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Резюме: Разработен е покривен флюс на основата на криолит и три соли – натриев хлорид, калиев хлорид и магнезиев хлорид. 
Извършено е плакиране на предварително метализирани частици силициев карбид с цел да се получи покритие от флюс върху 
повърхността им, като се използва различната разтворимост на отделните компоненти. Доказана е ефективността на 
разработения флюс при въвеждане на плакираните частици в алуминиева стопилка. 
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Abstract: А coating flux was elaborated on the basis of cryolite and three salts – sodium chloride, potassium chloride and magnesium 
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1. Увод 
Използваните при алуминиевите флюсове съставки 

увеличават тънколивкостта и реагират с окисните и 
неметалните включвания в стопилката, внасят легиращ елемент 
в сплавта, подобряват омокрящата й способност, освобождават 
защитен газ или просто предизвикват екзотермична реакция в 
контакт със стопилката. 

В процеса на леене и контакт с алуминиевата стопилка, 
съставките на флюсовете изпълняват четири основни функции 
[1]. Първата от тях е да образуват нискотопимо, тънколивко 
течно вещество, обикновено двойна, тройна и четворна 
евтектика. Втората – при термичната си дисоциация да 
генерират аниони (нитрати, карбонати и сулфати), които са в 
състояние да реагират с окисните и неметалните включвания в 
стопилката. Трето – да действат, като матрица за внасяне на 
активни легиращи вещества или като пълнител, покриващ 
стопилката. Четвърто – да абсорбират в течна фаза продуктите 
от реакциите на флюса със стопилката. 

Таблица 1. Използвани съставки за алуминиеви флюсове 

1 2 3 4 5 6 
CaCl2 ↑ - 782ОC + - 
MgCl2 ↑ - 714ОC + - 
KF ↑ - 858 ОC + Да 
NaF ↑ - 993 ОC  Да 
NaCl ↑ - 801ОC + - 
KCl ↑ - 770ОC + - 
CaF2 ↓ ↑ 1423 ОC  - 
Na3AlF6 ↓ ↑ 1010ОC - Да 
KNO3 ↑ ↑ 339 ОC + Да 
K2CO3 - - 894 ОC  Да 
Na2CO3 - - 851 ОC + Да 

Означения в таблицата: 
1- Химична формула 
2- Тънколивкост 
3- Омокряща способност 

4- Температура на топене 
5- Разтворимост във вода 
6- Химична активност 

Тъй като тези съставки имат температура на топене, 
съизмерима с тази на чистия алуминий (660ОC) или дори над 
нея (Таблица 1) [1], флюсовете обикновено представляват 
механични смеси, образуващи нискотопима евтектика. Те са 
приложими под формата на т.нар. „покривни“ флюсове, защото 
образуват тънък филм върху стопилката, който ограничава 
повишената склонност на стопилката от алуминиеви сплави 
към окисляване [1]. 

Целта на работата е да се създаде флюс за плакиране на 
предварително метализирани частици силициев карбид за 
осигуряване на омокрянето и въвеждането им в алуминиевата 
стопилка. 

2. Материали и съоръжения 
Използвани са следните материали и съоръжения: 
• Технически чист алуминий и алуминиева сплав 6082; 
• Никелирани микро/ нано частици силициев карбид 

SiCp; 
• Синтетичен криолит – Na3AlF6; 
• Натриев хлорид – NaCl; 
• Калиев хлорид – KCl; 
• Магнезиев хлорид – MgCl2; 
• Електосъпротивителна пещ. 
Никелирането на микро и нано частиците силициев карбид 

е извършено при стайна температура чрез оригинален разтвор, 
разработен в катедра „Материалознание и технология на 
материалите“ – Технически университет-София [2]. 

Повечето флюсове за алуминиеви сплави са на основата на 
NaCl и KCl (нискотопима евтектика с температура на топене 
(665ОC) или на основата на MgCl2 и KCl (нискотопима 
евтектика с температура на топене 424ОC и с химично 
съединение карналит КMgCl3 с температура на топене 485ОC). 
Тези флюсове имат висока тънколивкост и могат да образуват 
тънък защитен слой върху течната алуминива сплав. Тъй като 
MgCl2 е доста скъп обикновено в производствени условия тази 
съставка се използва само за алуминиеви сплави съдържащи 
над 2% Мg [3]. 

 
Диаграма на състоянието на KCl и NaCl 

44

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2016" ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, P.P. 44-47 (2016)



 
Диаграма на състоянието на NaCl MgCl2 

 
Диаграма на състоянието на KCl MgCl2 

Фиг. 1. Диаграми на състоянието на съставните соли от флюса 
 

Алкално-флуоридните соли действат като повърхностно 
активно вещество в стопилката, намаляват повърхностното 
напрежение на алуминиевата стопилка и в същото време 
разрушават окисния слой, който не се разтваря в течния метал. 
Добавянето на съставки от флуориди (напр. KF, NaF и CaF2) 
във флюса увеличава неговата способност да реагира с 
окисните включвания в стопилката. Добре известен е факта, че 
Al2О3 e разтворим в стопилка от криолит NaAlF6, което се 
използва при металургичното добиване на алуминий [4, 5]. 

Стандартният флюс, използван за почистване на 
алуминиевата стопилка преди отливане, обикновено съдържа 
42.5%NaCl, и 42.5%KCl и 15% криолит Na3AlF6 и представлява 
механична прахообразна „суха“ смес от трите компонента, 
който имат различни свойства по отношение на 
разтворимостта във вода и температура на топене. 

Сместа обаче е нискотопима тройна евтектика с 
температура на топене 480 - 500ОC. Приложението на 
„покриващия“ флюс е просто – директно посипване върху 
металното огледало на алуминиевата стопилка, която се 
почиства от окисния слой (вероятно Al2О3), получен при 
разтопяването в окислителната среда на пещта. 

Криолитът Na3AlF6 е почти неразтворим във вода със 
стайна температура (0.4 g/l при T=20ОC) и с висока 
температура на топене (Tт = 1 000 - 1 020ОC) [6].  

Другите две соли от сместа (NaCl, и KCl) са с различно 
поведение – силно разтворими във вода и с по-ниски 
температури на топене (Tт = 770 - 800ОC). Двете соли имат 
пълна неразтворимост една в друга, но смесени в съотношение 
55:45 образуват нискотопима двойна евтектика с температура 
на топене 650 - 670ОC. [4, 5] 

 
Фиг. 2. Тройна диаграма на състоянието NaCl, KCl и MgCl2 

Ако се използва и MgCl2, в съотношение: 40.4% MgCl2,, 
31.8% NaCl и 25.4% KCl се получава нискотопима тройна 
евтектика с още по-ниска температура на топене под 450 - 
500ОC (фиг.1). 

3. Провеждане на експеримента 
Целта на плакирането е да се получи покритие от флюс 

върху метализираните частици силициев карбид при 
използване различната разтворимост на нейните компоненти 
във вода. Това се реализира при третиране на повърхността им 
чрез последователно нанасяне на двете основни съставки на 
флюса – неразтворимата (криолит) и осталите водоразтворими 
соли.  

Последователността на нанасяне на покритието от флюс 
(плакирането на частиците) е следната: 

1. Криолитът се разтваря във воден разтвор с основно 
рН - без присъствие на киселина, която може да разтвори или 
да компрометира метализирания слой. От диаграмата за 
водоразтворимост на Na3AlF6 (концентрация на F флуорни 
йони и рН) се вижда че той има максимална разтворимост при 
рН 8.5 (100 – 200 g/l) без да се отделя утайка от алуминиев 
хидрооксид. 

2. Метализираните частици SiCp се разбъркват и 
нагряват в разтвор на криолит до насищането на повърхността 
им. Плакирането на SiCp включва, както следва: - разбъркване 
на синтетичен криолит (2.5 g Na3AlF6) в затворена колба (с 
обем 500 ml) в дестилирана вода (250 ml H2O) при накапване с 
амоняк до рН 8.5 (около 30 капки от разреден 1:20 амоняк 25% 
NH3(OH)). Разтворът, който има млечнобял цвят в условията на 
непрекъснато магнитно бъркане, се нагрява до около 70-80OC и 
получаване на полупрозрачна консистенция. След достигане на 
необходимата температура при нагряването към този разтвор 
се прибавят 5 g никелиран SiCp (смлян в топкова мелница) и се 
разбъркването продължава 30 минути при поддържане на така 
достигнатата температура. Магнитното разбъркване 
продължава до окончателното изстиване на водния разтвор.  

3. Отделената вода се отдекантира в бехерова чаша, 
утайката се изсушава при температура от 105ОC за премахване 
на свързаната вода. След изсушаването плакираният с криолит 
SiCp се смила отново в топкова мелница.  

4. За избягване на допълнително агломериране при 
наноразмерните частици SiCp не се извършва изсушаване и 
следващо смилане, а се преминава към директно третиране на 
утайката. След отдекантирането на отделената вода към 
утайката (която се намира в пастообразно състояние) се 
добавят останалите три водоразтворими компоненти в 
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посочените евтектични пропорции и определеното 
съотношение с криолита.  

5. Приготвянето на евтектичната смес със останалите 
соли (NaCl, MgCl2 и KCl) и обработените с криолит частици 
SiCp се извършва в посочените пропорции, към които се добавя 
дестилирана вода до получаване на пастобразна смес и се бърка 
около 2 часа.  

Изсушеният и смлян 1 g плакиран SiCp, който съдържа 
около 33.3% криолит върху повърхността си, се омокря при 
непрекъснато разбъркване (добавяне) във водния разтвор на 
трите соли до получаване на пастообразна смес от флюс и 
SiCp.  

Изготвени са образци за обемно разтопяване от алуминиеви 
пластини с нанесен върху тях слой от флюс с плакирани 
частици. Окончателното изсушаване и изпичане на нанесената 
върху образците слой се извършва при температура над 550ОC 
до получаване на нов плакиран евтектичен  слой върху 
повърхността на частиците. Съставките на флюса (MgCl2, NaCl, 
KCl и Na3AlF6) образуват нискотопима евтектика, която има 
зеленикав цвят, а излишните соли изплуват под формата на 
бели петна (фиг. 3). Част от тази евтектика, съдържаща и 
криолит, остава по повърхността на частиците, които потъват в 
нея и достигат до повърхността на метала. Нанесеният слой 
защитава повърхността на алуминиевата сплав от 
допълнително окисляване при окончателното й изсушаване и 
изпичане в електро съпротивителната пещ 

  
Фиг. 3. Образци за обемно разтопяване в обмазана кокила при 
изпичането на  нанесения слой от флюс 

Чрез методите на леенето (разтопяване на съставна 
заготовка в чугунена кокила) плакираните частици са внесени в 
алуминиевата стопилка. 

Създаването на устойчив повърхностен слой от плакирани 
частици при наваряване в защитна газова среда изпълнява 
следните важни функции – осигурява закрепването на самите 
микро/нано частици върху повърхността на наварявания метал 
по време на протичане на процеса в условията на 
непрекъснатото й обдухване от защитния газ, осигурява 
достатъчно добра електропроводимост при разтопяването си, 
осигурява омокрянето на частиците, навлизането им в 
металната стопилката от заваръчната вана и получаването на 
композитно покритие, както и подпомага защитата на 
наваряваната повърхност от окисляване като реагира с окисния 
слой, който се отделя под формата на шлака при 
кристализацията на шева. 

Изготвени са и образци за наваряване върху предварително 
нанесен повърхностен слой от плакирани с флюс SiCp в 
посочената по долу последователност. Плочките технически 
чист алуминий се калиброват, след което се обезмасляват, 
пасивират и изсушават. Върху така обработената повърхност 
на образците се нанася повърхностен слой от подготвената 
пастообразна смес (флюс + SiCp). Следва изсушаване чрез 
нагряване до температура 50ОC и  получаване на черен плътен 
слой. Окончателното изсушаване и изпичане на нанесения 

върху образците за наваряване повърхностен слой се извършва 
при температура над 550ОC (Фиг. 4).  

  
Фиг. 4. Образци за наваряване върху предварително нанесен 
повърхностен слой при изпичането на флюса 

Върху плочките с изпечения слой от плакирани с флюс частици 
силициев карбид е успешно проведено наваряване в защитна 
газова среда (МИГ, ВИГ). 

4. Експериментални резултати 
Металографските изследвания на препарираните образци са 

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

Изготвени са дисперсно армирани с плакирани SiCp 
образци за SEM и EDX анализ по методика, разработена в 
катедра „Материалознание и технология на материалите“ – 
Технически университет София (Фиг. 2) [7]. 

   

Фиг. 5. Препарирани образци, подготвени за сканираща електронна 
микроскопия 

Резултатите от проведените чрез SEM и EDX изследвания 
на дисперсно армирани с плакирани SiCp образци са 
представени на фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7.  

Плакираните с криолит микро частици силициев карбид, 
заедно с част от алуминиевата матрица, образуват неравна 
повърхност, наблюдават се оформени кристали с неправилна 
разнообразна форма и размери фиг. 6. 
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Фиг. 6. Рентгенов енергийно дисперсионен микро анализ на 
плакирани с криолит микро частици SiCp 

Върху повърхността на частиците силициев карбид е 
установено наличието на елементите Ni, P, Na, F, което доказва 
успешното плакиране на повърхността им с флюс. 

 

 

 

 
Фиг. 7. Рентгенов енергийно дисперсионен микро анализ на плакирани 
с криолит микро частици SiCp 

Върху повърхността на представената зона след 
провеждане на рентгенов енергийно дисперсионен 
микроанализ (EDX) се установява наличието на елементите Si, 
F и Na в едни и същи зони (петна). 

5. Изводи 
 Разработена е технология за плакиране на 
метализирани частици силициев карбид с флюс при използване 
различната водоразтворимост на компонентите му. 

 Доказано е получаването на нискотопима евтектика 
при изпичане на нанесен слой от разработения флюс върху 
образци с алуминиево сплавна матрица. 

 Резултатите от проведените чрез SEM и EDX 
изследвания на препарираните частици доказват успешното 
плакиране на повърхността им с флюс. 
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