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Abstract 
In present work, The corrosion behavior of carbon steel in sodium chloride (NaCl) 

solution with different concentrations was studied .Effects of mixing speed (0 to 2220) r.p.m 
and the solution temperature (25, 35, 45, 55, 65)0c on cathodic protection current density were 
studied, that would provide a full cathodic protection for tube metal specimen of carbon steel 
immersed in 3.5% NaCl solution by sacrificial anode method using magnesium (Mg) as 
sacrificial anode. 

The results show that the concentration of sodium chloride in the electrolyte is an 
important factor in determining corrosion rate, 3.5 % concentration of sodium chloride gives 
maximum rate of corrosion. In addition, it has been found that the cathodic protection current 
density showed sharp increasing with mixing speed. The results have showed also that the 
cathodic protection current density increased with increasing the solution temperature and 
shifts the protection potential to high negative value.  
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تأثيرسرعة الخلط ودرجة حرارة المحلول على قيمة كثافة تيار الحماية الكاثودية لحديد الفوالذ 

 بأستخدام المغنيسيوم كأنود مضحي
 

 الخالصة
. يتضمن البحث دراسة سلوكية تاكل حديد الفوالذ في وسط ملحي بتراكيز مختلفة لكلوريد الصوديوم             

الى أن يصل الى حالـة األشـباع   ) كلوريد الصوديوم(ياد تركيز الملحأاثبتت النتائج أن معدل التاكل يزداد بازد   
ثم يبدأ بالتناقص وذلك بسبب تضاؤل كمية األوكسجين المذاب في           % ) 3.5(وذلك عند تركيز يساوي تقريبا      

ــط  ــرعة الخل ــة تأثيرس ــم دراس ــن ث ــول وم ــفر(المحل ــرارة  /دورة)2220-ص ــة ح ــة و درج دقيق
الـذي  ) بطريقةاألنودالمـضحي (ى قيمة كثافة تيار الحماية الكاثوديـة        م ، عل  0)65و55و45و35و25(المحلول

يعطي حماية كاثودية كاملة لعينة انبوب معدني من حديد الفوالذ مغمور بمحلول كلوريد الـصوديوم بتركيـز              
أوضحت النتائج أن كثافة تيار الحماية يزداد زيادة حـادة      , ,وذلك  باستخدام المغنيسيوم  كأنود مضحي      % 3.5

ند االنتقال من الحالة الساكنة الى حالة الخلط ويستمر بالزيـادة عنـد االسـتمرار بزيـادة سـرعة الخلـط         ع
وتبين زيادة تيار الحماية الكاثودية عند زيادة درجة الحرارة ومن الواضح ان تاثير سرعة المزج كان                ,)المزج(

الفولتية المجهـزة مـن قبـل انـود        وتمت دراسة تاثير درجة الحرارة على       ,اوضح من تاثير درجة الحرارة      
حيث تبين ان زيادة درجة الحرارة تؤدي الى زيادة الفولتية المجهزة من قبـل انـود المغنيـسيوم                  ,المغنيسيوم

.                                                                                             باالتجاه السالب   
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Nomenclature 
A:  area (cm2)  
Am:  ampere 
CP:  cathodic protection 
CS:  carbon steel  
E:  difference in potential between the anode and cathode in volts 
I:  current flow in amps 
K:  constant 
Mpy:  mils penetration per year 
SCE:  standard calomel electrode 
SHE:  standard hydrogen electrode 
T:  temperature ( oC) 
t:  time of exposure in (hour) 
R:  total circuit resistance in ohms  
V:  volts 
ρ:  density :( gm /cm3) 
ΔW:  weight loss (gm)  
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