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 الخالصة

 بطبقة معدنية من االلمنيوم اوسـبائكه      يهدف البحث الى أنتاج مواد متراكبة ذات أساس من سيراميك محاط       
وهي تقنية تجمع مابين تكنولوجيا المساحيق وتقنية  ) Fused deposition method(باستخدام طريقة التغطيس 

تم استخدام مسحوق االلومينا بعد أن تم كبسه في قوالب معدنيـة تحـت ضـغوط كـبس مختلفـة             . السباكة  
MPa)176,117,58 (    تلبيد  ثم أجراء عملية ال)Sintering (      عند درجة حرارة)1100OC (   ولمـدة سـاعتين .

وبعد حساب نسبة المسامية للنماذج السيراميكية الملبدة تم غمرها بالمنصهرات  المعدنية التي تم تسخينها الـى    
ولمـدة  ) OC 1000(وبعد عملية الغمر تم التسخين داخل الفرن الى درجة حـرارة  ) O C 700(درجة حرارة 

أجري الفحص المجهري بأسـتخدام المجهـر   ).  OC 650(بعدها تم تبريد المنصهر الى حرارة . عةانصف س
الضوئي والمجهر االلكتروني الماسح وكذلك الفحص بأستخدام حيود األشعة السينية لمعرفة تراكيـب المـواد              

راميكي اضافة الى تحديـد     المتراكبة الناتجة أضافة الى الربط الناتج مابين طبقة المعدن المترسب والجسم السي           
( اظهرت نتائج الفحص  أمكانية نجاح عملية التغطيس بمنصهر سبيكة         .  االطوار المتكونة في المادة المتراكبة    

في الحصول على مواد متراكبة من السيراميك والمعدن وبشكل طبقات ،كما لوحظ أن             )  مغنيسيوم –االلمنيوم  
ن المترسب يعتمد على نسبة المغنيسيوم فـي المنصـهر المعـدني      قوة الربط مابين الجسم السيراميكي والمعد     
 الناتجة من تفاعل االلومينا مـع المغنيسـيوم والتـي    MgOAl2O3،ويعتمد كذلك على تكوين األطوار الفقرية     

 .تؤدي الى زيادة الربط مابين السيراميك والمعدن
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Production Composite Materials by  Fused Deposition Method 
Abstract  
   The aim of this research is to produce composite materials with ceramic base covered by a 
layer of (Al) and its alloys by means of  fused deposition technique. This technique represents 
new method and combines the powder technology with the casting technique. Al2O3 poweder 
was used after having been pressed by different pressure(58,117 and 176 MPa) in metal 
molds. The sintering process has been preformed at 1100 o C  for two hours. After that, the 
porosity percentage has been measured and the samples were immersed in the molten metals 
heated to 700o C . Ultirnatly, these samples were heated to about 1000 o C by a furnace for 
half an hour. Then,the samples were cooled to 650 oC and examined by an optical microscope 
and the scanning electron microscope. Moreover, the x-ray diffraction for these sample has 
been employed to define the structure of the resulting composite as well as to define the 
resulting bond between the deposited metal layer and the ceramic matrix in addition to 
characterize the existing phases within the composite material. 
   The testing results revealed that the immersing (dipping) process can be successfully done 
in the molten metals of Al-Mg alloy to obtain composite materials of ceramic base with metal 
layers. Morever,the results showed that the bond between the ceramic substrate and the 
deposited metal depends on  the percentage of Mg contained in     the molten alloy . 
Furthermore this bond depends upon the formation of spinel phases (MgOAl2O3) resulting 
from the reaction between the Al2O3  with Mg which leads to increase the bond between the 
ceramic and the metal layer. 

 


