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Резюме: Експерименталната работа е насочена към извършване на предварителна обработка на SiC за осигуряване на по-

пълното му усвояване от металната матрица. При предварителни експерименти голяма част от SiC (прах) изплува в шлаката, 

което налага необходимостта от предварителната му подготовка. Предлага се нов подход за подобряване yмокрянето на 

уякчаващата фаза от металната стопилка.  
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Abstract: Тhe experimental work purpose is to perform a pre-treatment of the silicon carbide powder for ensuring better utilization by 

the metal matrix. In earlier experiments the main part of the silicone carbide powder emerges in the slag therefore it requires a preliminary 

processing. A new approach is offered to improve the wetting of the reinforced phase by the molten metal. 
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1. Увод 

Получаването на композитни материали на метална основа 

с уякчаваща фаза чрез методите на леене е стъпка към по-

широкото промишлено прилагане на нови подходи за 

производството на структурни и функционални детайли. 

Използваните технологии целят подобряването на комплекса 

от свойства, механични показатели и характеристики на 

метално сплавната матрица.  

Използването на SiC (микро и нано прах) като уякчаваща 

фаза в алуминиеви сплави е приложимо чрез използване на 

различни леярски методи: гравитационно леене, центробежно 

леене, леене под високо налягане, леене с интензивно 

разбъркване на стопилката и пр. Основният проблем при тези 

методи е осигуряването на добра адхезия между усилващата 

твърда прахообразна фаза (SiC, Al2O3, TiC и пр.) и пластичната 

металносплавна матрица.  

Техниките за повърхностна активация и осигуряване на 

добра адхезия между съставните елементи на композитния 

материал са свързани основно с различни подходи за т.нар. 

„умокряне“ на частиците SiC от металната алумниево сплавна 

матрица, като например: - предварително деагрегиране на 

праховите частиците чрез използване на ултразвук; - 

активиране на повърхността на частиците; - предварително 

метализиране на повърхността на частиците (никелиране, 

помедняване или друг вид електрохимично метализиране); - 

съвместно внасяне на модификатор в стопилката; - 

предварително нанасяне на частиците чрез активирано спичане 

върху повърхностността на шихтата. 

Целта на разработката e създаване на междинен слой от 

композитен материал с уякчаваща фаза от SiC (микро частици). 

Работата е насочена към предварително обработване на 

повърхността на шихтата, осигуряващо следващо по-добра 

адхезия („умокряне“) на частиците от металната матрица от 

технически чист алуминий. 

2. Методика на експеримента 

Предварителната обработка на микро частиците SiC се 

състои от: - разрушаване на агломератите във воден разтвор и 

активиране на повърхността на частиците; - внасяне на 

междинен носител SiO2 (аморфен); - създаване на емулсия; - 

утаяване и отдекантиране на утайката от разтвора; - добавяне 

на свързващо вещество (натриево водно стъкло). 

Предварителната обработка на повърхността на заготовките 

преди нанасяне на слоя, съдържащ праховите частици SiC 

включва: калиброване и премахване на окисния слой. 

Подготвени са заготовки от технически чист алуминий с 

размери 20/60 mm и тегло 20 g, които са калибровани (196 kN) 

с цел създаване на равна повърхност за нанасяне на слоя, 

съдържащ частици SiC (фиг. 1) за следващо аксиално 

сплескване. 

 

Фиг. 1 Заготовки от технически чист алуминий: преди и след 
калиброване 
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Изготвени са осем заготовки (по две за всеки образец) от 

технически чист алуминий, при които предварителната 

обработка е извършена по различен начин.  

С цел премахване на окисния слой, повърхностите на 

алуминиевите заготовки за образци 1 и 2 са подложени на 

предварителна обработка, която включва 3 етапа: 

- етап 1 обезмасляване – повърхностите на алуминиевите 

образци се обезмасляват в разтвор, съдържащ: NaOH, Na3PO4, 

Na2O.SiO2.5H2O в дестилирана вода в продължение на 5 мин. 

при температура 60  80°C; 

- етап 2 разяждане с цел отстраняване на окисния слой 

(Al2O3) –обезмаслените алуминиеви повърхности се третират с 

разтвор на H3PO4 и K2Cr2O7 в дестилирана вода за 15 мин. при 

температура 30  50°C 

- етап 3 пасивиране – извършва се с 2% разтвор на HNO3 

при стайна температура в продължение на 2 – 3 мин. 

На така подготвените повърхности, върху заготовките за 

образец 1 се нанася междинен слой, който съдържа 1.25% 

микрочастици и (SiC и SiO2) от теглото на образеца и натриево 

водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O). Върху заготовките за образец 2 

– само микрочастици (SiC и SiO2) със същото процентно 

съдържание, но без свързващо вещество.  

Повърхностите на заготовките за образци 3 са подготвени 

само до етап 1 – обезмасляване, след което върху тях са 

нанесени микро частици SiC с тегло 1.25% от теглото на 

образеца (без предварителна обработка). 

Трите образеца след сдвояване на заготовките са 

подложени на аксиално сплескване при 353 kN, осигуряващо 

степен на относителна деформация около 50%, с цел вбиване 

на микро частиците SiC в алуминиевата матрица. Използвана е 

хидравлична 40 тонна универсална хидравлична преса (фиг. 2).  

  

Фиг. 2 Хидравлична преса с инструмент за калибриране 

След реализиране на пластичната деформация (аксиално 

сплескване) при образци 1 и 2, при вбиването на междинния 

слой в алуминиевата матрица се образува ковашко–пресово 

заварено съединение (фиг. 3).  

  

Фиг. 3а) Образец 1 – заготовки преди и след аксиално сплескване 

  

Фиг. 3б) Образец 2 – заготовки преди и след аксиално сплескване 

Завареното съединение е монолитно само при образци 1 и 

2. При образец 3 - заварено съединение не се образува и двете 

заготовки остават разделени до разтопяването им (фиг.4). 

  

Фиг. 4 Образец 3 – заготовки преди и след аксиалното сплескване 

Образците се разтопяват, като стопилката се прегрява до 

750 – 775°C в електросъпротивителна пещ. Прегрятата 

стопилката се разбърква в потата по време на кристализация, 

връща се обратно в пещта, следва повторно разтопяване и 

прегряване до същата температура. Стопилката се отлива в 

метална в кокила с нанесена обмазка, като образувалата се 

шлака се отстранява от потата. 

Чрез отливане в кокила са изготвени четири проби (фиг. 5): 

- нулева проба – технически чист алуминий с необработена 

повърхност; 

 - проба №1 – технически чист алуминий, с нанесен 

междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) и 

натриево водно стъкло (Na2O.SiO2.5H2O); 

- проба №2 – технически чист алуминий, с нанесен 

междинен слой, съдържащ микрочастици и (SiC и SiO2) без 

свързващо вещество; 

проба №3 – технически чист алуминий, с нанесени микро 

частици SiC (без предварителна обработка на частиците)  

Външният вид на отлятите проби е даден на фиг.5. 

 

Фиг. 5 Външен вид на отлятите  проби  

След като отлятите проби са разрязани на две части е 

извършен металографски анализ и изпитване на твърдост.  

Металографските изследвания са проведени с оптичен 

металографски микроскоп „Neophot 21” на Carl Zeiss, с 

дигитална цветна камера “AxioCam ERc 5s”.  

Образците от пробите са подготвени за металографски 

анализ според методиката на ASTME 407-99 и ASM Handbook 

“Metallography and Microstructures.”  

Шлифоването е извършено на шкурки от 800 до 4000.  

Финалното полиране е извършено електрохимично с 

разтвор 400 ml етанол, 70 ml дестилирана вода, 30 ml HClO4 

(60% перхлорна киселина) и апарат за електрохимично 

полиране “Polectrol” на “Struers”.  

Микроструктурата е проявена с разтвор на Keller - 95 ml 

H2O, 2.5 ml HNO3, 1.5 ml HCl, 1.0 ml HF. 

Изпитването на твърдост по метода на Бринел е извършено 

със сила 153 N и диаметър на сферата 2.5 mm. 
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3. Експериментални резултати: 

При отливане на пробите от стопилката изплува и е 

отделена различна по цвят и консистенция шлака: 

- при нулевата проба - шлаката е минимална и вероятно 

съдържа само окисния слой; 

- при проба №1 - се отделя тъмна шлака под формата на 

„люспи“; 

- при проба №2 – шлаката е в минимално количество и е с 

бял цвят; 

- при проба №3 – се наблюдава интензивно отделяне на 

сивозелена шлака, вероятно поради слабо усвояване на 

композитния материал от металната матрица. 

При макроскопския металографски анализ на 

необработената повърхност на пробите (след струговане) е 

установено наличие на микрочастици. Тези неметални 

включвания липсват след извършване на стандартната 

подготовка на повърхността за микроскопски металографски 

анализ. Микрочастиците са откъртени от металната матрица 

при шлифоването, а вдлъбнатините вероятно са заличени при 

следващата обработка с по фините шкурки (2400 и 4000) и при 

електрохимичното полиране. 

Получените от металографския анализ резултати на 

нулевата проба и проба №2, при които е установено минимално 

отделяне на шлака, са представени на фиг. 6 и фиг. 7. 

Изходната структура на технически чист алуминий (нулева 

проба) е дадена на фиг. 6, а при проба №2 е установено 

наличие на микрочастици от SiC (фиг. 7). 

 

Фиг. 6 Металографски снимки – нулева проба  
 

 

Фиг. 7 Металографски снимки – проба №2 
 

 

Резултатите от изпитване на твърдост по Бринел на 

четирите отляти проби са представени в таблица 1. 

Поради ниската концентрация на уякчаващата фаза от 

микрочастици SiC (под 1.25%) в металната матрица, пробите 

имат съизмерима твърдост, която варира в границите от 25.5 до 

28.7 HB 2.5/15/30. 

Таблица 1 Изпитване на твърдост по Бринел 

№ 
Диаметър на 

отпечатъка, мм 
HB 2.5/15/30 

Нулева проба 0.87 25.5 

Проба №1 0.82 28.7 

Проба №2 0.84 27.4 

Проба №3 0.86 26.1 

При проба №1 и №2 е установена по-висока твърдост - от 

28.7 до 27.4 HB 2.5/15/30, а при проба №3 – твърдостта е по-ниска 

26.1 HB 2.5/15/30 и почти равна на тази на нулевата проба -. 

4. Изводи: 

1. Предварителното третиране на частиците SiC и 

активирането на повърхността им води до разрушаване на 

създадените агломерати и повишава възможността за 

усвояването им от алуминиевата стопилка. 

2. Предварителното обработване на повърхността на 

метала, свързано с отстраняване на окисния слой и 

следващото вбиване на частиците SiC осигурява на по-

добра адхезия между усилващата прахообразна фаза и 

металната матрица. 

3. Микрочастиците SiC се откъртват от металната 

матрица при извършване на стандартната подготовка на 

микрошлиф за металографски анализ по описаната 

методика. 

4. Предварителната обработка на частиците SiC чрез 

деагрегиране и създаване на емулсия с междинен носител 

е подходяща за предварителна обработка и на 

наноразмерни частици SiC. 
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