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Abstract  

    This study includes enameling and study corrosion behavior of low carbon steel 
(carbon continent =0.11%) in different types of corrosive media like the H2SO4, HCL 
and NaOH both acidic solution (H2SO4, HCL) has PH= 2 with resistance acid solution 
enameling and alkaline solution (NaOH) have PH= 12 with resistance alkaline 
solution enameling. enameling process includes preparing and applying of frit by 
ground coat method. 
The corrosion rate calculated using weight loss method at temperature range (30, 40, 
60, 90)oC for acidic and (30, 40, 50, 60) oC for alkaline solution. The results indicate 
that corrosion rate increase with time and temperature for both H2SO4 and HCL 
solution, while corrosion rate for NaOH solution decreases with time due to the 
formation of unsolvable compounds on sample surface. These compounds may caused 
insulation laminar reduced corrosion rate, while corrosion rate increases with 
temperature because distortion of this layer. 

  طالء ودراسة سلوك التآكل للفوالذ الكاربوني المنخفض

   ھصاللخا
المطلـي  %) 0.11بنسبة كـاربون  (دراسة تآكل الفوالذ الكربوني المنخفض طالء ويتناول هذا البحث     
) HCL(وحامض الهيـدروكلوريك  ) H2SO4(ل من حامض الكبريتيك باستعمال ك) Ground Coat(بطبقة
درجة ب) NaOH(وهيدروكسيد الصوديوم مع الطالء المقاوم للحوامض ) PH = 2( امقداره ةحامضي بدرجة

 ,30, 40, 60(oCعند درجات حرارة مختلفة تضمنت مع الطالء المقوم للقواعد ) PH = 12(قاعدية مقدارها 
وقد تبين إن .NaOHلمحلول ) 30, 40, 50, 60(oCوعند مدى ). HCL(و) H2SO4(لكل من حامضي) 90

المعدل تآكل يكون منخفض ويزداد بمرور الزمن كما إن معدل التاكل يزداد بزيادة درجة الحرارة في كل من 
فانه يقل بمرور الزمن نتيجـة تكـوين   ) NaOH(أما معدل التآكل في محلول ).HCL(و) H2SO4(محلول 

ر ذائبة ملتصقة على سطح المعدن المطلي وتؤدي إلى تكوين طبقة عازلة تقلل من معدل التاكـل  مركبات غي
. وان زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة معدل التاكل نتيجة تكسر تلك الطبقة حيث يتضاعف معدل التاكل

لمدى المسـموح بـه   بالرغم من إن معدل التاكل يزداد بزيادة درجة الحرارة إال انه يبقى منخفض وضمن ا
وبالتالي يمكن استعمال هذا النوع من الطالء في التطبيقات العديدة للمعادن والتي تحتاج إلى مقاومـة تآكـل   
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