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Abstract 
This paper is about our first attempt at gas carbonitriding of wrought and casting Al alloys and aluminium 
powder using “CARBONIT” process. Technological difficulties during the experiment have been analysed. 
Microstructural and mechanical properties are investigated. Experimental results are discussed; technological 
solutions are proposed.  
 
Keywords: Gas carbonitriding, aluminium alloys, AlN, carboonitrides 
 

Технологични проблеми при газово карбонитриране на алуминиеви 
сплави 

 
Сияна ЗАБУНОВА, Пламен ПЕТРОВ 

 
1. Увод 
 

Алуминият е съвременен материал, който и до днес привлича интерес по 
отношение на разширяване на техническото му приложение, поради относително 
малкото специфично тегло и качества като топлопроводимост, пластичност, 
корозионна устойчивост. Алуминиевите сплави от друга страна имат ниска твърдост и 
износоустойчивост, което обуславя търсенето на методи за подобряването им, [1]. 
Формирането на термически устойчив и с добри трибологични, електро-изолационни и 
излъчвателни характеристики алуминиев нитрид (AlN) представлява тема на 
изследване, която не спира да се усъвършенства, [2]. Високият афинитет на алуминия 
към кислорода затруднява извършването на химико-термично обработване и се налага 
предварително „очистване‘ на повърхността на материала, за да може концентрацията 
на алуминиев оксид да бъде намалена до минимум, [3]. Значителен прогрес и добри 
експериментални резултати са постигнати в областта на йонно плазменото азотиране, 
[4]. Характерното при този метод е, че предварително извършващия се процес на 
катодно разпрашаване осигурява активиране на металната повърхност и формиране на 
покритие на повърхността на материала, [5,6]. В научните среди има интерес към 
прилагане на различни комбинирани методики и концепции за получаване на покритие 
от алуминиев нитрид след газово и плазмено азотиране на материали на алуминиева 
основа, [7,8]. В проведен научен експеримент азотирането е извършено в осцилиращ 
барабан, а за активатор на процеса се използва магнезиев прах, [9]. В експериментално 
изследване е анализирано прилагането на микровълнов разряд при атмосферно 
налягане, поддържан в среда от аргон и смес от аргон и азот върху алуминиев образец 
като е установено, че депасивирането е ефективно на 5см. от края на разряда и не се 
влияе от количеството на азота, [10]. Процесът на редукция на оксида на повърхността 
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на алуминиев прах посредством легиране с магнезий е проследена и анализирана също 
така при спичане на алуминиеви прахове в среда от азот, [11,12].  

Настоящото изследване има за цел да анализира изменение в структурата и 
свойствата на чист алуминий и алуминиева сплав след газово карбонитриране.  
 
2. Обект на изследване 
 

В настоящия доклад са предстaвени проведените предварителни изследвания за 
възможностите за газово карбонитриране на алуминиеви сплави. Основният 
технологичен проблем се явява необходимостта от депасивиране на насищаните 
повърхности от формиращият се на повърхността на алуминия и сплавите му Al2 O3 . 
При първоначалния експеримент за насищане на деформируема алуминиева сплав чрез 
газово карбонитриране бе използван амониев хлорид като депасивиращо вещество, 
традиционно използвано при химикотермично обработване на корозионно устойчиви 
стомани. Поради силното понижаване на твърдостта на деформируемата сплав поради 
протичащите процеси на отгряване и рекристализация при нагряването ( премахваща 
влиянието на наклепа на студено пресованите сплави), за следващите експерименти 
бяха подбрани чист алуминиев прах и надевтектична алуминиево-силициева сплав 
AlSi24 с химичен състав, представен в табл. 1.  
 

Табл.1 Химичен състав на алуминиева сплав AlSi24 

Сплав Химичен състав, % 

AlSi24 
Si Fe Ti Cu Mn Ni Cr примеси 

22-26 0,45 0,10 0,20 0,30 0,20 0,10 0,15 

 
3. Методика 
 

Процесът бе проведен при температура 510°С (по-ниска от температурата на 
евтектичната линия в системата Al-Si), в лабораторна пещ с реторта с обем 2 литра, в 
среда от амоняк NH3 и CO2, използвана за насищане по метод “ Carbonit” (фиг.1). След 
химико-термичната обработка бе проведен фазов анализ за алуминиевия прах, с 
помощта на ретгеноструктурен дифрактометър в Cr- Kα лъчи, микроструктурен анализ 
и измерване на микротвърдост за надевтектичната алуминиева сплав. Предвид 
направеното литературно проучване за депасивиране бе използван гел, съдържащ 
магнезий, със състав: 30% MgCl, желиращ агент, вода, съдържащ още микроколичества 
MgSO4, KCl, NaCl, CaCl2, Br. 
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Фиг.1 Циклограма на процеса по карбонитриране 

 
4. Резултати  
 

 

Фиг.2 Рентгеноструктурен фазов анализ на Al-прах: а) в изходно състояние; б) след насищане 
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а)    б) 

 
в)    г) 

Фиг. 3 Микроструктурен анализ: а) изходна структура на надевтектичната алуминиева сплав; б) 
разпределение на микротвърдост от повърхността към сърцевината; в) дифузионен слой; г) 

дифузионен слой в поляризирана светлина 

 

 

Фиг. 4 Разпределение на микротвърдост от повърхността към сърцевината на сплавта 
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Фиг. 5 Морфология на дифузионната зона: а) в евтектикума;б) в слой включващ силициев 
кристал 

 
Анализ на получените резултати  

При дифузионното насищане на надевтектична алауминиева сплав при 
използвания депасиватор, съдържащ магнезиев хлорид се наблюдава дифузионен слой 
с дълбочина около 100 m, открояващ се по-добре в поляризирана светлина. 
Измерената повърхностна твърдост, показва че подобно на насищането на 
деформируеми сплави се наблюдава понижаване на същата в сравнение с изходната на 
сплавта, което предполага, че по време на насищането се намаляват по стойност 
структурни макро и микронапрежения в лятата алуминиева сплав. Високи стойности за 
микротвърдост са установени в силициевите кристали след насищането, но аналогична 
микротвърдост за тях е установена и в изходната структура.  

При проведения фазов анализ на алуминиевия прах наситен при същите условия 
се вижда че след насищането се запазват интерферентните максимуми съответстващи 
на кристалната решетка на алуминия, като се наблюдава само понижаване на 
интензитета на тези максимуми и известни минимални изкривявания във фона на 
рентгенограмата, загатващи появата на линии на нова фаза.  

Малката повърхностна твърдост и получените резултати от фазов анализ 
предполагат, че получената дифузионна зона, вероятно е твърд разтвор на азот в 
кристалите, представляващи твърд разтвор на Si в евтектичната смес от системата Al-
Si.  
 
6. Изводи: 
 
1. Депасивирането с гел съдържащ MgCl позволява формирането на дифузионна зона 

с малка дълбочина и ниска твърдост.  
2. Необходимо е изследване дали полученият дифузионен слой с малка дълбочина и 

твърдост повлиява положително износоустойчивостта на алуминиевата сплав, което 
би могло да се дължи на евентуално понижен коефициент на триене или поява на 
микро пори задържащи смазващи вещества.  

3. Следва да се потърси подобряване на резултата от химико-термично обработване на 
алуминиевата сплав при използване на описания депасиватор, чрез удължаване 
времето на насищане, с цел формиране на нова фаза в по-големи количества и 
повишаване на температурата на насищане доколкото е възможно.  
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4. Изследванията следва да продължат с използването на други химически 
депасиватори, или други физични методи за депасивиране за получаване на по-
благоприятни резултати. 
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