 
чугуни да са с подевтектичен състав. По този начин върху 
тяхната структура може да се влияе в широки граници на 
базата на съответните фазови преходи, особено на металната 
матрица, с помощта на термично обработване и създаване на 
желани свойства за конкретно приложение. В последните 
години са проведени задълбочени изследвания на факторите, 
влияещи върху структурата, а от там и на крайните свойства на 
получаваните изделия. Установено е, че много успешно се 
експлоатират евтектични и надевтектични състави на 
високохромови чугуни, легирани с Mo и V.  Допълнителните 
легиращи елементи и тяхното съдържание влияят съществено 
върху твърдостта на белите високохромови чугуни като 
спомагат при съответните фазови преходи след провеждането 
на подходящо термично обработване за отделяне на вторични 
карбиди с по-висока твърдост от тази на първичните или 
евтектични карбиди. 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. По този начин по-ефективно се моделират бъдещите 

свойства на изделието, в които винаги има противоречие 
между обезпечаване на висока твърдост и жилавост. Постигане 
на оптимални свойства за конкретно приложение след 
приключване на процеса на отливане може да се осъществи с 
помощта на термично обработване, като изследванията в тази 
насока са по-оскъдни, а от изключителна важност са 
характеристиките както на изходните микроструктури, така и 
на получените такива след различните видове термично 
обработване.  
 
 

2.  Методика на изследването  
Микроструктурните изследвания са проведени за отливки 

от високохромови износоустойчиви бели чугуни, използвани за 
облицовка на топкови мелници, ударно отражателни трошачки 
и дробометни машини за почистване на отливки. Химничният 
състав на изследваните чугуни е показан в таблици 1-3. 

 
Таблица 1. Химичен състав на износоустойчив бял чугун от облицовка 
на топкова мелница 

Химичен елемент Тегловни % 
C 2.52 
Si 0.76 

Mn 0.98 
Cr 14.60 
Ni 0.10 
Мо 3,13 
Cu 0.04 
Р 0.021 
S 0.012 

 
Таблица 2. Химичен състав на износоустойчив бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка 

Химичен елемент Тегловни % 
C 2.8 
Si 0.34 

Mn 0.76 
Cr 23.65 
Ni 0.23 
Мо 0.18 
Cu 0.11 
Р 0.031 
S 0.016 
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Таблица 3. Химичен състав на износоустойчив бял чугун за лопатки на 
дробометна машина 

Химичен елемент Тегловни % 
C 3.76 
Si 0.87 

Mn 0.85 
Cr 17,36 
Ni 0,53 
Мо 2.01 
Cu 0.1 
Р 0,001 
S 0,024 
V 0.04 
Ti 0.015 

 
Върху микроструктурата на тези чугуни съществено 

влияние оказва съдържанието на въглерод и хром като основни 
легиращи елементи. Останалите легиращи елементи, които се 
използват (Mo, V, Nb, Ti), са силни карбидообразуващи 
елементи и внасят в микроструктурата допълнителни 
специални карбиди. 

За изследване на микроструктурата на посочените по-горе 
високохромови износоустойчиви чугуни са използвани 
светлинна микроскопия, рентгеноструктурен анализ и 
измерване на твърдост и микротвърдост. 

 
 
3. Експериментални резултати и 

дискусия 
 
Микроструктурата на използвания за облицовка на 

топкови мелници високохромов износоустойчив бял чугун е 
показана на фигури 1 и 2. Тя е типична структура за 
подевтектичен бял чугун и се състои от перлит, видоизменен 
ледебурит и карбиди. Отсъствието на карбиди от евтектичен и 
надевтектичен тип прави тази микроструктура подходяща за 
изработването на детайли, подложени на ударно-абразивно 
износване, каквато е облицовката на топкови мелници. 
 

 
 

Фиг. 1. Микроструктура на високохромов износоустойчив чугун от 
облицовка на топкови мелници, 150х 

 

 
 

Фиг. 2. Микроструктура на високохромов износоустойчив чугун от 
облицовка на топкови мелници, 650х 

На различните елементи от тази микроструктура е 
измерена микротвърдостта с приставка Hanneman на 
металографски микроскоп Neophot 2. Микротвърдостта на 
карбидните кристали е в диапазона 11000 – 14000 МРа, която 
отговаря на микротвърдостта на комплексните хромови 
карбиди. Микротвърдостта на ферито-карбидната смес е около 
3000 МРа. 

 
Микроструктурата на износоустойчив бял чугун от чукове 

на ударно-отражателна трошачка е показана на фиг.3. Тя е 
близка до евтектичната структура на високохромовият бял 
чугун и се състои основно от видоизменен ледебурит с 
известно количество разположен в него перлит с типичния 
дендритен характер. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 3. Микроструктура на високохромов бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка 

 
За повишаване на твърдостта и износоустойчивостта на 

такива детайли те се подлагат на закаляване и 
нискотемпературно отвръщане, при което структурата се 
превръща в метална матрица от отвърнат мартензит в 
комбинация със значително количество хромови карбиди от 
типа Me7C3 и Me23C6 - фиг.4 и 5. 
 

 
 

Фиг. 4. Микроструктура на високохромов бял чугун от чукове на 
ударно-отражателна трошачка след закаляване и 
нискотемпературно отвръщане, 1000х 
 

 
 

Фиг. 5. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 
на чукове за ударно-отражателна трошачка 
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Микротвърдостта на карбидите е в диапазона 15000 – 
18000 МРа, а на отвърнатия мартензит 6000 - 8000 МРа. 

 
Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини е показана на фиг.6. Тя е 
типична надевтектична структура за този тип чугуни и се 
състои от ледебуритна евтектика с разположени в нея 
първични карбиди, които в случая са от типа Me7C3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Фиг. 6. Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини, 250х 
 
След закаляване и нискотемпературно отвръщане се 

получава микроструктура от отвърнат мартензит с евтектични 
и първични карбиди (фиг.7), които придават на изделието 
много висока твърдост, от порядъка на 68 – 69 HRC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 7. Микроструктурата на високохрамови износоустойчиви 

чугуни за дробометни машини след закаляване и нискотемпературно 
отвръщане, 500х 

 
Фазовият състав на такъв чугун е показан на фиг.8. 

 

 
 
Фиг. 8. Рентгенова дифрактограма, показваща фазовия състав 

на лопатки за дробометни машини 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Заключение 
Високохромовите износоустойчиви бели чугуни са 

широко използван конструкционен материал за производството 
на детайли за машини и агрегати, работещи в условията на 
абразивно и ударно-абразивно износване. В зависимост от вида 
на натоварването на конструкционните елементи и на база на 
съчетаването на различно съдържание на хром и въглерод в 
практиката намират приложение подевтектични, евтектични и 
надевтектични структури на тези чугуни. Управлението на 
структурите, получени след отливане, чрез прилагане на 
различни режими на термично обработване, дава широки 
възможности за повишаване на експлоатационните 
характеристики на детайлите от високохромови 
износоустойчиви бели чугуни. 
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1. Увод 
 
Цел на настоящата разработка е да се създаде 

технология за получаване на детайли „О06 034 Основа за 
носач на въже“ (фиг.1) и „ О08 001 Опора за тръба Ø60“(фиг.2) 
за електропреносна мрежа. Детайлите са  с широко 
приложение като крепителен елемент в сферата на 
железопътния транспорт. 

 
 

 
 

Фиг.1. Основа за носач на въже (О06 034) 
                                                        

 

 
                         

Фиг.2. Опора за тръба Ø60 (О08 001) 
 

 
Изисквания към детайла: корозионна устойчивост, постигане 
точност на геометричните размери, гладкост на повърхнините 
и достатъчна якост. Допълнителната обработка включва 
изрязване на леяка и мъртвите глави. Тези изисквания са 
обусловени от възможността за работа на открито, постигане  
на монтажни размери, монтиране и добър търговски вид. 

 
2. Методика и технологични особености 
 
 Задачата е решена като първоначално е разработен 

3D модел на детайлите - фиг.3. и Фиг.4. На базата на тази 
разработка са изработени модели, като са спазени 
изискванията за леярски наклони, спомагащи за по-лесното им 
изваждане от формата. 

Детайлите са със сравнително сложна конфигурация 
и в техния обем съществуват резки преходи между отделните 
съставни. Това поставя условие за правилна ориентация на 
леяковите системи и подхранващите мъртви глави, като се има 
предвид, че отливките ще бъдат изработвани в еднократни 
пясъчно глинести форми. 

 
 
 

 
 

Фиг.3. 3D модел на детайл «Опора за тръба Ø60“ (О06 034) 
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Фиг.4. 3D модел на детайл «Основа за носач на въже“ 
            (О08 001) 

                  
На база на предишни разработки [1] са предложени 

системи за заливане и подхранване на отливките (Фиг.5, 
Фиг.6). Леяковите системи и за двата детайла се изработват 
допълнително.  

 

 
 
 

Фиг.5. Детайл «Опора за тръба Ø60“ (О06 034)  
           с леякова система и мъртви глави 
 
Детайлите се изработват от алуминиева сплав AlSi7Mg. 
Стопяването на сплавта се извършва в електросъпротивителна 
пещ с мощност 44 kW. Потата към пеща е графитошамотна. 
Може да се използва и метална пота ( чугунена ), но трява да 
бъде добре обмазана, за да не се допуска насищането на 
стопилката  с желязо, присъствието на което понижава 
качеството на отливката. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг.6. Детайл «Основа за носач на въже“ ( О08 001) 
            с леякова система и мъртва глава 

 
След стопяване и непосредствено преди леене 

стопилката първо се продухва с инертен газ ( азот ). Това се 
прави за елиминирането на евентуални неметални включения, 
които биха влошили качествата на отливката. След 
продухването  стопилката се обработва с флюс в състав: 42,5% 
натриев хлорид; 42,5% калиев хлорид; 15% криолит. Това се 
прави за премахването на окисни корици и ципи, и 
„избистряне” на огледалото на стопилката. Черпака се 
обработва с обмазка, представляваща спиртен разтвор на 
циркониев оксид. Непосредствено преди леене кокилата се 
подгрява до работна температура 230°C. С предварително 
подгрятия черпак се загребва необходимото количество 
стопилка и се залива формата. Задължително условие да не се 
прекъсва струята на течния метал с цел избягването на 
несливания. 

След застиване  отливките се избиват, отрязват се 
мъртвите глави и леяковата система и се предават за по- 
нататъшна обработка, разпробиване и монтаж. 

 
3. Заключение 
 

Разработени са технологии за отливане на детайли за 
електропреносни мрежи, които намират приложение  като 
крепителни елементи в сферата на железопътния транспорт.   
Определени са геометрията и разположението на леяковите 
системи и мъртвите глави. Получените отливки успешно са 
внедрени в експлоатация. 
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Abstract: Available extension of mathematical theory of casting tasks of Stefan type to interact with tasks of quantum mechanics for use 
in casting technologies. The proposal is a micro-mathematical task to Stefan to define in small volume with an appropriate scale.. 

Keywords: THERMODYNAMIC APPROACH, SOLIDIFICATION, QUANTUM MECHANICS 

1. Introduction – thermodynamics [1]
Changing of the energy system in time the process is equal to the 
amount of energy that the system receives from the middle or 
Internal energy (U) = quantity of heat (q)+work (w). dU = δq + δw 
или ∆U = q + w.                                                          (I Principle)  

Impossible process only the end result of which will be convert into 
work the heat taken away from the source, having everywhere the 
same temperature (postulate Kelvin); Impossible process only the 
one result of which would be the heat transfer from the body to a 
temperature to a body at a higher temperature (postulate the 
Clausius).                                                                   (II Principle) 

Cyclic process - thermodynamic system share a cyclic process in 
which it (the receive or attaches) heat Q1,...,Qn sources with 
temperatures T1,...,Tn. At a finite number (Т1,..., Тn) we summation 

∑=
≤

n

i i TQ
1

0/  and only reversible cycle∑=
=

n

i i TQ
1

0/ . At 

continuous distributed sources ⇒ Σ is replaced with a loop 
integrals, we have 0≤∫ TdQ  and only for reversible

cycle 0=∫ TdQ . For a reversible process from state A to state B

magnitude of the integral depends only on the start and end. Closed 
loop by two different routes between A and B 
have

BAAB II

B

AI

B

A

TdQTdQ 







=








∫∫ . The values of the integrals IAB и 

IIBA the values of the integrals (-IIBA) It is negative. The property 
(equality)IAB = IIBA defines a new function of the system state - 
entropy. Selectable standard steady state O. For any other steady 

state A integral taken reversible process ∫=
A

O

TdQAS )( . The

evaluation of the infinitesimal reversible process, the entropy 
change is 

TdQdS =   (1, Entropy Change) 

change of entropy time of infinitesimal reversible process is the 
result of dividing the amount of heat absorbed by the system 
temperature of the system. At irreversible process 

∫≥−
B

A T
dQASBS )()( . At irreversible process dQ=0 ⇒ S(B)≥S(A):

∀ process flow in an isolated system, the entropy of the final state 
can never be less than the entropy of the initial state. 

Nernst theorem: the entropy of any system at absolute zero can 
always be adopted zero. Entropy default state T = 0 K is assumed to 
be O. Stable state of a closed system: most likely state i.e. at steady 

state with the highest probability compatible with the full power of 
the system. Boltzmann establishes a functional relationship between 
the probability π and entropy S:        S=klnπ + const             (1, B), 
where is the Boltzmann constant k=R/A, R – gas constant, A – 
Avogadro's number. 

A probability state in classical statistical mechanics 1. The dynamic 
states of the systems form a plurality (∞2f), where f - number of 
degrees of freedom of the system; 2. Therefore any state can be 
represented by a point in 2f-dimensional space - phase space; 3. 
Phase space is divided into small cells 〈〈overstretch〉〉-volume 
(hyper-volume) τ and points falling into it are described by a state. 
Cells introduce discontinuity and enable calculation of π with 
methods of statistical analysis, and hence statistical definition of 
entropy. π and S depend on the selected size of the cells τ; τ→0 if it 
π and S turn in ∞. It is shown that in case of τ π appears in a 
multiplier and uncertainty π leads to uncertainty and S i.e. classical 
statistical mechanics can not determine the constants of entropy. 
Randomness associated with π, and for this and the S can be 
removed by using the principles of quantum theory that fully 
naturally introduces a discontinuity in the determination of the 
dynamic state of the system (discrete quantum state) without 
applying an arbitrary division space of the cells. Indicates that for 
statistical purposes, this discontinuity is equivalent to dividing the 
phase space of the cells having a volume equal to hf, where h - 
Planck's constant (h = 6,55x10-27 erg.sek) and f - number of stages 
freedom of the system. Underlines that in quantum statistical theory 
disappear any ambiguity in the definition of π and S. Statistical 
interpretation of the theorem of Nernst: thermodynamic state of the 
system at absolute zero corresponds only to a dynamic state, 
namely dynamic state with the lowest energy consistent with a 
crystalline structure or a physical state of the system. 

Basic equations of thermodynamics enthalpy H of the system, 
the function of the Helmholtz function F and Gibbs G are: 

H=U+pV, F=U-TS и G=H-TS,      (I, 1, 2, 3) 

in differential form are: 

dU=TdS – PdV,              dH=TdS + VdP,         
dF = -SdT – PdV,          dG=-SdT + VdP.                  (II, 1, 2, 3, 4) 
eq.(II) for multicomponent systems are: 
dU=TdS-PdV+Σjµ jdN j,   dH=TdS+VdP+ΣjµjdN j,  
dF=-SdT-PdV+ΣjµjdN j, dG=-SdT+VdP+ΣjµjdN j,   (III, 1, 2, 3. 4). 
where p, V – are pressure and volume of the system; 

( ) ( ) ( ) ( )
SpjTpjTVjSVjj NUNGNANU

,,,,
∂∂=∂∂=∂∂=∂∂=µ –

chemical potentials j-th component; Nj –number of molecules of the 
respective components. With the partial derivatives in µj are 
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obtained dependencies Maxwell and Eq. (III). They can obtain 
thermodynamic equations of state.  
The hypothesis that entropy is a function of the probability π  
S=f(π),                                                                                      (S) 

connect thermodynamics, mathematics and mathematical physics. 
For a system of two parts it to S, π and f equations are 

S=S1+S2,   π=π1π2,   f(π1π2) = f(π1)+f(π2).             (IV, 1, 2, 3) 

If the default parameters of the system p, V and T are selected two 
independent variables, for example T, V and Eq. (1, Entropy 
Change) to give 

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ] ,11
,

dVpVU
T

dTTU
T

TdQdS

dVpVUdTTUdQ

TV

TV

+∂∂+∂∂==

+∂∂+∂∂=     (V, VI) 

entropy as a function of the variables T, V of the system. 

),( VTSS = ,   dyyxNdxyxMdz ),(),( += ,    (VII, VIII) 

Equations (V) and (VI) defined S - summary function Eq. (VII), the 
most frequently used even outside of physics. 

In the casting process the structure of the molded material is 
polycrystalline (real crystals) and is created by a phase transition of 
first order (liquid↔solid). The expression of the free energy of two 
phases is eq.(I, 2) in Fig.1 []: 

Fig. 1 Change in free energy of the liquid (L) and solid (S) phase: ∆F - 
difference between the free energies; ∆T - temperature difference; Tm - 
temperature of phase transition (melting point) and free energies of the 

phases are equal [2]. 

The cooling of the melt creates overcooling below the melting 
point Tm - the driving force for crystallization. In Fig. 2 shows two 
curves: rate of formation of crystallization centers of crystallization 
(nucleation of new phase) KЦ; the speed of crystal growth (growth 
rate of the seeds of the new phase) KR [2] 

Fig. 2 Amendment to the rate of formation of crystallization centers (germ of 
a new phase) KЦ and the speed of crystal growth (growth rate of the germs) 

KР to increase the degree of supercooling to increase the degree of 
supercooling (case of isotropic consolidation because the curves KЦ and 

KР do not overlap) [2]. 

The mathematical model of solidification in 3D case is the 
Stephen – Schwartz problem 

- equation of heat conductivity

( ),| Σ=∆=∂  MMCCt VWVVinTTc λρ    (2, 1) 

- initial and boundary conditions

),,,()0,,,( zyxFtzyxT ==     (2, 2) 

,)],,,(),,,([: ||||| MMCS WMnMWMWCWWSCnCMC TzyxTzyxTTW  ∂=−=∂ λτταλ  (2, 3) 

],),,,([: ..|| MArMMnM TzyxTTM −=∂Σ ΣΣΣ ταλ      (2, 4) 

- and conditions for the coefficients: (λ, ρ, c) thermal conductivity,
density, heat capacity:
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- approximation of the heat source by δ- function
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where T, (Tm, Qm), SF, (Tm-∆m, Tm+∆m), t – temperature, 
temperature and heat of the phase transfer function of the heat 
source, the temperature range of the phase transition time; VC, WC|M 
VM, Σ – volume of the casting, the interface mold/shape, volume of 
shape boundary surface form/(environment). 

The aim of this work is to present the theoretical basis for 
mathematical modeling of the formation of new phases - 
crystallization processes at the forefront of consolidation. 

2. Micro-models on the base of quantum
mechanics 

Classical theory of crystallization we understand the theory of 
Cassel – Stranski – Folmer – Kaishev. This theory is atomistic. 

For a description of an atomistic level using quantum 
mechanics [2]. Today, quantum mechanics is the basis for the 
creation of the gross domestic product of developed countries, for 
example 36% of the gross domestic product of the USA based on 
quantum mechanics. 

For review of the structure of atoms, there is a very detailed 
description is here present in [4, 5, 6, 7, 8, and 9]. The atoms of 
metals in alloys are available in distinctive metal lattice 
corresponding to an alloy [4, 5]. The methodology introduction is 
according to [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Atomic nucleus consists of protons 
(p+) and neutrons (n0); Atomic number is the number of protons Z in 
the nucleus and the mass number is the sum of the number of 
protons and neutrons N; Electronic shell: The electron – charge e-, 
Electronic shell: electron – charge e-, mass 0, spin, characterized 
magnetic properties. Plotted – single electron (↑) or an electron pair 
(↓↑). In the atom number of electrons equals the number of protons. 
Electronic layer is the set of allowed states of electrons with certain 
energy. The structure of the electron layer depends on the serial 
number of the chemical element. Every electronic layer contains a 
fixed number of allowed states. Electronic layers are marked with 
K, L, M, O, P and Q, or 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, counted from the 
inside out. Electronics from the outer layers have a higher average 
energy and are more distant from the core; Electronic sublayers – 
each layer consists of one or more sublayers already. They contain 
electrons with the same energy and are marked with Latin letters s, 
p, d, f. The number of sublayers of a layer is equal to the number of 
the electronic layer. Each sub-layer has a certain shape and energy, 
which graphically displays with orbital. The number of electrons in 
various sublayers is different: each s sub-layer contains at most 2 
(two) electrons; p each sub-layer contains up to 6 (six) electrons; 
each d sub-layer contains at most 10 (ten) electrons; every f sub-
layer contains at most 14 (fourteen) electrons.  
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Table 4: Electrons the number in different sub-layers. 
s p d f Total 

K 2 2 

L 2 6 8 

M 2 6 10 18 

N 2 6 10 14 32 

Principles of construction of the electron shell of an atom: 
Minimum energy - electrons are distributed at the lowest possible 
free energy levels; Rule Pauli - on an orbital can have a maximum 
of two electrons, but only with the opposite spin; Rule Hund - 
orbitals with the same energy we call degenerate orbitals. The 
electrons are first placed in a single and then forming an electron 
pair; Electronic configuration (distribution of electrons in layers and 
sublayers): with Arabic numeral record numbers of electronic layer, 
with letter (s, p, d, f) is recorded the number of layers, as an 
exponent after the letter is written the number of electrons; Types of 
chemical elements according to the construction of the electron 
shell: s - elements built s - sublayer, p - elements builds p - 
sublayer, d - elements, build d - sublayer, f - elements, builds f – 
sublayer; 

Periodic law and the structure of the atom: Most relevant 
characteristic of atoms is the number of protons. This makes it 
possible to give definition: The properties of the chemical elements 
and their compounds in the periodic depending on the number of 
protons in the nucleus of their atoms (of their serial number), and 
more precisely of the electronic structure of atoms thereof.  

Periodic table is an expression of the periodic law. Each 
element has a specific serial number - Z and a certain place. The 
elements in the periodic table are arranged in groups and periods. 
Period this is a horizontal row in which elements have equal 
number of electronic layers. Start with s-element and finish with p-
element i.e. it starts with metal and ends with an inert gas.  

Periods are small (only contain s and p - elements) and large 
(containing a s, p, d and f elements and are 4, 5, 6 and 7 
unfinished). 

Group - vertical row in which the elements have the same 
number of electrons in the last electronic layer. They are the main 
(A) and secondary (B). The main groups comprise only s and p -
elements. In secondary enter d and f -elements.

The theoretical level description of the structure of atoms is 
quantum mechanics. A classic representation of the principles of 
quantum mechanics is the book of P. A. M. Dirac [2]. In chapter 1 
is introduced the need of quantum theory and we can say that the 
philosophy science fundament [3]. Quantum mechanics describes 
the motion of a particle interactions and interactions with external 
fields [2, 11]. It is used to predict the results of experiments in sense 
- likely the measured value and the probability that obtain these
values. There is a very detailed presentation of the principles
(postulates). We will only introduce principles [2 and 12]: 1.
Dirac's Razor. Quantum mechanics can only answer questions
regarding the outcome of possible experiments. Any other questions
lie beyond the realms of physics; 2. Principle of the Superposition
of States. Any microscopic system (i.e., an atom, molecule, or
particle) in a given state can be regarded as being partly in each of
two or more other states. In other words, any state can be regarded
as a superposition of two or more other states. Such superpositions
can be performed in an infinite number of different ways; 3.
Principle of Indeterminacy. An observation made on a microscopic
system causes it to jump into one or more particular states (which
are related to the type of observation). It is impossible to predict
into which final state a particular system will jump. However, the
probability of a given system jumping into a given final state can be
predicted.

In casting practice, of course quantum mechanics is needed to 
describe the operating characteristics of the metals, alloys and non-
metallic materials [4, 10]. Micro-models are based on the following 
tasks as follows: 

- task of Stephen - Schwartz defined acceptable in low volume
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 (3) 

where in the object eq.(3) refers to the two circles with size 
according to the level of examination: large-scale is to 1µm. Then 
the examination is to scale one micron and under micron sized to 
nm. 

Physical object of observation and mathematical modeling should 
be fit in the next mathematical scheme based on the principles of 
quantum mechanics [2, 3, 5, 11 and 12]: 
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3. Conclusion
To construct micro-foundry models based on mathematics and

quantum mechanics suggests using micro-task of Stefan type in 
appropriately selected volume for interacting with tasks of quantum 
mechanics. 
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