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الخالصة

يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير اضافة دقائق الزجاج بنسب وزنية مختلفة  )3,6,9,12(Wt%بحجم (≤ )53 μmمع
اضافة نسبة وزنية ثابتة  2 %من كرافيت بحجم جسيمي(≤ ) 63 μmوتأثير المعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية
ومعدل البلى لاللمنيوم النقي وبحجم جسيمي (≤. )53 μm
استُخدمت تقانة ميتالورجيا المساحيق لتصنيع النماذج اذ كبستت النمتاذج علتى البتارد بضت ط كتبس ()055 Mpa
o
تخنت النمتاذج التى درجتة حترار ( )500 Coلمتد ستاعة واحتد ثتم
تتم تلبيتدها بدرجتة حترار (  )550 Cولمتد ستاعتين ثتم ُس ن

بردت بالماء.

بع ت جتد اجت تراء فح تتص الص تتالد ومقاوم تتة االنضت ت اط ا ه تترت النت تتائ ح تتدوث تحس تتن كبي تتر ف تتي الص تتالد ومقاوم تتة
االنض اط مع زياد نسب اضافة دقائق الزجاج الى المتراكب قبل وبعد المعاملة الح اررية.
تبين من خالل اختبار البلى حدوث انخفاض واضح مع زياد نسب االضافة قبل وبعد المعاملة الح اررية.

الكلمات الدالة  :ميتالورجيا المساحيق  ,المعاملة الح اررية  ,معدل البلى  ,مقاومة االنض اط  ,دقائق الزجاج.
 -1المقدمة

تزت المتطلب تتات المتناميتتة للمت تواد الهندستتية ذات خص تتائص ميكانيكيتتة وفيزياوي تتة عاليتتة وخصوص تتا متتع التق تتدم
حفت ن
التكنول تتوجي ل ألنش تتطة البحثي تتة ف تتي ارون تتة ا خي تتر ال تتى ان تس تتتهدف ف تتي المق تتام ا ول تط تتوير المت تواد المتراكب تتة لتلبي تتة تلت ت
المتطلبات والمواصفات الخاصة على سبيل المثال خفه الوزن و الصالد العالية ,وأمكانية الحصتول علتى هكتذا ختواص متن
المتواد المتراكبتة فقتتد اكتستبت بتتذال اهميتة واستعة االنتشتتار فتي التطبيقتتات الهندستية فائقتة الختواص والتتي تحتتتاج التى قتتدرات
ميكانيكية وح اررية عالية مثل تطبيقات محركات االحتراق التداخلي والصتناعات االلكترونيتة والكمبيتوتر وبتذل قتد حلتت محتل
المواد الموجود بما في ذل المواد البالستيكية (.)1

الم تواد المتراكبتتة هتتي مت تواد تتكتتون متتن دمت ت

متتادتين او اكثتتر للحص تتول علتتى متتاد له تتا خ تواص جديتتد اليمك تتن

الحصول عليها من تلت المتواد منفترد حيتث يمكتن الحصتول علتى متواد تجمتع بتين الختواص الميكانيكيتة والفيزاويتة معتا دون
ت لب خاصية على خاصية اخرى او تحسن الخواص الميكانيكية على حساب الخواص الفيزياوية (.)3,2
ُيعد اليوم االلمنيوم من اهم المعادن التي يمكن استتخدامها بشتكل واستع وكبيتر فتي التطبيقتات الهندستية الحاليتة لمتا
يمتلكتته االلمنيتتوم متتن ختواص تجعلتته يكستتب هتتذ االهميتتة ومنهتتا خفتتة التوزن والمرونتتة وقابليتتة التشتتكيل عتتالو علتتى مقاومتتته
للتاكتتل الت تتي تك تتون ممت تتاز ن ت ت ار لتك تتون طبق تتة س تتطحية رقيقيتتة م تتن اوكس تتيد االلمني تتوم ا اف تتة ال تتى موص تتليتة الجي تتد للحت ترار
والكهربتتاء ,ان هتتذ الختواص ادت التتى استتتخدامة فتتي تطبيقتتات هندستتية ذات تقنيتتة عاليتتة مثتتل صتتناعة الستتيارات والمركبتتات
الفضائية والمواد االلكترونية (.)4
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ُيعرف االلمنيوم بخواصه الميكانيكية المحدود والتي تؤثر في التطبيقات الهندسية المعروفة مثتل صتناعة الستيارات
والطيران ,لذا اتجهت البحوث التى تتدعيم االلمنيتوم بمتواد تكستبه ختواص ميكانيكيتة جيتد ومتن هتذ المتواد المتواد الستيراميكية
والكربيتدات WC ،Al2O3 ،Tio2 ،وغيرهتا والتتتي متن شتتأنها أن تعتزز الصتتالد ومقاومتة البلتتى علتى ستتبيل المثتال كمتتا
استخدم الكرافيت كماد مزيتة ذات الخصائص (  ) tribologicalوالتي تعمل علتى تقليتل معتدل البلتى وخصوصتا فتي فتي
مكتتابس محركتتات االحت تراق التتداخلي ،والمحامتتل .واستتتخدمت أن تواع مختلفتتة متتن ا ستتاليب لتصتتنيع الم تواد المركبتتة لاللمني توم
ومواد التدعيم مثل ،السباكة وميتالورجيا المساحيق (.)6,5

تام الباحثتتان  Vinay BT.و  Ramesh BT.عتتام  2502بد ارستتة تتتأثير المعاملتتة الح ارريتتة علتتى خ تواص
قت ج
المتراكب ( ) Al 2618 - 10%Gr - 5% E Glassوالمنت بطريقة السباكة بالخلط اذ كانت المعاملتة الح ارريتة بتدرجتي
حرار ( )400 Co, 300 Coفأ هرت النتتائ زيتاد فتي قتيم الصتالد بنستبة)  %20و (%20علتى التتوالي وتحستن كبيتر
في مقاومة البلى مع زياد درجة حرار المعاملة الح اررية مقارنة بيقيمها بدون معاملةح اررية

()7

.

درس الباحثتان  Madhu Kumar YCو Uma Shankarعتام  2502تتأثير اضتافة دقتائق الزجتاج علتى
مقاومتتة الش تتد والصتتالد لس تتبيكة االلمنيتتوم  2520وذلت ت باضتتافة نس تتب وزنيتتة ( )3%,2%,9%,12%م تتع ت يتتر الحج تتم
الحبيبي لدقائق الزجاج مستخدما تقنية السباكة بالخلط اذ وجدا زياد واضحة في قيم مقاومتة الشتد والصتالد علتى حتدا ستواء
مع زياد نسب االضافة واستمرت هذ الزياد الى نسبة ( )%9ثم انخفاضت قيمتهما عند نسبه (.)8( )%02

قام الباحث علي عباس بندر واخرون عام  2505بدراسة الخواص الميكاني كيتة ومقاومتة البلتى لمتراكبتات االلمنيتوم

– زجتتاج  ,وقتتد تبتتين لهتتم ان اض ت افة دقتتائق الزجتتاج المطلتتي بالنحتتاس التتى االلمنيتتوم النقتتي يزيتتد متتن قتتيم الصتتالد ومقاومتتة
االنض اط وكذل يزيد من مقاومة البلى مقارنة بالمعدن االساس (.)9
استخدمت الباحثة ذكرى مهدي علي عام  2559تقنية الدوامة عند اضافة لمنصهر االلمنيوم النقتي نستب مت يتر
ن
من زجاج الشبابي  (1,3,5) Wt%ودارسة تأثيرها على الخواص الميكانيكية لاللمنيوم وقد تبين لها زيتاد كتل متن مقاومتة
الخضتتوع ومقاومتتة االنض ت اط فضتتال عتتن زيتتاد فتتي قتتيم الصتتالد وانخفتتاض معتتدل البلتتى متتع زيتتاد نستتب دقتتائق الزجتتاج
المضافة(.)3
يهتتدف البحتتث التتى د ارستتة تتتاثير أضتتافة دقتتائق الزجتتاج وتتتأثير المعاملتتة الح ارريتتة علتتى كتتل متتن الصتتالد ومقاومتتة
االنضت اط ومعتتدل البلتتى االلمنيتوم النقتتي المتتدعم بنستبة وزنيتتة ثابتتتة هتتي  %2كرافيتت كمتتا انتته يتدرس امكانيتتة تتتدوير نفايتتات
الزجاج واالستفاد منها في تحسين خواص بعض المواد الهندسية التي تدخل ضمن التطبيقات العمليتة مثلمحركتات االحتتراق

الداخلي.

 -2الجزء العملي
 1-2المواد المستخدمة

استتتعمل مستتحوق ا لمنيتتوم النقتتي كأستتاس فتتي أنتتتاج المتراكبتتات وكتتان بنقتتاو ( ) 9997 %وحجتتم جستتيمي
 -0االلمنيتتوم ُ :
(≤ )53 μmانكليزي المنشأ .
خدم مستحوق الكرافيتت ذو منشتأ لنكليتزي بحجتم جستيمي (≥ (63 μmونقتاو  99 %وبنستبة وزنيتة ثابتتة
 -2الكرافيت  :استُ ج
( .)2wt%
 -3دقائق الزجاج  :تم تحضير دقائق زجاج من القناني الزجاجية لعصائر (شتركة ميتزو) ,بعتد طحنهتا واجتراء عمليتة ال ربلتة
عليهتا باستتخدام غرابيتل قياستية حستب ن تام ( )ASTMوالحصتول علتى حجتم دقتائقي (≥ .)53 μmيبتين الشتكل رقتم ()0
نماذج من المساحيق المستخدمة في البحث.
 2-2عملية تصنيع النماذج

استُخدمت تقنية ميتالورجيا المساحيق ( )P/Mلتصنيع نماذج المتراكبات ,وحسب الخطوات التالية -:
مجلة ديالى للعلوم الهندسية ،المجلد العاشر ،العدد الرابع ،كانون االول 7102
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 -0تهيئة المساحيق المستخدمة في المتركبات ,وذل بت ير نسب الؤوية الوزنية للزجاج ( )3,6,9,12 Wt%وتثبيتت نستبة
أضافة الكرافيت بت (.)2Wt%
 -2تتتم خلتتط المستتاحيق حستتب النستتب المثبتتتة بختتالط ميكتتانيكي ولمتتد ستتاعة واحتتد للحصتتول علتتى تجتتانس بتتين جستتيمات
المساحيق المستخدمة لنماذج المتراكبات.
 -3بعتد االنتهتاء متتن عمليتة الخلتط وضتتعت النمتاذج فتتي قالتب فتوالذي وبقطتتر  05ملتم تتتم تصتنيعه متن قبلنتتا وكمتا موضتتح
في الشكل (.)2

تبس الخلتتيط بمكتتبس هيتتدروليكي ذو ستتعة كتتبس ( ) 170KNبض ت ط كتتبس  055ميكاباستتكال أستتتمر الكتتبس لمتتد
ُ -4كت ج
ثالثون ثانية لتفادي احتمالية االرجاع المرن.
 -0بع تتد اج ت تراء عملي تتة الكت تتبس تم تتت عمليت تتة تلبي تتد النمت تتاذج داخ تتل فت تترن كهرب تتائي نت تتوع ( (Naberthermألم تتاني بقت تتدر

(  ) 3.6KWوذلت بوضتتع النمتتاذج ببوتقتتة ستتيراميكية وبدرجتتة حترار تلبيتتد  550Coوكمتتا مبتتين بالشتتكل ( )3تفاديتتا لحتتدوث
االكسد اثناء عملية التلبيد ولمد ساعتين ثم تُتتر داختل الفترن لتبترد التى ان تصتل درجتة ح اررتهتا التى درجتة حترار ال رفتة,
ويوضح شكل ( )4نماذج المتراكبات بعد التلبيد.
 -2والج تراء عمليتتة المعاملتتة الح ارريتتة وضتتعت النمتتاذج فتتي الفتترن الكهربتتائي وعنتتد درجتتة ح ترار (  ) 500Coولمتتد ستتاعة
واحد لضمان التجانس الحراري للعينات وبعدها تم تبريدها بالماء.
 3-2الفحوصات الميكانيكية
 1-3-2فحص الصالدة

ل رض قياس صالد نماذج المتاركبات المصنعة تم استخدام جهتاز قيتاس صتالد فيكترز نتوع ( )Mekonفرنستي

المنشأ والجل ضمان دقة القراءات تم اخذ خمتس قتراءات لكتل نمتوذج وفتي منتاطق مختلفتة متن ستطح النمتودج واختذ المعتدل
لها .
 2-3-2مقاومة االنضغاط

لحستتاب مقاومتتة الكستتر متتن اختبتتار االنض ت اط استتتخدمت ماكنتتة االختبتتارات الجامعتتة نتتوع ( ) Hoytomصتتيني

الم تتنشأ أقصى حمتل له ( ) 170KNاذ توضع العينة بشكل قطري كما مبين بالشكل ( )5وباستخدام المعادلة االتية (: )10
لذ لن -:

)σ = F /π h r ……….. (4

 :rنصف قطر العينة ) . ( mm
 :hارتفاع العينة ) . ( mm
 : Fأقصى حمل مسلط (.)N
 3-3-2اختبار البلى

تتم اجتراء ختبتار البلتى االنزالقتي الجتاف استتخدم جهتاز (  ) Pin –on–Discنتوع ( Wear and Friction

 ) Monitor ED–201ذو منشتأ هنتدي وقتد اجتري االختبتار بتستليط حمتل ثابتت ( )20Nولمتد  30دقيقتة بسترعة انتزالق
ثابتة ( )480 rpmوكان قطر دائر االنزالق ( )2 cmوصالد القرص (.)60 HRC
استتخدمت الطريقتة الوزنيتة )  ( Weight Methodلحستاب معتدل البلتى اذ تتم وزن العينتة قبتل وبعتد االختبتار
ُ
بميزان حساس ذو دقة ( )0.0001غرام لتحديد الوزن المفقود معادلة ( )2ومن المعادلة ( )3تم حساب معدل البلى (.)9

لذ لن:

)∆W=W1 - W2 …….. (2
𝑊∆
= Wear rate
)… … … (3
π D Nt

 : W 1وزن العينة قبل االختبار ).(gm.
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 : W 2وزن العينة بعد االختبار ).(gm.
 : Dقطر القرص (.)cm
 :Nسرعة القرص (.)rpm
 : tزمن الفحص (.)min.

 -3النتائج والمناقشة

 1-3الصالدة

يبتتين الشتتكل ( ) 2ارتفتتاع قتتيم الصتتالد متتع زيتتاد نستتب دقتتائق الزجتتاج التتى نستتبة  %9ويعتتود الستتبب التتى الصتتالد

المرتفعة نسبيا الى الدقائق المضافة عالو على االعاقة التتي تشتكلها دقتائق الزجتاج لالنخالعتات فكلمتا زادت نستبة االضتافة
زاد قيمتة االجهتتاد الت الزم لمتترور االنخالعتتة عبتتر التتدقائق وبالتتتالي ستوف يتطلتتب ذلت زيتتاد الحمتتل المستتلط وبتتذل ترتفتتع قتتيم
الصالد وهذا يتفق مع ما توصل الية الباحث علي عباس بندر(. (9

تت علتى زيتاد التترابط
نالح في النفس الشكل( )2االرتفاع الواضح لقيم الصالد بعد المعاملة الح ارريتة والتتي عمل ن
بين دقائق المعدن االساس وتقليص الفجوات بين مكونات المتراكب وهذا االرتفاع بقيم الصالد يتفق مع ما جاء به الباحث
.)7(Vinay B T
نجد انخفاض بقيم الصتالد عنتد نستبة االضتافة  %02متن دقتائق الزجتاج وهتذا الستلو غريتب لتم يعقتب عليتة اي
من البتاحثين التذين تحقتق عنتدهم ذلت مثتل الباحثتان Madhu Kumar YC, Uma Shankar

()8

ولتم نجتد لته تفستير

يت على هذا المتراكب فتي د ارستتنا هتذ وهتو متدعا لد ارستات مستتقبلية لهتذ الحالتة بشتكل
ضمن نطاق الفحوصات التي اُجر ن
مفصل.
 2-3مقاومة االنضغاط

تزداد مقاومة االنض اط للمتركب مع زياد نسب اضافة دقائق الزجاج بعد عملية التلبيتد وزيتاد واضتحة ايضتا بعتد

المعاملة الح اررية وكما موضح بالشكل ( )7ويمكن ان تعزى هتذ الزيتاد التى مقاومتة االنضت اط العاليتة نستبيا للزجتاج والتتى

تؤدي بدورها زياد مقاومة المتراكب بزياد نسب االضافة كما عملت المعاملة الح اررية على تقليتل المستافات البينتة للحبيبتات
اي انها قللت من نقاط الضعف في المتراكب وهذا يتفق مع ما توصل الية الباحث

()9

.

 3-3معدل البلى

تنخفض قيم معدل البلى بارتفاع نسب اضافة دقائق الزجاج كمتا انخفضتت بشتكل جيتد بعتد المعاملتة الح ارريتة التتي

اجريت على المت اركتب ويوضتح الشتكل ( ) 8هتذا االنخفتاض ويمكتن ان يعتزى هتذا االنخفتاض التى االرتفتاع فتي قتيم الصتالد
كما الموضح بالشكل ( )2اذ ان الصالد ومعدل البلتى تربطهمتا عالقتة عكستية متمثلتة بالمعادلتة ( )4ادنتا

()00

 .كمتا عمتل

على انخفاض معدل البلى وجود ن سبة من الكرافيت والذي يعمل كمزيت ,ويتفق هذا االنخفاض مع كثيتر متن البحتوث منهتا
(.)7,3

NS
)… … … … … (4
CH

حيث أن :
 : Wمعدل البلى.

W=K

 : Kثابت البلى.

 : Nالحمل العامودي المسلط.
 : Sمسافة االنزالق.
 : Hصالد العينة.
 : Cعامل هندسي يعتمد على البنية المجهرية.
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 كرافيت%2 - تأثير النسب الوزنية لماد الزجاج والمعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية ومعدل البلى لمتاركبات ا لمنيوم

 االستنتاجات-4

. وبعدها تنخفض%9  زياد الصالد ومقاومة االنض اط مع زياد نسب اضافة دقائق الزجاج لحد.0
.  على التوالي%00  و%08  زياد الصالد و مقاومة االنض اط بعد المعاملة الح اررية بنسبة تصل الى.2
. انخفاض معدل البلى مع زياد نسب اضافة دقائق الزجاج قبل وبعد المعاملة الح اررية.3

المصادر
1) P. Balaji, R. Arun, D. Jegath Priyan, I. Madhan Ram, E. Mani kandan, (2015), "
Comparative Study of Al 6061 Alloy with Al 6061 – Magnesium Oxide (MgO)
Composite" International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, No. 4,
P.P(408-412.
2) Revanasidappa M D, Venkatesh K.C, Naveen CR, (2016), “Mechanical and Wear
Behavior of Al6061-SiC-Gr Hybrid Composites" National Conference on Advances in
Mechanical Engineering Science (NCAMES-), P.P (376-379(.
 " دراسة الخواص الميكانيكية لمركبات االلمنيوم – زجاج" مجلة الهندسة والتكنلوجيتا المجلتد,(2009) ,) ذكرى مهدي علي3
.14 العدد،27

4) Salim ahyn, Nilay Yuksel, Hulya Durmu, (2014), " Wear Behavior OF Al/Sic/Graphite and
Al/FeB/Graphite Hybrid Composites" Material in technologies / Materials and technology,
Vo. 48 No. 5, PP. ( 639–646).
5) Fakruddinali J. Y, Noor Ahmed R, K. S. Badarinarayan, Abrar Ahamed, (2015), “Wear
Behavior of Al 6061-SiC-Gr Hybrid Composites"International Journal of Innovative
Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 4, No. 9.
6) P. Shanmughasundaram, R. Subramanian, (2013), " Wear Behavior of Eutectic Al-Si
Alloy-Graphite Composites Fabricated by Combined Modified Two-Stage Stir Casting
and Squeeze Casting Methods"Advances in Materials Science and Engineering, Vol.30,
No.11, PP. (1-8).
7) Vinay B T, Ramesh B T, (2016), " Study of Mechanical Properties of Al-E Glass Alloy
Composite Materials Fabricated By Stir Casting and Heat Treated Process"Imperial
Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol. 2, No.11.
8) Madhu Kumar YC, Uma Shankar, (2012), "Evaluation of Mechanical Properties of
Aluminum Alloy 6061-Glass Particulates reinforced Metal Matrix Composites "
International Journal of Modern Engineering Research, Vol. 2, No. 5, PP (3207-3209).
 " دراسة بعض الخواص الميكانيكية ومقاومة,)7141( , شيرين كا م طعيمة,  منى خضير عباس, ) علي عباس بندر9
.21 العدد، 28  المجلد،زجاج" مجلة الهندسة والتكنولوجيا- البلى لمتراكبات ألمنيوم
 كاربيتد البتورون( ود ارستة بعتض خواصتها- " تحضتير متاد مت اركبتة متن ن تام ) المنيتوم,)7141 ( ,) احمتد حستين علتي41
.)314-197(  الصفحة,3  العدد,41 المجلد- الميكانيكية " المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية والمعادن
11) Huijun Yang, Ruiying Luo, Suyi Han, Midan Li, (2010), " Effect of The Ratio of
Graphite/Pitch Coke on The Mechanical and Tribological Properties of Copper–Carbon
Composites " Journal of Wear , Vol. 268, PP.1337–1341.

7102  كانون االول، العدد الرابع، المجلد العاشر،مجلة ديالى للعلوم الهندسية

32

تأثير النسب الوزنية لماد الزجاج والمعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية ومعدل البلى لمتاركبات ا لمنيوم  %2 -كرافيت

Glass

Al

Gr
شكل ( )1نماذج من المساحيق المستخدمة

شكل ( )2اجزاء قالب الكبس

طين حراري
نحاتة حديد
رمل معالج

تت

النماذج

شكل ( )3مخطط للبوتقة ومحتوياتها أثناء عملية التلبيد

مجلة ديالى للعلوم الهندسية ،المجلد العاشر ،العدد الرابع ،كانون االول 7102

33

تأثير النسب الوزنية لماد الزجاج والمعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية ومعدل البلى لمتاركبات ا لمنيوم  %2 -كرافيت

شكل ( )4نماذج المتراكبات بعد التلبيد

F

Sample

الشكل ( )5طريقة وضع عينة اختبار مقاومة االنضغاط

الشكل( )6العالقة بين نسب اضافة دقائق الزجاج والصالدة
مجلة ديالى للعلوم الهندسية ،المجلد العاشر ،العدد الرابع ،كانون االول 7102

39

تأثير النسب الوزنية لماد الزجاج والمعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية ومعدل البلى لمتاركبات ا لمنيوم  %2 -كرافيت

الشكل( )2العالقة بين نسب اضافة دقائق الزجاج ومقاومة االنضغاط

الشكل( )8العالقة بين نسب اضافة دقائق الزجاج ومعدل البلى

مجلة ديالى للعلوم الهندسية ،المجلد العاشر ،العدد الرابع ،كانون االول 7102

11

 كرافيت%2 - تأثير النسب الوزنية لماد الزجاج والمعاملة الح اررية على الخواص الميكانيكية ومعدل البلى لمتاركبات ا لمنيوم

EFFECT OF GLASS ADDITION AND HEAT TREATMENT
ON MECHANICAL PROPERTIES AND WEAR RATE OF
ALUMINUM - 2% GRAPHITE
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ABSTRACT
This research studied the effect of the Heat Treatment on the Mechanical Properties
and the Wear Rate of the pure Aluminum with a particle size of (≤53μm). The Aluminum is
reinforced by graphite with a particle size of (≤63μm) with an addition of glass particles with
different weight ratios of (3, 6, 9, and 12) Wt. % and a particle size was (≤ 53μm).
Powder metallurgy technique has been used to manufactured the samples,
where the samples are pressed uniaxial at room temperature with (500 Map), then sintering at
(550 C0) for (2 hr.). After that, heat treatment is applied on the samples at (500 OC) for one
hour and Quenched in water.
There was a great improvement of the mechanical properties such as the
hardens and the compressive strength. This improvement was proportional with the Weight
ratio of the glass particles before and after the Heat Treatment.
On the other hand, there was a decrease of the wear rate versus the increase of
the Weight ratio of the glass particles and heat treatment.
Keywords: powder metallurgy, heat treatment, wear rate, compressive strength, glass
particles.
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