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  الخالصة

من مواد متراكبـة ذات  ) 1.5Cm(وقطرها) 13Cm(ن طولهاتناول البحث الحالي تحضير قضبا
 من جهة ودقائق ) SiC(كاربيد السليكون  مقواة بدقائق) Al-Si-Mg(معدني تمثل بسبيكةاساس 

حضـرت   ). %0.2,0.6,1( وبنسب وزنية مختـارة  من جهة اخرى ) B4C(كاربيد البورون 
) Vortex Technique(تقنية الدوامـة  سبيكة االساس والمادة المتراكبة بطريقة السباكة بأستخدام

ية في ارضية سبيكة االساس، وقد تم تحضـير مجمـوعتين رئيسـتين مـن     لتشتيت دقائق التقو
مـادة  ) a(الموادالمتراكبة باالعتماد على نوعية مواد التقوية، حيث تضمنت المجموعـة االولـى  

) 30µm≥p.size≥0.1µm(والمتمثلة باالحجام الحبيبيـة  كاربيد السليكون  متراكبة مقواة بدقائق
والمتمثلة باالحجام  كاربيد البورون  مادة متراكبة مقواة بدقائق) b(بينما تضمنت المجموعة الثانية

   ). 25µm≥p.size≥0.1µm(الحبيبية
لكل من السبيكة االساس  فقد تمثل بفحص الكالل اما الفحص الذي اجري على النماذج المحضرة

وليـة عنـد   والمادة المتراكبة المنتجة، وتضمنت الدراسة ايضاُ تأثير المعاملـة الحراريـة المحل  
وعملية التشكيل الالحقة فضالُ عن عملية التعتيـق المزدوجـة    مدة ساعة واحدة )˚520C(ةدرج

 )˚150C(والمتمثلة بالتعتيق االولي عند درجة ت على النماذج المحضرة لفحص الكاللالتي اجري
  .خالل فترات مختلفة) ˚170C(مدة ساعتين ثم تبعها تعتيق عند درجة

حيث  .مع زيادة نسب دقائق التقوية المضافة زيادة مقاومة الكالل الكالل  لقد بينت نتائج فحصو
تبقى عند قيم اعلى مما هي عليه في السبيكة االساس، اما تأثير نوعية دقائق التقويـة فـي تلـك    

بالنسبة للمادة المتراكبة المقواة  زيادة ملحوظة في قيم مقاومة الكاللالخاصية فقد لوحظ ان هنالك 
والتـي   كاربيـد السـليكون    مقارنة مع المادة المتراكبة المقواة بـدقائق  اربيد البورون ك بدقائق

  .اكتسبت قيماًَ اعلى مما هي عليه في السبيكة االساس
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Abstract 
The presnt research had dealt with preparation of bars with length of about (13Cm) 
and a diameter of (1.5Cm) of composite material with metal matrix represented by 
(Al-Si-Mg) cast reinforced by (SiC) or (B4C) particles with choosen weight 
persentages (0.2,0.6,1%). The matrix alloy and the composite materials were 
prepared by casting methode and using vortex technique in order to dispers 
reinforced prticles in homogeneous way on the matrix alloy floor. In addition to 
that, two main groups of composite materials, the first group included composite 
material reinforced by (SiC) particles represented by the particle size 
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(30µm≥p.size≥0.1µm) while the second group included composite material 
reinforced by (B4C) particles represented by the particle size 
(25µm≥p.size≥0.1µm). 
Concerning test that were made for the prepared models, they included fatigue  test 
to either matrix alloy and product composite material. The study contained the 
effect of solution heat treatment at (520Cْ) for (1hr) and the following forming 
process in addition to double aging process were made for the prepared model of 
fatigue test and included the aging at (150Cْ) for (2hr) and then aging at (170Cْ) 
during different periods.   
Results of fatigue  test  showed an increase in fatigue resistance in addition to the 
increase in reinforced particles that were added, but staying at higher values than 
that in the matrix alloy, The effect of type for reinforced particles in this property 
was noted, There was a specified increase in fatigue resistance of composite 
material reinforced by (B4C) particles in comparasion with the reinforced by (SiC) 
particles. Their values were more than in the matrix alloy.  
 

  


