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  :الخالصـــة

يتناول موضوع هذا البحث دراسة مستوى االستقطاب الحاصل فـي صـلب التسـليح    
ونكريت ذو مقاومة كهربائية مختلفة وعالقته بالمساحة السطحية لكل من صـلب  المطمور في ك

يشتمل البرنامج البحثي على اختبارات  .التسليح وقطب االنود وتأثر ذلك بالجهد الخارجي المسلط
 كهربائية وكهر وكيميائية تتمثل باستقطاب الصلب كاثوديا ولمستويات مختلفة من الجهد الخارجي

ملي فولت لتحديد مقدار جهد نصف الخلية ومقدار االسـتقطاب   ( 750 ,1000 ,1500 )المسلط 
  .والجهد الفعلي وكمية التيار المارة بالدائرة الكهربائية

  
أشارت نتائج البحث أن التدرج الرطوبي للنماذج أدى إلى حدوث جهـد نصـف خليـة    

اطق المغمورة بمحلول استقطاب كاثودي عالي في المن منه نتج مختلف على طول صلب التسليح
الفحص مقارنة مع االستقطاب في المناطق الجافة ويزداد هذا االستقطاب بزيادة الجهد الخـارجي  

كما أشارت النتائج إلى تأثر مستوى االستقطاب بكثافة صلب التسـليح المعبـر عنهـا    . المسلط
ثبـوت الجهـد   بالمساحة السطحية، حيث يقل مستوى االستقطاب بزيادة كثافة صـلب التسـليح ب  

تطلب زيادة المساحة السطحية لالنود التي تؤدي إلى زيـادة  تالخارجي، وزيادة مقدار االستقطاب 
  .التيار الكاثودي المسبب لالستقطاب

  
  
  

Cathodic Protection of Steel Reinforcement in Concrete 
 
Abstract: 

The present research has be investigated the relation between the induced 
level of polarization and the area of the embedded steel, area of the anode, the 
concrete resistance and the level of applied external voltage. During exposure 
period, the specimens were polarized using three different levels of external 
voltages (750, 1000, 1500) mV. Various electrochemical and electrical 
measurements were made, these include half cell potential, degree of polarization, 
flowing current and the actually applied voltage as compared with the external one. 

The results indicate differential moisture content in each specimen has 
produced different potentials along the steel bars. Greater polarization has always 
been associated with the submerged portion of the specimen where the concrete 
resistance is at its minimum. whereas the degree of polarization is directly 
proportional to the level of external voltage. The results also illustrate that, for a 
given level of externally applied voltage, the degree of polarization is dependent on 
the area of protected steel and the area of the anode. Thus the polarization 
increases with the decrease in the protected steel area and the increase of the area 
of the anode. 
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