
ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ 
АЛУМИНИЕВА СПЛАВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ 

 
 

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES UPON RECEIPT OF DIE CAST ALUMINUM ALLOY 
 FOR ELECTRICITY GRIDS  

 
А. Великов, Я. Бойчев, Р. Рангелов, С. Станев  

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А.Балевски” 
 с център по хидроаеродинамика – БАН,бул. “Шипченски проход” 67, София. 

 
A. Velikov, Y. Boichev, R. Rangelov, S. Stanev 

Institute of Metal Science, Equipment and Technologies “Akad. A.Balevski“ 
 with  Hydroaerodynamics Center - BAS, 67 "Shipchenski Prohod" Blvd., Sofia. 

 
E-mail:anmabg@yahoo.com 
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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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