
 ملخص البحث
أسةا  مةن سةبيكة             تيهدف البحث الحالي إلى دراسة تحسين الخواص الميكانيكيةة لمةادة متراكبةة  ا

Al-Mg-Si  مقةةةةةةواة بةةةةةةديا م سةةةةةةيراميكية مةةةةةةن ا لومينةةةةةةا )Al2O3 بواسةةةةةةطة اسةةةةةةتخدام الميةةةةةةام ت الحراريةةةةةةة )

 الميكانيكية . 

( . و يةةد أيريةةت الميةةام ت Stir- Castingكة بةةالم ج   تةةم تحرةةير المةةادة المتراكبةةة بطسةةتخدام طريقةةة السةةبا

الحرارية و الحرارية الميكانيكية عمى المادة المتراكبة المنتية بمسمكين, ترمن المسمك األول  إيراء  المياممةة 

( ساعة + تبريةد 2  م ( و لمدة  º 480الية   تسخين اليينات إلى درية  الحرارية فقط و ترمن الخطوات الت

 م( و لمةدة  منيةة تتةراوح بةين º 160  ( يةوم + تيتيةم انةطناعي عنةد 2بالمةاء + تيتيةم طبييةي لمةدة   عسري

و هةةو الةة من الةة   ييطةةي أعمةةي فرةةل إ  تةةم تحديةةد  مةةن التيتيةم األ, ( سةاعة + تبريةةد بطةةه بةةالهواء ( 11-2 

النة دة ليينةات المسةمك ن دة لكةل مةن المةادة األسةا  و المةادة المتراكبةة المنتيةة .  أظهةرت نتةا   فحةص 

( 9  فرل لممادة المتراكبة هةو( ساعات  أما ال من األ6لمسبيكة األسا  هو  فرل يتيم األاألول إن  من الت

سةاعات . وفةي المسةمك اليةاني أيريةت المياممةة الحراريةةة الميكانيكيةة التةي ترةمنت الخطةوات التاليةة   تسةةخين 

( يةوم + تيتيةم 2ريع بالمةاء + تيتيةم طبييةي لمةدة  ة + تبريةد سة( ساع2  ة ( و لمد م º  480اليينات إلى  

م(  º 200  بةةةالهواء + تلةةةكيل بالدرفمةةةة عنةةةد ( سةةةاعات + تبريةةةد بطةةةي  9م( لمةةةدة   º 160  انةةةطناعي عنةةةد 

 ةالهةدف مةن إيةراء هة ت التيربةة هةو لتحديةد نسةب(% + تبريد بطه بةالهواء (,و   40,30,20بنسب تلكيل    و 

 التي تيطي أفرل خواص ميكانيكية لممادة المتراكبة المنتية .و  فرل التلكيل ا 

من نتا   الفحص الميهر   تبين إن  يادة نسبة التلكيل تؤد  إلى تكسر ديا م التقوية و تنييمهةا و تو ييهةا 

 بلكل أكير تيانسًا . 



( و yالخرةةوع  كمةةا أظهةةرت نتةةا   فحةةص اللةةد  إن  يةةادة نسةةبة التلةةكيل تةةؤد  إلةةى ارتفةةاع فةةي يةةيم إيهةةاد 

( , و كانةةت أفرةةل يةةيم ايهةةاد الخرةةوع و إيهةةاد اللةةد األينةةى إيةةراء المياممةةة  uإيهةةاد اللةةد األينةةى  

 .كيل , أما ييم المطيمية فطنها تنخفض مع  يادة نسبة التل  %30الحرارية و بنسبة  تلكيل 

ارة عمى خواص المواد المتراكبة  اير  فحص اللد عند دريات حرارية تتراوح بين و لدراسة تطيير دريات الحر 

 250-50)º  و أظهرت النتا   إن ارتفاع دريات الحرارة تؤد  إلى انخفاض ييم إيهاد الخروع و إيهةاد م ,

 اللد األينى و ارتفاع ييم المطيمية .

(الةة   يمنةةع تكةةوين MgAl2O4سةةيب الطةةور (  تر  X-Ray   فحةةص األلةةية السةةينية   و يةةد لةةوحظ مةةن نتةةا 

( و ييمةةل عمةةى  يةةادة التةةرابط بةةين ديةةا م التقويةةة و المةةادة األسةةا  كمةةا ييةة   لةة  السةةبب فةةي  Mg2Siالطةةور  

 تطخير عممية الترسيب و  يادة ال من ال  م لمونول إلى  من التيتيم األميل  .   


