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Abstract  
 This research involves study effect of halogen ions presence in 0.2M sodium 
sulphate on the corrosion of brass at room temperature (30oC). Three concentration of 
halogen ions (Fˉ, Clˉ, Brˉ, and Iˉ) were used 0.1, 0.2, and 0.3 M. The different in 
corrosion parameters before and after added the halogen ions interpreted and 
discussed which involves corrosion potentials (Ecorr), corrosion current densities 
(icorr), and Tafel slops (bc & ba) in addition to discuss the polarization curves.  

Polarization resistances (Rp) and the change in free energy (ΔG) were 
calculated and interpreted, in addition to calculate the rate of corrosion (Rmpy).  

The results of this work indicates that the presence of halogen ions in 
experimental solution increases the rate of corrosion, and the effect of halogen ions 
follows the sequence to increase the corrosion  Ī > Clˉ > Fˉ > Brˉ. 
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  وجين على تأكل البراص في محلول كبريتات الصوديومتأثير أيونات الهال
  الخالصة
موالري كبريتات  0.2يتضمن هذا البحث دراسة تأثير وجود ايونات الهالوجين في محلول   

استخدمت ثالثة تراكيز من ايونات ). مo 30(الصوديوم على تأكل البراص عند درجة حرارة الغرفة 
تم . موالري 0.3و  0.2و  0.1وكانت ) ريد والبروميد واليوديدايونات الفلوريد والكلو(الهالوجينات 

تفسير ومناقشة متغيرات التاكل المقاسة والتي تضمنت جهود التأكل وكثافات تيار التأكل وميول تافل 
  .الكاثودية واالنودية باالضافة الى مناقشة منحنيات االستقطاب

الحرة لكيبس وكذلك معدل سـرعة   تم حساب قيم مقاومات االستقطاب والتغير في الطاقة  
وقد بينت النتائج ان اضافة ايونات الهالوجين تؤدي الى زيادة معـدل  . التاكل بوحدة المل لكل سنة

  .بروميد> فلوريد > كلوريد > التاكل والزيادة تتبع التسلسل التالي يوديد 
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