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(46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. 
(72) РАТУШНЯК ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, СЛЮСА-

РЕНКО РУСЛАН ПЕТРОВИЧ, ОБОДЯНСЬКА 
ОЛЬГА ІГОРІВНА, БІКС ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Матеріал для виготовлення анодного зазем-

лювача, що містить електропровідну металонаси-
чену суміш, який відрізняється тим, що матеріал 

для виготовлення анодного заземлювача додатко-
во містить золу-винесення із вмістом глинозему 
(Аl2О3) та моно- (FeO) і сесквіоксидів (Fe2O3) кіль-
кістю 5-10 %, а решта компонентів взята у наступ-
них співвідношеннях, ваг. %:  
портландцемент - 15-20,  
металеві крихти чи подрібнена стружка вуглецевої 
сталі із розміром часток до 5 мм - 45-55, щебінь та 
пісок з доменних шлаків у подрібненому вигляді із 
розміром часток до 5 мм - 10-20,  
вода - 15-20 від ваги твердих компонентів. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до електротехнічної 
галузі і може застосовуватися як складовий мате-
ріал для виготовлення анодних заземлювачів для 
електрохімічного захисту від корозії підземних ме-
талевих інженерних комунікацій та споруд. 

Відомий глибинний анодний заземлювач, що 
включає електрод, що розміщений у електропро-
відному наповнювачі, із з'єднувальними клемними 
частинами на кінцях, який має корпус, виконаний у 
вигляді об'ємного блока із електропровідного бе-
тону з наповнювачем, в центральній частині якого 
розташований металевий електрод - повздовжня 
полоса, з якою жорстко з’єднані поперечні полоси, 
форми згину яких відповідають виступам-ребрам 
зовнішньої конфігурації оболонки - об'ємного бло-
ка, причому конфігурація зовнішньої поверхні цьо-
го блока має розвинуту поверхню контакту із на-
вколишнім ґрунтом свердловини, в якій 
розташовується заземлювач, окрім того, на торце-
вих сторонах об'ємного блока виконані заглиблен-
ня, в які входять клемні частини електрода - по-
вздовжньої полоси, що з’єднані з жилами 
з'єднувальних магістральних кабелів (Патент 
України № 44654А від 15.02.2002, бюл. № 2). 

Найбільш близьким є матеріал для виготов-
лення анодного заземлювача, що призначений 
для електрохімічного захисту підземних металевих 
споруд від корозії, до складу якого входить порт-
ландцемент, металеві крихти чи подрібнена стру-
жка вуглецевої сталі із розміром часток до 5 мм, 
щебінь та пісок з доменних шлаків у подрібненому 

вигляді із розміром часток до 5 мм і вода у наступ-
них співвідношеннях, ваг. %: портландцемент 20-
30 %, металеві крихти чи подрібнена стружка вуг-
лецевої сталі із розміром часток до 5 мм - 45-55, 
щебінь та пісок з доменних шлаків у подрібненому 
вигляді із розміром часток до 5 мм - 20-30 і вода 
15-20 % від ваги твердих компонентів (Патент 
України № 44655А від 15.02.2002, бюл. № 2). 

Недоліком даного матеріалу є недостатня на-
дійність та довготривалість виробів, внаслідок 
значної швидкості розчинення заземлювача при 
пропусканні через нього електричного струму, а 
також низька механічна міцність конструкцій виро-
бів із цих матеріалів. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки матеріалу для виготовлення анодного 
заземлювача, що застосовується в системах елек-
трохімічного захисту від корозії підземних метале-
вих інженерних комунікацій та споруд, який за ра-
хунок зміни складових компонентів сировини 
матиме більшу довговічність, внаслідок малої 
швидкості розчинення заземлювача при пропус-
канні через нього струму, а також матиме більшу 
механічну міцність виробів із цих матеріалів. Крім 
того, передбачається зменшення вартості виробів 
із даних матеріалів, тому що для виготовлення 
заземлювачів буде використано дешевшу сирови-
ну - золу-винесення. 

Поставлена задача досягається тим, що мате-
ріал для виготовлення анодного заземлювача для 
електрохімічного захисту підземних металевих 
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споруд від корозії, що містить електропровідну 
металонасичену суміш: золу-винесення із вмістом 
глинозему (Аl2О3) та моно- (FeO) і сесквіоксидів 
(Fe2O3) кількістю 5-10 %, а решта компонентів взя-
та у наступних співвідношеннях, ваг. %: портланд-
цемент - 15-20, металеві крихти чи подрібнена 
стружка вуглецевої сталі із розміром часток до 5 
мм - 45-55, щебінь та пісок з доменних шлаків у 
подрібненому вигляді із розміром часток до 5 мм - 
10-20 і вода 15-20 від ваги твердих компонентів. 

Внаслідок застосування конструкцій анодних 
заземлювачів із запропонованих матеріалів, буде 
суттєво зменшена їх вартість, тому що для вигото-
влення заземлювачів використовуватиметься від-
носно дешева сировина - зола-винесення. Окрім 
того, при виготовленні не втрачаються дорогоцінні 
металеві вироби, завдяки застосуванню заземлю-
вачів із запропонованого матеріалу розв'язується 
також питання утилізації металевих відходів, до-
менних шлаків та золи-винесення. Завдяки значній 
кількості струмопровідного наповнювача у запро-
понованому матеріалі, а саме металевих крихт чи 
подрібненої стружки із вуглецевої сталі, а також 
золи-винесення та щебеню і піску з доменних 
шлаків у подрібненому вигляді, що також мають 
електропровідні властивості, забезпечується не-
обхідна струмовіддача і відносно малий електрич-
ний опір застосованого матеріалу та збільшена 
тривалість розчинення заземлювача, що сприяє 
підвищенню довговічності виробу. Внаслідок де-
шевизни складових матеріалів, що використані із 
відходів промисловості, вдається суттєво знизити 
його вартість у порівнянні з прототипом. Постав-
лена задача підвищення міцності матеріалу для 
виготовлення анодного заземлювача пояснюється 
вмістом значної кількості в'яжучих у складі матері-
алу - портландцемент, зола-винесення та розме-
лені частинки доменних шлаків, які у подрібненому 
стані також наділені властивістю в'яжучого. 

Матеріал для виготовлення анодного зазем-
лювача із запропонованого матеріалу виготовля-
ється наступним чином. 

Складові матеріалу, що взяті у наступних спів-
відношеннях, ваг. %: портландцемент (марки 300-
400 згідно ГОСТ 22237-85) - 15-20, зола-винесення 
(ГОСТ 25818-91) із вмістом глинозему (Аl2О3) - 
24,7 % та моно-(FeO) і сесквіоксидів (Fe2O3) 10,4 % 
- 5-10, металеві крихти чи подрібнена стружка вуг-
лецевої сталі із розміром часток до 5 мм - 45-55, 
щебінь та пісок з доменних шлаків у подрібненому 
вигляді із розміром часток до 5 мм - 10-20, зважу-
ють у вказаному процентному співвідношенні і 
переміщують у бетонозмішувачі. В отриману суху 
суміш заливають воду (15-20 % від ваги твердих 
компонентів), що має температуру 15-25 °С і знову 
перемішують (протягом 5-10 хвилин) до одержан-
ня однорідної маси. 

Отриману металонасичену бетонну суміш за-
вантажують у форму для виготовлення анодних 
заземлювачів, в яку попередньо встановлюють 
електрод із з’єднаним з ним провідником. Ущіль-
нення металонасиченої бетонної суміші здійсню-
ють вібруванням на вертикальному вібростолі із 
гравітаційним привантаженням протягом 5-10 хви-
лин при робочій частоті вібрування в межах від 15 
до 25 Гц. При необхідності для прискорення про-
цесу твердіння вироби пропарюють. 

Внаслідок особливого конструктивного вико-
ристання та підбору співвідношень складових си-
ровини, що застосовується для виготовлення ано-
дних заземлювачів за рахунок зменшення вартості 
виробів завдяки утилізації вторинного ресурсу від-
ходів - золи-винесення - досягнуто хороших техні-
чних результатів та характеристик при роботі їх у 
реальних умовах експлуатації. Присутні оксиди 
заліза та алюмінію у золі-винесення, що входить 
до складу матеріалу для виготовлення анодного 
заземлювача забезпечують триваліший захист 
газопроводу, які використовують у електрозахис-
них катодних установках. 
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