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ABSTRACT 
    This research is devoted to study the effect of applying different pre-tensile stresses 
(255,305,355,405,455,505 555 and 605) MPa on the microstructure, hardness and corrosion 
behavior of 304 stainless steel in 1N H2SO4.  The stress-strain curve was drawn for standard 
(304) stainless steel in laboratory environment. The curve was   divided into three zones. At 
zone one the values of elastic pre-stresses vary between (σ0 - σpro.) MPa. The results showed; 
that the corrosion rate was very little increased compared with that of as received (304) stainless 
steel. The microstructure presented undeformed austenitic grains and the hardness value was 
(157.433) Hv.  At zone two the value of plastic pre-stress varies between (σpro.- σ U.T.S) MPa. 
The corrosion rate increases after applying pre-stress between (σ255 - σ 455) MPa. The 
microstructure showed that the austenitic grains begin to deform in the direction of applied pre-
stresses. The maximum hardness at this region was (229.2) Hv, but at higher pre-stress (σ455 – σ 
605) MPa, the corrosion rate decreases.  The microstructure inspection shows the deformed 
austenitic grain and ά-martensitic phase needle are appeared inside austenitic grains and the 
hardness reached the maximum value (332.433) Hv. At zone three the values of pre-stresses are 
between (σ605 - σf) MPa. The results showed that the corrosion rate increases.  The investigation 
of microstructure showed that there are distortion in austenitic grains and ά- martensite phase 
observed inside austenitic grains. The hardness reached the maximum value at (354.3) Hv. The 
necking of gauge length of specimens occurs in specimens and this leads to deterioration in 
original properties  
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 Nفي  محلول  304المقاوم للصدأ نوع  الفوالذ  كلأتأثير تسليط األجھادات المسبقة على سلوك ت

H2SO41  
 الخالصة

تسليط   اجھادات  شدية مسبقة   مختلفة   يھدف البحث الحالي الى  دراسة  تأثير  التشوه على البارد  من خالل    
ميكاباسكال  على   البنية المجھرية والصالدة المجھرية   (555,605 255,305,355,405,455,505)القيم 

  ..1N H2SO4في محلول 304وسلوك التاكل للفوالذ المقاوم للصدأ نوع 
 304االنفعال لعينة قياسية من  -سم منحنى االجھادتم قياس معدل التأكل قبل وبعد تسليط االجھادات المسبقة . تم ر   

فوالذ مقاوم للصدا في جو المختبر.قسم المنحني الى ثالثة  مناطق: المنطقة االولى : تكون  قيم االجھادات المرن 
ميكا باسكال , حيث أظھرت النتائج حدوث زيادة  طفيفة في معدل التأكل مقارنة مع عينات غير   (σ0 – σpro)بين 
. وعند اجراء الفحص المجھري تبين ان البنية الدقيقة ھي عبارة عن حبيبات  304ھدة من الفوالذ المقاوم للصدأ مج

اوستنايتية غير مشوھة ومن نتائج فحص الصالدة كانت صالدة الفوالذ المقاومة للصدأ غير المجھد ھي 
.(157.433Hv)   بق بين تتغير قيم االجھاد اللدن المس الثانية:وعندالمنطقة(σpro. – σ U.T.S)   حيث ميكا باسكال ,

ميكا   ( σ255 – σ 405)أظھرت نتائج قياس معدل التأكل أن معدل التاكل قد أزداد بعد تسليط اجھاد المسبق بين 
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. ومن نتائج فحص البنية المجھرية تبين ان البنية المجھرية ھي عبارة حبيبات اوستنايتية مشوھة بأتجاه باسكال 
).لكن عند (Hv 229.2المسلط وتبين من نتائج فحص الصالدة ان أعلى قيمة للصالدة في تلك المنطقة ھي  االجھاد

كما تبين من   , انخفض معدل التأكل بشكل كبير.ميكا باسكال     σ455 –σ 605)قيم االجھادات المسبقة العالية بين ( 
أبري الشكل   ά-martensiticھة مع ظھورطور فحص البنية المجھرية انھا عبارة عن حبيبات اوستنايتية مشو

 332.433)داخل حبيبات االوستنايت, مما أدى ذلك الى أزدياد قيمة الصالدة حيث بلغت أعلى قيمة مقدارھا 
Hv) أما في المنطقة الثالثة : تتغير فيھا  قيم االجھادات المسبقة المسلطة بين.     )(σ605 –σf حيث    ميكا باسكال ,

تائج حدوث زيادة في معدل التأكل . ومن نتائج الفحص المجھري تبين حدوث تشويه كبير لحبيبات أظھرت الن
أبري الشكل   ά-martensiticاالوستنايت مقارنة باالجھادات المسبقة المسلطة أعاله  أضافة الى وجود طور  

لكن التخصر الحاصل في (Hv 354.3) داخل حبيبات االوستنايت ونسبته عالية ,حيث بلغت أفضل قيمة للصالدة 
  العينات أدى الى حدوث تدھور الخواص االصلي االصلية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


