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Abstract 
 Gray cast iron is used in wide engineering applications especially pipes 
and these pipes are exposed to failure in most cases so that ductile cast iron is used 
instead of it later. 
 This project deals with the study of microstructure characteristics and 
chemical analysis for both materials in order to use them in the analysis of the 
microstructure after the corrosion tests involving immersion, polarization in 
different sodium chloride concentrations (0.01%, 0.58% and 3.5% NaCl). 
  Immersion results indicate that the corrosion resistance of both types of 
cast irons is excellent and  ductile iron is better than gray cast iron and the 
reduction in corrosion rates for both materials is related to barrier layer deposited 
on the surface which is more uniform on ductile iron surface.  
 The electrochemical tests involve measurement of corrosion potential in 
open circuit using the same solutions for both materials and potentiostatic test is 
used to measure cathodic and anodic polarization in the above solutions. The test 
started from cathodic region to the anodic region with sweep rate of 10 m V/min to 
obtain the general behavior and measure the polarization parameters for both 
materials.  
          The measured corrosion potentials of the open circuit in all solutions are 
more noble values for gray iron than that for ductile iron. Corrosion potentials on 
polarization measurements point out to the same indication but the ability to 
start and form barrier layer in ductile is better than in gray iron. 
 Microstructure observations after the electrochemical tests indicate 
the presence of uniform layer on ductile surface and graphitization process is 
obtained on gray iron. 

   الخالصة
ة لتعرض             ب ونتيج ا األنابي عة أهمه ية واس ات هندس ي تطبيق ادي ف ر الرم د الزه تخدم حدي يس

  .األنابيب في معظم األحيان للفشل لذلك استبدل بحديد الزهر ألمطيلي 
وعين لغرض             ال الن اوي لك ل الكيمي ه والتحلي ة ألمجهري ة خصائص البني تضمن البحث دراس

دنين         استخدامها في ت الغمر واالستقطاب لكال المع ارات التآآل ب د اختب ه بع حليل نتائج البنية ألمجهري
  % ) .3.5و %   0.58، %  0.01( آيز مختلفة من آلوريد الصوديوم افي تر

ي    تشير نتائج الغمر بان مقاومة التآآل لكال المعدنين ممتازة ومقاومة التآآل لحديد      الزهر  ألمطيل
د ن الحدي اجزة    أفضل م ة الح رتبط بالطبق دنين م ال المع ي آ ل ف دل التآآ ي مع اقص ف ادي والتن الرم

  .  المترسبة والتي تكون أآثر تجانسا في الحديد ألمطيلي
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ل لكال          نفس المحالي االختبارات الكهروآيمياوية تضمنت قياس جهد التآآل في الدائرة المفتوحة وب
اآن لق اد الس از المجه تخدام جه دنين واس ل  المع نفس المحالي ودي وب اثودي واالن تقطاب الك اس االس ي

دل      ة بمع ة االنودي ى المنطق ل إل د التآآ رورا بجه ة م ة الكاثودي ن المنطق ار م تم االختب ث ي اله حي أع
تقطاب  ال     )  m V/min  10( اس تقطاب لك امالت االس اس مع ام وقي لوك الع ى الس ول عل للحص
  . المعدنين 

ادي آانت   جهود التآآل المقاسة باستخ       دام بالدائرة المفتوحة في جميع المحاليل لحديد الزهر الرم
ي        د الزهر ألمطيل ك المقاسة لحدي بال من تل ى نفس النتيجة       . قيمها أآثر ن ائج االستقطاب إل وتشير نت

  .ولكن قابلية تكون الطبقة الحاجزة وبدئها أفضل في حديد الزهر ألمطيلي
ه خالل ا        ة ألمجهري ائج البني ى سطحنت ه حاجزة متجانسة عل د  لتآآل اثبتت حصول طبق الحدي

  . ألمطيلي وحصول عملية الكر فتة بحديد الزهر الرمادي
  
 


