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   الخالصة

تم تصنيع مادة متراكبة ذات اساس من االلمنيوم باتباع ميتالورجيا المساحيق اذ اسـتعمل                   
كمـادة  ) SiC - α(وكاربيد السيليكون نوع الفا     , كمادة اساس معدنية    ) 99.9(%  نقاوةااللمنيوم ب 

  ) .15 %-10%- 7.5(%بنسب وزنية هي ) m) µ125   تدعيم وبحجم دقائقي مقداره
حيث وجد ان   . ان الغاية الرئيسية هي تحسين خاصية مقاومة البلى والصالدة للمادة االساس                  

 نسبة اضافة دقائق كاربيد السيليكون لكون هـذه الـدقائق ذات            بقيمتها بزيادة الصالدة تظهر زيادة    
  .صالدة عالية

نتيجة زيادة قوة  اما من فحص مقاومة البلى فلقد وجد ان مقاومة البلى تقل مع زيادة الحمل المسلط   
اومـة  وقد كانت اصغر مق   , بين سطح العينة والقرص    بالتالي زيادة التشوه الحاصل ما     االحتكاك و 

للبلى عند العينات غيرالمدعمة بدقائق كاربيد السيليكون اال ان اعلى مقاومة للبلـى وجـدت عنـد         
  .العينات المدعمة بدقائق كاربيد السيليكون وتزداد بزيادة نسب اضافتها 

اما تأثير سرعة االنزالق على مقاومة البلى فقد وجد انها تزداد بزيادة نسبة اضـافة دقـائق                      
السيليكون االان زيادة سرعة االنزالق تؤدي الى زيادة معدالت البلى للمادة المتراكبة نتيجة             كاربيد  

  .زيادة الشغل واالزاحة التي تتحركها العينة
 
The Mechanical Properties of Aluminum Matrix Composites 

 
Abstract  
           This work is production of aluminum matrix composite by powder metallurgy 
method .The samples have done when aluminum powder was used as a matrix in 
purity of (9.99%) and silicon carbide(α-SiC) as reinforcement material, the particle 
sizes were used which (125µm) at weight percentage (7.5% - 10% - 15%) from 
silicon carbide for each particle size. The purpose is to improve the hardness and 
wear properties of matrix .It was found that the hardness is increased with increment 
of the amount of added particles, due to the hardness of silicon carbid particles. 

From the wear test, it is found that the wear resistance increase with 
increasing the weight percentage of SiC particles, but the wear rate increase when the 
applied load increase for all the particles size and additional percentage. 

Also, it is found that when the sliding velocity increases, the wear rate also 
increases, but the best results were found in samples reinforced with  (SiC) particles . 
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