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Abstract 
     In this study, we investigated the synthesis of  pack cemented coating on two metallic 
materials (304 & 316L) in order to form  silicon compounds on  their  surface  at  lower  
temperatures (800,900 &950˚C) to avoid sintering of the pack and adhesion of material to 
the samples surface. 
    In our  investigation  silicon  was used as  a master  alloy and  alumina (Al2O3) as a filler 
material. Also ammonium chloride  was  used as  an activator  with different  weight  
percentage (5,7 &10%) ,in order to increase the efficiency of the coating layer formation 
process. Silicon zing of  two alloys which are 304 & 316L by pack cementation process 
according to light  optical microscope examination (LOM), the coating layer formation is a 
temperature and activator weight percentage dependent  process, which  means  that it is  a 
diffusion  controlled  reaction. Thus  the   thickness  of  sample  silicon zed  with  pack  
content  10% activator at 950˚C is higher than the sample silicon zed  with pack  content 7% 
and 5% activator and these samples  have  higher thickness  than samples coated at 900˚C 
and 800˚C at same conditions. The average coating thickness obtained  by silicon zing  
process at   4hr  by using different activator weight percentage for two selective alloys are: 

1- 8.520 – 129.390 am for 304 st.st alloy. 
2- 75.929 – 192.592 μm for 316L st.st alloy. 
 

  الطالء بلستخدام عملية السلكنه باستخدام تقنية السمنته على سبائك الصلب السبائكي 
 )L316 و304(

  ةالصـــالخ
  (316L & 304) بطريقة السلكنة على سبيكتيأالنتشاريذه الدراسة تم إجراء عملية الطالء  في ه         

 لغرض تكوين مركبـات  (C˚950& 800,900)وهما من عائلة الصلب السبائكي بدرجات حرارة منخفضة
د تم اختيار السليكون    لق. طحهاذه بدون حدوث تلبيد لمسحوق الطالء والتصاقه على س        هالسليكون على سطح    

أيـضا تـم اسـتخدام كلوريـد        , )حشوه خامدة (كعنصر طالء و اوكسيد األلمنيوم كمادة منشطة مانعة للتلبيد          
ذا المنشط على عملية تكوين طبقـات       ة لغرض دراسة اثر نسبة ه     االمونيوم كمادة منشطة بنسب وزنيه مختلف     

  .الطالء و األطوار الناتجة
استخدام المجهر الضوئي المربوط إلى الحاسوب للعينات المطلية للمواد المستخدمة فـي       بينت نتائج الفحص ب   

ن خليط من أطوار سليكون  حديد وكما هو متوقع مـن مخطـط            طبقة الطالء العليا تتكون م     هذه الدراسة إن  
النتـشارية  لطبقـة ا  هذه الطبقة تكون متبوعة بطبقة ثانية تـسمى ا        , ) حديد  سليكون  (التوازن الطوري لنظام    

لية تكـوين طبقـات   كما إن عم. ن االنتشار الداخلي للسليكون واالنتشار الخارجي لعناصر السبيكة      والناتجة م 
لذلك يكون سمك الطالء    . ن اعتبارها عملية تعتمد على درجة الحرارة وكذلك نسبة المادة المنشطة          الطالء يمك 

من سمك الطالء لعينة مطلية بـنفس الدرجـة          اكبر   %10 بنسبة منشط      C˚950لعينة مطلية بدرجة حرارة     
وهــذه العينات لها سمك طالء اكبر من سمك الطالء للعينـات المطليـة   . %5و%7 ولكن بنسبة منشط  
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أن معدل سمك الطالء الناتج مـن اسـتخدام          .C˚800 و C˚900بنفس الظروف السابقة ولكن بدرجة حرارة     
  : بنفس الظروف السابقة كما يلي 4hr عملية السلكنة خالل فترة زمنية ثابتة مقدارها

 -1 129.390-8.520 μm   304. لسبيكةst.st  
-2  75.929 μm -     192.592 316.لسبيكةL st.st  
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