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Abstract  
Taguchi method is a problem – solving tool which can improve the performance 

of the product, process design and system. This method combines the experimental and 
analytical concepts to determine the most influential parameter on the result response for 
the significant improvement in the overall performance. In this research Al–Si /Al2O3 
composites was prepared by vortex technique using three different parameters, stirring 
time, stirring speed, and volume fraction of the reinforcement particles. A tensile and 
hardness tests were done for the resulted castings. The primary objective is to use 
Taguchi method for predicting the better parameters that give the highest tensile strength 
and hardness to the castings, and then preparing composites at these parameters and 
comparing them with the randomly used once. The experimental and analytical results 
showed that the Taguchi method was successful in predicting the parameters that give 
the highest properties and the volume fraction was the most influential parameter on the 
tensile strength and hardness results of castings. 
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  استخدام طريقة تاكوجي اليجاد االمثلية في سباكة المواد المتراكبة من

 Al–Si /Al2O3  

  الخالصة
تعتبر طريقة تاكوجي اداة لحل المشكالت التي يمكن ان تحسن من اداء المنتج وتصميم العملية 

ر تاثيرا على هذه الطريقة تدمج ما بين المفاهيم التجريبية والتحليلية لتحديد المتغير االكث. والنظام
تم في هذا البحث تحضير مواد متراكبة . استجابة الناتج للوصول الى التحسين الملحوظ في االداء الكلي

زمن التحريك : بواسطة تقنية الدوامة وباستخدام ثالث متغيرات مختلفة هي  Al–Si /Al2O3من 
 والصالدة للمسبوكات فحوصات الشد، وتم اجراء وسرعة التحريك والكسر الحجمي لدقائق التقوية

 الهدف الرئيسي هو استخدام طريقة تاكوجي للتكهن بالمتغيرات الجيدة التي تعطي اعلى مقاومة .الناتجة
شد وصالدة للمسبوكات ومن ثم تحضير مواد متراكبة عند هذه الظروف ومقارنتها بالظروف العشوائية 

ة تاكوجي كانت ناجحة في التكهن بالمتغيرات اظهرت النتائج التجريبية والتحليلية ان طريق. المستخدمة
اعلى الخواص وان الكسر الحجمي كان االكثر تاثيرا على نتائج مقاومة الشد والصالدة التي تعطي 
 .للمسبوكات
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