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  الخ&صة
ربون وذلك الفو�ذ متوسط الك التآكل بالتعرية تضمن البحث دراسة تحسين مقاومة

الرقم (ل ط ء حامضي واستخدم في عملية الط ء محلو، بالنيكلال كھربائي ء بتقنية الط  بط ئه
وذلك ) 70 ,75 ,80 ,85 ,90 ˚ (Cوعند درجات حرارية مختلفة) Ph = 4.5 الھيدروجيني

  .للحصول على معد�ت ترسيب مختلفة للط ء
المعيار   إلىدا استنا باستخدام جھاز خاص تم تصميمه وتصنيعه التآكل بالتعرية تجارب  أجريت
محلول  .)(℅ wt 3.5بنسبة  محلول كلوريد الصوديوم حيث استخدم ].ASTM  G73[ العالمي

لتكوين وسط  CO2بون بغاز ثاني اوكسيد الكر كلوريد الصوديوم المشابه لماء البحر يكون مشبعاً 
لك كعالق في ذ ℅ 1wtرمل السيليكا بنسبة  وأضيف Ph = 4أكال وإنتاج وسط حامضي ضعيف 

  .الوسط
تقل  المقاسة بطريقة فقدان الوزن معد�ت التآكل إنوجد , بعد انجاز تقنية فقدان الوزن التقليدية

بزيادة قيم الص دة والتي تزداد بزيادة درجة حرارة محلول الط ء مما يدل على تحسين مقاومة 
ة للعينات المطلية وعند إجراء معام ت حراريا بالنيكل ه �كھربائيئبعد ط  للتآكلالفو�ذ 

لوحظ إن معدل التآكل يقل بزيادة  ، (C˚ 800, 700, 500, 300,400)بدرجات حرارية مختلفة
درجة حرارة المعاملة الحرارية وان اقل معدل تآكل تم الحصول عليه ھو عند درجة 

ل لتآكل ولكن بنسبة اكبر عما كانت عليه قبامما يدل على انه تم تحسين مقاومة   C˚800حرارة
  .إجراء المعاملة الحرارية

  .ط ء النيكل ال كھربائي, فو�ذ متوسط الكاربون, تحسين مقاومة التآكل بالتعرية: كلمات مرشدة
  

Improving erosion corrosion resistance of medium carbon 
steel using electro less nickel plating 

Abstract 
This research devoted to studying improvement resistance for the medium 

carbon steel to erosion corrosion by coated with electro less nickel  plating  and 
used in  this  coated  acid  bath  (Hydrogen number Ph = 4.5) at deferent 
temperature (70,75,80,85,90˚C) to obtained deferent deposition rate of coating. 
The experimental work test were done using special   device which was designed 
and manufactured according to [ASTM (G73)] with certain modifications. 
Tests were made on corrosion (3.5wt ℅) sodium chloride Nacl solution as sea 
water purged with CO2 gas as the corrosive media and 1wt ℅ silica sand was 
added as slurry to that media. 
After traditional weight losses technique was achieved, it was found that corrosion 
rate decrease with increase value of hardness which increase at increase 
temperature of coating solution. This indicate improvement corrosion resistance of 
metal. Heat treatment were done to coated specimens at deferent temperature 
(300,400,500,700,800˚C). It was found that corrosion rate decrease at increase 
heat treatment temperature. This indicate improvement corrosion resistance but at 
higher ratio to that before made heat treatment. Smallest corrosion rate was 
obtained at temperature 800C˚. 


