 .1پایداری پتانسیل آند
 .2جلوگیری از پالریزاسیون آند
 .3کاهش مقاومت بین آند و خاک و افزایش جریان خروجی آند
 .4ایجاد خوردگی یکنواخت در آند ،کاهش خودخوری آند و افزایش بازدهی آن

í íآند  منیزیم

Magnesium Anode

آندهــای منیزیــم برناگــداز رایجتریــن آندهــای فداشــونده مــورد اســتفاده بــرای حفاظــت ســازههای مدفــون
در خــاک میباشــند .همچنیــن ایــن آندهــا بــرای حفاظــت داخلــی آبگرمکنهــا و مخــازن آبــی ،مبدلهــای
حرارتــی ،چگالنــده هــا (کندانســورها) و دیگــر ســازههایی کــه در تمــاس بــا آب هســتند بــه کار میرونــد.
آندهــای منیزیــم از لحــاظ ترکیــب شــیمیایی و نــوع کاربــرد بــه دو دســته زیــر تقســیم میشــوند:
 .1آند منیزیم استاندارد ()AZ63
 .2آند منیزیم پتانسیل باال ()M1C

معمــو ًال مــواد پشــتبند مخلوطــی از ســنگ گــچ ( )Gypsumبنتونیــت ( )Bentoniteو ســولفات ســدیم (Sodium
 )Sulfateاســت .ترکیــب شــیمیایی مختلــف پشـتبند آندهــای گالوانیــک مــورد اســتفاده در خــاک بــر طبــق اســتاندارد
 IPS-M-TP-750بــه صــورت زیــر اســت:
گیبسوم ()CaSo4
()٪

هیدراته
(25 )A

(50 )B

(-- )C

ترکیب شیمیایی آند منیزیم بر طبق استاندارد  ASTM-B 843به صورت زیر است:
عنصر ()wt.%

آلیاژ استاندارد

آلومینیوم

5/3 - 6/7

منگنز

0/15 - 0/7

روی

2/5 - 3/5

سیلیسیوم

حداکثر 0/10

نیکل

حداکثر 0/002

عناصر دیگر

حداکثر 0/30

مس
آهن

منیزیم

ترکیب شیمیایی

حداکثر 0/02

(75 )D

آلیاژ پتانسیل باال
حداکثر 0/01
---

0/5 - 1/3

حداکثر 0/05
حداکثر 0/02

حداکثر 0/001

حداکثر 0/003

حداکثر 0/03

باقیمانده

باقیمانده

حداکثر 0/30

اســتاندارهای متــداول آندهــای منیزیــم شــامل BS 7361 ،ASTM-G 97 ،ASTM-B 843
 IPS-M-TP-750و  NACE-RP0387میباشــند .بــر اســاس اســتاندارد  NACE-RP0387اینــزرت
مــورد اســتفاده در آندهــای منیزیــم بایــد از جنــس فــوالد گالوانیــزه باشــد.
خواص الکتروشیمیایی آند منیزیم بر طبق استاندارد  BS 7361به صورت زیر است:
خواص الکتروشیمیایی

آندهایفداشوندهیاگالوانیک

پتانسیل مدار باز (V vs Cu/
)CuSO4
راندمان ()%

حداکثر - 1/5

حداکثر - 1/7

حداقل 60

حداقل 50

حداقل 1200

حداقل 1200

بــرای حفاظــت کاتــدی ســازههای مدفــون در خــاک ،اســتفاده از پشـتبند ( )Backfillاطــراف آنــد ضــروری
اســت .وظیفــه مــواد پشـتبند عبارتنــد از:

--50

--

75

--

250

50

--

250

50

25

-5

250
50

 .1ترکیــب پشــتبند ( )Aدر مناطقــی بــا رطوبــت خــاک کــم مناســب اســت زیــرا بنتونیــت موجــود در آن خاصیــت
نگهــداری آب را دارد.
 .2ترکیب پشتبند ( )Bبه طور متداول برای آندهای روی به کار میرود.
 .3ترکیــب پش ـتبند ( )Cبــرای آندهــای منیزیــم و روی در خاکهــای خیلــی مرطــوب و باتالقــی مناســب اســت زیــرا
بــه خوبــی خــود را در اطــراف آنــد نگــه مـیدارد.
 .4ترکیــب پشـتبند ( )Dدارای مقاومــت ویــژه پایینــی بــوده و بــرای مناطقــی بــا مقاومــت ویــژه خــاک بــاال بــه منظــور
کاهــش مقاومــت بیــن آنــد و زمیــن مناســب اســت.
بــر اســاس اســتاندارد  IPS-M-TP-750دانهبنــدی مــواد پش ـتبند بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه  %100ذرات آن از
الــک بــا حفرههــای  0/84میلیمتــر (مــش  )20عبــور کــرده و  %50ذرات آن روی الــک بــا حفرههــای  0/15میلیمتــر
(مــش  )100باقــی بمانــد .همچنیــن رطوبــت پش ـتبند نبایــد از  %5بیشــتر باشــد (اگــر رطوبــت پش ـتبند زیــاد باشــد
آنــد در حیــن انبــارداری دچــار خوردگــی خواهــد شــد).
آنــد بایــد در مرکــز پش ـتبند قــرار داده شــده و خــاک اطــراف پش ـتبند بایــد بــه خوبــی فشــرده شــود .پــس از نصــب
آنــد و ریختــن خــاک روی آن و قبــل از پــر کــردن کامــل گــودال بایســتی روی محــل دفــن آنــد آب ریختــه شــود .پشـتبند
آندهــا پــس از گذشــت  3هفتــه رطوبــت کافــی را جــذب کــرده و آندهــا بــه حالــت پایــدار میرســند و حداکثــر جریــان
خروجــی را خواهنــد داشــت.
اگــر آنــد بــه صــورت بســتهبندی نباشــد پشـتبند آن بــه طــور دســتی در اطــراف آن ریختــه میشــود .پشـتبند بایســتی
بــه صــورت خشــک در اطــراف آنــد ریختــه شــود .پــس از کامــل شــدن پش ـتبند و ریختــن خــاک بــر روی آن و قبــل
از پــر کــردن کامــل گــودال نصــب آنــد ،ماننــد آندهــای بســتهبندی شــده ،بایســتی آب در گــودال مزبــور ریختــه شــود.
مــواد پشــتبند بــه گونــهای میباشــد کــه بــا جــذب آب انبســاط پیــدا میکنــد .ایــن موضــوع ســبب ارتبــاط بهتــر
پشــتبند بــا خــاک اطــراف خــود خواهــد شــد.
هنگامــی کــه پشـتبند بــه صــورت دوغــاب در اطــراف آنــد ریختــه میشــود آنــد بالفاصلــه بهطــور کامــل فعــال شــده و
بــه حداکثــر جریــان خروجــی خــود خواهــد رســید .بنابرایــن چنانچــه هــدف اندازهگیــری جریــان خروجــی از آنــد در
شــرایط واقعــی و بهکارگیــری نتایــج آن در طراحــی سیســتم حفاظــت کاتــدی باشــد ،بهکارگیــری دوغــاب پش ـتبند
در حقیقــت نوعــی آزمــون ســریع جهــت اندازهگیــری جریــان خروجــی از آنــد اســت.
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ظرفیت الکتروشیمیایی ()A.h/kg

آلیاژ استاندارد

آلیاژ پتانسیل باال

گچ

بنتونیت
()٪

سولفات سدیم
()٪

مقاومت ویژه
)(Ohm.cm
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