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مـواد متراكبـة ) مـن cm 2.5) وقطرهـا (cm 13تناول البحث الحالي تحضیر قضبان طولها (

 مـن  )Fly ash(الرمـاد المتطـایر مـن) مقـواة بـدقائق Al –Si– Mgتمثـل بسـبیكة ( ذات اساس معدني

) %2,4,6,8من جهة اخرى بنسب وزنیة مختارة هـي ( )Dust ash(من الغبار المتطایر جهة ودقائق

. 

 Vortexتقنیـة الدوامـة ( سـتعمالأبحضرت سبیكة االساس والمواد المتراكبـة بطریقـة السـباكة 

Technique تــــم تحضــــیر مجمــــوعتین  یــــة فــــي ارضــــیة ســــبیكة االســــاس ، وقــــد) لتشــــتیت دقــــائق التقو

) مـادة aتضـمنت المجموعـة االولـى (ماد على نوعیـة مـواد التقویـة. باالعتمن المواد المتراكبة تین رئیس

تضــــمنت  بینمــــا )0.454µm( الحجم الحبیبــــيوالمتمثلــــة بــــمــــن الرمــــاد المتطایر اكبــــة مقــــواة بــــدقائق متر 

الحجم الحبیبــــي والمتمثلــــة بــــ مــــن الغبــــار المتطــــایر مــــادة متراكبــــة مقــــواة بــــدقائق )bالمجموعــــة الثانیــــة(

)0.620µm.( 

متطــایر لمعرفــة تــم أجــراء التحلیــل الكیمیــائي لكــل مــن الســبیكة االســاس ودقــائق الرمــاد والغبارال

ج المحضـــرة فقـــد اشـــتملت علـــى امـــا الفحوصـــات التـــي اجریـــت علـــى النمـــاذالبنیـــة التركیبیـــة لكـــل مـــنهم 

تحـت ظـروف مختلفـة للنمـاذج  البلـى والمـادة المتراكبـة  وفحـص للسـبیكة االسـاس والصـالدة الشداختبار 

 طـــوار المترســـبةمعرفـــة االوالفحـــص المجهـــري عـــالوة علـــى فحـــص حیـــود االشـــعة الســـینیة ل  المحضـــرة

 التقویة في ارضیة سبیكة االساس .عملیة تشتیت دقائق  اواالطوار الناتجة عن

وقــد اظهــرت نتــائج الفحــص المجهــري ان البنیــة المجهریــة للمــادة المتراكبــة ذات حبیبــات انعــم 

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



فقـد   البلى اختبار الشد والصالدة و فحص ارضیة السبیكة االساس والحدود البلوریة ، اما فیما یخص

والصـالدة مـع زیـادة نسـب دقـائق التقویـة المضـافة البلـى  الشـد ومقاومـة مقاومـة بینت النتائج ازدیاد قیم

 في السبیكة االساس . هیث تبقى عند قیم اعلى مما هي علیح

كیــة فقــد لــوحظ ان هنــاك زیــادة الخــواص المیكانی فــينوعیــة دقــائق التقویــة المضــافة  ثیرأتــامــا 

الرمــاد  والصـالدة بالنسـبة للمــادة المتراكبـة المقـواة بـدقائق البلـى ومقاومـة الشــد فـي قـیم مقاومـة ملحوظـة

اعلــى ممــا  َا◌ً یمــوالتــي اكتســبت ق لمــادة المتراكبــة المقــواة بــدقائق الغبــار المتطــایرمقارنــة مــع ا المتطــایر

 في السبیكة االساس . ههي علی

االلمنیــــوم  طــــورفقــــد لــــوحظ ترســــیب لنمــــاذج المحضــــرة امــــا فحــــص حیــــود االشــــعة الســــینیة ل

الرمـــاد  مقـــواة بنســـب مختـــارة مـــن دقـــائقفـــي كـــل مـــن الســـبیكة االســـاس والمـــادة المتراكبـــة ال والســـلیكون

 )AlFeSi( ظهـور اطـوار وسـطیة علـى ، عـالوة مـن جهـة اخـرى الغبار المتطـایرمن جهة و  المتطایر

 .في السبیكة االساس مع االلمنیوموهذا دلیل على تفاعل العناصر السبائكیة الموجودة 


