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ABSTRACT  
    In this work, the effect of sodium chloride (NaCl) powder addition with different 
amounts on microstructure and mechanical properties of Al-12 wt. %Si alloy was 
investigated. In this technique, modification by NaCl was used because of its availability 
and low price comparing to other modifiers such as Sr and Sb. A 1000 °C as pouring 
temperature of molten alloy was used. The present results showed that there is a 
significant change in the mechanical properties and microstructure compared with 
unmodified alloy. The optimum properties were found by adding 0.5wt% NaCl to the 
alloy, and also the modification of microstructure alloy. Mechanical properties and 
microstructure of Al-12wt. %Si alloys that poured from 1000 °C with NaCl additives 
were compared with the corresponding alloys but at 800 °C pouring temperature, it is 
found that alloys poured from 1000 °C have best properties as compared with the same 
alloys poured from 800 °C. 
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  .Al-Siتأثير كلوريد الصوديوم على البنية المجھرية والخواص الميكانيكية لسبيكة 
  الخالصة:

البنية ) على NaClفي ھذا البحث تم دراسة تأثير إضافة كميات مختلفة من مسحوق كلوريد الصوديوم (   
بواسطة  التحوير. في ھذه الطريقة تم اجراء عملية Al-12wt.%Siكية لسبيكة المجھرية والخواص الميكاني

االخرى مثل السترونشيوم و  المحوراتكلوريد الصوديوم وذلك لوفرته ولرخص ثمنه بالمقارنة مع 
 من ھذه الدرجة المنصھر لعملية الصھر وصبدرجة مئوية  1000استخدمت درجة حرارة  .االنتيمون

والتي يعتقد ان الكلور سوف يتطاير كغاز تاركاً  المنصھر الىمادة المضافة ال وبانذوذلك بسبب حدوث 
في الخواص  اً . اظھرت النتائج المستحصلة بان ھنالك تغييرذابة ليؤدي عملهالصوديوم في السبيكة الم

ي خواص اعلى تم تحديد االضافة التي تعط .المحورةغيرالمجھرية بالمقارنة مع السبيكة الميكانيكية والبنية 
تم لبنية المجھرية. تحوير ا وكذلك% من كلوريد الصوديوم الى السبيكة 0.5نسبة  اضافة عند والتي كانت

 1000من درجة حرارة  المصوبة Al-12wt.%Si لسبائكالخواص الميكانيكية والبنية المجھرية مقارنة 
درجة   800صب مقدارھا رارةحدرجة درجة مئوية والمضافة اليھا كلوريد الصوديوم بنفس السبيكة ولكن ب

وية تعطي خواص افضل من صب درجة مئ 1000من درجة حرارة  السبائك, حيث وجد ان صب مئوية
  درجة مئوية. 800من درجة حرارة نفسھا  السبائك


