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Abstract 
 

Pack aluminization has been rapidly developed and widely used in many fields 

due to its superior properties of coating. Surface is the only part of the component 

which has to coexist with external environment. Majority of engineering failures 

originate from the surfaces and components degrade in service leading to failures such 

as fatigue, wear, corrosion and oxidation. The present study deals with the surface 

modification of steel base through diffusion of aluminium by aluminium pack 

cementation for improving wear and corrosion resistance. The material chosen for 

study is medium carbon steel. Effect of varying  weight percentage (wt.%) of halide 

activator (NH4Cl) at different diffusion temperatures and times on the microstructure 

and microhardness of aluminized specimens was studied. Taguchi robust design 

technique using MINITAB13 was used to rank several factors that may affect the 

microhardness and microstructure in order to formulate the optimum conditions. The 

Taguchi orthogonal array  L9 (33) was used for experimental design with three level of 

consideration for each factor. The respone (Microhardness) was analyzed based on the 

Taguchi’s signal-to-noise ratio. The use of 4%wt. of (NH4Cl) at 5hr and diffusion 

temperature of 700oC seems to be the optimum condition, where the surface hardness 

could be increased to 1000Hv when aluminized. X-Ray diffraction studies have been 

confirmed the presence of aluminides in the surface layer, which could be instrumental 

in the significant increase in the surface hardness.    
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استخدام طریقة تاكوجي لتحدید العوامل المثلى في عملیة الطالء باأللمنة في الفوالذ                

 MINITAB13 الكاربوني بواسطة             
  الخالصة

ان طريقة الطالء باأللمنة قد تطورت بشكل سريع و استخدمت بصورة واسعة في العديد من 
 و يعتبر السطح الجزء الوحيد من المنتج الذي يتعرض بشكل .المجاالت نتيجة خواص الطالء الفائقة

ان أغلب حاالت الفشل الهندسي تنشأ من السطح و تؤدي الى فشل . مباشر الى الوسط الخارجي
يتضمن هذا البحث، تحوير . الجزء الهندسي في التطبيق مثل الفشل بالكالل ، البلى، التآكل و األكسدة

لأللمنيوم و ذلك لتحسين مقاومة  األلمنيوم بواسطة التغليف بالسمنتة سطح الفوالذ من خالل انتشار
وقد تم في . ان المادة التي تم اختيارها في هذه الدراسة هي الفوالذ المتوسط الكاربون. البلى و التآكل

عند درجات ) NH4Cl(هذا البحث دراسة تأثير النسب المئوية الوزنية المختلفة لهاليد المادة الفعالة 
فة على التركيب المجهري و الصالدة المجهرية للعينات الخاضعة لعملية حرارية و أوقات مختل

كن أن م لتحديد العوامل التي يMINITAB13طة س بواتم استخدام طريقة التصميم لتاكوجي. األلمنة
جي مصفوفة تاكو. و من ثم تحديد الظروف المثلىتؤثّر على الصالدة المجهرية و التركيب المجهري 

 قد تم اعتمادها في تصميم التجارب نظرا الستخدام ثالث مستويات لكل عامل تحت L9)33(من نوع 
من خالل االعتماد على نسبة ) الصالدة المجهرية( كما تم تحليل االستجابة . الدراسة
 5 عند زمن مقداره  NH4Cl  من.wt%4 أظهرت النتائج أن استخدام .االستجابة لتاكوجي/االشارة
 ضمن مجموعة يؤدي الى الحصول على الحالة المثلى  700oC و درجة حرارة مقدارها  ساعة

 1000Hv حيث أن الصالدة السطحسية يمكن أن تزداد الى الظروف التي ُأستخدمت في هذا البحث
أظهرت دراسات حيود األشعة السينية وجود مركبات . عندما يخصع الفوالذ الى األلمنة

Aluminidesاال في الزيادة الكبيرة في الصالدة السطحية في السطح والتي يمكن أن تلعب دورا فع .    
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