
 الخالصة

مــواد ) مــن cm 1.5) وقطرهــا (cm 13تنــاول البحــث الحــالي تحضــیر قضــبان طولهــا (

مـن ) ZrO2) مقـواة بـدقائق الزركونیـا (Al – Cu – Mgتمثـل بسـبیكة ( متراكبة ذات اسـاس معـدني

 ) .%1,3,4.5,6) من جهة اخرى بنسب وزنیة مختارة هي (Al2O3جهة ودقائق االلومینا (

 Vortexستخدام تقنیة الدوامـة (أبالمواد المتراكبة بطریقة السباكة حضرت سبیكة االساس و 

Technique تـــم تحضـــیر مجمـــوعتین  یـــة فـــي ارضـــیة ســـبیكة االســـاس ، وقـــد) لتشـــتیت دقـــائق التقو

باالعتمــاد علــى نوعیــة مــواد التقویــة، حیــث تضــمنت المجموعــة االولــى مــن المــواد المتراكبــة تین رئیســ

)a25والمتمثلة باالحجـام الحبیبیـة ( ائق الزركونی) مادة متراكبة مقواة بدقاµm≥p.size≥0.05µm( 

مـــــادة متراكبـــــة مقـــــواة بـــــدقائق االلومینـــــا والمتمثلـــــة باالحجـــــام  )bتضـــــمنت المجموعـــــة الثانیـــــة( بینمـــــا

 ).30µm≥p.size≥0.1µmالحبیبیة(

 اما الفحوصات التي اجریت على النماذج المحضرة فقـد اشـتملت علـى اختبـار الشـد للسـبیكة

االســاس وفحصــي الكــالل والصــالدة والفحــص المجهــري عــالوة علــى فحــص حیــود االشــعة الســینیة 

نتیجة المعاملة الحراریة المحلولیـة او التعتیـق اواالطـوار الناتجـة مـن عملیـة  معرفة االطوار المترسبةل

ة ثیر المعاملــــة الحراریــــأتــــ ت الدراســــةتشــــتیت دقــــائق التقویــــة فــــي ارضــــیة ســــبیكة االســــاس ، وتضــــمن

المزدوجــة التــي  عــن عملیــة التعتیــق ) وعملیــة التشــكیل الالحقــة فضـال°495Cالمحلولیـة عنــد درجــة (

مـدة  )°150C(األولي عند درجة  لفحص الصالدة والمتمثلة بالتعتیقاجریت على النماذج المحضرة 

ثیر أدراســة تــهــذا عــالوة علــى  ،مختلفــة فتــرات خــالل )°170C( ثــم تبعهــا تعتیــق عنــد درجــة ســاعتین

   .بعض خواصها المیكانیكیة  ئق التقویة المختارة فياالساس بدقا عملیة تقویة السبیكة

وقد اظهرت نتـائج الفحـص المجهـري ان البنیـة المجهریـة للمـادة المتراكبـة ذات حبیبـات انعـم 

مــا فــي كــل مــن  نوعــَا◌ً  َا◌ً التقویــة المضــافة كــان متجانســمــن الســبیكة االســاس كمــا ان توزیــع دقــائق 



ة الســـبیكة االســـاس والحـــدود البلوریـــة ، امـــا فیمـــا یخـــص فحصـــي الكـــالل والصـــالدة فقـــد بینـــت ارضـــی

یث تبقى النتائج ازدیاد قیم كل من مقاومة الكالل والصالدة مع زیادة نسب دقائق التقویة المضافة ح

 في السبیكة االساس . هعند قیم اعلى مما هي علی

كیـة فقـد لـوحظ ان هنـاك زیـادة الخـواص المیكانی فـينوعیـة دقـائق التقویـة المضـافة  ثیرأامـا تـ

في قیم مقاومة الكالل والصالدة بالنسبة للمادة المتراكبة المقواة بـدقائق االلومینـا مقارنـة مـع  ملحوظة

فـــي الســـبیكة  هاعلـــى ممـــا هـــي علیـــ َا◌ً نیـــا والتـــي اكتســـبت قیمـــالمـــادة المتراكبـــة المقـــواة بـــدقائق الزركو 

 االساس .

فقـــد لـــوحظ ترســـیب  لنمـــاذج المحضـــرة والمعاملـــة حراریـــاعة الســـینیة لامـــا فحـــص حیـــود االشـــ

) في كل من السبیكة االساس والمادة المتراكبة المقواة بنسب مختارة مـن دقـائق كـل CuAl2الطور (

ظهور اطـوار وسـطیة وهـذا دلیـل علـى  علىاللومینا من جهة اخرى، عالوة من الزركونیا من جهة وا

فضــال عــن ظهــور اطــوار  ،فــي الســبیكة االســاس مــع االلمنیــومالموجــودة تفاعــل العناصــر الســبائكیة 

 اخرى تخص مواد التقویة(الزركونیا وااللومینا).


