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Abstract 
Cathodic protection is an effective electrochemical technique for preventing 

corrosion of metallic structures. It has widespread applications on various structures, 
suffering serious problems of corrosion in the environments.  

The main problem with this protection method is to determine the parameters 
(current density and potential). The previous works in this area used classical statistical 
methods to determine these parameters.  

In order to determine the cathodic protection potential, it is important to deal with 
the electrochemical studies of open circuit potential (OCP) and polarization 
investigations of low carbon steel used in pipeline application in 3.5 % NaCl solution at 
temperature range( 30- 50°C).These studies define the corrosion potential and also help 
one to understand the corrosion behavior of the used metal (low carbon steel ). This 
system was used to investigate the influence of various conditions on the minimum 
cathodic protection current that would provide a full cathodic protection for steel tube 
immersed in sea water. The variable conditions studied are concentration of (0.01 – 3.5) 
% NaCl , temperature (30- 50°C), distance between pipe (cathode) and graphite 
electrode ( anode ) of (10 – 20) cm and pH solution of (5.0 – 9.0) using a selected range 
of these conditions, the experimental results for the minimum cathodic protection current 
were obtained and recorded.  

The electrochemical results show that cathodic protection current density increases 
with increasing temperature and concentration. The current density also slightly 
increases with increase distance between cathode and anode.  

The effective sequence of these parameters on cathodic current density is as follows:  
Temperature > concentration > pH solution > cathode – anode distance .      

  
   الخالصة

تعتبر الحماية الكاثودية من التقنيات االلكتروكيميائية الفعالة لمنع التأكل للبنيـات الفلزيـة وتمتلـك    
المشكلة . تطبيقات واسعة االنتشار لمختلف البنيات التي تعاني مشاكل فعلية بالتأكل في االوساط المختلفة

). كثافة تيار الحماية الكاثودية وجهـد الحمايـة  ( الرئيسية بالحماية الكاثودية هي لتحديد العوامل الفعالة
ابتدء البحث ببناء . تقليدية لتحديد هذه العوامل  إحصائيةالبحوث السابقة في هذا المجال استخدمت طرق 

حديد جهد الحماية الكاثودية يكون من المهـم التعامـل مـع    ولت. منظومة حماية كاثودية بالتيار المسلط 
ية للبحث عن جهد الدائرة المفتوحة واالستقطاب للصلب الكـاربوني المـنخفض   الدراسات الكهروكيميائ

ل درجـات  كلوريد الصوديوم عنـد مجـا  %) 3.5(المستخدم في تطبيقات خطوط االنابيب في محلول 
  . م  50- 30الحرارة من 

 الصـلب ( تحدد هذه الدراسات جهد التأكل وكذلك تساعد على فهم سلوك التأكل للمعدن المسـتخدم 
يستخدم هذا النظام لبحث تأثير الظروف المختلفة على اوطىء تيار مسلط يعطـي  ).الكاربوني المنخفض

 الظروف المتغيرة المدروسـة هـي تراكيـز   .حماية كاثودية كاملة النبوب صلب مغمور في ماء البحر
وقطب ) كاثود(والمسافة بين االنبوب  °م ) 50-30( كلوريد الصوديوم،درجة الحرارة) % 0.01-3.5(
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مجال محدد من هذه  باستخدام). 9-5(    ) (pHسم ودرجة الحامضية ) 20-10(من   )انود(الكرافيت 
  . الظروف ،النتائج العملية الوطىء تيار مسلط نحصل عليه من هذه التجارب وندونه لكل هذه الحاالت

تيار المحدد يزداد مع زيادة توضح النتائج الكهروكيميائية بأن كثافة تيار الحماية الكاثودية وكثافة ال
. تزداد كثافة التيار ايضا بشكل طفيف مع زيادة المسافة بين الكـاثود واالنـود  .درجة الحرارة والتركيز

  :    التسلسل المؤثر لهذه العوامل على كثافة تيار الحماية الكاثودية يكون بالشكل االتي
  .ر المسافة بين الكاثود واالنودتأثي> pHتاثير > تاثير التركيز > تأثير درجة الحرارة 

 
 


