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Abstract  
           In this paper, dry sliding wear and corrosion behavior of Cu + 13wt% Al + 
3.8 wt% Ni  was prepared by powder metallurgy. Dry sliding wear has been 
studied based on pin on disk at constant velocity and constant sliding distance 
.Corrosion behavior in 5 wt% NaOH solution based up on potentiostatic ( Tafel ) 
has been presented for base shape memory alloy ( Cu + 13% Al + 3.8 % Ni ) in 
two cases austenitic and martensitic phase state . Further more , the effect of  Fe 
additions as ( 0.4 , 0.8 and 1.2 wt% ) on the sliding wear and corrosion behavior of 
base alloy has also been studied .It is clear that Cu Al Ni shape memory alloy in 
martensitic state has more wear resistance than in austenitic structure . Also , 
corrosion resistances are better than in martensitic structure because the alloy has 
corrosion current density as 336.45 µA/cm2 in martansitic where as the corrosion 
current density is 633.62 µA/cm2 in austenitic structure . Further more , when the 
iron content increases , wear and corrosion rate increase too .      
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نحاس ( تأثیر إضافة الحدید في البلى أالنزالقي الجاف وسلوك التآكل لسبیكة 

  .التي تتذكر شكلھا) ألمنیوم نیكل 
  :الخالصة

 %13+ نحاس ( في هذا البحث تم دراسة البلى أالنزالقي الجاف وسلوك التآكل للسبيكة         
الجاف درس  أالنزالقيالبلى  .الورجيا المساحيقتيالمحضرة بطريقة م) نيكل  %3.8+ ألمنيوم 

السلوك التاكلي , ومسافة انزالق ثابتة  ثابتةالقرص تحت سرعة  إلىباستخدام الترتيب المسماري 
كنسبة وزنيه تم دراسته للسبيكة باسـتخدام طريقـة   ) هيدروكسيد الصوديوم  %5(في محلول 

 %3.8 + ألمنيـوم  %13+ نحاس (  األساسحيث تم تحضير السبيكة , استكمال منحنى تافل 
 ةباإلضاف.السبيكة في طور االوستنايت والثانية في طور المارتنسايت  األولىفي حالتين ) نيكل 
في سلوك البلى  وزنيهكنسب ) 1.2, 0.8 , 0.4  ( بالحديد وبنس إضافة تأثيرذلك تم دراسة  إلى

في طور ) نيكل  -ومألمني -نحاس(  إن سبيكة النتائج أظهرت.  التآكلالجاف وسلوك  أالنزالقي
كذلك مقاومـة التآكـل   , المارتنسايت أكثر مقاومة للبلى مقارنة بالسبيكة في طور االوستنايت 

 336.45(           أفضل للسبيكة في طور المارتنسايت والتي امتلكت كثافة تيار تاكل بمقدار
). 2سـم  \بير مـايكروام   633.62(في حين للسبيكة في طور االوسـتنايت  ) 2سم\مايكروامبير

  . يزداد أيضا لباإلضافة إلى ذلك عند زيادة محتوى الحديد فان معدل البلى والتآك
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