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  : الخ�صة

 ميتاورجي�ابطريق�ة المس�امية ) Ni-Cu(نح�اس -يھدف ھذا البحث ال�ى انت�اج س�بائك نيك�ل
وذلك للطلب المتزايد على انتاج وتصنيع مثل ھ�ذه الس�بائك  Powder Technologyحيق المسا

ودخولھ��ا ف��ي مج��ا3ت ص��ناعية وتكنولوجي��ة متع��ددة، حي��ث ت��م العم��ل ف��ي ھ��ذا البح��ث ال��ى أخ��ذ 
مسحوقي النيكل والنحاس واجراء عملية التصنيف الحجم�ي وبع�دھا تم�ت عملي�ة الخل�ط والم�زج 

ن�دھا تم�ت تجزئ�ة الخل�يط ال�ى اربع�ة أج�زاء ت�م اض�افة وع) Ni - 30% Cu(للمسحوقين بنس�بة 
) %20-10-5( ال��ى ث:ث��ة م��نھم بنس��ب) م��ادة ماس��كة للفراغ��ات( كلوري��د الص��وديوممس��حوق 

بالتوالي والجزء ا;خير بقى بدون إضافة وبعدھا اجري�ت عملي�ة الم�زج ل>ج�زاء الث:ث�ة ا;ول�ى 
خليط وبعدھا تم اجراء عملية الكبس على الب�ارد مع ال كلوريد الصوديوملضمان تجانس مسحوق 

) C°950(دھا تم إج�راء عملي�ة التلبي�د للعين�ات عن�د عوبقوالب ذات ابعاد مختلفة وب) 7ton(عند 
اجريت عملي�ة ازال�ة ولمدة ساعة واحدة وباستخدام غاز ا;ركون كغاز خامل وبعد عملية التبريد 

  تحض�������ير العين�������ات ت�������م  ن ث�������محبيب�������ات الكلوري�������د لتت�������رك خلفھ�������ا المس�������امات، وم�������
;جراء فحص البنية المجھرية وفحص الكثافة والمس�امية والص�:دة ) الصقل والتنعيم وا;ظھار(

  .وفحص التأكل وفحص ا;شعة السينية
 

Increased Porosity and Their Effect on The Density and 
Hardness Value of (Ni—Cu) Alloy 

 
Abstract: 

This research is aimed to produce Ni-Cu alloys by powder metallurgy method 
because its commercial and technological importance. Nickel and Copper powders 
were tacked then their powders mixed and blended together and classified to four 
parts, Sodium Chloride powder added (as a space holder) to three parts and the 
last remain as it is then these powders mixed and then compacted in hydrostatic 
pressure at 7ton, then this compact samples were sintered in furnace under argon 
gas at 950°C for one hour, latest these samples are grinded and polished to 
examine the microstructure, density, porosity, microhardness, X-ray diffraction 
and corrosion resistance. 
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