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ABSTRACT 
    This research involves studying the effect of some different protection methods 
to increase electrochemical corrosion resistance of medium carbon steel (DIN 
CK50) in 3.5% NaCl by applying coating with Cr and Sn, with addition of 
inhibitors (No3¯, PO4 , MnO4=and SO4=) and application of cathodic protection 
by sacrificial anode using Zn anode. 

Evaluation of corrosion resistance after different protection methods were 
measuring performed by static potential test and measurement of corrosion 
parameters (potentional and current density) by Tafel extrapolation method. The 
surface of protection specimens was examined by using optical microscopes. 

The corrosion rate results show that using coating and inhibition methods give 
good results in increasing the corrosion resistance compared with the cathodic 
protection which gives an objective result depending on sacrificed pole. 

  
  تقییم مقاومة التآكل لفوالذ متوسط الكربون باستخدام اسالیب

  حمایة مختلفة 
  

   الخالصة
الكهروكيميـائي   التآكـل على مقاومة بعض طرق الحماية دراسة تأثيرالحالي البحث يتضمن 

حماية  استخدام طرقب )NaCl %5 .3( في ماء البحر DIN CK) 50 (  الكربون متوسط لفوالذ
كـالنترات   المثبطـات  كذلك اسـتخدام لقصديرو كهربائي بعنصري الكروم واالطالء الك مختلفة

باالضافة الى تطبيق الحمايـة الكاثوديـة باسـلوب االنـود      والفوسفات والمولبيدات والكبريتات
تم تقييم مقاومة التآكل بعد اجراء طرق الحماية   ).E Zn= -0.76 V(المضحي وهو الزنك جهدة 
دام المجهاد الساكن وتطبيق طريقة تافل االستقرائية لحساب متغيرات ختباجراء اختبار التآكل باس

 .كما تم اجراء الفحص المجهري لسطح العينات المحمية) جهد التآكل وكثافة تيار التآكل( التآكل 
بينت نتائج معدل التآكل بان استخدام طريقتي الطالء واضافة المثبطات تعطي نتائج جيـدة فـي   

ايجابية اعتمادا على نوع ل في حين ان تطبيق الحماية الكاثودية اعطت نتائج زيادة مقاومة التآك
  . القطب المضحي

  ، المثبط ات ، الحمای ة   الكرب ون  متوس ط ، الط الء الكھرب ائي ، الف والذ     التآك ل :  المرش دة الكلم ات  
 الكاثود
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