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Abstract: A construction of a vertical stirrer was developed and designed, suitable for creating an aluminum metal matrix composite 
using VORTEX method. The construction provides intensive stirring of the aluminum melt, the preheating of the reinforced phase and its 
gradually introducing into the liquid metal. 
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1. Увод 
Композитните материали с алуминиева матрица са нов 

конструкционен материал поради променените свойства на 
металната матрица: термична устойчивост, повишена твърдост 
и износоустойчивост. Тези дисперсно уякчени материали 
комбинират пластичността на алуминия с твърдостта и 
износоустойчивостта на керамичните материали.  

Разработени са много технологии за дисперсно уякчаване 
на алуминиевата матрица, като прахова металургия, 
кристализация под високо налягане и пр. Механичното 
разбъркване на стопилката (VORTEX) е общоприетият 
практически лесно приложим метод за въвеждане на уякчаваща 
фаза от микрочастици в течния метал, поради своята простота, 
гъвкавост и икономичност. 

При този метод (VORTEX) въвеждането на предварително 
обработена уякчаваща фаза се извършва чрез създаван от 
механично въртяща се бъркалка вихров поток в метална 
стопилка. Разновидностите на метода са свързани с начина на 
въвеждане (едностепенно и двустепенно), извършената 
предварителна подготовка на уякчаващата фаза (метализиране, 
подгряване и пр.), вида на екипировката и типа на бъркалката. 

Недостатъците на метода са свързани с: - протичащите 
химични реакции между стопилката (матрицата), материала на 
екипировката за разбъркване и уякчаващата фаза 
(метализирани или необработени частици); - повишената 
пористост на отлетия композитен материал; - проблеми, 
възникващи поради ниското умокряне на частиците от 
стопилката; както и - неравномерното разпределение на 
частиците в металната матрица. 

Целта на разработката e създаване на композитен материал 
с алуминиева матрица и уякчаваща фаза от микрочастици 
силициев карбид по метода VORTEX с вертикална бъркалка. 
Микро частиците SiC са предварително никелирани за по-
доброто им умокряне от металната матрица от технически чист 
алуминий. 

2. Методика на експеримента 
Уякчаващата фаза (никелирани микро частици силициев 

карбид с размери 7/10 µm) се въвежда в технически чист 
алуминий, който се разтопява в специализиран стенд за 
интензивно разбъркване на стопилка по метода VORTEX. 
Стендът се състои от: електросъпротивителна пещ с капак и 
фиксирана към него пота; електродвигател с управляеми 
обороти; стойка за закрепване и вертикално движение (нагоре-
надолу) на двигателя; модул за електронно управление на 
оборотите на двигателя от 0 до 1800 об/мин; вертикална 
бъркалка със звънец за въвеждане на уякчаваща фаза (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1 Изходни материали и вертикална бъркалка 

Вертикалната бъркалка се състои от: пренасяща 
движението носеща ос; две водещи перки, прикрепени към 
оста; четири или шест странични П-образни миксиращи телове 
към перките; дистанционна втулка; и - долен звънец със 
стопяема чашка (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2 Скица на вертикалната бъркалка 
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Към долния звънец на бъркалката е осигурена възможност 
за фиксиране на стопяема чашка от технически чист алуминий, 
която се запълва с прахообразния материал (Фиг. 3). 

  
Фиг. 3 Вертикална бъркалка без и със стопяема чашка 

Елементите на вертикалната бъркалка (неръждясваща 
стомана и/или титанова сплав) предварително се обмазват с 
водно стъкло и аморфен SiО2. Към вертикалната бъркалка се 
прикрепя стопяемата чашка, предварително запълнена с 
уякчаващата фаза от микро частици SiC. Частиците са 
никелирани, изсушени и стрити в топкова мелница, преди 
внасянето в стопилката. 

3. Провеждане на експеримента 
Алуминиевата стопилка се прегрява до 800 – 950°C, 

рафинира се с ДЕГАЛ, внесен чрез звънец и се предизвиква 
дегазиране и следващо шлакоотделяне. Огледалото от течен 
метал се почиства механично преди внасянето на частиците. 
Вертикална бъркалка и метализираните частици се подгряват 
до около 250ОС, непосредствено преди разбъркването, като 
престояват известно време в пещта - над потата с течния метал. 
Вкарването на бъркалката в стопилката се извършва 
постепенно с едновременното въртене на много ниски обороти 
(30-40 об/мин). При достигане в долно положение оборотите се 
увеличават до 200-250 об/мин и пещта се затваря отгоре с 
капак. Разбъркването на стопилката продължава до 5 до 10 
минути, по време на което метализираните частици се смесват, 
умокрят се от алуминиевата матрица и не изплуват на 
повърхността на метала под формата на шлака (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4 Стенд за интензивно разбъркване на стопилка 

Бъркалката се изважда от стопилката и течният метал се 
отлива в предварително подгрята до 200 - 250ОС метална 
кокила с нанесена топлоизолационна обмазка. Отлети са две 
проби: 

- проба №1 – технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 1% (тегл.) при 
800°C; 

- проба №2 – технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 2% (тегл.) при 
950°C. 

Отлята е и нулева проба – технически чист алуминий (без 
внесени микро частици силициев карбид). 

Външният вид на отливката е даден на Фиг.5. 

 
Фиг. 5 Външен вид на отливката 

От отливките са изготвени образци (шлифове) за 
металографски анализ с оптичен металографски микроскоп. 

Образците са подготвени 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. Изследванията са 
проведени с оптичен металографски микроскоп „Neophot 21 
Carl Zeiss” с дигитална цветна камера “AxioCam ERc 5s”. 

Изготвени са и образци (ломове) от трите проби за 
изследване със сканиращ електронен микроскоп (Фиг. 6). 

    
Фиг. 6 Подготовка на образци за изследване със сканиращ електронен 
микроскоп 

Изследванията са проведени със сканиращ електронен 
микроскоп SEM “EVO MA10 Carl Zeiss” с вграден микро-/ 
нано- рентгенов енергиен анализатор EDX система “Bruker”. 

За трите проби е проведено изпитване на микро твърдост 
по Викерс микротвърдомер Zwick (Германия), с обхват 100 N. 
Изпитването е проведено при натоварване 100 g с 
продължителност 10 s, съгласно БДС EN 6507-1:2001. 
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3. Експериментални резултати: 
Резултатите от микроструктурния металографския анализ с 

оптичен металографски микроскоп са представени на Фиг. 7 

  
a) Образец 0 – изходна структура на технически чист алуминий 

  
б) Образец 1 – технически чист алуминий с добавени никелирани 
микро частици силициев карбид 1% 

  
в) Образец 2 – технически чист алуминий с добавени никелирани 
микро частици силициев карбид 2% 

Фиг. 7 Металографски анализ 

Стандартният подход при подготовката на повърхността на 
микрошлифове за металографски анализ не е подходящ за 
изследване на образци от дисперсно уякчен композитен 
материал с алуминиева матрица. При наблюдение с оптичен 
металографски микроскоп се установява, че микрочастиците 
силициев карбид почти изцяло липсват от алуминиевата 
матрица. Вследствие шлифоването микрочастиците се 
„откъртват“ от металната матрица, а вдлъбнатините се 
заличават при обработка с по фините шкурки (2400 и 4000) и 
следващото електрохимичното полиране. 

Поради тази причина резултатите от микроструктурния 
металографския анализ не дават достатъчно ясна картина по 
отношение на доказване наличието и начина на разпределение 
на микрочастиците силициев карбид в металната матрица. Това 
налага провеждането на допълнително изследване със 
сканиращ електронен микроскоп на подготвените ломове от 
трите проби. 

Резултатите от изследването със сканиращ електронен 
микроскоп са представени на Фиг. 8 и Фиг. 9 

 
a) Образец 0 – лом на технически чист алуминий 

 
б) Образец 1 – лом на технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 1% 

 
в) Образец 2 – лом на технически чист алуминий с добавени 
никелирани микро частици силициев карбид 2% 

Фиг. 8 Изследване на ломове със сканиращ електронен микроскоп 
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Фиг. 9 Морфология и размери на микро частици силициев карбид 

Резултатите от микро-/ нано- рентгеновия енергиен анализ 
са представени на Фиг. 10 

 

 
Фиг. 10 Сканираща електронна микроскопия с EDX анализ 

Резултатите от проведените изследвания със сканиращ 
електронен микроскоп и микро-/ нано- рентгеновия енергиен 
анализ потвърждават наличието на микрочастици силициев 
карбид в алуминиевата матрица. 

Резултатите от изпитване на микро твърдост по Викерс са 
представени в Таблица 1. 

Поради ниската концентрация на уякчаващата фаза от 
микрочастици силициев карбид (проба 1 – 1 % SiC, проба 2 – 1 
% SiC) в металната матрица, при образци 2 и 3 няма 
съществена разлика в твърдостта, варираща в границите от 35.8 

до 39.0 HV0.1. Въпреки това се наблюдава тенденция към 
увеличаване на твърдостта с нарастване на тегловното 
съотношение на уякчаващата фаза (силициев карбид). 

Таблица 1 Изпитване на микротвърдост по Викерс 

№ HV0.1 

Нулева проба 26.3 

Проба №1 35.8 

Проба № 39.0 

4. Изводи: 
Разработената конструкция за вертикална бъркалка със 

звънец в метална пота осигурява интензивно разбъркване на 
алуминиевата стопилка и позволява предварително 
подгряване на уякчаващата фаза преди въвеждането й в 
течния метал. 

Чрез интензивното механично разбъркване (метод 
VORTEX) се постига хомогенизиране на стопилката, както и 
равномерно разпределение на микрочастиците силициев 
карбид в алуминиевата матрица. 

Продължителността на времето за разбъркване и 
оборотите на бъркалката определят количеството на усвоената 
фаза силициев карбид. 
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