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ABSTRACT  
     In this research the structural steel type (A36) samples were prepared by 
traditional preparation operations , chemical composition of samples  was analyzed 
, hardness tested, then testing corrosion  was achieved for  two major cases, a 
general  corrosion  case when the  corrosive medium (sea water) is static for five 
days period ,and the second case is the corrosion with presence of mechanical 
vibration, which included two branch cases , first case; corrosion  of vibrated 
samples with the vibrated corrosive medium, and the second case when the 
samples are fixed and corrosive medium is vibratory , a total test period is five 
hours for each case ,then found weight loss and the corrosion rate of all cases of 
corrosion mentioned by a traditional weight loss method , as well as study the 
microstructures before and after the corrosion cases and to find an experimental 
mathematical formula that illustrate the relationships between corrosion and 
corrosion with presence of vibration, note that the used device to study the 
mechanical vibration effect was locally designed and manufactured, according to 
the modified American Standard (ASTM G32).Observed that the weight loss and 
corrosion rate reached the highest value in the second case of corrosion with 
presence of mechanical vibration (fixed samples and corrosive medium is 
vibratory), followed by the first case of corrosion with presence of mechanical 
vibration (vibrated samples with the vibrated corrosive medium), and less the value 
of the corrosion rate and weight loss is the state of general corrosion (corrosion in 
the static medium). It was noted that the microstructure of the structural steel 
became uniformly corroded after general corrosion case (in static corrosive 
medium) and corrosion regions were spread or scattered over all parts of the 
sample surface on a regular basis, while the microstructure in the two cases of 
corrosion with presence of mechanical vibration containing irregular corrosion 
cavitations and scattered randomly on the surface, and more deeply especially the 
second case (fixed samples and corrosive medium is vibratory). Illustrated from the 
results and carves there was relationship between mentioned corrosion cases, it was 
an experimental mathematical formula: 
Acc.C.R.= Vib-C.R2 – ( Vib-C.R1 +Static C.R.)  
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  المعدنية المعرضة للتاكل ايجاد معدل فرق الوزن لالسطح

 )اهتزاز –تاكل (بوجود االهتزاز 
 

  الخالصة
 بعمليـات التحضـير   (A36) نوع عينات الفوالذ األنشائيأجريت تهيئة لفي هذا البحث       
بحـالتين  وبعدها فحوصـات التآكـل   ولصالدة اأختبار ،ثم  كيميائيللتركيب ال ، وتحليل التقليدية

، ساكناً ولمدة خمسة أيام ) ماء البحر(رئيسيتين وهي حالة التآكل العام عندما يكون الوسط األكال 
تضمن حـالتين فـرعيتين ؛   تي تانيكي والوالحالة الثانية هي حالة التآكل بوجود األهتزاز الميك

التآكل للعينات المهتزه مع الوسط المهتز والثانية عندما تكون العينات ثابتة حالة األولى حصول 
 لوزن ومعدلا فرقأيجاد  ،وبعدها ساعات ةخمساألختبار الكلي  لكل حالة ومدة  ،والوسط مهتز

 البنية المجهرية دراسةلوزن التقليدية وكذلك ا رقالتآكل لجميع حاالت التآكل المذكورة بطريقة ف
وأيجاد صيغة رياضية تجريبية ربطت ما بين التآكل والتآكل بوجـود   ،التآكل  حاالتبعد  قبل و

بأن الجهاز المستخدم لدراسة تأثيراألهتزاز الميكانيكي مصنع محلياً وبحسـب  " األهتزاز ، علما
معدل التآكل بلغ أعلـى   و لوحظ أن فرق الوزن . (ASTM G32)المواصفة األمريكية المعدلة

 )مهتزكال ثابتة والوسط األ اتلعينا (التآكل بوجود األهتزاز الميكانيكيالثانية من  حالة القيمة في 
، واألقل قيمة ) مهتزة مع الوسط األكال اتالعين(من التآكل بوجود األهتزاز ولى، تليها الحالة األ

ولوحظ أن ). التآكل في الوسط الساكن (   حالة التآكل العام  في معدل التآكل وفرق الوزن هي
 أصـبحت ) الساكن األكال الوسط في   (حالة التآكل العام  بعدالبنية المجهرية للفوالذ األنشائي 

؛ بينما كانت " منتشر على جميع أجزاء سطح العينة بالتساوي تقريباالتآكل بشكل منتظم و ةمتآكل
لتي التآكل بوجود األهتزاز الميكانيكي محتوية على فجوات تآكـل غيـر   البنية المجهرية في حا

عينة ثابتة ( الثانيةوبعمق أكبر وباألخص الحالة ،منتظمة ومنتشرة بصورة عشوائية على السطح 
بين حاالت التآكل السابقة نتجت  عالقةيتبين من النتائج والمنحنيات بأن هنالك ). في وسط مهتز

  :رياضية التجريبية التالية من خاللها الصيغة ال
Acc.C.R.= Vib-C.R2 – ( Vib-C.R1 +Static C.R.)  

 .أهتزاز ، التآكل واألهتزاز –األهتزاز ،التآكل بوجود األهتزاز، تآكل : المرشدةالكلمات  
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