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Abstract:  
 The inhibition of the oxygen reduction reaction on a carbon steel rotating 
cylinder electrode in naturally aerated 600 ppm Cl- solution was studied using an 
optimum inhibitor blend, i.e., Sodium Nitrite (SN): Sodium Hexametaphosphate 
(SHMP) = 500:100 obtained via a weight loss technique. Potentiostatic technique, then, 
was applied at different bulk temperatures and various flow rates using un-inhibited and 
inhibited solutions under isothermal and controlled conditions of heat transfer. 
In an un-inhibited solution and under isothermal conditions, with limiting conditions of 
concentration polarization, the limiting current density of oxygen reduction reaction is 
flow and temperature dependent. The charge transfer of the oxygen reduction reaction is 
a 4 electron process in the range of bulk temperature employed from 303 to 323 K. 
Under heat transfer conditions, the charge transfer is still 4 electron process up to 336 K 

interfacial temperature, above which the contribution of the 2 electron process appeared. 
Moreover, the limiting current density values of the oxygen reduction reaction in 
inhibited solutions is much lower than those under identical conditions in un-inhibited 
solutions. This confirms the inhibition of the cathodic reaction, i.e., the oxygen 
reduction reaction under isothermal and heat transfer conditions, due to SHMP. 
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عند ظروف دراسة تثبيط تفاعل اختزال االوكسجين على سطح القطب االسطواني الدوار 

  انتقال الحرارة والكتلة
  الخالصة

تم دراسة الحد من تفاعل اختزال االوكسجين لقطب اسطواني دوار مـن الفـوالذ الكـاربوني           
 جزء بالمليون من ايونات الكلوريـد، بأسـتخدام تركيـز       600في ماء ملحي متعادل يحتوي على       

 (SHMP)فات الصوديوم الـسداسية     و فوس  (SN)امثل لخليط مثبط التآكل من نتـريت الصوديوم        
  .   تم التوصل اليها بطريقة فقدان الوزنSHMP: SN =100:500بنسبة 

اجريت تجارب االستقطاب بالمجهاد الساكن في ظروف ثبات درجة الحـرارة بأسـتخدام محلـول     
خال من خليط مثبط التآكل في درجات حرارة مختلفة للمحلول و معـدالت جريـان اضـطرابي                 

ثم اجريت تجارب مماثلة تحت ظروف انتقال حـرارة مـسيطر عليـه        . ل درجة حرارة  مختلفة لك 
عالوة على ذلك، اجريت تجارب مماثلة العـاله بوجـود مثـبط            . من سطح المعدن الى المحلول    

  .التآكل موضوع البحث
اظهرت النتائج، عند ثبوت درجة حرارة المحلول الخال مـن مثـبط التاكـل و تحـت ظـروف                   

ركيزي، زيادة كثافة التيار المحدد لتفاعل اختزال االوكـسجين مـع زيـادة درجـة          االستقطاب الت 
ان تفاعـل اختـزال االوكـسجين فـي مـدى           . حرارة المحلول و كذلك مع زيادة معدل الجريان       

 امـا تحـت ظـروف     .  الكترونـات  4 كلفن هو عملية استهالك      323 و   303درجات حرارة بين    
 الكترونـات و لحـد درجـة     4الوكسجين هو عملية استهالك     انتقال الحرارة، فان تفاعل اختزال ا     

 كلفـن لـسطح المعـدن    336 كلفن  اما في درجات حرارة اعلى مـن    336حرارة سطح المعدن    
  . الكترونات4 الكترون مع عملية استهالك 2فتظهر مشاركة عملية استهالك 

سجين بوجود مثبط التأكل هـي      كما بينت النتائج ان اقيام كثافة التيار المحدد لتفاعل اختزال االوك          
اقل بكثير من نظيراتها في محلول خال من مثبط التاكـل، و هـذا يؤكـد الحـد مـن التفاعـل                      
الكاثودي، اي تفاعل اختزال االوكسجين تحت ظروف ثبات درجـة الحـرارة و كـذلك ظـروف         
.انتقــــال الحــــرارة، بــــسبب تــــأثير فوســــفات الــــصوديوم الــــسداسية
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