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Effect of silicon content on the resistance of ductile iron to high-temperature oxidation 
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Abstract: This paper analyses the oxidation resistance of ductile irons containing 2.11, 3, 4.28, 4.49 and 4.81 wt.% Si that were held at 

850 °C for 32 hours. A scale was formed on all the samples and their weight increased. The scale thickness and increase in weight were 

decreased with increase of the silicon content, especially when the silicon content > 4 wt.%. The compactness of the scale on the sample 

surface is significantly higher at higher silicon contents. The results obtained indicate that the resistance of ductile iron to high-temperature 

oxidation increases with increasing silicon content. 

Keywords: DUCTILE IRON, SILICON, HIGH-TEMPERATURE OXIDATION 

 

1. Introduction 

Ductile iron is a kind of cast iron containing graphite particles 

in a microstructure [1 – 3]. Since the graphite particles have a 

spherical shape, ductile iron has significantly different properties 

than gray and compacted graphite iron. Through variations in 

chemical composition and microstructure, different properties can 

be achieved. Because of this, ductile iron castings are widely used, 

even at low and high temperatures. Certainly the most famous high-

temperature applications are exhaust manifolds and turbocharger 

housings of the internal combustion engines.  

Long exposure of iron to air at high temperatures results in 

oxidation [4 – 11]. Because of that, a scale (oxide layer) is formed 

on the surface consisting of three oxides: the outer layer is Fe2O3, 

the middle layer is Fe3O4, and the inner layer (layer to base 

material) is FeO. The rate of oxidation, i.e. penetration into the 

material, depends on the diffusion of oxygen through the oxide 

layer. An oxide layer which is compact and tightly connected to the 

base material acts as a protective barrier, resulting in a decrease in 

the rate of oxidation. On the other hand, an oxide layer that is 

porous and contains cracks and is not firmly bonded to the base 

material will not act as a barrier to oxygen diffusion. As a result, 

oxidation continues and the thickness of the oxide layer increases, 

which becomes prone to cracking and to spallation. 

The resistance of graphitic cast irons to high-temperature 

oxidation also depends on the shape of the graphite particles. 

Oxidation mainly progresses along the graphite phase. Therefore, 

the oxidation rate in the ductile iron is lower than in the gray and 

compacted graphite iron [12].  

Silicon is the most significant and economically most suitable 

element to improve the resistance of cast iron to high-temperature 

oxidation. When the silicon content is > 4 wt.%, β-SiO2 barrier 

layer is formed at the oxide/base material interface [12]. SiO2 is 

significantly more compact than Fe-oxides. Therefore, the transport 

of oxidizing substances to the interior of the material is reduced, 

which ultimately results in a decrease in the rate of oxidation. The 

scale (oxide layer), observed from the surface towards the interior 

of the silicon alloyed ductile iron, consists of Fe2O3, Fe3O4, FeO + 

Fe2SiO4 and finally β-SiO2 separating the oxide layer from the base 

material [13].  

This paper analyses the influence of silicon content on the 

resistance of the ductile iron to oxidation at 850 °C. 

2. Experimental 

The five ductile iron (DI) melts was made with the following 

targeted silicon content: 2.1 wt.%, 3 wt.%, 4.2 wt.%, 4.5 wt.% and 

4.8 wt.%. A 25 mm thick Y-shaped sample (type II according to EN 

1563:2012) was cast from each melt. The moulds are made by 

sodium silicate/CO2 process. High-temperature oxidation resistance 

test specimens were cut from Y-shaped samples and then placed in 

porcelain bowls that were annealed to constant mass at 850 °C. The 

heating of the samples was carried out in a furnace in an oxidizing 

atmosphere. Samples were held for 32 hours at 850 °C. Weighing 

the samples together with porcelain bowls was carried out on a 

digital scale before and after heating in the furnace. Scale (oxide 

layer) on the surface of the samples after heating was analysed 

using light metallographic microscope with a digital camera.  

3. Results and discussion 

The chemical composition of the analysed ductile irons is 

shown in Table 1. The scale on the surface of the samples is shown 

in Figures 1 and 2. The effect of silicon on the change in samples 

weight and scale thickness is shown in Figures 3 and 4.  
 

Table 1: Chemical composition of ductile irons. 

 
Element content, wt.% 

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 

C 3.61 3.56 3.32 3.15 3.05 

Si 2.11 3 4.28 4.49 4.81 

Mn 0.1 0.14 0.11 0.11 0.11 

P 0.034 0.028 0.032 0.03 0.029 

S 0.013 0.011 0.012 0.012 0.009 

Mg 0.052 0.048 0.066 0.065 0.045 

Cu 0.019 0.015 0.02 0.02 0.02 

Cr 0.032 0.038 0.04 0.04 0.04 

Mo 0.002 0.009 0.63 0.63 0.61 

Ni 0.014 0.019 0.02 0.01 0.02 

Nb 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 

V 0.01 0.007 0.009 0.009 0.009 

Sn 0.0044 0.0052 0.007 0.006 0.007 

Al 0.011 0.008 0.009 0.009 0.012 

Ti 0.016 0.009 0.01 0.01 0.01 

In Figure 1 it can be seen that all the samples oxidized during 

heating. However, it is clearly seen that the thickness of the scale 

(oxide layer) is greatest on DI 1 which has the lowest content of 

silicon (2.11 wt.% Si).  

Figure 2 shows that the oxide layer on the surface of all the 

analysed ductile irons consists of two parts. The inner part of the 

oxide layer on DI 3, DI 4 and DI 5 is compact and tightly connected 

with the ductile iron, which hinders the penetration of oxygen into 

the material. With increasing silicon content in the DI 3, DI 4 and 

DI 5 the thickness of the inner part of the oxide layer increases. The 

outer part of the oxide layer is less compact, but does not separate 

from the inner part. The outer part of the oxide layer on DI 3, DI 4 

and DI 5 is much more compact than the outer part of the oxide 

layer on DI 1 and DI 2. 

The inner part of the oxide layer on DI 1 is not compact. It is 

significantly porous and not firmly bonded to ductile iron. The outer 

part of the oxide layer is also non-compact and separates from the 

inner part of the oxide layer. Such an oxide layer structure does not 

represent a significant barrier to oxygen penetration into the interior 

of the material. It is obvious that low-silicon ductile iron castings 

are not suitable for high-temperature applications.  

DI 2 has higher silicon content than DI 1. For this reason, DI 2 

has a different resistance to high-temperature oxidation. The inner 

part of the oxide layer on DI 2 is more compact than the inner part 

of the oxide layer on DI 1 and is more firmly connected with the 

ductile iron. However, its compactness and connection with ductile 

iron is lower than in DI 3, DI 4 and DI 5. According to the 

characteristics, the outer part of the oxide layer on DI 1 and DI 2 are 

similar. Taking all this into consideration, DI 2 has better resistance 
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to high-temperature oxidation than DI 1, but less than DI 3, DI 4 

and DI 5. 

 

 
 
Fig. 1 Macrostructures of the samples after 32 hour of heating at 850 ° C:  

a) DI 1 (2.11 wt.% Si), b) DI 2 (3 wt.% Si), c) DI 3 (4.28 wt.% Si), d) DI 4 

(4.49 wt.% Si), e) DI 5 (4.81 wt.% Si). 

 

The obtained results show that during heating the weight of all 

samples increased due to oxidation, i.e. formation of an oxide layer 

(scale) on the surface. However, it can be seen from Figure 3 that 

the increase in weight decreases with increasing silicon content. 

This shows that the resistance of ductile iron to high-temperature 

oxidation increases with increasing silicon content. 

It can be seen from Figures 2 and 4 that the thickness of the 

scale is much smaller on ductile irons containing > 4 wt.% Si (DI 3, 

DI 4 and DI 5) than on DI 1 and DI 2 which have lower silicon 

contents. The thickness of the oxide layer is greatest on DI 1 which 

has the lowest silicon content (2.11 wt.%). The oxide layer is the 

thinnest on DI 5 which has the highest silicon content (4.81 wt.%). 

This shows that the thickness of the scale on the ductile iron 

decreases with increasing silicon content. 

4. Conclusion 

The results obtained show that the ductile iron oxidizes during 

prolonged exposure to high temperatures, resulting in an increase in 

its weight and the formation of a scale on the surface. However, 

with an increase in silicon content, especially > 4wt.%, the increase 

in weight and thickness of the scale are significantly reduced. In 

addition, the scale on the surface of high-silicon ductile irons is 

largely compact, which hinders the penetration of oxygen in the 

ductile iron and the progress of oxidation. It can be concluded that 

silicon greatly increases the resistance of ductile iron to high-

temperature oxidation. 

 

 
 
Fig. 2 Microstructures of the surface part of the samples after 32 hours of 

heating at 850 ° C (non-etched): a) DI 1 (2.11 wt.% Si), b) DI 2 (3 wt.% Si), 
c) DI 3 (4.28 wt.% Si), d) DI 4 (4.49 wt.% Si), e) DI 5 (4.81 wt.% Si). 

 

 
 

Fig. 3 Influence of silicon content in the analysed ductile irons on the 

change in weight of the samples after 32 hours of heating at 850 ° C. 
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Fig. 4 Influence of silicon content in the analysed ductile irons on the scale 

thickness formed during 32 hours of heating at 850 ° C. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ 30Х3МФ  

ПОСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

 
STUDY OF STEEL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE 30H3МF 

AFTER ADDITIONAL PROCESSING TO INCREASE ITS WEAR RESISTANCE  

 

к.т.н., профессор Куликов В.1, к.т.н., профессор Квон Св.1, 

1Карагандинский государственный технический университет, г.Караганда, Республика Казахстан  

mlpikm@mail.ru, svetlana.1311@mail.ru 
 

Abstract: Results of research of properties and microstructure of steel 30H3МF after additional treatment to increase its wear resistance are 

given. Based on the carried out studies, the composition of the new wear-resistant material is proposed – it is an improved average alloy steel 

based on 30Х3МФ, additionally doped with ferronickel, ferromanganese, niobium and vanadium.  

KEYWORDS: WEAR RESISTANCE, HEAT TREATMENT, ALLOYING, TOUGHNESS, MICROSTRUCTURE 
 

1. Введение  
Одним из существующих трендов в области развития  

износостойких материалов является совершенствование 

состава и свойств сплава на базе улучшаемых сталей [1-3]. Это 
обстоятельство обусловлено тем фактом, что доминирующе 

положение в этом секторе рынка занимает сталь Hardox 

различных марок (Швеция), которая отличается чрезвычайно 

высокими износостойкими свойствами. Высокий уровень 

свойств достигается, в первую очередь, за счет чистоты 
шихтовых материалов, сбалансированного состава и 

правильной термообработки. Стоимость этой стали достаточна 

высока, кроме того ее нерентабельно  использовать в качестве 

материала для производства деталей  методом литья. Эти 

факторы и обуславливают поиск сталей - аналогов, 
сопоставимых после дополнительной обработки со свойствами 

эталона.  

 

2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
В ранее проведенных исследованиях в качестве аналога 

рассматривалась сталь 30ХН2МА, раскисленная  

ферросиликобором [4]. Результаты проведенных 

экспериментов показали, что состав и свойства стали 

30ХН2МА после раскисления ферросиликобором близки к 

составу и свойствам стали Hardox за счет введения в состав 
микроколичеств бора. 

Другим аналогом можно рассмотреть сталь 30Х3МФ, 

которая применяется для изготовления деталей дизелей, 

обладает износостойкими свойствами и теплоустойчивостью  

до 450 0С. По сравнению со сталью Hardox сталь 30Х3МФ 
имеет более высокое содержание хрома и не содержит бор. 

Однако в составе стали 30Х3МФ присутствует ванадий, 

образующий твердые и стойкие карбиды по типу МеС; кроме 

того, присутствие ванадия способствует измельчению зерна, 

что дополнительно упрочняет структуру. Учитывая эти 
особенности влияния ванадия, можно предположить, что 

присутствие ванадия в составе компенсирует отсутствие бора. 

Недостатком стали 30Х3МФ в этом аспекте также 

является пониженное содержание в составе никеля и марганца, 

которые играют важную роль в формировании свойств сплава. 
Никель не образует карбиды и, следовательно, не влияет на 

твердость, но при этом повышает ударную вязкость матрицы и 

частично понижает температурный порог хладноломкости. 

Марганец образует карбиды цементитного типа, упрочняя 

матрицу. Таким образом, присутствие никеля и марганца в 
составе стали в данном количестве (0,5 - 0,7 % и 1,5 - 1,7 % 

соответственно) является необходимым, т.к. эти элементы 

формирует свойства матрицы сплава.  

Также проводятся исследования [5-10], где предлагается  

использовать в качестве износостойких материалов низко- и 
среднеуглеродистые стали, микролегированные сильными 

карбидообразователями, типа ванадия и ниобия. 

Микролегирование элементами типа ванадия, титана и ниобия  

способствует измельчению зерна, образованию стойких 

карбидов по типу МеС, повышению твердости и 

износостойкости. Введение добавок в микроколичествах 
(суммарное содержание ванадия, ниобия и титана не 

превышает 0,1 %) практически не влияет на себестоимость  

сталей при значительном улучшении их свойств [11-16]. 

 

3. Решение рассматриваемой проблемы 

Научное обоснование использования улучшаемых сталей 

в качестве износостойких материалов основано на принципе 

Шарпи. Согласно этому принципу структура износостойких 

материалов должна состоять из прочной, твердой, но 

достаточно вязкой матрицы с равномерно расположенными 
твердыми включениями, желательно сфероидальной формы. В 

структуре улучшаемых сталей такой матрицей выступает 

легированный α – раствор, а твердыми  включениями – 

карбиды и другие  возможные  фазы  внедрения.  

Ранее был предложен состав износостойкого чугуна с 
повышенным содержанием никеля и более низким 

содержанием хрома. Лабораторные испытания и опытная  

плавка показали, что данный сплав обладает высокой 

твердостью, износостойкостью и хорошей ударной вязкостью 

за счет формирования структуры: вязкая матрица с равномерно 
распределенными твердыми включениями карбидной фазы 

типа (Сr, Mn,Fe)С и TiC. Предложенный состав чугуна можно 

рекомендовать в качестве альтернативы материала для  

производства литых помольных шаров. Были выплавлены 

помольные шары диаметром 80 мм.  
 

4. Результаты и дискуссия 
Исследование свойств и микроструктуры стали 30Х3МФ 

после дополнительной обработки с целью повышения ее 

износостойкости.  
После проведенной термообработки образцы были 

исследованы на твердость, предел прочности и 

износостойкость. Твердость образцов определялась на 

твердомере VH1150, предел прочности на испытательной 

машине INSTRON, износостойкость на приборе для испытаний 
на износ TABER ABRASER 352G. В качестве абразивных 

дисков использовались диски из карбида вольфрама S-35. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1.  

Данные таблицы 1 показывают, что увеличение в стали 

30Х3МФ содержания марганца и никеля за счет 
дополнительного легирования и раскисления приводят к 

увеличению твердости, прочности и износостойкости. Эти 

параметры становятся сопоставимыми с параметрами стали 

Hardox 500. Однако образец № 3 обладает при высокой 

твердости и износостойкости очень низкой ударной вязкостью, 
что нежелательно, т.к. детали, получаемые из этой стали кроме 

истирающих испытывают также и ударные нагрузки (рисунок 

1). 
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Таблица 1 - Результаты испытаний опытных образцов  

Образец НВ Предел 

прочности, 

МПа 

Износо 

стойкость, 

х10-4, г  

KCU, 

кДж/м2  

Сталь Hardox 500 425 1250 26 - 

30Х3МФ эталон 

(без 
доп.обработки, 

закалка 870 0С 

масло, отпуск          

620 0С вода) 

(свидетель)  

328 980 38 930 

30Х3МФ после 

дополнительной 

обработки, 
закалка 890 0С 

масло + отпуск 

4500С вода 

452 1380 23 670 

30Х3МФ после 

дополнительной 

обработки, 

закалка 890 0С 

масло + отпуск 
500 0С вода 

434 1305 31 830 

30Х3МФ после 

дополнительной 

обработки, 
закалка 890 0С 

масло + отпуск 

550 0С вода 

421 1180 32 860 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость ударной вязкости образцов от 

температуры отпуска 

 

Такое резкое снижение ударной вязкости можно 
объяснить значительной сегрегацией  легирующих элементов  

по границам зерен, которые увеличивают термодинамическую 

активность примесей и их приток к границам. Микроструктура 

всех образцов после термообработки представлена 

сорбитообразной смесью разной дисперсности с ярко 
выраженными включениями карбидов. 

Общее повышение прочностных свойств стали 30Х3МФ 

после дополнительного легирования объясняется увеличением 

содержания марганца и никеля. Марганец образует 

дополнительные карбиды типа Ме3С, которые упрочняют 
сталь.  

Проведенный РФА опытных образцов показал 

повышенное содержание марганца и никеля, а также 

присутствие ванадия, молибдена и ниобия (рисунок 2).  

Как уже отмечалось выше, увеличение содержания  
сильных карбидообразователей (ванадий и ниобий) 

компенсируют отсутствие бора в составе стали 30Х3МФ по 

сравнению со сталью Hardox.  

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2 – Данные РФА образец 30Х3МФ после 

дополнительного легирования:  

а – микроструктура образца; б – РФА; в – 

дифрактограмма 
 

В таблице 2 представлен фазовый состав 30Х3МФ после 

дополнительного легирования.  

 

Таблица 2 – Фазовый состав 30Х3МФ после дополнительного 
легирования 

№ 
d-spacing 

[A] 

Rel. Int. 

[%] 

Compound 

Name 

Chemical 

Formula 

1 4,44901 9,09 Chromium  Cr 

2 3,34171 100 Niobium Nb 

3 2,45818 10,92 Vanadium V 

4 
2,28009 13,18 

Molybdenum 

Carbon 

MoC 

5 
2,12583 6,63 

Vanadium 

Niobium 
Carbon 

(V+Nb)C 

6 1,81637 12,91 Carbon C 

7 
1,54105 10,68 

Chromium 

Carbon 

Cr3C 

8 1,37344 10,59 Molybdenum Mo 

9 1,15371 4,8 Nickel Ni 

 

На рисунке 3 представлены микроструктуры стали 

30Х3МФ после дополнительной обработки. Структура 

представлена сорбитообразной смесью с включениями 

карбидной фазы. Увеличение температуры отпуска 
способствует большей гомогенизации структуры. Комплексное 

легирование в данной комбинации элементов способствует 

повышению прокаливаемости, более полному протеканию 

процесса закалки. Увеличение прочности и твердости во всех 

образцах стали 30Х3МФ после дополнительной обработки 
объясняется также и более низкой температурой отпуска, что 

приводит к образованию более мелкозернистой структуры 

(рисунок 3, б, в). 
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а б 

 
                                           в 

Рисунок 3 – Микроструктура стали 30Х3МФ: а – образец  
№3, сегрегация включений по границам ×1000; б – образец  №  

2 (свидетель) ×500; в – образец № 4 ×500 

 

На основании полученных экспериментальных данных 

можно утверждать, что после дополнительного легирования и 
термообработки по предложенному режиму сформировалась 

оптимальная согласно принципу Шарпи структура: прочная 

вязкая матрица с большим количеством равномерно 

распределенных твердых включений (рисунок 3, в). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
дополнительная обработка стали 30Х3МФ ферроникелем и 

ферромарганцем до содержания никеля 0,5-0,6 % и марганца 

1,5-1,7 % с последующей термообработкой по 

скорректированному режиму - закалка 890 0С, масло, отпуск 

500-550 0С, вода – позволяют повысить износостойкость и 
прочностные свойства данной стали, сопоставимых со 

свойствами стали Hardox 500 при сохранении хорошей ударной 

вязкости [17-18]. 

На основании проведенных исследований предложен 

состав нового износостойкого материала – это  улучшаемая 
среднелегированная сталь на базе 30Х3МФ, дополнительно 

легированная ферроникелем, ферромарганцем, ниобием и 

ванадием. Данный опытный сплав предложен в качестве 

износостойкого материала, как альтернатива стали Hardox. 

На ТОО «НПО Марганец» были проведены опытно-
промышленные испытания технологии выплавки  и свойств  

полученных изделий. В качестве печи использовалась 

плавильная печь с трансформатором  тока тип Е-0,66У3 № 

273303 600/5А (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Плавильная печь в процессе плавки  

на ТОО «НПО Марганец»  

 

5. Заключение 
Таким образом, проведены исследования свойств и 

микроструктуры опытных образцов. Сняты магнитограммы 

полей напряжений в пробных и эталонных отливках. Проведен 

рентгенофазовый анализ опытных образцов для подтверждения   

предполагаемого фазового состава. Определены уровень 
свойств (предел прочности, твердость, износостойкость) 

опытных сплавов. Установлено, что исследуемые свойства 

улучшаются примерно на 20% по сравнению со свойствами 

образцов сравнения. 

Проведены полупромышленные испытания технологии 
плавки разработанных опытных износостойких сплавов на 

производственной площадке ТОО «НПО «Марганец» (щековые 

плиты и мелющие тела «звездочки»). Испытания показали, что 

выход годного после испытаний  в производственных условиях 

увеличивается в среднем на 30-34% за счет повышения  
износостойкости и ударной вязкости опытных сплавов. 
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Abstract: The aim of this paper was the characterization of low to medium carbon steels after different heat treatments, concretely C15 and 

C45 steels. The hardness and tensile strength were measured and also the analysis of the fracture surfaces was done along with the 
metallographic investigation on the optical microscope. Samples were heat treated in three different ways: normalizing heat treatment, 

quenching in water and tempering at 600 °C after the quenching. The results show that the highest values of mechanical properties were 

achieved after quenching. The analysis of fracture surfaces shows that the fracture is changing in dependence to the heat treatment from 
ductile fracture to the brittle one. Metallographic investigation shows the typical ferrite-pearlite microstructure and it is in accordance with 

the chemical composition and applied heat treatment. 
Keywords: carbon steel, C15, C45, heat treatment, hardness, tensile strength 

 
1. Introduction 

 
Steels are very versatile type of materials, meaning that many 

different microstructures can be obtained by simply heat treating the 
material. Carbon steels belong to the iron-carbon based alloys and 

they are one of the most used materials in the world, besides tool 

steels, stainless steels and cast irons. The one of the most common 
uses for low-carbon steels is for the car bodies, while medium-

carbon steels are used for the machinery, tractors and mining 
equipment where good combination of ductility and strength is 

required [1, 2]. Most common heat treatments of steel include: 
normalizing heat treatment in order to obtain fine pearlite, and 

quenching for obtaining martensite [1, 3]. Obtaining martensite is 
important in order to improve performance and applicability of 

steels [4]. This is usually done by heating steels from γ area to 

austenitize them and after that rapidly cooling them by quenching in 
different mediums depending on the type of steel and other 

applications [5]. After quenching, if the application requires it, the 
tempering of steel can be done by heating the sample again in the 

temperature range of 150-650 °C in order to improve toughness [3]. 
Even though low to medium carbon steels have been studied for a 

long time there is still an interest for further investigation. Some of 

the recent studies include the investigation of quenching power of 
aqueous salt solutions by Pizetta et al. [4], fatigue crack growth by 

Mossaab et al. [6], using laser transformation hardening (LHT) and 
ultrasonic impact strain hardening in order to enhance wear 

resistance by Lesyk et al. [7]. The aim of this paper is to expand the 
knowledge related to low to medium carbon steels and how 

mechanical and microstructural properties change with different 
heat treatments.  

 

2. Experimental part 

 
Experimental investigation was performed on two different types of 

steels, low-carbon (C15) and medium-carbon (C45). Both steels 
were received in the form of hot drawn round wire with the 

diameter of 6 mm. The Table 1 represents the chemical composition 

of the investigated steels. 
 
Table 1: Chemical compositions of investigated steels (mass. %) 

C15 low-carbon steel 

Fe C Mn S P 

99.13-99.57 0.13-0.18 0.3-0.6 ≤0.05 ≤0.04 

C45 medium-carbon steel 

Fe C Mn S P 

98.51-98.98 0.42-0.5 0.6-0.9 ≤0.05 ≤0.04 

 

Firstly, all the samples were normalized at 850 °C in an electric 
resistance furnace in order to normalize the structure after the 

manufacturing process, and then cooled in air. Samples were 
analyzed in normalized state. Normalized samples were then 

annealed at 850 °C and quenched in cold water. Samples were 
analyzed in quenched state. Quenched samples were tempered at 

600 °C for 1 hour (T600), after which they were investigated. After 
various heat treatments, all samples were subjected to different 

characterization methods. Hardness was measured on the VEB 
Leipzig Vickers hardness tester using a 20 kg load and a 15 s 

dwelling time. Tensile strength was measured on the universal 
testing machine Mohr-Federhaff-Losenhausen by applying the load 

at a constant rate until failure occurred. Optical microscopy 

investigation of the samples at different magnifications was used to 
determine the impact of the applied heat treatment. Preparation of 

the samples included wet grinding on a series of SiC papers, 
polishing with alumina suspension with two different granulation of 

Al2O3: particle sizes of 0.3 μm and 0.05 μm. 4% Nital solution was 
used for etching of the samples by immersion to reveal the 

microstructure. 
 

3. Results and discussion 

 
In Figure 1, the change in hardness of the investigated steels during 
different heat treatments can be seen.  

 
Fig. 1 The influence of different heat treatments on the hardness of 

investigated steels 
 

From the Figure 1, it can be seen that the highest values of hardness 
were achieved after quenching. The maximal value of hardness is 

more pronounced for C45 steel rather than for C15 steel. This is due 

to the carbon content and the formation of martensitic 
microstructure. By applicability, low carbon steels are rarely 

quenched due to the ineffectiveness of this kind of heat treatment 
for steels that do not contain sufficient amount of carbon, which is 

around 0.3%. Therefore, low carbon steel cannot be as hardened by 
quenching as medium or high carbon steels [8], hence the smaller 

change in hardness in comparison to the C45 steel. Hardness values 

are the lowest for the normalized samples because any previous 
treatments are eliminated. Slow cooling in air provided ideal 

conditions for the formation of ferrite-pearlite microstructure. 
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Hardness of the tempered samples is in between of those 
normalized and quenched.  Hardness of the tempered samples is 

lower due to relaxation of martensite microstructure, vanishing of 
quenched vacancies and removal of additional stresses caused by 

quenching. Due to direct proportionality, tensile strength has similar 
behavior as hardness. This can be seen in Figure 2.  

 
Fig. 2 The influence of different heat treatments on the tensile 

strength of investigated steels 

 
Also, the impact of carbon content is apparent in Figures 1 and 2. 

Samples of C45 steel have the higher hardness and tensile strength 
values to those of C15 steel. The higher carbon content means that 

there will be more cementite (Fe3C) in the microstructure, which is 
besides ferrite main constituent of pearlite and has the highest value 

of hardness of all steel constituents. According to Duka et al. C15 

steel has around 14% pearlite and 86% ferrite, while C45 steel has 
around 66% pearlite and 34% ferrite [9]. Pearlite has almost double 

the values of hardness in comparison to ferrite [9], that’s why 
normalized sample of C45 steel has almost double the hardness of 

C15 steel. Similar results for the C45 medium carbon steel were 
also reported by other authors [6, 10]. 

The mechanical behavior of the tested samples is in agreement with 
the obtained microstructures. Figures 3a and 3b show the 

microstructures of investigated steels in as-received condition.  

 

  
Fig. 3 Microstructure of the investigated steels in the as-received 

condition; a) C15; b) C45; magnification is x500 

  
Fig. 4 Microstructure of the investigated steels after the 

normalization heat treatment; a) C15; b) C45; magnification is 

x500 

By comparing them to the Figures 4a and 4b, that show 
microstructures of the normalized samples, it can be seen that there 

is not much difference between them. Microstructures show typical 
ferrite-pearlite microstructure with the different ratio, depending on 

the carbon content in the investigated steels. Other authors also 
reported this type of microstructures [8-13]. 

 

Quenching and tempering caused the change in the microstructure, 
as can be seen in Figures 5a, 5b, 6a and 6b. This change caused by 

rapid cooling and tempering at the elevated temperature is more 
pronounced for C45 steel than for C15 steel, again, due to the 

carbon content. This is in agreement with the changes detected by 
investigating the mechanical properties.  

 

  
Fig. 5 Microstructure of the investigated steels after the 

quenching heat treatment; a) C15; b) C45; magnification is x500 

  
Fig. 6 Microstructure of the investigated steels after the 

quenching and tempering at 600 °C; a) C15; b) C45; 

magnification is x500 
 

From the presented figures, it can be seen that some change did 

occur in the C15 steel samples. It is impossible to obtain the 
martensite for this type of steel, but some hardening did take place 

due to quenching. The amount of hardening is limited and it can be 
ascribed to the quenching of the vacancies which hinder the 

dislocation movement. Tempering for low-carbon steel only caused 
the decrement of hardening due to the relaxation of the matrix, and 

also vacancy annihilation and increment of grain size, which can be 
seen by comparing Figures 5a with 6a. On the other hand, C45 steel 

is very susceptible to hardening by quenching and typical 

martensitic structure appeared after this kind of heat treatment 
(Figure 5b). This caused strong hardening effect and hardness 

values immediately increased to around 550 HV20. Tempering of 
this steel for one hour caused the modification of martensitic 

microstructure as presented on Figure 6b, and with that the decrease 
in hardness and tensile strength but increase in toughness. 

 

The changes in microstructure can also be monitored through 
fracture analysis. Some fracture surfaces were recorded and they are 

presented in Figures 7a, 7b, 8a and 8b. From the presented figures it 
can be seen that after the quenching the C15 low-carbon steel 

experiences the ductile fracture due to the ferrite-pearlite 
microstructure, as presented on Figure 5a. This type of 

microstructure produces average hardness with good ductility. 
Alternatively, C45 steel is very quenchable and after the tensile test 

this specimen had a typical brittle fracture, presented in Figure 7b. 

This type of fracture, even though it appears in a sample with very 
high tensile strength, is not desirable, because it is sudden and there 
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is no warning before the breakage, in comparison to the ductile 
fracture where plastic deformation comes before the fracture.  

 

  
Fig. 7 The appearance of the fractured surface after quenching 

heat treatment ; a) C15; b) C45 

  
Fig. 8 The appearance of the fractured surface after tempering at 

600 °C; a) C15; b) C45 

 

The ductile fracture appeared in both steel samples that were 
tempered at 600 °C. Typical cup-and-cone ductile fracture is in 

agreement with presented microstructures and with the investigation 
of mechanical properties. Both fractured surfaces can be seen in 

Figures 8a and 8b for C15 and C45 investigated steels, respectively.  
 

4. Conclusions 

 
The influence of different heat treatment on hardness, tensile 
strength and microstructure was investigated. Some conclusions can 

be outlined: 
 

 Hardness of both investigated steels changes with the 
change in heat treatment. Minimum hardness value was 

achieved after the normalizing heat treatment. Measured 
hardness values were 137 HV20 and 232 HV20 for C15 

and C45 steel, respectively. Maximum values were 
achieved after the quenching, 257 HV20 and 550 HV20 for 

C15 and C45 steels, respectively. Quenching caused 
87.6% relative increase in hardness for C15 steel and 

137% for C45 steel in comparison to the normalized state. 
Hardness values obtained for the tempered samples were 

somewhere in between.  

 Minimal values for tensile strength were achieved after 
normalizing and maximal after quenching. After 
quenching, tensile strength increased only 27% for C15 

steel and 159% for C45 steel when compared to the 
normalized samples.  

 Microstructure and analysis of the fracture surfaces were 
in agreement with the obtained results of mechanical 

properties investigation. The lowest hardness values were 
detected in the samples that were normalized. Martensite 

microstructure only appeared in the quenched sample of 
C45 steel, which was in agreement with the literature. 

Analysis of the fracture surfaces shows the ductile 
fracture in the samples with low hardness and brittle 

fracture with the sample containing the martensite.  
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1. ИЗСЛЕДВАН ПРОБЛЕМ 
 

Комбинираното прилагане в леярството на 3Д-принтерното производство, 

компютърно оптимизиране чрез виртуално леене и модерно визуализиране, чрез цветни 

размерни скали и сравняване, позволява да се получават бездефектни  детайли още от 

първата отливка. Показан е един конкретен пример за бързо оптимизирано отливането на 

картер за турбокомпресор от алуминиева сплав. Геометрията на детайла е с висока сложност, 

развити вътрешни кухини и разнообразни дебелини на стените. С използването на три 

модерни софтуерни продукта времето за постигане на горната цел се съкращава с около дава 

месеца, а минимална плътност в критична точка се повишава почти 3 пъти. 

The combined application in a foundry practice of 3D-printing, computer optimization 

through a virtual casting and modern visualization, by color scales and comparisons allows to be 

obtained details free of defects from the very first casting. One  specific example for a fast 

optimized casting of a crankcase of aluminum alloy for a turbocharger is shown. The geometry of 

the detail is of high complexity, developed internal cavities and various wall thicknesses. With the 

use of three advanced software products, the time to reach the above goal is shortened by about two 

months and the minimum density in a critical point is increased almost 3 times. 

 

 

2. ИЛЮСТРОВАН МАТЕРИАЛ 
 

За да се избегнат многобройните скъпо струващи опити при разработване на нови 

леярски технологии, иновативно е  използването  на   методи  за  оптимизиране  чрез  

виртуално  леене  [1,  2,  3].  Това  важи  още  повече  при  леене  в  3Д-принтирани форми. 

При новите процеси за 3Д-принтиране на материални сегменти [4, 5], включително леярски 

сърца и форми, леярските наклони не са необходими. Такива технологии се използват при 

единично производство и малки се-рии на сложно-геометрични отливки, при които 3Д-
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принтираните елементи са изключително скъпи, но без алтернатив-ни, за да се създаде много 

бързо, но с необходимата прецизност и размерна точност изискваната форма на изделието. 

Целта на работата е да се направи оптимизиране чрез виртуално леене, за да се 

избегнат или намалят евентуални де-фекти на плътността в отливката. 

Обект на изследването е картер за турбокомпресор, чиито изглед (след механична 

обработка и добавяне на свързва-щи елементи) е показан на Фиг.1а). Сложността на 

геометрията се вижда от разрезите направени в две различни сече-ния. На Фиг.1б) е показана 

алуминиевата отливка на картера. Стрелката на фигурата посочва мястото на дефекта за 

оптимизиране, а скалата в дясно е една автоматична скала, на която минималната стойност 

отговаря (по цвят и място) на най-ниската изчислена плътност в отливката. Според 

предварителните изчисления е показано със стрелка мястото къ-дето има риск от наличие на 

леярски дефект (всмукнатина, пористост, влошена херметичност и др.). Този тип дефекти  

са свързани с плътността [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Избраното представяне на плътността в проценти е по-практично за общ анализ, но 

при всички случаи се прилага правилото, че „100 %“ плътност от скалата,  отговаря на най-

добрата плътност в една алуминиева отливка = 2.67 g/mm². Стойността 29 % от 2.67 g/mm² е 

незадоволителна. На това място не е възможно да се добави подхранване с мъртва глава. 

Тази повърхност има сложна геометрия, изисква се висока гладкост (Ra> 6.5 µm), и никакви 

следи от „прекъснатост“ на повърхността. 

Ще се търси подобрение с помощта на най-достъпните леяерки параметри: 

- температура на леене; 

- процентно съдържание на главните млегиращи елементи. 

Фиг.1а) Алуминиев картер за турбокомпресор 

- общ вид и напречни сечения 

Фиг.1б) Изглед на отливката с означено 

място и големина на дефекта 
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В конкретния случай се използва пълен факторен експеримент като един от параметрите е на 

4 нива, а другият – на 3 нива. Ако времето е ограничено и факторите са многобройни, могат 

да се прилагат „Соболеви“ или други планове за експериментиране, които 

компромиснонамаляват броя на пресметнатите опити, но носят и определен риск да се 

пропусне „наи-добрия резултат“. 

 

В Таблица 1 са отразени 12-те стойности на приложения пълен факторен експеримент в 

изследваните диапазони :  

- за температурата на леене – от 730°С до 760°С, на 4 нива през 10°С; 

- за процентното съдържание на силиций - от 6.5 % до 7.5 % , на 3 нива през 1 %. 

Отливането е проведено при еднакви за всеки опит параметри, с изключение на 

температирата на леене Тл [°С] и съдържанието на силиций Si [%], които са отразени 

вТаблица 1. 

 

Ето някои от по-важните константни параметри: 

- Температура на пясъчната форма: 20°С; 

- Време са запълване на отливката: 11.5 сек.; 

- Химическият състав:Cu  = 0.03[%],Fe [%] = 0.10[%],Ti [%] = 0.12[%], Sr [%] = 

0.025[%],Mn [%] <0.0[%],Zn [%] < 0.00[%]. 

3Д-принтираните пясъчни форми са изработени според [7]. Използвани са 

топлофизични параметри, специфични за 3Д-принтирани пясъчни сегменти [8]. 

Изчисленията за оптимизиране са проведени с инструмент „Start-sequence“ на 

програмен продукт Magmasoft 5.4. Изчислените стойности са представени в Таблица 2 

конкретно за всеки отделен опит. 

 

 

 

Таблица 1      Таблица 2  

 

Фактори за оптимизиране 

 

Оптимизационен параметьр 

Опит 

N° 

Температура на 

леене Тл [°С] 

Съдържание 

на Si [%] 

 

Опит 

N° 
Soundness [%] 

1 730 6.5 

 

1 49.15 

2 740 6.5 

 

2 35.00 

3 750 6.5 

 

3 70.16 

4 760 6.5 

 

4 31.99 

5 730 7.0 

 

5 78.64 

6 740 7.0 

 

6 69.24 

7 750 7.0 

 

7 59.64 

8 760 7.0 

 

8 89.71 

9 730 7.5 

 

9 70.41 

10 740 7.5 

 

10 88.74 

11 750 7.5 

 

11 88.40 

12 760 7.5 

 

12 80.04 
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Визуално представяне на получените резултати след оптимизиране. 

 

При оптимизирането са получени стойности за плътността от минимална- 31.99 

%домаксимална- 89.71 %. Това означава, че само с варирането на тези 2 фактора в 

изследваните граници,плътността може да се променя почти 3 пъти. 

 

Двете екстремни стойности (най-ниска и най-висока минималната плътност) са показани 

схематично съответно на фиг.2а) и фиг.2б),  в еднакъв мащаб и при двата случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Фиг. 2a)                                    Фиг. 2б) 
 

Два от резултатитена изследваната зона, съпоставени в максималнапрозрачност, еднакви 

разрези, еднакъв тримерен мащаб и еднакъв цветен мащаб (30% -100%)  при два случая: 

- Фиг.2a) Най-ниската стойност на минималната плътност = soundness 31.99 %, 

- Фиг.2б) Най-високата стойност на минималната плътност = soundness 89.71 %. 

 

От фиг.2 се вижда, че ив двата случая критичната зона е в центъра, но докато на 

Фиг.2а се наблюдава срив на плътността от 100% до 31%, то на Фиг.2б спадането на 

плътността е съвсем плавно, между 100% и 89.71%.  

 

Дискусия и анализ на резултатите от оптимизирането чрез статистико-графични 

инструменти. 

 

От диаграмата с паралелни координати се вижда, че може да се получат много добри 

резултати в достатъчно широк интервал на двата изследвани фактори Тл [°С] и Si [%]. 
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От диаграмата на частните ефекти се вижда че температурата на леене Тл [°С] в 

изследвания интервал не оказва влияние върху плътността на критичната зона. В същото 

време частният ефект от повишаване на процентното съдържание на силиций е видимо 

голям със стръмно покачване. 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Точно статистическо потвърждение на описаните визуални ефекти е дадено с 

корелационната матрица на Фиг.5 – коефициент 0.75 за съдьржанието на силиций срещу 

минималната стойност 0.07 на коефициента за Температурата на леене. 

 

Фиг.3. Представяне на резултатите от оптимизирането чрез Диаграма с паралелни 

координати 

Фиг.5. Представяне на резултатите от 

оптимизирането чрез kорелационна матрица за 

количествена оценка приноса на всеки от 

независимите фактори 

Фиг.4. Представяне на резултатите от 

оптимизирането чрез Диаграма на 

частните ефекти 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Оптимизирането чрез виртуално леене дава важен и определящ принос в развитие 

прилагането на модерните 3Д-принтирани леярски сегменти при разработване на нови 

технологии. 

2. Прилагането на виртуално леене може да бъде използвано при сравнителни изследвания 

за научно-приложни разработки, при които е необходимо да се правят точни 

количествени измервания в недостьпни за монтиране на датчици зони. 
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Casting of body parts with complex geometry in 3D printed sand forms 

Литье корпусных деталей со сложной геометрией в 3Д-печатных 

формах 

Отливане на корпусни детайли със сложна геометрияв 3Д-принтирани 

пясъчни форми 

Dipl.-Ing. Roumen Batchvarov (Маг. Инж. Румен Бъчваров), 

Fonderie Rapide Belfortaine, France. rb.frb@citele.fr 

1. Abstract

The intensive development of turbocharger power at the end of the decade and two years after

the announcement of the latest results of this development, "Breakthrough: Nitrogen Oxides (NOx) 

10 times below the predicted for 2020 limits" still there is no data for the rehabilitation of the 

contemporary diesel engine. The progress made by the multiplication of turbochargers in bi-turbo, 

three-turbo and four-storied turbo has been underestimated and neglected in the shadow of the 

advertisements for electric, hybrid and gasoline vehicles. 

The article offers progressive technical solutions for casting of aluminum crankcase for 

turbochargers of new generationthrough the rational use of 3D printed sand molds. The research 

and application in the foundry of new 3D printer technologies gives the opportunity to realize 

casting with new and additional functions due to their complicated geometry and their high 

geometric accuracy. 

B края на десетилетието на интензивно развитие на турбокомпресорното захранване и 

две години след обявяването на последните резултати от това развитие "Breakthrough: 

Азотни оксиди (NOx) 10 пъти под границите, определени за 2020 г." все още няма данни за 

реабилитирането на съвременния дизелов двигател. Напредъкът постигнат от умножаването 

на турбокомпресорите в би-турбо, три-турбо и четири-етажно турбо остана недооценен и 

пренебрегнат, в сянката на рекламата на електрическите, хибридните и бензиновите 

превозни средства.  

В статията се предлагат прогресивни технически решения за отливане на алуминиеви 

картери за турбокомпресори от ново поколение, чрез рационалното използване на 3D 

принтирани пясъчни форми. Изследването и прилагането в леярството на новите 3D-

принтерни технологии дава възможности за реализиране на отливки с нови и допълнителни 

функции, с усложнена геометрия и високата геометрична точност.  

2. ИЗСЛЕДВАН  ПРОБЛЕМ

Необходимостта да се намали замърсяването на въздуха от двигателите с вътрешно 

горене [1] значително промени сложността на отливките от алуминиеви сплави. В новите 

версии [2] картерите на турбокомпресора са натоварени с нови функции и са носители на 

нови елементи, свързани с подобряването на изгарянето [3]. Тази промяна в геометрията 

може да се обобщи като задължение да се добавят допълнителни сърца със по-сложна 

геометрия към познатите конструкции.  

Конвенционалните леярски методи не могат да се реализират точно геометрията, 

начертана и изисквана от новите дисайни. Тези стари методи налагат многобройни 

геометрични промени: разкъсване вътрешната форма от моноблок на няколко по-прости 

сърца. Задължително е и изкривяване на вътрешните и външните стани с така наречените 

леярски наклони в посока „накъдето е възможно“. Ако тези и други промени се отхвърлят от 
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създателите на желаната форма, леярските инструменти (кутии за сърца, модели, форми) не 

могат да бъдат реализирани. Създателите на геометричната форма са принудени да се 

съгласят. 

Друг проблем възниква след изработването на отделните съставни елементи. 

Сглобяването (лепенето) на няколко отделни прости сърца за да се постигне желаната 

сложна вътрешна форма, влошава точността и стабилността на размерите.Тази лоша 

точност става видима твърде късно след леенето - след механична обработка или дори още 

по-късно - по време на крайните изпитания.  

Използването на сегменти от 3Д-принтиран пясък има определени предимства, първото 

от които е че няма нужда от леярски наклони за да се възпроизведе една геометрична форма. 

Второ важно предимство е че дава възможност да се направят всички сложни форми, при 

това в единствен моноблок ако няма други предписания.  

Цел на настоящата работа е да се намерят и опишат други предимства на отпечатаните 

пясъчни форми, валидни за всички видове вещества използвани за свързване на пясъчните 

зърна при принтиране. 

3. ИЛЮСТРОВАН  МАТЕРИАЛ

Изследванията са прoведени върху отливки с висока геометрична сложност на вътрешни 

форми (понякога и външни), като например корпусите на различни турбокомпресори.  

Следните 3 фигури представят снимки на различни експериментални елементи:  

o Фиг. 1 показва 3 снимки на картери за турбокомпресори, отляти в пясъчни форми,

реализирани в индустриални 3Д-принтери; 

o Фиг. 2 показва 3 снимки на две различни сърца със сложна геометрия,

невъзможно да бъде реализирана по класически технолгии; 

o Фиг. 3 представя снимки на други сърца трудни за реализиране по класически

технологии - тесни охлаждащи канали с изключително прецизна и сложна форма, с 

минимални припуски за механична обработка на входа и изхода.  

В тясното пространство между отделните елементи в компактните двигатели с върешно 

горене, всеки милиметър е внимателно предвиден. Монтирането или демонтирането за 

подмяна на лошо изработени елементи е недопустимо. Припускът за механична обработка е 

минимален и може  да предизвика бракуване на отливката ако е в повече или пък се окаже 

недостатъчен:  

o От една страна да предизвика счупване на съецето при леене;

o От друга страна, да предизвика „липсата на материал" по повърхностите за

механична обработка, засягащи уплътненията – влошена херметичност на свързващите 

елементи. 

Фиг. 1: Снимки на алуминиеви отливки, направени в пясъчни форми, съставени от 

сегменти отпечатани в индустриални принтери.  
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При дефинирането и направата на отпечатаните сегменти се взема предвид следната 

хипотеза: спадът на плътността в сравнение с конвенционалните форми може да се дължи 

на повече празно пространство около пясъчните зърна, при което отпечатаният пясък е 

порест материал, който може би притежава по-добра газо-пропускливост.  Начинът по който 

се проектират отпечатаните сегменти трябва да запазва или "активира" тази пропускливост 

и позволява, стимулира или благоприятства отливката относно извеждане на газовете в 

подходяща посока.  

Фиг.2. Снимки на сегменти: а) два изгледа на централно сърце в отпечатан пясък;  б) 

сърце „моноблок“ с най-висока сложност 

Фиг. 3: а) снимки на едно сърце - поглед отгоре (ляво) и отдолу (дясно) ;б) снимка на 

друго сърце на охладителен канал със сложнагеометрична форма. (химикалката в дясно е 

използвана като свидетел на мащаба)  

Що се отнася до прилагането на 3Д-принтирани форми за алуминиеви отливки, трябва 

да се отчита, че ленето на тези сплави е при сравнително ниски температури (под 760°С).  

Необходимо е да сe изоставят старите разбирания, че свързващото вещество се определя 

от леярите. Днес е време да се напреднe чрез:  

o Приключване на баналните дискусии, отнасящи се до типа и процентното

съдържание на свързващото вещество, тъй като процента е вече оптимизиран от 

експертите по отпечатване, при това поотделно за всяко свързващо вещество.  

o Всички свързващи вещества, без значение дали са на базата на фуранови,

фенолови или неорганични смоли/вещества, когато влязат в контакт с течния метал, се 

нагряват и отделят газове, без значение дали процесът е разпадане, изгаряне или 

изпаряване. 

o Да се избягва херметично затваряне на принтираните сегменти един в друг.
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o Да се избягва блокираето на възможностите за извеждане на причинените

газове (или изпарения) по време на леене и втвърдяване. Понякога от специалистите се 

прави точно обратното – описване на детайли от протичащите химични процеси, но не 

да се отстранят, а с единственаната цел да се търсят нови аргументи за поддържане на 

старите дискусии.  

o Да се правят прости „пътеки“ за избягване повишавне на налягането на

образуващия се газ, чрез неговата евакуация от критични места или в критични моменти, 

без да се усложняват разсъжденията с повторения какъв е химичният процес за 

образуването на този газ.  

За да се намерят ефективни решения, настоящата работа е вдъхновена от процеса за 

производство на пясъчни сърца „Croning“ [4], по-скоро специализирането му за алуминиеви 

отливки. При реализирането на сърца за алуминиеви отливки по процеса „Croning“ се търси 

конструкция на сърце и избор на съответна машина, при която да се изпразни върешността 

на сърцето, като се запази само една черупка от няколко милиметра, останала в контакт със 

загрятата кутия за сърца. Тези многобройни случаи съществуват при турбокомпресори от 

самото начало на турбозахранването през 70-те години на ХХ век.Освен това което вече 

съществува при «Croning»-процеса, в случая се използва идеята да се направи двуслойно 

сърце. За разлика от една стара идея за прилагане на различен по едрина пясък, в 

разглеждания тук случаи вторият слой на сърцето е от същия пясък, но е направено така, че 

е избегнато наличието на смола във вътрешния слой. Тук е без значение дали смолата е на 

фуранова, фенолова или неорганична основа.  

Следващата фигура Фиг.4 представлява схема на типична пясъчна форма с активирана 

пропускливост [5]. 

Фиг. 4: Схема на пясъчна форма, съставена от сегменти, отпечатани в промишлени 3D 

принтери, с активирана пропускливост.  

Означенията са следните: 1-течен метал; 2-пясъчна форма от 3Д-принтирани сегменти 

(горна и долна форми, вложки или други части); 3-сърце (един от 3Д-принтираните 

сегменти); 4,5-марки на сърцето; 6-леяк и канали; 7-отливка; 8-слой от отпечатания сегмент, 

който съдържа смола; 9-другата част на отпечатания сегмент, която не съдържа смола; 10-

посока на евакуация на газовете (или изпаренията, или дим от изгарянето, ако то 

съществува). Двата слоя (8) и (9) са съставна част на сърцето (3).  
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В случаите, когато повърхността на сърцето е почти изцяло заобиколена от 

втвърдяващия се течен метал, газът (от изпаряване, разлагане, или изгаряне на смолата) се 

образува много бързо при контакт с течния метал. Активирането на пропускливостта 

позволява този газ, образуван по време на пълнене и втвърдяване, да бъде евакуиран във 

вътрешността на сегмента. След това този газ се насочва към външната страна на формата 

по канали, специално предвидени за евакуацията му.  

Ако това активиране не съществува, ако е блокирано или разрушено по различни други 

причини, липсата на изход увеличава налягането вътре в сърцето и образувания газ (без 

значение как е образуван - от изпаряване, разлагане, или изгаряне на смолата) започва да 

прониква в обратна посока - към течния или частично втвърдения метал.  

Формите за това изследване бяха отпечатани в индустриални 3D принтери, предвидени 

за представяне на услуги, достъпни за Европа „Изделия от 3Д-принтиран пясък“ [6].  

На Фиг. 5 е показана снимка на пясъчна 3Д-принтирана форма, заснета приблизително 2 

минути непосредствено след отливането. Отпред и отстрани наблюдаваме следите от газ, 

напускащ формата. Евакуирането на този газ е спокойно, равномерно без тласъци или 

горене. Белият цвят на този газ се дължи вероятно на продукти от разлагането на смолата, 

на въглероден двуокис и други съставки не успели да се залепят по пясъчните зърна през 

които преминават докато се охладят или напуснат формата по пътищата за активиране на 

пропускливостта. Отливката е алуминиев детайл за турбокомпресор. 

Фиг. 5 Пясъчна форма отпечатана в индустриални 3D-принтери, в която е залята 

алуминиева отливка за турбокомпресор със сложна геометрия. Снимката е заснета около 2 

минути след края на запълването  

Белите петна от двете страни на формата показват евакуирането на газ отделил се при  

контакта на свързващото вещество на сърцето с течния метал, през специално изработените 

канали, следвайки последователно пътеките за активиране на пропускливостта.  

Този резултат се потвърждава при многобройни други отливки за турбокомпресори.  

Намереното решение е потвърдено също и при други типове отливки за автомобилната 

промишленост като амбриажно-диференциални картери, картери за скоростни кутии, 

картери за кормилни колони, кормилни редуктори, корпуси на редуктори за хибридни 

превозни средства[7], други специфични корпуси, тела на помпи, отливки за глави на 
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цилиндри на двигатели с вътрешно горене, картери на електродвигатели за електрически 

автомобили и др.  

4. ЗАКЛЮЧЕИЕ

1. Използването на 3Д-принтирани форми за леене на алуминиеви отливки с висока

сложност е възможно и съществено за постигане на точната форма без каквото и да е 

"приспособяване" към конвенционалните леярски изисквания.  

2. Производството на отливки с висока геометрична сложност в 3Д-принтирани форми е

по-изгодно от гледна точка на времето и общия бюджет (цена на леярски кутии, моделни 

плочи или други инструменти и цена на отливка като цяло).  

3. Прилагането на 3Д-принтирани форми е модерен процес на леене, който изисква

специфични знания и обучение, адаптирано за потребителите, като много важно е 

обучението в бюрата за 3Д-проектиране.  

4. Използването на 3Д-принтирани форми за отливки, лесно произвеждани по

конвенционални методи, е безполезно и несравнимо, няма никакъв смисъл за промишлени 

нужди.  

5. Производството в 3Д-принтирани форми е изцяло цифрово производство, след като се

опознаят всички специфики на този процес на леене. При тази технология е възможно дори 

първата отливка да е бездефектна, ако разработката за оптимизация на процесите също е 

дигитализирана и се изпълнява от специалисти по виртуално леене.  

6. Използването на 3Д-принтирани форми успоредно с гравитационно леене алуминиеви

отливки може да намери успешно стабилни и бързи решения в очакване на индустриалното 

развитие на "директен" печат [9] на алуминиеви изделия.  
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Abstract: The new features of the latest version of the world-famous software package MAGMASOFT - MAGMA5.5 are presented. The 

software tools are illustrated both for simulating the foundry processes in different casting methods and for their automatic optimization. 
Special attention is paid to the specifics of the software in the treatment of individual casting methods - high pressure die casting, continuous 

casting, low pressure die casting, as well as various alloys - cast iron, steel and non-ferrous metals.  
Keywords: CASTING SIMULATION, OPTIMISATION, FOUNDRY TECHNOLOGIES, MATHEMATICAL MODELLING 

1. Introduction

Efficient casting development, safe starts of production and 

robust production windows are the focus of the foundry 
industry[1,2,3]. With this in mind, the new 

MAGMASOFT®Release 5.5. makes significant contributions for 
creating even more value in casting design, in toolmaking and in the 

foundry. Particular emphasis has been placed on further simplified 
and efficient use of the software and its results. 

2. Autonomous optimization

MAGMA5.5 offer unique integrated methodology of virtual 

experimentation and autonomous optimization lets the software 
automatically run through various die casting design and parameter 

combinations. MAGMASOFT helps identify a set of process 
conditions best meeting the specified requirements. This is done 

quickly and comprehensively, matching different objectives 

considering all driving forces decisive for high pressure die casting 
quality.  

Basically, every optimization process works with the following 
scheme, regardless whether a black box or an analytic procedure is 

used: the user describes the problem in a mathematical way by 
determining some parameters: 

1. Input variables with their corresponding ranges of variation (these 
are the parameters of the simulation that will be varied: geometry of 

mould parts, initial temperatures, places and intensity of cooling etc.) 

2. Output variables (they contain the results of the simulation in
concentrated form); 

3. Constraints; 
4. Objectives (maximize or minimize certain combinations of output 

variables). 
If this is done, a set of start designs is defined, the so-called DoE 

(Design of Experiments) sequence. These are the base points of the 

numerical optimization. For each of these designs a complete 
simulation has to be performed. Subsequently, the algorithm can use 

the output values for generating new designs according to the 
objectives and the type of optimizer used. The flow chart of Fig.1 

shows the optimization process: 

Depending on the selected optimization strategy the algorithm will 
stop after a certain number of iterations. The user himself has to 

decide if he wants to continue with modified parameters. This 
decision may require much of computation and also casting 

experience. This makes MAGMASOFT key for part designers, 
toolmakers and die casters to layout optimal die cast component 

designs, implement reliable production processes, minimize quality 

risks, set up reliable process windows and realize the full potential 
of die cast materials. Fig.2 shows one of the most effective tools 

which allow us to select the best variant of technology.  

3. Highlights of MAGMAhpdc 5.5

New possibilities to predict the transport of entrapped air during 
mold filling offering 

 new algorithms for air transport in the melt and quantitative air
results

 curves for predicting the amount of air and evaluating the die
venting

 vacuum as a variable for virtual DoE and optimization of
venting

 extended feeding model for die casting considering the third
phase

 evaluation of all volume deficits (entrapped air and shrinkage
porosity) in one result

 more accurate calculation of the locking force
The quality and profitability of high pressure die castings are driven
by the tooling design, the layout of the gating system, the thermal

control of the die and reproducible manufacturing conditions –
Fig.3.

Fig.2. Tool for selection of the variants  

Fig.3. Simulation of high-pressure filling process. 

Fig.1. Algorithm of optimization 
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MAGMASOFT is capable of autonomously establishing robust 
process conditions and optimized solutions for high pressure die 

castings regarding casting geometry, die layout, thermal control and 
process parameters. The integrated tools to statistically set up 

virtual Designs of Experiments (DoE) and automatically assess 
results support the die caster in determining optimal design and 

process conditions, for example regarding: 

 best shot profile, dosing and waiting times 

 optimization of the gating system for balanced filling, reduced 
gas inclusions and misruns 

 efficient thermal control of the die and extended die life 

 robust process parameters, including shot curve, intensification 
pressures and squeezing for reduced porosity 

 optimized die design and quenching conditions for minimized 
part distortion 

The software offers 3D visualization of physical details of the 

foundry equipment – Fig.4. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

All operations accompanying the preparation of the form are 
simulated, such as blowing, water or oil cooling, spraying, etc.- 

Фиг.5. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4. Highlights & Benefits of MAGMAiron5.5 
Quantitative prediction of shrinkage related defects with a new 

powerful feeding model which take into account: 

 Convective heat transport during solidification; 

 The metallurgical state of the melt; 

 Inoculation effects on precipitated eutectic graphite; 

 Atmospheric and local metallostatic pressure on feeding flow; 

 Graphite expansion and austenite shrinkage; 

 Flow resistance in mushy zones during solidification; 

 Impact of mold stability on porosity; 
MAGMAiron quantitatively predicts microstructure and porosity 
for cast iron as a function of alloy composition, metallurgical state 

of the melt and inoculation effects and offers 

 Increased safety by accurately predicting porosities; 

 Robust and optimized gating and feeding designs; 

 Reduced cost by avoiding scrap through optimized process 
parameters; 

 Availability by addressing metallurgical and material specifics 
for grey, ductile and compacted cast iron grades 

 

5. Predictable Core Production 
 
Sand core quality and profitability are driven by the core box 

design, the productivity of the process, reproducible manufacturing 
conditions for core shooting/blowing and curing, and the resulting 

core properties. 
MAGMA C+M is capable of autonomously establishing robust 

process conditions and optimized solutions for sand core production 
including the shooting, gassing and curing of organic and inorganic 

binders for cold and heated core boxes – Fig.6. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
The integrated tools to statistically set up virtual Designs of 

Experiments and automatically assess results support toolmakers 
and coremakers in determining optimal design and process 

conditions, for example regarding: 

 Robust lay-outs and reduced core box wear through optimized 
blow tube and vent configurations; 

 Proven set-up of core box thermal control, determination of 
required curing times; 

 Practice-oriented determination of robust process parameters for 
reproducible core shooting and gassing; 

 Reduction of binder content and amine consumption – Fig.7; 

 Avoiding extensive trials and core box modifications on the 
shop floor; 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fig.4. Mold equipment. 

 

Фиг.5. Mold parts. 

 
Fig.6. Core shooting simulation including shot cylinder for a 

multi-cavity core box. 

 
Fig.7. Predicted amine concentration and uncured areas of the 

real core. 
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6. Optimized Production of High Quality Steel

Castings 
 Prediction of microstructure and material properties for low and

high-alloy steel grades – Fig.8.;

 Consideration of austenitic grain size;

 Extension of the limits for alloying elements;

 Transfer of segregation results from the casting process into the
heat treatment simulation;

 New results for microstructure as well as for mechanical
properties;

 elimination of shrinkage and porosity maintaining high yield
levels – Фиг.9

 casting design features such as minimized risk of hot tearing
and dimensional tolerances – Fig.10.

7. Highlights of MAGMA CC 5.5-continous

casting 

MAGMA CC 5.5 offers: 

 Calculate continuous casting processes for steel using a bow 
type machine.

 Improved modeling of starting phase for continuous casting
processes for Aluminum DC casting.

 Predicting risk for cracks in continuous casting. New results
help to understand the crack sensitivity.

The continuous casting process is of crucial importance for the 
manufacture of semi-finished products. Liquid metal is introduced 

into a short, intensively cooled mold (Fig.11), which may include 
graphite inserts, from a tundish or launder.  

At the same rate, metal is withdrawn from the mold, where the 
presence of a stable solidified shell at the end of the mold needs to 

be assured. In the start-up phase, a starting ingot is positioned in the 

mold, and after reaching the desired filling level, the starting ingot 
is removed and the metal inflow adjusted accordingly.  

The primary cooling in the mold is of decisive importance for 
the formation of a stable solidified shell. Further cooling of the 

strand takes place in the so-called secondary cooling zone. For 
process design and optimization, MAGMA CC, is a fully integrated 

and practically relevant turn-key solution providing meaningful 
information for the simulation based optimization of vertical and 

horizontal continuous casting processes. 

MAGMA CC can be used for the casting of copper and copper 

alloys, aluminum alloys and steel. The program can be used to 
improve product quality before start of production as well as for 

continuous improvement during production.  
With the help of virtual Design of Experiments and autonomous 

optimization, the process and product-specific limits of the relevant 

process variables are determined for a safe production of high 
quality products. MAGMA CC includes the calculation of flow, 

solidification and stresses, taking into account primary and 
secondary cooling. Thus, the interactions between the inflowing 

melt, the solidified shell of the strand and the mold can be judged. 

MAGMA CC supports continuous casters to reach the 

following objectives: 

 Layout and optimization of launders and tundishes to improve
flow conditions;

 Layout and optimization of immersion nozzles for minimizing
inclusions;

 Design and optimization of the mold (e.g. conicity, cooling
performance, materials);

 Optimization of the process (e.g. optimal casting speed, adapted
secondary cooling);

 Determination of temperature distributions during start-up and
quasi-stationary operation for various process conditions to
ensure the required quality – Fig.11;

 Optimization of quality-relevant flow phenomena both during
start-up and quasi-stationary operation, caused by the inflowing

metal and by natural convection – Fig.12;

 Calculation of the stress distribution in the strand and mold as
well as stress-relevant quality criteria;

Fig.8. Local mechanical properties after heat treatment, here 
tensile strength. 

Fig.9. Porosity indications. 

Fig.10. Hot tear prediction and reality. 
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Fig.11. Continuous casting equipment 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

8. Autonomous Engineering 
 

MAGMASOFT is the comprehensive and effective optimization 

tool for improving metal casting quality, optimizing process 
conditions and reducing production costs. Consequently utilizing 

the methodology of virtual Design of Experiments and Autonomous 
Optimization, robust process parameters and optimized casting 

layouts can be established for all cast materials and processes 
including heat treatment and melt metallurgy – efficiently and 

comprehensively at the same time. 
By means of Autonomous Engineering™, simulations with 

MAGMASOFT can be used in an automated virtual test plan 

(Fig.13) to pursue different quality and cost objectives 
simultaneously. Broad knowledge and tangible hands-on 

instructions/measures are generated considering design and process 
conditions for mold filling (Fig.14), solidification and cooling. The 

range of results comprises residual stresses and distortion, 
microstructure formation and local properties. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

9. Localization of defects 
 

Based on its advanced mathematical models for the processes 

occurring in the formation of castings, the MAGMA5.5 locates and 
gives an indication of the appearance of defects of the type: 

 Tendencies of die soldering – Fig.15; 

 Localization of hotspots and porosity – Fig.16; 

 Prediction of sand burn-on and penetration – Fig.17 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. New features in heat treatment. 
 

Following the casting process, many castings undergo a heat 

treatment with the aim of achieving the desired microstructure as 

well as the required mechanical properties. In the heat treatment 
module of MAGMA5.5, the temperature distribution in the casting 

 
Fig.12. Optimization of quality-relevant flow phenomena 

 
 

Fig.13. Common assessment of optimal process conditions 

for autonomously generated virtual experiments 

 
Fig.14. Temperature distribution in the melt during pouring.  

 
Fig.15. Die Soldering. 

 
Fig.16. Hot Spots and Porosity. 

 
Fig.17. Sand burn-on and penetration. 
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during each heat treatment step is calculated based on the following 
parameters: 

 Furnace temperatures;

 Process times;

 Process temperatures;

 Quenching media and –temperatures;
The virtual optimization of heat treatment processes allows: 

 Reduction of process times in the furnace;

 Assessment of the heat treatment demand to realize the required
microstructure, residual stress distribution or mechanical

properties;

 Analysis of the influence of process variations on
microstructures and material properties;

 Minimization of the distortion of castings during the heat
treatment process – Fig.18;

 Reduction of costs for extensive experiments and development
times;

Virtual experiments allow the systematic variation of tempering 
temperatures and times of steel castings, to find an optimal 

compromise between strength and ductility.  
The calculation of the relief of residual stresses from the casting 

process, for example for stress relief annealing of iron castings, can 

be carried out. In cast iron, in addition to conventional stress relief 
annealing and pearlitization, the optimization of the complex 

production process to produce austempered ductile iron (ADI) is 
possible. 

For structural components made of aluminum, among others, 
the design of heat treatment supports can be optimized with the help 

of residual stress calculations during heat treatment.  
The risk of crack formation due to high temperature gradients 

during the quenching of castings can be minimized through 

corresponding process and design optimization.  

11. Conclusion

The authors strongly hope that the present report convincingly 

proves that MAGMA5.5 is an extremely valuable software product 
for the formation of high quality castings and recommend its active 

use in foundry practice, which will reduce production costs, 
increase productivity and most already production of high quality 

products, increasing the competitiveness of enterprises. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА 

ТОПЛОПРОВОДНОСТ НА ПЯНА ОТ А365 ЧРЕЗ МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И 

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ПРОЦЕДУРА 
 

Г. Евт. Георгиев А. Великов, Б. Кръстев, С. Попов, , С. Станев, В. Манолов  

Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидроaeрoдинамика „‟Акад. 

А. Балевски‟‟- Българска академия на науките 
 

Резюме 
Предложен е метод за определяне на коефициента на топлопроводност на пеноматериал от алуминиева сплав  A356. 

Пеноматериала е получен чрез разлагане на титанов хидрид, въведен в стопилка и последващо охлаждане и кристализация. По 
време на процеса е проведено измерване на температурните зависимости от времето в две избрани точки.на отливката от 

пеноматериала.  Решена е задачата за топлообмен и кристализация на отливката и формата. Получените данни за 

температурите от експеримента и от симулирането са използвани за реализация на идентификационна процедура за 
определяне на коефициента на топлопроводност  на пеноматериала и коефициента на топлообмен на границата отливка- 

форма. Чрез методиката са получени нови данни за важна за практиката топлофизична характеристика.  

Ключови думи: метални пени, математично моделиране, параметрична идентификация 

 

INVESTIGATION THE POSSIBILITY FOR DETERMINING THE THERMAL 

CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF A365 FOAM THROUGH MATHEMATICAL 

MODELING AND IDENTIFICATION PROCEDURE  
 

G. Georgiev A. Velikov, B. Krastev, S. Popov, S. Stanev, V. Manolov  

Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre 
"Acad. A. Balevski‟‟ -  Bulgarian Academy of Sciences 

 
Abstract 

A method for determining the thermal conductivity coefficient of a foam material of A356 aluminum alloy is proposed. The foam 

material has been obtained by decomposition of titanium hydride introduced into the melt and subsequent cooling and crystallization. 

During the process, the measurement of temperature dependences on time was performed at two selected points of the foam mater ial 

casting. The problems of heat transfer and crystallization of the casting and mold have been solved. The obtained data for the 

temperatures from the experiment and from the simulation have been used for realization of an identification procedure for 

determination the coefficient of thermal conductivity of the foam material and the coefficient of heat transfer at the casting-mold 

boundary. Through the methodology new data  for an important for the practice thermo-physical characteristic have been  obtained. 

Key words: metal foams, mathematical modeling, parametric identification 
  

1. Въведение 

В последно време се развива активно технологията за получаване на порести материали 
от различни видове алуминиеви, стоманени и други сплави. Установено е, че тези материали 

имат ниска топлопроводност и плътност в сравнение с метала на матрицата от който са 

произведени [1-3]. Едно от приложенията на такива материали е за топлоизолация. Установено 

е също така, че пеноматериалите са много ефективни като защита от пламъците при пожари в 
сгради с различно предназначение [4,5]. Информацията за топлофизическите характеристики 

на пеноматериалите е от съществено значение за точната оценка на ефективността на тяхното 

приложение. Обикновено това се осъществява чрез специални измервания на малки пробни 

тела [6]. В Института по металознание се разработва технология за получаване на разпенен 
алуминий и разпенена сплав A356. Технологията е описана в [7]. Чрез експерименти с 

използване на бързодействащи термодвойки са получени зависимости  от времето на  

температурите в определени точки от пеноматериала.по време на неговото охлаждане и 

кристализацията. Тези експериментални  зависимости в интервала от температурата на леене 
T0 =740 оC до температура T=300 оC се използват за определяне на коефициента на 

топлопроводимост на пеноматериала чрез симулиране и  идентификационни процедури с 

използване на свтовно известния продукт MAGMAsoft [8]. 

2. Експериментални изследвания. 
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Получаването на алуминиева пяна, наричана още пеноматериал бе осъществено чрез 

добавяне на прах от TiH2 в стопилката от сплав А356, нагрята до 740оC и поместена в 

тънкостенна форма, представена на Фиг.1.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

В резултат на разлагането на хидрида се отделя водород в стопилката и това води до 

формиране на метална пяна. Следва охлаждане и кристализация на пяната. Формата е от 

стомана H13 с дебелина на стената d = 2мм. Разпененият метал е с обем 2258 см3, достигайки 
до височина h = 163мм от дъното на формата. Във вътрешността на формата са монтирани две 

термодвойки, чийто чувствителни краища имат координати (в координатната система от 

Фиг.1), съгласно приведената по-долу Таблица 1. 
 

   Таблица 1 Координати на термодвойките 

Термодвойка № X [mm] Y [mm] Z [mm] 

1 -1 0 121 

2 35 0 121 
 

   Регистрираните от термодвойките температури са представени графично на Фиг.2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3. Математичен модел 

 
Фиг.1. Геометрия на експерименталната форма за 

получаване на пяна от сплав A356. Тъмносиво-пяна 

 
 

Фиг.2. Експериментални зависимости на температурата на 

пяната. Крива 1- Термодвойка №1. Крива 2 -  Термодвойка №2 
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Математичният модел за описание на температурното поле в системата отливка от пяна 

и форма се основава на уравнението на Фурие. При отливката то отчита отделянето на 

топлината на кристализация в интервала между температурите на ликвидуса и солидуса [6], и 
има вида: 
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а за аналогичното уравнение във формата можем да запишем: 
 

.        (4) 
 

Съответните начални условия за отливка и форма имат вида 
 

300300
, TTTT

tt



,          (5) 

 

където: 

iT  - температура на сплавта по време на кристализация; 1i  - течна фаза, 2i  - твърда фаза; 

s

m
a

2

,  - коефициент на температуропроводност;
Km

W
2

,  - коефициент на топлопроводност; 

3
,
m

kg
  - масова плътност; 

kg

J
C,  - топлинен капацитет; 3T  - температура на формата; 

Sf  - съдържание на твърдата фаза в двуфазната зона; st,  - време; zyx ,,  - координати; 

kg

J
L,  - скрита топлина на кристализация; По-долу следват граничните условия на задачата: 

1) На външните повърхности на формата: 
 

                                            (6) 
 

където 

 

 f - коефициент на топлопредаване към околната среда; 

Tf – температура на околната среда. 
2) На границата отливка-форма 

 

.=           (7) 
 

където 
α c-m – коефициент на топлопредаване на границата отливка-форма. 

Аналогични гранични условия се налагат по осите y  и z  в зависимост от типа на отливката и 

формата. Така системата уравнения (1)-(6) представлява математичен модел за кристализация 

на отливка от метална сплав, но може да се приложи и за отливка от пореста метална сплав. 
Както беше казано по-горе, порестият алуминий или негова сплав, имат по-ниски плътности и 
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коефициенти на топлопроводност. Съществуват експериментални методи за определяне на 

тези характеристики [5]. По-долу в т.4 е представен вариант на метод за тяхната 

идентификация. 
 

3. Решения на математичния модел за процеса на разпенване на сплав AlSi7Mg (A356) 

С помощта на софтуерния пакет MAGMAsoft бе получено решение на математичния 

модел от т.2 при следните условия на експеримента: 
Начални: 

То = 742 оС – начална температура на сплавта (взета от експерименталните измервания); 

ТF = 520 oC – начална температура на формата (взета от експерименталните измервания); 
 

Топлофизични данни: 

Ts = 542 oC – солидус температура на AlSi7Mg (от базата данни на MAGMAsoft);  
TL = 613 oC – ликвидус температура на AlSi7Mg (от базата данни на MAGMAsoft); 

L = 411.5 kJ/kg – топлина на фазов преход на AlSi7Mg (от базата данни на MAGMAsoft);  

  =0.129 W/mK – коефициент на топлопроводност на стопилката (от литература [10]); 

 = 351kg,/м3 – масова плътност на стопилката (от литература [10]); 

Cp – специфична топлоемкост на AlSi7Mg (от базата данни на MAGMAsoft), приведена на 

Фиг.3; 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Гранични условия: 

 
 

Фиг.3. Специфична топлоемкост на сплав AlSi7Mg 
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HTCo-f [w/m2K] - Коефициент на топлопренос между отливка и форма (от базата данни на 

MAGMAsoft), приведен на Фиг.4; 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Коефициент на топлопренос между формата и околната среда HTCf-s [w/m2K] при условие на 

свободна, въздушна конвекция (от базата данни на MAGMAsoft), показан на Фиг.5.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Получените в резултат на симулацията температури в контролните точки с координати от 
Таблица 1 са представени на Фиг.6, заедно с показанията на съответните термодвойки от 

експеримента. 

 
 

Фиг.4. Коефициент на топлообмен на границата отливка -форма 

 
 

Фиг.5. Коефициент на топлопренос към околната среда. 
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Наблюдава се съществено отклонение на моделните криви от експерименталните данни. 

Обяснението следва да се търси главно в спецификата на топлопроводността при металните 

пени и коефициента на топлопренос между отливката и формата.  

Топлопроводността много трудно се поддава на измерване и силно зависи както от 
избраната сплав, така и от характера на разпенването и неговите геометрични характеристики. 

Освен това, интересът към този вид материали е сравнително отскоро, поради което 

литературните данни са доста оскъдни и далеч не покриват широк кръг от метали и сплави. 

От друга страна, коефициентът на топлопренос между отливка и форма също трудно се 
поддава на определяне. Това се дължи както на спецификата на топлопреноса при контакт, 

така и поради формирането на газов процеп между отливката и формата, който сложно зависи 

от габаритите и геометрията на системата отливка – форма. 

Ето защо, при моделирането на процесите при такива системи е подходящо да се 
използват идентификационни процедури. Една такава процедура е предложена в следващата 

точка. 

4. Идентификационна процедура. 

На базата на получените експериментални данни, представени на Фиг.2 и решения на 
математичния модел от т.2 бе осъществена идентификация на коефициента на 

топлопроводност на формираната пеноструктура и коефициента на топлопренос между 

отливка и форма. Тя бе осъществена посредством алгоритъм, включващ параметризирането на 

двете величини и вариране на тези параметри с цел минимизиране на невязката между 
моделните и експерименталните резултати, т.е. минимизиране на сумата: 

 

 
Фиг.6. Резултат от симулацията. 

1 – Термодвойка №1, 2 – моделна крива в контролна точка 1, 

3 – Термодвойка 2, 4 - моделна крива в контролна точка 2 

INTERNATIONAL CONFERENCE "FOUNDRY 2022"

34



                                               
     
където 

 – температура в момента ti от експерименталната крива 1 на Фиг.2; 

  – температура в момента ti от експерименталната крива 2 на Фиг.2, 

 - температура в момента ti от моделно получената крива в контролна точка 1 от 

Таблица1; 

 - температура в момента ti от моделно получената крива в контролна точка 2 от 
Таблица1; 

N1 – брой на точките при Термодвойка 1; 

N2 – брой на точките при Термодвойка 2; 

 
 За параметризиране на коефициента на топлопроводност на разпенената сплав бяха 

избрани три константи: 

λ1 – коефициент на топлопроводност в интервала T ≥ ТL; 

λ2 – коефициент на топлопроводност при температурата на евтектиката за AlSi7Mg Te=570oC. 
λ3 – коефициент на топлопроводност в интервала T ≤ Ts; 

 

В интервала Tϵ[Te,TL] се предполага линейно изменение на коефициента на топлопроводност, 

т.е.: 
 

,         (9) 

 
Както и в интервала Тϵ[Ts,Te]: 

 

,         (10) 

 
 Аналогично, за коефициента за топлопренос между отливка и форма са въведени 

следните параметри: 

α1 – коефициент на топлопроводност в интервала T ≥ TL; 

α2 – коефициент на топлопроводност в температурата на солидуса Ts; 
α3 - коефициент на топлопроводност в интервала T ≤ Tm, Tm ≤ Ts, 

където температурата Tm е параметър, подлежащ на определяне. 

 

В интервалите [Ts,TL] и [Tm,Ts) се предполагат линейни зависимости от вида 
 

 за Tϵ[Ts,TL]        (11) 
 

 за Tϵ[Tm,TS]       (12) 
 

При така въведената параметризация бе осъществена процедура по минимизация на невязката 

S по следния начин: 
А) Първо се минимизира невязката в интервала [To,TL] чрез вариране на параметрите λ1 

и α1. За целта за всеки от двата параметъра са избрани еквидистантни стойности, представени 

в Таблица 2. 

(8) 
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Табл. 2 Стойности на S в избрани стойности за параметрите λ1 и α1. 

λ1 
[w/mK] 

α1 [w/m2K] 
2650 2700 2800 2850 

1.7 9.4 8.35 8.91 9.47 
1.8 7.47 7.01 7.43 8.21 
1.9 6.99 6.83 6.34 7.46 
2.0 6.66 5.14 5.67 6.89 

2.2 7.12 5.68 6.73 7.88 
2.3 8.33 6.30 7.56 8.32 

За всяка двойка параметри (λ1,α1) са пресметнати моделните криви в контролни точки 1 и 2 от 

Таблица 1 и е изчислена невязката между тях и съответните експериментални данни по 
формула (1). Получените резултати са представени в Таблица 2. Минималното значение за S = 

5.14 е получено при λ1 = 2.0 [w/mK] и α1 =2700 [w/m2K], като е повдигнато спрямо другите

значения в таблицата. 

Б) Като втора стъпка, алгоритъмът от т.А) бе приложен за интервала [Ts,TL). Избраните 

стойности на параметрите и съответните им значения за S са приведени в Таблица 3 и 

Таблица4. 

Табл. 3 Стойности на S в избрани стойности за параметрите λ2 и α2.

λ2

[w/mK] 
α2 [w/m2K] 

2150 2200 2250 2300 
2.5 6.45 5.97 6.23 6.13 
2.6 6.34 5.77 5.98 5.97 
2.7 6.01 5.66 5.44 5.89 

2.8 6.23 5.87 5.76 6.02 
2.9 6.54 6.11 5.99 6.44 
3.0 6.89 6.23 6.12 6.78 

Табл. 4 Стойности на S в избрани стойности за параметрите λ3 и α2.

λ3  
[w/mK] 

α2 [w/m2K] 

2250 2300 2350 2400 
2.5 6.85 6.82 5.87 6.15 
2.6 6.59 6.43 5.67 5.99 
2.7 6.33 5.95 5.49 5.87 
2.8 6.14 5.89 5.44 5.77 

2.9 6.33 5.95 5.55 6.11 
3.0 6.49 6.31 5.68 6.24 

Както се вижда, минималното значение на S = 5.44 в този случай се достига при λ2=2.7 [w/mK], 

λ3 = 2.8 [w/mK] и α2 = 2250 [w/m2K].

В) Аналогична процедура бе извършена и в интервала T ≥ Ts. В този интервал 

варираните параметри са Tm и α3 . Техните значения и получените стойности на S са

представени на Таблица.5. 
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Табл. 5 Стойности на S в избрани стойности за параметрите Tm и . α3 

Tm  
[oC] 

α3 [w/m2K] 

8 9 10 11 
465 7.31 6.14 6.98 7.11 
470 6.97 5.99 6.66 6.74 
475 6.34 5.85 5.96 6.12 

480 6.67 6.11 6.39 6.55 
485 7.10 6.45 6.78 6.88 
490 7.33 6.87 7.23 7.21 

 
Минималното значение на невязката в този случай S = 6.4 отговаря на значенията Tm=475 [oC] 

и α3 = 9 [w/m2K]. 
 

Като краен резултат, получаваме два температурно зависими параметъра за коефициента на 

топлопроводност на разпенения материал, показан на Фиг.7 и за коефициента на топлопренос 

отливка-форма, представен на Фиг.8. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Фиг.7. Коефициент на топлопроводност λi 

 
 

Фиг.8. Коефициент на топлопренос на границата отливка-форма αc-m 
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С така получените параметри, моделните решения за температурите в контролните 

точки 1 и 2 от Таблица 1 са показани заедно с данните от експеримента на Фиг.9. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Невязката в целия температурен интервал е S = 5.85, което означава средно отклонение от 
около 3оС – напълно в рамките на точността на измерването. 

 

5. Заключение 

Предложеният подход за идентификация на параметри е достатъчно общ за да може 
успешно да бъде прилаган за надеждна оценка на величини и параметри в материалознанието, 

които трудно се поддават на измерване.  

В резултат от проведеното изследване е получена следната оценка за коефициента на 

топлопроводност на формираната пеноотливка от сплав A356 в температурния интервал 
[300оС,742оС], както следва: 

 2.0 w/m2K в интервала [613oC,742oC], 

 2.7 – 1.6279.10-2(Т – 570) w/m2K в интервала [570oC,613oC]; 

 2.8 – 3.57143.10-3(T-542) w/m2K в интервала [542oC,570oC]; 

  2.8 w/m2K в интервала [300oC,542oC] 
Идентифицирана е и динамиката на коефициента на топлопренос между отливка и 

форма, като на Фиг.8 е приведена неговата зависимост от температурата. Поведението му 
отразява характерния съществен спад на този коефициент в двуфазната област, дължащ се на 

формирането на газов процеп поради промяната на масовата плътност на отливката в 

температурния интервал TS < T < TL. 
 

Работата е подкрепена от проект по договор №КП-06-Н47/12 / от 03.12.2020 г., финансиран от 
Фонд за научни изследвания, Р. България. 
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Геометрични характеристики и плътност на сплав Ti6Al4V, изработена чрез 

фрезоване и селективно лазерно стопяване 

 

Geometrical characteristics and density of Ti6Al4V alloy fabricated by milling and selective 

laser melting 
 

Yavor Gagov, Dzhendo Dzhendov, Ivaylo Parushev, Tsanka Dikova 
Faculty of Dental Medicine, Medical University of Varna, 84 Tsar Osvoboditel Blvd, 9000 Varna, Bulgaria  

E-mail: tsanka_dikova@abv.bg 
 
Abstract: The aim of the present paper is to investigate the geometrical characteristics and density of Ti6Al4V alloy produced by CAD/CAM 

milling and selective laser melting (SLM). Two groups of prismatic samples (plates) were manufactured by milling and SLM. The width and 
thickness of the specimens were measured and the average value was used in the analysis. The density was measured by pycnometer using 

distilled water. It was found that the width of the milled plates is within the tolerances, and their thickness is greater, w hile the SLM samples 
are the opposite - their width is greater than permissible, and the thickness is in accordance with the requirements. Sandblasting does not 

affect the thickness of the samples. The density of the milled samples is comparable to that of the initial workpiece, while the relative density 

of the parts made by SLM is significantly lower (87.45% -86.85%). In order to determine the reasons for the lower density of SLM samples, 
it is necessary to perform additional studies of the microstructure.  
Keywords: TITANIUM ALLOY, MILLING, SELECTIVE LASER MELTING, GEOMETRICAL CHARACTERISTICS, DENSITY 

 

1. Увод 

Чистият титан и неговите сплави се характеризират с ниска 

относителна маса, добри механични свойства, високи 
корозионна устойчивост и биосъвместимост. Освен това, 

модулът на еластичност на титана е близък до този на 

естествената кост. Поради тези причини Ti и титановите сплави 
се използват широко в имплантологията за изработване на 

различни видове импланти [1-3]. В последните години тяхното 
приложение се разширява и към други области – протетичната 

дентална медицина. Поради ниската си относителна маса, Ti и 
неговите сплави са подходящи за изработване на 

инфраструктури за металокерамични протезни конструкции – 

коронки, мостове и надимплантатни протези [4,5].  

Леенето по стопяеми модели е внедрeно в зъботехниката в 
началото на миналия век [6] и до преди десетина години това е 

основната технология за производството на дентални 
конструкции. Титанът и титановите сплави се характеризират с 

висока температура на топене (1668оС за чистия Ti). Освен 
това, титанът е силно реактивен метал и за да се получат 

качествени отливки е необходимо процесът на леене да се 

извършва при специални условия – вакуум или защитна 
атмосфера [7]. Всичко това усложнява леярския процес, 

затруднява и оскъпява производството на детайли от Ti и 
неговите сплави.  

Съвременните CAD/CAM технологии се явяват успешна 

алтернатива за изработване на метални инфраструктури за 
дентални конструкции от Ti и титанови сплави [5,7,8]. При 

използване на CAD/CAM системи, виртуалният модел на 

детайла се генерира от CAD модула с помощта на 
специализиран софтуер. Реалният детайл се изработва от 

разнообразни материали посредством различни технологични 
процеси в зависимост от вида на машината, представляваща 

CAM модула. Апаратурата на CAM модула, която се използва 
за производството на дентални конструкции най-често включва 

машина за фрезоване или 3D принтер. Фрезовият апарат се 
използва най-често за изработване на протезни конструкции от 

циркония и други видове керамика, а от скоро и за 

инфраструктури от дентални сплави – кобалт-хромови, никел-
хромови или титанови.  

3D принтерите работят на принципа на изграждане на 

детайла слой по слой [8]. Тази технология възниква през 1980те 
години на миналия век и през последните десет години 

претърпява бурно развитие. Разработват се постоянно нови 
технологични процеси, като за тях се създават и съответните 

нови материали. Практически всички познати групи материали 

могат да се използват при технологиите за 3D печат – метали и 

сплави, пластмаси и композити, керамики и гипс. При работа с 

метали и сплави се използва процесът на селективно стопяване 
с лазер. Като изходен материал се използва чист метал или 

сплав във вид на прах, който се разстила върху масата на 

машината в слой с известна дебелина [5,7,8]. Виртуалният 
модел на детайла предварително е разрязан на слоеве със 

същата дебелина. След това с лазерен лъч се сканира сечението 
на детайла от съответния слой. По същия начин върху 

предходния слой се стопява сечението на детайла от следващия 
слой. Така чрез последователно наваряване на слой върху слой 

се изгражда целия детайл [8-12]. В резултат на 
високоскоростните процеси на нагряване и охлаждане в 

процеса на селективно лазерно стопяване (СЛС) в 

произведения детайл се генерират остатъчни напрежения. Те се 
отстраняват чрез последваща термична обработка. 

Двете технологии – фрезоване и СЛС, използвани за 

изработване на дентални конструкции от CAM модула, 
коренно се различават по метода на  производство. Това води 

до различия не само в геометричните и повърхностни 
характеристики, но и във физичните и механични свойства на 

получените детайли. Затова целта на настоящата статия е да се 

изследват геометричните характеристики и плътността на 
сплав Ti6Al4V, произведена чрез CAD/CAM фрезоване и 

селективно лазерно стопяване. 

2. Материали и методи 

2.1 Материали и технологии за изработване на 

образците  

Изработени са две групи образци (по 28 броя във всяка 

група) от титанова сплав Ti6Al4V посредством CAD/CAM 
фрезоване и селективно лазерно стопяване. Образците са с 

формата на пластина с дължина 25+/-1 mm, ширина 3+/-0,1 mm 
и дебелина 0,5+/-0,05 mm. Видът и размерите на пробите са 

подбрани съгласно стандарт БДС EN ISO 9693:2019 

„Стоматология. Изпитване за съвместимост на 
металокерамични смеси и смеси от различни керамични 

компоненти“. За изработването им първоначално с помощта на 
софтуер  SolidWorks е създаден виртуален модел с дължина 25 

mm, ширина 3 mm и дебелина 0,55 mm, който след това е 
конвертиран в stl-формат (фиг. 1). За производството на всички 

образци по двете технологии е използван един и същи 

виртуален модел.  

- CAD/CAM фрезоване 

Пробите са произведени от титанова сплав Starbond Ti5 
Disc (Ti6Al4V за фрезоване Grade 5 “ELI”) за дентални 
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реставрации тип 4 по ISO 22674 с химичен състав, даден в 
таблица 1 [13].  

 

 

Използваната заготовка е във вид на диск с дебелина 10 mm 

и диаметър 98.3 mm, Ref. 136510. Разположението на образците 
по време на фрезоване е показано на фиг. 2. От един диск може 

да се изработят от 16-18 проби.  Пластините са фрезовани на 
машина CORITEC 650i Loader (Imes-Icore GmbH, Eiterfeld, 

Германия). 

- Селективно лазерно стопяване 

Като изходен материал за образците, изработени чрез СЛС, 

е използвана сплав CT PowderRange Ti64 F (Ti6Al4V) с 
химичен състав, даден в таблица 1 [14,15], от фирма 

производител Carpenter Additive (Liverpool, UK). Сплавта е във 
вид на прах със средна големина на частиците 15-45 μm, като 

5% са с размери по-малки от 15 μm , а 7% са по-големи от 45 
μm. Основната част от фракцията се състои от частици с 

размери 18-24 μm, а останалата - между 32.5-34.4 μm [14,15]. 

Образците са изработени от фирма 3Д МЕДИКЪЛ ПРИНТ 

(Плевен, България) на машина SYSMA MySint 100 (SYSMA 

Таблица 1 

Химичен състав на сплав Ti6Al4V във вид на диск за фрезоване - 1 и прах за СЛС - 2. 

Хим. Елемент, % → Al C H Fe N O Ti V 

Сплав ↓ 

1 Starbond Ti5 Disc [13] 6.2 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 89.4 4 

2 CT PowderRange Ti64 F [14] 5.50-6.50 0.08 0.012 0.25 0.05 0.13 Ост. 4.50 

Фиг. 1 Виртуален модел на пробата за изработване 

от титанова сплав чрез фрезоване или СЛС. 

Фиг. 2 Виртуален модел на диска с разположени 

в него проби – а), фрезовани проби преди – б) и 

след зачистване на опорите – в). 

б) 

в) 

X 

Y 

а) 

Фиг. 3 Разположение на пробите върху масата на машината за СЛС – а); общ вид на проба преди – б) 

и след зачистване на опорите – в); образци, готови за изследване – г). 

    Y 

 

X 

Z 

а) 

б) 

в) 

г) 
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S.p.A., Vicenza, Италия), снабдена с фибров лазер. Използвани 
са следните параметри на процеса на СЛС: мощност на лазера 

200W, диаметър на петното на лазерния лъч 55 µm, дебелина на 
слоя 20 µm, стъпка при сканиране - 0,020 mm, защитен газ – 

аргон. Разположението на образците и опорите по време на 
СЛС е показано на фиг. 3. 

След изработването им, образците са подложени на 
изотермично отгряване за снемане на вътрешните напрежения. 

То е проведено в защитна среда от аргон и се състои от 
нагряване и задържане на пробите при температура 600оС за 30 

min, последващо нагряване до  800оС със задържане 1h 40 min и 
охлаждане с пещта. 

- Пясъкоструене

Образците, изработени по двете технологии, са подложени 

на пясъкоструене само по едната повърхност. Пясъкоструенето 

е извършено с Al2О3 (размер на частиците 110 µm) под 
налягане 2 bar за време 10 s. Образецът е разположен на 10 mm 

от дюзата под наклон от 45о. След пясъкоструене образеците са 
почистени с пароструйка и изсушени на въздух. 

2.2. Изследване на образците 

- Геометрични характеристики

Измерени са дебелината и ширината на всяка една пластина 
с дигитален шублер “ABS Digimatic Caliper” (Mitutoyo, 

Япония) с точност 0.01 mm. На всеки параметър са направени 
по три измервания, като за статистическия анализ е взета 

средно аритметичната стойност. Всички измервания са 

направени от един и същи квалифициран изследовател при 
стайна температура на образците. Статистическият анализ е 

направен с помощта на софтуер Excell и резултатите са 
представени в графичен вид. 

- Плътност

Плътността на пробите е определена с помошта на 

пикнометър [16]. Най-напред е измерена масата на пробите - m 

на аналитична везна KERN ABJ-NM/ABS 220-4N 
(KERN&SOHN GmbH, Германия) с точност 0,0001g. След това 

е измерена масата на пикнометъра, пълен с вода - m1. 
Поставена е пробата в пикнометъра и е измерена масата на 

пикнометъра с водата и пробата - m2. 

Известно е, че плътността на твърдо тяло се определя по 
формула (1) [6,17]: 

V

m
 (1) 

където: ρ – плътност на пробата, [g/cm3]; m – маса на 

пробата, [g]; V – обем на пробата, [cm3]; 

Тъй като обемът на пробата е равен на обема на 
изместената от нея вода, то той може да се намери като 

отношение на масата на изместената вода (m+m1-m2) към 

плътността на водата (ρ1): 

1

21



mmm
V


 (2) 

При заместване на стойността на обема в уравнение (1) се 

получава формула (3), по която е изчислена плътността на 
изследваните проби: 

1
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(3)  

където: ρ – плътност на пробата, [g/cm3]; m – маса на 

пробата, [g]; m+m1-m2 – маса на изместената от пробата вода, 
[g]; ρ1 - плътност на водата [g/cm3]. По данни на [17,18] при

температура 19oC по време на експеримента, плътността на 
водата ρ1 е 0,9984 g/cm3.

Определена е плътността на 5 произволно подбрани проби 

от всяка технология и е взета средно аритметичната стойност. 

- Изследване морфологията на повърхността

Морфологията на повърхността на образците е изследвана с 

помощта на оптичен микроскоп Olympus SZ51, снабден с 
дигитална камера №ТР6080000В.  

3. Резултати и анализ

- Геометрични характеристики

Средната стойност на ширината на фрезованите образци е 
3.08 mm, като стандартното отклонение е 0.036 mm (фиг. 4а). 

Пробите, произведени чрез СЛС се характеризират с по-голяма 
ширина – 3.30 mm и стандартно отклонение 0.022 mm. Докато 

при дебелината това съотношение е обратното – фрезованите 
планки са с по-голяма дебелина (0.67 mm) в сравнение с 

изработените чрез СЛС (0.51 mm) (фиг. 4а), но и тук 

стандартното отклонение на лазерно изработените образци 
(0.005 mm) е по-малко от това на фрезованите (0.011 mm). 

Прави впечатление, че ширината на фрезованите образци е в 
допуска, а дебелината го превишава с 0.12 mm. При лазерно 

изградените проби дебелината е в границите на допуска, а 
ширината е по-голяма с 0.3 mm. Пясъкоструенето не оказва 

влияние върху дебелината на пробите, произведени по двете 

технологии.  

Направеният оглед на образците показа различна 
морфология на тяхната повърхност (фиг. 5), която се определя 

от технологията на производство. Забелязват се ясно следите, 
оставени от фрезовия инструмент (фиг. 5а и 5б), както и 

високата грапавост от частично разтопени прашинки при 
пробите, изработени чрез СЛС (фиг. 5в и 5г). Двете технологии 

се характеризират с необходимостта от опори при 

производството на образците (фиг. 2 и фиг. 3). На фирмите 
производителки беше зададено условие тези опори да бъдат 

разположени в равнината 0.5 mm х 25 mm. След зачистването 
им, обаче, все още има остатъци от тях (фиг. 5), което е 

причина за по-голямата ширина.  

Разликата в дебелината на образците се дължи на начина на 
работа по време на двата технологични процеса. При 

фрезоването се работи по метода на обхождане чрез отнемане 

на материал. Дебелината на планката не се получава директно 
като размер, а след преизчисляване на размери, т.е. фрезата 

отнема материал на известна дълбочина от едното чело на 
дисковата заготовка, а след това и от другата страна. По този 

начин дебелината на планката се получава като разлика между 
дебелината на диска и двете дълбочини, на които навлиза 

фрезата и отнема материал. При процеса на СЛС става 
изграждане на детайла слой по слой чрез обхождане на 

проекцията от лазерен лъч и стопяване на прахообразния 

материал в нейните граници. Следователно, при използвания 
начин на разположение, дебелината на планката се получава 

директно от зададеното разстояние на движение на лазерния 
лъч. Това осигурява по-високата точност. Но все пак 

дебелината на лазерно изградения образец е по-малка от тази 
на виртуалния модел, което може би се дължи на свиването на 

сплавта в процеса на охлаждане и трябва да се има предвид при 
проектиране на виртуалните модели.. 

- Плътност

Изследването на плътността показа, че фрезованите 

образци имат висока плътност 4.51 g/cm3, която е съизмерима с 
тази на диска-заготовка Starbond Ti5 Disc 4.40 g/cm3 (фиг. 6) и 

на посочената в [19] 4.43 g/cm3 за  сплав Ti6Al4V. 
Следователно, относителната плътност на фрезованите проби е 

между 102.50%-101.81%. Лазерно изградените планки показват 
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по-ниска плътност – 3.85 g/cm3, което като относителна 
плътност е 87.45%-86,85% съответно.   

a) 

б) 

Фиг. 4 Размери на пробите, изработени чрез фрезоване и СЛС: ширина – а) и дебелина – б). 

2 mm 
а) 

Част от опори 

0.5 mm 
б) 

Част от опори 
Ширина на 

виртуален 

модел 

0.5 mm 
г) 

2 mm 
в) 

Фиг. 5 Образци от титанова сплав, изработени чрез фрезоване – а), б) и СЛС – в) и г). 
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Определянето на плътността е извършено с пикнометър 
като е използвана дестилирана вода и нейната плътност е 

отчетена в зависимост от температурата на експеримента. 
Съгласно [20,21] методът на Архимед може с достатъчна 

точност да се използва при измерването на плътност и за 
оценка порьозността на детайли, произведени чрез СЛС. Но 

според [21] получените резултати зависят от вида и 
температурата на флуида, обема на образеца и неговата 

грапавост. За да се гарантира надеждността на този метод е 

необходимо образците да са минимум 2 cm3. Допълнително 
трябва да се има предвид, че отворените пори и 

агломерираните зърна по повърхността на пробите могат да 
понижат точността на измерванията. Достоверна оценка на 

порьозността – вид, количество и разположение на порите 
може да се направи само чрез микроструктурен анализ на 

напречни сечения по дължина на образеца [21,22]. 

Плътността на детайлите зависи от материала и 

технологията, по която са произведени. При фрезоване 
планките са изработени от диск с гарантирани физични и 

механични свойства, затова тяхната плътност не се различава 
много от тази на изходната заготовка. Докато при СЛС 

детайлът се изработва чрез стопяване на последователни слоеве 
прахообразен материал с помощта на лазер. Плътността на 

получените конструкции зависи от параметрите на процеса – 

мощност на лазера, скорост на сканиране, разстояние между 
отделните лазерни следи в слоя и дебелината на отделния слой 

[23,24]. От тях се определя плътността на енергията Е, която е 
необходима за стопяване на обема метал в слоя на детайла, 

като се използва формула (4): 

𝐸 =
𝑁

𝑉𝑙𝑐 𝑡𝑐
,      (4) 

където: Е е плътност на енергията [J/mm3], N е мощност на 
лазера [W], lc е разстояние между отделните разтопени следи 

[mm], tc е дебелината на изграждащия слой [mm]. 

При нашия експеримент планките са изработени чрез СЛС 
с параметри на режима, препоръчани от фирмата производител 

на машината и гарантиращи висока плътност. Има две основни 

причини за получената по-ниска плътност: 1) ниска точност на 
метода за измерване поради малкия обем на детайлите и 2) 

ниска плътност на енергията, която не е достатъчна за 
стопяване на целия обем метал по дълбочина на слоя и в 

резултат се получават пори в обема на образеца. За да се 
установи коя е реалната причина е необходимо да се изследва 

микроструктурата и да се направи качествена и количествена 

оценка на порьозността. Тогава могат да се дадат съответните 

препоръки за повишаване плътността на детайлите, 
произведени чрез СЛС.  

4. Заключение   

В настоящата работа са изследвани геометричните 

характеристики и плътността на детайли от сплав Ti6Al4V, 
произведени чрез фрезоване и селективно лазерно стопяване. 

Установено е, че: 

- Ширината на фрезованите планки е в границите на 

допуска, а дебелината им е по-голяма, докато при 
лазерно изградените образци е обратно – тяхната 

ширина е по-голяма от допустимата, а дебелината е 
съгласно изискванията. Пясъкоструенето не влияе 

върху дебелината на пробите.  

- Плътността на фрезованите образци е съизмерима с 
тази на изходната заготовка, но относителната 

плътност на детайлите, изработени чрез СЛС, е 

значително по-малка - 87.45%-86,85%.   

За да се установят причините за по-ниската плътност на 
лазерно изградените проби е необходимо да се направят 

допълнителни изследвания на микроструктурата. 
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