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Abstract  
      Master Samples NiTi (without additives) prepared using powder mixture of 55 

wt% Ni and 45 wt% Ti by; mixing in a ball mill for two hours, then compacted at 300, 
400, 500, 600, 700, and 800 Mpa, and then sintered at 950 oC for 9 hours under controlled 
atmosphere (argon). The same approach was made for the samples with Mo and Co 
additions compacted at 800 Mpa. From the results, it was found that compaction pressure 
has essential effect on; increasing hardness, decreases porosity percentage and corrosion 
rate. XRD test shows that the sintered samples are consisting of two phases martensite 
and austenite at room temperatures (mean thermal NiTi shape memory alloy). The Results 
shown that the hardness property and corrosion rate increased with all weight percentage 
of additives Mo and Co, and decreases porosity percentage. 

  
  Ni-Tiخصائص سبائك ذاكرة الشكل 

   الخالصة
باستخدام خليط من النيكل بنسبة وزنية ) بدون االضافات( NiTiتم تحضير العينات االساس         

وتم خلطهما بطاحونة الكرات لمدة ساعتين وتم كـبس الخلـيط   % 45والتيتانيوم بنسبة وزنية % 55
كا بسكال وبعدها تمت عملية التلبيد عنـد  مي) 800و700 ،400،500،600 ،300( عند ضغط كبس 

استخدمت نفس الطريقـة  . ساعات بجو مسيطر عليه بغاز االركون 9ولمدة  oC 950درجة حرارة  
مـن خـالل   . ميكا بسكال 800وتم كبسها عند )Co و  Mo(اعاله لتحضير العينات مع االضافات 

دة وتقليل نسبة المسـامية ومعـدل   النتائج وجد ان ضغط الكبس يؤثر بشكل اساسي على زيادة الصال
اختبار حيود االشعة السينية يوضح بان العينات الملبدة تحتوي على طـورين المارتنسـايت   . التاكل

كما اوضحت النتائج بـان  ) اي سبيكة ذاكرة الشكل الحرارية(واالوستنايت في درجة حرارة الغرفة 
  .لتاكل وتقلل من نسبة المساميةزيادة نسبة االضافات تؤدي الى زيادة الصالدة ومعدل ا
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