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(57) Глибинний анодний заземлювач, що містить 
центральний металевий електрод, розміщений у 
електропровідному наповнювачі, який відрізня-
ється тим, що його корпус виконаний у вигляді 
об'ємного блока із електропровідного металонаси-

ченого бетону з наповнювачем, всередині якого 
симетрично розташовано вісім металевих елект-
родів, які приєднані до центрального металевого 
електрода за допомогою перемичок, центральний 
металевий електрод виконаний більшого діамет-
ра, а симетрично від нього вісім металевих елект-
родів розташовані у виступах глибинного анодного 
заземлювача меншого діаметра, на кінцях глибин-
ного анодного заземлювача виконані заглиблення, 
в яких розташовані клемні частини, які приєднані 
до центрального металевого електрода. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до захисту підзе-
мних споруд і трубопроводів від електрохімічної 
корозії, зокрема до глибинних анодних заземлю-
вачів і може застосовуватись для монтажу в сис-
темі катодного захисту газо-, нафтопродуктів, схо-
вищ газу та нафтопродуктів тощо від підземної 
корозії в умовах будь-яких ґрунтів, окрім рухомих, 
наприклад, болотистих, пливунів, в різних клімати-
чних умовах на території України та інших держав. 

Відомий глибинний анодний заземлювач, що 
містить дві концентрично розташовані сталеві тру-
би, простір між якими заповнений коксовим напов-
нювачем, причому, до внутрішньої труби по всій 
довжині її робочої частини прикріплені сталеві 
елементи у вигляді дисків, що охоплюють трубу 
[SU, а.с. 852969 С23F13/00]. 

Недоліком відомого глибинного анодного за-
землювача є значна витрата металу, складність 
збірки і монтажу, що обумовлена низьким ступе-
нем технологічності пристрою: в заводських умо-
вах можуть бути виготовлені тільки отвори в тру-
бах і встановлення дисків, а все інше виконується 
в полі на місці монтажу. 

За прототип обрано глибинний анодний зазе-
млювач, виконаний у вигляді гірлянди послідовно 
електрично і механічно з'єднаних між собою окре-
мими анодними заземлювачами. Кожний із зазем-
лювачів містить центральний металевий електрод 
із закріпленими на ньому металевими елементами 
у вигляді видовжених пластин уздовж направляю-
чих електрода, який оточений шаром активатора у 

вигляді циліндра, на основі складу з електропрові-
дного гранульованого, пористого сипучого матері-
алу, в подальшому електропровідний наповнювач, 
суміш якого складається із фракцій, відібраних по 
масовій частці і розміру, та термопластичного 
зв’язуючого і з’єднаний з попереднім та наступним 
електродами в єдиний електропровідник [патент 
РФ №2196190, МПК C23F13/00, 2003р.]. 

Недоліком даного глибинного анодного зазем-
лювача є значна конструктивна складність, низька 
технологічність виготовлення подібного заземлю-
вача, використання стандартизованого металево-
го прокату для виготовлення пластин є високо ва-
ртісним. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
розробки глибинного анодного заземлювача, конс-
трукція якого забезпечить економне використання 
металу, збільшення та рівномірне розтікання не-
обхідної щільності струму з заземлювача, що при-
падає на одиницю площі, надійність і довговіч-
ність. 

Поставлена задача досягається завдяки тому, 
що глибинний анодний заземлювач виконаний у 
вигляді об'ємного блоку із електропровідного ме-
талонасиченого бетону з наповнювачем, в сере-
дині якого симетрично розташовано вісім метале-
вих електродів, які приєднані до центрального 
металевого електрода за допомогою перемичок, 
центральний металевий електрод виконаний бі-
льшого діаметру, а симетрично від нього вісім ме-
талевих електродів розташовані у виступах гли-

 



3 19741 4 
 
 

 

бинного анодного заземлювача меншого діаметру, 
на кінцях глибинного анодного заземлювача вико-
нані заглиблення, в яких розташовані клемні час-
тини, що приєднані до центрального металевого 
електроду. Конструктивне виконання глибинного 
анодного заземлювача забезпечує рівномірне роз-
тікання необхідної щільності струму з заземлюва-
ча, що припадає на одиницю площі. 

На Фіг.1 показано конструктивне виконання 
глибинного анодного заземлювача; 

на Фіг.2 - розріз по А-А Фіг.1; 
на Фіг.3 - схема установки катодного захисту. 
Глибинний анодний заземлювач 7 (Фіг.3) 

включає: центральний металевий електрод 2 
(Фіг.1), розміщений у електропровідному метало-
насиченому бетоні з наповнювачем 1, в середині 
якого симетрично розташовано вісім металевих 

електродів (31 38) (Фіг.2), які приєднані до центра-
льного металевого електрода 2 (Фіг.1) за допомо-
гою перемичок 4. Симетричне розташування во-

сьми металевих електродів (31 38) (Фіг.3), відносно 
центрального металевого електрода 2 (Фіг.1), за-
безпечує рівномірне розтікання необхідної щільно-
сті струму з заземлювача, що припадає на одини-
цю площі. Центральний металевий електрод 2 
(Фіг.1) виконаний більшого діаметру, а симетрично 

від нього вісім металевих електродів (31 38) (Фіг.3) 
розташовані у виступах глибинного анодного за-
землювача 7 меншого діаметру, на кінцях глибин-
ного анодного заземлювача 7 виконані заглиблен-
ня, в яких розташовані клемні частини 5 (Фіг.2), що 
приєднані до центрального металевого електроду 
2 (Фіг.1). Місце з'єднання кабелю з клемною 5 час-
тиною електрода заповнюється бітумом. 

Глибинний анодний заземлювач 7 (Фіг.3) пра-
цює наступним чином. 

Від катодної станції 6 до глибинного анодного 
заземлювача 7 по кабелю пропускають струм роз-
рахункової величини. Струм через центральний 
металевий електрод 2 (Фіг.1) по перемичкам 4 
рівномірно подається до восьми металевих елект-

родів (31 38) (Фіг.3), які зосереджені у виступах 
глибинного анодного заземлювача 7. Розташуван-

ня восьми металевих електродів (31 38) (Фіг.3) в 
зоні взаємного впливу із зміщенням відносно один 
одного в напрямку, перпендикулярному напрямку 
трубопроводу 8, що захищається, дозволяє впли-
вати на електричний струм, який стікає з більш 
віддалених металевих електродів (32, 33, 34), елек-
тричним полем струму, який стікає з металевих 
електродів (31, 35, 36, 37, 38), розташованих ближче 
до захищуваного трубопроводу 8 (Фіг.3). Цим 
впливом забезпечується рівномірне розподілення 
необхідної щільності та опору розтікання струму, 
який припадає на одиницю площі. Конструктивне 
виконання глибинного анодного заземлювача 7 

підвищить ефективність його роботи та зменшить 
непродуктивні витрати електроенергії. 

Завдяки запропонованому конструктивному 
виконанню глибинного анодного заземлювача 7, 
що має розвинуту поверхню та симетричне розта-

шування восьми металевих електродів (31 38) у 
виступах, відносно центра глибинного анодного 
заземлювача 7, досягається рівномірне розподі-
лення необхідної щільності та опору розтікання 
струму, що припадає на одиницю площі. Крім того, 
конструкція дозволяє влаштовувати в свердловині 
з послідовним механічним та електричним 
з’єднанням між собою окремих глибинних анодних 
заземлювачів 7. Глибинний анодний заземлювач 7 
може бути виконаний з електропровідного мета-
лонасиченого бетону 1, до складу якого входять 
дешеві наповнювачі (відходи промисловості), такі 
як графітовий та металевий порошок. Застосуван-
ня даних наповнювачів знижує вартість глибинного 
анодного заземлювача 7, а також розв'язується 
питання утилізації відходів основного виробницт-
ва. Каркасом глибинного анодного заземлювача 7 
служить система металевих електродів, яка вклю-
чає центральний металевий електрод 2 та вісім 

металевих електродів (31 38), з'єднаних між собою 
перемичками (металевим дротом) 5. Виготовлення 
аналогічних об'ємних будівельних бетонних конс-
трукцій із закладною арматурою є досить відомим. 
У форми, які відповідають заданій конфігурації 
виробу, попередньо встановлюється виготовлений 
каркас із системи металевих електродів. Форма 
встановлюється на вібраційний стіл і поступовим 
заливанням бетонного розчину з наповнювачем, 
відбувається вібрування. Для якісного формування 
виробу, його піддають гідравлічному пресуванню 
на спеціальній установці з подальшою автоклав-
ною обробкою до набуття бетоном необхідної міц-
ності. Завдяки спеціальному конструктивному ви-
конанню, симетричному розташуванню восьми 

металевих електродів (31 38) у виступах глибинно-
го анодного заземлювача 7, відносно центра, до-
сягається рівномірне розподілення необхідної 
щільності та опору розтікання струму, що припа-
дає на одиницю площі, підвищення ефективності 
його роботи та зменшення непродуктивних витрат 
електроенергії. 

Даний склад і конструкція глибинного анодного 
заземлювача 7 дозволяє підвищити його довговіч-
ність, стійкість до агресивності ґрунтового середо-
вища. А наявність металевого і графітового поро-
шку підвищує струмовіддачу глибинного анодного 
заземлювача 7, знижує трудоємність виготовлен-
ня, матеріалозатрати. 
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