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ABSTRACT 
     Erosion–corrosion of Al-Mg-Si aluminum alloy in NaCl–water solutions were 
studied by weight-loss measurements through an impingement jet system. The 
effect of sand concentration and fluid impingement angle, were investigated. The 
sand used  is Iraqi silica sand  from Al-ardhimah  . 
   The result showed that, increasing erosion time, will increase the erosion rate of  
alloy samples for all sand concentration and impact angels. When the sand 
concentration is increased the erosion-corrosion rate of  alloy samples will 
increase, and the maximum value of erosion –corrosion rates occur when the 
impact angle is about( 45◦).The surface morphologies of eroded surface after  
abrasive water-jetting, show that erosion rather than corrosion, controls the total 
Erosion-Corrosion rate of Al-Mg-Si alloy in sand-containing NaCl–water 
solutions. 
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  سيليكون - مغنسيوم  -التآكل بالتعرية لسبيكة المنيوم  دراسة تأثير

 في األوساط البحرية
 

لى كلوريد الصوديوم باستخدام حسابات الفقدان في الوزن باستخدام محلول مائي يحتوي ع      
في هذا البحث استخدمت حبيبات من رمل السيليكا من منطقة . منظومة القذف أو األرتطام 

تم دراسة تأثير تركيز الرمل و زاوية األرتطام على معدل التعرية ومعدل ارضمه في العراق  و
    .التآكل بالتعرية 

النتائج إن زيادة زمن التعرية سوف يؤدي الى زيادة معدل التعرية في العينات عند  أظهرت     
عند زيادة تركيز الرمل في المحلول يزداد معدل . جميع تراكيز الرمل كذلك زوايا األرتطام 
  .التآكل بالتعرية لعينات السبيكة المستخدمة

إن هيئة .مام زواية أرتطاالتعرية عند أستخدتم الحصول على أعلى معدل تآكل ب      
السطح للتراكيب التي حدث فيها تعرية بعد القذف بالمحاليل الحاوية على الرمال أظهرت إن 

 –التعرية لها تأثير أكثر من التآكل وهو الذي يسيطر على معدل التآكل بالتعرية لسبيكة المنيوم 
    . لوريد الصوديوم سيليكون عند أستخدام محلول حاوي على ك –مغنسيوم 
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