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Резюме: Целта е разработването на технология за получаване на микро и нано-композитен материал, като за 
матрицата се използва алуминиева сплав, в която се въвеждат микро и нано частици от TiC и SiC. В разработката са 
разгледани различни методи за смесване на микро и нано частиците с разтопения метал (матрицата) и е направен анализ на 
получените резултати. 
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Abstract:The purpose of the paper is the development of technology for the preparation of micro- and nano-composite material 
with used the matrix from aluminum alloy, in which introduced micro and nano particles of TiC and SiC. The paper examined various 
methods of mixing micro and nano particles with molten metal (matrix) and analysis of results. 
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I. Увод 

Композитните материали са изкуствено създадени 
материали с нови свойства, който съчетават в себе си 
положителните качества на изграждащите ги компоненти. 
Основното изискване, което гарантира нормална работа на 
композитите e между двете фази да няма никакви 
взаймодействия, например химически реакции или протичане 
на дифозионни процеси.  

В зависимост от размера на усилващите компоненти, 
композитите се делят на: 

- макрокомпозитни материали (макроскопически 
размери на компонентите > 1000 μm) Например медни и 
алуминиеви сплави, уякчени с волфрамови или стоманени 
жички. 

- микрокомпозитни материали - (размер на частиците, 
дебелина на влакното или слоя < 1 μm). Например 
материалите армирани с частици, влакна или слоеве с 
насочено кристализирали евтектики и др. 

- нанокомпозитни материали (Нанокомпозит – това е 
материал, който се образува от въвеждането на наноразмерни 
частици (пълнители) в твърда фаза структура (матрица). 

Композитните материали с алуминиева матрица (КМАМ) 
се отнасят към групата на леките материали с много добро 
експлоатационно поведение. Уякчаването на КМАМ става чрез 
материал  вграден в матрицата с нано или микро размери. 
Армировката не винаги служи като засилване на съединението, 
но се използва също да се променят физическите свойства, 
например: износоустойчивост, коефициент на триене, или 
топлопроводност. Обемът, който заема уякчаващата фаза може 
да бъде от няколко до 70%. 

II. Получаване на композитен материал на алуминиева 
основа с пълнител микрочастици от TiC и наночастици от 
TiC и SiC. 

1. Опит за получаване на смес от алуминиево силициева 
сплав AlSi7 с микрочастици от TiC. 

Алуминиевата сплав се топи в керамичен тигел поставен в 
елесктро-съпротивителна пещ (фиг. 1) и се прегрява до 
температура 7500С. 

Влаганото количество микрочастици от TiC е съответно – 
0.5, 2, 5, 10 и 15 теглови % от сплавта. 

След стопяване и прегряване на сплавта, в тигела се 
поставя пълнителя и се разбърква интензивно с метална 
бъркалка (фиг.2). 

От получените смеси се отливат в кокила (фиг. 3) пробни 
тела (фиг. 4) за изпитване на механични свойства – якост на 
опън, ударна жилавост и твърдост. 

2. Опит за получаване на смес от технически чист 
алуминий с микрочастици от TiC и наночастици от TiC и SiC. 

Първите проби са аналогични на предишните: 

- използва се електросъпротивителна пещ и керамичен 
тигел за топене на алуминия; 

- нанопраховете се въвеждат в алуминия след неговото 
стопяване, със и без флюси; 

 
Фиг. 1. Eлектросъпротивителна пещ 
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Фиг. 2. Механично разбъркване на алуминиевата сплав и 

микрочастици от TiC. 

 

 
Фиг. 3. Метална кокила 

 

 
Фиг. 4. Лети заготовки на пробни тела за изпитване на якост на 

опън, ударна жилавост и твърдост 

- сместа се разбърква механично с метална бъркалка; 

- прегрява се до 8000С и се задържа от 30 min до 2 часа; 

- пробните тела се отливат в кокила; 

- количеството на пълнителя варира от 0.1 до 5 
теглови%. 

При следващите опити карбидните прахове се въвеждат 
преди стопяването на цялото количество алуминий по следния 
начин: 

- първо се стопява и се прегрява до 8000 С две трети от 
алуминиевата матрица (на пример 600g), в керамичен тигел и 
електросъпротивителна пещ (фиг.1 и фиг. 2); 

- след това определеното количество карбиден прах се 
потапя в стопилката увито в алуминиево фолио и се затиска с 
останалата една трета твърд алуминий; 

- тигелът се връща в пещта и след стопяване се задържа 
до 12 часа; 

- разлива се в метална кокила (фиг. 3), като 
предварително се разбърква механично с бъркалка. 

Целта е максимално бързо да се въведе в стопилката 
керамичния прах, за да не се окисляват карбидите. 

За да се избегне механичното разбъркване може да се 
използва индукционна пещ, при която течният метал 
интензивно се разбърква от магнитното поле. 

За целта се използва високочестотна индукционна пещ с 
графитов тигел с вместимост 1.5 dm3 (фиг. 5). Температурата се 
следи с оптичен пирометър IL-92. 

 
Фиг. 5. Индукционна пещ с графитов тигел с вместимост 
1.5 dm3 

 

 
Фиг. 6. Интензивно разбъркване на течния метал от 

магнитното поле 

 

И тук прахта се влага след стопяването на метала, като се 
използват различни флюси – боракс, дегал др. 

III. Получени резултати 
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TiC 
% 

micro 

HV0,05 

средно 

0 22.82 

0,5 22.83 

2 24.96 

5 29.7  

TiC 
% 

nano 

HV0,05 

средно 

0 22.82 

0.1 26.47 

1 27.77 

 

SiC 
% 

nano 

HV0,05 

средно 

0 22.8. 

0,1 24.98 

1 29.93 

2 31.08 

 
IV. Анализ и извод 

Поради близкия порядък на получените резултати от 
пробите с и без армиращи частици стигнахме до извода, че така 
разгледаните технологии за въвеждане на микро и нано 
частици в металната стопилка са неефективни. За по – добър 
ефект се налага разработването на изцяло нова технология или 
комбинация от разгледаните по-горе.  
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