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  الخالصة
ماء مطر، ماء بحـر،  (ي أوساط مائية تهدف الدراسة إلى بيان مقاومة التآكل  لحديد التسليح ف

ملم وفق  3ملم وسمك  10حيث تم تصنيع عينات اسطوانية من حديد التسليح بأبعاد قطر ) ماء اسالة
بعدهـا اجري اختبار التـــآكل بطريقة الـوزن المفقـود تـم غمـر     (ASTM)مـواصفة الـ 

) يوم 30-1(ات زمنية مــن لفتر) ماء مطر، ماء بحر، ماء عذب( العينات في أوسـاط مـائية 
وتم وزن العينات قبل وبعد الغمر وتم حساب معدل التآكل لجميع األوسـاط وقـد وجـد إن جميـع     

وتم اسـتخدام طريقـة   . األوساط أدت إلى تأكل المعدن وكان معدل التآكل في ماء البحر هو االعلى
تم امـرار تيـار   حيث للمعدن   Potentio staticبطريقة المجهاد الساكن معدل التآكل  ثانية اليجاد

كهربائي في خلية كهربائية يمثل المعدن القطب الموجب اما القطب السالب فكان من البالتـين عنـد   
مفتوحة وأن هذا الجهد تم مقارنته مع جهد المعدن في  دائرةجهد تم تحديده من خالل امرار تيار في 

م امرار التيار عند هذا الجهد مع زيادة مقـدارها  بعدها تم اغالق الدائرة وت، السلسلة الكهروكيميائية 
وايجاد تيار التآكل من خالل مماسات التقاطع للقطب االنـودي والكـاثودي وفـق    ) 100-،100(+

  .معدل التآكلالتي تم اعتمادها في حساب طريقة تافل و
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Evaluation of Corrosion Resistance of Steel used  in Concrete 

Reinforcement in Aqueous Media 
Abstract  
       This paper is aimed to study the corrosion resistance of iron which used in 
concrete layer in aqueous media (Rain water, Sea water, Tap water). Specimens was 
manufactured as cylinder by (10 x 3 mm) according to ASTM. Corrosion test was 
implemented by loss weight process in aqueous media (Rain water, Sea water, Tap 
water) for (1-30) day. Specimen was weighed before and after test. Corrosion rate 
was calculated in all media and it was found that all media cases corrosion and 
corrosion was greater in sea water. Also potential state method was used to find the 
corrosion rate by using electrical cell the specimen represented the positive electrode. 
The negative electrode was made of platinum, a potential cell was limited by passing 
a current in the open circuit. The potential was compared with the potential of the 
metal in the electrochemical chain. Then the circuit is closed and an electric current at 
this potential is passed with an increasing +100 volt , –100 volt, and finding the 
corrosion current through the intersection contacts to the cathodic and anodic 
electrode in accordance with Tafel's method and calculation the corrosion rate and 
also the results of sea water corrosion is found higher than the other. 
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