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 خ0صةال
س�يليكون ف�ي التطبيق�ات الھندس�ية والص�ناعية المتنوع�ة  –ان ا�تساع في استخدام سبائك ا�لمنيوم       

�ة و ��ين الخ�واص الميكانيكي�ة العالي��ي جمعھ�ا م�ا ب��واص مھم�ة تتمث�ل ف��ذه الس�بائك م�ن خ�لم�ا تتمي�ز ب�ه ھ
اه �يج�اد مص�ادر بديل�ة �نت�اج ھ�ذه الس�بائك م�ن أدى ال�ى ا�تج�, مقاومة التآكل اض�افة ال�ى خف�ة ال�وزن

�ادة ��بائك المع��ن ) )recycledأو secondary((الس��ر م��ّيما أن أكث��د % 40س��المي يعتم��اج الع��ن ا�نت�م
بصورة رئيسية على ھ�ذا الن�وع م�ن الس�بائك فوج�دنا م�ن المھ�م والض�روري دراس�ة الخ�واص م�ن ھ�ذه 

ت�م ف�ي ھ�ذا البح�ث اج�راء . كانيكية و التركيب المجھريالسبائك بشكل تفصيلي بما يتعلق بالخواص المي
-25(سيليكون بأضافة السبائك المع�ادة بنس�ب مختلف�ة  –العديد من ا�ختبارات العملية لسبائك ا�لمنيوم 

�ري %) 36��ص المجھ��ة و عين�ات الفح��ة الس�باكة الدقيق��ن ,بأس�تخدام طريق��ة م��م تحض�ير مجموع�حي�ث ت
ويھتم البحث بدراسة المتغيرات ا�ساسية للسبيكة .اء و الصدمة و الكلل العينات �ختبارات الشد وا�لتو

�وم ��يد ا�لمني��ذاب و أوكس��دروجين الم��ود الھي��ة بوج��ا المتمثل��ة عيوبھ��رق معالج��روف  Al2O3و ط�وظ
فتبّين ان زي�ادة نس�بة الس�بيكة القياس�ية ل�ه ا�ث�ر . الصب والصھر و تأثيرھما على الخواص الميكانيكية 

  .تحسين الخواص الميكانيكية للسبيكة الجديدةا�كبر في 
Effect of Additives of Recycled Al Alloy on the Microstructure 

& Mechanical Properties of Standard Al-Si Alloy Which 
Produced by Precision Casting 

Abstract 
         The expansion in using Al-Si Alloys for the industrial and engineering 
applications for their distinguished properties, presented in the combination between 
mechanical properties and corrosion resistance in addition to the light weight, leads to 
find substitution resources to produce these alloys and more than 40% of the world 
production depends upon such a kind of production. Therefore, it is necessary and 
important to search in details the mechanical properties and microstructure of the 
recycled or secondary alloys. In this research , many types of practical experiments 
are made for the Al- Si alloys by adding recycled alloys in different percentages (25-
36%) , which produced by precision casting ,specimens prepared for the testing of 
tension , torsion, impact, fatigue and  microstructure ,to find the optimum mechanical 
properties with different variables by preventing the defects produced by casting such 
as the presence of hydrogen and Al2O3 and their effect on the mechanical properties .It 
has been found the higher percentage of the original alloy improving the mechanical 
properties in the new alloy. 
 
 

 
 
 

 
 
 


