
ҳқƫƲƣỷ ǑƤǜƧқƤǜƧƣỷ  ỸƹǜƳƣƳƫƝǔƣỷƳ Ǒ31   үǜƣỷ)(A  ƣỷққƌ.103012   

 

136 
 

Effect of Laser Surface Treatment on the Properties of 
Composite Material Produced by Powder Technology 

                                     
Khansaa Dawood Selman 
Electromechanical Engineering Department, University of Technology / Baghdad 
Enaam Obeid Hassoun 
Electromechanical Engineering Department, University of Technology / Baghdad 
Dunia Hermez Esckndar 
Electromechanical Engineering Department, University of Technology / Baghdad 
E-mail:dunia060708@yahoo.com 
Ameer Saadi Shajar 
Electromechanical Engineering Department, University of Technology / Baghdad 
 

 
 
 

Received on: 30/5/2012     &    Accepted on: 7/3/2013 
 

 
ABSTRACT                                                                                                                 
     In this investigation we obtained composite material by the powder technology 
process of metallic matrix which posses particle size ( 20µm ) with changing the 
percentage of additive ceramic material which posses particle size    ( 53 µm) 
which is widely used in aerospace vehicle ,medical and engineering applications.        
Macro hardness and physical properties  (density ,porosity), also microstructure 
which were produced from laser surface treatment of  the composite material were 
done into two stages:                                                                                  
1- To study the first stage: study the effect of the changing in the percentage of the 
additive ceramic material   SiC (%5 ,%10 ,%15 ,%20 ) on hardness and physical 
properties of composite material before and  after sintering of the specimens.      
2-The second stage  :The study the effect of laser surface treatment on hardness 
and physical properties with different percentages. 
Pluse Nd:YAG laser was used with frequency ( 3Hz ),wave length (1064nm), laser 
energy ( 1J ) and pluse width (100 nm) and study the effect of one pluse  and two 
pluses  on hardness after sintering of the specimens.                                   
      The results which were obtained experimentally reveals the impovment in the 
structure and hardness and also the  physical properties (density ,porosity) for the 
specimens treated by laser with two pluses and additive  percentage  (%20 ) .          

                                                                                                                                      
                                              

املة الحراریة السطحیة باللیزر على خواص المادة متراكبة عتأثیر الم
  منتجة بطریقة تكنولوجیا المساحیق

  
  الخالصة

في ھذا البحث تم الحصول على مادة متراكبة بطریقة تكنولوجیا المساحیق ذات اساس مع دني        
)Al(  بحج   م حبیب   ي)20µm( م   ع تغی   ر نس   بة الم   ادة الس   یرامیكیة المض   افة )SiC ( بحج   م حبیب   ي
)53µm(  د وق . وك ذلك التطبیق ات الطبی ة والھندس یة ,ذات التطبیق ات الواس عة ف ي الس فن الفض ائیة
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) المس امیة ,الكثاف ة ( والخواص الفیزیاوی ة ) كرویة یالماالصالدة ( ة كتمت دراسة الخواص المیكانی
  :على مرحلتین للمادة المنتجة وكذلك البنیة المجھریة , 

 ,5 %,10%,15%,20( دراسة تأثیرالتغیر في نسبة المادة السیرامیكیة المضافة :لة االولى المرح1-
 .تلبید العیناتبعد على الخواص المیكانیكیة والفیزیاویة للمادة المنتجة قبل و %)
للم ادة والفیزیاوی ة ة ك یكانیمدراسة تأثیرالتصلیدالسطحي باللیزر على الخواص ال: المرحلة الثانیة 2-
 Pulseی اك م ن الن وع النبض ي  -نی دیمیوم  ت م اس تخدام لی زر .  نتج ة عن د نس بة أض افة متغی رةالم

Nd:YAG with out (SHG)   3 بت  رددHz  1064(وط  ول م  وجي nm ( وطاق  ة)E=1J  (  
 ل  ىنبض  ة واح  دة او نبض  تین عتأثیرودراس  ة  )with of pluse 100nm (ومق  دارعرض النبض  ة 

  .د تلبید العیناتالخواص المیكانیكیة وذلك بع
ظھ رت النت  ائج الت ي ت  م الحص ول علیھ  ا عملی ا تحس  ن البنی ة المجھری  ة وك ذلك تحس  ن واض ح ف  ي أ  

 خاص  ةو) المس  امیة ,الكثاف  ة ( والخ  واص الفیزیاوی  ة ) كروی  ة یالماالص  الدة ( الخ  واص المیكانیكی  ة
  .)20%( ونسبة االضافة )pluse of laser 2(ملة باللیزر اللعینات المع

  
   لمقدمةا

ة بطریق ة تكنولوجی ا المس احیق نعفي االونة االخیرة ازداد االھتمام ب المواد المتراكب ھ المص           
المق واة بم ادة كاربی د الس لیكون والت ي ین تج مثل المادة المتراكبھ المتكون ھ م ن ارض یة م ن االلمنی وم 

الموص لیة (واص الفیزیاوی ة الخ  ف يوك ذلك تحس ن ) المقاوم ة(عنھا تحسن في الخ واص المیكانیكی ة 
 Powder( تكنولوجی    ا المس    احیقتعتب    ر الم    واد المتراكب    ة المنتج    ة بطریق    ة  . [1])الحراری    ة

Technology   (  المتقدم ة ذات خ واص مھم ة تناس ب العدی د م ن التطبیق ات الص ناعیة النھ ا تجم ع
لی ة او ط رق تص نیعھا بین خواص  مادتین او أكثر وذلك  من خالل التحكم بنوع ونس ب الم واد االو

أن المواد المتراكبة المصنعة بطریقة تكنولوجیا المس احیق ذات تطبیق ات واس عة منھ ا ص ناعة ع دد .
ناتج ة  Material) (Composite  أن الم ادة المتراكب ة. [3,2]التروس ,یت یمحامل ذاتیة التز,القطع 

علھا كیمیائی ا وتتص رف عل ى اس اس ارتباط مادتین او اكثر مع بعضھا ارتباطا فیزیائیا وعدم تفاعن 
الم  ادة ككتل  ة واح  دة بحی  ث تمتل  ك خ  واص افض  ل مقارن  ة بخ  واص مكونات  ھ ویح  ددھا ق  انون الخل  ط 

)Rule of mixture(  وتعتب  ر م  ن الم  واد الھندس  یة ذات الخ  واص المیكانیكی  ة العالی  ة النھ  ا تمتل  ك
  .ینعالیت) Stiffness  (مقاومة ومتانة 

: الت  ي جعل  ت الم  واد المتراكب  ة تتف  وق عل  ى الم  واد التقلیدی  ة االعتیادی  ة ھ  يان اھ  م العوام  ل       
ً و ك  ذلك  , االنت  اج الواس  ع,انخف  اض الكلف  ة  تحم  ل األجھ  ادات لفت  رة طویل  ة م  ع كثاف  ة واطئ  ة نس  بیا

وتتص  ف الم  واد المتراكب  ة ال  ى نس  بة المتان  ة ال  ى ال  وزن عالی  ة ، أن  ذالع  الیتین أ المقاوم  ة والمتان  ة
ب  دورھا تص  نف ال  ى م  ادة  والت  يمختلف  ة منھ  ا مایعتم  د عل  ى الم  ادة االس  اس المس  تعملة  تص  نیفات

وم ادة متراكب ة  )CMC(ومادة متراكبة ذات أساس سیرامیكي  )MMC(متراكبة ذات أساس معدني 
ادا على ن وع م ادة التقوی ة فتتض من التقوی ة بال دقائق مأما تصنیفھا أعت) PMC(ذات أساس بولیمري 

  . [5,4]اللیاف  والتقویة بالطبقات ابالتقویة ,
ف ي  ذات االساس المعدني تمتلك خ واص ممی زة  وذل ك لتطبیقاتھ ا الواس عة المواد المتراكبة ان      

ص  ناعة ھیاك  ل الط  ائرات والس  فن الفض  ائیة وص  ناعة اج  زاء الس  یارات والص  ناعات االلكترونی  ة 
ً م ا ب ین الم ادة  انھا تمتلك یقة الستعمالھا في مجاالت علمیة دق يوالسبب الرئیس. [7,6] ً قوی ا ترابط ا

ركزت االبحاث العلمیة في الس نوات . [8]  التقویة وامكانیة حدوث انتشار فیما بینھمامادة االساس و
االخیرة على االھتمام بالسیطرة على المحددات المرافقة لتصنیع المواد المتراكبة المعدنیة م ن خ الل 

,  البلی انالتم دد الح راري والتوص یلیة الحراری ة واالحتك اك ومقاوم ة  االھتمام بالسیطرة على معامل
   [10,9,6] .وذلك من اجل زیادة امكانیة استعمال ھذه المواد في مختلف التطبیقات 

ال وزن تجعل ھ / زیادة في نسبة المقاوم ة  یمتلك االلمنیوم خواص مھمة مثل الكثافة المنخفضة وكذلك
ان الم واد المتراكب ة ذات االس اس م ن االلمنی وم والمق واة ب دقائق م ن . مناس با لع دة تطبیق ات ھندس یة

. [12,11]كاربید السلیكون ھ ي االكث ر اس تخداما الن ھ ذه الم واد تعط ي مقاوم ة بل ى وتاك ل جی دة  
أكاس ید المع ادن م ن أكث ر ان واع الم واد الس یرامیكیة الت ي تس تخدم كم ادة مض افة و تعتبر الكاربی دات
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تقنی   ة تكنولوجی   ا المس   احیق أن  .[13] واد المتراكب   ة ومنھ   ا كاربی   د الس   لیكونللحص   ول عل   ى الم   
)Powder Technology    (تراكب ة م ع أمكانی ة أنت اج مالملبدة والمواد ال أدت الى تطویر الكاربیدات

ان . [14]ضھا مثل تصنیع أجزاء معقدة وكراسي التحمیل والمكثف ات مواد غیر قابلة لاللتحام مع بع
ف  ي االرض  یة یقل  ل م  ن ع  دد المس  امات مم  ا یجع  ل عملی  ة توزی  ع دق  ائق     SiC   خل  ط دق  ائقعملی  ة 

SiC    ف  ي االرض  یة اكث  ر انتظام  ا وبالت  الي یزی  د م  ن الت  رابط عن  د الس  طوح الفاص  لة م  ا ب  ین دق  ائق
SiCو Al   عملی  ة تلبی  د المس   احیق  ف  يفض  ال ع  ن ان الخل  ط ی   ؤثر , وتج  انس  المنت  وج النھ   ائي

           ما یؤدي الى زیادة التالحم ما بین الدقائق وكذلك زیادة سرعة عملیات االنتش ارموسة المكب
.[16, 15] 

  الجانب العملي 
   طة شركةاوالمصنع بوس ) m µ20(تم استخدام مسحوق االلمنیوم ذو حجم دقائقي       

(South Bay Technology (SBT))  المس تخدمة راكب ة االمریكی ة كم ادة اس اس معدنی ة للم ادة المت
ذو حج  م دق  ائقي SiC أم  ا الم  ادة المض  افة فق  د ت  م اس  تخدام مس  حوق كاربیدالس  لیكون  . البح  ثي ف  
)53µm( وق  د تم  ت أض  افتھ بنس  ب مئوی  ة وزنی  ة مق  دارھا)ال  ى مس  حوق  %)5 %,10%,15%,20

اص یب ین الخ وف ) 2(رق م الج دول أم ا یب ین بع ض خ واص االلمنی وم  ) 1 (رق م  والج دول االلمنی وم
  .المیكانیكیة والفیزیاویة لعدد من المواد السیرامیكیة

  
  . [11]بعض خواص االلمنیوم   )1(رقم جدول 

Physical Properties 
Density 2.7 g/cm3  

Mechanical Properties 
Hardness Vickers 15 HV 

Modulus of Elasticity 68 GPa 
Shear Modulus 25 MPa 

Electrical Properties 
Electrical Resistivity 2.7*10-6 ohm-cm 

Thermal Properties 
Melting Point 660.37 °C 

Specific Heat Capacity 0.9 J/kg-°C 
Thermal Conductivity 210 W/m-K 

Heat of Fusion 386.9*103 J/kg 

    
  .[12]لیكونسخواص كاربید ال)  2(رقم جدول 

Value  Property 

3.21 g/cm3 Density 
0.66 J/kg ° c Specific Heat 

450 MPa Flexural Strength 
2.94 MPa m½ Fracture Toughness 

2800 HV Hardness 
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  : صنیع المادة التراكبةت
  المزیج االساس  تھیئة

 )%5 ,%10,%15,%20 (یكون بالنس ب لذلك باض افة كاربی د الس تم تھیئة المزیج و        
الى مسحوق االلمنیوم وذلك لدراس ة ت اثیر النس ب الوزنی ة لكاربی د الس لیكون المض افة ال ى 

  .مسحوق االلمنیوم 
  الخلط
كون بالنسب الم ذكورة س ابقا م ع مس حوق االلمنی وم داخ ل وع اء لیتم خلط  كاربید الس     

وذل  ك للحص  ول عل  ى التوزی  ع المن  تظم والمتج  انس ) 15min (دة ت  م الم  زج لم  , زج  اجي
وت م وزن النس ب المئوی ة الوزنی ة بأس تعمال می زان  ,كون م ع االلمنی وملیالس  لدقائق كاربید

  (0.0001).  الكتروني حدیث ذو حساسیة عالیة
  ) التدمیج   (الكبس
قنی ة الك بس باتج اه واح د في ھذه المرحلة یتم تشكیل العینات وذلك م ن خ الل اتب اع ت       

)(Uniaxial 2 بض غط مق داره م ن الف والذ مص لد حراری ا  بأس تخدام قال ب ton) ( بوس اطة
 .  )min 1 (مكبس ھیدرولیكي لمدة 

  التلبید  
تم اجراء التلبی د للمكبوس ات م ن خ الل وض عھا داخ ل الف رن حی ث ت م اس تعمال ج و        

 :وكما یلي یل التلوث الناتج عن الھواء الجويمكربن لمنع  حصول التاكسد للعینات ولتقل
الجو المكربن الھدف منھ ھو حمایة العینات من التاكسد ویتم بوضع العین ات ف ي حاوی ة س یرامیكیھ 
ومن ثم وضع بودقھ صغیرة من مادة االلومین ا تش بھ فنج ان القھ وة ف وق ك ل عین ة وم ن ث م احاط ة 

الفحم ال ذي یعط ي الج و المك ربن عن د التس خین البوادق الموضوعة بش كل مقل وب ف وق ك ل عین ة ب 
  .بالفرن
  داألسنا
م ادة +مس حوق االس ناد (االسناد على الب ارد وكم ا ھ و مع روف  ی تم باس تخدام م ادة االس ناد         
س اعة ث م یقط ع الج زء  24بعد خلط المادتین توضع العینة  في قالب بالستیكي وتترك لم دة ) مصلدة

  . المادة الزائدة وبذلك تظھر العینة عند وجھین العلوي والسفليالسفلي من القالب وتزال 
ھ    ا مرغ   وب فی غیرس   ناد عل    ى الب   ارد وذل   ك لتجن   ب الحص    ول عل   ى اط   واراال اجری   ت عملی   ة

  .وتمھیدا ًلعملیة التنعیم والصقل للحصول على سطح افقي 
  التنعیم والصقل 

 التنع یم  اجری ت عملی ة.لعی وب ص قیل ومس تو خ الي م ن ا ن اعم و للحص ول عل ى س طح افق ي       
فق د تم ت باس تخدام قم اش ص قل الص قل ام ا عملی ة  µm 500,1000,1200)  ( باستخدام ورق تنع یم 

للحص ول عل ى ص ور مجھری ة دقیق ة اثن اء اج راء العملی ة  µm 1) (خاص مع اض افة م ادة االلومین ا
  .وواضحة للعینات بأستخدام المجھر الضوئي 

  زرالمعاملة السطحیة باللی
بع  د اج  راء عملی  ة اس  ناد العین  ات الملب  دة تم  ت المعامل  ة الحراری  ة الس  طحیة ب  اللیزر للعین  ات         

 اآلخ  ر والس  طح )one pulse( واح  دة  ح  د أس  طح العین  ات المص  قولة بنبض  ة لی  زرأمعامل  ة ب وذل  ك
 Pulse  (Nd:YAG laser without (SHG)وذلك بأس تخدام لی زرمن ن وع) two pulses(بنبضتان 

 width of( ومق دار ع رض النبض ة )E=1J  (وطاق ة  )nm 1064( وط ول م وجي  (3Hz)بت ردد
pulse  100 nm (. 

  ت االختبارات والفحوصا
  اختبار الكثافة 

A   - لكثافة الرطبةا   
اذ ت  م حس  اب الكثاف  ة الرطب  ة .الكثاف  ة الرطب  ة ھ  ي الكثاف  ة الناتج  ة بع  د ك  بس المس  حوق وقب  ل تلبی  ده

  : المعادلةبل وزن العینة وقیاس ابعاد العینة بعد الكبس مباشرة للنماذج من خال
  

ρg = Mg /Vg                                                                         ..(  1) 
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                                                                                  -:حیث ان 
ρg :الكثافة الرطبة ) g/cm3 .(  

 Mg :بعد الكبس  األنموذج كتلة)g .( 
: Vg   حجم األنموذج)cm3.( 

 
  B - فة بعد التلبیدالكثا   

 : المعادلةبتم حسابھا  وھي كثافة النماذج بعد عملیة الحرق بالفرن و          
  -:حیث ان   
 ρ : الكثافة بعد التلبید) g/cm3 .(  

 M  : كتلة األنموذج بعد التلبید)g .(      
: V  حجم األنموذج بعد التلبید)cm3.(  

  
  الصالدة   اختبار

  الصالدة المایكرویة
 Hensddt Wetzlar)  جھ  از الس  طحیة باس  تخدام كروی  ةیالص  الدة الما اج  ري اختب  ار        

No.23298)  500بتسلیط حمل مقدارهg  . تم قیاس الصالدة الدقیقة بتطبیق المعادلة التالیة :  
H.V =1.8544 *  F/ d2

(ave)  (kgf/mm2)                                       ….(3) 
  :حیث ان 

 : F        الحمل المسلط)kgf.(  
   : d       قطر االثر)mm.(  
 

  البنیة المجھریة
  250X )(بأس تخدام مجھ ر ض وئي وبق وة تكبی رتحدی د البنی ة المجھری ة بتص ویر العین ات ت م        

الخل  ط  عملی ة  تج انس توزی ع دق  ائق كاربی د الس یلكون ب االلمنیوم ولمعرف  ة م دى نج اح لمعرف ة م دى
التغی ر الحاص ل ف ي العین ة والن اتج ع  ن  وبمس اعدة الكومبی وتر لمعرف ة ) 500X(كبی ربق وة ت وك ذلك

 .تغیر نسبة المادة المضافة 
   لمسامیةا

مع الكثافة النظریة وكما في بعد التلبید  و من العالقة ما بین الكثافة قبل تم حساب  المسامیة          
   : تالیةالمعادلة ال

                                                                             : حیث ان
:P     المسامیة للنماذج.(%)  

ρ    : الكثافة للنماذج)g/cm3.(   
ρc      : الكثافة النظریة للخلیط)g/cm3.(   

 
   لكثافة النظریةا 

مس احیق وكثافتھ ا للتم حساب قیمة الكثافة النظریة من خالل معرفة النسب المئویة الوزنیة            
  :والتي تسمى بقانون الخالئط  المعادلة التالیةوكما في 

ρ = M /V                                                                           ….     (2)       

                               

P = 1 - (ρ/ρc) 100                                                                       …..(4) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ҳқƫƲƣỷ ǑƤǜƧқƤǜƧƣỷ  ỸƹǜƳƣƳƫƝǔƣỷƳ Ǒ31   үǜƣỷ)(A  ƣỷққƌ.103201 راریة السطحیة باللیزر على خواص المادة تأثیر المعاملة الح   
  متراكبة منتجة بطریقة تكنولوجیا المساحیق                                                                                  

  

141 
 

  :                                                                              حیث ان 
ρc             : الكثافة النظریة للمزیج)g/cm3.(    
ρ1              : كثافة االلمنیوم)g/cm3.(    

ρ 2              : كثافة كاربید السیلیكون)g/cm3.(    
: X1, X2        السیلیكون على التوالي النسبة الوزنیة لمسحوق االلمنیوم وكاربید.  

  
   النتائج والمناقشة

  شة نتائج المسامیةاقمن
ون نج د ان قیم ة المس امیة ق د انخفض ت بزی ادة نس بة كاربی د الس لیك) 1( رق م من خالل الشكل       

وان زی ادة المس  امیة  .وانخفض ت بنس بة اكب ر بع د عملی ة التلبی  د عم ا ھ ي علی ھ قب ل التلبی د, المض افة
لذلك فأن عملیتي زیادة نسس بة أض افة م ادة التقوی ة ,) ھشاشیة وتفتت العینة(یؤدي الى ظاھرة التبثر 

المیكانیكی   ة المس   امیة وتحس   ین الخ   واص  نس   بة  والتلبی   د ل   ھ األث   ر األكب   ر والواض   ح ف   ي تقلی   ل
  .والفیزیاویة

مابین دقائق المسحوق سوف ) الفراغات(ان سبب انخفاض المسامیة ھو ان الغازات المتواجدة       
ً خالل عملیة التلبید وذلك بأخذ المسامات شكل ك روي عن د التلبی د وانفص ال المس امات  تالشىت جزئیا

ً م  ابین ال  دقائقع  ن بعض  ھا ال  بعض واغ  الق ج  زء م  ن المس  امات ویبق  ى الج  زء األ , خ  ر محص  ورا
  . یوضح تغیر المسامیة بتغیر نسبة األضافة قبل وبعد التلبید) 3(رقم  والجدول 
 
 
 
 

 .تغیر المسامیة بتغیر نسب األضافة للعینات قبل وبعد التلبید )3(رقم  جدول
اضافة   نسبة

)SiC%  (  
المسامیة قبل 

 %التلبید 
المسامیة بعد 

  %التلبید 

5 31.422  25.513  
10  30.671  24.945  
15 28.979  24.384  
20 27.377  23.718  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρc = 100*ρ1ρ2 /x1ρ2 + x2ρ                                                                          ..  (5) 
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[a]  
  
  
  
  
  
  
  
  

[b]  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

[c]  
  
  
 

  
  
  
  
  .نتائج الكثافة للعینات قبل التلبید وبعد التلبید والكثافة النظریةمناقشة 

  نالحظ ان زیادة نسبة المادة السیرامیكیة المضافة ) 2( لشكل رقم من خالل ا       
ً من الكثاف ة بع د الك بس وك ذلك بع د التلبی د  للمادة االساس ادت الى تقلیل المسامات وبالتالي زیادة كال

فعند كبس المسحوق تتشوة جسیمات المسحوق وتض غط م ع بعض ھا ال بعض بحی ث تص بح , للعینات
و بزی ادة مس احات التم اس , مس البدائیة لتص بح مس احات تالم سوبذلك تكبر نقاط التال,اكثر تماسكاً 

  . بین الدقائق فأن قوى الترابط الذریة سوف تزداد وبالتالي تزداد الكثافة الخضراء
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27
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31.5

32

Addition ratio (%)

 

 
  ( Before sintering )

  .لمسامیة بتغیر نسب األضافة للعیناتتغیر ا) : 1( شكل رقم
 [a]قبل التلبید .  
 [b]بعد التلبید. 
 [c]المقارنة بین االشكال قبل وبعد التلبید.  

  

 [a]   

 [c ]   

 [b]   
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  ( after sintering )

P
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  (
 %

  )
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 Before sintering
after sintering
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ام  ا بع  د التلبی  د فت  زداد الكثاف  ة نتیج  ة للح  رارة العالی  ة المس  لطة ف  ي عملی  ة التلبی  د والبالغ  ة          
500°C) (ات بأرتفاع درجات الحرارة مس ببة ط رد الغ ازات المحص ورة ف ي حیث تقل نسبة المسام

أللتح  ام  المس  امات ال  ى الخ  ارج وی  زداد الت  رابط ب  ین دق  ائق الم  ادة األس  اس وم  ادة التقوی  ة المض  افة
ویك ون ذل ك  االعناق مابین الدقائق وأخذ المسامات شكل ك روي عن د التلبی د واألنفص ال ع ن بعض ھا

نس ب األض افة قب ل بتغی ر یوض ح تغی ر الكثاف ة ) 4( رق م ج دولوال. [17]مصحوب ب تقلص حجم ي 
  .التلبید وبعد

  
  

  .تغیر الكثافة بتغیر نسب األضافة للعینات قبل وبعد التلبید) 4(جدول رقم 
نسبة اضافة 

كاربید 
 السلیكون

)SiC (% 

  الكثافةالنظریة
)g/cm 3(  

  الكثافة قبل التلبید
)g/cm3(  

  الكثافة بعد التلبید
)g/cm 3(  

5 2.721 1.866  2.037  
10 2.742 1.901  2.058  
15 2.764 1.963  2.090  
20 2.787 2.024  2.141  
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النظری ة ف نالحظ ان الكثاف ة النظری ة ت زداد بزی ادة نس بة الم ادة الس یرامیكیة المض  افة أم ا ق یم الكثاف ة 

)SiC (رب كثاف ة االلمنی وم ولكن بنسبة قلیلة وذل ك لتق ا)2.7 g/cm3  ( م ن كثاف ة كاربی د الس لیكون
)g/cm3 3.2 (.  
 

  كرویة  یالصالدة الما
للعینات حی ث نالح ظ ان زی ادة ) فیكرزصالدة (كرویة ییبین قیم الصالدة الما 5) ( رقم  الجدول     

زی  ادة المس  احة الت  ي نس  بة الم  ادة الس  یرامیكیة المض  افة ادى ال  ى زی  ادة الص  الدة بع  د التلبی  د وذل  ك ل
الت  ي تعم  ل ) SiC(لطبیع  ة دق  ائق ویش  غلھا الط  ور الس  یرامیكي ف  ي الط  ور المع  دني للم  ادة المنتج  ة 

) SiC(وبم  ا ان الم ادة المض  افة .كعوائ ق لتش وه الم  ادة األس اس بس  بب الص الدة العالی ة لھ  ذه ال دقائق
ی ؤدي ) مس حوق االلمنی وم (للینة ذات صالدة عالیة لذا فان توزیع ھذه المادة المضافة في االرضیة ا

الى زیادة صالدة المادة المنتج ة وذل ك ألن اداة الغ رز لجھ از الص الدة س وف تض غط بأحتم ال أكب ر 
 . على المادة السیرامیكیة ذات الصالدة العالیة

ف  ي . [18]وال  ذي یعتب  ر االختب  ار المناس  ب للعین  ات فیك  رزت  م اختب  ار الص  الدة باس  تخدام مقی  اس 
حی ث ,الحظ تاثیر التص لید الس طحي ب اللیزر بش كل واض ح عل ى الص الدة للم ادة المنتج ةن) 3(الشكل

بینم ا اعل ى قیم ة للص الدة ت م ,نالحظ ان اقل قیمة للصالدة ھي للعینة غیر المدعمة بكاربید السلیكون
ان المعامل ة الحراری ة الس طحیة . وبعد المعاملة بنبض تان لی زر) (SiC%20الحصول علیھا بأضافة 

لیزر في حالة نبضتین تعطي صالدة اكبر مم ا ھ و علی ھ عن د المعامل ة الس طحیة ب اللیزر ف ي حال ة بال
النبض  ة الواح  دة وذل  ك الن المعامل  ة الس  طحیة بنبض  تین ت  ؤدي ال  ى زی  ادة الت  رابط م  ابین االس  اس 

  .  والمادة المضافة وصھر سطحي اكثر مما ھو علیھ في حالة التصلید بنبضة واحدة 
 
  

 .تغیر الصالدة بتغیر نسب األضافة للعینات) 5( رقم  جدول
نسبة اضافة 

كاربید 
 السلیكون

)SiC( %  

الصالدة للعینات 
 Kg /cm2الملبدة 

الصالدة للعینات المصلدة 
 1Pulse)(باللیزر

الصالدة للعینات 
 المصلدة باللیزر

) (2pulses  

5 34.486  37.854  41.465  
10 37.335  42.944  47.918  
15 41.744  46.141  50.388  
20 45.478  48.918  51.915  
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  .تغیر الكثافة بتغیر نسب األضافة للعینات) 2(شكل رقم 
 [a]قبل التلبید. [b]بعد التلبید. [c]المقارنة بین االشكال قبل وبعد التلبید. 

[c]  
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 sintering
1 Pulse
2 Pulse

[a] [b] 

[c] [d] 

  .تغیر الصالدة بتغیر نسب األضافة للعینات ) 3(شكل رقم 
 [a] الصالدة للعینات الملبدة.  
 [b]  الصالدة للعینات المعاملة باللیزر)one pulse laser.(  

       [c]  الصالدة للعینات المعاملة باللیزر)two pulses laser.( 
 [d] التلبید وبعد المعاملة باللیزر المقارنة بین االشكال بعد.  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ҳқƫƲƣỷ ǑƤǜƧқƤǜƧƣỷ  ỸƹǜƳƣƳƫƝǔƣỷƳ Ǒ31   үǜƣỷ)(A  ƣỷққƌ.103201 راریة السطحیة باللیزر على خواص المادة تأثیر المعاملة الح   
  متراكبة منتجة بطریقة تكنولوجیا المساحیق                                                                                  

  

146 
 

 البنیة المجھریة وتأثیر اللیزر على خواص المادة المنتجةمناقشة 
المتكون ة م ن األلمنی وم فق ط ) (SiC 0%یبین العینة الخالی ة م ن كاربی د الس لیكون) a-4(الشكل  

ب ین بش كل واض ح الم ادة تف) a (, )8-a-4(أم ا االش كال . سطح وعدم اللمع انحیث نالحظ خشونة ال
حی ث نالح ظ التوزی ع المن تظم للم ادة , السیرامیكیة المضافة الى ارضیة االلمنیوم بع د التلبی د مباش رة

الس  یرامیكیة المض  افة مم  ا ی  دل عل  ى نج  اح عملی  ة الخل  ط والحص  ول عل  ى متراك  ب متج  انس م  ن 
 ة نسبة اض افة كاربی د الس لیكوناأللمنیوم وكاربید السلیكون وھذا یفسر لنا سبب زیادة الصالدة بزیاد

الس بب الرئیس ي لزی ادة یعتبرة المادة المض افة ذو الص الدة العالی ة وتج انس انتش ارھا یان زیادة كم ,
  .الصالدة

 one pulse of)فتمثل العین ات المعامل ة  بنبض ة واح دة م ن اللی زر) b (, )8-b-4(اما األشكال
laser) ان وحدوث انصھار بسیط لدقائق األلمنی وم وازدی اد حیث نالحظ نعومة السطح وازدیاد اللمع

بنبض ة واح دة م ن مما یوضح لن ا س بب ازدی اد الص الدة بع د المعامل ة ,ارتباط الدقائق بعضھا ببعض
  ).one pulse of laser(اللیزر
  (two pulse of laser) فتوضح تاثیر التص لید ب اللیزر بنبض تین) c (, )8-c-4(اما األشكال   

س  بة الم  ادة الس  یرامیكیة المض  افة عل  ى خ  واص الم  ادة المتراكب  ة بع  د التلبی  د عن  د نس  ب وعن  د نف  س ن
حی  ث ان التص  لید بنبض  تین م  ن اللی  زر ادى ال  ى زی  ادة الص  الدة بنس  بة اعل  ى وذل  ك .اض  افة متغی  رة 

بس بب ح دوث ص  ھر س طحي اض  افي اكث ر لل  دقائق مم ا ھ  و علی ھ ف  ي حال ة التص  لید ب اللیزر بنبض  ة 
  .فة الى ذلك حدوث ترابط اكثر واقوى مابین المادة المضافة والمادة االساس باالضا و واحدة

 
  
  

    
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

     

 [a ] العینة الملبدة   [b]         العینة المعاملة باللیزر )one pulse  .(  

  (270X)الصور المجھریة للعینات الخالیة من كاربید السلیكون ) 4(شكل 

[c]  باللیزر العینة المعاملة ) two pulses.( 

 [a ] العینة الملبدة  [b]        العینة المعاملة باللیزر ) one pulse .(    [c]  العینة المعاملة باللیزر ) two pulses .( 

  (270X) (Sic%5)تویة على حالصور المجھریة للعینات الم) 5(شكل 
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  :أالستنتاجات
ق  ائق كاربی  د ان التلبی  د بالحال  ة الص  لبة ل  م ی  ؤدي ال  ى تك  ون اط  وار جدی  دة م  ا ب  ین االلمنی  وم ود1-  

  .حصول تفاعل ما بینھما وذلك لعدم الوصول الى الطور السائل لأللمنیوم  وعدم السلیكون 
كروی ة للعین ات بع د یادت زیادة نسبة اض افة دق ائق كاربی د الس لیكون ال ى زی ادة ق یم الص الدة الما2- 

جانس ة داخ ل الم ادة ان توزی ع دق ائق كاربی د الس لیكون وب أختالف نس بھا تت وزع بص ورة مت  .التلبید 
  .كرویة بزیادة نسبة المادة المضافة یمما أدى ذلك الى زیادة قیم الصالدة الما.االساس 

التلبی د وبنس بة اكب ر  بع دالكثافة بزی ادة نس بة أض افة كاربی د الس لیكون زیادة انخفاض المسامیة و  3-
  الدقائق بعضھا ببعض ) تماسك(وھذا من العوامل التي زادت من تالحم قبل التلبید  ما مما ھو علیھ

 [a ] العینة الملبدة  [b]          العینة المعاملة باللیزر ) one pulse .(    [c]  العینة المعاملة باللیزر ) two pulses.( 

  (270X) (Sic%10)تویة على حالصور المجھریة للعینات الم) 6(شكل 

 [a ] العینة الملبدة  [b]        العینة المعاملة باللیزر ) one pulse.(    [c]  العینة المعاملة باللیزر ) two pulses .( 

  (270X) (Sic%15)یة على توحالصور المجھریة للعینات الم) 7(شكل 

 [a ] العینة الملبدة  [b]        العینة المعاملة باللیزر ) one pulse .(    [c]  العینة المعاملة باللیزر ) two pulses .( 

  (270X) (Sic%20)تویة على حالصور المجھریة للعینات الم) 8(شكل 
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البنی  ة الص  الدة الت ي ادت ال ى تحس ین ان المعامل ة الس طحیة ب اللیزر أدت ال  ى تحس ن واض ح ف ي 4- 
  .خاصة في حالة النبضتین أكثر مما ھو علیھ بالنبضة الواحدة و المجھریة 
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