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Abstract 

An experimental procedure has been fully formulated and carried out to 
prepare composite material of an aluminum (alloy 7020) matrix reinforced by 
Al2O3 particles with weight percentages of 5%, 7% and 10% and its particle size of 
(+53-75)µm using molten metal atomization technique.  

These experiments involve the preparation of aluminum matrix composite 
(AMCS) materials and study their Corrosion resistance in 3.5% solution of NaCl at 
temperature degrees 30̊ C, 38˚C and 45˚C using various testing techniques. These 
include electrochemical corrosion and optical microscopy.  

The corrosion rate was found to increase as the temperature was nominally 
raised from 30̊ C to 38˚C and 45˚C for the 10%wt of alumina in atomized AMCS 
samples in 3.5% NaCl solution. At a temperature of 30̊ C the corrosion rate was 
found to rise with increasing percentages of Al2O3 particles for 5%, 7% and 10% 
atomized samples. This is due to galvanic corrosion between the matrix and the 
second phases (MgAl2O4) and (MgO) in microstructure of AMCS.  

Optical microscope showed a profound appearance of general corrosion in all 
microstructural area and grain boundaries.  
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 دراسة سلوك التأكل لمادة متراكبة معدنية ذات اساس سبيكة المنيوم 

  .محضرة بطريقة التذرية7020
  الخالصة

 مقواة 7020المنيوم نوع  سبيكة تم وضع طريقة عمل مناسبة لتحضير مواد متراكبة ذات أساس       
) 75 -53(اوح بين تتردقائق وذات حجوم %) 10, %7, %5(بنسب وزنية Al2O3 بدقائق من األلومينا 

شـملت  .مايكرون بأستخدام تقنية التذرية لمنصهر السبيكة بعد تصنيع وتشغيل منظومة لهـذا الغـرض   
التجارب التي تضمنها البحث الحالي على تحضير هذه المواد ودراسة مقاومتها للتاكل الكهروكمياوي في 

)  C, 38˚C, 45˚C˚30(لفـة  من كلوريد الصوديوم عند درجات حراريـة مخت % 3.5محلول ذو تركيز 
  .باستخدام طرق الفحص والقياس والتي تضمنت اختبارات التآكل الكهروكيمياوي والمجهر الضوئي

من اآللومينـا  % 10اثبتت تجارب التاكل الكهروكمياوي ان معدل التآكل للعينات المحضرة بنسبة       
كلوريد الصوديوم بسبب % 3.5محلول في  C˚45و  C˚38 الى C˚30 يزداد بازدياد درجات الحرارة من

% 7الى % 5ان زيادة نسبة مادة التقوية من . التغير الحاصل في حركية التفاعل ومعدالت االنتشار العالي
يزيد معدل التاكل وهذا يعود الى نشوء التاكل الكلفاني بـين االطـوار    C˚30في درجة حرارة % 10و

   .والمادة االساس, ن تفاعل مادة التقوية مع المغنيسيوم الناتجة م) MgO(و ) MgAl2O4(الثانوية مثل 
يالحظ من مشاهدة صور المجهر الضوئي ان التاكل يحدث في جميع مناطق التركيب المجهري 

  ). (general corrosionوكذلك الحدود الحبيبية وهذا يدل على ان التاكل هو نوع التاكل العام 
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