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Abstract 
This research aims at foaming an Al-12Si alloy by using CaCO3 powder 

as a foaming agent added to the agitated melt in different weight percents. 
The foaming process was carried out at different foaming temperatures of 

700C˚, 750 C˚ and 800C˚ for 5, 10 and 15 minutes using different foaming 
agent percents (0.5, 1, and 1.5) wt%. The metallic foam had been 
characterized by microstructure examinations, density and porosity and 
compression tests. 

It was found from the results that there is an ability to produce metallic 
foams based on Al –Si alloy by using CaCO3 as a foaming agent without the 
need for adding ceramic stabilizing materials which are always added in a 
high percent. The mach inability problems caused by the presence of these 
materials can therefore be avoided. 

It was also pointed out that the porosity of metallic foams fabricated in 
this work increased as the foaming agent percent increases within the range 
used (0.5% - 1.5 %) and the preferred amount is 1%, where the optimum 
foaming time is 10 minutes at a foaming temperature of 750 C˚. 
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  بلستخدام تقنية الحالة السائلة12سيليكون–تحضير رغوة االلمنيوم 

                     
  الخالصة

سليكون وذلك باضافة كاربونات 12 –منيوم  سبيكة االلانتاج رغوة معدنية منث يهدف البح
ثم اجراء . الكالسيوم كعامل ترغية الى المعدن المنصهر اثناء عملية الخلط وبنسب وزنية مختلفة

) 15 ،5،10( وبازمان ترغية هي  ˚م)750،700،800(عملية الترغية عند درجات حرارية هي 
تم توصيف الرغوة المعدنية )% . 1.5،1،0.5(دقيقة وباضافة نسب مختلفة من عامل الترغية هي 

  .الناتجة باستخدام الفحوصات المحهرية وفحوصات االنضغاط ، كما تم حساب الكثافة والمسامية
 سليكون 12-من نتائج التجارب وجد ان هنالك امكانية النتاج رغوة معدنية من سبيكة االلمنيوم

الى اضافة دقائق سيراميكية مثل كاربيد باستخدام كاربونات الكالسيوم كعامل ترغية بدون الحاجة 
وبذلك يمكن تقليل المشاكل . السليكون والتي تضاف بنسب عاليةلغرض استقرار الرغوة المعدنية

 لوحظ من النتائج ان نسبة المسامية Sicالناجمة عن صعوبة تشغيل الرغوه الحاوية على نسب من 
وان افضل نسبة مسامية تم . ة عامل الترغيةللرغوة المعدنية المنتجة تزداد مع زيادة نسبة اضاف

 دقائق وبدرجة حرارة 10كاربونات الكالسيوم وزمن ترغية % 1الحصول عليها عند اضافة 
  .˚م750

Introduction 
Metallic foam can be defined as a 

metallic material with a cellular 

structure which has an interesting 
combination of physical and 
mechanical properties, such as light 
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