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  الخالصة
ما بعد االيوتكتك ليكون س -مواد متراكبة ذات اساس من سبيكة المنيوم تحضير تم في هذا البحث         

وبحجـم  ) Y2O3( يتريـا اال   من دقائق)  %2 ; %4 ; %6 ; %8 (مقواة بكسور حجمية مختلفة هي و
حيث تم اضافة الدقائق الى  ،بطريقة الدوامةالمواد المتراكبة حضرت  .)µm 75 - 50(حبيبي ما بين 

ثم . اسطوانية معدنية مادة في قوالب لعمل الدوامة ثم صب البواسطة خالط ميكانيكي المنصهر ثم الخلط 
وجود اظهرت النتائج  .يكرز ومعدل البلىڤبعد ذلك اجراء الفحص المجهري واختبارات الصالدة بطريقة 

غير للمواد المتراكبة مقارنة بالسبيكة وزيادة في الصالدة البنية المجهرية بنسب مختلفة في لتقوية دقائق ا
مع زيادة الكسـر الحجمـي لـدقائق    وصالدة اعلى زيع احسن للدقائق كذلك اظهرت النتائج تو. المقواة

بسبب زيادة الصالدة  غير المقواةكان اقل للمواد المتراكبة مقارنة بالسبيكة  همعدل البلى فأن اام .يتريااال
   .(Y2O3%8)وان افضل نسبة اضافة هي وكذلك قل معدل البلى مع زيادة الكسر الحجمي للدقائق 
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Microstructure and Wear Rate of Yttria Reinforced 

Aluminum – Silicon Matrix Composites 
Abstract 

     In this research, composite materials of hypereutectic aluminum – silicon as a 
matrix reinforced with different volume fractions (2%, 4%, 6%, 8%) of Yttria 
particles with grain size between (50 - 75 µm) are prepared. The composites are 
prepared by vortex technique in which the particles were added to the melt then 
mixing it by mechanical stirrer then the mixture is poured in a metallic cylindrical 
molds. After that, the microstructure, Vickers hardness and wear rate were 
conducted. The results showed the existence of the reinforcement particles in 
different amounts in the microstructure and an increase in the hardness for the 
prepared composites when compared with the unreinforced alloy. The results also 
showed a better particles distribution and higher hardness with increasing yttria 
volume fraction. The wear rate of the composites is reduced when compared with 
the unreinforced alloy due to the hardness increase. More reduction in wear rate 
was noticed with increasing the Yttria volume fraction, and the better added 
percent was (8%Y2O3).  
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