Η ΚΑθΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
Γ. ΜπατJίς, Λv. Καθιrf'Ιnίς
Τμήμα Χη μικών Μηχανικών Ε.Μ. Π.,Τομέαι; Ε~αστήμ~ και Τεχνιιιής των Υλικών

Π Καρύδιις, Καθιrf'Ιnίς
Τμήμα Πολmιcών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Ερyαστήριο Αvnσεισμιιιής Τεχνολοytας

Περίληψη

Στη

γενική περίπτωση το σκυρόδεμα από ηλεκτροχημικής ~ράς

αποτελεί ένα

προστατευτικό περιβάλλον διότι αφενός αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στην επαφή του
οπλισμού με το διαβραιτucό περιβάλλον 1Cαι αφετέρου ').jyyω υψηλού

οπλισμός ευρίσκεται στην παθητική κατάσταση . Όιαν όμως το

pH (περiπου 13) ο
pH κατέβει κάτω του 9 ').jyyω

ενανθράκωσης ή σuγκέντρωση των χλωριόντων στο σκυρόδεμα τόιε η διάβρωση του
οπλισμού αρχίζει Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προστασiας του οπλισμού στο σκυρόδεμα
όπ.οχ; οργανucές επt1Cαλύψεις, αναστολεiς διάβρωσης κ.λπ. Η καθοδιιcή προστασία είναι όμως
η μόνη μέθοδος προστασiας η οποία μπορεί να εγγυηθεί χρόνους ζωής της τάξεως των

5

αιώνων.

Summary

Steel embedded in concrete is norma!Jy protected due to concrete separates steel f.Tom
and by νirtue of the high alkaline nature of the concrete (pH 13). The high
alkaline leads to the formation on steel surface a passiνe oxide fiJm. The protectiνe film
generally breaks down by one of two process, the reduction of the alkalinity by the reaction of
carbon dioxide or the penetration of the passiνe layer by chJoήde ions. Different methods of
protection haνe been proposed, like coatings, coπosion inhibitors, e.t.c. The cathodic
protection is the onJy way to protect reίnforcement concrete up to five centuries.
enνironment

1. Εισαγοηή.
Η 1Cαθοδιιcή προστασία (Κ.Π.) είναι η μόνη μέθοδος, η οποία μπορεί να αναστεt'λει και να
αντιστρέψει το δυναμucό διάβρωσης, μηδενίζοντας (θεαιρητucά) την ταχ;ύτητα διάβρωσης

(Nuerberger et al., 1991). Η μέθοδος της Κ.Π.

εφαρμόστηκε την δεκαετiα του

1900-1910 για

την προστασία των αγωγών στο έδαφος και στην συνέχεια επεκτάθηκε στην προστασία
πλοiων, μεταλλucών δεξαμενών και άλλιiJν μεταλλucών κατασκευών. Η Κ.Π. συνίσταται στην

εφαρμογή δυναμικού αvriθετου του δυναμικού διάβρωσης ώστε η μεταλλιιcή κατασκευή να
γίνει κάθοδος ενός ηλεκτρολυιτιcού κελιού. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι πλέον δυνατή η
διεξαγωγή

αντιδράσεων

οξείδωσης

του

μετάλλου

σΧλά

αντιθέτως

είναι

δυνατή

η

πραγματοποίηση αντιδράσεων αναγωγής.

Το δυναμικό συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο απαιτεί η Κ.Π. είναι δυνατόν να
ευρεθεί με δύο τρόπους (Cope,

•
•

Larnbert, 1996):

Με την επιβολή τάσεως από μία πηγή συνεχούς ρεύματος.

Με την χρησιμοποίηση ενός μετάλλου ή κράματος υψηλόιερου δυναμικού από το προς
προστασία μέταλλο ή κράμα.

Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται Κ.Π. με επιβολή εξωτερικού ρεύματος και η δεύτερη Κ.Π. με
θυσιαζόμενες ανόδους. Η επιβολή εξαιτεριιcού ρεύματος απαιτεί για την εφαρμογή της
επίσης την Uπαρξη 1Cαταλλήλων ανόδων. Είναι φανερό
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6n

οι οξειδωτucές δράσεις δεν

πραγματοποιούνται στην επιφάνεια της προς προστασiα κατασκευής αλλά στην άνοδο (είτε
αυτή είναι θοοιαζόμενη άνοδος είτε άνοδος επιβολής εξωτερικού ρεύματος), ή οποία
υφίσταται την επίδραση των διαβρωτικών παραγόντων. Επομένως η εφαρμογή της Κ.Π.

απαιτεί την ύπαρξη καταλλήλων ανόδων. Η διάρκεια εφαρμογής της Κ.Π. εξαρτάται από την
διάρκεια ζωής των ανόδων. Εάν είναι δυνατή η ευχερής αλλαγή των ανόδων τότε η διάρκεια
εφαρμογής της Κ.Π. είναι απεριόριστη και επομένως η διάρκεια ζωής της μεταλλικής
κατασκευής επίσης απεριόριστη .

Όλα τα παραπάνω έχουν βρει εφαρμογή για την καθοδική Κ.Π. των μεταλλικών
κατασκευών. Στην περίπτωση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχουν
ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα αναφερθούν στην συνέχεια. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων
αυτών η εφαρμογή της Κ.Π. στο οπλισμένο σιcυρόδεμα καθυστέρησε περiπου

70

χρόνια. Η

πρά>τη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε το 1973 στην Καλιφόρνια. Η εφαρμογή της καθοδικής
προστασiας (Κ.Π.) στο οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.) καταρχήν είναι δυνατή και με την
μέθοδο των θοοιαζομένων ανόδων όσο και με την μέθοδο επιβολής εξωτερικού ρεύματος.
Για λόγους ευκολότερης εφαρμογής έχει υπερισχύσει η μέθοδος εφαρμογής με εξωτερικά
επιβαλλόμενη τάση.
Η αρχή της Κ.Π. στο Ο. Σ. εικονiζεται στο σχήμα

1.

Ο οπλισμός ευρίσκεται μέσα στο

σιcυρόδεμα όπου εισέρχονται χ).αιριόντα από το περιβάλλον (σχήμα lα). Ο εξωτερucός
οπλισμός ευρίσκεται στην ενεργό κατάσταση ενώ ο εσωτερικός ακόμη στην παθητική .

Μεταξύ τους δημωυργε{ται ένα γαλβανικό μακροστοιχείο (σχήμα

1β)

που επιταχύνει την

διάβρωση. Οι ηλε!C'ιροχημικές αντιδράσεις περιγράφονται στο σχήμα lγ.

Στο σχήμα lδ

φαίνεται η μεταφορά των ιόντων. Η διάβρωση κάτω από τv; συνθήκες αυτές είναι έντονη . Σε
περίπτωση επισκευών, εάν τοποθετηθεί νέος εξωτερικός οπλισμός (π.χ. Μανδύες Ο.Σ.)

εφόσον συνδεθεί ηλεκτρικά αγώγψα ο νέος με τον παλαιό οπλισμό δημιουργείται γαλβανικό
στοιχεiο με άνοδο τον παλαιό οπλισμό. Τότε η διάβρωση του παλαιού οπλισμού αυξάνει με
αποτέλεσμα την δημωυργiα νf.αιν ρωγμών
από την διάβρωση

(Batis, Aidinί, Carydis, 1994). Για την

προστασία

με την μέθοδο της Κ.Π. ο οπλισμός συνδέεται με τον αρνητικό πό'λι:J

συνεχούς πηγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο θετικός πόλος της πηγής συνεχούς ηλειcτρuωύ

ρεύματος συνδέεται με την κατάλληλη άνοδο, ή οποία στο σχήμα

1ε

έχει την μορφή

πλέγματος και είναι τοποθετημένη μέσα στο σκυρόδεμα όπαις και ο οπλισμός. Το εξωτερικά

εφαρμοζόμενο δυναμucό εξαλείφει τόσο την επίδραση των τοπικών γαλβανικών στοιχείαιν
(βλέπε σχήμα lβ) όσο και την επίδραση των μακροστοιχεiαιν. Στην επιφάνεια του χάλυβα
δεν είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή οξειδωτικών δράσεων παρά μόνο αναγωγικών όπαις η
μετατροπή του οξυγόνου προς υδροξύλtο. Τα χ).αιριόντα πλέον πηγαίνουν στην άνοδο. Είναι

φανερό ότι η διάβρωση έχει μετατοπιστεί στην άνοδο.
Η διάρκεια εφαρμογής της Κ.Π. στο Ο.Σ. εξαρτάται από την διάρκεια ζωής της ανόδου. Η
αντικατάσταση ανόδου μέσα στο σκυρόδεμα είναι αρκετά δύσκολη .

1. Ιδιαιτερότητες της καθοδικής προστασίας στο οπλισμένο σκυρόδεμα.
'Οπως ήδη έχει λεχθεί η διάρκεια της Κ.Π. εξαρτάται από την διάρκεια ζωής των ανόδων. Η
διάρκεια ζωής των ανόδων εξαρτάται από το υλucό κατασκευής των ανόδων, την
διαβροmχότητα του περιβάλλοντος αλλά και από την τιμή του εφαρμοζόμενου δυναμικού.
Στην περίπτωση των αγωγών καυσίμων, φυσικού αερίου, νερού ιcτλ που ευρίσκονται μέσα

στο έδαφος έχει επιτευχθεί η κατασκευή ανόδων από σιδηροπυρίτιο ή μαγνητitη μακράς
διάρκειας ζωής. Η εγκατάσταση των ανόδων γίνεται σε απόσταση 100 μέτρων από τον
αγωγό μέσα στο έδαφος. Η αντικατάσταση των ανόδων εφόσον η θέση των ανόδων έχει

εmλεyεί σωστά είναι ευχερής. Έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε κλίνη ανόδων με διάρκεια
ζωής

20-25 ετών και μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να ανανεώσουμε τv; ανόδους.
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Σχήμα lα. Σχηματισμός μαιφοσιοιχείου σε σ~αιρόδεμα με χλωριόντα.
Η διείσδυση των χλωριόντων μέχρι τους πρώτους οπλισμούς.

Σχήμα lβ.

Η δημιουργiα γαλ$ανικού μα1φοστοιχείου.

Σχήμα lγ. Οι ηλε~cτροχημικές αντιδράσεις του γαλ$ανtκού στοιχείου.
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Σχήμα Ιδ.

Σχήμα lε.

Η μεταφορά ιόντων.

Η αρχή της καθοδucής προστασίας του σιδηροπλισμού στο σκυρόδεμα.

3

Σχήμα

2.

Η εφαρμογή της καθοδικής προστασίας σε καινούργια κατασκευή .

Ι = οπλισμοί

2= άνοδοι τιτανίου
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3= έλασμα τιταν\ου.

Στην περiπtωση του οπλισμένου mαιροδέματος μόνο τμήματα της κατασκευής όπως

θεμέλια εντός του εδάφους ή τμήματα της κατασκευής εντός της θάλασσας

μπορούν να

προστατευθούν με αυτόν τον τρόπο. Όμως είναι γνωστό ότι το τμήμα της κατασκευής πάναι
από το έδαφος ή πάναι από την επιφάνεια της θάλασσας είναι εκείνο, στο οποίο

παρουσιάζεται η μεyαλUτερη ταχύτητα διάβρωσης. Αυτά τα τμήματα δεν μπορούν να
προστατευθούν καθοδucά με αυτό τον τρόπο διάταξης των ανόδων, δεδομένου ότι ο αέρας
παρουσιάζει τεράσται αντίσταση .

Γενucά στην περiπtωση του οπλισμένου σκυροδέματος οι άνοδοι εyιαβαιτίζονται στο
οπλισμένο mαιρόδεμα (Green et al., 1992). Η μοναδucή εξα{ρεση του κανόνα αυτού είναι οι
περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου. Με τον εγιctβαmσμό των ανόδων επιτυγχάνεται
ένα ομοιογενές πεδίο της Κ.Π., που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Στην περiπtωση καινούργιας κατασκευής η τοποθέτηση των ανόδων πραγματοποιείται

ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του οπλισμού, όπως εucονίζεται στο σχήμα

2.

Ο οπλισμός

και οι άνοδοι εyιctβαιτiζονται ταυτόχρονα με την έyχuση του mαιροδέματος. Ο τρόπος αυτός
της εφαρμογής της Κ.Π. αναφέρεται στην αγγλucή βιβλιογραφία «coπosion ρreνention»

(Daily, Kendell, 1998). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εξής σημεία:
• Στην ηλεκτρucή συνέχεια όλου του οπλισμού.
• Στην σωστή τοποθέτηση των ανόδων ώστε να μην υπάρχει επαφή αyώγψη

ηλεκτρucά

μεταξύ οπλισμού-ανόδων.
Για την σύνδεση των ανόδων μεταξύ τους χρησψοποιείται κατάλληλο έλασμα τιτανίου.
Στην

περiπtωση

υπαρχουσών

κατασκευών

από

οπλισμένο

mαιρόδεμα

οι

άνοδοι

τοποθετούνται πάνω στην εmφάνεια του παλαιού mαιροδέματος (μετά την τuχόν αφα{ρεση
ταιν ψα&υρών τμημάτων και την αποκατάσταση με κονίαμα επισκευών) όπως εucονίζεται στο
σχήμα ΙΠ-3 . Πάνω από τις ανόδους τοποθετείται κονίαμα ή εκτοξευόμενο mαιρόδεμα. Πριν
την τοποθέτηση των ανόδων πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η ηλεκτρucή συνέχεια του παλαιού
οπλισμού. Σε περiπtωση όπου κατά την επισκευή προβλέπεται κατασκευή μανδύα με νέο

οπλισμό

η

τοποθέτηση

των

ανόδων

γίνεται πάνω

στην

επιφάνεια

του

μανδύα.

Προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί η ηλεκτρucή συνέχεια μεταξύ νέου--παλαιού οπλισμού

ώστε να προστατεύονται και οι δύο.
Ακόμη για τον έλεyχο της καθοδucής προστασίας σε κατάλληλες θέσεις πρέπει να
εγκατασταθούν
κατάλληλα
ηλεκτρόδια
αναφοράς.
Επίσης
κατάλληλα
καλώδια
χρησψοποιούνται για την ηλεκτρucή σύνδεση οπλισμού με αρνητucό πhλο μετασχηματιστού
ανορθωτού,
ανόδων με θετucό πhλο μετασχηματιστού-ανορθωτού και ηλεκτροδίων
αναφοράς με την θέση μέτρησης δυναμucού καθοδucής προστασίας.

Η διάρκεια ζωής της καθοδucής προστασίας εξαρτάται από την διάρκεια ζωής των ανόδων.
θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την σημερινή στάθμη τη ς τεχνολογiας είναι δυνατή η

κατασκευή ανόδων με διάρκεια ζωής μέχρι

500 χρόνια (Daily, Kendell, 1998).

3. Οι άνοδοι της καθοδικής 1rpocrrαcriας του ωιλισμού στο CJΚ\)ρόδεμα.
Για την εφαρμογή της Κ.Π. του οπλισμού στο σκυρόδεμα έχουν επινοηθεί διάφορα είδη

ανόδων. Κάθε είδος ανόδων έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανόλογα το είδος της
προς

προστασία

κατασκευής

(Cheaitani et al., 1996).

Στις

επhμενες

παραγράφους

περιγράφονται τα διάφορα είδη ανόδων με επιβαλλόμενο ρεύμα.

- Άνοδοι με μορφή πλέγματος.
Οι άνοδοι του τύπου αυτού είναι οι πλέον συνηθισμένοι άνοδοι Οι περισσότερες

κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος με καθοδucή προστασία έχουν αυτές τις ανόδους. Το
πλέγμα είναι κατασκευασμένο από σύρμα τιτανίου. Στην επιφάνεια του τιτανίου υπάρχουν
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οξείδια τιτανίου και άλλ.αιν ευγενών μετάλλ.αιν. Το πάχος των οξειδίων είναι ιδιαίτερα
σημαντucό γιατί σ:ιιό αυτό εξαρτάται η διάρκεια ζωής της ανόδου. Το πάχος του σύρματος
και το είδος των οξειδίων ρυθμίζουν το ποσό του ρεύματος το οποίο είναι δυνατός να
περάσει σ:ιιό ένα τετραγωνucό μέτρο επιφάνειας των ανόδων. Το πλέγμα των ανόδων
εικονίζεται στο σχήμα lε. Οι άνοδοι αυτού του τύπου κατάλληλα διαμορφωμένοι είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε καινούργιες όσο και σε παλιές κατασκευές. Η σύνδεση

των ανόδων εξασφαλίζεται με κατάλληλο έλασμα τιτανίου. Το πλεονέκτημα των ανόδων
αυτών είναι η εξαφετucή χημική σταθερότητα τους σε συνθήκες ανοδικής φόρτισης μια και
συνδυάζουν την χημική αντοχή του τιτανίου με την παθητικότητα των οξειδίων σε συνθήκες

ανοδικής πόλωσης. θα πρέπει να σημεταιθεί ότι τυχόν ράyισμα του στρώματος των οξειδίων
ΊJηω μηχανucής κατσ:ιιόνησης αποκαθίσταται κάτω σ:ιιό συνθήκες ανοδικής φόρτισης εφόσον

η πυκνότητα ρεύματος είναι κάτω σ:ιιό ένα ορισμένο όριο. Συνήθως οι άνοδοι αυτού του

τύπου χρησιμοποιούνται με πυκνότητες ρεύματος 20-30 mAJm

2

ανόδων αυτών είναι

15-25 mm.

οξειδίων, και συνήθως κατασκευάζονται για διάρκεια ζωής
των ανόδων μέχρι

.

Το πάχος επικάλυψης των

Η διάρκεια ζωής των ανόδων εξαρτάται ωtό το πάχος των

500 χρόνια είναι δυνατή

100 χρόνων.

Επέκταση της ζωής

με την σημερινή τεχνολσyική στάθμη.

- Αγώγψα χρώματα.
Σαν άνοδοι στην καθοδική προστασία του σκυροδέματος έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγώγtμα
χρώματα. Η αγωyψότητα επιτυγχάνεται με την χρήση κόκκων γραφίτη ή άνθρακα στο
χρώμα. Ακόμη έχουν χρησιμοποιηθεί ίνες άνθρακα. Σαν συνδετικά υλικά (ρητίνες) των
χρωμάτων αυτών έχουν χρησιμοποιηθεί ακρυλικές μαστίχες, χλωριωμένο καουτσούκ και
ρητίνες βιννλικού εστέρα. Ο Ί.Jyyoς της χρησιμοποίησης των προηγουμένων ρητινών είναι η

αντοχή τους σε υψηλές τιμές ρΗ που έχει το σκυρόδεμα. Για την διευκόλυνση της
μεταφοράς του ηλειcrρucού ρεύματος χρησιμοποιούνται και πάλι κατάλληλα ελάσματα
τιτανίου. Τα χρώματα αυτά έχουν μαύρο χρώμα λiΥyω του περιεχομένου άνθρακα. Για

λiΥyους διακοσμητικούς αλλά και για λiΥyους προστασίας μπορούν να καλυφθούν σ:ιιό ένα

ό).)..ο χρώμα. Η πυκνότητα του ρεύματος πρέπει να είναι μικρότερη από 30 mNrn αλλά
συνήθως χρησιμοποιούνται πυκνότητες ρεύματος μικρότερες από 20 mA/m2 γtα μαη>ότερη
2

διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής των αγώγψων χρωμάτων-ανόδων κάτω από τις συνθήκες
αυτές ανέρχεται σε

10-15 χρόνια.

- Αγώγψα κονιάματα.
Αντί των χρωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν άνοδοι Κ.Π. αγώγψα κονιάματα (ή και
σκυροδέματα). Για την αύξηση της αγωγιμότητας μπορεί να γίνει χρήση κόκκων άνθρακα ή
γραφίτη ή μεταλλουpγucού κώκ ή ίνες άνθρακα. Τα αδρανή του κονιάματος πρέπει να είναι
ανθρακucά. Και πάλι για την διευκόλυνση της μεταφοράς του ρεύματος χρησιμοποιούνται
ελάσματα τιτανίου. Θα πρέπει να σημεταιθεί ότι η ειδική ηλειcrρική αντίσταση του αγώγtμου

κονιάματος πρέπει να είναι της τάξεως των 1Ο

ohm.cm.

- Άνοδοι μεταλλucού επιστρώματος.
Μεταλλucά λεπτά στρώματα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σαν άνοδοι Κ.Π.. Ο τρόπος
«plasrna spray» ή «flarne

εφαρμογής του μεταλλucού λεπτού στρώματος είναι η μέθοδος

spray». Σαν κατάλληλα μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί ο ψευδάργυρος,

το αλουμίνιο και το

τιτάνιο. Έλασμα τιτανίου χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση της μεταφοράς του ρεύμα.τος.
Το έλασμα τιτανίου ταιιοθετείται πριν την εφαρμογή του λεπτού στρώματος μετό).)..ου. Με

την βοήθεια του πεπιεσμένου αtρα το υγρό μέταλλο σχηματίζει ένα συνεχές στρώμα, το
οποίο συγκρατείται πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος με δυνάμεις συνοχής.
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- Μεμονωμένες εσωτερικές άνοδοι (Intemal discrete anodes).
Ο πλέον συνηθισμένος τύπος μεμονωμένης εσωτερικής ανόδου αποτελείται από ράβδο
τιτάνιου επιπλατινομένη. Η διάμετρος της ράβδου είναι

3 mm 1<αι το μή1<ος της από 50 μέχρι
12 mm και
πληρώνεται με πάστα που περtέχει γραφίτη. Η πυΙCVότητα ρεύματος ανέρχεται σε 800
rnNrn2 ανόδου. Η διά.ρ1<εια ζωής των ανόδων αυτών ανέρχεται σε 100 χρόνια.
200 mm.

Η άνοδος αυτή τοποθετείται μέσα στο σκυρόδεμα σε μια οπή διαμέτρου

Ειcτός από τις προαναφερθείσες ανόδους έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι τύποι ανόδων
όπως οι αυλακωτοί άνοδοι 1<αι οι επιιcαθήμενοι άνοδοι με περιορισμένα όμως αποτελέσματα.

Για την εκλογή των ανόδων οι σπουδαιότεροι παράγοντες είναι:
Η επιτρεπόμενη πυΙCVότητα ρεύματος.

•
•
•
•
•
•

Η διάρκεια ζωής της ανόδου.
Οι περιορισμοί που απορρέουν από την γεωμετρία της κατασκευής.

Οι βανδαλισμοί και η πιθανότητα μηχανικών βλαβών.
Η αντοχ:ή στο περιβάλλον της κατασκευής.
Το κόστος.

4.

Τα ηλειcτρόδια αναφοράς.

Στην Κ.Π. χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια αναφοράς για την ρύθμιση του δυναμucού και τον
έ'λzrχο της καλής λειτουργίας. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια αναφοράς είναι:

Το ηλεκτρόδιο χαλιcού/θειϊιcου χαλκού

•
•
•

(Cu/CuS04).

Το ηλεκτρόδιο καλομέλανα (Hgl H82CIJ KCI).
Το ηλεκτρόδιο αρ-yύρου/χλωριούχου αρ-yύρου (Ag/AgCI).
Στην περίπτωση του σκυροδέματος το ηλεκτρόδιο χαλιcού/θειϊιcού

χρησιμοποιείται διότι η αύξηση της περιε1Ct1Κότητας σε
(βλέπε κεφ.

1).

so.2•

χαλκού

δεν

έχει δυσάρεστες επιπτώσεις

Η χρησιμοποίηση του ηλεκτροδίου καλομέλανα και αρ-yύρου/χλωριούχου

αρ-yύρου έχουν το μειονέιcτημα της αύξησης της συγκέντρωσης των χλωριόντων στο

σκυρόδεμα. Παρά το μειονέιcτημα αυτό τα ηλεκτρόδια του αρ-yύρου/χλωριούχου αρ-yύρου
έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί σαν ηλεκτρόδια αναφοράς στην καθοδική προστασία του
οπλισμού στο σκυρόδεμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το ηλεκτρόδιο του οξειδίου του μαγγανίου σαν
ηλεκτρόδιο αναφοράς. Το ηλεκτρόδιο του οξειδίου του μαγγανίου

(CI MnW

ΚΟΗ)

παρουσιάζει το πλεονέιcτημα της χρησιμοποίησης του υδροξυλίου (ΟΗ) σαν ανιόν. Η
παρουσία του υδροξυλίου στο σκυρόδεμα δεν έχει αρνητικές επιδράσεις παρά μόνο θετικές.

5. Μειασχημαrιcrrές-ανορθωτές.
Οι μετασχηματιστές-ανορθωτές της Κ.Π. του ΟΣ είναι συνήθως μονοφασucοί με πλήρη
ανόρθωση. Δεδομένου ότι το σύστημα οπλισμού-ανόδων ανταποκρίνεται αργά στην επιβολή
δυναμικού δεν απαιτείται αυτόματη ρύθμιση δυναμucού αλλά μόνο χειροκίνητη ρύθμιση

(Das, 1994).

Απαιτείται επίσης δυνατότητα μη υπέρβασης ορισμένου ορίου ρεύματος

(λοκάρισμα), το οποίο ρυθμίζεται χειροκίνητα,

ώστε τυχ:όν βραχυκύκλωμα

να μην

καταστρέψει τον ανορθωτή. Η μεγίστη ένταση ρεύματος του ανορθωτού (ή των ανορθωτών)
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια

από αυτήν, που υπολογίζεται από την μελέτη της

καθοδικής προστασίας για λόγους ασφαλείας.

6.

Το κόστος της καθοδικής προστασίας.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της

SCPRC

(Εταφεiα καθοδucής προστασίας του οπλισμού στο

σκυρόδεμα) το κόστος της καθοδucής προστασίας σε πρώτη προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί

ότι ιcυμαίνεται από 45 $/m προστατευόμενης επιφάνειας σιδήρου με άνοδο από αγώγιμα
χρώματα μέχρι 90 $/m2 με ανόδους πλέyματος τιτανίου (Pockock, 1994). Το προαναφερθέν
2

κόστος συμπερtλαμβάνει όΜ. τα έξοδα γtα την καθοδucή προστασία (εκτός του κόστους
επιδwρθώσεαιν του σκυροδέματος σε περίπτωση υφισταμένης κατασκευής).

7. Η ΕU.ηνική

εμπεφία στην καθοδική προστασία.

Η καθοδucή προστασία εφαρμόσθηκε στην Αθήνα στις επιδιορθώσεις υποστυλωμάτων και
πλακών Νοσοκομείου της Αθήνας. Η συνολucή προστατευόμενη επιφάνεια οπλισμού

ανέρχεται περίπου σε 1000 m2 . Για την προστασία του οπλισμού απαιτήθηκαν περίπου 650
m2 ανόδων πλέyματος τιτανίου και 600 m ελάσματος τιτανίου για την σύνδεση των ανόδων.
Τοποθετήθηκαν τρία ηλειcrρόδια αναφοράς γtα την μέτρηση και ρύθμιση του δυναμικού
Κ.Π. Τρεις μετασχηματιστές ανορθωτές παρέχουν το απαιτούμενο συνεχές ρεύμα για την

Κ.Π. Ο σχεδιασμός των μετασχηματιστών-ανορθωτών προέβλεπε την δυνατότητα πλήρους
κάλυψης της Κ.Π. με δύο μετασχηματιστές-ανορθωτές ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη της

Κ.Π. ακόμη και εάν ο ένας πρέπει να απομακρυνθεί γtα τυχόν επισκευή. Οι άνοδοι τιτανίου,
το έΜ.σμα τιτανίου και τα ηλεκτρόδια αναφοράς προμηθεύτηκαν από το εξωτερικό (ΙΠΙΑ).
Οι μετασχηματιστές-ανορθωτές, τα καλώδια σύνδεσης καθώς και τα υλικά αγώγψης

•

σύνδεσης προήλθαν από την εγχώρια αγορά. Η Κ.Π. λειτουργεί σήμερα άψογα με ένταση
ρεύματος της Κ.Π. περίπου στο ένα τρίτο της προβλεπόμενης από την μελέτη. Το συνολικό

κόστος της Κ.Π. ανήλθε σε 16.400 δρχ./m2 επιφανείας οπλισμού δηλ. 54,7 $/m2 επιφανείας
οπλισμού, σημαντικά λιγότερο από την τιμή των 90 $/m2 επιφανείας οπλισμού που
προβλέπει η

SCPRC.
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