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ABSTRACT 
        In this work, an in-situ (oxidation) method was used extensively to reinforce aluminum 
matrix composites with alumina particles. Multi parameters such as alumina particle size and its 
distribution were studied in details.  Side hole diameter, stirring velocity and stirring method 
were studied also. XRD and SEM tests were used to characterize alumina particles. Results 
revealed it was obtained on aluminum matrix composites reinforced with alumina particles in 
Nano size via control side hole diameter and stirring velocity, where the side hole diameter is 
very effective factor on alumina particle size. The particle size decreases from several microns 
at (900µm) side hole DIA. to Nano size (≥100nm) at side hole DIA. 500µm with manual 
stirring. Increasing stirring velocity has led to decrease in alumina particle size which gives the 
ability to obtain alumina particles ≤50nm at stirring velocity 2280 RPM with side hole DIA. 
900µm. The decreasing in the side hole diameter and increasing in stirring velocity lead to 
decrease in alumina particles size from several microns toward Nano size, but it has a negative 
influence on alumina particles distribution. 
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 من اساس ذات المتراكبة الموادحجم وتوزيع الحبيبات في  على  in-situ ال طريقة عوامل تأثير
   األلمنيوم

  :الخالصة
  باستخدام  األلومينا  من بحبيبات  قويت  األلمنيوم من اساس  ذات المركبة المواد,  البحث ھذا في                

 حجم على  الخلط وطريقة  سرعة,  الجانبي  الثقب قطر من"  كال تأثير) .   األكسدة(  in-situ        طريقة
  السينية  األشعة حيود اختبارات.  التفصيل من بشيء درست قد األساس المعدن ضمن وتوزيعھا األلومينا حبيبات
 السيطرة خالل من انه تبين النتائج خالل من.  األلومينا حبيبات لتشخيص استخدمت قد  الماسح اإللكتروني والمجھر

 ةمقوا األلمنيوم من اساس ذات مركبة مواد على الحصول الممكن من اصبح الخلط وسرعة الجانبي الثقب قطر على
 تناقص حيث األلومينا حبيبات حجم على فعال تأثير الجانبي الثقب لقطر ان تبين كذلك. متر النانو بحجم بحبيبات
) 100nm((≥ النانو حجم الى) 900µm(الجانبي الثقب قطر عند مترات مايكرو عدة من األلومينا حبيبات حجم
 حبيبات بحجم النقصان الى ادت الخلط بسرعة الزيادة. اليدوي الخلط باستخدام) 500µm( الجانبي الثقب قطر عند

 2280 خلط سرعة باستخدام 50nm≤ بحجم األلومينا حبيبات على الحصول الممكن من اصبح حيث األلومينا
 الثقب قطر ونقصان الخلط سرعة لزيادة مثلما, النتائج اظھرت كذلك. 900µm الجانبي الثقب وقطر الدقيقة/ دورة

 سلبي تأثير لھا كذلك النانو حجم الى مترات مايكرو عدة من األلومينا حبيبات حجم بنقصان ايجابي تأثير الجانبي
  .األساس المعدن ضمن األلومينا حبيبات توزيع على

  
  
  
  

 


