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Abstract 
      The aim of present work is to study the effect of different heat treatments 
[full annealing ,normalizing ,and  hardening and tempering at (300C° 
,600C°)] on general corrosion and erosion-corrosion for a carbon steel type 
(C35) in 3.5wt% NaCl solution as corrosive medium for general corrosion 
while in erosion-corrosion ,slurry with 1wt% SiO2 sand was added to 3.5wt% 
NaCl solution as the erodent. The experimental work tests were done using 
special device which was designed and manufactured according to (G73 
ASTM) using traditional weight loss technique to measure weight loss rate or 
corrosion rate in (gmd) unit. 
 It was found that the general corrosion rates for all heat treated specimens 
were lower than erosion-corrosion rate.  The erosion-corrosion rate of 
specimen which was quenched and tempered at 600C° was found smaller 
than other heat treated specimens The normalizing heat treatment of low 
carbon steel improves the general pure corrosion resistance after immersion 
20 day in 3.5 wt% NaCl solution. 
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  يكاربون تأثير المعالمالت الحرارية على التأكل العام والتأكل بالتعرية لفوالذ
 

  الخالصة
، المعادلـة ، التلـدين التـام  (يهدف البحث الى دراسة تـأثير المعـامالت الحراريـة المختلفـة     

ـ  علـى التأكـل العـام والتأكـل     ) (°600C° ,300C)عنـد درجـة حـرارة    ة التقسية والمراجع
فـي حالـة    (3.5wt% NaCl)فـي وسـط ملحـي مـن      )  C35(نوع ي اربونبالتعرية لفوالذ ك

كمـادة تعريـة فـي محلـول      (%1wt)التأكل العام ومحلول عالق مـن رمـل السـليكا بنسـبة     
تأكـل بالتعريـة أجريـت    الفـي حالـة   . في حالة التأكل بالتعرية   (%3.5wt)كلوريد الصوديوم

وتصـنيعه أسـتناداً الـى المعيـار      التجارب المختبرية بأسـتخدام جهـاز خـاص تـم تصـميمه     
أو معـدل   فـرق الـوزن   خدام تقنية فرق الـوزن لقيـاس معـدل   وبأست (ASTM G73)العالمي 

كذلك درست تأثير هـذه المعـامالت الحراريـة علـى البنيـة المجهريـة       . (gmd)بوحدة  التأكل
  .لهذه العينات) ومقاومة الصدمةدة الصال( والخواص الميكانيكية

معدل التأكل العام لجميع العينات أقل من معـدل التأكـل بالتعريـة كـذلك أبـدت       وقد وجد أنه
أقل وزن مفقود أوأفضل مقاومـة للتأكـل العـام بعـد مـرور      ) المعادلة(العينات المعاملة حرارياً 

كـذلك وجـد أن العينـات المعاملـة     . (NaCl %3.5)يوم من غمرهـا فـي مـاء البحـر      20
مـن بقيـة العينـات    قـل  يكون معدل التأكـل بالتعريـة أ   oم 600ي حرارياً بالتقسية والمراجعة ف

  .  حراريا المعاملة 
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