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  تأثیر درجة حرارة التلبید على بعض الخواص الفیزیاویة والمیكانیكیة لمتراكبات ذات اساس سیرامیكي
 3، شیماء محمد فیاض 2، لطفي علي محمود 1رائد نجیب رزوقي

   ، تكریت ، العراق جامعة تكریت ،كلیة الهندسة  ،سم الهندسة المیكانیكیة ق 1
  ، تكریت ، العراق تكریتجامعة  ،كلیة التربیة ،قسم الفیزیاء  2
   ، تكریت ، العراق جامعة تكریت ،كلیة التربیة  ،قسم الفیزیاء  3

  الملخص:
ــــــــــــــــــــاول هــــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــــث تحضــــــــــــــــــــیر المركبــــــــــــــــــــات  ) ، SiO2,40%Al,5%Co,5%Ni%50ي (ذات التكــــــــــــــــــــوین الكیمیــــــــــــــــــــاو  (C,B,A)یتن

)40%SiO2,40%Al,5%Co,5%Ni,10%Ag) (40%SiO2,40%Al,5%Co,5%Ni,10%Mnـــــــــــوا ـــــــــــى الت ـــــــــــة ) عل لي . وأســـــــــــتخدمت تقان
  ) للتشكیل .ton 6میتالورجیا المساحیق لتحضیر النماذج وباستخدام ضغط الكبس (

ــــــــدها ضــــــــمن مــــــــدى مــــــــن درجــــــــات الحــــــــرارة ــــــــة بعــــــــد تلبی ــــــــة والمیكانیكی ــــــــى الخــــــــواص الفیزیاوی ــــــــد عل ــــــــأثیر درجــــــــة حــــــــرارة التلبی ــــــــم دراســــــــة ت  Cº  ت
ء أن العالقـة بــین درجـة حــرارة التلبیـد والمســامیة الظاهریـة ونســبة أمتصـاص المــا ) . تـم التوصـل الــىhr 10لمـدة (  )1100,1000,900,800,700(

اما عالقتهما بالكثافة الظاهریة والوزن النوعي والخواص المیكانیكیة قید الدراسة فتكـون عالقـة طردیـة وبـالرغم مـن  للمركبات كافة هي عالقة عكسیة .
 .ات هي المتغلبة وجود بعض الحاالت األستثنائیة اال أن هذه العالق

ف فـي الحظنا من خـالل الخـواص الفیزیاویـة والمیكانیكیـة أن هنالـك تفـاوت فـي قـیم هـذه الخـواص لكافـة المركبـات ولقـد فسـر هـذا التفـاوت الـى االخـتال
اقــل  )Cº 1100یــد (عنــد درجــة حــرارة تلب Bالتكــوین الكیمیــاوي للمركبــات ودرجــة انصــهار العناصــر المضــافة لمكونــات المركبــات ، یمتلــك المركــب 

فیمتلــك اعلــى قــیم  Aللمســامیة الظاهریــة ونســبة امتصــاص المــاء واعلــى قــیم للكثافــة الظاهریــة والــوزن النــوعي ومقاومــة االنضــغاط امــا المركــب قیمــة 
  المسامیة الظاهریة ونسبة امتصاص الماء واقل قیم للكثافة الظاهریة والوزن النوعي ومقاومة االنضغاط .

  .مواد متراكبة ، خواص فیزیاویة ، خواص میكانیكیة ، درجة حرارة تلبید ، تقانة میتالورجیا المساحیق :ة الكلمات المرشد
  :المقدمـة1. 

نظــرآ لمــا تمتلكــه المــواد المتراكبــة مــن صــفات ممیــزة تؤهلهــا لتكــون مــادة 
ــــ المعقــــدة ازداد  ر مــــن الصــــناعات المتقدمــــة والتقانــــاتاساســــیة فــــي كثی
الصـناعیة التـي یشـهدها اد المتراكبـة لتلبیـة المتطلبـات اهتمام العـالم بـالمو 

فــــي كافــــة المجــــاالت منهــــا صــــناعة الســــیارات والمركبــــات  العــــالم حالیــــآ
ـــة التـــي تتجســـد فـــي صـــناعة  والطـــائرات وفـــي مجـــاالت الســـیطرة الحراری

  .   [2,1]الحراریات 
ـــم المـــواد الهندســـیة (كالمعـــادن ،   لقـــد الحـــظ المختصـــون فـــي مجـــال عل

ك و البـولیمر) وجـود اخـتالف فـي خـواص هـذه المـواد مـن حیـث السیرامی
تحمـــــل القـــــوة الخارجیـــــة ودرجـــــة الحـــــرارة والمقاومـــــة والمتانـــــة والصـــــالدة 
واللدونـة وهــذه المـواد تكــون مرغوبــة فـي تطبیــق معــین وغیـر مرغوبــة فــي 
تطبیــق اخــر ونتیجــة لهــذا فقــد تطــور علــم المــواد مــع ازدیــاد الحاجــة الــى 

ائص جدیــدة الیمكــن الحصــول علیهــا مــن المــواد تــوفیر مــواد ذات خصــ
الهندسـیة المــذكورة انفـآ و هنالــك انـواع عدیــدة مـن المــواد المتراكبـة فمنهــا 
ذات االســـاس المعـــدني ومنهـــا ذات االســـاس الســـیرامیكي واالخـــرى ذات 

  . [4,3]االساس البولیمري 
تعتبــر تقانــة میتالورجیــا المســاحیق مــن الطــرق المهمــة فــي تصــنیع مــواد  

النهائیة مـن  ة واخرى المعدنیة وانتاجها باالشكالمتراكبة من مواد معدنی
، كــــبس المســــاحیق (المــــواد االولیــــة) مباشــــرة دون اجــــراء عملیــــة صــــهر 

  . [5]واندماجها معا وتقویتها بوساطة التسخین (التلبید) 
، الطـور األسـاس فیهـا  یهدف البحث الحالي الى تحضیر مـواد متراكبـة 

) SiO2AlNiCoســیرامیكیة وعناصــر معدنیــة أخــرى ( متكــون مــن مــادة
كــآل علــى انفـراد ودراســة تــأثیر  (Mn,Ag)مدعمـة بــدقائق مــن عنصـري 

تغیر درجـة حـرارة التلبیـد علـى بعـض الخصـائص الفیزیاویـة والمیكانیكیـة 
    للمادة المتراكبة المنتجة .

  النظري   الجانب 2.
  :الخواص الفیزیاویة 1-2

یة لألجسام المنتجة بواسـطة تكنولوجیـا المسـاحیق تعتبر الخواص الفیزیاو 
والمستخدمة في تطبیقات محددة بعـد التلبیـد مقیاسـآ لنجـاح عملیـة التلبیـد 
ــــــة  ــــــي تــــــم دراســــــتها ، المســــــامیة الظاهری ــــــة الت ومــــــن الخــــــواص الفیزیاوی

Apparent Porosity  نســــــبة امتصــــــاص المــــــاء ،Water 

Absorption  الكثافــــة الظاهریــــة ،Apparent Density  والـــــوزن
. تعتبر نسـبة امتصـاص المـاء هـي احـدى  Specific Gravityالنوعي

الخـــواص التـــي یتحـــدد مـــن خاللهـــا نـــوع المنـــتج فـــأذا كانـــت امتصاصـــیة 
) امـا اذا كانـت اعلـى Vitreous% فهـو منـتج مـزجج (1المـاء اقـل مـن 

) وتعتمــــد االمتصاصــــیة علــــى Porous% فهــــو منــــتج مســــامي (1مــــن 
  . [8,7,6]تناسب طردي تتناسب معها مقدار المسامیة اذ 

تتناسب الكثافة الظاهریـة والـوزن النـوعي للجسـم تناسـب طـردي وكالهمـا 
یتناسبآ تناسب عكسي مع كل مـن المسـامیة الظاهریـة ونسـبة امتصـاص 

  .  [10,9,6] ویمكن حسابها باستعمال العالقات االتیة الماء
A.P = ×100%       ------(1) 

)2 (- -----  ×100%  W. A =  

A.D =  × ρ            ------(3) 
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)4(              ------   = S.G  

  -أذ أن :
Ws  / وزن مشبع :gm 

Wd  / وزن جاف :gm 

Wi  / وزن معلق :gm 

 ρ  / كثافة الماء :gm/cm3  
ا التركیــب الكیمیـــاوي تعتمــد الخــواص الفیزیاویــة علــى عـــدة عوامــل منهــ 

للمــادة المتراكبـــة الهمیـــة درجـــات انصــهار المكونـــات فـــي تكـــوین الطـــور 
الســائل اثنــاء عملیــة التلبیــد وكــذلك یلعــب الحجــم والتوزیــع الحبیبــي دورآ 
اساسـیآ فـي تحدیـد مقـدار كثافـة المـواد أذ ان صـغر حجـم حبیبـات المــواد 

اء الكـبس وان زیــادة االولیـة قبـل التشــكیل یـؤدي الــى تـراص الحبیبـات اثنــ
ــادة الكثافــة علــى حســاب  هــذا التــراص اثنــاء عملیــة التلبیــد یــؤدي الــى زی
المسامیة كما ان لدرجة حرارة التلبید تأثیر واضح علـى هـذه الخـواص اذ 
ان النموذج قبل التلبید یمتلـك مسـامیة عالیـة وبعـدها تـنخفض المسـامات 

ـــات علـــى حســـاب حبیبـــا ت اخـــرى أو كنتیجـــة لزیـــادة حجـــم بعـــض الحبیب
ـــات التـــي  ـــین الحبیب ـــئ المســـامات ب ـــى مل ـــا ال ـــادة الطـــور الســـائل مؤدی بزی
تؤدي الى خفض نسبة امتصاص الماء وزیادة كل مـن الكثافـة الظاهریـة 

  . [11,7]والوزن النوعي للنموذج 
  Mechanical Propertiesالخواص المیكانیكیة  2-2

وتعـد مقیاسـآ مهمـا تمثـل اهـم الخـواص التـي یمكـن دراسـتها للمـواد كــافة  
الجـــراء عملیـــة التلبیـــد التــــي یتعـــرض لهـــا النمـــوذج اذ كلمـــا زادت درجـــة 
حرارة التلبیـد تحسـنت بالتـالي خواصـها المیكانیكیـة ومـن ضـمن الخـواص 

المیكانیكیــــــة التــــــي تــــــم دراســــــتها فــــــي هــــــذا البحــــــث خاصــــــیتا الصــــــالدة 
Hardness   ومقاومـة االنضـغاطCompressive Strength  اذ تعـد

الدة مقیاســـآ لقـــدرة المـــواد علـــى مقاومـــة التشـــوه اللـــدن مثـــل الخـــدش الصـــ
والتنقــر . وتعتمــد هــذه الخاصــیة علــى تركیــب المــادة المتراكبــة وعلــى قــوة 
ـــرابط اقـــوى  ـــذرات والجزیئـــات فـــي المـــادة اذ كلمـــا كـــان الت ـــین ال ـــرابط ب الت
والـــذرات متراصـــة ازدادت قیمـــة الصـــالدة (االجســـام المملـــؤة بالمســـامات 

مقاومة اختراق اقل بالمقارنة مـع االجسـام الخالیـة مـن المسـامات) تمتلك 
[13,12] .  

تتأثرالخواص المیكانیكیة بدرجة حرارة التلبید فبارتفـاع درجـة حـرارة التلبیـد 
تـــزداد التفـــاعالت بـــین األكاســـید المختلـــف التـــي قـــد ینـــتج عنهـــا مركبـــات 

ئل الـذي ذات درجات انصـهار واطئـة تسـبب زیـادة فـي كمیـة الطـور السـا
قـیم كـل مـن مقاومـة  یآیؤدي الى زیادة كثافة المادة التي تـزداد معهـا نسـب

  . [15,14,10,7]االنضغاط والصالدة 
  Experimental Partالعملي  . الجانب3

  Sample Preparationتحضیر النماذج   1-3
ان مــن اهــم متطلبــات نجــاح المــواد المتراكبــة هــو تحدیــد طریقــة تصــنیع  

وتعـــد طریقـــة میتالورجیـــا المســـاحیق مـــن أبـــرز الطـــرق فـــي هـــذه المـــواد . 
التحضـــــیر وتحدیــــــد الخــــــواص مــــــن خــــــالل الــــــتحكم بظــــــروف التصــــــنیع 

  -وتتضمن هذه الطریقة األتي :
  :)تهیئة المواد األولیة (المساحیق 1-1-3

ان المســاحیق االساســیة المســتعملة فــي تصــنیع نمــاذج الدراســة الحالیــة  
    ).1ة المصنعة لها مبینة في الجدول (ومتوسط حجم حبسیماتها والشرك

  

  ) المساحیق المستعملة في تصنیع نماذج الدراسة ومتوسط حجم جسیماتها والشركة المصنعة1جدول (
  ألشركة المصنعة  النقاوة %  (µm)متوسط حجم الجسیمة  نوع المسحوق

SiO2 ≤150 99.90  Indian Product  
Al  ≤63  99.99  Benda-Lutzwerke 

co.-AUSTERIA  
Co 63≥  99.50 Buchs Fluka AG co.-GERMANY  
Ni ≤63 99.50  Buchs Fluka AG co.-GERMANY  

Mn ≤75 99.99  Merck co.-GERMANY  
Ag ≤75 99.80 Parurn p.a.  

  :وزن وخلط المساحیق 2-1-3
تـــم تهیئـــة اوزان خلطـــة كـــل مركـــب باتبـــاع النســـب الوزنیـــة المـــذكورة فـــي 

كهربائي حساس بعدها تمـت عملیـة الخلـط  ) باستعمال میزان2الجدول (
باسـتعمال الطاحونـة الیدویـة لمــدة نصـف سـاعة واثنــاء عملیـة الطحـن تــم 
اضافة كحول االیثـانول لتفـادي خسـارة (تطـایر) أي كمیـة مـن المسـحوق 

ـــة المـــزج وبعـــد ذلـــك وضـــعت المـــادة فـــي فـــرن  وكـــذلك یســـاهم فـــي عملی
ـــــد درجـــــة حـــــرارة   ( ـــــتخلص مـــــن hr6) لمـــــدة (Cº100التجفیـــــف عن ) لل

ــــى بــــاقي خلطــــات  الكحــــول ومــــن الرطوبــــة الزائــــدة ، كــــررت العملیــــة عل
  ) .2المركبات المذكورة في الجدول (

  ) التكوین الكیمیاوي للمركبات2الجدول (

  المركب  النماذج
 التكوین الكیمیائي %

Sio2 Al Co Ni Mn Ag 
)A(  Sio2AlCoNi      50 40 5  5 -  -  
)B( Sio2AlCoNiAg 40 40 5 5 -  10 

)C( Sio2AlCoNiMn 40 40 5 5 10 -  
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  : كبس النماذج 3-1-3
علـى  C,B,Aمـن خلطـة احـدى المركبـات  0.7gmاخذت كمیة بمقدار 

وتــم أجــراء  الشــكل . ســطواني ل المثــال ووضــعت فــي قالــب الكــبس أســبی
ــــــــوع  ــــــــدرولیكي ن عملیــــــــة الكــــــــبس باســــــــتعمال المكــــــــبس الكهربــــــــائي الهی

)Hoytom ــــــــه مقــــــــداره ) صــــــــیني المنشــــــــأ وأقصــــــــى حمــــــــل یصــــــــل الی
)200KN) باســــتعمال ضــــغط كــــبس (ton6) 60) لمــــدة sec ان . (

النماذج الناتجة من عملیة الكبس كانت على شكل اقراص بقطـر یتـراوح 
  ) ملم . 2.45-3.30) ملم وسمك یتراوح (13.91-13.48(

  :التلبید  4-1-3
الفحوصـات  بعد اجراء عملیـة الكـبس غیـر جـاهزة ألجـراء تكون النماذج 

أذ تكتمــــل بــــاجراء عملیــــة التلبیــــد . ولغــــرض دراســــة تــــأثیر درجــــة حــــرارة 
التلبید على خواص النماذج المنتجـة تـم تحدیـد مـدى مـن درجـات الحـرارة 

Cº )1100.1000,900,800,700 لكــل نمــوذج . تــم وضــع النمـــاذج (
فــي الفــرن ورفعــت درجــة حرارتــه الــى الدرجــة الحراریــة المطلوبــة بمعــدل 

8Cº/min ) 10مـــع االبقـــاء عنـــد الدرجـــة النهائیـــة المحـــددة لمـــدة hr (
ـــه حتـــى  وبعـــدها اطفـــئ الفـــرن وتركـــت النمـــاذج لتبـــرد بشـــكل بطـــئ داخل
الوصـول الــى درجـة حــرارة المختبـر . تــم تنظیـف وتنعــیم وصـقل العینــات 

  .لتكون جاهزه للفحوصات الفیزیاویة والمیكانیكیة واالفحص المجهري 
دام جهـــاز الصـــالدة المایكرویـــة الرقمـــي  نـــوع تـــم قیـــاس الصـــالدة باســـتخ

)Equotip2 ت لكل نموذج اوبمعدل خمس فراء) سویدي المنشأ.  
  :. الحسابات والنتائج والمناقشة4

    :الخواص الفیزیاویة 1-4
) ، نســــبة امتصاصــــیة A.Pحســــاب كــــل مــــن المســــامیة الظاهریــــة ( تـــم 

) (S.G ) و الـــــوزن النـــــوعيA.D) ، الكثافـــــة الظاهریـــــة ((W.Aالمـــــاء 
  .) 4) الى (1باتباع طریقة ارخمیدس وباستعمال العالقات (

) یبـــین العالقـــة العكســـیة بـــین درجـــة حـــرارة التلبیـــد والمســـامیة 1الشــكل ( 
لمـــواد اخـــرى اال انـــه عنـــد درجـــة حـــرارة  [16]الظاهریـــة وهـــذا یتفـــق مـــع 

) یحـدث ارتفـاع فـي قیمـة المسـامیة الظاهریـة للمركـب Cº 1000التلبیـد (
A 1100( تلبیـــد رارةالوصـــول الـــى درجـــة حـــ وحتـــىCº وتســـلك عالقـــة (

نســــــبة امتصــــــاص المــــــاء بدرجــــــة حــــــرارة التلبیــــــد ذات الســــــلوك بالنســــــبة 
) ویعــزى ذلــك الــى زیــادة 2للمســامیة الظاهریــة كمــا موضــح فــي الشــكل (

الــــدرجات الحراریــــة كمــــا  عنــــد تلــــك     Aالمســــامیة الظاهریــــة للمركــــب 
  ) .4)،(3موضح في االشكال (

ة للمركبات الثالثة بزیـادة درجـة با الكثافة الظاهریة فتزداد قیمها بالنسام 
  عنـــد درجــة حــرارة التلبیـــد Bحــرارة التلبیــد واعلــى قیمـــة یمتلكهــا المركــب 

)1000 Cº والمركب (A  یمتلك اقل قیمة ویحدث له انخفـاض فـي قیمـة
 Cºالكثافــة الظاهریــة ویســتمر حتــى الوصــول الــى درجــة حــرارة تلبیــد (

) وهـــــذه النتیجـــــة تحقـــــق العالقـــــة 5) كمـــــا موضـــــح فـــــي الشـــــكل (1100
  العكسیة بین الكثافة الظاهریة والمسامیة الظاهریة . 

یتناســب الــوزن النــوعي طردیــآ مــع درجــة حــرارة التلبیــد فتــزداد قــیم الــوزن  
النــوعي بزیـــادة درجـــة حــرارة التلبیـــد لكافـــة المركبــات قیـــد الدراســـة الشـــكل 

جابي لدرجة حـرارة التلبیـد علـى قـیم كـل مـن الكثافـة ) . ان التأثیر االی6(
الظاهریة والوزن النوعي والتأثیرالسـلبي علـى كـل مـن المسـامیة الظاهریـة 
ونســـبة امتصـــاص المـــاء قـــد یعـــزى الـــى حـــدوث تفـــاعالت كیمیائیـــة بـــین 
مكونات المركبات وتكوین اطوار تمتلك درجـات انصـهار واطئـة بالنسـبة 

  . C,Aللمركبین 
فیعـــزى ذلــك التــأثیر الـــى وجــود عنصــر الفضـــة  Bبة للمركــب بالنســامــا 

الذي یعمل على زیادة كمیة الطور السائل والذي بـدوره یعمـل علـى ملـئ 
الفراغات بین الحبیبات وبالتالي تقلیـل نسـبة امتصـاص المـاء وزیـادة كـل 

  ) .8)،(7من الكثافة الظاهریة والوزن النوعي االشكال (
) تبــــین ان التكـــــوین 6) الــــى (2جـــــداول (ان الخــــواص الفیزیاویــــة فــــي ال

الكیمیـــائي یلعـــب دور كبیـــر فـــي قـــیم هـــذه الخـــواص بثبـــوت درجـــة حـــرارة 
امتلــك علــى االغلــب  Aالتلبیــد للمركبــات الثالثــة أذ یالحــظ ان المركــب 

لمســامیة الظاهریــة ونســبة امتصــاص المــاء واقــل قــیم الكثافــة اعلــى قــیم ل
 Cب امــا المركــ Bالظاهریــة والــوزن النــوعي وعلــى العكــس منــه المركــب 

فقــــد تأرجحـــــت اغلبیـــــة قیمـــــه فـــــي مجمـــــل خواصـــــه الفیزیاویـــــة بـــــین قـــــیم 
على انفـراد ولكنهـا تتشـابه  A,Bالخواص التي اظهرها كل من المركبین 

ســامیة الظاهریــة ، نســبة امتصــاص المــاء ، فــي ســلوكیات العالقــات (الم
  .الكثافة الظاهریة ، الوزن النوعي) 

  :الخواص المیكانیكیة 2-5
) ان العالقـة تكـون طردیـة بـین درجـة حـرارة التلبیـد 9یتبین مـن الشـكل ( 

لمـواد  [18,17,16]والصالدة لكافة المركبات قید الدراسة وهذ یتفق مـع 
عنـــد  هلصـــالدة اال انـــاعلـــى قـــیم ل  Bومركبـــات اخـــرى ویمتلـــك المركـــب 

ـــــد (  C,A) تنهـــــار قـــــیم الصـــــالدة للمـــــركبین Cº1000درجـــــة حـــــرارة تلبی
ویمكــــن ان یعــــزى ذلــــك الــــى التــــأثیر المتفــــاوت للمعاملــــة الحراریــــة عنــــد 
الدرجات الحراریة العالیة علـى صـالدة المركبـات اعتمـادآ علـى مكوناتهـا 

نخفــــاض فــــي قیمــــة والتــــي قــــد تزیــــد مــــن حجــــم الحبیبــــات التــــي یرافقهــــا ا
  الصالدة .
علــى ســلوك قــیم المركبــات  الســائدة ) یبــین العالقــة الطردیــة10الشــكل (

ـــك المركـــب  ـــد ویمتل ـــاع درجـــة حـــرارة التلبی ـــة مـــع ارتف ـــیم  Bالثالث ـــى ق اعل
مقاومة االنضغاط عند جمیع درجات حرارة التلبید قید الدراسـة فـي حـین ل

  .  اقل قیمة  Aالمركب یمتلك 
) یتبــین انــه بثبــوت درجــة حــرارة التلبیــد یمتلــك 6الــى () 2ومــن الجــداول (

اقــل قــیم لهــا  Bعلــى االغلــب اعلــى قــیم للصــالدة والمركــب  Aالمركــب 
وعلــى العكــس فـــي حالــة مقاومـــة االنضــغاط وقـــد یعــزى ذلـــك الــى تـــأثیر 

التي قد تسـاهم فـي زیـادة مقاومـة االنضـغاط و مطیلیة الفضة في المركب 
بثبــوت درجــة حــرارة التلبیــد . وفــي  Bعلــى حســاب قــیم صــالدة المركــب 
قـــــیم متأرجحـــــة بــــین قـــــیم خـــــواص  Cكــــال الخاصـــــیتین یمتلـــــك المركــــب 

  .   B,Aالمركبین 
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  ) عالقة درجة حرارة التلبید بالمسامیة الظاهریة1الشكل (

  

  
  ) عالقة درجة حرارة التلبید بنسبة امتصاص الماء2الشكل (

  

  
   )X100(قوة تكبیر   Cº 1000الملبدة بدرجة حرارة   A ) صورة لسطح العینة3الشكل (
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  )X100(قوة تكبیر  Cº 1100  الملبدة بدرجة حرارة A ) صورة لسطح العینة 4الشكل (

  

  
  رجة حرارة التلبید بالكثافة الظاهریة ) عالقة د5الشكل (

  

  
  ) عالقة درجة حرارة التلبید الوزن النوعي 6الشكل (
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  Cº 1100الملبدة بدرجة حرارة  A) حیود االشعة السینیة للمركب 7الشكل (

  

  
  Cº 1100الملبدة بدرجة حرارة   B) حیود االشعة السینیة للمركب 8الشكل (

  
  )Cº 700كیة والفیزیاویة عند درجة حرارة تلبید () الخواص المیكانی3الجدول (

المسامیة   النماذج
  الظاهریة%

نسبة امتصاص 
  الماء %

  الكثافة الظاهریة
gm/cm3  

الوزن 
  النوعي %

الصالدة
HB 

مقاومة 
 Mapاالنضغاط 

A 36.06 15.73 3508  283.57 279 84 
B 31.20 13.05 3320 228.80 212 155 
C 31.65 11.74 3961 270.22 276 109 

    
  )Cº 800) الخواص المیكانیكیة والفیزیاویة عند درجة حرارة تلبید (4الجدول (

المسامیة   النماذج
  الظاهریة%

نسبة امتصاص 
  الماء %

  الكثافة الظاهریة
gm/cm3  

الوزن النوعي 
%  

الصالدة 
HB  

مقاومة االنضغاط 
Map 

A 28.86 11.27 3585 286.04 313 87 
B 28.83 11.00 3490 248.41 251 161 
C  25.57 10.00 4002 297.92 305 110 
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  )Cº 900) الخواص المیكانیكیة والفیزیاویة عند درجة حرارة تلبید (5الجدول (
المسامیة   النماذج

  الظاهریة%
نسبة امتصاص 

  الماء %
  الكثافة الظاهریة

gm/cm3  
الوزن 

  النوعي  %
الصالدة 

HB 
مقاومة 

 Mapاالنضغاط 
A  27.94 10.72 3691 297.30 331 104 
B 16.72 4.63 4332 360.74 269 180 
C  25.08 8.18 4088 306.37 327 132  

  

  )Cº 1000) الخواص المیكانیكیة والفیزیاویة عند درجة حرارة تلبید (6الجدول (
المسامیة   النماذج

  الظاهریة%
نسبة امتصاص 

  الماء %
  الكثافة الظاهریة

gm/cm3  
الوزن 

  النوعي %
الدة الص

HB 
مقاومة 

 Mapاالنضغاط 
A 27.87 10.50 3675 288.43 342 109 
B 12.50 3.21 4592 362.52 330 214 
C 24.49 7.56 4285 323.68 337 159 

  

  )Cº 1100) الخواص المیكانیكیة والفیزیاویة عند درجة حرارة تلبید (7الجدول (
المسامیة  النماذج

 % الظاهریة

نسبة امتصاص 
 % الماء

  كثافة الظاهریةال
gm/cm3 

الوزن 
 % النوعي

الصالدة 
HB 

مقاومة 
االنضغاط 

Map  
A 37.56 15.42 3424  289.04 278 115 
B 10.65 2.54 4680 418.32 348 258 
C  23.67 6.03 4491 336.47 218 229 

 

  
  ) عالقة درجة حرارة التلبید بالصالدة 9الشكل (

  

  
  ید بمقاومة االنضغاط) عالقة درجة حرارة التلب10الشكل (
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  Conclusionsاالستنتاجات  
v  یمتلـــك المركـــبA  علـــى االغلـــب اعلـــى قـــیم للمســـامیة الظاهریـــة

ـــات االخـــرى بتغیـــر  ـــة مـــع بـــاقي المركب ونســـبة امتصـــاص المـــاء بالمقارن
 . SiO2حرارة التلبید بسبب ارتفاع نسبة  درجة

v  یحدث انخفـاض فـي قـیم نسـبة امتصـاص المـاء مـع ارتفـاع درجـة
) Cº 1100(      رة التلبیــد وان اقــل قیمــة تكــون عنــد درجــة حــرارةحــرا

 . Aواعالها للمركب  Bللمركب 

v  تــزداد نســبة امتصــاص المــاء للمركــبA  مــع زیــادة درجــة حــرارة
) مقارنـة بالمركبــات Cº 1100) وحتـى (Cº 1000التلبیـد اعتبـارآ مــن (

) Cº 700االخرى في حین تقـل تلـك النسـبة بارتفـاع درجـة الحـرارة عـن (
 ) .C,B,A) بنسب مختلفة للمركبات (Cº 1000وحتى (

v لتلبیــــد یرافقهــــا زیـــــادة فــــي قیمــــة الكثافـــــة ا ان زیــــادة درجــــة حـــــرارة
ســـلوكآ معكوســـآ لمـــا  A، یســـلك المركـــب  الظاهریـــة للمركبـــات المختلفـــة

عرف به عند درجات حرارة التلبید المختلفة اذ بزیـادة درجـة حـرارة التلبیـد 
 )  تقل الكثافة الظاهریة .Cº 1100ى () وحتCº 1000عن (

v  یمكــن الحصــول ومقاومــة االنضــغاط ان اعلــى قــیم للــوزن النــوعي
 . C,B,Aللمركبات  علیها مع االرتفاع في درجات حرارة التلبید

v  امتلك المركبA  اعلـى مسـامیة ظاهریـة ونسـبة امتصـاص المـاء
 الـــذي یحـــوي عنصـــر الفضـــة بتكوینـــه بأقـــل Bفـــي حـــین امتـــاز المركـــب 

الفیزیاویـة بـین  فـي مجمـل خواصـهفقـد تـأرجح  Cاما المركب . قیمة لها 
 . B,Aالخواص التي اظهرها كل من المركب 

v العالقـــة طردیـــة لجمیـــع درجـــات حـــرارة التلبیـــد قیـــد الدراســـة  تكـــون
 والصالدة لكافة المركبات .
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Abstract  
This study devoted to the preparation of the compounds (A,B,C) of the chemical composition (50%SiO2, 40%Al, 
5%Co, 5%Ni), (40%SiO2, 40%Al, 5%Co, 5%Ni, 10%Ag), (40%SiO2, 40%Al, 5%Co, 5%Ni, 10%Mn) 
respectively. In order to prepare samples, powder metallurgy technique had been used. In the course of their 
preparations of pressure (6) ton.  
we have studied optimized the effect of temperature sintering on some physical and mechanical properties of 
preparations sintering a wide range of (700 ,800,900,1000 and1100) Cº for (10hr) have been applied , It is also 
found that relation between the sintering temperature with the porosity and water absorption for all compound is 
an inverse relation while their relations with the apparent density , specific density and other mechanical is a 
direct relation exact in some rare  cases .  also we found that there is some variations in the physical only 
Mechanical properties of these compounds which was explained to be due to differences in the melting points of 
the metals which was added to these compounds .  
to have composite Bat temperature sintering (1100 Cº) cause the apparent porosity and the Absorption decrease 
value and addition value apparent density and specific gravity and compressively resistance  Compound A has 
the highest  apparent porosity , water absorption ,decrease value apparent density , specific gravity hardness and 
compressively resistance . 
Key Words: Composites materials, Temperature sintering, physical properties, mechanical properties, powder 
metallurgy technique. 

  


