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  الخالصة
  (Al – 0.978% Mg – 1.03% Si)سبيكة  منتم تحضير مادة مركبة معدنية ذات اساس 

بطريقة السباكة  µm (106 – 53)وذوحجم حبيبي ) 10(%وبنسبة  (SiC) كاربيد السيلكون مقواة بدقائق
عند ) المعاملة المحلولية والتعتيق(واجريت عملية المعاملة الحرارية  .بالتحريك باستخدام تقنية الدوامة

ارات منها فحص البنية باجريت عدة فحوصات واخت دوق .ق مختلفةولفترات تعتي ◦175Cدرجة حرارة 
ار البلى االنزالقي بختأجري أوكذلك .لفحص بحيود االشعة السينية الفيكرزية واالصالدة وفحص المجهرية 

مع ثبوت العوامل  تعرض مختلفة باستعمال احمال متغيرة وازمان (Pin –on- Disc)الجاف نوع 
  .االخرى

الى السبيكة االساس ادى الى تحسين الصالدة ومقاومة البلى قبل وبعد  (SiC)ضافة دقائق وقد لوحظ ان ا
الى أرضية السبيكة  (SiC)وكذلك لوحظ ان اضافة دقائق ). االصالد بالترسيب(اجراء المعاملة الحرارية 

الالزم وتقليل زمن التعتيق  (Mg2Si)ادى الى تعجيل عملية التعتيق وترسيب دقائق الطور الثاني 
بالنسبة للسبيكة االساس والمادة المركبة على   5hrالى 8hr قيمة الصالدة العظمى من للوصول الى

  .التوالي
Effect of Heat Treatments on The Mechanical Properties And 

Wear Resistance  of Al- Alloy Matrix Composite 
 

Abstract 
Metal matrix composite (MMCs) of the base alloy (Al-0.978%Mg-1.03%Si) reinforced 

with SiC particles (10 wt %) with particle size (53-106) µm was prepared by stir casting 
using vortex technique. Solution heat treatment and aging are carried out at a constant 
temperature of 175C° for different aging times. Many inspections and tests such as 
microstructure, Vickers hardness and XRD analysis. Wear test type ( Pin – on – Disc) with 
various applied loads and different exposure times at constant parameters was carried out 
under dry sliding conditions. 
It was found that the addition of SiC particles to base alloy improved the hardness and 
wear resistance before and after heat treatment (precipitation hardening). 
In addition, using SiC particles with alloy matrix resulted in a faster aging response  i.e the 
time of peak hardness decreased from 8hr to 5hr for base alloy and composite respectively. 
These results indicate that the addition of SiC particles to Al –alloy matrix accelerates the 
aging kinetic. 
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