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 اخلالصة

يع  NiTiكغبائك سئٛغٛت ٔأٚضا ححضٛش عبائك  NiTiححضٛش عبائك ْٕ  ْزِ انذساعتأٌ انٓذف يٍ   

 أخشاءثى  . انٗ انغبائك انشئٛغٛت كم عهٗ حذِ Nb انُٕٛبٕٛو ٔ Ta انخاَخانٕو إضافاث يخخهفت يٍ عُصش٘

ٌ انغشض يٍ اخخباس انخصائص انفٛضٚائٛت ٔدساعت إ. يقاسَت بٍٛ خصائص كم يدًٕعّ يٍ االضافاث

 .عذة دسخاث حشاسة انخحٕل نكم عبٛكت ْٕ نخششٛح ا٘ يٍ االضافاث ْٙ االفضم نخطبٛقاث

و º 950انعُٛاث حٛث اٌ دسخت حشاسة انخهبٛذ انًغخخذيت ْٙ ححضٛش حكُٕنٕخٛا انًغاحٛق لأعخخذيج       

حى ححضٛش انعُٛاث بشكم يدايٛع حغب يكَٕاحٓا حٛث حضشث عُٛٛخٍٛ سئٛغٛخٍٛ . عاعاث 9ٔنضيٍ ابقاء 

% 56)انخٙ ححخٕ٘ عهٗ  M2ٔ (حٛخإَٛو%  45+َٛكم%  55)ٔانخٙ ححخٕ٘ عهٗ  M1ْٙ ( بذٌٔ اضافاث)

نهعُٛاث  اضٛفج%( 9ٔ% 7ٔ % 5)االضافاث يٍ عُصش انخُخانٕو بُغب  كاَج(. حٛخإَٛو% 44+َٛكم 

.  M1  ٔM2نهعُٛاث انشئٛغٛت %( 4ٔ % 2ٔ % 1)، ايا انُٕٛبٕٛو فكاَج اضافخّ بُغب  M1  ٔM2انشئٛغٛت 

بعذ عًهٛت ححضٛش انعُٛاث حًج اخشاء ٔ(.  800MPa)اٌ انضغظ انًغخخذو فٙ عًهٛت انكبظ ْٕ 

ُٚٛت، ٔيقٛاط انحشاسة انًاعح ، ٔححهٛم حٕٛد االشعّ انظححهٛم انًدٓش االنكخشَٔٙ انًاعح: انفحٕصاث انخانٛت

 .انخفاضهٙ، ٔانصالدة بطشٚقت فٛكشص ٔانًغايٛت بطشٚقت اسخًٛذط

أٌ اغهب انعُٛاث انًحضشة ححخٕ٘ عهٗ يغايٛت حبٍٛ ٔباعخخذاو ححهٛم انًدٓش االنكخشَٔٙ انًاعح       

صٚادِ فٙ قٛى  اٌ افضم. ٔاضحت، ٔانخٙ بذٔسْا عخؤد٘ انٗ حقهٛم قٛى انصالدة انًاٚكشٔٚت عهٗ انغطح

، ٔاٚضا يٍ يالحظاث انًدٓش االنكخشَٔٙ انًاعح T2 (M2+ 5% Ta)انعُٛت انصالدة انًاٚكشٔٚت ٔخذث فٙ 

   N5 (M1+4% Nb)   ٔ. (M2+4%Nb) N6فأٌ افضم حشكٛب َغٛدٙ ياسحُغاٚخٙ كاٌ فٙ انعُٛخٍٛ 

يٕخٕدة فٙ خًٛع انعُٛاث،  NiTi  ٔNi3Ti ٔ NiTi2االطٕاس ححهٛم حٕٛد االشعّ انغُّٛٛ انٗ أٌ  أشاس     

 .ٚهعب دٔس سئٛغٙ فٙ حعضٚض حأثٛش راكشة انشكم ٔانًشَٔت انفائقت NiTiاٌ طٕس ٔ

 134-46)أٌ َخائح يقٛاط انحشاسة انًاعح انخفاضهٙ حظٓش اٌ دسخاث حشاسة انخحٕل نهعُٛاث حخذسج بٍٛ 

ºطٕس ٔاحذ ْٕٔ انًاسحُغاٚج، ْٔزا ٚعُٙ بأٌ خًٛع انعُٛاث فٙ دسخت حشاسة انغشفت ححخٕ٘ عم(و ٖ . 

نٓا أكثش صالدة ٔأقم يغايٛت  M2أيا َخائح اخخباس انصالدة انًاٚكشٔٚت ٔفحص انًغايٛت فأَٓا حبٍٛ بأٌ       

 .، ٔأٌ اضافت كم يٍ انخُخانٕو ٔانُٕٛبٕٛو غانبا يا حؤد٘ انٗ صٚادة بانًغايٛت ٔحقهٛم بانصالدة M2يٍ 


