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                                           لخالصةا
الواسعة االستخدام في التطبيقات الهندسية  يةالمعدنالمواد يعد الصلب الكاربوني من   

الحصول على الخواص الميكانيكية المطلوبة وخاصة بعد تغير نسـبة   إلمكانيةوالصناعية وذلك 
بـين   الكلفـاني خاليا التآكل ؤدي إلى تحفيز التآكل من خالل نشوء يقد ذلك  إن، غير الكاربون 

ربون على مقاومة التآكل في الصلب الكاربوني دراسة تأثير نسبة الكاتم  فقد. األطوار المجهرية 
ــا      ــة ومنه ــاربون مختلف ــب ك ــلب ذات نس ــن الص ــاذج م ــتخدام نم ــم اس                         ، إذ ت

0.65%C , 0.5%C , 0.35%C , 0.2%C , 0.05%C  .   تمت اختبارات التآكل علـى هـذه
أسابيع وفي أوساط التآكل  8و أسابيع، 6 أسابيع، 4النماذج في ثالث فترات تعرض للتآكل شملت 

اجري هذا البحث لغرض  .المالحوالماء  الشرب،ماء  الجوي،األكثر شيوعاً والتي شملت المحيط 
تآكـل مختلفـة    أوساطأيجاد تأثير نسبة الكاربون في الصلب الكاربوني على مقاومة التآكل في 

النتائج التي تم الحصول عليهـا   ومن. وباستخدام طريقة الفقدان في الوزن كدالة لمقاومة التآكل 
لنسبة الكاربون دور مؤثر على مقاومة التآكل للصلب الكـاربوني   إنمن خالل هذا البحث تبين 

مقاومة التآكل في الصلب الكاربوني  إنمن خالل دراسة معدالت التآكل لهذا الصلب ، إذ وجد 
  .تقل بزيادة نسبة الكاربون فيه

  
  . ، أوساط تآكل مختلفة معدل التآكلالصلب ،  ون فينسبة الكارب: الكلمات الدالة

 
Study of The Effect of Carbon Contents on The Corrosion 

Rate of Carbon Steels 
Abstract 
                The Plain-Carbon steel are considered as one of the most common 
metallic materials used in engineering and industrial applications due to its ability 
in altering the micro-structures and mechanical properties as the result of carbon 
content. These alterations have direct effect on the corrosion rate of steel by 
building up galvanic corrosion cells between its microscopic phases. The effect of 
carbon content on the corrosion resistance of Hypo-eutectoid plain carbon steels 
having different carbon contents such as 0.05%C , 0.2%C , 0.35%C , 0.5%C , and 
0.65%C have been studied using three testing durations which are 4 weeks, 6 
weeks, and 8 weeks and different corrosion environments such as atmosphere, 
fresh water, and salt water. The aim of the present work is to obtain the effect of 
carbon content on the corrosion resistance of steels in different corrosion medium 
by using the weight loss technique as a function of the corrosion resistance. The 
results, which have been obtained during this work show that a correlation can be 
made between corrosion rates and steels carbon content, and the corrosion 
resistance decreases with the increase in carbon content. 
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