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    الخالصة

م النقي مدعم بدقائق من يهدف البحث الى تحضير مواد متراكبة ذات أساس من االلمنيو
 m μالـى  mμ 75يتـراوح مـن   ذات حجـم حبيبـات   ) (Window glassالزجاج نوع 

تم تحضـير المـواد المتراكبـة    .  %)7,%5,%3,%2,%1(وبنسب وزنيه مختلفة هي150
حيث تم تكـوين   (Mechanical Stir Casting)  الميكانيكي باستعمال تقنية السباكة بالمزج

ـ  في   Vortex)( دوامة أرضـية   يمنصهر االلمنيوم ساعدت على تشتيت دقائق الزجـاج ف
 منصـهر بين دقـائق الزجـاج و    (Wetability )ولغرض تحسين قابلية الترطيب. االلمنيوم

 Electrolessباستعمال تقنية الطالء الالكهربـائي   منيوم تم طالء دقائق الزجاج بالنحاسلاال
Method) (  قبل أضافتها الى المنصهر .  

فحص البنيـة المجهريـة وفحـص الصـالدة      عدة فحوصات واختبارات منها أجريت وقد
باسـتعمال   Pin-on-Diskاألنزالقي الجاف نـوع   مقاومة االنضغاط  واختبار البلىأختبارو

  .تينومسافة انزالق ثابت انزالقأحمال متغيرة وسرعة 
من قيم  زيدمنيوم النقي يللقد لوحظ من النتائج إن إضافة دقائق الزجاج المطلي بالنحاس الى اال

  .مقاومة البلى  زيد منالصالدة ومقاومة االنضغاط كذلك ي
 

Studying Some Mechanical Properties and Wear 
Resistance of Aluminum - Glass Composites 

Abstract  
The research is aimed to prepare an aluminum matrix reinforced with window 

glass particles with weight percentages of (1%,2%,3%,5% and 7%) ,with particle 
sizes varies from 75-150μm. Composite materials are prepared by using 
mechanical stir- casting method. The formation of vortex in aluminum melt helps 
dispersion of  glass particles in aluminum  melt . Electroless copper coating on 
glass particles is carried out to improve wetability between glass particles and 
aluminium melt. Many inspections and tests have been done such as 
microstructure, hardness inspection, compression test and dry sliding wear test 
type Pin-on Disk with different loads and at a constant speed and sliding distance 
It was found that addition of glass particles coated with copper to pure aluminum      
increases   hardness , compression strength and wear resistance .  
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