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:خالصةال    
 
ه         ز ب ا تتمي ات الصناعية لم  نظرًا ألهمية سبائك االلمنيوم في مختلف التطبيق

اظ بمقاوم    ات        من خفة الوزن مع االحتف ى استخدام تقني اه إل تم االتج ة للتآآل ي ة عالي
  .مختلفة لتحسين خواص هذه السبائك

للطالء بمادة مرآبة ذات أساس   آارضية  Al-4.5%Cuتم استخدام سبيكة   
يراميكية  دقائق س واة ب وم مق ن االلمني ب )SiC(م ة بنس  وزني

ة ا    )%5,10,15,20(مختلف رش بالبالزم ة ال تخدام تقني م . plasma Sprayباس ت
ي    ة ه افة رش ثابت تخدام مس رش باس ة ال راء عملي ت ) 180(أج ار رش ثاب م وتي مل

رن  ) 550( تخدام ف ة باس ة الحراري راء المعامل م أج ر ت رع مأمبي  Vacuumف
Furnace    غ دة ساعتين   oم 550ودرجة حرارة    torr 4-10*6بضغط تفري ا  . لم ام

ة الحر  ة و الفحوصات التي أجريت فكانت الصالدة قبل المعامل د   اري ى   بع فحص البل
ة ة الحراري د المعامل رة بع زالق متغي افات ان بة إضافة  .بمس أثير نس ة ت ك لدراس وذل

SiC ل مع      . ومسافة االنزالق على معدل البلى ى يق دل البل ائج أن مع ولوحظ من النت
  .زيادة مسافة االنزالق ونسبة االضافة
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Abstract  
Due to the importance of aluminum alloys in different industrial 
applications because of their light weight and maintaining their high 
resistance to corrosion, attention is focused on using different techniques to 
improve the characteristics of these alloys. Alloys of Al-4.5%Cu are used as 
substrate for coating with compound material of abase of aluminum 
enforced with ceramic substance (SiC) using plasma spray technique. 
Spraying operation has been done using (180 mm) as distance spray and 
constant spraying current (550A).Heat treatments have been done using 
vacuum furnace with discharge pressure 6*10-4 torr and temperature 550Co 

for two hours. The testing techniques which had been used are hardness 
before and after heat treatment, wear test after heat treatments by different 
slipping distances and influence wear test on micro structure to study the 
effect of addition SiC percentage and slipping distance on wear rate. From 
the result, is seen  that wear rate is decreased with increase in slipping 
distance and addition percentage.  

 

 

 

  


