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Abstract 
      In the present work the nickel metal matrix was developed by electrochemical 
forming technique, were the nickel matrix is built around the reinforced carbon 
fiber in various thicknesses and fiber volume fractions. The metallographic 
analysis indicate that the experimental depositing condition have a dominating 
effect on the observed composite microstructure. The grain size of the deposited 
nickel is found (from the microstructure) to vary inversely with the amount of the 
depositing electrical current density. Also the temperature of the solution seem to 
reflect quite well on the microstructure of the metal matrix, were relatively high 
and low solution temperature produced rather refined grain structure, while an 
intermediate temperature of (50°C) is found to deposited courser grain size. 
   Secondary thermal and mechanical treatments are found to modify the 
microstructure in a way that higher annealing temperatures tend to enhanced the 
grain growth process and tend to reduced apparent porosity at (650°C), similarly 
the forging of the electroformed composites made at different temperature tend to 
reduced the internal porosity, by a notable ratio, depending on the temperature of 
the forging process. 
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  للنيكل المشكل كهربائيا مع متراكباته التركيب الدقيق خصاص
  الخالصه

ذ تم ا, م تقنية التشكيل الكهروكيمياويفي هذا العمل تم تطوير وسط النيكل المعدني باستخدا       
باسماك مختلفه و بكسـور  , بناء وسط النيكل حول الياف الكاربون التي استخدمت كمواد تدعيم

رت التحليالت المجهريه ان لشروط الترسيب التجريبيه تاثير بـارز علـى   اظه .يه مختلفهمحج
 )من التركيب الـدقيق ( فقد وجد ان الحجم الحبيبي للنيكل المرسب. التركيب الدقيق للمتراكبات

لدرجـة حـرارة محلـول    كذالك فـان  . تتغير عكسيا مع مقدار كثافة التيار الكهربائي للترسيب
اذ ان , (matrix) واضحه على التركيب الدقيق لالساس المعدنيالترسيب تاثير ينعكس بصور 

, ينتج عنها تركيب حبيبي ناعم درجات حراره المحلول المرتفعه و المنخفضه نسبياالترسيب عند 
  .ينتج عنه حجوم حبيبيه كبيره (C°50)بينما الترسيب عند درجة حراره متوسطة 

ر في تغير التركيب الدقيق بطريقه اسـهمت فـي   اث لمعامالت الثرمو ميكانيكيهكما وجد ان ل   
و بالمثل فان عملية الطرق التي اجريـت  , (C°650)عند درجة حرارة  به المساماتخفض نس

تميل الى خفض نسبه المسـامات   لمتراكبات المشكله كهربائياختلفه على اعند درجات حراريه م

 .بنسب ملحوضه اعتمادا على درجة حرارة عملية الطرق
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