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Abstract: 
    In this work alumina samples were used to be joined with kovar alloy by using 
different filler types . Fillers were formed with different concentrations of Silver , 
Copper , and Titanium powdered metals . These fillers where by mixing  powders 
and compacting by hydraulic press , and sintering by tube furnace with argon 
atmosphere of 1100 oC and time of 60 min. Alumina/Kovar assemblies were joined 
in vacuum furnace of pressure of 2x10-4 torr at temperature of 850 oC and time of 
20 min. .X-ray radiography was used evaluates and detect the defect in contact area  
Thrtee types of defects were detected namely craqcks , voids and Non uniformity . 
Shear test was achieved to determine joint strength . Correlation between shear test 
(destructive test) and X- ray radiography (Non destructive test) was found . 
 
 
 
 

  :الخالصة
 في هذا البحث تم استخدام نماذج من األلومينا لغرض ربطها الى سبيكة الكوفار باسـتخدام       
تم تشكيلها بنسب مختلفة من مساحيق الفضة والنحاس  التيع مختلفة من الحشوات الرابطة وأنوا

ـ هيدروليكي ومن استخدام مكبس ثم كبسها بوالتيتانيوم وذلك بواسطة خلط المساحيق   م تلبيـدها ث
نمـاذج  . دقيقـة    60ولمـدة  )   1100oC(فرن يغذى بغاز اآلركون وبدرجة حرارة باستخدام 
وبدرجـة حـرارة   تـور    2x10-4بضغط فراغي باستخدام فرن فراغي  تم ربطهاكوفار /ألومينا

)850oC   ( الشـعاعي  ال أتالفياً باستخدام تقنية التصـوير  ومن ثم تم فحصها   دقيقة  20ولمدة
توزيع الحشوة  عدم انتظامتم تحسسها وهي الشقوق والفجوات وثالثة أنواع من العيوب . يني الس

لتحديد متانة الربط وكذلك تم ايجاد عالقة بين التصـوير   )يأتالف فحص(تم اجراء فحص القص 
  .) يفحص أتالف(و فحص القص ) يال أتالف فحص(الشعاعي السيني 
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