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Abstract  
      The research was aimed to study the effect of molybdate ions (MoO4

=) on corrosion 
behavior of SS 304 in 0.1M NaCl solution with six different concentration of molybdate 
ion in the range (0.01 – 0.3 M) at room temperature. Corrosion parameters such as open 
circuit potential (Eocp), corrosion potentials (Ecorr), corrosion current density (icorr) and 
Tafel slops (bc & ba)were measured and discussed. The polarization resistance (Rp) and 
rate of the corrosion in (mpy) values were calculated, the protection efficiency (P%) in 
solution NaCl containing molybdate anions was also estimated. All these parameters 
indicated role of molybdate as inhibitor material of corrosion SS 304 in NaCl solution 
and exhibit that the 0.03M MoO4

-2  has the best values of Rp, rate (mpy) and P%. The 
inhibition by molybdate was observed through adsorption process and formation of 
oxide layer on surface of Stainless Steel.  
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  )304(لحديد المقاوم للصدأ السلوك التأكلي لتأثير أيونات المولبيدات على 
  موالري كلوريد الصوديوم 0.1في محلول  

  
  الخالصة
فـي   304دراسة تأثير أيونات المولبيدات على سلوك التأكل لسـبيكة  محاولة لبحث يتضمن ال       
بدرجـة   )مـوالري  0.3 – 0.01(بستة تراكيز من المولبيدات ضمن المدى ) 0.1M NaCl(محلول 

وكثافة تيـار التاكـل   ) Ecorr(تم قياس ومناقشة بعض متغيرات التأكل مثل جهد التاكل . حرارة الغرفة
)icorr (تافل الكاثودية واالنودية  وميول)bc & ba .(  كما تم حساب مقاومة االسـتقطاب)Rp (  ومعـدل

، باالضافة الى تقدير كفاءة الحماية في محلول كلوريـد الصـوديوم   )سنة /ميل (سرعة التاكل بوحدة 
للصدأ  هذه البيانات بينت دور المولبيدات كمثبط لتأكل الفوالذ المقاوم. الحاوي على ايونات المولبيدات

موالري من المثبط اعطى افضل  0.03في محلول كلوريد الصوديوم ووضحت بان اضافة تركيز 304
ان دور التثبيط كان واضحاً من خالل . قيم لمقاومة االستقطاب ومعدل السرعة المقاسة وكفاءة الحماية

  فـي درجـة    ان جميع القياسـات تمـت  . عملية االمتزاز وتكوين طبقة السلبية على السطح المعدني
  .حرارة الغرفة
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