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Abstract 
   In this work, the corrosion behaviour of pure Al and its three alloys (Al-Cu-Mg, Al-
Mg, and Al-Zn-Mg) was studied in aerated and deaerated 1x10-3 mol.dm-3 NaOH 
solutions to show the role of dissolved oxygen gas and its reduction at cathode. Also the 
aim of this study was to obtain the corrosion parameters such as the corrosion potential 
(Ecorr), corrosion current density (icorr), cathodic and anodic Tafel slopes (b), and 
polarization resistance (Rp) besides the thermodynamic and kinetic functions were also 
calculated (ΔG, ΔS, and ΔH) and (Ea and log A) to comparison these values in the 
presence and absence of the oxygen.  
   From the general results for this study can be seen that the polarization resistances for 
pure Al and its alloys were higher in deaerated solutions and the values of (ΔG) were 
less spontaneous in deaerated solution, also the activation energy (energy barrier) was 
higher in deaerated solution. 
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  تأثير عدم التهوية على تأكل الالمنيوم النقي وثالث من سبائكه في محلول هيدروكسيد

  )11(الصوديوم عند أس هيدروجيني 
  الخالصة

مغنيسيوم -نحاس-المنيوم(   في هذا العمل تم دراسة السلوك التأكلي الالمنيوم النقي وثالث من سبائكه             
في محلول هيدروكسيد الصوديوم فـي حالـة التهويـة    ) مغنيسيوم-زنك-نيسيوم و المنيوممغ-و المنيوم 

وقد تم حـساب البيانـات   . وعدمها وذلك لمعرفة دور االوكسجين المذاب وأختزاله الحاصل عند الكاثود 
  .طابالخاصة بالسلوك االستقطابي والممثلة بجهد التاكل وكثافة تيار التاكل وميول تافل ومقاومة االستق

   كما تم حساب الدوال الثرموديناميكية والمتضمنة التغير في الطاقـة الحـرة لكيـبس والتغيـر فـي              
االنتروبي واالنثالبي باالضافة الى الدوال الحركية والتي تشمل حساب طاقة التنشيط ولوغـاريتم ثابـت            

  .ارينيوس ومقارنة النتائج في حالة غياب ووجود االوكسجين
تائج عموماً، بان مقاومة االستقطاب كانت اكبر في حالة المحاليل عديمة التهوية، كما                وقد اظهرت الن  

وان قيم الطاقة الحرة لكيبس كانت اقل تلقائية بغياب االوكسجين هذا بالضافة الى ان قيم طاقة التنـشيط             
  .والتي تمثل حاجز الطاقة كانت اعلى في المحاليل عديمة التهوية
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