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ABSTRACT:  
    The present work encompasses the development of a new method of cooling plate casting 
process by changing the inlet and outlet of water flow which is different from the conventional 
cooling plate casting process. This process consists in pouring the molten metal at temperature 
close to the liquid line in an inclined cooling plate. Pouring temperature and inclination angles 
have effect on microstructure. The following variables have been used in this work: pouring 
temperatures of (750, 800. and 850ᵒC), tilt angles of (30ᵒ, 40ᵒ, 50ᵒ, and 60ᵒ), and Mg additive of 
(1%, 5%) with constant cooling length (380mm). After the melt flow down cooling plate, the 
melt becomes a semi-solid slurry at the end of the plate. Optical microstructure test shows that, 
the pouring temperature and tilt angle affect the size. Grains shape decreases with decreasing of 
tilt angles and with decrease pouring temperature as well as Mg addition also has the same 
effect on Al-Mg microstructure. X-Ray diffractography for Al-Mg alloys shows the appearance 
of  peaks of intermetalic compound and different phases of (Al3Mg2, Al, δAl2O3)and for Al-
1%Mg has a phases (Al Mg , ,MgO ),while  SEM picture shows , Al3Mg2 phase as dark region 

and α-Al as light region for Al-5%Mg, and Al Mg phase for Al-1%Mg.  
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 مغنيسيوم  –مميزات سبيكة ألمنيوم 
  خالصة ال

تطوير طريقة جديدة لعملية الصب بالتبريد المائل بتغيير مداخل ومخارج الماء والتي يشمل العمل الحالي على      
العملية صب المنصھر المعدني بدرجة حرارة  دهتختلف بدورھا عن عملية الصب بالتبريد المائل التقليدية .تتضمن ھ

ة حرارة الصب و درجة كل من  درج .درس تاثيرمقاربة من درجة حرارة خط السيولة على صفيحة مبردة مائلة 
) ,ودرجة ᵒم 750,800,850درجات حرارة الصب ( ميالن الصفيحة على التركيب المجھري,

بعد جريان  .ملم)380مع ثبات مسافة التبريد ( %)5%,1) واضافات المغنيسيوم (30ᵒ,40ᵒ,50ᵒ,ᵒ60الميالن(
نھاية الصفيحة.اظھر الفحص  صلب عند - المنصھر المعدني اسفل صفيحة التبريد ,يصبح المنصھر عالق شبه

وان اضافة , مع نقصان زاوية الميالن ودرجة حرارة الصب تزامن  قصان حجم وشكل الحبيبة نالمجھري بان 
  مغنيسيوم . –له تاثيرا" مشابھا"على التركيب المجھري لسبيكة المنيوم كان المغنيسيوم 

مع زيادة التصرف  ) كما لوحظ نفس30ᵒ,40ᵒ,50ᵒ( صغيرةيظھرنقصان الحجم الحبيبي عند درجة ميالن       
اظھرت نتيجة الفحص المجھري بان التركيب الشجيري سيتغير الى التركيب الدائري مع  درجة حرارة الصب .

) وعند درجات ميالن مختلفة ᵒم 750,800,850وجود اشكال غير منتظمة عند مختلف درجات الحرارة (
)30ᵒ,40ᵒ,50ᵒھي اكثر من ( )ᵒ60اظھرت األشعة السينية  مغنيسيوم. %5- المنيوم مغنيسيوم, %1-ن المنيوم) لكل م

،   AL3 Mg2واطوار اخرى مختلفة من (الوسطية المغنيسيوم بظھوركل من المركبات -لكل من سبائك  االلمنيوم
AL α ،δAl2O3و ،MgO في حين يظھر في الصورة ،(SEM  شبه كروي في مختلف درجات التركيب ال

 الحرارة.


