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Abstract 

Corrosion behavior of aluminum matrix composites (MMCs) with (10, 20 &30) 
weight fraction of each alumina and silicon carbide  was investigated in 10% (NaCl, 
NaOH &HCl) solutions at different temperatures (40, 60, 80 &100) °C also at room 
temperature.  The results showed the corrosion rate was increased with increasing in 
weight fraction of alumina and silica as reinforcement  due to discontinues protective 
film  in addition to increasing in temperatures at 10 % HCl solution, it reached (8.252 
mpy) by reinforced with SiC.  Alumina was exhibited corrosion resistant better than 
SiC due to it is insulator; galvanic corrosion occurs when incorporation of 
semiconductor SiC only. Specimens were exposed to NaOH solution, aluminum 
reinforced with Al2O3 and SiC appears poor corrosion resistance. Finally, the results 
of effect NaCl were investigated, appeared an increase in corrosion rate with 
increasing in time.    
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 نايدراسة تأثير محاليل كيمياوية على سلوك التأكل لاللمنيوم المدعم بكل من االلوم
  للمواد المتراكبة كاربيد السليكون و

  الخالصة
لومنيوم كمادة اساس المدعم بمواد سيراميكية مثـل االلومينـا    ل لالتم دراسة سلوك التأك

فـي محاليـل كيمياويـة مثـل حـامض      ) % 30&20,10(بنسب وزنية هي  كاربيد السليكونو
حراريـة  عنـد درجـات   % 10الهدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم بنسبة 

النتائج اظهـرت ان معـدل   . وكذلك عند درجة حرارة الغرفة) C )40,60,80&100°مختلفة
بسبب قطع الغشاء الحامي كذلك يزداد بزيادة درجة اد بزيادة النسب الوزنية لمواد التدعيم التأكل يزد

عنـد التـدعيم   ) mpy8.252 (الحرارة وعند المحاليل الحامضية حيث وصل الى اعلى قيمة له
اما التدعيم بالمواد العازلة مثل االلومينا فان معدل التأكل اقل  كاربيد السليكونباشباه الموصالت مثل 

عينات تعرضت الى محاليـل قاعديـة مثـل هيدروكسـيد     ال كذلك.بسبب عدم حصول تأكل كلفاني
را تم دراسة تأثير المحاليل الملحية مثـل  يالصوديوم وقد اظهرت العينات مقاومة ضعيفة للتأكل واخ

 .كلوريد الصوديوم على العينات فقد لوحظ ان معدل التأكل يزداد بزيادة وقت التعرض للملح
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