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ABSTRACT 
   Galvanic and free corrosion experiments on carbon steel-copper couple in 3% H2SO4 in 
the presence of NaCl salts were carried out under different operating conditions. The 
effect of temperature, agitation speed, and air bubbling (O2 concentration) on the free and 
galvanic corrosion was studied and discussed. The galvanic corrosion was investigated by 
both weight loss method and by determining the galvanic currents using zero resistance 
ammeter (ZRA). The results revealed that increasing temperature leads to increase the 
galvanic corrosion rate and also the free corrosion rate of each metal. Increasing agitation 
velocity enhanced the galvanic corrosion rate in a manner depending on temperature. The 
presence of air bubbling increased the corrosion rate and galvanic currents at low air 
pumping rate, while, at high pumping rate, air bubbling decreased the corrosion rate. 
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وفي ظروف الخلط بوجود نحاس في محلواللكبريتيك - التآكل الكلفاني للكاربون الفوالذي
  الھواء

  الخالصة
تم اجراء تجارب على عملية التآكل لكل من الحديد والنحاس بصورة منفردة وعند ربطھما معا في      

% وفي ظروف تشغيلية مختلفة وتم دراسة ومناقشة تأثير درجة 3محلول ملحي من حامض الكبريتيك 
  على معدل التآكل الكلفاني.الحرارة، سرعة الخلط، تركيز االوكسجين المذاب 

تم قياس معدل التآكل الكلفاني بطريقتين فقدان الوزن وقياس تيارات التآكل باستخدام االميتر الصفري.      
اثبتت النتائج ان زيادة درجة الحرارة يؤدي الى زيادة معدل التآكل الكلفاني وايضا معدل التآكل لكل معدن 

الخلط يسبب زيادة في معدل التآكل الكلفاني اعتمادا على درجة على حدى. وكذلك فان زيادة سرعة 
الحرارة.ان زيادة نسبة االوكسجين المذاب يسبب زيادة في معدل التآكل وكذلك تيارات التآكل الكلفاني عند 
معدل ضخ الھواء الواطىء بينما زيادة معدل ضخ الھواء اكثر يسبب تقليل في معدل التآكل عند سرع الخلط 
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