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The aim of this research is to study microstructure and some
mechanical properties of ceramic matrix composite material. Powder of
Al2O3 was used as ceramic material after had been pressed by different
pressures (58 Mpa, 117 Mpa and 176 Mpa) in metallic mold. The



sintering process has been preformed at 1200oC for two hours. After that,
the porosity percentage has been measured and the samples were heated
to 700oC and then immersed in the molten pure aluminum and (Al-2.26%
Mg), and heated to about 1000oC for half an hour. Then, the samples
were cooled to 650oC. Microscopic tests and x-ray diffraction analysis
has revealed zones with different hardness and with different structures.
Moreover, the results showed that the adhesion between the ceramic
matrix and the deposited metal depends on the molten metal type and the
percentage of magnesium content of aluminum.
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المقدمة

المواد التي تتكون من مادتین بانھا) Composite material(تعرف المواد المتراكبة 
. او اكثر  والتي یمكن التمییز بینھما بالمجھر الضوئي أو المجھر اإللكتروني الماسح) طورین(

، خفة ، المقاومة)Stiffness(تمتلك المواد المتراكبة خواص میكانیكیة جیدة منھا الجساءة 
(التاكل ،الصالدة العالیة و الموصلیةالوزن ،االداء الجید في الدرجات الحرارة العالیة، مقاومة 

(Conductivity]وتعتمد ھذه الخواص على كل من مادة األساس ] ٢] [١ )Matrix ( وعلى
وتوزیعھا وكذلك تعتمد ایضا على طبیعة السطح البیني ) Reinforcement(نوعیة مادة التقویة

)Interface (٣[ما بین األطوار[ .
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ان االیفاء بمت].Electronic packaging]7اإللكترونیة 

. .العالیة ومعامل التمدد الحراري باالضافة إلى المتانة العالیة
اكبة تر اد م لصق Solid state diffusionمو أو ال
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] 9[الصقل والتنعیم للسطوح قبل الربط 
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Materials Used and Procedure Methods:طرائق العمل و المواد المستخدمة
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النقيالتحلیل الكیمیاوي لأللمنیوم) ١(جدول ال

Cu % Fe % Mn % Si % Mg % Al %

0.3062 0.467 0.028 0.1153 0.1063 98.977
2

مغنسیوم %2.26- التحلیل الكیمیاوي لسبیكة ألمنیوم ) ٢(جدول ال

Si % Fe % Cu % Mn % Mg % Zn %

0.257 0.215 0.04 0.0042 2.26 0.0025

Ti % Cr % Pb % Ni % Na % Al %

0.0041 0.3025 0.0004 0.00095 0.0009
5 96.919

:تحضیر النماذج السیرامیكیة 
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سیرامیك
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في المعھد Streo Scan-220الماسح نوع االلكترونىالمجھرالفحوصات باستخدام
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Results and Discussionالنتائج والمناقشة 
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1200oCلنماذج االلومینا الملبدة في العالقة بین ضغط الكبس والمسامیة الظاھریة) ٤(شكل ال
لمدة ساعتین
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ارت. المركبة

للسبیكة والطور سبنل الناتج من Solid  Solutionالصلب 
 .

. صالدة الطور الفقري الذي یتواجد بنسب مختلفة
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(تحسین الشد السطحي لدقائق األلومینا سمك طبقة التغلغل نتیجة
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العالقة بین سمك الطبقات والصالدة) ٨(الشكل 

Mpa)٢١-١٩(و المنیوم النقي تتراوح مابین
Mpa)٢٥-٢٢(%2.26سبیكة المنیوم 

اعل MgOAl2O3و تكوین األطوار السبائكیة اللتبلل عند وجود عنصر المغنسیوم من تف تجة  النا
].16[األلومینا مع المغنسیوم والتي تؤدي إلى زیادة الربط ما بین السیرامیك والمعدن





حیود األشعة السینیة لمسحوق األلومینا مخطط) ١(شكل ال

االستنتاجات

مناطق مختلفة الصالدة وذات تراكیب واالطوار مختلفة ھى المحلول الصلب تكوین ثالث.١
.وطور سبنل   عند غمر النموذج السیرامیكي بمنصھر المعادن

.مغنسیومتزداد تبلیلیة النموذج السیرامیكي بمنصھرااللمنیوم عند وجود عنصر ال.٢

.تزداد الترابط بین النموذج السیرامیكي وااللمنیوم عند تكوین طور سبنل.٣
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