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 ملخص البحث

 

 والمدعمة بحبيبات A390فى هذا البحث تم تصنيعمإتلفات سطحيةمن سبيكة االلومنيوم 

بإالضافة الى , كل على حدة(Graphite)  و الجرافيت (Al2O3)سيراميكية من أكسيد أاللومنيوم

تم تصنيع تلك المإتلفات السطحية بطريقة المعالجة . خليط بين الجرافيت و أكسيد أاللومنيوم معا

و لقد تم دراسة . باإلحتكاك الدوامى وذلك باستخدام أداه من الصلبمصممة بطريقه خاصة

تاثيرسرعة دوران و سرعة تغذية أداة المعالجة على الخواص المجهرية و الميكانيكية و 

 .الترايبولوجية لمإتلفات االسطح 

. أكدت النتائج ان المعالجة باإلحتكاك الدوامىتعتبر من الطرقالفعاله لعمل األسطح المإتلفه

ومن ناحية اخرى وضحت الصور المجهريه لعينات األسطح المإتلفه أن سرعة الدوران وسرعة 

التغذيه المسببه لخلطسبيكة أاللومنيوم مع الحبيبات المضافه تلعب دورا هام  فى الخواص 

كما وجد أن بعد عملية المعالجة أن  حبيبات .الميكانيكيه و الترايبولوجية لألسطح المإتلفه الناتجه 

السيليكون الكبيره الموجوده بالسبيكه و حبيبات أكسيد االلومنيوم و الجرافيت المضافة قد تكسرت 

الى حبيبات ذات حجم صغير جدامما أدى الى تحسين الخواص الميكانيكية و الترايبولوجية لألسطح 

 . المإتلفة

كما أظهرت النتائج أن صالدة األسطح الناتجه من عملية اإلحتكاك الدوامى تعتمد على 

حيث وجد أن عند , (التغذيه)العوامل المإثره فى هذه العمليه مثل سرعة الدوران والسرعه الخطيه

سرعة خطيه ثابتة أنه كلما زادت سرعة الدوران كلما زادت صالدة السطح الناتج ومن ذلك يمكن 

وقد أظهرت أالسطح المإتلفة . القول ان سرعة الدوران تؤثيرها اكبر على صالدة السطح الناتج

المدعمة بحبيبات أكسيد أاللومنيوم أقصى صالدة بالمقارنة بالسبيكة أألصلية و كذلك األسطح 

المإتلفة أالخرى و المدعمة بحبيبات الجرافيت و كذلك أألسطح المإتلفة المهجنة و المدعمة 

 .بحبيبات اكسيد أاللومنيوم والجرافيت معا

أظهرت النتائج ان مإتلفات أألسطح تتمتع بمقاومة عالية للبرى الميكانيكى عند مقارنتها 

كما وجد ايضا بالنسبة لألسطح المإتلفة الناتجه و المدعمة بحبيبات أكسيد . بالسبيكة أألصلية

انه بزيادة سرعة الدوران للعده المستخدمه فى عملية اإلحتكاك , أاللومنيومو كذلك الجرافيت
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وعلى العكس تماما بالنسبه لألسطح المإتلفة المهجنة و . الدوامى يقل معدل التآكل لهذه األسطح

سرعة الدوران للعده وجد انه عند زيادة المدعمة بحبيبات اكسيد أاللومنيوم والجرافيت معا

 .المستخدمه فى عملية اإلحتكاك الدوامى يزيد معدل التآكل لهذا السطح


