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ABSTRACT  

      To  The aim of  this research is to study the effect  of  5 wt %  Al2O3   
addition Al- base alloy on   sliding    wear   resistance  under  dry sliding  
conditions using   pin- on- disc  machine .       Wear test  was   conducted   
after   squeeze casting  under  different  pressure  ( 30 , 60 , 90) Mpa.  
    The results  show  that  wear  rate for  Al-  base  alloy   composites 
increases with  increasing  applied  load  but  decreases  with  increasing   
sliding   speed    conditions .    The  composites  which casting  at  90  Mpa  
pressure represents  lower  wear rate than those which cast at  30, 60   Mpa  
pressure and  the base alloy .  The results  also   observed  that  the 
coefficient  of  friction  increasing with increasing  sliding time but reaches 
to the steady state after 200 sec.  The   microhardness and ultimate tensile 
strength increases with increasing squeeze casting   pressure. 
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    لمادة متراكبة  تأثير اضافة دقائق أوكسيدية سيراميكية  على مقاومة البلى

  لمنيومالأمن سبيكةذات أساس 
  

  الخالصة
 5وزنية    مئوية لمنيوم بنسبة يهدف  هذا البحث الى دراسة تأثير أضافة دقائق أوكسيد أال     
لسبيكة ذات اساس المنيوم  على مقاومة البلى االنزالقي تحت  ظروف االنـزالق الجـاف    % 

لقد  تم اجراء اختبار البلى بعد اجراء السباكة .  باستخدام جهاز ذو ترتيبة  المسمار على القرص 
  ) . Mpa  )30   ،60   .90بالعصر تحت ضغوط  عصر   مختلفة 

النتائج ان  معدل البلى للسبيكة االساس والمادة المتراكبة يزداد مع ازدياد الحمـل   من  تبين   
كما تبين ان  المادة المتراكبة الناتجة بعد اجـراء  . المسلط لكنه يقل مع ازدياد سرعة االنزالق 

اظهرت معدل بليان منخفض مقارنـة مـع المـادة      Mpa 90سباكة العصر تحت    ضغط   
كما اظهرت النتـائج ان   .والسبيكة االساس )  30و Mpa)60 تراكبة المسبوكة تحت ضغط الم

 200معامل االحتكاك يزداد مع ازدياد زمن االنزالق ثم يصل الى حالة االستقرار بعد مـرور  
تزداد مع ازدياد  فانها الصالدة الدقيقة ومقاومة الشد القصوى أما بالنسبة لقيم  .ثانية من االختبار 

  . ضغط السباكة بالعصر
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