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  ألفااالحتكاك لسبيكة البراصمعامل تأثير اضافة دقائق الكرافيت على مقاومة البلى و
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  الخالصة 

ـ   يهدف البحث الى دراسة تأثير اضافة دقائق الكرافيت بنسب            الـى  )%15،10،5(مختلفـة  ة  وزني
 باتبـاع  (Stir Casting) المنتجة بطريقة السباكة بالتحريك α (Cu- 29.5% Zn)سبيكة البراص نوع 

تحت ظـروف االنـزالق الجـاف    واالحتكاك  على مقاومة البلى (Vortex Technique)تقنية الدوامة 
تحت تأثير سرع   نيوتن  ) 15،10،5(ال   احم ة ، لقد تم استعمال ثالث     المسمار على القرص  باستعمال تقنية   
 ، وقد أظهرت النتائج بان معدل البلى يزداد بصورة عامـة      ثانية/متر) 4.7 ، 3.7 ، 2.7(انزالقية مختلفة   

بزيادة الحمل المسلط لكن أبدت المادة المتراكبة المقواة بدقائق الكرافيت معدل بلى أقل مما هـو عليـه                  
 كانت أعلـى  %wt 15مادة المتراكبة المقواة بدقائق الكرافيت بنسبة للسبيكة االساس وان مقاومة البلى لل

أما عند استخدام سرع انزالقية مختلفة فأظهرت النتائج بـان معـدل     . %wt 5من تلك المقواة بنسبة 
وعند حساب معامل االحتكاك عند األحمال العاليـة للمـادة          . البلى ينخفض مع ازدياد سرعة االنزالق       

انه يكون أقل من معامل االحتكاك عند األحمال القليلة بينما يقل معامـل االحتكـاك مـع       المتراكبة وجد   
 ، وقد أبدت المادة المتراكبـة المقـواة بـدقائق           زيادة سرعة االنزالق وعند جميع األحمال المستخدمة        

ـ        سبيكة الكرافيت انخفاضاً ملحوظاً بدرجة الحرارة عند قياس درجة الحرارة السطحية بالمقارنـة مـع ال
  . االساس 

     
   المواد المتراكبة ، السباكة بالتحريك ، البلى واالحتكاك:الكلمات المرشدة 

  
Effect of Graphite Particles Addition on the Wear Resistance and 

Friction coefficient of Brass Alloy (α)  
  

Abstract  
     This research is devoted to study the effect of different percentage of Graphite 
particles addition (5,10,15) wt% to Brass alloy (α) produced by stir casting using vortex 
technique , on the wear resistance and the coefficient of friction under dry sliding 
conditions using pin-on-disk technique . Three loads (5, 10, 15) N were used at different 
sliding speeds effect (2.7,3.7,4.7) m/sec . The results showed that the wear rate is 
increased in general with increasing the applied load , but the composite material 
reinforced with graphite particles showed wear rate lower than that of the base alloy .The 
wear resistance of the composite material reinforced with graphite  particles with 15 wt% 
was higher than that of reinforced with 5 wt%  . When different sliding speeds were used 
, the results showed that , the wear rate is decreased with increasing sliding speed .When 
the coefficients of friction was measured at high loads , It is clear that the composite 
material has low coefficient of friction as compared with that at low loads , while it is 
decreased with increasing sliding distance at all used loads , and the composite material 
reinforced with graphite particles showed remarkable decreasing in temperature when 
surface temperatures were measured as compared with base alloy.
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