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چکیده:
اثر روشهای عملیات حرارتی و مکانیکی برای اصالح ترشوندگی ذرات کاربید سیلیسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی
کامپوزیت  Al-A356/SiCمورد بررسی قرار گرفته است .از روش ریخته گری گردابی برای تولید کامپوزیت استفاده شده
است .کاربید سیلیسیم با میانگین اندازه ذرات  13 ،8و  03میکرومتر به میزان  13درصد حجمی در دمای  113درجه
سانتیگراد به طور تدریجی در حین همزدن به مذاب افزوده شدند .برای عملیات حرارتی ذرات ،اکسیداسیون در دمای 303
درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت و نگهداری در  103درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت انجام شد .برای عملیات
مکانیکی هم از آسیاکاری به مدت یک ساعت همراه با پودر آلومینیم استفاده شد .پس از پایان همزدن و آماده شدن
کامپوزیت ،دمای مذاب تا  733درجه سانتیگراد افزایش داده شده و سپس در قالب فلزی ریختهگری شد تا نمونههای
مختلف تهیه شوند .از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی مجهز به  EDSبرای بررسی ریزساختار و آنالیز عناصر و
همچنین از روش ویکرز برای ارزیابی سختی استفاده شده است .نتایج نشان داد که عملیات حرارتی اکسیداسیون ذرات SiC
سبب میشود که توزیع و اتصال بهتری از ذرات در زمینه کامپوزیت ایجاد شود .ولی در نمونهای که از کار مکانیکی استفاده
شده ،اتصال خوبی بین ذرات  SiCبا زمینه مشاهده نشده است و ذرات به صورت مطلوب پخش نشدهاند .همچنین از میان
سه نمونه عملیات حرارتی شده ،نمونهی اکسید شده در  303درجه سانتیگراد و  103درجه سانتیگراد ،ترشوندگی و توزیع
بهتری از ذرات در زمینه و بیشترین سختی به میزان  103ویکرز را دارد.
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 -8مقدمه
کامپوزیت مادهای است که از مخلوطهای منظم یا از ادغام دو یا
چند جزء اصلی در اندازهی نانو یا میکرومتر تشکیل شده است
که یک فصل مشترک آنها را از هم جدا میکند .این اجزاء در
شکل و ترکیب شیمیایی متفاوت هستند و در یکدیگر غیرقابل
حل هستند .جزء جدا ،تقویتکننده و فاز پیوسته ،زمینه نام
دارد] .[1در اغلب کامپوزیتهای زمینه فلزی ،نقش اولیه
تقویتکننده تحمل بار اعمال شده و نقش زمینه چسباندن
تقویتکنندهها بههم و پخش کردن بار خارجی به هر یک از

تقویتکنندهها است .در فرآیند انجماد ،ترشوندگی تقویتکننده
با مذاب فلزی که زمینه کامپوزیت را میسازد ،برای تشکیل یک
فصل مشترک قوی ،برای انتقال و توزیع مناسب بار از زمینه به
تقویتکننده ،بسیار مهم است] .[2خواص مکانیکی
کامپوزیتهای زمینه فلزی به طور گسترده توسط ساختار و
خواص فصل مشترک تقویتکننده -فلز کنترل میشود] .[3گفته
شده است که فصل مشترک قوی ،جابهجایی و توزیع بار از زمینه
به تقویتکننده را ممکن میسازد و سبب افزایش مدول االستیک
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و استحکام میشود] .[4از نظر متالوگرافی ،مناطق سطحی مورد
نظر در کامپوزیت به چند عامل وابسته است:
 )1تماس بسیار نزدیک بین تقویتکننده و زمینه برای به
ترشوندگی مناسب بین تقویت کنندهها با زمینه.
 )8واکنشپذیری کم شیمیایی در فصلمشترک و نفوذ داخلی
بسیار ناچیز بین فازهای تشکیل دهنده ،برای جلوگیری از
تخریب تقویتکنندهها].[5
هدف از تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی ،ترکیبکردن
ویژگیهای دلخواه فلزات و سرامیکها است .اضافهکردن ذرات
دیرگداز با استحکام و مدول باال به یک زمینه فلزی شکلپذیر،
مادهای را تولید میکند که خواص مکانیکی میان زمینهی فلزی
و تقویت کنندههای سرامیکی دارد][6؛ اما برای تولید این
کامپوزیتهای تقویت شده مشکالتی وجود دارد؛ مهمترین آنها
دستیابی به توزیعی یکنواخت از ذرات تقویتکننده در زمینه
است که برای به دست آوردن خواص مکانیکی بهینه امری
ضروری به شمار میرود] .[7این مشکل در تولید کامپوزیت
 Al/SiCبه روش ریختهگری گردابی] [8و اکثر روشهای دیگر
هم وجود دارد؛ که در این روش از ذرات تقویت کننده استفاده
میشود و امکان تولید شکلهای پیچیده را فراهم میسازد .برای
رسیدن به یک کامپوزیت با کیفیت ،باید ذرات شناسایی و
متغیرهای فرآیند ریختهگری مرتبط با توزیع ذرات کنترل شوند.
بهطور معمول ،ریختهگری گردابی شامل تولید کامپوزیت از یک
زمینه فلزی با اضافه کردن مواد تقویتکننده به مذاب از طریق
ایجاد توزیع مناسب با هم زدن است] .[9روش ریختهگری گردابی
از جمله روشهای ارزان قیمت است که هزینههای آن حتی از
متالورژی پودر کمتر خواهد بود؛ اما مشکالت مربوط به عدم
ترشوندگی ،توزیع مناسب ذرات و وجود حفره در زمینه ،همچنان
وجود دارد].[10
عموماً تقویتکنندههای سرامیکی که در کامپوزیتهای زمینه
فلزی استفاده میشوند ،با مذاب تر نمیشوند و به یک نیروی
محرکه خارجی برای غلبه بر موانع انرژی سطحی نیاز دارند .این
نیرو توسط همزدن مذاب با همزن مکانیکی یا همزن
الکترومغناطیسی تولید میشود .مشاهده شده است که خواص
شیمیایی آلیاژ ،دمای اضافه کردن ذرات و سرعت همزدن برخی
متغیرهای کنترلکننده ترشوندگی مذاب با تقویتکننده
هستند] .[11همچنین در تحقیقات نشان دادهاند که همزدن مؤثر
برای کنترل توزیع ،بالفاصله بعد از اضافه کردن ذرات به مذاب،
تا زمان ریختن در قالب ضروری است .همزدن مکانیکی معمو ًال
در حین آمادهسازی مذاب و نگهداری آن انجام میشود که به دو
دلیل انجام میشود:

 )1برای انتقال ذرات به مذاب فلزی و
 )8برای نگه داشتن ذرات به صورت معلق].[12
هدف از این پژوهش انجام فرآیند ریختهگری گردابی برای تولید
کامپوزیت زمینه فلزی با ذرات سرامیکی و بررسی تأثیر عملیات
آمادهسازی ذرات بر تولید کامپوزیتی با کیفیت مناسب است .در
تحقیقات متعدد روشهای گوناگونی برای بهبود سطح ذرات
استفاده شده است ،با نگاهی بر کارهای گذشته در این پژوهش
تمرکز روی بهبود سطح ذرات برای بهبود ترشدن آنها با مذاب
و ایجاد یک توزیع مناسب است.
 -1مواد و روش تحقیق
در این تحقیق آلیاژ ریختگی آلومینیم  A356بهعنوان زمینهی
کامپوزیت و پودر سرامیکی کاربید سیلیسیم ( )SiCساخت کشور
ژاپن با خلوص بیش از  33درصد بهعنوان ذرات تقویتکننده،
مورد استفاده قرار گرفتند .سیلیسیم موجود در این این آلیاژ از
واکنش شیمیایی بین  SiCو  Alجلوگیری میکند] .[13ترکیب
شیمیایی این آلیاژ در جدول ( )1و آنالیز اشعه ایکس ()XRD
مربوط به پودر کاربید سیلیسیم و الگوی استاندارد آن در شکل
( )1نشان داده شده است.
ابتدا شمش تهیه شده در قطعات کوچکتری برش داده شد.
سپس به مقدار  033الی  133گرم از آلیاژ در هر آزمایش در یک
بوته شاموتی درون کوره مقاومتی ،در دمای  733تا  713درجه
قرار گرفت تا کامال ذوب شود .پس از ذوب کامل آلیاژ بهمنظور
بهبود ترشوندگی مقداری منیزیم ( 1درصد وزنی) به مذاب
آلومینیم اضافه شد؛ سپس یک دقیقه همزدن صورت گرفت .پس
از گذشت چند دقیقه ،پودر عملیاتشده بهصورت مرحلهای به
درون مذاب افزود شد .پس از اضافه کردن پودر در هر مرحله،
همزن وارد بوته شده و همزدن با سرعت  133rpmدر دمای 113
درجه سانتیگراد انجام شد .هر مرحله همزدن به مدت  0الی 0
دقیقه صورت گرفت و در انتها پس از همزنی و افزایش دما به
 733درجه سانتیگراد ،کامپوزیت در یک قالب فلزی که در شکل
( )8آمده ،ریخته شد .شماتیک روش ساخت کامپوزیت نیز در
شکل ( )0نشان داده شده است.
جدول  -8ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم  A356مورد استفاده
در این تحقیق
عنصر
مقدار
(درصد وزنی)
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بهبود این ترشوندگی تحت عنوان آزمایشهای مختلفی استفاده
شده است .مشخصات و عملیات آمادهسازی مورد استفاده برای
ذرات سرامیکی در هر آزمایش به تفکیک در جدول ( )8آمده
است .برای تعیین اندازه میانگین ذرات پودر مورد استفاده از
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاستفاده شد.
همانطور که در شکل ( )1مشخص است ،پودرها دارای ابعاد
متفاوتی هستند .با استفاده از نرمافزار متالوگرافی ،MIPقطر ذرات
اندازهگیری شده و میانگین اندازه ذرات به دست آمده است.
جدول  -1مشخصات ذرات ،عملیات حرارتی و مکانیکی مورد استفاده در هر
آزمایش.

شکل  -8الگوی پراش اشعه ایکس پودر  SiCمورد استفاده در این تحقیق

میانگین
نمونه

اندازه ذرات

عملیات حرارتی

عملیات مکانیکی

()μm

شکل  -1قالب ریختهگری برای تولید کامپوزیت.

شکل  -9شماتیک سامانه مورد استفاده برای ریختهگری و همزدن مذاب.

از آن جایی که ذرات کاربید سیلیسیم ترشوندگی ضعیفی در
مذاب آلومینیم دارند ،در این پژوهش از روشهای متفاوتی برای
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مخلوط کردن مکانیکی
با پودر آلومینیم به مدت
 1ساعت

در عملیات مکانیکی از دستگاه فستمیل به همراه گلولههای
آلومینایی به نسبت  1به  0از پودر و گلوله برای مخلوط کردن پودر
کاربید سیلیسم با پودر فلزی آلومینیم به مش  080استفاده شد.
شرایط مربوط به دما ،سرعت و زمان همزنی ،درصد وزنی ذرات
کاربید سیلیسیم ( 13درصد) و سرعت سرد شدن برای تمام
آزمایشها یکسان در نظر گرفته شده است.
بعد از ریختهگری ،از هر سری آزمایش نمونههایی تهیه شد .این
نمونهها پس از آمادهسازی و سنبادهزنی با استفاده از کاغذ
سنباده مش  133تا  8333و پولیش با آلومینای  3/0میکرومتر
با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMبررسی ساختاری شدند .سپس سختی نمونهها با نیروی
 3/2کیلوگرم توسط دستگاه سختیسنجی ویکرز از پنج نقطه
برای هر نمونه اندازهگیری شد و میانگین نقاط به عنوان عدد
سختی گزارش شد.
 -9نتایج و بحث
در تصاویر متالوگرافی که در شکل ( )0نشان داده شده است ،در
تمام نمونهها ،فاز مربوط به ذرات کاربید سیلیسیم اضافه شده به
رنگ تیرهتر و زمینه به رنگ روشنتر دیده میشود .باتوجه به
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شکل (-0الف) ،در نمونه شماره  1مشاهده میشود ،که ذرات
کاربید سیلیسیم ( )SiCدر زمینه وجود دارند و در سطح پخش
شدهاند .ولی اطراف برخی از ذرات حفرههایی مشاهده میشود.
در واقع این ذرات در حفرهها گیر افتادهاند و اتصالی با زمینه
ندارند .توزیعی از این ذرات در زمینه ایجاد شده است .در شکل
( ،)1نقشهی آنالیز عنصری ( )EDSاین نمونه ،از یک ذره گیر
افتاده در حفره مشخص میکند که شاخههایی از آهن (یا
ترکیبات بین فلزی آهن-آلومینیم) اطراف این حفره مشاهده
میشود که در نمونههای دیگر وجود ندارد .این شاخهها به علت
استفاده از همزن آهنی و حل شدن آن در زمینهی آلومینیمی به
وجود آمدهاند .طبق این نقشه ،ذره مورد استفاده از جنس کاربید

سیلیسیم بوده و منیزیم اضافه شده قبل از اضافه کردن پودر
کاربید سیلیسیم به صورت یکنواخت در زمینه پخش شده است؛
و هم در اطراف ذرات به خوبی حضور دارد ،که نشان میدهد که
حضور منیزیم در افزایش ترشوندگی ذرات با زمینه نقش داشته
است .منیزیم با کاهش تنش سطحی مذاب و ایجاد فصل مشترک
سطحی ،ترشوندگی ذرات با مذاب را بهبود میبخشد] .[14از آن-
جایی که میزان آلومینیم و منیزیم در این نقشه در محل ذره
بسیار کم است و مقدار آنها در اطراف ذره بر روی زمینه افزایش
یافته ،میتوان گفت واکنش بین زمینه و ذرات سرامیکی بسیار
ناچیز است].[15

شکل  -4تصاویر  SEMاز ذرات کاربید سیلیسیم در کامپوزیت شماره :الف)  ،8ب)  1و ج) .9

شکل  -5تصاویر میکروسکوپ نوری از کامپوزیت شماره :الف) ،8ب) ،1ج) ،9د).4
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شکل  -6آنالیز  EDSاز کامپوزیت شماره .8

در شکل (-0ب) ،نمونه شماره  8نشان داده شده است که با
کوچکتر شدن اندازهی ذرات مورد استفاده ،جمعشدن آنها در
کنار هم بیشتر مشاهده میشود .در واقع با کوچکتر شدن
ذرات ،امکان آگلومره شدن آنها افزایش یافته و پراکندهکردن
یکنواخت این ذرات بهتنهایی با همزدن مکانیکی کاری دشوار
است] .[16اما باز هم توزیعی از آنها در تصویر مشاهده میشود
که در بیشتر نقاط ذرات چسبیده بههم و گاه با اندازهی بزرگتر
و یا گیر افتاده در حفره ،دیده میشود .ذرات با اکسیدشدن تنها
در دمای  303درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت ،سطح
مناسبی را برای تر شدن با زمینه آلومینیمی ایجاد نکردهاند و
حفرههایی نیز ناشی از تجمع آنها وجود دارد .انواعی از حفرات
در این کامپوزیتها در تصاویر میکروسکوپی قابل مشاهده است
که میتوان آنها را به صورت زیر دستهبندی کرد]:[17
 )1حفرات مربوط به خود ذرات؛
 )8حفرات مربوط به تجمع ذرات؛
 )0حفرات ریز در زمینه آلیاژ؛
 )1حفرات گازی؛ در واقع ذرات تقویت کننده ،محلهای
مناسبی برای جوانهزنی حفرات گازی هستند].[18
در شکل ( ،)7دو ذره از این کامپوزیت نشان داده شده است؛ که
یکی از آنها در حفره گیر افتاده و دیگری روی زمینه قرار گرفته
است .همانطور که مشخص است ،چند ذره در کنار هم ،درون
حفره قرار دارند و این حفره مربوط به تجمع ذرات است.
جمعشدن این ذرات در کنار هم و ایجاد حفره ،مانع رسیدن به

یک توزیع یکنواخت میشود .در کنار ذرهی روی سطح ،چسبیدن
ذرات به همدیگر و آگلومرهشدن را میتوان مشاهده کرد .برای
رسیدن به یک کامپوزیت با خواص مناسب با استفاده از ذرات
بسیار کوچک ،بهتر است از اتمسفر کنترل شده و همزدن در
حالت نیمهجامد استفاده شود تا بتوان بهخوبی ذرات را از هم
جدا کرد .در دو نمونهی اول ،عملیات حرارتی اکسید کردن در
دمای  303درجه سانتیگراد انجام شده است که هدف از انجام
این عملیات حرارتی ،تشکیل یک الیهی نانومتری از  SiO2روی
سطح ذرات بوده است تا ترشوندگی آنها با مذاب بهبود
بیابد].[15
اما در نمونه شماره  ،0سیکل عملیات حرارتی تغییر داده شده است
(مطابق جدول  ،)0این سیکل نیز برای حذف آلودگیها و گازهای
جذب شدهی سطحی و درنتیجه افزایش ترشوندگی پیشنهاد شده
است] .[19با توجه به شکل (-0ج) ،در این نمونه با افزایش اندازهی
ذرات آگلومره شدن آنها بسیار کمتر مشاهده میشود؛ در واقع
ذرات بههمچسبیده و گیر افتاده تقریبا دیده نمیشوند و همچنین
ذرات در داخل حفره نیستند؛ بلکه اتصال با زمینه برقرار کردهاند
که این امر در افزایش کیفیت کامپوزیت و رسیدن به یک توزیع
مناسب تأثیر گذار است .میتوان گفت عملیات حرارتی
اکسیداسیون در  303درجه سانتیگراد ،خواص سطح ذرات را برای
ترشدن با زمینه با ایجاد یک الیه پیوسته و همگن که مانع تخریب
و واکنش ذرات با مذاب آلومینیم میشود ،بهبود داده است .این
الیه از سیلیکای آمورف و کریستوبالیت تشکیل شده است که با
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کاهش سطح انرژی و ایجاد الیه واکنشی سطحی بین مذاب
آلومینیم و  SiO2که در اطراف ذرات ایجاد میشود ،ترشوندگی را
افزایش میدهد] .[20با نگهداری در  103درجه سانتی گراد عملکرد
این الیه در ایجاد ترشوندگی بهتر شده است.

شکل  -7تصویر  SEMاز ذرات  SiCدر کامپوزیت شماره .1

شکل  -1تصویر  SEMاز کامپوزیت شماره .9

شکل  -3تصویر  SEMاز کامپوزیت شماره .4

همانطور که در شکل ( )2قابل مشاهده است ،ذرات اتصال خوبی
با زمینه دارند و ترشوندگی و فصل مشترک مناسبی حاصل شده
است .عالوه بر این ،ذرات در سطح کامپوزیت به صورت مجزا پخش
شدهاند و پراکنده شدن آنها به خوبی صورت گرفته است.
همچنین ،ترکی در نمونه مشاهده نمیشود که به یکنواختی نمونه
کمک میکند ] .[21در واقع یک توزیع مطلوب از ذرات تقویت
کنندهی کاربید سیلیسیم با چسبندگی مناسب بدون ایجاد واکنش
مخرب بین با زمینه آلومینیمی] [22ایجاد شده است.

در نمونه شماره  ،1به منظور بهبود ترشوندگی ذرات با زمینه،
عملیات مکانیکی انجام شده است .با توجه به شکل (-0د) ،در
این نمونه هم ،ذرات بهصورت پخش وجود دارند؛ اما ذرات با
اندازههای متفاوتی در تصویر دیده میشوند که میتوان علت آن
را استفاده از آسیا دانست که سبب ریز شدن برخی ذرات شده
است .این کوچک شدن اندازه ذرات از یکنواختی و کیفیت
کامپوزیت تولید شده میکاهد .همچنین در برخی مناطق این
ذرات بههم چسبیدهاند .این آگلومره شدن ذرات را هم میتوان
ناشی از آسیا کردن ذرات کاربید سیلیسیم با پودر آلومینیم در
نظر گرفت؛ که این ذرات بههم چسبیده در حین هم خوردن نیز،
از هم جدا نشدهاند .با توجه به شکل ( ،)3ترشوندگی به صورت
نسبی ایجاد شده ،اما هدف رسیدن به توزیع مناسب در این نمونه
محقق نشده است .چرا که ذرات به صورت خوشهایی در کنار هم
مشاهده میشوند و در کل سطح به صورت جدا از هم پخش
نشدهاند ،بلکه در نقاطی تجمع کردهاند .ازسوی دیگر یکسان
نبودن اندازهی ذرات در این تصویر مشخص است ،که مانع حصول
یکنواختی مناسب در این نمونه شده است.
در شکل ( ،)13نتایج سختیسنجی کامپوزیتهای تولید شده
آورده شده است .همانطور که مشخص است با ایجاد کامپوزیت
به روش ریختهگری گردابی سختی نمونهها از  37ویکرز برای
آلیاژ اولیه تا بیشترین مقدار  103ویکرز برای نمونه سوم افزایش
پیدا کرده است .علت این افزایش ،سختی باالی ذرات کاربید
سیلیسیم که به عنوان مانعی در برابر نابهجاییها عمل
میکند] .[18این افزایش در نمونه اول با توجه به درشت بودن
ذرات نسبت به بقیه کامپوزیتها کمتر است و از طرفی
ترشوندگی در این نمونه به خوبی حاصل نشده است؛ لذا سختی
به میزان کمتری ،افزایش داشته است .سختی کامپوزیت با
کاهش اندازه ذرات افزایش مییابد .در نمونه دوم نیز با توجه به
کوچکتر شدن اندازه ذرات ،سختی افزایش پیدا کرده است].[23
ولی این سختی از نمونه سوم کمتر است ،که علت آن هم وجود
حفراتی در کامپوزیت و عدم اتصال مناسب این ذرات با زمینه
است .متغیرهای متفاوتی چون سرعت سرد شدن و عدم
یکنواختی روی میزان سختی تاثیر دارد ].[10
در نمونه چهارم نیز با وجود افزایش سختی نسبت به آلیاژ اولیه
ولی نسبت به نمونه با اندازه ذره مشابه سختی کمتری به دست
آمده ،چرا که در این نمونه ذرات ترشوندگی مناسبی با زمینه
ندارند .باالترین سختی به دست آمده بیانگر ایجاد یک کامپوزیت
با چسبندگی خوب] [24ذرات به زمینه و توزیع مناسبی از آنها
است ،که خواص سختی نسبت به نمونه خام بهبود یافته است.
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 نتیجهگیری-4
 برای بهبود ترشوندگی ذرات کاربید سیلیسیم در تولید-1
 عملیات حرارتی،کامپوزیت زمینه فلزی مورد تحقیق
(اکسیداسیون سطحی) نسبت به عملیات مکانیکی
. توزیع و اتصال بهتری از ذرات را فراهم مینماید،)(آسیاکاری
 درجه سانتیگراد303  با اکسیداسیون کاربید سیلیسیم در-8
 درجه103 به مدت یک ساعت و سپس نگهداری در
 شرایط مطلوبی برای توزیع و،سانتیگراد به مدت دو ساعت
.ترشوندگی ذرات در کامپوزیت به دست آمده است
 با ایجاد کامپوزیت به روش ریختهگری گردابی میزان سختی-8
نسبت به آلیاژ اولیه افزایش مییابد و به بیشترین میزان خود
 این. میکرومتری میرسد13  ویکرز با استفاده از ذرات103
افزایش سختی به علت پخششدن همگن و چسبندگی
.مناسب ذرات گزارش شده است
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Abstract:
The low cost stir casting is one of the most applicable methods to fabricate Aluminum metal
matrix composites. In this study, stir casting technique is utilized to produce Silicon
carbide/Aluminum alloy composite. To achieve a homogeneous and suitable distribution,
reinforcing particle surface properties is investigated by applying various thermal and
mechanical treatments. SiC Oxidation performed at 950˚C for 1 hour and keeping at 650˚C for
2 hours as heat treatment. Mechanical treatment comprised milling aluminum and SiC powder.
10% vol. fraction Silicon carbide particles with average size of 2, 10 and 40 microns were
gradually added to the aluminum matrix stirring at 640˚C. After stirring, the composite was
cast at 700˚C in a steel mold. Observing the composite microstructure using OM and SEM
reveals that reinforcing particles are dispersed in the matrix. However, heat treated reinforcing
particles at 950˚C and keeping at 650˚C leads to fabricate a more homogenous composite of a
specified percentage of reinforcing particles in which particles could be easily wetted by the
matrix. In samples with SiC particles milled with Al powder, particles were not desirably
bounded and disturbed in the matrix. Oxidation at 950˚C and keeping at 650˚C Shows better
wettability and distribution of particles. This specimen also has the highest hardness of 139
HV, indicating the proper bonding of particles and their uniform distribution in the matrix.
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