
 مجلة الھندسة والتكنولوجیا،المجلد  28، العدد 18، 2010 

  بغداد/الجامعة التكنولوجية ،قسم العلوم التطبيقية*
834  

 دراسة معدالت التأكل لمكبوسات االلمنيوم المدعمة بمادة كاربيد السيليكون
 

*سدير موفق مجيد     و  *محمد سعيد وحيد.د  
18/1/2010: تاريخ االستالم  
5/8/2010: تاريخ القبول  

  
  الخالصة

ن مادة متراكبة ذات اساس من االلمنيوم وبأستخدام كاربيد السيليكو العمل حضرت هذا في   
-mµ 125m-µ250(حيث تم اضافة دقائق كاربيد السيليكون بأحجام مقدارها , كمادة مدعمة

mµ 500 ( مقدارهامختلفة  وبنسب اضافة وزنية  %)واستخدمت طريقة ) 7.5%  -10%-15
) Powder metallurgy(   ميتالورجيا المسـاحيق الكبس االحادي للتصنيع كواحدة من طرق 

تحـت   اجري فحص التأكل الكهروكيميائي ثم ومن  ºC 450ج بدرجة بعد ذلك تم تلبيد النماذ
  .وبدرجة حرارة الغرفة ولكل النماذج المصنعة )  3%( تاثير وسط ملحي بنسبة

وجد من التصوير المجهري ونتائج االختبار ان جميع النماذج المدعمة بدقائق كاربيد السيليكون 
ة لكون ان الدقائق قد شكلت مواقع لحدوث تفاعل نتيج) Pitting(قد ظهر عليها التنقر او الحفر

ذلك مـن   االختزال وكلما زادت نسبتها وحجمها الدقائقي زادت قيمة التيار المار خاللها ويتبين
  .النتائج

 
Study the Rates of Corrosion in Aluminium Reinforced  

By Silicon Carbide 
  

Abstract 
In this work production of aluminium matrix composites with silicon carbide 

(α-SiC) as reinforcement material were fabricate, the particle sizes of (SiC) used 
were (500µm-      250 µm and125 µm), with weight percentage of (7.5% - 10% - 
15%) from silicon carbide for each particle size. 
The single action pressing was used as one of P/M methods then followed by 
sintering process at temperature of 450 ºC. 
The samples subjected to the electrochemical corrosion test at room temperature. 
The medium of corrosion was solution of 3% weight (NaCl+distilled water) 
solution.  
 It is found from the photograph microscopy and the results test that all samples 
which reinforced by(SiC) particles have a(craves or pit) which caused by the 
particles that act as a cathode sites , and when the size and the percentage of 
particles increase the Icorr through it also increase as shown in the result. 
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