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Përmbledhje
Mbrojtja e çelikut nga korrozioni në betonarme përveç me metoda klasike mund të bëhet edhe
me anë të mbrojtjes katodike, e cila mund të realizohet me burim të jashtëm të energjisë ose me
anoda të sakrifikueshme. Mbrojtja katodike (MK) me anoda të sakrifikueshme është lehtë e
aplikueshme, dhe rryma mbrojtëse gjenerohet nga metalet më pak fisnike se çeliku. Për një MK
katodike efikase anodat galavnike duhet të kenë rendimente të larta të rrymës. Në vitet e fundit
për MK të çelikut në beton përdoren anodat e sakrifikueshme prej aliazhit Al- Zn –In. Anodat me
bazë alumin nën kushte specifike kanë tendencë që të pasivizohen, për të evituar këtë dukuri në
aliazh shtohen elemente aktivizuese si është In. Për të studiuar ndikimin e In në rendimentin e
rrymës të anodave Al - Zn –In janë përgatitur aliazhet A1, A2 dhe A3 me përmbajtje të
ndryshme të In. Hulumtimet laboratorike potenciodinamike dhe të modelimeve të mbrojtjes
katodike janë kryer në tretësirat imituese të mjediseve të poreve në beton (TIP), me vlerë pH 14
dhe 8, si dhe përmbajtje të ndryshme të NaCl. Modelet e MK janë përgatitur për dy raporte të
ndryshme të sipërfaqeve anodë/katodë, (1:120 dhe 1:60). Rezultat e polarizimit anodik nga
matjet potenciodinaike kanë treguar se anodat nga të tri aliazhet nuk janë pasivizuar. Tek celulat
e MK janë matur këta parametra elektrokimik: potencialit i qarkut të hapur (FEM), potenciali
anodik dhe katodik, potenciali i qarkut të mbyllur dhe rryma e gjeneruar nga anodat. Rezultat e
gjetura nga matjet në celulat e MK treguan se të tri aliazhet kanë qenë efikase në mbrojtjen e
çelikut nga korrozioni në tretësirat hulumtuese TIP. Rendimentin më të lartë të rrymës mbrojtëse
kishin anodat prej aliazhi A3 dhe A2 në tretësirat me pH =14 dhe 8.
Fjalë kyçe: Mbrotja katodike, anoda të sakrifikueshme, aliazh Al-Zn-In, rendimenti i rrymës
anodike.
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Abstract
Protection of steel from corrosion in betonarme than with classical methods can be done by
cathodic protection, which can be accomplished with external power source or anode
sakrifikueshme. Cathodic protection (MK) anode sakrifikueshme is easily applicable, and
protective currents generated by metal less noble than steel. For an efficient cathode MK
galavnike anodes should have higher energy yields. In recent years MK concrete steel anodes
used sakrifikueshme of alloy Al-Zn-In. Aluminum based anodes under specific conditions tend
to pasivizohen, to avoid this phenomenon activation added alloy elements is In. To study the
influence of In on energy efficiency plates of Al-Zn-In alloys were prepared A1, A2 and A3 with
different content of In. Research laboratory potenciodinamike and cathodic protection modeling
were performed in mock solution in the concrete pore environments (TIP), the pH value of 14
and 8, as well as different content of NaCl. MK models are prepared for two different reports of
surface anode / cathode, (1:120 and 1:60). Result of polarization anodik by measurements
potenciodinaike have shown that anodes of three alloys are pasivizuar. MK cells are
electrochemical measuring these parameters: open circuit potential (FEM), potential anodik and
cathodic, closed circuit potential and currents generated by the anodes. Result found by
measurements in MK cells showed that all three alloys have been effective in protecting the steel
from corrosion in the TIP research solution. Yield higher power had protective alloy anodes A3
and A2 in solution with pH = 14 and 8.
Key words: Cathodic protection, sacrificial anodes, Al-Zn-In alloy, anodic current efficiency.
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SHKURTIME FJALËSH
BA

Betonarmeja

u/ç

Raporti ujë/çimento në përzierjen e betonit

MK

Mbrojtja katodike

ICCP

Mbrojtja katodike me burim të jashtëm

SACP

Mbrojtja katodike me anoda të sakrifikueshme

Sa

Sipërfaqja e anodës

Sk

Sipërfaqja e katodës

Sa:Sk

Raport i sipërfaqës anodike dhe katodike

Ea

Potenciali anodik

Ek

Potenciali katodik

FEM

Forca elektromotore

PQH

Potenciali i qarkut të hapur

PQM

Potenciali i qarkut të mbullur

Aliazhi A1

Aliazhi Al –Zn –In me përmbajtje prej 0.0805% In në masë

Aliazhi A2

Aliazhi Al –Zn –In me përmbajtje prej 0.17% In në masë

Aliazhi A3

Aliazhi Al –Zn –In me përmbajtje prej 0.25% In në masë
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HYRJE
Një prej materialeve që përdoret shumë në fushën e ndërtimtarisë është betonarmeja, përkatësisht
betoni i përforcuar me shufra çeliku. Si çdo material tjetër edhe betonarmeja i nënshtrohet
proceseve të shkatërrimit spontan respektivisht korrozionit që është rezultat i reaksionit me
substancat agresive të pranishme në mjedisin e dhënë. Degradimet e objekteve të ndërtuara nga
betonarmeja në të shumtën e rasteve shkaktohen nga korrozioni i armaturës në beton. Korrozioni
i çelikut ne beton mund të shkaktohet nga: karbonatimi, prania e joneve klorure ose substancave
tjera agresive. Degradimi i strukturave nga betonarmeja ka bërë që të fillojnë hulumtime të
shumta për studimin e mekanizmave të proceseve të korrozionit si dhe të metodave mbrojtse.
Hulumtimet shkencore në fushën e mbrojtjes së çelikut në beton nga korrozioni ka rezultuar në
zhvillimin e një numri të madh të metodave mbrojtëse. Ndër këto metoda që sot përdoren për
mbrojtjen e armaturës nga korrozioni janë: veshja e armaturës, armatura alternative, përdorimi i
inhibitorëve si dhe mbrojtja elektrokimike. Mbrojtja katodike është metoda më e përdorur e
metodave elektrokimike të mbrojtjes së çelikut në betonarme.
Mbrojtja katodike e armaturës është një proces elektrokimik, bazohet në aplikimin e kalimit të
rrymës me tension të vogël nëpër strukturat e betonit me qëllim të ndërprerjes së korrozionit.
Fillimet e përdorimit të MK në strukturat prej BA ishin në SHBA në vitin 1975. Vitet 1975 –
1985 ishin koha pioniere e MK. Zhvillimet e hovshme të kësaj metode të mbrojtjes regjistrohen
rreth viteve 1985 dhe vazhdon gjithnjë e më shumë të avancohet deri në ditët e sotme.
Në shumë vende ky problemi i degradimit të strukturave prej betonarmesë është më i theksuar
janë në përdorim standarde të aplikueshme për MK në betonarme. Në vendet e Bashkimit
Evropian prej vitit 2000 është në përdorim standardi EN 12696 për mbrojtjen katodike.
Sot në botë me anë të mbrojtjes katodike mbrohen më se 1000 objekte me sipërfaqe mbrojtëse
2 x106 m2 [103].
Mbrojtja katodike është metodë efikase e mbrojtjes së çelikut nga korrozioni në beton. Aplikimi i
saj në strukturat prej BA kërkon njohuri si nga fusha e korrozionit dhe mbrojtjes ashtu edhe për
karakteristikat specifike të betonit si mjedis specifik korrodues.
Në vendin tonë ekzistojnë ose janë duke u ndërtuar një varg vepra madhore të infrastrukturës në
të cilat përfshihen edhe shumë struktura nga betonarmeja. Metodat e riparimeve dhe rehabilitimit
të tyre ose mbrojtja preventive nga degradimet duhet zgjedhur në bazë të metodave dhe përvojës
bashkëkohore në këtë fushë. Këto probleme që janë të pranishme ose do të paraqiten në të
ardhmen janë një sfidë jo vetëm për inxhinierët e ndërtimit por edhe për ata të kimisë, që të
punojnë së bashku në këtë fushë të gjerë studimi dhe aplikimi të mundshëm
Mbrojtja katodike mund të përdoret për mbrojtjen e çelikut në objektet e reja por edhe për
riparimin e strukturave të dëmtuara. Për mbrojtjen nga korrozioni të armaturës në beton sot
përdoren mbrojtja katodike me burim të jashtëm të rrymës dhe me anoda galvanike ose të
sakrifikueshme.
Mbrotja me anoda të sakrifikueshme është metodë që aplikohet lehtë dhe ka kosto më të ultë,
nuk ka nevojë për burim të jashtëm të energjisë. Rryma mbrojtëse te MK me anoda të
sakrifikueshme parimisht mund të përftohet nga secili metal ose aliazh që kanë potencial
elektrokimik më negative se çeliku që mbrohet.
Materialet që përdoren për anoda në masë të madhe përcaktojnë edhe llojin dhe efikasitetin e
mbrojtjes katodike. Në sistemet e MK me anoda të sakrifikueshme për mbrojtjen e çelikut nga
korrozioni në BA më shumë përdoren anodat prej zinku dhe anodat prej aliazheve me bazë
alumini. Anodat me bazë alumini kanë tendencë që të pasivizohen në mjedise të caktuara.
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Për të evituar këtë dukuri të pasivizimit në aliazhe zakonisht shtohen elemente aktivizuese si In,
Zn, Sn, dhe Hg. Anodat sakrifikuese prej aliazheve Al-Zn-In janë treguar më të suksesshme dhe
janë objekt i shumë hulumtimeve si laboratorike ashtu edhe të terrenit. .
Objektivi parësor i këtij punimi ishte hulumtimi laboratorik i vetive të anodave të sakrifikueshme
prej aliazhi Al- Zn –In me përmbajtje të ndryshme të In, në tretësira me përmbajtje të joneve
klorure dhe pH të ndryshme.
Punimi i kësaj teze është prezantuar në 5 kapituj të ndarë në dy pjesë, atë teorike dhe
eksperimentale. Në kapitullin e parë të pjesës teorike të punimit janë shpjeguar konceptet bazike
të shkencës së korrozionit, duke vazhduar me specifikat e korrozionit të çelikut në beton si dhe
vetitë e betonit si një elektrolit specifik. Në fund të këtij kapitulli janë përshkruar metodat
bashkëkohore të monitorimit të korrozionit të çelikut në betonarme.
Metodat e mbrojtjes së çelikut prej korrozioni në betonarme në ditët e sotme janë të shumta. Të
dhënat bazike për metodat e mbrojtjes së armaturës prej çeliku janë dhënë në kapitullin e dytë.
Në kapitullin e tretë janë përshkruar metodat elektrokimike respektivisht mbrojtja katodike e
çelikut në beton. Në këtë kapitull janë shpjeguar parimet themelore teorike të dy metodave të
MK si dhe janë prezantuar të dhënat për përdorimin e kësaj metode në ditët e sotme.
Pjesa eksperimentale është paraqitur në dy kapituj. Në kapitullin e katërt janë prezantuar
rezultatet e hulumtimit të shpejtësisë së korrozionit të armaturës prej çeliku në tretësirat
hulumtuese TIP me vlera të ndryshme të pH:14 dhe 8 si dhe përqendrime të ndryshme të joneve
klorure. Këto hulumtime u zhvilluan në dy drejtime, përcaktimi i shpejtësisë së korrozionit me
metodën gravimetrike dhe atë potenciodianmike. Përcaktimi i shpejtësisë së korrozionit me
metodën garvimetrike është kryer në laboratorët e Ind. së baterive në Mitrovicë, ndërsa ato
potenciodinamike në laboratorin për hulumtime shkencore të FSHN në Tiranë.
Për të studiuar vetitë dhe rendimentin e anodave galvanike Al- Zn –In janë përgatitur tri aliazhe
me përbërje të ndryshme të In. Nga këto aliazhe janë përgatitur mostrat e anodave për
hulumtimet potenciodinamike dhe modelimet e MK. Hulumtimet e polarizimit anodik të
aliazheve Al-Zn –In janë kryer në laboratorin e FSHN në Tiranë, ndërsa modelet e MK në
laboratorët e Ind. së baterive në Mitrovicë.
Për kryerjen e hulumtimeve janë përdorur këto instrumente dhe aparatura: peshore analitike, pH
metër, elektroda standarde të kalomelit SCE dhe Hg/ Hg2SO4, voltmetër digjital “Iskra MI 7030;
potenciostat/galvanostat Tacusell PJT 24., mikroskop optik ‘Olimpus”. Analiza kimike e
aliazheve u krye me metodën e AAS, me absorber atomik të tipit SOLAAR në laboratorin e
ndërmarrjes “Miniera me flotacion Trepça” në Tunel të parë.
Rezultatet e gjetura treguan se shpejtësia e korrozionit të çelikut në tretësirat TIP rritet me rritjen
e përqendrimit të joneve klorure dhe në mjedisë me pH më të ultë, kur mostrat e çelikut nuk ishin
të mbrojtura me MK me anoda të sakrifikueshme prej aliazhi Al- Zn –In.
Nga hulumtimet e polarizimit anodik të aliazheve Al- Zn –In në tretësirat hulumtuese u vërtetuar
se këto anoda nuk pasivizohen në mjedise ku vlera pH ishte 8 dhe të gjitha anodat edhe pse me
përqendrime të ndryshme të In kanë treguar sjellje të njëjtë gjatë polarizimit anodik.
Modelet e MK me anoda prej aliazheve Al-Zn-In janë përgatitur me raporte të ndryshme të
sipërfaqes anodë/katodë dhe në mjedise me pH 14 dhe 8, dhe përqendrim të NaCl prej 3.5%. Nga
vlerat e matura të parametrave elektrokimik në celulat eksperimentale të MK me anodat prej të
tri aliazheve Al- Zn -In u vërtetua se armatura prej çeliku mund të mbrohet me sukses nga
korrozioni në beton. Megjithatë, Nga tri aliazhet e përgatitura rendimentin e rrymës më të lartë
kishin anodat prej aliazhi A3 dhe A2 me përmbajtje 0.25 % In dhe 0.17% In respektivisht e
pastaj ato prej aliazhi A1 me 0.081% In.
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1. NJOHURI THEMELORE PËR KORROZIONIN E ÇELIKUT NË
BETON
1.1 PËRKUFIZIMI I KORROZIONIT
Korrozioni përkufizohet si proces i degradimit të vetvetishëm të metaleve si rezultat i
bashkëveprimit fiziko-kimik në mes sipërfaqes metalike me mjedisin që e rrethon. Korrozioni
elektrokimik është lloj korrozioni që ndodh në atmosfer, tokë dhe mjedise të ndryshme
elektrolitike. Skema e një celule të korrozionit elektrokimik është dhënë në figurën. 1.1 [2].

Figura 1.1 Skema e një celule korrozioni.

Celula themelore e korrozionit elektrokimik përfshin 4 komponentë themelorë:
a) Anoda. Nga sipërfaqja jonet metalike kalojnë në tretësirë dhe numër ekuivalent i
elektroneve mbetet në sipërfaqen e anodës. Këto jone mund të mbesin në tretësirë ose
reagojnë duke formuar produkte të patretshme të korrozionit. Reaksioni i korrozionit të
metalit (Me), zakonisht paraqitet me barazimin e thjeshtuar:
Me+ mH2O → Men+·mH2O + neNë të cilin “n”është numri i elektroneve të liruar nga atomi i metalit përkatës.

(1.1)

b) Katoda. Reaksioni katodik duhet të konsumoj elektronet e liruara në anodë gjatë
reaksionit anodik. Si depolarizatorë (D) të elektroneve janë jonet ose molekulat e
pranishme në tretësirë:
D + ne- = [Dn-]
(1.2)
Janë dy reaksione themelore të cilat ndodhin në katodë varësisht nga pH e tretësirës:
pH < 7: 2H+ + 2e- → H2

(1.3)

pH > 7: 2 H2O + O2 + 4e- → OH-

(1.4)
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c) Elektroliti. Ky është emërtimi për tretësirat, të cilat duhet patjetër të jenë përcjellës jonik
të elektricitetit. Në tretësirën e elektrolitit kationet të lëvizin nga anoda drejt katodës
ndërsa anionet në drejtim të anodës.
d) Kontakti elektrik. Anodat dhe katoda duhet të kenë kontakt elektrik në mënyrë që të
ketë rrjedhje të rrymës në celulën e korrozionit.
Largimi i cilit do nga këto katër komponentë nga celula e thjeshtë e korrozionit do të shkaktojn
ndërprerjen e reaksionit të korrozionit.
Tek korrozioni elektrokimik reaksionet anodike (oksidim) dhe katodike (reduktim) ndodhin
njëkohësisht në kufirin metal/tretësirë. Shpejtësia e reaksioneve anodike dhe katodike, pra edhe
shpejtësia e korrozionit varen nga potenciali elektrodik. Ç’vendosja e potencialit në kahun e
vlerave pozitive (nëse aplikohet rrymë e jashtme) favorizon reaksionet anodike dhe pengon atë
katodik. Anasjelltë, ç’vendosja e potencialit në vlera negative shpejton reaksionin katodik dhe
zvogëlon atë anodik. Pra, si shihet procesi i korrozionit mund të vihet nën kontroll me
ndryshimin e potencialit elektrodik.

1.2 TERMODINAMIKA E PROCESEVE TË KORROZIONIT
ELEKTROKIMIK
Sipas ligjeve të termodinamikës, ekziston një tendencë e fortë që sistemet nga gjendjet me
energji të lartë të kalojnë në gjendjet me energji të ultë. Te metalet kjo tendencë që të
rikombinohen me elementet e pranishme në mjedis çojnë te fenomeni i njohur si korrozion. Të
gjitha reaksionet në mes substancave (elemente ose komponime), janë të varura nga ndryshimi i
energjisë së lirë (ΔG) që i shoqërojnë ato reaksione. Reaksionet spontane, si p.sh korrozioni,
ndodhin vetëm atëherë kur ΔG ka vlerë negative [3].
Në temperaturën e dhomës shumica e komponimeve kimike të metaleve kanë vlerë më të ultë
(më negative) të ΔG se sa metali i palidhur, kështu që shumë metale kanë tendencë të theksuar që
të korrodojn. Ndryshimi i energjisë së lirë të procesit të korrozionit bazuar në ndryshimin e
potencialeve dhe ngarkesës elektrike të transportuar jepet me barazimin:
ΔG = nEF

(1.5)

ku E është potenciali i matur në volt (V), dhe n është numri i elektroneve të transportuara gjatë
reaksionit të korrozionit. F- është konstanta e Faradeit,e cila paraqet sasinë e elektricitetit të
transportuar nga një mol elektrone dhe ka vlerë 96494 C/mol.
Për reaksionin:
A+B→C+D
Ndryshimi i energjisë së lirë shprehet me barazimin:
[C ][ D]
(1.6)
[ A][ B}
Ku R është konstanta universale, vlera e së cilës është 8,314 J/mol K, T është temperatura në
shkallë K. Simboli (0) paraqet gjendjen standarde të parametrave në 298 K dhe 101325 Pa.
∆G = ∆G 0 + RT ln
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Madhësitë në kllapa të mesme paraqesin përqendrimin e llojeve në tretësirë të shprehur në
mol/dm3..
Potenciali elektrodik i bazuar në ndryshimin e ΔG të reaksionit jepet me barazimin e Nernstit:
E = E 0 − RT ln

[Pr oduktet ]
[Re akantët ]

(1.7)

Ekuacioni i Nernstit përshkruan se si potenciali i elektrodës ndryshon me ndërrimin e
përqendrimeve të substancave pjesëmarrëse në reaksion.
1.2.1

Diagramet Pourbaix

Bazuar në të dhënat termodinamike të reaksioneve në mes metalit dhe ujit Pourbaix zhvilloj
diagramet që japin varësin e potencialit nga vlera pH. Këta diagrame indikojnë fazat stabile
termodinamike si funksion i potencialit të elektrodës dhe pH. Diagrami Pourbaix për hekur është
dhënë në fig. 1.2.

Figura 1.2. Diagrami Pourbaix për sistemin Fe – H2O në 25 0C, aktivitet të joneve 10-6M [3].

Në këtë diagram si shihet janë tri zona: e korrozionit, pasivitetit dhe imunitetit të Fe. Produktet e
tretshme formohen në kushtet e mjedisit acid, dhe në një zonë të ngushtë të mjedisit alkalin. Këto
janë zonat e korrozionit.
Në mes këtyre dy zonave, ndodhet zona e pasivitetit. Në këtë zonë në sipërfaqen e hekurit
formohet një film i patretshëm i produkteve të korrozionit, dhe mundëson që hekuri të ruaj
gjendjen pasive.
Në zonën e tretë të imunitetit, metali është termodinamikisht i qëndrueshëm dhe procesi i
korrozionit nuk ndodh. Diagramet Pourbaix kërkojnë njohje të thellë të termodinamikës së
reaksioneve të korrozionit. Janë dy kufizime kryesore për përdorimin e këtyre diagrameve, njëri
vjen nga mungesa e të dhënave kinetike dhe tjetri vjen nga pastërtia e mjedisit. Në praktikë,
korrozioni ndodh në mjediset e kontaminuara.
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1.2.2

Polarizimi i proceseve elektrodike dhe lakoret e polarizimit

Ndryshimi në mes potencialeve të elektrodave (anodës dhe katodës) jep rrymën elektrike e cila
paraqet rrymën e korrozionit. Potencialet e elektrodave nëpër të cilat rrjedh rryma elektrike pas
mbylljes së qarkut elektrik dallojnë nga potencialet fillestare, ky ndryshim i potencialeve
fillestare që si pasojë ka zvogëlimin e rrymës korroduese quhet polarizim elektrokimik. Ky
polarizim paraqet mbitensionet që përkufizohen si:

η a = E corr . − E a

(1.8)

η c = E corr . − E c

(1.9)

ku: ηa, ηc janë mbitensionet; Ea, Ec janë potencialet baraspeshore për anodë dhe katodë
respektivisht, dhe Ecorr është potenciali i korrozionit.
Evans ka dhënë një metodë të thjeshtuar grafike për paraqitjen e varësisë në mes rrymës
korroduese, I, dhe potencialit E [5]. Lakoret e varësisë së rrymës korroduese ose dendësia e kësaj
rryme nga potenciali quhen lakore polarizuese. Në fig. 1.3. është ilustruar shembulli i
diagrameve të Evansit, abshisa paraqet rrymën totale ose logaritmin e saj ndërsa ordinata
potencialin. Pikëprerja e dy lakoreve paraqet kushtet në të cilat rryma anodike dhe katodike janë
të barabarta dhe nuk ka asnjë rrjedhë të jashtme të rrymës, kjo përkufizon potencialin e
korrozionit Ecorr. si dhe rrymën korroduese Icorr..

Figura 1.3. Paraqitja skematike e diagrameve të Evansit [5].

Janë tre lloje të polarizimit të cilët mund të veprojnë vetëm ose njëkohësisht, dhe këto janë:
polarizimi i përqendrimit, rezistencës (omike) dhe i aktivizimit.
Polarizimi i përqendrimit shkaktohet nga ndryshimi i përqendrimit të substancave reaguese në
sipërfaqet e elektrodave në krahasim me atë në tretësirë. Një shembull i kësaj mund tëjetë
harxhimi i oksigjenit në katodë. Shpejtësia e difuzionit të O2 nëpër beton deri në çelikun e
armaturës përcakton edhe shpejtësinë e korrozionit. Kjo është e pasqyruar në fig. 1.4 për dy raste
të ndryshme të shpejtësisë së difuzionit të oksigjenit.
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Figura 1.4. Potenciali në varësi të rrymës, pasqyron polarizimin katodik nga difuzioni.

Rryma korroduese kufitare (limite) iL, paraqet dendësinë e rrymës më të madhetë mundshme për
reaksionin e dhënë elektrodik.
Për shkak të kufizimeve të imponuara nga shpejtësia e difuzionit të grimcave pjesëmarrëse në
reaksion është një madhësi e rëndësishme që ndërlidhet me polarizimin e përqendrimit. Dendësia
e rrymës kufitare është në përpjesëtim të zhdrejtë me trashësinë e shtresës kufitare të difuzionit
δN [5]:
iL δN = konstant

(1.10)

Për reaksionet katodike,polarizimi i përqendrimit jepet me barazimin [3]:

ηc =

[C ] 0.059
1− i
0.059
log
log e =
iL
z
z
[C 0 ]

(1.11)

ku Ce është përqendrimi në elektrodë, C0 përqendrimi në tretësirë, i është dendësia e rrymës së
aplikuar, iLdendësia e rrymës kufitare, z numri i ngarkesave në një proces elektrodik dhe ηc
polarizimi i përqendrimit.
Rezistenca polarizuese (rezistenca omike) shkaktohet nga rezistenca omike në film, p.sh në një
shtresë oksidi në sipërfaqen e anodës, duke shkaktuar një rënie të potencialit, për të cilin mund të
shkruhet:
η R = RI
(1.12)
ku R është rezistenca për gjithë sipërfaqen e elektrodave, I është rryma. Figura 1.5 ilustron dy
raste të kontrollës së rezistencës, kur potenciali i korrozionit është diferenca në mes potencialeve
të anodës dhe katodës, e zbritur për vlerën e rënies së potencialit për vlerën RI.
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Figura 1.5. Paraqitja skematikee polarizimit omik.

Polarizimi i aktivizimit, ndodh atëherë kur një ose disa faza të reaksionit elektrodik janë të
ngadalshëm dhe nevojitet një energji aktivizuese për tejkalimin e barrierës së reaksionit. Një
varësi logaritmike është përftuar për këtë duke u bazuar në barazimet e mirënjohura të Tafelit
(për IA> 10 I0), [3]:
I
η A = b ⋅ log A = a + b ⋅ log I A
(1.13)
I0
ku a dhe b janë konstantat Tafel, që mund të përcaktohen nga pjerrësitë e lakoreve, IA është
rryma e aplikuar, dhe I0 rryma këmbyese. Parametri a është i ndërlidhur me rrymën këmbyese I0,
e cila është rryma ekuilibruese që rrjedhë nëpër kufirin elektrodë - elektrolit në gjendjen
baraspeshore, dhe është masë për reverzibilitetin e reaksionit. Parametri b nga na tjetër varet nga
mekanizmi i reaksionit në elektroda [5]. Polarizimi i aktivacionit është shumë i varur nga
përbërja e tretësirës, veçanërisht nga përmbajtja e anioneve dhe inhibitorëve.

1.3 NJOHURI THEMELORE PËR BETONIN DHE BETONARMEN
Termi beton (concret) rrjedh prej latinishtes që do të thotë “ përzierje në grumbull”. Betoni është
ndër materialet kryesore që përdoret gjerësisht në ndërtim. Për vetitë që ai paraqet dhe funksionet
e kontributin e tij në qëndrueshmërinë eveprave, me të drejtë është konsideruar si materiali më
“inteligjent” i zbuluar nga njeriu [7].
Betoni paraqet materialin prej guri artificial, të përftuar me përzierjen e lëndëve lidhëse çimentos, ujit, mbushësve dhe shtesave të veçanta të marra në raporte të caktuara.
Përzierja e freskët e pluhurit të çimentos me ujë japin pastën (brumin) e çimentos. Menjëherë pas
përzierjes fillojnë proceset kimike të ndërlikuara të hidratimit, që zgjasin shumë gjatë (edhe me
vite). Me këtë proces pasta e çimentos kalon në gurin e çimentos, i cili ngurtësohet. Reaksionet
kimike janë të përcjella me procese të caktuara fizike, ku rol të rëndësishëm ka uji. Sistemet
kompozite të betoneve mund të jenë të ndryshme, pasi që ekzistojnë shumë lloje të çimentove, që
mund të përmbajnë shtesa të ndryshme aktive kimike si: pucolan, zgjyrë ose mbushës inert që në
mënyrë fizike i modifikojnë vetitë e betonit [6] [7].
Agregatet përmbajnë afërsisht ¾ e vëllimit të masës së caktuar të betonit. Madhësia e grimcave
të agregateve lëviz nga rëra e imtë deri 32 mm, ndërsa me origjinë mund të jenë nga lumi ose nga
bluarja e shkëmbinjve.
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Afërsisht ¼ e vëllimit që nuk mbushet nga agregatet, mbushet me gurin e çimentos. Ky është
materiali themelor i betonit, sepse ai i jep betonit fortësinë dhe mundëson përdorimin e tij si
material konstruksioni. Betoni është material kompozitë, por edhe vetë guri i çimentos është
material heterogjen, që përbëhet nga produktet e hidratimit të çimentos, poreve me madhësi të
ndryshme, ujit të absorbuar e kapilar, çimentos së pahidratuar dhe një sasie të zënë ajri.
Për çimenton dhe agregatet e dhëna, poroziteti dhe fortësia e gurit të çimentos varen në rend të
parë nga raporti ujë – çimento (u/ç). Sa është raporti u/ç më i vogël, fortësia është më e madhe
dhe përmirësohet edhe papërshkueshmëria e betonit ndaj ujit. Në të vërtet objektet nga betoni
gjithnjë e më shpesh ndërtohen në mjedise të cilat nga pikëpamja kimiko - fizike janë të
papërshtatshme për beton, gjë që kërkon që guri i çimentos të ketë strukturë sa më të ngjeshur
dhe të jetë sa më i papërshkueshëm për ujin dhe substancat agresive.
Betoni ka qëndrueshmëri shumë të mirë në shtypje, por rezistencë të dobët në tërheqje. Për të
kompensuar këtë dobësi betoni armohet me shufra çeliku të cilat i përballojnë ngarkesat në
tërheqje. Ky kombinim i betonit me çelik jep një material kompozitë që njihet me emërtimin
betonarme (BA).
Historia e betonarmesë ka filluar më shumë se 100 vjet më parë, kur francezët Morier e
Hennebique patentuan këtë lloj të ri materiali ndërtimor.
Strukturat prej betoni të armuar janë materiale ndërtimi që përdoret shumë në saje të vetive të
mira të dy materialeve përbërëse. Puna e mirë e përbashkët e betonit dhe e armaturës së çelikut
realizohet në sajë të lidhjes së mirë midis tyre dhe përafërsisë së koeficientit të temperaturës së
bymimit,betoni gjithashtu mbron armaturën nga korrozioni [7].
Dallohen dy lloje kryesore të strukturave të betonarmesë: me armaturë të paranderë – ku
armatura tërhiqet para betonimit, dhe me armaturë të tërhequr pas betonimit.

1.3.1

Karakeristikat kimike e mineralogjike të betonit dhe mekanizmi i hidratimit

Betoni ka mjaft karakteristika specifike, duke përfshirë alkalitet të lartë të tretësirave në pore,
rezistencë të lartë elektrike dhe strukturë e cila është një lloj barrierë për transportin e masës.
Alkaliteti i lartë rrjedh dhe varet nga përbërja e betonit. Betoni është material kompozitë, që
përmban çimento, rërë, agregate, ujë dhe shtesa kimike. Si u tha më lartë komponentë kryesore
nga përftohet betoni është pluhuri i çimentos ose si njihet me emërtimin çimento portland (PC).
Përbërja e çimentos portland varet nga përbërja e lëndëve të para. Por në përgjithësi pranohet se
fazat kryesore të PC janë: trikalcium silikati (3CaO∙SiO2 ose C3S), dykalciumi silkati
(2CaO∙SiO2 ose C2S), trikalcium aluminati (3CaO∙Al2O3 ose C3A) dhe faza ferrite me përbërje
mesatare: 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 ose C4AF. C3S dhe C2S së bashku përbëjnë rreth 75 – 80 % të PC.
Hidratimi i këtyre dy fazave kryesore mund të shpjegohet me anë të këtyre reaksioneve [6][7][9]:
2[3CaO·SiO2] + 6H2O → [3CaO∙2SiO2·3H2O] + 3Ca(OH)2

(1.14)

2[2CaO·SiO2] + 4H2O → [3CaO∙2SiO2·3H2O] + Ca(OH)2
(1.15)
Minerali me përbërje alumini, aluminati trekalcik 3CaO·Al2O3 ose C3A gjithashtu bashkëvepron
me ujë sipas barazimit:
3CaO·Al2O3 + 6H2O → 3CaO∙2SiO2·6H2O
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Procesi i hidratimit që është reaksioni në mes fazave kryesor të çimentos dhe ujit të lirë, rezulton
në formimin e hidrosilikatit të kalciumit (C-S-H), hidroksidit të kalciumit (CH), ettringitit dhe
komponimeve tjera. Si rezultat poret kapilare do të mbushen me produkte të hidratuara, formohet
një mikrostrukturë rigide dhe matriksi kryesor forcohet. Megjithatë, duhet theksuar se
mekanizmi i reaksioneve të hidratimit dhe formimi i produkteve të hidratimit nuk është aq i
thjesht. Reaksionet e më sipërme janë të përafërta dhe nuk është lehtë të llogaritet përbërja e
saktë e C-S-H (raportet C/S dhe S/H), gjithashtu nuk është e lehtë për të përcaktuar sasitë e sakta
të Ca(OH)2. Faza me shumicë në PC të hidratuar dhe C3S është C- S – H, që njëkohësisht është
agjenti kryesor lidhës në materialet me bazë çimentoje [9].

1.3.2 Struktura e betonit
Makrostruktura e përkufizon betonin si një konglomerat artificial të fortë, të ngjashëm me
teksturën e formacioneve shkëmbore natyrore. Vëllimi i përzierjes së betonit të ngjeshur
përbëhet nga: vëllimi i kokrrizave të mbushësit Vm, nga vëllimi i brumit të çimentos Vç dhe nga
poret e tij ajrore të cilat mund të shprehen nga barazimi që vijon [7]:
Vm + Vbç + Va = 1

(1.17)

Mikrostruktura e betonit karakterizohet nga ndërtimi i lëndës së ngurtë, madhësisë dhe karakterin
e porozitetin për çdo përbërës të betonit.Varësia e strukturës së betoneve është e pandarë nga
raport u/ç. Në fillim si rezultat i hidratimit formohet struktura e betonit.
Në periudhën e parë e cila quhet periudha e formimit të strukturës, ndodh një forcim i lehtë i
betonit të freskët. Kohëzgjatja e periudhës së formimit të strukturës përfshirë edhe rezistencën e
betonit, varet nga përbërja e tij, lloji i materialit lidhës dhe nga cilësia e shtesave kimike.
Zhvillimi i strukturës së poreve ndikon në shumicën e vetive të rëndësishme të betonit, p.sh
vetitë fiziko –mekanike, kimike, fortësinë dhe qëndrueshmërinë.
Qëndrueshmëria e materialeve çimentore, veçanërisht ndaj korrozioni, në të shumtën varet nga
mundësia e depërtimit të joneve agresive në këto materiale poroze, në të cilat uji i poreve është
mjedisi elektrolitik. Poroziteti dhe struktura e poreve në përgjithësi janë pranuar se kanë ndikim
në përshkueshmërinë e materialeve çimentore, rrjedhimisht në vetitë elektrike dhe korrozivitetin.
Poret në beton sipas vendndodhjes mund të klasifikohen si më poshtë [7]:
1. Pore në gurin e çimentos që mund të jenë pore të gelit Pg, pore kapilare Pk dhe pore të
formuara nga flluskat e ajrit Pa;
2. Pore në materialin mbushës Pm;
3. Boshllëqet ndërmjet kokrrizave të mbushësit që nuk mbushen me brumë çimentoje Pbosh.
Madhësia e poreve në beton është e rendit të disa nanometrave deri në madhësinë e milimetrit
[5]. Poret me diametër më të madh se 10 µm mund të jenë të shoqëruara me zbrazëtira ajri,
derisa poret kapilare merret se e mbulojnë rangun prej 0.001 deri 10 µm. Me interes të veçantë
për pastën e çimentos së zakonshme janë poret kapilare.
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Vëllimi i poreve në përgjithësi është i definuar si ndryshim i vëllimit fillestar të pastës dhe
vëllimit të fazës së ngurtë (vëllimi i tërësishëm i pjesëve të mbetura të pahidratuara të çimentos
dhe atyre të hidratuar). Poroziteti P është i përkufizuar si raport në mes vëllimit të poreve V dhe
vëllimit fillestar të pastës.
Madhësia tipike dy fazave të ngurta dhe zbrazëtirave në pastën e hidratuar të çimentos janë
treguar në fig 1.6 [5].

Figura 1.6. Madhësitë e grimcave të ngurta dhe poreve në gurin e çimentos [5].

Faktorët kryesor që ndikojnë në strukturën e poreve janë procesi dhe shkalla e hidratimit të
çimentos. Poroziteti dhe shpërndarja e madhësive të poreve janë funksion i raportit u/ç dhe janë
shumë të varura nga kushtet e punës dhe përbërja e çimentos.
Poroziteti i tërësishëm zvogëlohet gjatë procesit të hidratimit, pasi që produktet e hidratimit
gradualisht e mbushin hapësirën e disponueshme në pastën e çimentos. Në përgjithësi, vëllimi i
poreve të mëdha dukshëm zvogëlohet, përderisa pjesëmarrja proporcionale vëllimore e poreve
me madhësi < 10000A në porozitetin e përgjithshëm rritet [5]. Pas 28 ditëve të ngurtësimit të
betonit formohen pore me vëllim prej 18 – 24 L në 1 m3 beton [7].
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1.4 VETITË E BETONIT SI ELEKTROLIT
Procesi i korrozionit të çelikut në beton ka një numër të karakteristikave dalluese që janë
përcaktuar nga veçoritë e proceseve elektrokimike në “elektrolitin” kompleks – betonin, vetitë e
të cilit janë të ndikuara nga struktura mikroporoze e betonit, kushtet e ekspozimit dhe
shfrytëzimit. Vetitë elektrokimike të betonit ndërrojnë në kufij të gjerë, varësisht nga struktura e
tij, lokacioni dhe kushtet klimatike. Prezenca dhe transporti i reagjentëve të korrozionit (ujit,
oksigjenit dhe joneve të ndryshme), produkteve të korrozionit, si dhe kalimi i rrymave jonike të
nevojshme për të përkrah korrozionin, normalisht janë të kufizuara në tretësirat e poreve të gurit
së çimentos si dhe nga struktura dhe shpërndarjen e poreve.
Mund të thuhet se faktorët kryesor që përcaktojnë vetitë elektrokimike të betonit janë:
përcjellshmëria elektrike, lagështia, cilësia e shtresës mbuluese e cila ndikon në depërtimin e
substancave agresive deri te sipërfaqja e çelikut [6][9].
1.4.1

Përcjellshmëria elektrike e betonit

Përcjellshmëria elektrike jonike e betonit ose rezistiviteti mund të shërbej si vlerë orientuese për
korrozivitetin e betonit. Vlera e ultë e rezistivitetit tregon për aktivitet të lartë të korrozionit.
Rezistiviteti i betonit kryesisht është i përcaktuar nga përmbajtja e kripërave në tretësirat e
poreve, shkallën e ngopjes dhe temperaturës. Rezistiviteti i betonit mund të ketë vlera të
ndryshme dhe shumë varet nga kushtet e ekspozimit [1][5]. Sipas Gjorv vlerat e rezistivitetit prej
6 x 103deri 6000x 103 Ωcm për betonin me shkallë të ngopjes me lagështi prej 100% deri 20%
respektivisht, janë vlera të mundshme për betonin në mjediset natyrale[14]. Kur betoni ka raport
të lartë u/ç, ka prani të klorureve dhe lagështisë shfaqë rezistivitet të ultë, përderisa raporti i ultë
u/ç, betoni i stabilizuar mirë dhe i thatë shfaqë rezistivitet të lartë. Megjithatë, nuk mund të flitet
për një varësi komplete në mes rezistivitetit të betonit dhe korrozivitetit. Kjo për shkak se procesi
i korrozionit në beton është një proces kompleks, disponueshmëria e oksigjenit në zonën
katodike është një faktorë kontrollues i shpejtësisë së korrozionit të çelikut në beton. Ndër
faktorët që ndikon shumë në përcjellshmërinë e betonit është raporti në mes lagështisë dhe
oksigjenit në poret e betonit.
Përmbajtja e ujit në beton
Përbërja e tretësirave në poret e çimentos, struktura dhe shpërndarja e poreve janë faktorët
kryesor në ruajtjen e pasivitetit të çelikut në beton. Përbërja e këtyre tretësirave varet si nga
mjedisi rrethues ashtu edhe nga sasia e ujit dhe ajrit në pore. Speciet agresive duke u tretur në ujë
të pranishëm në poret e betonit i japin betonit karakteristikat e një elektroliti specifik [1]. Uji në
gurine çimentos mund të ekzistoj disa forma dhe gjendje, e që mund të klasifikohen në [5]:
a) Uji kapilar. Ky ujë është prezent në zbrazëtirat më të mëdha se 50 A0.
b) Uji i adsorbuar. Ky ujë është afër sipërfaqes së ngurtë, molekulat e ujit janë adsorbuar
fizikisht në sipërfaqen e ngurtëtë gurit të çimentos. Pjesa më e madhe e ujit të adsorbuar
mund të humbet me anë të tharjes deri në shkallën 30% të lagështisë relative.
c) Uji ndërshtresor (kristalor). Është i shoqëruar me strukturat C-S-H dhe është i lidhur fortë
me anë të lidhjeve hidrogjenore. Ky ujë mund të humbet gjatë tharjes së fortë (p.sh nën
11% të lagështisë relative).
d) Uji i lidhur kimikisht. Ky lloj uji është pjesë përbërëse e strukturave të produkteve të
ndryshme të hidratimit të çimentos dhe nuk humbet gjatë tharjes.
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Raporti ujë –ajër në beton
Sistemi i kapilareve dhe poreve në beton, kur është i mbushur me ujë dhe ajër vepron si një
elektrolit korroziv. Përmbajtja e ujit në beton varet nga struktura e poreve, madhësive dhe
shpërndarjes së tyre, si dhe nga sasia e rreshjeve atmosferike në atë lokalitet, si dhe nga lagështia
relative e jashtme dhe temperatura.
Përmbajta e ujit në beton është thelbësor për transportin e oksigjenit dhe fillimin e procesit të
korrozionit. Nëse vëllimi i poreve të betonit është pjesërisht i mbushur me ujë, transporti i
oksigjenit do të jetë i lehtë deri në sipërfaqen e çelikut me anë të difuzionit në fazën e gaztë.
Ndërsa, kur poret në beton janë të mbushura plotësisht me ujë, atëherë oksigjeni do të arrijë deri
te sipërfaqjae çelikut vetëm me anë të difuzionit nëpër ujin e poreve, dhe difuzioni i oksigjenit në
ujë është përafërsisht 104 herë më i vogël se në ajër [5]. SipasKobayshi kur përmbajtja e
lagështisë në beton zvogëlohet nga 80% deri në 40% vlera e koeficientit të difuzionit të
oksigjenit rritet përafërsisht 15 herë [12].
Me një rritje të përmbajtjes së ujit në beton, shpejtësia e korrozionit në fillim do të rritet për
shkak të rritjes së përcjellshmërisë. Kur përmbajtja e ujit arrin shkallën e mbushjes së plotë të
poreve shpejtësia e korrozionit zvogëlohet në mënyrë rapide deri në një vlerë të ultë për shkak të
pengimit së furnizimit me oksigjen.
1.4.2

Depërtimi i llojeve agresive në beton

Trashësia dhe cilësia e shtresës mbuluese është parametri kryesor që përcaktojnë
përshkueshmërinë e specieve korrozive në beton, respektivisht deri te çeliku Depërtimi i
substancave të veçanta siç janë jonet klorure në beton mund të bëhet në tri forma: tërheqjes
(thithjes) kapilare, difuzionit të joneve dhe rrjedhjes nën shtypje [9].Përmbajtja e joneve klorure
në tretësirën e poreve në sipërfaqen e çelikut ka një efekt të madh në korrozionin e çelikut në
beton. Mekanizmi i depërtimit të joneve klorure shpjegohet me anë të mekanizmave si tërheqja
kapilare dhe difuzioni jonik.
Në betonin e thatë deri në gjysmë të thatë, jonet mund të migrojnë nëpër ujë nën ndikimin e
tërheqjes kapilare. Shpejtësia e penetrimit të joneve klorure nën ndikimin e tërheqjes kapilare
është shumë më e shpejtë se sa me difuzionin jonik.
Kur betoni është gjysmë i ngopur ose afër shkallës së ngopjes, migrimi i joneve ndodh kryesisht
me mekanizmin e difuzionit. Në përgjithësi difuzioni i nënshtrohet ligjit të dytë të Fikut.
Zgjedhja e ligjit të dytë të Fikut bazuar në kushtet fillestare kufitare është si vijon:
Cs − C x
x
(1.18)
= erf
C s − C0
4 De ⋅ t
Ku: Cs – është përqendrimi i substancës difunduese në sipërfaqe; Cx– është përqendrimi llojit që
difuzon në thellësin x; C0 – është përqendrimi fillestar në sipërfaqe; De - është difuziviteti efektiv
dhe t – është koha.
Koeficienti i difuzionit efektiv De në beton është funksion i porozitetit, lidhjeve të brendshme,
përdredhjeve dhe lëvizshmërisë jonike. Temperatura gjithashtu ka ndikim të fortë në
lëvizshmërinë e joneve. Kështu që koha për inicimin e korrozionit të çelikut (koha e nevojshme
që kloruret të arrijnë përqendrimin kritik në betonarme për korrozionin më të armaturës) mund të
përcaktohet duke përdor barazimin e lartë shënuar për kushtet e temperaturës uniforme.
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1.4.3

Faktori i temperaturës

Temperatura në beton mund të ndryshoj gjerësisht, varësisht nga pozita gjeografike dhe kushtet
klimatike dhe gjithashtu nga koha e vitit dhe ditës.
Varësia e kinetikës së proceseve në elektroda dhe difuzionit që zhvillohet në beton mund të
shprehet me një besueshmëri të caktuar mund të shprehet me anë të barazimit të
Arrheniusit [11][3].
k = A⋅e

−Q
RT

(1.19)

Ku k është shpejtësia e reaksionit (shpejtësia e korrozionit), A dhe Q janë konstante, e është baza
e logaritmeve natyrore, T është temperatura absolute dhe R është konstanta universale e gazit.
Megjithatë, për shkak se proceset e korrozionit në beton janë të ndërlikuara, mund të ketë
shmangie të theksuara nga kjo varësi [13[14]. P.sh, nëse temperaturat e larta janë të shoqëruara
me tharje të shpejtë ose tretshmëri të ultë të oksigjenit në lagështinë e betonit varësia e
korrozionit nga temperatura zakonisht do të jetë shumë ndryshe. Clear [5] sugjeron se dendësia e
matur e rrymës së korrozionit në temperaturën e dhënë mund të përshtatet në temperaturë tjetër
duke përdorur formulën:
i1 = i2 ⋅ e

 1 1
2283 − 
 T2 T1 

i1

(1.20)

i1 – është dendësia e rrymës korrozionit në temperaturën T1; i2 – është dendësia e rrymës
korrozionit në temperaturën T2; T1 – temperatura e betonit gjatë matjes (në shkallë K); T2 –
temperatura në të cilën dëshirojmë të dimë dendësinë e rrymës korroduese.

1.4.4

Trashësia e shtresës mbululese së betonit

Si u tha më lartë depërtimi i specieve agresive deri te sipërfaqja e çelikut varet edhe trashësia dhe
cilësia e shtresës mbuluese të betonit. Dihet se për përballimin e ngarkesave mekanike në një
strukturë betonarmeje e bëjnë armatura e çeliktë dhe betoni, ndërsa mbrojtjen e çelikut nga
korrozioni duhet ta siguroj betoni i shtresës mbuluese. Cilësia e kësaj shtrese zakonisht është më
e dobët se betoni në brendësi të strukturës. Shkaqet për këtë janë: efekti i murit, anizotropia e
betonit, kushtet e ndryshme të punimit të sipërfaqes dhe të mirëmbajtjes. Për këtë arsye duhet
kushtuar kujdes të posaçme cilësisë së shtresës mbuluese. Varësisht nga kushtet, duhet që
trashësia e kësaj shtrese t’i përshtatet pranisë së substancave agresive në mjedise të caktuara.

Figura 1.7. Paraqitja skematike e shtresës mbuluese në një element prej betonarmeje.
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1.5 PARIMET E KORROZIONIT TE ÇELIKUT NË BETON
Korrozioni i çelikut në beton është një proces elektrokimik, i cili ndonjëherë mund të shkaktojë
humbje dramatike të metalit. Për këtë shkak duhet marr në konsideratë fenomenet kimike dhe
fizike në beton. Çimento portland (PC), njëra nga komponentët kryesore e betonit reagon me ujë
për të formuar produkte të hidratuara, të cilat ndihmojnë për të lidhur komponentët tjerë siç janë
rëra dhe zhavorri, dhe kështu japin së bashku një matriks të fortë por poroz – betonin. Gjatë
procesit të hidratimit, rritet alkaliteti për shkak të përqendrimit të madh të Na+, K+ e Ca(OH)2.
Fluidi i mbetur alkalin zakonisht ka vlerën pH =13, dhe mbetet në poret e matriksit të betonit.
Çeliku në kontakt me solucionin alkalin siç është uji në pore, do të pasivizohet sipas kësaj
skeme:
a) Çeliku në kontakt me mjedisin alkalin të pastës së çimentos:- në sipërfaqen e çelikut
formohen mikro celulat aktive për shkak të heterogjenitetit të çelikut (fig. 1.8-a);
b) -formimi i shtresës pasive (fig. 1.8-b).

Figura 1.8. a) Çeliku në kontakt me tretësirën e poreve; b) Pasivizimi.

Për sa kohë kjo shtresë pasive mbi sipërfaqen mbetet e qëndrueshme, nuk do të ketë korrozion të
çelikut. Megjithatë, tretësira në poret e betonit mund të ndryshojë përbërjen për shkak të
ndikimeve të jashtme, që do të shkaktojë prishjen e pasivitetit dhe korrozionin e çelikut.
Korrozioni i çelikut në beton do të zhvillohet në këto faza (fig. 1.9)
Shkatërrimi i shtresës pasive nën kushte të caktuara (prania e Cl-, CO2) i paraqitur në
figurën 1.9-a.
 Gjendja përfundimtare e degradimit të betonit, krijimi i mikro çarjeve dhe rënia (fig. 1.9- b)
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Figura 1.9. a) Prishja e pasivitetit të çelikut- formimi i vendeve anodike dhe katodike;
b) pasojat e procesit të korrozionit – plasaritjet dhe rënia e betonit [19].

Si shihet nga figura pasi që filmi pasiv në sipërfaqen e çelikut ështëi degraduar nga jonet klorure
ose pH është zvogëluar nga karbonatimi, hekuri metalik në anodë oksidohet për të formuar ferro
jonet Fe2+:
Fe → Fe2+ + 2e(1.21)
Elektronet e liruara në anodë rrjedhin nëpër çelik deri tek zona katodike, (fig. 1.9), ku me anë të
reaksionit katodik të reduktimit të oksigjenit të tretur sajohen jonet hidrokside (OH-):
O2 + 2H2O + 4e- → 4 OH-

(1.22)

Produktet anodike Fe2+ reagojnë me jonet hidrokside të formuara në katodë duke formuar një
unazë të precipitatit të ferro hidroksidit Fe(OH)2:
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

(1.23)

Hidroksidi ferror matej mund të shndërrohet në oksidin ferror të hidratuar Fe2O3·H2O, i njohur
me emërtimin e zakonshëm si ndryshku me ngjyrë të kuqe të mbylltë, dhe magnetitin e zi, Fe3O4,
që zakonisht paraprihet me formimin e magnetit të hidratuar me ngjyrë të gjelbër, Fe3O4·H2O.
Këto reaksione sekondare janë dhënë me barazimet e mëposhtme [1]:
4Fe(OH)2 + O2 → Fe2O3·H2O + 2H2O
(1.24)
6Fe(OH)2 + O2 → 2Fe3O4·H2O + 4H2O

(1.25)

Fe3O4·H2O →Fe3O4 + H2O

(1.26)

Ndryshku në hekur mund të shprehet me këtë formulë të përgjithshme:
m·Fe(OH)3 + n·Fe(OH)2 +p·H2O

(1.27)

ku vlerat e m, n dhe p mund të ndryshojnë dukshëm, varësisht nga kushtet siç janë pH e
tretësirave, furnizimi me oksigjen dhe përmbajtjes së lagështisë.
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Vëllimi i produkteve të ndryshkjes është 4 deri 6 herë më i madh se i hekurit që ka korroduar [1].
Formimi i produkteve të korrozionit të hekurit do të rezultojë me krijimin e plasaritjeve dhe
rënien e shtresës mbuluese të betonit, kështu që sforcimet në zgjatje të betonit do të tejkalojnë
kufirin e qëndrueshmërisë së betonit dhe zvogëlimin e prerjes tërthore të armaturës që mund të
shkaktojë dëmtimin e strukturave (fig. 1.10).

Figura 1.10. Vëllimet relative të hekurit dhe produkteve të korrozionit të tij [8][25].

1.5.1

Faktorët e korrozionit të çelikut në beton

Si tha më parë në beton mjedisi alkalin i fortë favorizon formimin e shtresës pasive filmike në
sipërfaqen e çelikut të armaturës, e cila parandalon korrozionin e çelikut. Faktorë të shumtë
mund të shkaktojnë prishjen e shtresës pasive dhe korrozionin e çelikut në beton. Këta faktorë
mund të jenë të natyrës fizike dhe kimike, mënyra shfrytëzimit të objektit, mirëmbajtjes dhe
kushtet e mjedisit. Faktorët kimik kryesore që shkaktojnë korrozionin e betonit dhe çelikut në
beton janë dyoksidi i karbonit (CO2), kloruret - (Cl-), sulfatet (SO4) (fig. 1.11). Korrozioni në
armaturë i shkaktuar nga karbonatimi zakonisht është i sipërfaqësor i përgjithshëm, ndërsa ai i
shkaktuar nga kloruret mund të jetë edhe korrozion lokal i llojit pittintg (pikësor). Prania e
sulfateve në radhë të parë dëmton betonin duke mundësuar kështu depërtimin e agjenteve të
korrozionit (lagështisë dhe O2 etj) deri te sipërfaqja e çelikut.

Figura 1.11. Llojet e korrozionit në armaturën e betonit [9].
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Korrozioni i armaturës nga dyoksidi i karbonit
Strukturat e betonit janë të ndikuara në mënyrë permanente nga CO2 i atmosferës. Në prani të
CO2, i cili në tretësira ujore është një acid i dobët, hidratet e ndryshme të gurit të çimentos siç
janë Ca(OH)2 dhe CSH, mund të reagojnë me CO2 dhe të karbonatohen [5].
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(1.28)

NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(1.29)

Pasojë e karbonatimit është zvogëlimi i vlerës pH, dhe filmi mbrojtës mbi sipërfaqen e çelikut
shkatërrohet dhe fillon korrozioni i çelikut [16][17]. Shpejtësia e karbonatimit është kryesisht e
përcaktuar nga cilësia e shtresës mbuluese të betonit dhe nga shkalla e ngopjes me lagështi e
betonit. Figura 1.12 ilustron efektin e lagështisë relative në shkallën e karbonatimit [5].

Figura 1.12. Shkalla e karbonatimit si funksion i lagështisë relative [18].

Korrozioni i armaturës i shkaktuar nga kloruret
Është e vërtetuar shumë mirë se prezenca e joneve klorure në betonarme mund të shkaktojë
korrozionin e çelikut nëse ka sasi të mjaftueshme të oksigjenit dhe lagështisë që e mbështesin
reaksionin [1][5][19]. Korrozioni i shkaktuar nga kloruret është dominues në dëmtimet e
shkaktuara nga korrozioni në beton.Mënyrat me anë të cilave jonet klorure mund të futen në
strukturat e betonarmesë janë:
a) Nga burimet e jashtme - nga materialet që përdoren për përftimin e betonit. Jonet klorure
mund të futen në betonin e freskët nëse materialet nga të cilat bëhet betoni (uji, çimento
dhe agregatet) janë të kontaminuar me klorure. Disa shtesa (aditiv) siç janë kloruret e
kalciumit përmbajnë jone klorure.
b) Nga burimet e jashtme – nga kripërat kundër akullit (ngrirjes) ose nga uji i detit. Kripërat
kundër ngrirjes sot përdoren gjerësisht në stinën dimrit dhe janë burimi kryesor i
kontaminim të strukturave të betonarmesë me klorure në vendet kontinnatele. Jonet
klorure gjithashtu janë dominuese në ujin e detit, kështu që strukturat e ekspozuara ujit të
detit janë të kontaminuar me këto jone. Depërtimi i joneve klorure nga burimet e jashtme
deri te çeliku kryesisht bëhet nëpërmjet tërheqjes kapilare dhe difuzionit.
Mekanizmi i reaksionit të korrozionit në çelik të shkaktuar nga kloruret ende nuk është kuptuar
plotësisht.
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Në përgjithësi besohet se jonet klorure së pari inkorporohen në filmin pasiv, duke ç’vendosur një
sasi të oksigjenit duke rritur njëkohësisht përcjellshmërinë dhe tretshmërinë e produkteve të
korrozionit [20][21].
Është sugjeruar se jonet klorure mund të kompleksohen me jonet ferrore të përftuara nga
korrozioni për të formuar kompleksin e tretshëm të klorurit të hekur(II). Kompleksi klorur i
përftuar pastaj lidhet me jonet hidrokside për të formuar hidroksidin ferror, Fe(OH)2 në tretësirë
dhe duke liruar jonet klorure përsëri në tretësirë të cilat pastaj përsëri formojnë
kompleks të tretshme me sasi më të madhe të hekurit, dhe kështu në thelb ky luan rolin e
katalizatorit në reaksionet e korrozionit.

Figura 1.13. Përmbajtja e klorureve sipas rekomandimeve të CEB [21].

Përqendrimi kritik i klorureve - përmbajtja minimale e klorureve e nevojshme për të shkatërruar
filmin pasiv në çelik njihet si përqendrim kritik i klorureve. Në përgjithësi besohet se vetëm jonet
klorure të tretura lirshëm në tretësirat e poreve mund të përfshihen në reaksionet e korrozionit.
Vlera e përqendrimit kritik të klorureve për të iniciuar korrozionin për një kohë ka qenë e
diskutueshme, sepse kjo varet nga shumë faktorë duke përfshirë cilësinë e çimentos (raportin u/ç,
proporcionin e përzierjes, llojin e çimentos), lagështinë relative dhe temperaturën e betonit,
vlerën pH në tretësirat e poreve dhe përmbajtjen e sulfateve [19][20][21].
Nëse në beton ka pasur ose jonet klorure kanë depërtuar më vonë, atëherë varësisht nga raporti
molar [Cl-]/[OH-] çeliku mund të korrodoj edhe kur pH të jetë 11.5.
Nëse raporti molar [Cl-]/[OH-] është më i madh se 0.6 atëherë çeliku nuk është imun ndaj
korrozionit dhe kjo gjendje i përgjigjet afërsisht përmbajtjes së tërësishme të klorureve në beton
prej 0.4%. Në fig. 1.13 është paraqitur varësia në mes disa faktorëve dhe përmbajtjes kritike të
klorureve në beton të dhënë nga CEB (Comite Euro International d.Beton) [20]. Vlera prej 0,4 %
të joneve klorure në masë të çimentos sugjerohet nga kjo figurë dhe gjithashtu është marr në
konsideratë nga RILEM si një vlerë e pranueshme [22].
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Korrozioni nga sulfatet
Korrozioni sulfatik ndodh nga veprimi në beton i ujërave me përmbajte të joneve sulfat SO42- më
shumë se 250 mg/ l. Klasifikimi i mjediseve agresive në të cilat janë ekspozuar strukturat e
betonit janë dhënë me standardin evropian EN 206 -1, përqendrimi i joneve sulfate në këto
mjedise është dhënë në tabelën 1.1.
Tabela 1.1. Mjediseve agresive në beton sipas standardit evropian EN 206 -1.
Shkallët e agresivitetit të mjedisit sipas standardit Përqendrimi i joneve sulfate SO42- në mg/l
evropian EN 206-1
Cilësimi i mjedisit
Simboli Ujë
Tokë
Mjedis me agresivitet të vogël

XA1

≥ 200 deri ≤ 600

≥ 2000 deri ≤ 3000

Mjedis me agresivitet të mesëm kimik

XA2

> 600 deri ≤ 3000

>3000 deri ≤12000

Mjedis me agresivitet të madh kimik

XA3

>3000 deri ≤ 6000

<12000 deri ≤ 14000

Degradimi i strukturave të betonit shkaktohet nga veprimi i solucioneve agresive sulfateve në
gurin e çimentos, kryesisht të Ca(OH)2 dhe të 3CaO·Al2O3 ·6H2O. Reaksionet kimike të këtyre
komponentëve të gurit të çimentos me tretësirat e acidit sulfurik mund të paraqiten me barazimet
në vijim [1][7]:
(1.30)
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4· 2H2O
3CaO·Al2O3·6H2O + 3CaSO4 + 25 H2O = 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O

(1.31)

Formimi në pore i hidrosulfoaluminatit të kalciumit (etringiti), shoqërohet me rritje të vëllimit
prej 2 deri 2,5 herë në krahasim me vëllimin e komponentëve nga të cilat krijohet. Si rrjedhojë
shfaqen nderje të brendshme të cilat mund të kalojnë kufirin e rezistencës në tërheqje të betonit,
dhe për pasojë, krijohen plasaritje në shtresën mbrojtëse të tij. Kristalet e etringitit kanë formë
gjilpërave të gjata e të holla, të cilat i ngjajnë bacileve dhe për shkak të veprimit të tyre
shkatërrues quhen edhe bacilet e çimentos, (fig.1.14).

Figura 1.14. Korrozioni sulfat i betonit, kristalet e etringitit.
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1.6 TEKNIKAT MONITORUESE TË KORROZIONIT
Detektimi dhe matja e defekteve në fazën e zhvillimit të korrozionit, kur ende nuk është e
mundur vërejtja vizuale e plasaritjeve në konstruksione është njëra nga detyrat kryesore e
hulumtimeve të korrozionit në strukturat e betonarmesë [26]. Monitorimi i korrozionit mund të
jap informacione të rëndësishme për gjendjen e armaturës në beton, zbulimin e hershëm të
procesit të korrozionit dhe ndërmarrjen e masave për mirëmbajtjen ose marrjen e vendimit për
riparime të planifikuara ose emergjente. Metodat për monitorimin e korrozionit të armaturës në
beton mund të klasifikohen sipas kriterit se ku bëhen hulumtimet në dy grupe: në metodat
laboratorike dhe ato të terrenit ose “In situ”, ndërsa për nga kriteri se cilat madhësi maten ose
hulumtohen ato ndahen në metodat elektrokimike dhe metodat fizike.
Tabela 1.2. Metodat për monitorimin e gjendjes së armaturës në beton.
Metoda laboratorike
Matja e rrymës
korroduese të
makrocelulës
Zhurma elektrokimike

Lakoret Tafel
Matjet polarizuese
( Polarizimi
potenciodinamik Lakoret Tafel,
Polarizimi ciklik)

Metodat e terreni
(“in situ)
Matja e potencialit të
gjysmë celulës

Metodat elektrokimike

Metodat fizike

Matja e potencialit të
gjysmë celulës

Rezistenca elektrike e
betonit

Polarizimi linear

Matja e rrymës
korroduese të
makrocelulës
Zhurma elektrokimike

Rezistenca elektrike e
sondave të ndërfutura

Matjet polarizuese
( Polarizimi
potenciodinamik Lakoret Tafel,
Polarizimi ciklik dhe
linear)

Metoda sizmike

Spektroskopia e
impendancës
elektrokimike( EIST)
Metoda e impulseve
galvanostatike (GPT)

Termografia infra e
kuqe

Metoda e impulseve
galvanostatike (GPT)
Gekor 6

Metoda me elektrodën
referente skanografike

Rezistenca elektrike e
betonit

Spektroskopia e
impendancës
elektrokimike( EIST)
Metoda e impulseve
galvanostatike (GPT)

Metoda sizmike

Emisioni akustik

Metoda me elektrodën
referente skanografike
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1.6.1

Metodat elektrokimike

Matja e potencialit të qarkut të hapur - PQH (ang. OCP)
Parimi i metodës bazohet në dukurin e ndryshimit të potencialit në mes të armaturës së çelikut
dhe një elektrode referente (një gjysmë celulës), siç janë: elektroda standarde e kalomelit (SCE),
bakër/bakër sulfat (CSE), Ag/AgCl etj. Për të përcaktuar shkallën e korrozionit nga vlerat e
potencialit të matur, zakonisht bazohemi në kriteret sipas normës ASTM C876 të dhëna në
tabelën 1. 3. Skema parimore e aplikimit të kësaj metode është paraqitur në fig. 1.15.
Tabela 1.3. Kriteret për vlerësimin e korrozionit të çelikut, sipas ASTM C876 [24][28].
Vlerat e potencialit të matur me metodën OCP ndal elektrodave referente
Elektroda Cu/CuSO4
Elektroda e kalomelit
Elektroda e Ag/AgCl
(CSE)
(SCE)
E > -200mV
E > - 126 mV
E > -106 mV

Interpretimi
Korrozion i ultë -10 %

-200mV < E < -350mV

- 126mV <E< -276mV

-106 mV <E< -256 mV

Korrozion mesatar

E < - 350 mV

E < - 276 mV

E< -269 mV

Korrozioni i lartë < 90%

E < - 500 mV

E < - 426 mV

E <-419 mV

Korrozioni i rëndë

Kjo metodë mund të përdoret si në terren ashtu edhe në laboratorë. Në bazë të matjeve në terren
mund të përpilohen hartat e potencialeve sipas ASTM C876 -91.
Matja e potencialit të qarkut të hapur është një teknikë e dobishme për lokalizimine vendeve
anodike dhe katodike në armaturat e strukturave të betonarmesë, kur janë të ekspozuar ndaj
ambienteve agresive.
Megjithatë është pranuar në përgjithësi se matjet e potencialit të korrozionit në terren duhet të
plotësohet edhe me metoda tjera [29], pasi që mund të ketë luhatje të madhe të shkallës së
korrozionit në intervale të vogla të potencialeve [30].

Figura 1.15. Matja e potencialit të qarkut të
hapur.

Figura 1.16. Skema e matjes së potencialit
sipërfaqësor.
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Matjet e potencialit sipërfaqësor (PS)
Gjatë procesit të korrozionit, në mes të anodës dhe katodës në beton ka një fluks të rrymës
elektrike dhe kjo rrjedhë mund të zbulohet me matjen e rënies së potencialit në beton. Për matjen
e potencialit sipërfaqësor përdoren dy elektroda referente (fig.1.16). Njëra elektrodë është e
fiksuar në një pikë simetrike ndërsa tjetra është lëvizëse. Potenciali i elektrodës lëvizëse kur ajo
vendoset në nyje e rrjetës, matet në krahasim me elektrodën fikse duke përdorur një voltmetër
me rezistencë të lartë. Vendet në të cilat vlerat e potencialit elektronik janë më pozitive paraqesin
anodat lokale , ku korrozioni është i mundshëm [24].
Metoda e zhurmës elektrokimike
Bazohet në matjen e zhurmës elektrokimike (që paraqet fluktuimin e potencialit dhe rrymës) e
cila gjenerohet spontanisht gjatë procesit të korrozionit në beton [24][28]. Potenciali i armaturës
së korroduar mund të ndryshoj pak (< 1 mV) në intervalin prej 1 sekonde, deri në qindra mV
gjatë kohës për disa ditë ose javë. Regjistrimi i luhatjeve të potencialit bëhet në diapazonin e
frekuencave 10 MHz, për kohën prej 2-10 sekonda. Zhurma e rrymës mund të ndërlidhet me
shkallën e përgjithshme të korrozionit, ndërsa zhurma e tensionit jep më shumë informata për
llojin e korrozionit [30].
1.6.2

Matjet polarizuese

Karakteristikë e matjeve polarizuese është se në sistemin korrodues veprohet me një sinjal të
jashtëm dhe pastaj përcjellët përgjigja (reagimi) i sistemit. Ekzistojnë dy mënyra të zbatimit të
matjeve polarizuese:
- matjet potenciostatike- në elektrodën punuese imponohet një potencial i caktuar, dhe
matet rryma e reagimit të sistemit.
- matjet galvanostatike – në elektrodën punuese me anë të galvanostatit imponohet një
rrymë e caktuar dhe matet potenciali reagues i sistemit.
Matjet potenciodinamike – lakoret Tafel
Tek kjo metodë nga një burim i jashtëm i rrymës ( potenciostat) çeliku i armaturës polarizohet në
vlerat ±250 mV deri ± 300 mV në krahasim me potencialin e korrozionit dhe matet rryma
korroduese [28]. Aparatura përbëhet nga potenciostati dhe tri elektroda: elektrodës ndihmëse
(counter electrode) - CE, armatura në beton shërben si elektrodë punuese (working electrode) –
WE dhe një elektrodë referente zakonisht është e kalomelit ose Ag/AgCl (fig. 1.17.).
Gjatë matjes mostra së pari polarizohet anodikisht (potencial pozitiv) dhe pastaj menjëherë edhe
katodikisht. Në këtë mënyrë fitohen grafiku i varësisë së rrymës nga potenciali i vendosur, këto
lokore quhen të Tafelit (fig. 1.18.). Për të përcaktuar rrymën e korrozionit pjesa lineare e këtij
diagrami ekstrapolohen, pikëprerja e lakoreve polarizuese anodike e katodike me Ecorr na jep
rrymën korroduese icorr. Metoda e diagrameve Tafel gjerësisht përdoret gjatë hulumtimit të
korrozionit të metaleve të zhytur në tretësira, por tek betonarmeja ka vështirësi. Aplikimi i
polarizimit anodik mund të shkaktojë korrozionin pikësor, gjë që bënë që këto matje të jenë
destruktive. Me anë të polarizimit katodik vije deri te gabimet të shkaktuar nga efektet
kapacitative. Për këtë shkak kjo metodë nuk përdoret shumë për hulumtimet ne betonarme, por
tek tretësirat që simulojnë tretësirat në poret e betonit, TIP (ang. Simulated Pore Solutions-) [24].
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Megjithatë me anë të kësaj metode mund të kemi informata të dobishme për ndikimin e shtesave
në beton, prishjen e filmit pasiv nga prania e klorureve në çelik, veprimin e inhibitorëve etj.[31].

Figura 1.18. Lakoret Tafel.

Figura 1.17. Skema e matjeve potenciodinamike.

Polarizimi ciklik
Polarizimi ciklik në parim është i ngjashëm me diagramet Tafel, por diapazoni i potencialit të
imponuar është i ndryshëm, dhe potenciali imponohet edhe në drejtimin e kundërt (fig.1.19.). Me
aplikimin e potencialit në dy kahe fitohet laku i histerazisit. Për polarizimet lineare anodike në
sipërfaqen metalike zhvillohet korrozioni lokal, ndërsa polarizimi katodik ka tendencë që të
ndaloj zhvillimin e procesit të iniciuar të korrozionit lokal. Matjet kryesisht bëhen në tretësirat të
cilat imitojnë tretësirat në poret e betonit me kripërat të cilat i përmbajnë ose pa to. Metoda
përdoret për të përcaktuar tendencën e zhvillimit të korrozionit pikëlor [28]. Nga diagrami në
fig.1.18, mund të përcaktohet potenciali pikësor Ep (pitting), si potencial ku fillon ndryshimi i
shpejtë i rrymës.

Figura 1.20. Lakoret e polarizimit linear.

Figura 1.19. Diagrami i polarizimit ciklik.
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Polarizimi linear
Metoda e matjes së rezistencës së polarizimit linear (LPR) aplikohet në të njëjtën mënyrë sikurse
metoda Tafel, por vlera e potencialit polarizues është shumë më e vogël, ± 25 mV nga potenciali
i qetësisë, Ecorr [24]. Në këtë rast varësia e rrymës nga potenciali do të jetë lineare.
 βa ⋅ βc
  ∆i 
icorr . = 


 2.3(β a + β c )   ∆E 

(1.32)

Rezistenca polarizuese Rp përkufizohet si raport i rrymës dhe potencialit: Rp = ΔE/ Δi, ndërsa
konstanta e Stern – Geary, (B) përkufizohet sipas barazimit:
B=

βa ⋅ βc
2.3(β a + β c )

(1.33)

Duke ditur vlerën e B mund të llogaritet rryma e korrozionit, dhe kjo paraqet barazimin e njohur
të Stern – Geary –it.
B
icorr . =
(1.34)
Rp
Konstanta Stern- Geary, (B) ka këto vlera të adoptuara: 25 mV për çelikun aktiv dhe 50 mV për
çelikun pasiv [28][32]. Për të njehsuar dendësinë e rrymës korroduese icor, duhet ditur saktë
sipërfaqen e çelikut të polarizuar. Kur përcaktohet rryma korroduese mund të llogaritet humbja e
masës së çelikut duke shfrytëzuar ligjin e Faradeit (fig. 1.20.).
Tek matjet në terren në konstruksionet e reja përdoren senzorët linear (fig.1.21). Matja mund të
bëhet me një gjysmë -celulë të ndërfutur kundrejt një “elektrode punuese” prej çeliku të butë dhe
me një ose më shumë elektroda ndihmëse prej çeliku inoks.
Kriteret për vlerësimin e gjendjes së armaturës nga madhësia e rrymës korroduese janë dhënë në
tabelën 1.4. Këto kritere janë përcaktuar nga matjet e bëra me senzor të kontrolluar me pajisje
mbrojtëse unazore, në terren dhe laborator, [32].
Tabela 1.4. Gjendja e armaturës së çelikut në varësi të rrymës korroduese sipas Clear [24,32].
Rryma korroduese (Icorr)

Gjendja e çelikut- Kushtet në të cilat ndodhet

Icorr< 0.1 μA/ cm

Gjendja pasive

2

Icorr 0.1 – 0.50μA/ cm2

Korrozioni me shpejtësi të vogël ose mesatare

Icorr 0.5 - 1 μA/ cm

Korrozion me shpejtësi mesatare dhe të lartë

Icorr> 1 μA/ cm2

Shpejtësi e madhe e korrozionit

2

Për vlerat e lexuara nga pajisja pa senzor kontrollues, rekomandohen këto interpretime
Icorr< 0.2 μA/ cm2

Nuk pritet korrozion

Icorr 0.2 – 1.0μA/ cm2

Korrozioni është i mundur pas 10- 15 vite

Icorr 1 - 10 μA/ cm

Korrozioni është i mundur pas 2- 10 vite

Icorr> 10 μA/ cm

Korrozion i mundur pas 2 ose më pak vite

2

2
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Spektroskopia e impedancës elektrokimike
Metoda e spektroskopisë së impedancës elektrokimike polarizimi i mostrës bëhet me rrymë
alternative. Pajisja shfrytëzon potenciostatin i cili regjistron dhe ruan potencialin e korrozionit
(Ecorr)dhe analizatorin spektral për analizën e sinjalit alternativ [24]. Rrjeta e armaturës së çeliktë
shërben si elektrodë punuese dhe me ndihmën e potenciostatit mbahet në vlerën e Ecorr dhe në të
aplikohet tensioni sinusoidal 10 deri 20 mV në një rang të gjerë të frekuencës, reagimi i sistemit
gjithashtu ka formë sinusoidale, por me ç’vendosje të caktuar fazore në krahasim me sinjalin
hyrës dhe me amplitudë të ndryshme [33]. Impendanca e këtij qarku jepet me barazimin:

Z=

Re + Rt
1 + j ⋅ ω ⋅ C ⋅ Rt

(1.35)

Ku:
Re – rezistenca omike e betonit (elektrolitit) (Ω); Rt – rezistenca e përgjithshme
sipërfaqësore (Ω); j - njësia imagjinare; ω – frekuenca këndore: ω = 2π f (s-1); C – kapaciteti i
tërësishëm sipërfaqësor (µF).

Figura 1.21. Qarku elektrik ekuivalent për betonarme.

Si rezultat i imponimit të një rryme të alternuar (AC), është lindja e rezistencës e cila ka dy
komponenta: reale (rezistivitetin) dhe atë imagjinare (rezistenca kapacitative ose induktive),
komponentët Z dhe Z’’(fig.1.21). Matjet e rezistencës AC kanë përparësi se mund të japë më
shumë informacione se matjet me metodën DC LPR, por këto mund të zgjasin shumë- dhe
përdorimi i saj në përgjithësi është kufizuar në laborator dhe jo në strukturat e betonarmesë në
terren [33].
Metoda e impulseve galvanostatike (GPT)
Metoda e impulseve galavanostatike është teknikë e polarizimit kalimtar. Me anë të galvanostatit
në armaturë aplikohet një impuls i rrymës anodike për një interval kohe të shkurtë dhe përcjellën
ndërrimet rezultuese të potencialit. Rryma e imponuar zakonisht është e rendit 10 deri 200 μ dhe
kohëzgjatja e impulsit është deri 10 s [28]. Parimi i kësaj metode është treguar në fig. 1.22.
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Figura 1.23. Pajisja “Gecor6” [38].

Figura 1.22. Skema e matjeve me impulse
galvanostatike.

Shufra e çelikut polarizohet në drejtim anodik në krahasim me potencialin e saj të lire të
korrozionit. Ndryshimi rezultues i potencialit elektrokimik të çelikut regjistrohet nga një
elektrodë referente të Cu/CuSO4 (zakonisht në qendër të elektrodës ndihmëse) në funksion të
kohës së polarizimit dhe një voltmetri me impendancë të lartë.
Varësia e potencialit të armaturës - Vt (t) nga rryma konstante Iapp që imponohet në sistem, për
kohën e dhënë t mund të shprehet me barazimin [35].
−t
 
R p ⋅ ⋅C dl

Vt (t ) = I app  R p 1 − exp
 
 



+R 
Ω





(1.36)

Ku Rp është rezistenca polarizuese; Cdl kapaciteti shtresës së dyfishtë dhe RΩ rezistenca omike.
Kjo teknikë, e rezistencës AC dhe analizat harmonike vuajnë nga të njëjtat vështirësi në matjet
në strukturat e betonarmesë sikurse edhe me matjet me LPR, pra sipërfaqja e çelikut e cila matet
është vështirë të përcaktohet.
Përcaktimi i korrozionit me aparaturën “Gekor 6”
“Gekor 6” është një aparat për matjen e shkallës së korrozionit që mundëson matjet në terren (in
situ) dhe në laborator. Aparati (fig. 1.23.) përbëhet nga pjesa kontrolluese dhe dy senzorve.
Senzori “A” përbehet nga 3 elektroda referente Cu/CuSO4, dy elektrodave ndihmëse
(numëruese) nga çeliku inoks dhe shpuzës. Senzori “B” përbëhet nga elektroda referente
Cu/CuSO4, elektroda ndihmëse me shpuzë dhe sondës për matjen e temperaturës dhe lagështisë
relative. Matjet “in situ” i mundëson elektroda shtesë ndihmëse e cila shërben për kufizimin e
zonës së matjes, në mënyrë që të fitohet shkalla e vërtetë e korrozionit. Me këtë aparat mund të
përcaktohen këto parametra [30].
 Dendësia e rrymës korroduese icorr, (µA/cm2)
 Potenciali i gjysmë celulës Ecorr, (mV)
 Rezistenca elektrike e betonit, (mV)
 Temperatura, (0C)
 Lagështia relative, (%RH).
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Kriteret përcaktuese për gjendjen e armaturës së çeliktë të dhëna në tabelat përkatëse për rrymë
korroduese dhe rezistencën e betonit mund të përdoren edhe për matjet me aparatin “Gekor”.
Monitorimi i korrozionit me senzor të ndërfutur
Kjo metodë ofron të dhëna paralajmëruese të hershme për kushtet të cilat e dëmtojnë çelikun e
armaturës, duke shkaktuar në beton plasaritje, rënie, dhe përkeqësimin e gjendjes së strukturave
të BA. Metoda përdorë një senzor elektronik të korrozionit (ECI), të ndërfutur në beton me anë
të cilit monitorohen pesë faktorët kyç të korrozionit: - rezistenca e polarizimit lineare, potencialin
e qarkut të hapur, rezistivitetin, përqendrimin e joneve klorure dhe temperaturën [24].Të dhënat e
monitoruara komunikohen nëpërmjet një rrjeti digjital. Metoda ECI jep informacion të plotë, në
kohë reale për gjendjen e strukturave dhe kjo ndihmon menaxherët e objekteve për të shmangur
situatat kritike, kursimin e kostos për mirëmbajtje, dhe për të përpiluar një regjistër të detajuar
për çdo strukturë. Teknologjia digjitale gjithashtu e bën të mundur lidhjet e shumë monitoruesve
ECI në një bazë të vetme të dhënave, që mund potencialisht të kursej me dhjetëra mijëra dollarë
në elektronikën mbështetëse për projekt.
Pajisjet për monitorimin e korrozionit ECI-1, përfshin 5 senzor në pako të vogla të cilat lehtë
mund të instalohen dhe të vendosen kudo që është e nevojshme, në mënyrë që të sigurojnë
mbulimin adekuat të sipërfaqes të strukturave gjatë ndërtimit (fig.1.24). Pajisja senzoriale ECI-1
aplikohet shumë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve komerciale dhe civile [30].

Figura 1.24. Senzori për monitorim dhe vendosja e tij në konstruksionet e reja të BA [28].

1.6.3

Metodat joelektrokimike

Rezistenca elektrike e betonit
Matja e rezistencës elektrike të betonit është një parametër i rëndësishëm për përcaktimin e
intensitetit të procesit të korrozionit. Në betonin me rezistencë elektrike më të lartë procesi
korrozionit do të jetë më i ngadaltë, në krahasim me korrozionin në betonin me rezistencë më të
ultë, në të cilin rryma elektrike do të kaloj më lehtë në mes anodës dhe katodës. Për përcaktimin
e rezistencës elektrike të betonit përdoren dy teknika të ndryshme matjesh, dhe atë metoda me
përdorimin e rrymës alternative dhe të vazhdueshme.
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Sot metoda më e përdorur është ajo e Werner –it e cila përdorë aparatin për matjen e rezistencës
elektrike me 4 sonda matëse, të cilat futen direkt në beton, që të sigurohet kontakti elektrik
shfrytëzohet lagështia ose ndonjë substancë në gjendje geli. Te kjo metodë matet potenciali i
elektrodave të brendshme, pas kalimit të një rryme alternative nëpër elektrodat e jashtme (fig
1.25.).

Figura 1.25. Qarku për matjen e rezistencës elektrike.

Matja e rezistivitet elektrik të betonit është duke u përdorur gjithnjë e më shumë, në mënyrë
indirekte për vlerësimin e karakteristikave të betoneve si difuzioni i joneve klorure, shkalla e
ngopjes së betonit me lagështi dhe agresiviteti [22][23]. Ky parametër mund të jap informacion
të dobishëm lidhur me korrozionin e çelikut në beton [28]. Siç tregohet nga Feliu dhe
bashkëpunëtorët [21], rezistiviteti elektrik i betonit është në proporcion të zhdrejtë me
shpejtësinë e korrozionit. Rezistiviteti i betonit është fort i varur nga cilësia e betonit dhe kushtet
e ekspozimit, të tilla si lagështia relative, gjithashtu edhe temperatura ndikon në shkallën e
ngopjes së poreve të betonit [32][33], pra në vlerat e rezistivitetit. Varësia e korrozionit nga
rezistivitetit është dhënë në tab. 1.5.
Tabela 1.5. Varësia e korrozionit nga rezistiviteti [28].

Rezistiviteti (Ohm.cm)

Rreziku nga korrozioni

Më i madh se 20.000

I papërfillshëm

10.000 deri 20.000

I ultë

5.000 deri 10.000

I lartë

Më i ultë se 5.000

Shumë i lartë

Rezistivitet i betonit ndikon edhe në efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e mbrojtjes katodike (CP)
të strukturave të betonit [24]. Nëse ka lëkundje të madhe të rezistivitetit në brenda një strukture
të betonarmesë, është më e vështirë për të arrit mbrojtje uniforme (CP) ose rezultatet e
parashikuara (largimin e klorureve, rialkalizimin).
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Matja e trashësisë së shtresës mbuluese
Pajisjet për matjen e trashësisë së shtresë së betonit njihen me emërtimet “covermeter” ose
profometer (fig. 1.26). Me anë të kësaj pajisje mund të zbulohet madhësia, drejtimi dhe pozita e
shufrës së çelikut. Matjet janë të bazuara në mbylljen e një qarku paralel rezonantë. Aparati
përbëhet nga një sondë dhe njësia treguese. Sistemi elektronik, kontrollet, instrumentet tregues
janë instaluar në panelin tregues në pjesën ballore të instrumentit. Në instrument mund të
përzgjidhen diametrat e ndryshëm të shufrave në interval 8-34 mm. Me anë të kësaj pajisje,
trashësia maksimale e shtresës mbuluese që mund të matet është 120 mm. Një sinjal me zë të
lartë audio dhe dritë të ndritshme paralajmëron qartë zonat me trashësi të ulët të shtresës
mbuluese të betonit (përdoruesi mund të programoj thellësinë e shtresës).
Trashësia e shtresës mbuluese është një parametër i rëndësishëm që ruan stabilitetin elektrokimik
të çelikut në betonin e kontaminuar me klorure. Clear dhe Kay [52] kanë theksuar rëndësinë e
cilësisë së betonit dhe të mbulesës të përshtatshme në luftën kundër korrozionit. Ata
rekomandojnë që trashësia e mbulesës të jetë 50 mm kur raporti u/ ç është 0,40, dhe 75 mm kur
u/ç është 0,50 [28, 55].

Figura 1.27. Pamje e “Covermetrit” [24].

Figura 1.26. Skema e metodës sizmike.

Metoda seizmike
Përdorimi më i thjeshtë ikësajmetode është goditja me çekiç në sipërfaqen e betonit, ashtu që
gjatë këtij veprimi detektohen zbrazëtirat e brendshme dhe plasaritjet me anë të zërit
karakteristik. Sot janë të zhvilluar metoda instrumentale të cilat kanë avantazhe për shkaktë
saktësisë më të madhe dhe mundësive të zbulimit të dëmtimeve fillestare. Pajisjet përmbajnë një
goditës mekanik (çekiç) ose pajisje që shfrytëzon efektin piezo elektriki cili gjeneron sinjal
akustik multifrekuental, akcelerometrit i cili detekton një pjesë të energjisë të valës rënëse i cili
është reflektuar në zbrazëtirat e brendshme dhe njësisë digjitale për grumbullimin dhe analizimin
spektral të dhënave (fig. 1.27). Defektet e ndryshme mund të kenë “nënshkrime” të ndryshme
spektrale të cilët mundësojnë identifikimin e zbrazëtirave dhe ndërprerjeve në beton [30].
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2. METODAT E MBROJTJES SË ÇELIKUT NGA KORROZIONI NË
BETONARME
Korrozioni i armaturës së çeliktë në konstruksionet nga betonarmeja sidomos tek urat është bërë
një problem i rëndësishëm ekonomik dhe i sigurisë për shumë vende, duke e shkurtuar
jetëgjatësinë e tyre të dizajnuar. Në SHBA në vitin 1997 janë gjetur se nga 580.000 ura, më
shumë se 100.000 kanë pas mangësi strukturale të shkaktuara nga korrozioni. Kostoja për
eliminimin e këtyre mangësive është llogaritur të jetë nga 78 -112 miliard $, varësisht nga sa
kohë do të nevojitet për riparime. Megjithëse korrozioni i çelikut nuk është shkaku i vetëm i
mangësive strukturale në urat e SHBA, ai është një ndër faktorët kryesor dhe shqetësues. [37].
Deri në vitet e vonshme të 1960, strukturat e urave nga betonarmeja kanë pasur një performansë
mjaftë të mirë, pa probleme siç është delaminimi dhe rënia e betonit nga strukturat, raste të
degradimit të tyre që ishin të kufizuara vetëm në mjediset detare. Dëmtimi i urave në vendet e
brezit me dëborë përputhet me rritjen e përdorimit të kripës për shkrirjen e akullit dhe borës në
rrugë gjatë sezonit të dimrit [1]. Pas vitit 1970 në shumë vende me klimë dimërore filluan të
ballafaqohen me problemin e dëmtimit të urave, dhe atë vetëm pas 5 viteve të përdorimit të tyre.
Në mesin e viteve 1970 u bë e njohur se problemi është pasojë e korrozionit të armaturës së
çeliktë në beton të shkaktuar nga kloruret e pranishme në kripërat kundër akullit. Por, benifitet që
vijnë nga përdorimi i kripës në rrugë gjatë dimrit është aq i madh sa që nuk mund të bëhet fjalë
që të ndërpritet përdorimi i saj. Pasi që kostoja e mirëmbajtjes së urave është shumë e madhe,
hulumtimi dhe zhvillimi i metodave efektive për mbrojtje ekonomike të betonarmesë nga
korrozioni kanë pasur një vëmendje të posaçme që nga vitet 1970 [38].
Me aplikimin e metodave të ndryshme të mbrojtjes nga korrozioni të betonarmesë pra dëshirohet
që të zgjatet jetëgjatësia e konstruksioneve dhe ato ndërhyrje të jenë sa më të lira .
Në fund të viteve 1960, kur u bë e njohur për korrozionin e çelikut në beton edhe në vendet jo
bregdetare, janë zhvilluar shumë metoda që kanë për qëllim parandalimin e korrozionit në
konstruksionet e reja ose rehabilitimin dhe riparimin e strukturave ekzistuese. Metodat e
mbrojtjes së armaturës në beton nga korrozioni mund të ndahen në dy kategori:
 mbrojtja e armaturës nga korrozioni duke vepruar në beton,
 mbrojtja e vetë armaturës.

Figura 2.1. Paraqitja skematike e metodave të mbrojtjes së armaturës nga korrozioni.
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Këto metoda mund të ndahen në katër kategori të ndryshme, bazuar në mënyrën se si ato e
mundësojnë mbrojtjen [4]:
I.
II.
III.
IV.

Veshjet e armaturës ( epokside, metalike: të zinkut, niklit, bakrit, çelik inoks etj.)
Përdorimi i armaturës alternative ( armatura nga çeliku inoks, fibra plastikë (FRP)
Inhibitorët e korrozionit
Metodat elektrokimike

2.1 VESHJET E ARMATURËS
Çeliku konvencional që përdoret si armaturë në beton nuk është shumë i qëndrueshëm ndaj
korrozionit, kështu që për të përmirësuar performansen e tij në betonin e kontaminuar, ai ose
duhet veshur me një veshje që është e një barrierë efektive dhe është e pranueshme edhe nga ana
ekonomike, ose duke e zëvendësuar çelikun me material tjetër të qëndrueshëm [41]. Kjo arrihet
me veshjen e çelikut me materiale të cilat e mbrojnë atë në mënyrë fizike duke vepruar si
barrierë ose në mënyrë galvanike.
Tek kjo metodë pra çeliku izolohet elektrikisht nga betoni dhe krijohet një barriere për jonet
klorure, apo substancat tjera agresive. Veshjet ndahen në dy kategori: organike dhe metalike.
Veshjet organike të çelikut të armaturës në beton janë zakonisht veshje epokside. Veshjet
epokside e izolojnë metalin elektrikisht nga betoni dhe krijojnë barrierë për jonet klorure, kjo lloj
veshje është më e zakonshme për armaturën e çeliktë në SHBA.
Ndërsa veshjet metalike për çelikun e konstruksioneve përfshijnë materialet të cilat janë më
nobël ose të sakrifikueshme në krahasim me çelikun në shufrat e armaturës. Nga këto veshje më
të rëndësishme janë: veshjet me zink, nikel, titan, veshje bakri dhe veshje me çelik inoks.
2.1.1

Armatura e veshur me epokside

Përdorimi i parë i veshjeve të çelikut me epokside ishte në vitin 1973 në urën mbi lumin
Schuykill në afërsi të Filadelfisë. Kjo mënyrë e mbrojtjes është përdorë në më se 20.000 ura nga
betonarmeja që nga vitet 1970, dhe llogaritet se janë kursyer me miliarda dollar për rehabilitimin
e tyre [40].

Figura 2.2. Armatura e veshur me epokside dhe përdorimi në urën Nooksack River- SHBA [39].
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Veshja e çelikut me epokside përfshinë këto faza [40]:
 Armatura së pari pastrohet me rërë deri në sipërfaqen të bardhë që të largohen ndryshku
dhe kontaminantët,
 Nxehja e armaturës deri në temperaturën e nevojshme për aplikimin e epoksideve,
zakonisht 230 0C ,
 Aplikim i veshjes e cila realizohet me spërkatje elektrostatike, gjatë kësaj pluhuri i thatë
epoksid qitet në sipërfaqen e çelikut. Rrëshira epokside shkrihet, rrjedh dhe ngjitet në
shufra,
 Tharja apo ngurtësimi ekzekutohen me ftohje, zakonisht në banjë me spërkatje uji.
Trashësia e veshjeve epokside zakonisht është 0,1 deri 0,3 mm. Veshjet epokside kanë një
qëndrueshmëri të mirë termike në beton dhe janë rezistente ndaj tretësve, kimikateve dhe ujit
[38]. Testimet kanë treguar se shkalla e difuzionit të oksigjenit dhe joneve klorure nëpër veshjet
cilësore epokside të trashësisë adekuate (177 μm) është jashtëzakonisht e vogël, edhe kur këto
janë të ekspozuara kushteve të vështira. Megjithatë, epoksidet nuk janë të padepërtueshme për
ujin [41].
Veshjet epokside funksionojnë në dy mënyra, së pari duke vepruar si një barrierë, duke mos
lejuar që oksigjeni dhe kloruret të arrijnë sipërfaqen e hekurit dhe e dyta duke rritë rezistencën
elektrike në mes dy armaturave fqinje.
Që një veshje epokside të mbrojë armaturën e çeliktë në beton nga korrozioni duhet pasur këto
veti:
 mbulimi i njëtrajtshëm dhe i vazhdueshëm i tërë shufrës së armaturës,
 të ketë adhezion të mirë me sipërfaqen e armaturës,
 të jetë fleksibile, të mundëson lidhje të mirë në mes veshjes dhe armaturës,
 mundësin që të ketë një lidhje të mirë në mes armaturës së veshur me beton
Performansat e armaturës së veshur me epokside (përmirësohet me cilësinë e betonit dhe
trashësisë së shtresës mbuluese së tij. Veshjet epokside humbin aftësinë adhezive për çelikun e
armaturës kur janë të ekspozuara ndaj lagështisë.
Shkalla e korrozionit të armaturës së veshur me epokside është e lidhur me numrin e defekteve –
ndërprerjeve në veshje. Këto defekte ndikojnë direkt në rezistencën elektrike të armaturës. Në
vendet ku ka dëmtim ose ndërprerje të veshjes epokside korrozioni i armaturës do të zhvillohet
sipas procesit të paraqitur në fig. 2.3.

Figura 2.3. Korrozioni i armaturës tek veshja epokside me defekte.

Shumica e problemeve që janë raportuar për armaturën e veshur me epokside kanë ndodhur në
mjedise ku betoni është në vazhdimësi i lagur, oksigjeni është ende i disponueshëm (zonat me
lagie tek shtyllat, ose me lagështi të madhe). Gjithashtu duhet theksuar se çmimi i armaturës së
veshur me epokside është pothuajse dy herë më i lartë se i armaturës së rëndomtë.
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2.1.2

Veshjet metalike

Për shumë vite veshjet metalike janë përdorë me sukses për mbrojtjen e çelikut nga korrozioni në
mjedise të ndryshme, ky fakt ka çuar deri te ideja se këto gjithashtu mund të përdoren për
mbrojtjen e çelikut në beton. Veshjet metalike për armaturën e çelikut mund të ndahen në dy
kategori, të sakrifikueshme dhe më fisnike [37][38].
Veshjet të sakrifikueshme janë të punuara nga metalet të cilat kanë potencial të korrozionit më
negativ se çeliku, siç është p.sh zinku. Nëse veshja metalike e tillë dëmtohet, një celulë galvanike
formohet në atë vend dhe veshja korrodon dhe e mbron çelikun.
Veshjet më fisnike siç janë të bakrit dhe nikelit nuk korrodojn në beton, por nëse prishen çdo
pjesë e çelikut që ekspozohet do të shërbej si anodë dhe do të korrodojë.
Armatura e galvanizuar (veshje zinku)
Në vitet 1960 u bë e qartë se çeliku i veshur me zink me anë të zhytjes në të nxehtë, mund të
ofrojë mbrojtje më superiore ndaj korrozionit për shufrat e çelikut në beton [38]. Procesi i
zinkimit në të nxehtë përfshinë operacionet e pastrimit të sipërfaqes së armaturës me anë të
fluskimit, dhe pastaj zhytjes në banjën e zinkut të shkrirë. Sipas standardit ASTM A 767, shufrat
e çelikut galvanizuara pastaj futen në banjë kromate në mënyrë që të bëhet pasivizimi i
sipërfaqes së zinkut. Edhe te zinku produktet e korrozionit zanë vëllim më të madh se metali
origjinal, dhe si rezultat mund të shkaktojnë plasaritje në beton. Një përparësi e armaturës së
veshur me zink është se kur zinku korrodon, në sipërfaqe formohet shtresa e hidroksidit të zinkut
e cila shërben si izolator elektrik. Kjo shtresë izoluese pra është një barrierë për vendet aktive të
korrozionit që parandalon që procesi i korrozionit të vazhdojë matej. Pra veshja e zinkut e mbron
armaturën e çelikut në beton në dy mënyra si barrierë fizike dhe në mënyrë galvanike, si veshje
të sakrifikueshme (fig.2.4). Kjo mënyrë e mbrojtjes bazohet në potencialin elektrokimik të zinkut
Eoc/V që është në intervalin -0,83 deri -0,76 V ndërsa i çelikut karbonik -0,48 deri -0,21 V.

Figura 2.4. a) Mekanizmi mbrojtës i veshjes së Zn; b) Struktura metalografike e veshjeve të Zn.

Armatura e veshur me zink ka qëndrueshmëri ndaj klorureve 2-4 herë më shumë, si dhe
qëndrueshmëri më të madhe në mjedise me pH më të ultë.
Nga studimet e bëra në Virginia Transport Research Council më 1999, rezulton se armatura e
galvanizuar ofron mbrojtje më të mirë në betonin me cilësi të lartë dhe raport të u/ç 0,45.
Gjithashtu, kur zinkimi pasohet me kromim, reaksioni kimik i zinkut me betonin e freskët nuk
zvogëlon fortësinë e lidhjes në mes çelikut dhe betonit.
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Duke marr parasysh praktikat normale të konstruksioneve për urat e reja në të cilat trashësia e
shtresës mbuluese është 51 mm dhe raport u/ç prej 0,45 përdorimi i armaturës së veshur me zink
mund të zgjasë për 5 vite periodën tipike 10-15 vjeçare para dëmtimeve nga korrozionit që
shfaqen tek urat pa mbrojtje.
Veshja me nikel
Veshjet e nikeli të armaturës së çelikut për betonarme janë përdorë për herë të parë në fund të
viteve të 1960 –ës. Rezistenca ndaj korrozionit në tretësirat alkaline të klorureve është lartë, edhe
pse çeliku i zakonshëm është më pak nobël se nikeli, korrozioni nën çelikun e veshur nuk ka
qenë shumë i shpejtuar nëse ka dëmtime të veshjes [38]. Veshjet nga nikeli janë prodhuar duke
aplikuar një veshje të trashë në armaturë para se ajo termikisht të trajtohet për ta përgatitur në
formë bobine. Megjithëse hulumtimet kanë treguar rezultate premtuese, armatura e veshur me
nikel për të parandaluar korrozionin është relativisht e kushtueshme, dhe përdorimi është i
kufizuar [37].
Armatura e veshur me titan
Një veshje tjetër shumë efikase në mbrojtjen e armaturës nga korrozionit është ajo me titan. Më
1994 nga hulumtimet e bërë nga McDonald u gjetë se shpejtësia e korrozionit e armaturës së
veshur me titan është 14.000 herë më e vogël se e çelikut të zakonshëm në tretësira të kripës me
pH =7, dhe 135 herë më e vogël në tretësirat e kripës me pH të lartë. Studimet treguan se
armatura e veshur me titan do të zgjasë shumë kohën deri në lajmërimet e para të plasaritjeve,
rreth 130 herë. Por, me gjithë këto veti të jashtëzakonshme përdorimi i armaturës së veshur me
titan është, i kufizuar për arsye se kostoja e tij është 6 herë më i lartë se i çelikut inoks.
Armatura me veshje të bakrit
Armatura e çeliktë me veshje të bakrit është përdorë për herë të parë më 1980 në kuadër të një
studim të FHWA [42]. Në këtë studim janë krahasuar vetitë e armaturës së veshur me bakër me
çelikun e zakonshëm në beton me inhibitor (nitriti i kalciumit) dhe pa te, si dhe me armaturën e
veshur me epokside të pa specifikuar. Rezultatet treguan se veshjet e bakrit në armaturë me
trashësi 0.5 mm kishin rezistencë më të madhe ndaj korrozionit se sa tipat tjerë të armaturës,
edhe në rastin kur betoni kishte inhibitorë korrozioni. Dihet se Cu, Pb dhe Zn pengojnë
hidratimin e çimentos, dhe këto mund të ndikojn negativisht në fortësinë e lidhjes beton - çelik.
Para se veshjet e armaturës të përdoren në ndonjë strukturë duhet bërë hulumtime tjera për
ndikimin në strukturën dhe pengimin eprocesit të hidratimit të çimentos [42].
Armatura e veshur me çelik inoks
Siç dihet armatura e çelikut inoks mund të përdoret me sukses në vend të atij të zakonshëm në
betonarme, por ky përdorim është i kufizuar për arsye të kostos. Për këtë qëllim janë bërë
hulumtimi për mundësinë e përdorimit të armaturës së zakonshme të veshur me veshje të çelikut
inoks, gjë që do të zvogëlonte koston e përdorimit.
Shqetësimet kryesore për përdorimin e armaturës së veshur me material inoks janë vështirësitë
në lidhjen e veshjes me çelikun bazë (substratin) dhe nëse zonat e çelikut të zakonshëm do të
jenë të ekspozuara në beton, atëherë ato do të korrodojn [43].Nga studime u konkludua se veshjet
inoks korrodojnë me shpejtësi e cila është 2 herë më e vogël se e çelikut të zakonshëm.

33

Metodat e mbrojtjes së çelikut nga korrozioni në betonarme

2.2 PËRDORIMI I ARMATURËS ALTERNATIVE
Armatura nga çeliku inoks
Termi çelik inoks i referohet grupit të çeliqeve që janë rezistente ndaj korrozionit dhe që
përmbajnë së paku 12% krom. Kromi krijon një shtresë filmike të padukshme në sipërfaqe e cila
mundëson që çeliku të jetë rezistent ndaj oksidimit.
Çeliqet inoks janë të ndarë në 4 grupe: ferritike, ferritike –austenite, austenite dhe martenzite.
Çeliqet ferritike kanë përmbajtje të ultë të C me më pak se 17 % Cr. Çeliqet austenitike janë me
përmbajtje të ultë karboni dhe që përmbajnë rreth 18% Cr e 8% Ni. Çeliqet martenzite kanë
përmbajnë12 -18% Cr, ndërsa C më shumë se 1,2%. Çeliqet ferritike –austenite (çeliqet dupleks)
zakonisht përmbajnë 22 – 28% Cr dhe 4 -8% Ni.
Nga çeliqet austenite dhe ferrit –austenite mund të prodhohen armatura e brinjuar me fortësi dhe
deformabilitet në rangun e vlerave normale të tyre.

Figura 2.5. Armatura nga çeliku inoks.

Ekzistojnë një gamë e gjerë e çeliqeve inoks që mund të përdoren si armaturë në beton, që janë të
qëndrueshme në mjedisit me klorure. Këto çeliqe ofrojnë një varg përparësish: kanë rezistencë të
mirë ndaj korrozionit dhe nuk nevojiten masa mbrojtëse plotësuese, si është mbrojtja katodike
ose inhibitorët. Gjithashtu, kjo lloj armature mund të transportohet , përpunohet dhe deponohet
pa ndonjë rrezik për dëmtime mekanike dhe nga korrozioni.
Armatura inoks përdoret në ato vende kur nuk mund të arrihet një trashësi e nevojshme e shtresës
mbuluese nga betoni, ose në pikat kritike të lidhjeve në mes shtyllave të urave dhe dyshemeve.
Llojet e çeliqeve inoks që më së shumti përdoren si armaturë në beton janë 304, 316 dhe 316LN,
të tri këto janë çeliqe austenite. [38].
Në studimet për betonarmenë me çelik inoks, rezulton se shpejtësia korrozionit është për 800
deri 1500 herë më e vogël se tek çeliku i zakonshëm [43]
Armatura inoks është përdorë në një numër të konsiderueshëm të konstruksioneve në 15 vitet e
shkuara por këto struktura nuk janë aq të vjetra për të pritur ndonjë dëmtim nga korrozioni.
Pengesa kryesore e përdorimit të çeliqeve inoks është kostoja e tyre. Përderisa veshjet e
armaturës me epokside e rritë koston e përgjithshme të projekteve shumë pak (prej 1- 3%), rritja
kostos së projekteve me përdorimin e armaturës inoks është 6 deri 16%, ndërsa përdorimi i titanit
do të rritë koston 35 deri 45%. Por një tjetër raport i vitit 1994 tregon se përdorimi i çeliqeve
inoks do të rrit kohen 65-130 herë deri te lajmërimet e plasaritjeve në krahasim me armaturën e
zakonshme [38].
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Armatura me fibra plastikë (FRP)
Në ditët e sotme një numër i studimeve janë fokusuar në mundësin e përdorimit të fibrave
plastikë si armaturë e pa korruduar në beton. Armatura prej FRP janë kompozitë të qëndrueshëm
ndaj korrozionit, të lehtë dhe me fortësi të madhe. Kjo lloj armature FRP përbëhet nga tre
elemente (komponentë). Fibrat, që mund të jenë nga karboni, qelqi ose aramidi, komponentë e
dytë janë rrëshirat të cilat veprojnë si mjete adhesive për transferimin e ngarkesave tek fibrat.
Rrëshirat mund të jenë nga poliuretani ose virili. Elementi i tretë është agjenti lidhës i cili
bashkon dy elementet e parë për të përmirësuar adezionin në mes këtyre dy [44].
Ura e parë me armaturë prej FRP është ndërtuar në Bufallo Creek(West Virginia, SHBA) më
1996. Fibrat plastikë kanë veti superiore në lodhje, modul elastik në zgjatje të lartë, por ato kanë
gjithashtu kufi të ultë të rrjedhshmërisë në këputje [38]. Problem i madh është se komponentët
janë në përgjithësi elastike dhe kanë tendencë që t’i u nënshtrohen tensioneve të vogla mbi
kufirin e rrjedhshmërisë. Një problem tjetër i fibrave është se ato janë të punuara nga silici, i cili
kombinohet me hidroksidin e kalciumit të çimentos, që rezulton në humbjen e armaturës.
Për armaturën FRP edhe pse është në fazën e hulumtimeve intensive mund të thuhet se: ka
rezistencë të mirë ndaj ndikimeve atmosferike, janë materiale të pa përshkueshme, të lehta,
rezistencë elektrike të lartë, të qëndrueshme në goditje pa thyerje dhe lodhje. Përparësi tjetër
kanë modelimin e lehte dhe montimin, mund të punohen në çfarëdo ngjyre dhe teksturë.
Ndërsa mangësitë e tyre mund të përmblidhen si vijon: të ndjeshme ndaj zjarrit, temperaturës,
dendësi i vogël dhe kostoja e lartë.

Figura 2.6. Armatura FRP [45].
Tabela 2.1. Krahasimi i kostos dhe jetëgjatësisë së armaturës nga lloji i mbrojtjes [42].

Lloji i armaturës

Jetëgjatësia

Çmimi

Armatura e zakonshme

1

1

Armatura nga çeliku inoks

10

7,3

Armatura e veshur me çelik inoks

7,5

4,3

Armatura e veshur me zink

3

1,4

Armatura me veshje epokside

3

1,3
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2.3 INHIBITORËT E KORROZIONIT
Inhibitorët e korrozionit janë substanca kimike të cilat mund të zvogëlojnë shpejtësinë ose
parandalojnë korrozionin e armaturës së çeliktë në beton deri në një vlerë të pranueshme
teknologjike. Parimi i veprimit të inhibitorëve është krijimi i një shtrese filmi zakonisht me
trashësi të një ose dy molekulave mbi sipërfaqen e çelikut, e cila frenon procesin e korrozionit.
Sipas mënyrës së veprimit mund të jenë: anodik, katodik dhe me veprim kombinues anodiko katodik.
Inhibitorët anodik veprojnë duke krijuar një shtresë filmike të oksideve ose kripërave të
patretshme në vendet anodike duke e pasivizuar çelikun. Si inhibitorë anodik përdoren kromatet,
nitritet, molibdatet, fosfatet alkaline, silikatet dhe karbonatet. Disa inhibitorë anodik mund të
shpejtojnë procesin e korrozionit kur nuk dozohen në sasi të mjaftueshme. Një prej inhibitorëve
anodik që përdoret mjaftë është nitriti i kalciumit. Ky inhibitorë zakonisht shtohet si shtesë në
përzierjet gjatë përgatitjes së betonit, por mund të përdoret edhe gjatë riparimeve të strukturave
të dëmtuara.
Nitriti i kalciumit e redukton procesin e korrozionit në prani të klorureve duke reaguar më
shpejtë me çelikun se jonet klorure sipas reaksionit [1][8]:
2Fe2+ + 2OH- + 2NO2- → 2NO + Fe2O3 + H2O
E metë e nitritit të kalciumit është se mund të veprojë si akceleratorë nëse nuk shtohet në sasi të
mjaftuar. Sasia që shtohet në masën për përzierje zakonisht është prej 10 -30 l tretësirë komercial
për 1 m3 të betonit, varësisht prej përqendrimit të pritshëm të klorureve [1]. Efektiviteti i
Ca(NO2)2 varet nga raporti i joneve klorure me ato nitrite, dhe kjo duhet mbajtur nën 1, gjatë
jetëgjatësisë së strukturës.
Inhibitorët katodik zvogëlimin e shpejtësisë së korrozionit e realizojnë në dy mënyra:
-me ngadalësimin e reaksionit katodik të procesit të korrozionit, ose
- me zvogëlimin e sipërfaqes së pjesëve katodike
Këta inhibitorë frenojnë procesin katodik duke ndikuar në reaksionin e lirimit të hidrogjenit ose
reduktimin e oksigjenit. Inhibitorë katodik zakonisht përmbajnë zink, kripëra të antimonit,
magnezit, manganit dhe nikelit. Inhibitorët katodik të shtuar në çfarëdo sasie zvogëlojnë
korrozionin dhe nuk janë të rrezikshëm.

Figura 2.7. Aplikimi i inhibitorëve migrues në strukturat e betonarmesë.
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Inhibitorët e kombinuar, kanë veprim të dyfishtë, anodik dhe katodik dhe zakonisht janë
komponime organike si p.sh aminet, eteret dhe sulfonatet [38]. Këto komponimet organike
absorbohen në sipërfaqen e metalit duke formuar një barrierë me dimensione të molekulave dhe
me këtë ndikojnë në zvogëlimin e shpejtësisë së reaksioneve elektrodike. Inhibitorët organik
mund të jenë edhe bllokues të poreve dhe kështu zvogëlojnë përshkueshmërinë e betonit.
Aplikimi i inhibitorëve. Inhibitorët mund të shtohen në betonin e freskët pra në konstruksionet e
reja si preventivë ndaj korrozionit. Janë propozuar disa mënyra për aplikimin e inhbitorëve të
korrozionit në betonarme. Për konstruksionet e reja ato shtohen në përzierjet e betonit, ose mbi
sipërfaqet e konstruksioneve i dhe përdoren zakonisht në konstruksione si masë preventive. Në
strukturat që riparohen ose rehabilitohen inhibitorët zakonisht në formë kapsulave si inhibitorë
migrues (MCI) me anë të shpimit vendosen në strukturë (fig. 2.7.).

2.4 MBROJTJA E ARMATURËS ME VEPRIME NË BETON
Ekzistojnë shumë metoda mbrojtëse të armaturës nga korrozioni duke ndërhyrë ose vepruar në
beton, por që mund të klasifikohen në dy grupe:



Përmirësimi i cilësisë së shtresës mbuluese të betonit, që mund të arrihet me masa
teknologjike (u/ç, lloji i çimentos, shtesat, inhibitorët etj.) dhe me përdorimin e paneleve
për formësim,
Lyerja me materiale që shërbejnë si barriera (përdorimi i lyerësve polimer, mbishtresave
minerale të modifikuara me polimer ose me inhibitorë dhe membranave).

Figura 2.8. Parimi i mbrojtjes së strukturave të BA me anë të barrierave.

Karakteristikë e përbashkët e këtyre metodave është se pengojnë depërtimin e ajrit, lagështisë
dhe joneve klorure në betonarme,në këtë mënyrë pengojnë depasivizimin e çelikut (fig. 2.8).
Në shumë vende përdoren shtresa betoni me përshkueshmëri të ultë ose membrana të për ujë me
mbulese bitumi, materiale lyerës hidrofobike etj. Të padepërtueshme për ujë dhe klorure. Këto
metoda zakonisht përdoren në kombinim me metodat tjera si veshjet epokside ose armaturë
alternative [1][38].
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2.4.1

Betoni me përshkueshmëri të ultë

Sigurisht që kërkesa më e rëndësishme për çdo strukturë betonarmeje është përdorimi i betonit
me cilësi të mirë. Betoni ka shumë pore që janë të ndërlidhura në mes veti që formojnë kanalet
nëpërmjet të cilave uji , oksigjeni infiltrohen në material. Përgjithësisht raporti i ultë u/ç dhe
konsolidimi i mirë rezulton në formimin e më pak poreve të vogla, më pak zbrazëtira dhe si
rrjedhim ka përshkueshmëri më të vogël. Zvogëlimi i depërtimit të ujit, O2, joneve klorure do të
rezultojë në reduktimin e përcjellshmërisë elektrike respektivisht të shpejtësisë së korrozionit.
[37]. Për të përftuar beton cilësor me përshkueshmëri të ultë duhet kushtuar kujdes këtyre
faktorëve: trashësisë së shtresës mbuluese të betonit, raportit u/ç dhe materialeve shtesë në
përzierjet për përgatitjen e betonit.
Shtresa mbuluese: trashësia e shtresës mbuluese së betonit mbi armaturë duhet të jetë sa më e
madhe që është e mundshme, në varësi të dizajnit të mirë struktural, shërbimit në mjedis, dhe
kostos. Sipas ACI 318 trashësia minimale e shtresës mbuluese është38 mm deri 50 mm, varësisht
nga diametri i armaturës. Për betonin i cili është direkt i ekspozuar ndaj ujit të detit kjo shtresë
rekomandohet të jetë 100 mm, 75 për vendet bregdete dhe 65 mm për betonin që është i
ekspozuar kripërave për rrugë. Nëse armatura është e veshur me epokside atëherë kjo trashësi
është 40 mm.
Raport i ultë ujë/çimento: raporti i ultë u/ç do të zvogëloj përshkueshmërinë dhe do të rritë
fortësinë e betonit. Studimet kanë treguar se betoni i pa përshkueshëm mund të prodhohet duke
shfrytëzuar përzierjet konvencionale me raporti u/ç në mes 0.3 dhe 0.32 [50].
ACI 318 rekomandon që raporti u/ç të mos kalojë vlerën 0.40 për mbrojtje nga korrozioni tek
betoni i ekspozuar kripërave për shkrirje kundër akullit.
Materialet minerale shtesë në përzierje: për të përftuar beton me përshkueshmëri të ultë në
përzierjet bazë shtohen materiale të ndryshme të cilat janë minerale natyrore ose të përftuara
industrialisht. Nga këto komponentë shtesë mund të përmendim pucolanët natyrore ose sintetike.
Pucolanët janë materiale që përmbajnë silic i cili është i aftë të reagojë me hidroksidin e
kalciumit. Përdorimi i pucolanëve në beton përmirëson punueshmërin e përzierjeve, zvogëlon
nxehtësinë e hidratimit dhe përshkueshmërinë si dhe qëndrueshmëri më të madhe të betonit të
ngurtësuar. Janë disa materiale që mund të funksionojnë si pucolanët. Disa gjinden në natyrë si
është hiri vullkanik, pumicitet, deltinë dhe shiste argjilore. Pucolanët natyrore nevojiten që të
kalcinohen në mënyrë që vetitë e pucolanit të përmirësohen në mënyrë maksimale.
Pucolanët tjerë janë sintetik si mikrosilica, hiri fluturues, dhe zgjyra e furrnaltave [38][47].
Mikrosilica prodhohet si produkt sekondar gjatë përftimit të aliazheve të silicit në furrat me hark
elektrik, përmban rreth 85 % SiO2 amorf në formë të pluhurit, pluhurit të dendësuar, ose në
formë të baltës së lëngët. Përmbajtja optimale është 6 -8% të masës së çimentos [38].
Zgjyra e furrnaltave është nus produkt në procesin e prodhimit të hekurit dhe çelikut. Përmban
gëlqere, silikate, aluminat dhe sasi të vogla të magneziteve, oksideve alkale dhe të hekurit.
Studimet kanë treguar se përdorimi i zgjyrës mund të zvogëloj permeabilietin e betonit por nuk
ka informacione për efektet ndaj korrozionit në beton.
Pluhuri fluturues është produkt sekondar gjatë djegies të pluhurit të qymyrit. Është një mbetje
inorganike e cila kapet nga precipitatorët elektrostatik më së shumti në termocentralet me qymyr.
Ky pluhur është pucolan i mirë sepse ka strukturë kokërrimët dhe për dallim nga pucolanët
natyror zakonisht është në formë sferike, që do të thotë se rritë punueshmërin e betonit pa rritur
sasinë e ujit të nevojshëm.
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2.4.2

Mbishtresat mbi betonarme

Qëllimi i mbishtresave në beton është që të krijoj një shtresë mbrojtës me pëshkueshmëri të ultë,
e cila shërben si barrierë për depërtimin e lagështisë dhe joneve klorure. Me zvogëlimin e
penetrimit të ujit në strukturë, mundësohet tharja e betonit, reduktohet mobiliteti i joneve klorure
dhe zgjatet koha kur përqendrimi i joneve klorure do të rritej aq sa do të shkaktonte korrozionin e
armaturës. Mbishtresat mund të aplikohen në strukturat e reja ose ato ekzistuese. Megjithatë
përdorimi i këtyre mbishtresave në strukturat e dëmtuara nuk është aq efektiv, pasi që nëse jonet
klorure veç janë prezente në beton, atëherë mbrojtja e vetme që mund të ofroj kjo mbishtresë
është zvogëlimi i infiltrimit të lagështisë [46].
Tipi më i zakonshëm i këtyre mbishtresave është i betoneve me dendësi të ultë, betonit të
modifikuar me lateks, betonit me mikrosilikë, mbishtresat e betonit polimer etj. Problemi kryesor
i këtyre mbishtresave të betonit është se është shumë vështirë që të qiten, të shtrenjta dhe kanë
telashe me çarjet sipërfaqësore.
2.4.3

Membranat e papërshkueshme për ujë

Membrana e papërshkueshme për ujë përdoren mjaft në strukturat e betonit e sidomos në ura për
mbrojtjen e armaturës nga korrozioni. Me anë të këtyre membranave strukturat e BA mbrohen
nga degradimi prej cikleve ngrirje-shkrirje, që kanë si pasojë depërtimin e ujit në strukturë, pra
edhe depërtimin e substancave tjera agresive të tretura në ujë që do të shkaktonin korrozionin e
armaturës në betonit. Këto membrana zakonisht janë në formë shiriti, spreji ose një sistemi të
lëngët në formë qulli të cilat aplikohen mbi sipërfaqen e strukturave prej betonit. Shumë tipa të
membranave të papërshkueshme ndaj ujit janë përdorë në vende të ndryshme, përafërsisht rreth
50 sisteme të membranave janë testuar për përdorim. Në fig. 2.9 është dhënë skema e një
membrane me komponentët e mundshme.

Figura 2.9. Komponentët e mundshme të një membrane të papërshkueshme për ujë [1].

Sistemet me membrana të parafabrikuara klasifikohen në katër kategori: shiritat e parafabrikuar
me impregnim asfalti, shiritat polimerik, shiritat elastomer dhe pllakat laminate të asfaltuara.
Shiritat e impregnuar me asfalt përmbahen nga një bërthamë e materialit adsorbent, që është nga
lesh poliesteri ose qelqi, polipropilen i endur që impregnohen dhe vishen me asfalt.
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Shiritat me polimer janë përzierje të polimerëve të ndryshëm, lidhësit, plastifikuesve dhe
mbushësit inert. Elastomerët janë nga goma e përftuar nga vullkanizimi i butilit ose polisoprenit.
Pllakat laminate të asfaltuara sajohen nga bërthama prej agregateve të imtësuara të ngopura me
asfalt ose në mes shtresave në brezin e ngopur me asfalt.
Membranat e lëngëta janë të ndara në dy kategori: bituminoze dhe të rrëshirave. Secila konsiston
prej tretësirave një ose dy komponentëve që janë të përgatitura me ujë i ose kimikate. Sistemet
bituminoze janë tretësira ose stuko (rrëshira), të cilat nevojitet të ngrohen që të shndërrohen në
gjendje të lëngët për aplikim. Sistemet e rrëshirave janë uretanet, epokside ose akrile [38] [44].
Jetëgjatësia e përdorimit të membranave të reja të aplikuara në strukturat e reja është 15 – 20
vite, derisa jetëgjatësia në strukturat e rehabilituara është 5 - 10 vite nëse janë bërë riparime
minimale ose 15-20 vite nëse riparimet janë bërë me mbishtresë me trashësi së paku 75 mm.
2.4.4

Lyersit e betonit

Lyerësit përdoren për mbrojtjen e betonit dhe konstruksioneve të BA që janë nën veprimin e
substancave agresive. Përparësi e tyre është se mund të përdoren për mbrojtjen e sipërfaqeve të
strukturave betonit, pavarësisht nga gjeometria e strukturave të konstruksioneve [38][47].
Qëllimi i përdorimit të lyerësve është të reduktoj korrozionin e armaturës në beton duke
parandaluar veprimin kapilar në sipërfaqe, kështu që parandalojnë ujin dhe kloruret të depërtojnë
në beton. Sipas mënyrës së veprimi mbrojtës lyerësit ndahen në: lyerës “bllokues të poreve” dhe
në lyerës penetrues. Lyerësit “bllokues” formojnë një shtresë filmike të padepërtueshme, me
trashësi deri 2 mm mbi sipërfaqen e betonit (fig. 2.10-a). Praktikisht këta lyerës bëjnë bllokimin
(mbylljen) e poreve sipërfaqësore dhe formojnë barrierë në sipërfaqen e betonit. Sipërfaqja
mbetet e shkëlqyeshme dhe shfrytëzohet tek konstruksionet tek të cilat është me rëndësi pamja
estetike.

Figura 2.10. a) Lyerësit bllokues; b) Lyerësit penetrues.

Lyerësit penetrues depërtojnë pak në beton, 1,5 deri 3 mm dhe reagojnë si agjent hidrofobik (fig.
2.10-b) [47]. Një veti e rëndësishme e lyerësve është mundësia e largimit të avujve. Lagështia që
përmban betoni duhet të ketë mundësinë që të kaloj nëpër mjet lyerësve. Kështu parandalohet
rritja e presionit të avullit në strukturat e betonit gjatë periodave të thatësisë, që mund të
shkaktojë flluska në te ose plasaritje. Një lyerës cilësor duhet të ketë qëndrueshmëri të madhe
kimike, elasticitet të mjaftueshëm, fortësi mekanike, manipulim të lehtë dhe të mos jetë i
dëmshëm për mjedisin dhe gjatë aplikimit. Mbrojtje të sigurt realizohet nëse lyerësi ka adhezion
të mirë me bazën, shtresa është kompakte, pa dëmtime dhe trashësi të duhur. Aplikimi i lyerësve
mund të bëhet me anë të sprucimit ose përdorimit të brushave apo shpatullave. Prej lyerësve që
janë përdorë dhe përdoren sot mund të përmendim: bojërat me bazë vaj lini, epoksidet,
metakrilatet, poliuretanët (bllokues), silanet dhe siloksanet, silikatet (penetrues) etj.
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2.5 MBROJTJA ELEKTROKIMIKE E ARMATURËS NGA KORROZIONI
Metodat elektrokimike të mbrojtjes përfshijnë mbrojtjen katodike, ekstraktimin elektrokimik të
klorureve dhe ri alkalinimin. Dy metodat e para ofrojnë mundësinë për të ndalur korrozionin në
betonin e kontaminuar me klorure dhe shfrytëzohen si për rehabilitimin e strukturave të BA ose
si mbrojtje në strukturat e reja, ndërsa ri alkalinimi përdoret për mbrojtjen e strukturave të BA të
sulmuara nga karbonatimi. Dallimi parimor në mes këtyre metodave është se mbrojtja katodike
është një instalim permanent ndërsa dy të tjerat janë të përkohshme, dhe zgjasin nga një deri 8
javë për trajtimin e strukturave të BA [1][38].
Të tri këto metoda janë të realizueshme për trajtimin e çelikut në beton. Megjithatë, kalimi i një
rryme elektrike të nivelit të lartë mund të ketë efekt të kundërt te betoni dhe çeliku. Ato duhet të
aplikohen me kujdes të madh në strukturat e BA të parandera dhe strukturat që janë të ndikuara
nga reaksioni alkalin (ASR). Ato nuk mund të aplikohen nëpërmjet shtresave izoluese elektrike
ose riparimeve.
2.5.1

Largimi i klorureve

Siç u tha edhe më parë, jonet klorure janë shkaktarët e korrozionit të çelikut në BA. Pasi që jonet
klorure kanë ngarkesë negative mund të përdoret një proces elektrokimik për t’i larguar nga
sipërfaqja e çelikut dhe për t’i sjellur ato drejt një anode të jashtme. Ky proces quhet ekstraktimi
elektrokimik i klorureve, desalinim ose largimi i klorureve. Te ky proces përdoret një anodë e
përkohshme dhe një burim i rrymës me dendësi të madhe të rrymës për një kohë të shkurtër,
4 deri 6 javë [4].
Anodat mund të jenë të njëjta me ato që përdoren për mbrojtjen katodike, p.sh rrjeta të veshura
me titan. Instalimi i anodave është i përkohshëm me një mbishtresë të betonit .
Kjo metodë është hulumtuar në mesin e viteve 1970 nga DOT i Kanzasit, por nuk është aplikuar
në atë kohë për shkak se në ato hulumtime u gjet se procesi rritë përshkueshmërinë e betonit,
zvogëlon lidhjen beton- çelik dhe shkakton çarjen e betonit. Në studimet e mëvonshme u pa se
largimi elektrokimik i klorureve mund të aplikohet në mënyrë efektive në kufijtë e dendësisë së
rrymës në sipërfaqe të betonit nën nivelin 5 A/m2, e për këtë vlerë nuk është vërejtur ndonjë efekt
anësor negativ. Këto trajtime zakonisht largojnë 20 deri 50 % të klorureve nga betoni dhe
rishpërndajnë pjesën e mbetur larg nga armatura [38][48].

Figura 2.11. Paraqitja skematike e procesit të largimit elektrokimik të klorureve [4].
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Ekzekutimi i largimit elektrokimik të klorureve është i ngjashëm me mbrojtjen katodike
(fig.2.12). Armatura lidhet për polin negativ të burimit të jashtëm të rrymës, ndërsa anoda e
përkohshme lidhet për polin pozitiv të rrymës në burim dhe është e vendosur në sipërfaqe të
betonit mbi ndonjë elektrolit. Rryma rrjedh nga armatura në anodë, duke formuar një fushë
elektrike në të cilën jonet klorure janë të shtyrë nga sipërfaqja e çelikut dhe drejtohen në drejtim
të elektrolitit ku ata absorbohen dhe largohen.
Rryma që aplikohen për të arrit largimin elektrokimik të klorureve,ka relativisht vlerë të lartë
1A/m2 për sipërfaqen e betonit ose 0.4 deri 2.0 A/m2 të armaturës, (në krahasim me mbrojtjen
katodike: 0,0001 deri 0,05 A/m2) [38].
Diferenca e potencialit në mes katodës (armaturës) dhe anodës shkakton një numër të
reaksioneve elektrokimike. Elektrolitet mund të jenë një numër i madh i tretësirave siç janë:
tretësira e ngopur e Ca(OH)2, NaOH, borati i natriumit ose uji sipërfaqësor. Nëse elektroliti është
tretësirë alkaline jonet hidrokside kthehen në O2 dhe ujë në anodë sipas barazimit:
4OH- →O2 + 2H2O + 4eNëse elektroliti është tretësirë relativisht neutrale si p.sh uji, ai shndërrohet në oksigjen dhe jone
hidrogjeni në anodë sipas barazimit:
2H2O → O2 + 4H+ + 4 eNë këtë rast nëse elektroliti nuk përmban ndonjë kripë, pH rritet pasi që jonet e hidrogjenit
migrojnë drejtë brendësisë së betonarmesë deri sa të takohen me jonet hidrokside ose klorure të
cilët lëvizin drejt anodës. Jonet e H+ duke u kombinuar me ato OH- dhe Cl- sajojnë ujin dhe
acidin klorhidrik. Jonet e mbetura klorure lirohen në anodë duke sajuar gazin e klorit sipas
barazimit [4]:
2Cl- → Cl2 + 2eReaksionet e përmendura nuk janë të dëshirueshme pasi që acidi klorhidrik e sulmon betonin
ndërsa gazi i klorit i liruar është i helmues. Për këtë arsye zakonisht përdoren elektrolit alkalin.
Në çelikun e armaturës formohen jonet hidrokside në prezencë të ujit dhe oksigjenit:
O2 + 2H2O + 4e- → 4OHNëse oksigjeni është në sasi të kufizuar lirohet hidrogjeni nga jonet hidrokside:
2H2O + 2e- → H2 + 2OHNëse mjaftë klorure janë larguar nga betoni dhe zvogëlohet koncentrimi i tyre nën përmbajtjen
kritike në çelik, rritja e joneve hidrokside do të ndihmojë që sipërfaqja e çelikut të ri pasivizohet.
Largimi elektrokimik i klorureve ka disa kufizime, mund të përdoret vetëm në raste kur ka vetëm
dëmtime të vogla (rënie ose delaminimi) në sipërfaqen e betonit, dhe korrozioni i armaturës ende
nuk ka shkaktuar zvogëlimin e sigurisë së strukturës së BA [49]. Rëniet dhe çarjet duhet riparuar
në mënyrë konvencionale me mbushje ose me ngjitje para aplikimit të metodës së largimit
elektrokimik të klorureve, për të penguar që elektroliti të ketë në kontakt me armaturën.
Gjithashtu një numër i efekteve anësore janë të mundshme me përdorimin e kësaj metode.
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2.5.2

Ri-alkalinimi i betonit

Është metodë e cila përdoret për të ndaluar ose të parandalimin e korrozionit të armaturës në
mënyrë permanente te strukturat e BA të karbonatuara. Parimi i metodës bazohet që vlera pH e
betonit të rritet deri në 10,5 e cila është e mjaftueshme për të rikthyer ose për të ruajtur filmin
oksid pasiv në sipërfaqen e çelikut. Procesi i rialkalinimit është patentuar nga Vennesland dhe
Miller më 1992, dhe kanë licencën për aplikim në të gjithë botën [38].
Ky proces aplikohet duke lidhur përkohësisht armaturën e çelikut për polin negativ të një burimi
të jashtëm të rrymës njëkahore dhe një anodë në sipërfaqen e betonit të lidhur për polin pozitiv të
burimit. Anoda është e rrethuar me elektrolit alkalin që në kushte normale është Na2CO3, i cili
qitet në fibra celuloze ose në ndonjë rezervuar. Dendësia e rrymës është zakonisht 1 A/m2 ndaj
sipërfaqes së betonit dhe tension 10 deri 40 V [4][50].
Gjatë procesit të trajtimit, tretësira alkaline transportohet në betonin e karbonatuar me anë të
procesit të elektro- osmozës. Në mënyrë simultane elektroliza prodhon një mjedis të lartë alkalin
në sipërfaqen e çelikut. Parimi i procesit të ri alkalinimit është treguar në fig.2.12.

Figura 2.12. Procesi i ri-alkalinimit.

Në disa raste procesi me anë të elektro osmozës nuk është efektive, prandaj futja e Na2CO3 në
beton mund të mos jetë e pëlqyeshme. Në këtë rast, procesi i ri alkalinimit bëhet vetëm me anë
të elektrolizës. Kohë zgjatja e tretmanit është zakonisht 4 deri 10 ditë, për ri alkalinimin vetëm
me anë të elektrolizës nevojitet kohë më e gjatë , normalisht 10 deri 20 ditë.
Mbi 80 trajtime me ri alkalinim janë ndërmarrë në strukturat e BA në Evropë me një sipërfaqe
prej 30.000 m2deri më 1999 [1].
Para procesit të ri alkalinimit duhet bërë përgatitjen e strukturave si për çdo riparim në beton.
Sipërfaqja e betonit pastrohet, qitet beton i freskët në pjesët ku është larguar, përcaktohet
shpërndarja e armaturës në beton etj. Nëse sipërfaqja e betonit ka qenë e veshur me lyerës ato
duhet larguar.
Anodat që përdoren në këtë rast janë nga çeliku ose titani të veshur me okside të metaleve të
çmuara. Anodat duhet të kenë kontakt të mirë me sipërfaqen e betonit .
Elektroliti që përdoret në këtë proces zakonisht është tretësira e Na2CO3, nëse procesi i elektro
osmozës nuk ndodh, ose përdorimi i Na2CO3 është i padëshiruar, ri alkinimi bëhet më ngadalë
me anë të elektrolizës duke përdorë tretësirën e ngopur të Ca(OH)2.
Në mënyrë që anoda dhe elektroliti të kenë kontakt sa më të mirë përdoren disa mënyra në
praktike për të arrit këtë qëllim. Njëra është përdorimi i fibrave të celulozës që sprucohen në
sipërfaqe të betonit, copë të shajaku ose rezervuar për elektrolit.
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3. MBROTJA KATODIKE E ÇELIKUT NË BETON
3.1 HISTORIKU I MBROJTJES KATODIKE
Shkenca e mbrojtjes katodike fillon më 1824 kur sir. Humphrey Davy e përdori për të mbrojtur
anijet e flotës mbretërore të Britanisë së Madhe. Në dekadat e para të shek. XX kjo teknologji e
mbrojtjes nga korrozioni filloi të përdoret për mbrojtjen e tubacioneve metalike nëntokësore (më
1928 në SHBA). Bazat teorike të mbajtjes katodike u dhanë nga Hoar [58], ndërsa u studiuan dhe
publikuan nga Mears dhe Brown [1][4].
Pas paraqitjes së problemit të degradimit të strukturave nga BA, dhe njohjes se prania e
klorureve është faktori kryesor i këtyre degradimeve, u bënë përpjekje të ndryshme për mbrojtjen
e këtyre strukturave me anë të aplikimit të metodave të ndryshme. Vetëm për riparimet e urave të
dëmtuara nga korrozioni i shkaktuar nga kloruret në SHBA shpenzohen 5 miliard $ në vit [53].
Një prej metodave mbrojtëse më efektive nga korrozioni i armature i shkaktuar nga kloruret,
është treguar mbrojtja katodike (MK). Mbrojtja katodike është teknikë e sprovuar elektrokimike,
e cila në mënyrë të efektshme mund të pengojë korrozionin e çelikut në beton. Mbrojtja katodike
mund të realizohet me anë të një burimi të jashtëm të rrymës (ICCP), ose duke përdorur anodat të
sakrifikueshme (SACP). Mbrojtja e strukturave të betonarmesë me anë të mbrojtjes katodike
zhvillua në këto 40 vitet e fundit në tri faza.
Në vitet e ’80 të shek. të kaluar u zhvilluan disa materiale të reja për anoda, si materialet
polimere konduktive dhe aplikimi u zgjeruan edhe në objektet industrial.
Në vitet e ’90 të shek. XX dhe dekadën e parë të shek. XXI u bënë përmirësimet e kësaj teknike
dhe u përdorë jo vetëm për riparimet por edhe si preventiv katodike duke përdorur dendësi më të
vogla të rrymave mbrojtëse.
Mbrojtja katodike e strukturave nga BA u përdorë për herë të parë për mbrojtjen e një ure më
1974 [1][38]. Që nga ky vit në SHBA në vazhdimësi është në rritje numri i përdorimit të
sistemeve të mbrojtjes katodike dhe atë kryesisht në ura (fig. 3.1).

Figura 3.1. Sistemet e mbrojtjes katodike të instaluara në Amerikën Veriore [53].
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Në ditët e sotme në 376 ura në SHBA dhe 197 në Kanada janë të instaluar sistemet e mbrojtjes
katodike. Në Evropë mbrojtja e parë katodike është instaluar më 1984 në Londër në një stacion
treni [1]. Përdorim tjetër i MK në Britani ishte në Birmingem më 1987 ku u instaluan 4 sisteme
të mbrojtjes katodike. Gjithashtu po nga Broomfield janë instaluar sistemet e MK në urat edhe
ndërtesat e Hong Kongut dhe Australi gjatë viteve 1986-7. Në vitet e hershme të 1990 në Britani
ishin instaluar mbi 20.000 m2 në 12 strukturat prej BA. Gjatë këtyre viteve kompanitë britanike
instaluan sisteme të MK në një sipërfaqe prej 64.000 m2 në Britani dhe vendet e Lindjes së
largët. Nga viti 1980 deri 2000 në Holandë janë instaluar më se 20 sisteme të mbrojtjes katodike,
dhe të gjitha kanë funksionuar me sukses [1][4][38].
Anodat e përdorura në këto sisteme ishin në formë të veshjeve përçuese, metale të futura në
shtresa betoni, mbishtresa përçuese betoni dhe anoda të futura me anë të shpimeve në beton.
Anodat kanë vazhduar të zhvillohen duke përdorur materiale dhe forma të reja, si dhe të aplikuar
në struktura të reja.
Në fillim mbrojtja katodike është përdorë kryesisht për të parandaluar korrozionin e mëtejmë pas
riparimit të strukturave të dëmtuara, por sot, kjo mbrojtje është e përfshirë në konstruksionet e
reja, në përpjekje për të parandaluar korrozionin që në fillim [38].
Sistemi i mbrojtjes katodike mbron ose parandalon korrozionin në tërë zonën e mbrojtur të
strukturës, për ndryshim nga riparimet lokale. Nëse përsëriten ciklet e riparimeve ato janë shumë
më të shtrenjta dhe të papranueshme, ndërsa MK e mirëmbajtur si duhet zakonisht nuk do të ketë
nevojë për riparime dhe do të jetë më efikase për kohë më të gjatë. Arsyeja tjetër e rëndësishme e
zgjedhjes së mbrojtjes katodike për mbrojtjen e BA është edhe kostoja e saj. Mbrojtja katodike
ka qenë e suksesshme në ndalimin e korrozionit të armaturës në çdo rast, edhe në rastet kur
metodat tjera kanë dështuar.

3.2 TEORIA DHE PARIMI I MBROJTJES KATODIKE
Më përdorimin e mbrojtjes katodike parandalohet korrozioni i armaturës së çeliktë në beton ose
ndalohet procesi i korrozionit kur procesi është duke u zhvilluar. Kjo mënyrë e mbrojtjes
realizohet ashtu që armatura e çelikut shndërrohet në një katodë kontinuale duke e polarizuar ose
ç’vendos potencialin e saj deri në vlerë negative të mjaftueshme për ndërprerjen e reaksioneve
anodike. Polarizimi i armaturës deri në vlerë negative mund të arrihet duke e lidhur atë me polin
negativ të ndonjë burimi të jashtëm të rrymës së vazhdueshme ose me një metal më
elektronegativ se hekuri.
Si dihet në armaturën e çelikut pa mbrojtje procesi i korrozionit zhvillohet sipas reaksionit:
Fe → Fe2+ + 2e-

(3.1)

Si shihet nga figura 3.2-a në çelik do të formohen anodat dhe katodat lokale, pra ndodh procesi i
korrozionit. Në vendet anodike do të kemi tretjen e Fe dhe lirimin e elektroneve ndërsa në ato
katodike këto elektrone do të pranohen nga ndonjë depolarizatorë, që mund të jenë jone klorure,
oksigjen, CO2¸ etj.
Me përdorimin e mbrojtjes katodike do të ndërpritet reaksioni anodik në sipërfaqen e çelikut, dhe
ajo do të shndërrohet në katodë. Elektronet do të gjenerohen nga anoda, e cila është vendosur
mbi sipërfaqen e betonit ose në beton dhe ndërpritet korrozioni (fig. 3.2-b) dhe në fazën vijuese
(fig.3.2- c) arrihet mbrojtja e plotë e armaturës së çeliktë që tani është shndërruar në katodë,
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pra në armaturë do të zhvillohen vetëm reaksionet katodike. Në këtë rast betoni do të jetë
elektrolit që përcjell rrymën në mes anodës dhe armaturës së çeliktë.

Figura 3.2. Korrozioni dhe mbrojtja katodike në BA: a) Korrozioni i çelikut; b) mbrojtja katodike në
fazën fillestare; c) mbrojtja katodike në fazën e stabilizuar [15].

Reaksionet katodike që zhvillohen pas aplikimit të MK mund të paraqiten me barazimin:
H2O + ½ O2 + 2e- → 2OH-

(3.2)

Si shihet nga reaksioni katodike që zhvillohet në sipërfaqen e armaturës do të kemi rritje të
përqendrimit të jonit OH-, çka do të thotë se do të rritet edhe vlera pH, dhe çeliku prapë do të jetë
në gjendje pasive.
Ndërsa në anodë mund të ndodhin lirimi i oksigjenit ose i gazit të klorit (tek MK me burim të
jashtëm të rrymës –reaksione sekondare), lirimi i O2 është më i zakonshëm tek sistemet e mirë
dizajnuara. [1,4, 8].
4H2O → 4H+ + 4OH- → 4H+ +2H2O +O2 + 4e-

(3.3)

2 NaCl → 2Na+ +2Cl- → 2Na+ +Cl2 + 2e-

(3.4)

Sipas kritereve e standardeve të pranuara për mbrojtjen katodike me burim të jashtëm të rrymës,
çeliku në beton mbrohet nga korrozioni nëse armatura polarizohet deri në potencialin -850 mV
ndaj CSE [60], në të cilën vlerë korrozioni është i pamundur nga pikëpamja termodinamike [61].
Efekti primar i ç’vendosjes së potencialit në drejtimin negative është reduktimi i forcës shtytëse
të reaksionit anodik (efekt termodinamik) dhe pengimi i procesit anodik (efekt kinetik).
Rrjedhimisht në rastin e armaturës së korroduar pas polarizimit katodik (fig 3.2- b), procesi
anodik (ose tretja e çelikut) në fillim do të pengohet e më vonë nuk do të ndodh (fig. 3.2 - c).
Me fjalë tjera, në fillim të procesit të korrozionit do të ketë zona anodike e katodike si dhe
depozitime të produkteve të korrozionit të shpërndarë jo njëtrajtshëm në sipërfaqen e çelikut.
Aplikimi i CP shkakton rrjedhjen e rrymës, e cila do të përqëndrohet në zonat me rezistencë më
të vogël, të cilat janë zona anodike, kështu që efekti i MP është që të polarizoj tretjen anodike
dhe të zvogëloj shpejtësinë e korrozionit [55]. Më vonë, dy procese “mbrojtëse” mund të priten,
imuniteti klasik termodinamik [55][56] ose ”pasivizimi jo perfekt” që është rezultat i rivendosjes
së alkalitetit në atë mjedis në sipërfaqen kufitare çelik/çimento.
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Në fig. 3.3 - a [15][57] është pasqyruar sjellja e çelikut për vlera të ndryshme të potenciale dhe
përmbajtje të klorureve në temperaturën rreth 20 0C. Mënyra e mbrojtjes nga korrozioni me MK
ose të kontrollit të korrozionit është paraqitur në fig 3.3 - b.

Figura 3.3. a) Paraqitja skematike e çelikut në beton për vlera të ndryshme të potencialit dhe përmbajtje të
klorureve; b) kahet e zhvillimit të proceseve mbrojtëse: parandalimi 1→2 →3; rivendosja e pasivitetit
1→4→5;zvogëlimi i shpejtësisë së korrozion.

Në fig. 3.3. – b shihet se në rastin kur mbrojtja katodike (MK) aplikohet në strukturat e BA në të
cilat procesi i korrozionit (i shkaktuar nga kloruret) veç ka filluar, atëherë mbrojtja e dëshiruar
mund të arrihet me polarizimin e çelikut nga ajo gjendje e korrozionit (ose “pitting”) deri në
domenin e “pasivitetit jo perfekt” ku korrozioni “pitting” është i paqëndrueshëm dhe shpejtësia e
zgjerimit të vrimave ekzistuese do të zvogëlohet konsiderueshëm dhe krijimi i të rejave do të
parandalohet [15][57]. Në rast se mbrojtja katodike instalohet në struktura të reja, para se ato të
ekspozohen mjedisit agresiv, atëherë nevojitet që çeliku të polarizohet vetëm për një vlerë të
vogël që do të mjaftonte për mbrojtje nga korrozioni. Kjo teknikë e aplikuar njihet si “preventivë
katodike”.
Shpejtësia e korrozionit ndikohet nga një numër i madh i faktorëve. Për këtë shkak nuk ka
ndonjë vlerë të caktuar fikse për potencialin ose rrymën me të cilat mbrojtja katodike duhet të
furnizohet. Secili sistem duhet të dizajnohet në mënyrë të veçantë. Mbrojtja do të zgjatë kohën
gjatë së të cilës jonet klorure do të largohen nga sipërfaqja e çelikut, ndërsa ato hidrokside do të
krijohen në armaturë. Rritja e përqendrimit të joneve hidrokside dhe zvogëlimi i atyre klorure për
rreth sipërfaqes së armaturës së çeliktë zvogëlon rrezikun nga korrozioni, kështu që potenciali i
mbrojtjes katodike mund të reduktohet. Kjo gjithashtu nënkupton se nëse rryma ndërpritet,
mbrojtja do të zgjasë edhe një kohë. Kjo lejon që sistemet e mbrojtjes katodike mund të ç’kyçen,
siç bëhet rregullisht për perioda të shkurtra kohore për të kontrolluar polarizimin e sistemit ose
për perioda më të gjata, si një metodë e MK me ndërprerje [58][59].
Është me rëndësi të përcaktohet sasia e rrymës ose e diferencës së potencialit që nevojitet të
aplikohet për të mbrojtur strukturat. Duhet të jemi të sigurt se anoda mund të jap rrymë të
njëtrajtshme në tërë sipërfaqen e strukturës dhe një tension të arsyeshëm dalës [1][4][15].
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Në tab. 3.1 janë dhënë disa vlera të rrymës të llogaritura si të nevojshme për mbrojtjen katodike
në materiale dhe kushtet të ndryshme të mjedisit.
Tabela 3.1.Vlerat e dendësisë së rrymës për MK të çelikut në kushte të ndryshm [4][54].
Mjedisi rrethues i armaturës së çeliktë
Alkalin, nuk ka korrozion, furnizimi i dobët me O2

Dendësia i rrymës
[mA/ m2]
0.1

Alkalin, nuk ka korrozion, struktura të ekspozuara

1-3

Alkalin, kloruret prezente, i thatë, cilësia e mirë e betonit, shtresa
mbuluese e trashë, korrozion i lehtë i vërejtur në armaturë
Jonet klorure të pranishme, i lagësht, cilësi e dobët e betonit, shtresa
mbuluese mesatare ose e hollë, korrozioni pitting dhe i përgjithshëm i
përhapur në armaturë
Jonet klorure të pranishme në përqendrim të lartë, mjedis me luhatje të
lagështisë, përqendrim i lartë i O2, nxehtë, shtresa mbuluese e hollë,
korrozioni i rëndë në armaturë

3-7
8 - 20

30 - 50

Duhet marr në konsideratë edhe mundësinë se në disa raste të aplikimit të MK për mbrojtjen e
armaturës në beton, nuk do të arrihet gjithmonë që polarizimi katodik të ketë vlerën -850 mV
ndaj CSE si kërkojnë standardet, i cili është regjion i imunitetit (fig. 3.3), por do të ketë një vlerë
e cila do të reduktojë rrezikun e korrozionit të shkaktuar nga kloruret.
Gjithashtu, duhet theksuar se në beton me pH në mes 12,5 dhe 13,5 potenciali i BA mund të
nevojitet të jetë më negativ se -850 mV (SHE) ose -1130 mV (CSE), ashtu që çeliku të ketë
potencial në të cilin korrozioni i hekurit termodinamikisht është i pamundur [1][4]. Por, nëse
aplikohet kjo vlerë e potencialit, atëherë mund të ndodh çlirimi i hidrogjenit në sipërfaqen e
çelikut, gjë që mund të shkaktojë një numër të problemeve, siç është rritja e rrymës, degradimi i
anodave, humbja e lidhjes, dhe thyeshmërinë e hidrogjenit.

3.3 SISTEMET E MBROJTJES KATODIKE
Rryma për mbrojtjen katodike mund të sigurohet në dy mënyra: nga një burim i jashtëm i
energjisë elektrike (fig.3.4-a), ose nga një metal (anodë) e cila është prej një material i cili është
më elektronegativ se çeliku i BA (fig. 3.4-b).
Sistemet e mbrojtjes katodike që përdorin burime të jashtme të rrymës zakonisht quhen mbrojtje
katodike me rrymë të imponuar (ang. ICCP). Burimi i jashtëm i rrymës për një sistem me rrymë
të imponuese vendoset jashtë strukturave dhe mund të furnizohet nga gjeneratorët ose linjat
furnizuese, e disa nga ta edhe nga era ose energjia solare [54].
Sistemet e mbrojtjes katodike që përdorin anoda të sakrifikueshme quhen mbrojtje katodike
galvanike (ang. SACP). Anodat që sakrifikohen zakonisht punohen nga metalet elektronegative
siç janë zinku, magnezi, ose alumini të cilët vihen në kontakt me çelikun dhe korrodojnë në
mënyrë galvanike. Rryma mbrojtëse sigurohet me rrjedhjen spontane të rrymës për shkak të
ndryshimit të potencialeve të këtyre metaleve [37]. Reaksionet kimike që ndodhin në afërsi të
anodës tek metoda e rrymë së imponuar janë formimi i joneve hidrokside (baraz.3.2), ndërsa te
anodat të sakrifikueshme kemi jonizimin (tretjen) e metalit të anodës.

48

Mbrojtja katodike e çelikut në beton

Figura 3.4. Llojet e mbrojtjes katodike: a) me burim të jashtëm të rrymës (ICCP); b) me anoda të
sakrifikueshme (SACP).

Të dy metodat me rrymë të imponuar apo me anodë të sakrifikueshme janë përdorë me sukses në
mbrojtjen e strukturave të BA, si për riparimet e konstruksioneve të dëmtuara ashtu edhe në të
rejat për parandalimin e degradimit nga korrozioni. Secila mënyrë ka veçorit e veta që e bëjnë
më efikase se tjetrën në situatat e dhëna. Në tabelën 3.1 janë dhënë disa nga karakteristikat e
përgjithshme të secilës metodë. Sistemet e mbrojtjes katodike me burim të jashtëm janë
shfrytëzuar në të shumtën e rasteve në platformën e urave, por disa mund të përdoren edhe në
nën strukturat e tyre. Përdorimi i anodave galvanike është i më i përshtatshëm për nën strukturat
e konstruksioneve prej BA.
Tabela 3.2. Krahasimi i karakteristikave të metodave të mbrojtjes katodike [4][8][41].
Mbrojtja katodike me burim të jashtëm
Nevojitet burim i jashtëm i energjisë
elektrike
Tensioni punues mund të ndryshohet
(rregullohet)
Rryma mund të rregullohet
Mund të dizajnohet pothuajse për çdo
nevojë të rrymës
Mund të shfrytëzohet për çdo vlerë të
rezistencës

Mbrojtja katodike me anoda të sakrifikueshme
Nuk Nevojitet burim i jashtëm i energjisë elektrike
Tensioni punues është i fiksuar (i caktuar)
Rryma është e kufizuar
Zakonisht përdoret kur kërkesa për rrymë është e
vogël
Zakonisht përdoret tek elektrolitet me rezistivitet të
ultë

Përdorimi i sistemin ICCP rekomandohet në kushtet kur kërkohet jetëgjatësia relativisht e gjatë
e tyre më shumë se 30 vite, mundësia e mirëmbajtjes dhe kontrollit, përdorimi i dendësieve të
mëdha të rrymës në rast të përmbajtjes së madhe të klorureve (> 1500 ppm), dendësia e madhe i
armaturës si dhe kur burimet e energjisë janë lehtë të disponueshme [60].
Sistemet e mbrojtjes katodike SACP do të përzgjidhen për mbrojtje kur nevojitet dendësi më i
ultë i rrymës mbrojtëse për përqendrim të ultë të klorureve (< 1500 ppm), nuk ka burim
energjetik të disponueshëm, dendësia e armaturës së çelikut është i vogël, dhe kur pronarët nuk
kanë mundësi ose nuk dëshirojnë ta mirëmbajnë sistemin.
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3.4 SISTEMET E MBROJTJES KATODIKE ME BURIM TË JASHTËM TË
RRYMËS
Si u theksua më parë mbrojtja katodike e çelikut të betonarmesë mund të realizohet me anë të një
burimi të jashtëm të rrymës ose me anoda të sakrifikueshme.
Mbrojtja katodike me burim të jashtëm të rrymës punon në parimin e kalimit të një rryme të
dobët një kahore nga një anodë permanente (të instaluar mbi sipërfaqe ose në beton) tek
armatura. Burimi i rrymës duhet të furnizoj me rrymë të mjaftueshme anodën, ashtu që të
ndërpres reaksionin anodik në armaturë (baraz. 3.1.), dhe në sipërfaqen e çelikut të zhvillohet
(ndodh) vetëm reaksioni primar katodik sipas barazimit 3.2 (fig.3.6.).

Figura 3.5. Veprimi mbrojtës i sistemit ICCP.

Në sistemet e mbrojtjes katodike ICCP përveç këtyre reaksioneve primare mund të zhvillohen
edhe reaksione tjera sekondare të cilat mund të ndodhin në kushte të caktuara. Një reaksion i
mundshëm sekondar është lirimi i hidrogjenit që ndodh nëse potenciali bëhet shumë negativ:
H2O +e- →H+ + OH-

(3.5)

Reaksioni i lirimit të hidrogjenit është i padëshirueshëm, pasi mund të çoj tek thyeshmëria
hidrogjenore e çelikut të armaturës. Hidrogjeni monoatomik mund të depërtoj në çelik,
grumbullohet në kufijtë e kokrrizave ose të defekteve tjera në matriksin kristalor të çelikut, ta
dobësoj atë dhe të shkaktoj dëmtime në struktura kur ato janë nën ngarkesa.
Lirimit i gazit të H2 mund të evitohen me anë të kufizimit të potencialit të çelikut nën vlerën e
potencialit të lirimit të hidrogjenit. Megjithatë, në vrima “crevices” (çarje) ku ka rritje të aciditet
është e mundshme që potenciali të tejkalojë potencialin e lirimit të hidrogjenit.
Tek sistemet e MK me anodat me bazë karboni, jonet klorure do të lëvizin në drejtim të anodave
të jashtme dhe mund të bashkohen për të formuar gazin e klorit [1][4]:
2Cl- → Cl2(g) + 2eReaksioni tjetër i rëndësishëm në anodë është edhe formimi i oksigjenit:
2 OH- → H2O + ½ O2 +2edhe
H2O → ½ O2 + 2H+ +2e-
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Reaksioni 3.5 është reaksion kthyes i reaksionit 3.2. Derisa gjatë zhvillimit të reaksionit (3.2) në
katodë rritet alkaliteti (duke rritë pasivitetin e çeliku), tek reaksioni (3.5) joni OH- konsumohet
në anodë dhe rritet përqendrimi i jonit H+, gjë që mund të shkaktoj brejtjen acidike të betonit.
Këto reaksionet dhe të tjera mund të karbonatojnë zonat në afërsi të anodës, veçanërisht kur
anodat janë me bazë karboni, dhe C shndërrohet në CO2.
Me gjithë benifitet që arrihen me përdorimin e mbrojtjes katodike (ICCP) për ndërprerjen ose
parandalimin e korrozionit të çelikut në beton, zhvillimi i këtyre reaksioneve sekondare në anoda
mund të shkaktojnë edhe efekte negative.
Efektet anësore më të njohura janë reduktimi i efikasitetit të anodës, rreziku nga reaksioni alkalisilicik (ang. -ASR) në afërsi të shufrave të çelikut, zvogëlimin e fortësisë së lidhjes beton –
armaturë dhe rrezikun e mundshëm nga thyeshmëria hidrogjenore në rastin strukturave prej BA
të paranderë [33][61][62].
Thyeshmëria hidrogjenore e çelikut nuk përbën problem të theksuar për çelikun në betonarmenë
e zakonshme, por shkakton shqetësime të konsiderueshme për strukturat me paranderje, ku
çeliku është i tensionuar deri në 75% të kufirit të qëndrueshmërisë së tij nominale.
Nga studimet laboratorike është gjetur se rreziku nga thyeshmëria hidrogjenore në çelikun e
paranderë mund të shmanget kur potenciali mbahet më pak negativ se – 0,9 V deri – 1.02 V ndaj
elektrodës së ngopur të kalomelit [33].
Shqetësimi i dytë është humbja e pjesshme e fortësisë së lidhjes në mes armaturës dhe betonit, që
mund të shkaktohet si rezultat i rritjes së përqendrimit të madh lokal të joneve hidrokside. Rritja
e përqendrimit të joneve OH- mund të rezultojë me reaksionet me kationet alkaline të pranishme
në gurin e çimentos, që njihet si reaksion alkali silicik, dhe shkakton plasaritje të betonit. Duke
përdorë testet nxjerrjes, është konkluduar se ka pasur shumë pak ose fare zvogëlim të fortësisë së
kësaj lidhje [33].
Nga ajo që u tha më lartë shohim se tre faktorë duhet marr në konsideratë kur bëhet fjalë për
sistemin e mbrojtjes katodike me burim të jashtëm [1]:
1. Duhet të ketë rrjedhë të mjaftueshme të rrymës për të ndaluar reaksionet anodike, ose që
sasia e rrymës të zvogëloj në mënyrë të theksuar shpejtësinë e korrozionit.
2. Rryma duhet të mbahet sa më e ultë që është e mundur për të minimizuar acidifikimin
përreth anodës dhe sulmin ndaj anodës (ato duhet të konsumohen vetëm nga reaksioni
anodik).
3. Çeliku nuk duhet të polarizohet deri në vlerat e potencialit të lirimit të hidrogjenit,
posaçërisht për armaturën e paranderë, për të evituar brishtësinë hidrogjenore.
Harmonizim i këtyre kërkesave siguron mbrojtje efikase dhe pa efekte anësore në strukturat e
betonarmesë. Zakonisht këto kërkesa janë të përfshira në normat dhe standardet për kriteret e
kontrollit të sistemeve të MK në shtetet ku aplikohen kjo mënyrë e mbrojtjes së çelikut në beton
nga korrozioni.
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3.4.1

Komponetët e sisitemit të mbrojtjes katodike me burim të jashtëm të energjisë
elektrike

Mbrojtja katodike me burim të jashtë të rrymës (ICCP) e çelikut në strukturat e BA aplikohet me
anë të teknikave tradicionale të riparimit, në strukturat e kontaminuara me klorure apo të
karbonatuara , ose në strukturat e reja për parandalimin e korrozionit. Një sistem i mirë dizajnuar
dhe funksional i mbrojtjes katodike (ICCP) duhet që në mënyrë të theksuar të zgjasë jetëgjatësinë
e strukturave të BA duke ngadalësuar korrozionin e çelikut të armaturës deri në shkallë të
pranueshme, të jetë i justifikueshëm ekonomikisht dhe teknikisht për strukturat.
Një sistem i ICCP (fig. 3.7) përfshinë katër komponentë kryesore, të cilat së bashku krijojnë një
qark elektrik, dhe këto janë [4]:
-

Burimi i rrymë së vazhdueshme (DC), zakonisht një ridrejtues special;
Anoda e aplikueshme – prej materiali të përshtatshëm i vendosur mbi ose në beton, ose
në ndonjë elektrolit rrethues që mundëson rrjedhjen e rrymës;
Elektroliti – zakonisht është tretësira në poret e betonit, ose në rastin e anodave në largësi
është uji ose dheu në të cilën anoda është e vendosur
Katoda – normalisht është armatura e çeliktë, e cila mbrohet.

Figura 3.6. Mbrojtja katodike me burim të jashtëm të rrymës.

Pjesë e rëndësishme në sistemet bashkëkohore të mbrojtjes katodike është pajisja për monitorim
dhe kontrollim [1][4][8].
Burimet e rrymës janë rëndom ridrejtuesit/transformatorët që shndërrojnë rrymën alternative në
atë të vazhdueshme, njëkohësisht me këto pajisje mund të kontrollohen (rregullohen) tensioni
dhe dendësia e rrymës mbrojtëse. Vlerat e rrymës dhe potencialit mund të rregullohen në mënyrë
manuale, automatike, kompjuter ose nga largësia duke shfrytëzuar linjën telefonike ose ndonjë
mjetë të ngjashëm të kontrollit nga larg.
Vlerat normale të tensionit punues janë 12 deri 24 V, ndërsa të rrymës mbrojtëse prej 10 deri
20 mA/m2 të sipërfaqes së çelikut. Këto vlera japin sigurinë se nuk ka rrezik për njerëzit ose
gjallesat tjera nga goditjet e rrymës.
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Elektroliti është mjedisi nëpër të cilin rryma jonike rrjedh nga anoda në katodë. Në shumicën e
rasteve në strukturat e BA elektroliti është tretësira në pore me matriksin e betonit. Në rastin e
BA të ekspozuara ndaj atmosferës elektroliti është tretësira e poreve, kurse kur strukturat janë të
mbuluara ose gjysmë të mbuluara, atëherë elektrolit do të jetë së pari toka dhe pastaj tretësira e
poreve [1]. Tretësira në pore përmban hidrokside në bazë kalciumi që mundëson transportin
jonik të rrymës në mes anodës dhe çelikut. Duhet kuptuar se vetëm një pjesë e poreve kanë ujë
dhe shumica e tyre me gjasë nuk janë të mbushura me ujë. Madhësia e vogël e poreve dhe jo
njëtrajtshmëria e shpërndarjes së tyre në beton bënë që strukturat e betonit që gjinden në
lokalitetet larg detit të kenë rezistivitet më të madh se strukturat në afërsi të bregdetit. Kjo bënë
që në beton të ketë mjedis alkalin jo të zakonshëm që ka ajrim (oksigjen) të lartë, lagështi dhe me
rezistivitet të madh. Këto karakteristika të betonit si elektrolit shtrojnë kërkesat unike që duhet të
kenë sistemet e mbrojtjes katodike të strukturave të BA që janë të ekspozuara ndaj atmosferës.
Problemet mund të paraqiten nëse betoni për rreth anodave thahet, dhe në këto kushte nevojitet
rritja e tensionit operues, 10 -15 V në vend të tensionit të zakonshëm (1 - 5 V) [54].
Katoda është armatura e çeliktë e cila duhet të mbrohet. Duhet të jetë kontinuale, të ketë kontakte
ndërlidhëse që të lejojë rrjedhjen e rrymës, dhe të jetë e ndarë nga anoda me një elektrolit
(tretësira e poreve). Nëse ka ndërprerje të kontaktit elektrik kjo mund të evitohet duke shtuar
edhe një armaturë, tel ose element të salduar së bashku. Nëse ka kontakte të shkurtra me anodën
(zakonisht telat ose armaturat e cekta bien në kontakt me anodat të vendosura mbi sipërfaqen e
betonit ose në birat apo kallëpet në beton), ato duhet larguar ose të bëhet prerja e anodës.
Kontakti elektrik nga armatura në kabllon që e lidh me burimin e rrymës bëhet me anë të
“saldimit termit” [1]. Kjo ngjitje përdorë përzierje karboni dhe pluhur të oksidit të aluminit për të
dhënë një ngjitje në të nxehtë të çelikut me përcjellësin nga bakri.
Anoda është pjesa më kritike e sistemit të mbrojtjes katodike. Nga anoda kërkohet që të jap një
rrymë të kontrolluar të mbrojtjes nga korrozioni të armaturës së çeliktë në beton. Funksioni i
anodave është që të shpërndajnë rrymën në të gjitha zonat që mbrohen, duke e shndërruar rrymën
elektrike nga ridrejtuesit në një rrymë jonike e cila rrjedh nga anoda në katodë, ashtu që
reaksioni katodik ndodh në çelikun e armaturës, duke e ndërprerë korrozionin. Anodat e sistemit
katodik me burim të jashtëm harxhohen shumë ngadalë ose kanë harxhim të kontrollueshëm,
edhe pse gjatë reaksionit anodik, në afërsi të anodave zvogëlohet alkaliteti dhe gjenerohen acidet,
e që mund të sulmoi anodat dhe betonin. Është me rëndësi parësore zgjedhja korrekte e anodave
dhe aplikimi korrekt i saj [4]. Për punimin e anodave përdoren materiale të ndryshme si dhe
sisteme anodike të ndryshme, përzgjedhja e tyre varet nga shumë faktorë.
3.4.2

Pasqyrë e materialeve dhe sistemeve anodike

Materialet për anoda
Tek mbrojtja katodike me burim te jashtëm të rrymës të tubacioneve metalike të vendosura në
tokë ose ujë, çdo metal ose material që është përcjellës i rrymë teoritikisht mund të përdoret si
anodë. Për strukturat e BA, numri i materialeve që mund të përdoren si anoda është shumë më i
kufizuar. Anodat që përdoren në sistemet ICCP duhet të ketë veti specifike, të cilat janë të cekura
në vijim:
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-

punohen në forma dhe madhësi të ndryshme;
të mund konektohet në kabllo bakri (ose të ngjashëm) për polin pozitiv të burimit të
jashtëm –DC;
të aplikohen ose instalohen në vend në BA pa dëmtime;
të japin rrymë mbrojtëse katodike gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre;
të mirëmbahen, riparohen dhe zëvendësohen në fund të jetëgjatësisë së tyre;
të mos dëmtojnë komponentët tjerë;
të mos shkaktojë probleme shëndetësore dhe të sigurisë;
të jenë të pranueshme në pamje.

Materialet e veçanta (individuale) të cilat mund të përdoren si anoda në praktik janë [4]:
- karboni: sferik, grafiti dhe filmat
- alumini: veshjet e aplikuar me sprucim, aliazhet dhe pllakat;
- nikeli: veshjet e aplikuar me sprucim, aliazhet dhe pllakat;
- zinku: veshjet e aplikuar me sprucim, aliazhet dhe pllakat.
Zakonisht për punimi e anodave përdoren materiale kompozite, për të tejkaluar mangësitë
(deficitet) në performansat e materialeve të veçanta kur ato përdoren si anodë.
Këto materiale kompozite mund të jenë veshje të aplikuara në materialet bazë, p.sh kur materiali
bazë nuk ka veti të mira për shpërndarjen e rrymës, por ka fortësinë mekanike dhe formësimin e
anodës, atëherë veshja duhet të jetë në gjendje të transferoj rrymën në beton. Materialet bazë
zakonisht nuk kanë veti të mira për përcjelljen e rrymës në beton pa veshje katalitike, por
mundëson që anoda kompozite të ruaj fortësinë e saj. Këto anoda kompozite zakonisht punohen
nga këto materiale:
- platina, e depozituar ose pllakë në bazë të titanit ose niobit;
- oksidi i ndonjë metali të çmuar i veshur në bazë të titanit ose niobit, p.sh oksidet e rutenit
ose iridit;
- materialet kompozite të lartë shënuara të inkorporuar në kabllo të bakrit për të
përmirësuar shpërndarjen e rrymës.
Materialet tjera kompozite të cilat përdoren tek anodat e ICCP që nuk janë përçues të mirë të
rrymës elektrike por mundësojnë shtrirjen dhe kanë veti dispersive që kërkohen gjatë aplikimit
në sipërfaqe të mëdha janë:
- veshjet përçuese që përdorin materiale karboni si mbushës, ashtu që shpërndarja e
rrymës bëhet nëpërmes kontaktit virtual karbon- karbon;
- plastikë ose polimer përçues, këto mund të vishen në bakër ose bërthama tjera metalike
për qëllim të shpërndarjes së rrymës; rrjedha e rrymës elektrike është nga bërthama
metalike në veshjen polimere e cila ka kontakt intim me betonin;
- asfaltet, rrëshirat ose bitumet të cilat mund të mbushen dhe derdhen në kanalet përreth
shiritave të titanit, shkopit ose tubit anodik primar;
- materialet çimentore që mund të mbushen me pluhura përcjellës të rrymës, fibrat e
karbonit me veshje metalike. Këto materiale çimentore kanë fortësi mekanike dhe
funksion mbrojtës, ndërsa mbushësi mundëson përcjellje elektrike.
- Qeramika përçuese zakonisht është në formë shkopi ose pllake.
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3.4.3

Sistemet anodike

Veshjet përçuese
Janë materiale me bazë karboni (bojëra me mbushës grafiti përçues) dhe me tretës organik ose
uji [4]. Anodat primare janë prej Pt të veshura me Ti ose Nb, okside të metaleve të çmuara të
veshura me Ti, ose fibra karboni të vendosur në veshje, zakonisht me fibra qelqi si përforcues.
Veshjet përçuese aplikohen në sipërfaqet e jashtme të betonit me trashësi prej 400 μm. Veshjet
përçuese janë të lehta dhe nuk e ngarkojnë betonin, ngarkesa shtesë është vetëm 0.5 kg/m2 në
sipërfaqen e veshur. Zakonisht kanë ngjyrë të zezë për shkak të grafitit, por mund të ngjyrosen
me bojëra të ndryshme, zakonisht të bardhë ose hiri. Këto veshje zakonisht janë të dizajnuar të
jenë të qëndrueshme për 25 vite për dendësi të rrymës anodike prej 20 mA/m2 [54]. Jetëgjatësia e
tyre është 10-15 vite për dendësinë e rrymës anodike prej 10 mA/m2 . Veshjet aplikohen me
spërkatje, cilindra ose brusha, mbi to mund të shtohen shtresa dekorative që përmirësojnë edhe
qëndrueshmërinë ndaj ekspozimit në rreze të diellit. Këto anoda nuk rekomandohen për veshjet e
sipërfaqeve për strukturat me lagështi, ose strukturat me variacione ekstreme në përmbajtjen e
klorit. Para aplikimit, sipërfaqja e betonit duhet pastruar, për të larguar të gjitha papastërtitë dhe
veshjet e mëparshme.
Anodat prej polimerëve përçues
Këto anoda janë me bazë karboni ndërsa si mbushës përdoret material polimerik të veshur në një
përcjellës prej bakri. Anoda fiksohet në sipërfaqen e betonit, me anë të materialit të ngjashëm ose
plastikë inerte (fig. 3.8). Anodat kanë diametër tipik pre 7 – 8 mm, ndërsa trashësia totale me
gjithë pjesët për fiksim është 10 – 12 mm [33][54]. Këto anoda janë të dizajnuar të punojnë në
kushtet kur janë të mbuluara plotësisht nga një shtresë shtesë. Tek anodat e para të këtij lloji
dendësia e rrymës ka pasur vlerën 80 -10 mA/m2, por në ditët sotme kjo është reduktuar në
10 mA/m2 dhe jetë gjatësi deri 10 - 15 vite [4]. Sipas prodhueseve për këto anoda nuk kanë
nevojë për mirëmbajtje gjatë jetëgjatësisë së tyre.
Anodat përçuese koks-asfalt
Punohen nga asfalti i modifikuar, duke i shtuar zakonisht koks metalurgjik në mënyrë që të
përcjell rrymën elektrike (fig.3.9.). Për të përmirësua vetitë mekanike dhe lehtësuar aplikimin
shtohen edhe materiale shtesë si rëra ose zalli. Anodat primare në përgjithësi janë prej ferro silici
(14%Si dhe 4.25% Cr) [1][54]. Këto lloj anodash instalohen mbi sipërfaqe të betonit, zakonisht
ura, parkingje ose objekte të ngjashme ndërsa trashësia është rreth 40 mm [54]). Këto lloj
anodash kanë vështirësi gjatë instalimit, shfaqin dobësi gjatë cikleve ngrirje-shkrirje dhe
transportit. Jetëgjatësia e tyre është mbi 20 vite. Këto anoda instalohen me teknikat standarde të
aplikimit të asfalteve. Parametrat operuese të këtyre anodave janë 2 -20 mA/m2 të sipërfaqes së
anodës.
Rrëshirat përçuese (FWA polimerët)
Materialet për këto anoda janë përzierje të rrëshirave dhe grafitit, zakonisht grimca të imta të
koksit. Këto lloj anodash janë zhvilluar në SHBA, ndërsa performansat janë raportuar të jenë të
dobëta. Sistemet e para janë dizajnuar që të operojnë me dendësi të rrymës100 mA/m2, mund të
instalohen në kanale ose mbi sipërfaqen e betonit, anodat primare janë Pt të veshur me Ti ose Nb
apo fibra karboni [1][53]. Jetëgjatësia e këtyre sistemeve është rreth 10 – 15 vite [4]). Përdoren
në platformat e urave, ndërsa problemet e shfaqura gjate punës janë: oksidimi, klorimi dhe
dobësimi i lidhjes me substratin etj.
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Figura 3.7. Instalimi i sistemeve anodike
me polimer përçues [39].

Figura 3.8. Instalimi i anodave me bazë
asfalt-koks [39].

Anodat nga qeramika përçuese
Këto anoda janë diskrete (futen në beton në formë shkopi), janë nga qeramika apo suboksidi i
titanit i cili është shumë rezistentë në mjediset acide dhe alkaline. Kontakti elektrik realizohet me
anë të shiritave të Ti. Pllaka e anodave janë me dimensione 50 x 50 x 2.5 mm [57][63]. Shiritat
përçues të titanit janë me gjerësi 12 mm dhe trashësi 0.5 mm. Parametrat operues janë 60 -120
mA/m2 të sipërfaqes anodike ose 10 – 20 mA/m2 të sipërfaqes së çelikut të armaturës, ndërsa
jetëgjatësia deri 25 vite [4].
Veshjet e zinkut me sprucim
Materiali për këto anoda është prej zinkut të pastër i cili mund të mbulohet me ndonjë veshje
dekorative dhe mbrojtëse. Aplikohet në sipërfaqet e jashtme të betonit me trashësi rreth 200 μm,
jetëgjatësia e këtyre anodave është rreth 10 – 15 vite [33]. Anodat primare janë nga titani, çeliku
inoks ose pllaka tunxhi që vendosen në sipërfaqe të betonit me një shtrat izoluese nga epokside
para veshjes. Një lidhje anodike nevojitet për rreth 9 m2 sipërfaqe [54]. Aplikohet me sprucim
termik me anë të harkut elektrik ose me flakëdhënës me gazra oksigjen/acetilen, cilindër ose
brushë. Parametrat punues të këtyre anodave janë: dendësia e rrymës 5 -15 mA/m2[4]. Para se të
aplikohen anodat duhet bërë përgatitjen adekuate të sipërfaqes së betonit. Në sipërfaqe nuk duhet
të ketë ndonjë pjesë e armaturës së çeliktë në mënyrë që të evitohen kontaktet e shkurta.
Anodat me bazë titani
Anodat nga titani janë në formë rrjete të ekspanduar, shiriti apo edhe shkopi (fig.3.10). Trashësia
e rrjetave është 0,5 – 2 mm. Vrimat në rrjeta janë zakonisht të rendit 30 x70 mm deri 100 x200
mm. Pesha tipike e këtyre është 0.1- 0.25 kg/m2. Rrjetat punohen në formë shiriti me gjerësi
1 – 1.2 m dhe gjatësi 50 – 200 m [54][63]. Jetëgjatësia e këtyre anodave është mbi 20 vite. Për
dendësinë e rrymës në sipërfaqen e rrjetës prej 200 mA/m2 jetëgjatësia e materialit anodik është
10 – 50 vite. Këto anoda janë të dizajnuar që tërësisht të jenë të futura në kapsula me beton.
Masa e tërësishme e mbulesës varet nga vendi ku është instaluar rrjeta. Trashësia minimale është
10 mm, optimale 15 mm. Parametrat operues janë 50 – 200 mA/m2 për sipërfaqen kufitare
anodë/beton. Anodat mund të aplikohen mbi sipërfaqen e betonit të përgatitur dhe të ngurtësuar
më parë, pastaj mbulohen me shtresën mbuluese të betonit, nuk kërkohet ndonjë mirëmbajtje e
veçantë gjatë kohës së shfrytëzimit.
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Figura 3.9. a) Anoda me bazë Ti/MMO; b) Instalimi i shiritave anodik Ti/MMO [63].

3.4.4

Dizajinimi i sistemeve të mbrojtjes katodike

Dizajnimi i mbrojtjes katodike konvencionale për strukturat e çelikut në tokë dhe ujë është një
disiplinë shumë e zhvilluar, e cila përfshinë përllogaritjet e madhësisë dhe gjeometrisë së
strukturës që duhet mbrojtur, llogaritjet e rrymës së nevojshme për mbrojtje dhe dizajnimin e
llojeve të përshtatshme dhe madhësinë e shtratit të tyre.
Për fat të keq dizajnimi i një sistemi të MK për çelikun në beton nuk është mirë e “dokumentuar”
siç është për sistemet konvencionale të MK. Për të kompensuar këtë janë përvetësuar disa
parametra të dizajnimit të MK për strukturat nëntokësore dhe nën ujore, vlerat e këtyre
parametrave relativisht janë të fiksuara (pandryshuar) edhe për mbrojtjen e çelikut në beton mbi
nivelin tokësor [4].
Dy faktorë parësor për dizajnimin e sistemit të MK të çelikut në beton që duhet marr parasysh
janë dendësia e rrymës mbrojtëse dhe shpërndarja e rrymës në armaturën e çeliktë. Përveç tyre,
në dizajnimin e një sistemi të MK ndikojnë edhe një mori faktorësh tjerë siç janë: kostoja,
estetika, pesha, qëndrueshmëria, jetëgjatësia, mirëmbajtja etj. Këta faktorë sekondar mund të
ndikojnë në zgjidhjen korrekte e cila do të jetë kompromis në mes mundësive reale dhe anodave
komerciale të disponueshme, të cilat në shumë raste zgjedhin problemin në mënyrë të
kënaqshme.
Derisa me faktorët sekondar mund të bëhen “kompromise”, me dy faktorët e parë dendësia dhe
shpërndarja e rrymës kjo nuk duhet të ndodh, sepse qëllimi i vetëm i sistemit është që të ndaloj,
zvogëloj ose parandaloj korrozionin e çelikut në beton, dhe nëse dendësia e rrymës është e
pamjaftueshëme ose shpërndarje e rrymës është jo korrekte ky objektiv nuk mund të arrihet.
Procesi i dizajnimit të një sistemi të MK përfshinë disa faza, të cilat duhet marr në konsideratë
dhe dizajnimi gjithnjë duhet bërë nga personi i kualifikuar dhe me përvojë [1]. Për dizajnimin
korrekt rëndësi parësore kanë: zgjedhja e anodave; përcaktimi i zonave mbrojtëse; instalimi i
provave monitoruese dhe respektimi i kritereve të kontrollit të funksionimit të mbrojtjes
katodike.
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Zgjedhja e anodave
Nëse mbrojtja katodike do të aplikohet si metodë e mbrojtjes, atëherë zgjedhja e anodës është me
rëndësi vitale për atë sistem. Për zgjedhjen e anodave duhet pasur në konsideratë aspektin teknik
dhe ekonomik para se të merret vendimi final. Hapi i parë do të jetë si cili sistem i anodave do të
përdoret: anodave diskrete (të ndërfutura), veshje metalike, veshje përçuese ose rrjeta etj. Secili
sistem i anodave ka të metat dhe përparësitë e veta, dhe se cili do të përzgjidhet varet nga shumë
faktorë. Vendimi duhet bazuara në natyrën e strukturës, jetëgjatësinë e sistemit ICCP, ngarkesa
statike, estetike, monitorimi etj. Për anodat e montuara në sipërfaqe duhet njohur dendësia e
rrymës mbrojtëse, p.sh. për strukturat e BA në atmosferë vlera e dendësi të rrymës është 5 – 20
mA/m2 të sipërfaqes së çelikut [4][62].
Veshjet përçuese me bazë karboni kanë kosto më të ultë. Te shumica e këtyre sistemeve nevojitet
edhe një mbi shtresë betoni. Të metat kryesore të këtyre sistemeve rrjedhin nga mbishtresat e
betonit, disa nga këto të meta janë:




rrisin ngarkesën statike në struktura( mbishtresa e betonit),
ato ndryshojnë profilin dhe mund të reduktojnë kullimin,
Mbishtresa do të jetë vështirë të aplikohet në zonat me gjeometri të komplikuar,
posaçërisht kur aplikimi bëhet me spërkatje.

Alternativa e veshjeve janë vendosja e shiritave Ti/MMO, në rast se instalohen në konstruksione
të reja nuk ka nevojë për mbishtresa betoni, por shpërndarja e rrymës është më pak uniforme. Në
strukturat e vjetra këta shirita mund të vendosen në kanale si p.sh. në platformat e urave kur
ndryshimet në lartësinë e saj ose rritja e ngarkesës statike nuk janë të pranueshme dhe kur
mbulesa e betonit është e mjaftueshme. Hapja e kanaleve në çdo 300 mm hapësirë është e
shtrenjtë dhe e vështirë, dhe ky sistem do të përdoret vetëm nëse është e domosdoshme.
Për shumicën e nën strukturave të urave, ndërtesave dhe për aplikimet në pjesët vertikale ose
harkore të poshtme, zakonisht përdoren sistemet e anodave me veshje metalike me sprucim. Ato
kanë jetëgjatësi më të vogël se sistemet e bazuar në titan, por mirëmbahen më lehtë dhe janë më
të lira [37][63]. Përparësitë e sistemeve të veshjeve me sprucim janë:





rritja e paktë e ngarkesës statike
mund të aplikohen në çdo gjeometri
zgjedha e dekorimit final
më e lirë dhe e thjeshtë për riparim ose zëvendësim.

Të metat janë: rezistencë e vogël ndaj abrazionit dhe lagështisë, jetëgjatësia e kufizuar (10 vite
në shumicën e rasteve).
Dizajni i zonave mbrojtëse
Shumë rrallë sistemi i mbrojtjes katodike përmbahet nga një anodë kontinuale që furnizohet me
rrymë nga një burim i vetëm, dhe të mbrojë tërë strukturën e BA. Është normale që strukturat të
ndahen në zona që energjizohen dhe kontrollohen ndaras, dhe në mënyrë elektrike janë të
izoluara nga njëra tjetra.
Dizajni i zonave mund të jetë i diktuar nga kërkesat për tipa të ndryshme të anodave (veshje në
mure, rrjeta në dysheme etj.). Ato mund të bazohen në nevojat e ndryshme për rrymë mbrojtëse,
me zona me përmbajtje të lartë të klorureve të ndara në zona më të vogla në mënyrë që çdo zonë
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të ketë mbrojtje uniforme. Ato mund të dizajnohen për çelikun me dendësi të ndryshëm në pjesë
të ndryshme të pllakave ose shtyllave. Zakonisht preferohet që madhësia e zonave të jetë
50 – 100 m2, por kjo nuk është një rregull strikte [4]. P.sh në SHBA, mbrojtja katodike e
dizajnuar për dyshemetë (platformat) e urave kanë sipërfaqe prej 500 deri 1000 m2, ndërsa për
ato të nën strukturave nga 100 deri 500 m2 [37][64].
Provat monitoruese
Që të masim efektet e rrymës mbrojtëse katodike në BA, instalohen prova në beton. Zakonisht
ato janë gjysmë celula për “zonë” ose zona të veçanta anodike. Në mënyrë ideale gjysmë celulat
vendosen në afërsi të çelikut më të korroduar, dhe futen në mënyrë që sa më pak të dëmtoj
(“shqetëson”) betonin përreth çelikut të korroduar.
Provat më të zakonshme që përdoren janë gjysmë celulat: Ag/AgCl, Hg/HgO; Mn/MnO2; si dhe
shumë të tjera si ato të karbonit, veshje titani etj [1][4][37]. Nga këtë gjysmë celula mund të
matet potenciali dhe përcjellët efikasiteti i MK.
Kriteret e kontrollit të MK
Kriteret e kontrollit për mbrojtjen katodike të strukturave të BA janë objekt i debateve të
konsiderueshme. Tek mbrojtja katodike e çelikut në ujë ose tokë mjafton vetëm të rregullojmë
sistemin që ai të jep rrymë me potencial – 770 mV ose -850 mV ndaj elektrodës Cu/CuSO4 në
sipërfaqe në momentin që sistemi ç’kyçet (rryma e çastit) [1][4][8][54].
Megjithëse, këto kritere nuk janë të pranueshme për çelikun në beton për një varg arsyesh teorike
dhe praktike. Vështirësitë të përcaktimit të kritereve për MK në betonarme arsyetohen me
problemet e matjes së saktë të vlerë së potencialit me kalimin e kohës, pasi që funksionimi i
elektrodave referente mund të ndryshojë. Gjithashtu duhet marr parasysh faktin nëse potenciali
ka vlerë të njëjtë në tërë strukturat. Nëse potenciali nuk ka shpërndarje uniforme atëherë disa
pjesë të strukturave do të tej mbrohen, ndërsa pjesa tjetër nuk do të ketë mbrojtje të mjaftueshme,
pasi që mjedisi korroziv ndërron shumë shpejt në një elektrolit me rezistencës së madhe siç është
betoni.
Këto shkaqe kanë bërë që të ketë një numër të madh të kritereve për shkak të praktikave të
ndryshme të matjes së potencialeve. Matja e ç'vendosjes së potencialeve mund të bëhet kur
ç’kuqim sistemin ose kyçim atë. Matja e potencialit duhet bërë në momentin e ç’kyçjes kur
sistemi është në funksion ashtu që rryma mbrojtëse katodike, ose “rënia IR”, nuk interferon. Kjo
do të thotë se potenciali i gjysmë celulave, pa efekt të rrymës mbrojtëse katodike, është matur për
0.1 ose 1s pas ç’kyçje së rrymës.
Në laborator efekti IR humb për një milisekond ose më pak. Megjithatë, në strukturat e mëdha
me një kapacitator efektivisht të madh, që përbehet nga anoda dhe katoda, efekti merr kohë më të
gjatë që të dobësohet, kështu zakonisht kjo kohë është 0.3 deri 0.50 sekonda.
Pasi që voltmetri digjital bënë matjen tri herë për një sekondë, matja e parë ose e dytë pas
ç’kyqjes merret për përdorim.
Zakonisht matja e ç’vendosjes së potencialit bëhet pas 4 orësh vonesë, në vend të atij të çastit,
dhe vlera e tij duhet të sillet prej 100 deri 150 mV. Kjo matje bëhet në një vend aktiv të
korrozionit (anodë). Nëse depolarizimi prej 100 deri 150 mV vazhdon pas 4 orëve atëherë është e
qartë se mbrojtja katodike e plotëson kriterin.
Kriteri i 100 deri 150 mV është i pranueshëm për tu aplikuar dhe është kriteri më universal i
pranueshëm. Kriteret tjera të kontrollit siç është konstruktimi i lakoreve të logaritmit të rrymës
së aplikuar në varësi të potencialit (E log I), potencialet absolute, makrocelulat ose provat e
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rrymës zero janë përdorë dhe ende përdoren nga disa specialistë të mbrojtjes katodike, por ka
disa kundërthënie rreth teorive të tyre dhe praktikës. Një kriter shtesë që shqetëson është
maksimumi (vlera më negative) i lejuar i potencialit. Nëse potenciali lëvizë në vlerat më negative
se -1100 V në krahasim me elektrodën CSE, ka një rrezik nga lirimi i hidrogjenit.
Është e këshillueshme që të rregullohet limit (kufiri) i potencialit në – 1100 mV ndaj CSE për
potencialin e çastit për të gjitha sistemet. Kjo është më tepër një kufi i përshtatshëm për çelikun
në strukturat e zakonshme të BA, por është një vlerë kufitare shumë rigjide në rastin e çelikut të
paranderë nëse këto struktura janë të mbrojtura ose ekspozuara mbrojtjes katodike [1][4][54].

3.5 SISTEMET E MBROJTJES KATODIKE ME ANODA TË
SAKRIFIKUESHME
3.5.1

Parimet teorike të mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme

Përdorimi i mbrojtjes katodike më 1824 nga H. Davy në realitet ka shënuar edhe fillimin e
përdorimit të anodave të sakrifikueshme, ndërsa kjo metodë më vonë u zgjerua për mbrojtjen e
strukturave nga çeliku në mjedise tjera dhe në kohën e sotme edhe në betonarme. Sistemet e
mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme ose galvanike nuk përdorin burim të jashtëm të
rrymës, sepse këtë rol e luan vetë anoda.
Të gjitha metalet shfaqin një potencial oksidues në mjedis elektrolitik të caktuar. Nëse dy metale
të ndryshme vihen në kontakt elektrik me njëri tjetrin, dhe që të dy janë të futur ose zhytur në
ndonjë elektrolit (p.sh ujë, tokë ose beton) do të krijohet një celulë elktrokimike. Si rezultat kemi
rrjedhjen spontane të rrymës nga metali më aktiv (anoda) në metalin më pak aktiv (katoda)
nëpërmjet të elektrolitit.
Kur ndryshimi i potencialeve të dy metaleve në celulën galvanike është i madh, atëherë do të
gjenerohet më shumë rrymë. Kështu, nëse një metal ose aliazh është më shumë anodik se çeliku i
futur në beton, atëherë metali më aktiv ose aliazhi mund të përdoret si anodë të sakrifikueshme.
Bazat teorike të mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme mund të shpjegohen me ndihmën
e lakoreve të polarizimit, të paraqitur në fig. 3.11 [65].
Do të shqyrtojmë rastin e kontaktit të dy metaleve të ndryshme M1 dhe M2. Metali M1 ka
potencial elektrokimik më negativ se M2, ndërsa lakorja e reduktimit katodik e mjetit oksiduesOx supozojmë se është e njëjtë për të dy metalet.
Kur metalet M1 dhe M2 nuk janë të lidhura me kontakt elektrik ata korrodojnë me vlerën e
potencialit EcorrM1 respektivisht EcorrM2 ndërsa rrymat korroduese respektive janë IM1 dhe IM2. Si
shihet nga figura IM1 >IM2.
Nëse këto dy metale vihen në kontakt elektrik me anë të një përçuesi metalik krijohet një celulë
galvanike në të cilën metali më pak fisnik M1 luan rolin e anodës ndërsa metali M2 atë të
katodës. Rryma koroduese për metalin M1 do të rritet dhe ka vlerën IM1(M2), ndërsa për metalin M2
do të ndërpritet ose të zvogëlohet në një shkallë të papërfillshme dhe ka vlerën IM2(M1).
Pra mbrojtja nga korrozioni i ndonjë metali në mjedise agresive bëhet me sakrifikimin e një
metali tjetër që është më pak fisnik se metali që mbrohet.
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Figura 3.10. Lakoret e polarizimit për dy metale të ndryshme kur janë në kontakt.

Ndryshimi i potencialit në mes anodës së sakrifikueshme dhe metalit që mbrohet (zakonisht
çelikut) varet nga mjedisi rrethues. Efektiviteti i një anode nuk është i përcaktuar vetëm nga
potenciali i anodës, por edhe nga madhësia e polarizimit anodik. Polarizimi si u shpjegua në kap.
1, është ndryshimi i potencialit efektiv të anodës (ose katodës) si rezultatit i rrjedhjes së rrymës
në mes anodës dhe katodës. Kërkesë themelore për një anodë është që të jetë e aftë të jap rrymë
me dendësi të mjaftueshëm, të bëjë polarizimin e çelikut, ashtu që çeliku të mos korrodoj ose do
të korrodoj në një shkallë të pranueshme [3][4][65]. Kriteret për përdorimin të ndonjë metali ose
aliazhi si anoda të sakrifikueshme janë:
 Potenciali elektrokimik stacionar me vlerë negative të lartë në atë mjedis,
 Tretshmëria e njëtrajtshme,
 Kapacitet të madh të rrymës,
 Të ketë vetë tretshmëri minimale,
 Polarizim minimal.
Ndërsa faktorët e jashtëm të cilët duhet konsideruar në raport me performansen e anodave janë:
 Sipërfaqja e çelikut që duhet mbrojtur,
 Elektroliti: (përbërja kimike, temperatura, rezistiviteti elektrik, pH),
 Kontakti elektrik i anodës me elektrolitin.
Kështu, performanca e anodës së sakrifikueshme është një intereaksion kompleks në mes vetive
elektrokimike të anodës dhe faktorëve mjedisor që ndikojnë në te.
Llogaritja e kapacitetit dhe efikasitetit të anodave galvanike
Kapaciteti teorik i anodave të sakrifikueshme, Kt, për njësi të masës, llogaritet duke marr për
bazë përbërjen e aliazhit sipas barazimit 3.7 [3][65].

K t (aliazh ) =

ΣX i ⋅ K i
100

(3.9)

Në barazim Xi paraqet përmbajtjen masore në përqindje të elementit në aliazh, Ki është kapaciteti
teorik i rrymës i elementit aliazhues.
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Rendimenti i rrymës për anodat galavnike, η(%), llogaritet sipas barazimit:
Qp
(3.10)
η (% ) =
⋅ 100
Qt ,
Ku Qp dhe Qt janë sasia praktike (reale) e rrymës dhe teorike respektivisht.
Sasia teorike e rrymës teorike e anodës galvanike për masë të caktuar mund të llogaritet sipas
barazimit:
(3.11)
Qt = (m1 − m2 ) ⋅ K t
Ku: m1, m2 janë masat fillestare dhe përfundimtare të anodës.
Sasia praktike e rrymës, Qp mund të llogaritet nga rryma e matur dhe koha e punës së anodës
respektivisht të mbrojtjes katodike.
Ndërsa efikasiteti i mbrojtjes ndaj katodës (çelikut) e dhënë nga anoda e sakrifikueshme, mund të
llogaritet në bazë të barazimit 3.10.
m
(3.12)
η (% ) =
⋅ 100
m1
m1 – është masa fillestare e çelikut, ndërsa m2 masa përfundimtare e çelikut.
Masa e nevojshme e anodës së sakrifikueshme llogaritet sipas shprehjes:
I ⋅ t ⋅ 8760
mA = m
(3.13)
α ⋅ Kt
Ku Im është rryma mbrojtëse, t është koha e qëndrueshmërisë (jetëgjatësia) në vit, α është faktori
korrektues, vlera e tij zakonisht për anodat të sakrifikueshme me bazë Al ka vlerë 0.8 – 0.85,
Kt – kapaciteti teorik i anodës
Metalet që përdoren për anodat të sakrifikueshme
Parimisht secili metal që ka potencialin standard më negativ se metali që do të mbrohet mund të
përdoren si anoda të sakrifikueshme. Metalet që zakonisht përdoren për mbrojtjen katodike
galvanike janë zinku, alumin, magnezi dhe aliazhet e tyre. Vetitë elektrokimike të këtyre
metaleve janë dhënë në tabelën 3.3.
Tabela 3.3. Vetitë elektrokimike të metaleve anodike [3][65].

Madhësia
Potenciali standard i metalit themelor, [V]
Potenciali stacionar i anodës të
sakrifikueshme ndaj elektrodës së
Cu/CuSO4, [V], në tokë
E e çiftit çelik / anode, [V]
Kapaciteti teorik, [As/kg]
Kapaciteti real, [As/kg]
η i anodës të sakrifikueshme, [%]
Harxhimi teorik i materialit, [mg/As]
Kapaciteti real, [mg/As]

Metali bazë i anodës të sakrifikueshme
Zn
Mg
Al
- 0.76
-2.38
-1.66
- 0.9 deri -1.6
-1.4 deri -1.6
0.9 deri -1.2

0.35 – 0.55
295.2 x104
(280-290) x104
deri 95
0.339
0.8
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0.85 – 1.20
792 x104
(395 – 430)x104
50 -55
0.126
0.25

0.35 – 0.65
1072.8 x104
( 540-870)x104
50 - 80
0.093
0.11 – 0.18
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3.5.2

Përdorimi i anodave të sakrifikueshme për mbrojtjen e çelikut në beton

Pas instalimit të parë të mbrojtjes katodike në strukturat e betonarmesë më 1973, kjo mënyrë e
mbrojtjes është zhvilluar shumë. Në dekadën e fundit janë bërë shumë përparime edhe në
aplikimin e MK me anoda galvanike (fig.3.12).

Figura 3.11. Mbrojtja e çelikut në beton me anë të anodave të sakrifikueshme.

Sistemi i parë i SACP për mbrojtjen e betonarmesë është instaluar në SHBA më 1978 duke
përdorë alumin, ndërsa nga viti 1976 deri 1980 në Illionis është bërë hulumtimi i anodave
galvanike me bazë zinku. Të dy këto sisteme pas kalimit të periudhës fillestare kanë dhënë rrymë
prej 10 – 30 mA/m2, dhe pas disa viteve të operimit kanë arritur vlerën e depolarizimit prej
100 mV [33]. Përkundër raporteve të para negative, performansa e tyre me kalimin e kohës duket
se ka qenë e mirë dhe nuk ka pasur nevojë për mirëmbajtje gjatë kohës së funksionimit.
Sistemet e mbrojtjes katodike SACP janë përdorë në mënyrë rutinore në Detin e veriut, në
platformat e nxjerrjes së naftës në beton dhe strukturat e hekurta [1].
Pas vitit 1990 janë bërë përparime të dukshme në zhvillimin e sistemeve të SACP për mbrojtjen
e urave, sidomos në mjediset bregdetare, ndërsa pas vitit 2000 edhe për përdorimin e tyre në
mjediset kontinentale [67].
Karakteristikat themelore të MK me anoda të sakrifikueshme
Përparësi e sistemit të mbrojtjes SACP është se nuk ka nevojë për burim të jashtëm të energjisë,
aparaturë shtesë si ridrejtues, mirëmbajtje etj. Këto kërkesa minimale të sistemeve SACP bëjnë
që instalimi i tyre të jetë relativisht i lehtë dhe kostoja për instalimin e tyre është më e ultë se e
sistemeve ICCP.
Derisa tensioni punues (driving voltage) te sistemet ICCP të MK shkon deri 100 V, te sistemet
SACP të MK tensioni punues është i kontrolluar nga potenciali i qarkut të hapur (OCP) dhe
paraqet ndryshimin e potencialeve të anodës dhe çelikut dhe zakonisht nuk kalon vlerën prej
1.0 V [68]. Për këtë shkak sistemet e mbrojtjes katodike me anoda galvanike SACP kanë më pak
efekte negative tek strukturat e mbrojtura, mbi të gjitha nuk ka rrezik nga lirimi i hidrogjenit dhe
nuk dobësojnë lidhjen beton – çelik. Për këtë arsye MK me anoda galvanike është e përshtatshme
për mbrojtjen e strukturave nga betonarmeja e parandera.
Të metat e sistemet SACP janë se pas instalimit më nuk mund të ndikohet në parametrat operues,
shpërndarjen e rrymës dhe jetëgjatësia e tyre është më e vogël.
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Përdorimi i anodave galvanike është shumë i përshtatshëm për nën strukturat e urave. Këto nën
struktura zakonisht kanë sipërfaqe vertikale, harkore apo edhe të parregullta. Gjithashtu shumë
nga këto nën struktura janë shumë të dukshme, kështu që anodat galvanike jo vetëm duhet t’i
mbrojnë këto struktura por edhe të plotësojnë kërkesat estetike.
Në konstruksionet e vjetra nga BA të cilat janë të dëmtuara nga korrozioni, zakonisht riparimi
bëhet duke zëvendësuar betonin e degraduar. Këto riparime bëhen në strukturat në të cilat nuk ka
pasur të instaluar MK. Riparimet dhe rehabilitimet e strukturave në krahasim me zëvendësimin e
tyre më të reja ofrojnë një varg përparësish disa prej të cilave janë dhënë në vijim:




Kryerja më e shpejtë e riparimeve se e ndërtimit të strukturave më të reja,
Pengesa më të vogla në komunikacion ose në funksionimin e objektit,
Ndikimi më i vogël në mjedis: sasia më e vogël e mbetjeve të materialit inert të përdorur,
zvogëlojnë mbushjen e deponive të materialeve inerte, zvogëlon koston etj.

Për riparimin e dëmtimeve të shkaktuara nga plasaritjet ose rënia e betonit opsioni më i
zakonshëm është zëvendësimi i betonit (“patch repair”) të dëmtuar me beton të freskët. Te
betonet e përfshira nga korrozioni i shkaktuar nga kloruret, edhe nëse në pjesën e riparuar të
betonit janë larguar gjitha kloruret, në afërsi të zonave të riparuara mund të formohen anoda të
reja, pasi qënë afërsi të vendit të riparuar në betonin e vjetër mund të ketë mbetur një sasi e
klorureve [1].[69].
Kjo dukuri është shpjeguar në fig. 3.13.,në zonat e afërta me ato të riparuar, në sipërfaqen e
çelikut mund të formohen vende anodike të reja. Për të shmangur këtë fenomen zakonisht
preferohet përdorimi i anodave galvanike (fig. 3.13.-c)
Rezistenca e betonit është faktorë kryesor në vlerësimin se a është sistemi SACP i përshtatshëm
për aplikim në ndonjë strukturë nga betonarmeja. Në rast se rezistenca e betonit është shumë e
lartë, atëherë ndryshimi i potencialeve ndërmjet anodës dhe çelikut mund të mos ketë madhësinë
e duhur për të mbrojtur strukturat nga degradimi për shkak të korrozionit të armaturës.
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Figura 3.12. Ndërrimi i potencialit në çelik gjatë riparimit me beton të ri:
a) Korrozioni lokal në betonin me klorure; b) Formimi i anodave “fqinje” pas riparimit;
c) Mbrojtja e çelikut me anoda të sakrifikueshme.

Rezistenca e betonit në vendet kontinentale është i lartë në krahasim me betonin që është
vazhdimisht i ekspozuar ujit të detit ose vendeve me lagështi.
Veçori tjetër e proceseve anodike është se rezistenca mund të rritet me formimin e oksideve
(produkteve të korrozionit) pasi që anoda sakrifikues korrodon dhe produktet e korrozionit nuk
mund të largohen nga betoni. Pasi që anodat galvanike vendosen në beton, është e rëndësishme
që të parandalojmë formimin e oksideve në sipërfaqen e anodave, pasi që mund të zvogëlojnë
performansën e anodave.
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Për të shmangur këtë anodat e futura në beton duhet të përmbajnë aktivator kimik i cili gjeneron
bashkëprodukte të korrozionit të cilat janë të tretshme. Anodat e futura mund të aktivizohen me
alkalie në pH 14 – 14.5, ose me anë të klorureve, bromureve dhe sulfateve. Pasi që kloruret dhe
sulfatet janë agjent të korrozionit të çelikut në beton, ato mund të mos jenë të pranueshëm për
këtë qëllim. Nëse përdoren këto kripëra si aktivator anodat duhet instaluar së paku 50 mm larg
armaturës, nëse sulfatet përdoren si aktivatorë, duhet pasur kujdes që të mos vije në kontakt me
betonin pasi që ato e sulmojnë atë [70].
Për sistemet SACP të instaluara në strukturat nga BA janë përdorë kryesisht këto metale: zinku,
alumini dhe magnezi si dhe aliazhet e tyre. Për shkak të rezistivitetit të madh elektrik të betonit,
anodat të sakrifikueshme që duhet të përdoren në këtë mjedis duhet të kenë FEM të lartë (driving
voltage). Përdorimi i anodave në bazë Mg në këtë rast do të ishte i favorizuar, megjithatë
studimet e fundit për anodat të sakrifikueshme me bazë Mg, tregojnë se rezultatet kanë qenë
negative [67][68].
Në vitet e fundit për sistemet e SACP po hulumtohen anodat alternative të veshjeve të lëngëta, të
cilat aplikohen me brushë ose spërkatje në substratin e betonit në temperaturë të dhomës.
Këto veshje të lëngëta përdorin përzierjen e grimcave të imëta të zinkut (75%) dhe magnezit
(25%) në një lidhës të etil silikatit të aplikuar mbi rrjetë titani ose çeliku inoks [71]
Në përgjithësi sot përdoren zinku dhe aliazhet me bazë Al për sistemet e MK me anoda të
sakrifikueshme.
3.5.3

Sistemet anodike të mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme me bazë zinku

Zinku që përdoret për anoda galvanike duhet të jetë shumë i pastër (99,99%), pasi shtesat ose
papastërtitë si Fe, Cu dhe Pb shkaktojnë pasivizimin e tij, zvogëlimin e rrymës mbrojtëse dhe
kapacitetin. Vetitë mbrojtëse të Zn përmirësohen me aliazhimin me 0.1 – 0.5 % Al; 0.02 –
0.15 % Cd; 0.1 – 0.15 % Hg dhe 0.1 % Si [65]. Përparësi e protektorëve nga Zn janë vlera e
madhe e koeficientit të shfrytëzimit, kostoja e ultë etj.
Reaksioni themelor anodik te anodat të sakrifikueshme prej zinku është jonizimi i tij duke liruar
elektronet, këto elektronet do të konsumohen në reaksionet katodike në sipërfaqen e çelikut.
Zn → Zn2+ + 2eZinku në mjedis acid ka potencialin rreth – 1,1 V ndaj elektrodës standard të CSE, pasi që çeliku
pasiv ka potencialin rreth -100 mV ndërsa çeliku aktiv zakonisht nga – 350 deri – 500 mV,
atëherë forca elektromotorike (EMF), e sistemit të SACP që të mbrojë çelikun do të ketë vlerën
0.5 deri 1.0 V, duke supozuar që zinku të jetë aktiv. Potenciali i zinkut do të ndryshoj në të
njëjtën mënyrë si i çelikut, sipas korrozivitetit të mjedisit.
Te sistemet e SACP për strukturat nga BA, sot kryesisht përdoren këto lloje të anodave të
sakrifikueshme nga zinku: anodat zink- hidrogel (anodat adhezive), anodat e zinkut me spërkatje
termike (TS –Zn), rrjeta anodike dhe anodat me kapsula zinku.
Anodat zink – hidrogel (anodat adhesive)
Për të dy sistemet e mbrojtjes katodike (SACP ose ICCP), është e domosdoshme prezenca e
elektrolitit në mes anodave dhe katodave Këtë kusht thelbësor i MK te ky lloj i anodave të
zinkut sigurohet me anë të një shtrese vetëngjitëse në gjendje geli. Sistemi anodik përbëhet nga
folia e zinkut e veshur me një shtresë hidrogeli që shërben si përcjellës jonik (fig.3.14.).
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Kjo shtresë shërben si elektrolit në mes anodës (folia e Zn) dhe katodës (armaturë e çeliktë),
ndërsa deri në momentin e instalimit është e mbuluar me një shtresë mbrojtëse [94].

Figura 3.13. a) Pamje e anodave Zn - hidrogel; b) Skema e instalimit të anodave Zn- hidrogel.

Këto anoda dallohen për thjeshtësinë e instalimit. Sa i përket parametrave operues është
raportuar se dendësia e rrymës ka vlerë të lartë, megjithatë qëndrueshmëria është shqetësuese
sidomos në kushtet e thatësisë. Në këto kushte shfaqen problem me adhezionin e hidrogelit me
betonin [60].
Anodat të sakrifikueshme të zinkut me sprucim termik
Këto anoda janë përdor në mënyrë eksperimentale së pari në Florida të SHBA në kushtet e
mjedisit bregdetar. Përdorimi i tyre është i përshtatshëm sidomos në strukturat me sipërfaqe të
papërshtatshme, kur nuk lejohet ngarkesë shtese etj. Aplikimi i tyre mund të bëhet me dy teknika
me spërkatje me anë të flakës dhe me hark elektrik dhe në të dy rastet përdoren tel zinku.

Figura 3.14. Aplikimi i zinkut me sprucim termik.

Zinku i shkrirë me anë të ajrit të komprimuar spërkatet në sipërfaqen e betonit, trashësia e kësaj
shtrese mund të jetë prej 375µm deri 500 µm [67]. Para se të bëhet spërkatja me zink të shkrirë
duhet bërë ngrohja e sipërfaqes se betonit (120 – 160 0C). Problemet që janë shfaqë gjatë punës
së këtyre sistemeve janë pasivizimi i tyre në kushtet e thatësisë. Koha deri te pasivizimi varet nga
mjedisi dhe efekti i pH në korrozionin e Zn. Sipas Conrete Society jetëgjatësia e këtyre anodave
duhet të jetë 10 vite për trashësinë e shtresës së veshjes prej 200 µm dhe dendësi të rrymës prej
0.007 A/m2 [67].
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Anodat e zinkut në formë kapsule dhe rrjete
Riparimi i strukturave prej BA të dëmtuara nga korrozioni, duke zëvendësuar betonin e
degraduar me të ri, gjithnjë do të sjell krijimin efektin e “anodave në afërsi”. Si u tha më parë në
(3.5.2) për të evituar këtë efekt përdoren anodat galvanike. Anodat më të përshtatshme për
përdorim në këto raste janë ato të kapsulave anodike të zinkut dhe rrjetat.
Anoda në formë kapsule përbëhet nga bërthama prej zinku e cila është e vendosur në kapsulë
betoni special. Kjo veshje betoni duhet të mundësoj që reaksioni anodik të zhvillohet pa pengesë,
dhe njëkohësisht produktet e korrozionit të Zn të mos e dëmtojnë betonin e substratit. Në
kapsulën e betonit zakonisht shtohen edhe substanca aktivatorë (klorure, bromure etj).

Figura 3.15. a) Anoda e Zn në formë kapsule; b) dhe c) instalimi i kapsulave anodike [94][89].

Anodat e Zn në formë rrjete janë lloj i ri i sistemeve të MK me anoda të sakrifikueshme. Këto
anoda janë patentuar nga kompania “Fosroc Internacioanl”. Zakonisht rrjeta anodike instalohet
me anë të xhaketave dypjesëshe (fig.3.16). Përdoren në vendet bregdetare dhe ato të thata. Sipas
të dhënave të prodhuesve këto anoda kanë jetëgjatësi deri 40 vite [94].

Figura 3.16. Përdorimi i anodave të sakrifikueshme të Zn në formë rrjete [63].
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3.5.4

Sistemet anodike te mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme me bazë
alumini

Alumini i pastër nuk mund të përdoret si material anodik për shkak se lehtë pasivizohet, për këtë
arsye për mbrojtjen galavanike përdoren vetëm aliazhet e Al. Elementet që përdoren si shtesa në
anodat galvanike të Al dhe që parandalojnë formimin e filmit pasiv në sipërfaqen e tyre janë Zn e
Mg, dhe quhen elemente aktivizuese. Përmbajtja e këtyre elementeve tek anodat klasike për
mbrojtjen katodike të çelikut në mjedise ujore, atmosferë dhe tokë sillet rreth 8% Zn dhe 5 % Mg
[3], ndërsa për konstruksionet prej betonarmeja përmbajtja e Zn shkon deri 20%. Metalet tjera si
Cd, Ga, In Hg dhe Tl që përdoren në aliazhet për të njëjtat anoda, zakonisht quhen si
ekspanduese të rrjetës (ang. lattice expanders), roli i tyre është që të mbajnë për kohë sa më të
gjatë anodën në gjendje aktive [3].
Aliazhet e ndryshme të Al kanë veti të ndryshme si anoda. Potenciali i tyre sillet prej – 0.75 V
dhe – 1.3 V, koeficienti α është 0.95 për anodat që përmbajnë Hg, ndërsa te anodat që përmbajnë
Cd, In dhe Sn ky koeficient është 0.7 deri 0.8. Edhe pse anodat që përmbajnë Hg si aktivatorë
japin shumë rrymë, përdorimi tyre është reduktuar shumë për shkak se kripërat e Hg janë mjaft
helmuese. Për këtë arsye anodat e Al që përmbajnë Zn dhe In si aktivatorë përdoren më shumë
në të gjitha mjediset.
Aliazhi për anoda të sakrifikueshme për mbrojtjen e çelikut nga korrozioni në beton me bazë
alumin është zhvilluar në bazë të projektit të FHWA (SHBA) [68]. Aliazhi për këto anoda ka
përmbajtur 20 % Zn, 0.2 % In dhe pjesa tjetër alumin. Indium ishte komponentë kryesore e cila e
mbante anodën aktive edhe në kushte të thata. Anoda ishte e dizajnuar që të aplikohet me
sprucim termik me anë të harkut elektrik. Trashësia e këtyre shtresave ishte 300 µm dhe është
pritur që jetë gjatësia e tyre të jetë 10 deri 15 vite. Sistemi i parë i anodave Al- Zn - In me
sprucim termik është instaluar më 1995, dhe pas kësaj ky sistem është përdor në 15 objekte me
sipërfaqe prej 27870 m2. Anodat e Al-Zn-In të aplikuara me sprucim termik janë dizajnuar për
përdorim për nën strukturat e urave.
Te anodat Al-Zn In është e nevojshme që shtresa anodike të ketë minimumin e trashësisë deri
300 µm. Para spërkatjes sipërfaqja e betonit duhet përgatitur sipas procedurave përkatëse.
Kontakti në mes shtresës anodike dhe armaturës së çeliktë realizohet nëpërmjet një pllake
alumini me dimensione 100 x 100 mm (fig. 3.17 - b).
Nga këto studime u konkludua se anodat nga aliazhi Al –Zn –In japin mbrojtje adekuate në MK
me anoda të sakrifikueshme nën kushtet e mjedisit të thatë, me lagështi, në të ftohtë ose ngrohtë.
Megjithatë, ka pasur problem të adhezionit të shtresës së spërkatur të aliazhit Al- Zn –In me
betonin [66].
Anoda të ndryshme të TS Al- Zn –In janë raportuar që japin dendësi të madhe të rrymës
mbrojtëse deri 1.1 mA/m2 si dhe arrijnë kriterin e mbrojtjes katodike për polarizimit të çastit
prej 100 mV [53].
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Figura 3.17. a) Aplikimi i anodave Al- Zn – In me anë të sprucimit termik;
b) Pllaka për kontakt [95].

Një tjetër studim për anodat me aliazhe Al për sistemet SACP është bërë në Quibeck të Kanadasë
gjatë 5 viteve (1998 – 2004). Në këto hulumtime janë krahasuar efikasiteti i tri llojeve të anodave
galvanike: nga zinku, zink -magnez dhe Al- Zn-In. Të tri llojet e anodave janë aplikuar me
spërkatje termike në urat e riparuara. Në bazë të rezultateve të para testuese anodat Al-Zn–In
janë treguar më efikase në mbrojtjen e çelikut nga korrozioni [72]
Anodat galvanike Al-Zn–In në formë të rrjetës së ekspanduar janë zhvilluar nga studimet e
sponsorizuara nga FHWA nga viti 2005. Qëllimi i këtyre hulumtimeve në fushën e anodave të
sakrifikueshme ka qenë gjetja e materialeve të cilat do të mundësonin që anodat të plotësojnë
këto kritere:





Anodat galvanike duhet të jenë të qëndrueshme së paku 25 vite,
Anodat të jenë të qëndrueshme gjatë instalimit,
Forma e anodave duhet të jetë e tillë që të mos pengoj lidhjen e shtresës mbuluese të
betonit,
Madhësia e anodave (në formë rrjetave) të jetë praktike për manipulim gjatë instalimit
dhe transportit.

Hulumtimet në terren i këtyre anodave është bërë nga kompania “Corrpo Internacional” prej vitit
2005. Këto anoda janë në formë të rrjetës së ekspanduara të veshura me aliazh Al–Zn–In dhe
janë instaluar në urën Crawford County po në vitin 2005. Përbërja e aliazhit të sprucuar në rrjeta
ishte 20 % Zn, 0.2 % In dhe pjesa tjetër Al [68].
Me përcjelljen e performances së këtyre anodave të instaluara është gjetur se këto kanë prodhuar
mjaftë rrymë për të mbrojtur çelikun gjatë 5 viteve, duke i përmbushur standardet e kërkuara.
Shqetësimi kryesor ka qenë se këto anoda janë shumë aktive edhe në kushtet e thatësisë, dhe
prodhon flluska gazi nga korrozioni i vet. Prodhuesit shpresojnë se jetëgjatësia e këtij sistemi do
të arrij 25 vite. Rrjetat anodike të instaluar kanë pasur trashësinë 1.5 mm, nga aliazhi
Al-Zn–In [71].
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Figura 3.18. a) Instalimi I rrjetave anodike Al-Zn–In; b) Rrjeta anodike me përforcues [68].

Anodat të sakrifikueshme për mbrojtjen e çelikut në beton, nga aliazhet me bazë alumini
megjithëse që janë përdorë në shumë sisteme ende vazhdojnë të jenë subjekt i shumë
hulumtimeve laboratorike dhe atyre në terren. Forma e aplikimit të këtyre anodave është e
ndryshme anodat e derdhura, veshjet me sprucim termik, rrjetave të ekspanduara të veshura me
aliazh Al-Zn–In (fig.3.18). Hulumtimet laboratorike janë orientuar në mundësinë e përdorimit të
këtij aliazhi edhe në forma tjera, p.sh anodat në formë unaze [81].
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4. PËRGATITJA E ALIAZHEVE Al-Zn-In DHE MATJET
GRAVIMETRIKE E POTENCIODINAMIKE
Fusha e studimit
Mbrojtja katodike e çelikut në betonarme në dekadën e fundit ka njohur zhvillime të reja. Përveç
mbrojtjes katodike me burim të jashtëm të energjisë, zhvillim të hovshëm ka pasur edhe mbrojtja
katodike me anoda të sakrifikueshme ose galvanike (SACP).
Për mbrojtjen katodike të çelikut në beton me anoda të sakrifikueshme sot përdoren anodat nga
zinku dhe aliazhet e aluminit.
Anodat nga aliazhi i aluminit në kohën e fundit janë objekt i shumë studimeve. Në vetitë e këtyre
anodave ndikim vendimtar kanë elementet aliazhuese si Zn dhe In.
Qëllimi i kësaj teze të doktoratës është studimi laboratorik i vetive të anodave sakrifikues nga
aliazhi Al- Zn – In.
Planifikimi i punës eksperimentale
Për të studiuar efikasitetin e anodave të sakrifikueshme nga aliazhi Al-Zn–In janë përgatitur dhe
realizuar pjesa eksperimentale e kësaj teze doktorature.
Pjesa eksperimentale ka përfshirë këto hulumtime laboratorike:
1. Përzgjedhja dhe përgatitja e tretësirave hulumtuese.
2. Hulumtimi laboratorik i shpejtësisë së korrozionit të armaturës së çeliktë:
 Me metodën gravimetrike,
 Me metodën potenciodinamike.
3. Hulumtimi laboratorik i anodave të sakrifikueshme nga aliazhi Al- Zn –In:
 Përgatitja e aliazhit të aluminit me përmbajte të ndryshme të In
 Analiza kimike dhe studimi me mikroskop optik i mikrostrukturës së aliazheve të
përgatitura,
 Përcaktimi i lakoreve të polarizimit anodik të aliazheve të aluminit,

4. Studimi laboratorik i efikasitetit të MK me anoda prej aliazheve Al-Zn-In:
 Përgatitja e modeleve eksperimentale të MK me raport të ndryshme të sipërfaqes
anodike me atë katodike,
 Matja e parametrave elektrokimik i modeleve eksperimentale të mbrojtjes katodike
me anoda të sakrifikueshme prej aliazheve të aluminit.
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4.1 PËRZGJEDHJA DHE PËRGATITJA E TRETËSIRAVE HULUMTUESE
Teknikat eksperimentale të cilat historikisht janë përdorë për hulumtimet e korrozionit të çelikut
në beton përfshijnë këto mënyra:
1.
2.
3.
4.

Studimet laboratorike në tretësirat imituese të mjedisit në poret e betonit-TIP.
Studimet laboratorike me kampion betoni.
Studimet në terren duke ekspozuar kampionet nga betoni.
Studimet në strukturat aktuale.

Zakonisht zgjedhja e njërës metodë para tjetrës bazohet në vlerësimin e kohës dhe kostos në
raport me simulimin sa më të përafërt të gjendjes reale.
Metodat eksperimentale që bazohen në studimet laboratorike në tretësirat ujore imituese, TIP,
kryesisht përqëndrohen në përcaktimin e ndërlidhjes dhe varësisë së potencialit të korrozionit
(Ecorr), vlerës pH dhe përqendrimit të llojeve agresive (p.sh joneve Cl-).
Tretësirat ujore imituese të mjedisit të poreve që përdoren për hulumtimet laboratorike duhet që
në shkallë të lartë të pasqyrojnë përbërjen e tretësirave në poret e betonit, pasi që kjo paraqet
edhe elektrolitin potencial. Këto tretësira në praktikën e hulumtimeve laboratorike janë tretësira
të hidroksideve alkale:NaOH, KOH dhe Ca(OH)2, dhe njihen me shkurtesënTIP (në literaturen
angleze Simulated Pore Solution -SPS). Në tekstin në vijim të këtij punimi ne për këto tretësira
do të përdorim shkurtesën TIP.
Për eksperimentet laboratorike përdoren shumë lloje tretësirave TIP të cilat ndryshojnë për nga
përqendrimi ose numri i hidroksideve alkaline të tretura. Të gjitha tretësirat TIP të hidroksideve
kanë vlerën pH mbi 12.5. Tretësirat TIP me vlerë pH më të ultë se 12.5 përgatiten duke shtuar
acide p.sh HCl ose H2SO4.
Për të gjitha eksperimentet laboratorike të kryera në kuadër të këtij punimi tretësirat TIP janë
punuar sipas autorëve Linnfan dhe Sagues [99]. Tretësira TIP sipas këtyre autorëve ka këtë
përbërje:
1. Hidroksid kalciumi, Ca(OH)2
2. Hidroksid natriumi, NaOH
3. Hidroksid kaliumi, KOH

2 g/L
8.33 g/L
23.3 g/L

Vlera pH e kësaj tretësire TIP zakonisht sillet nga 13.6 deri 14 varësisht nga pastërtia e
hidroksideve të përdorura.
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4.1.1

Përgatitja e tretësirave hulumtuese

Për përgatitjen e tretësirave TIP janë përdorë reagjent me gradë PA të pastërtisë. Matja e
reagjentëve është bërë me peshore me saktësi 0.0001 g, dhe menjëherë janë tretur në ujë të
distiluar pasi që hidroksidet janë shumë higroskopike. Si u tha më parë tretësira TIP është
përgatitur sipas autorëve Linnfan dhe Sagues me këtë përbërje: 2g/L - Ca(OH)2, 8.33 g/L –
NaOH, dhe 22.3 g/L KOH. Pasi që Ca(OH)2 ka tretshmëri të vogël ai është depozituar në fund të
enëve hulumtuese. Dendësia e tretësirës së përgatitur TIP është përcaktuar me areometer dhe
vlera e gjetur ka qenë 1,1 g/l.
Tretësirat hulumtuese për matjet elektrokimike dhe gravimetrike
Nga tretësira fillestare TIP janë përgatitur dy grupe të tretësirave me përqendrime të ndryshme të
joneve klorure ndërsa vlera pH e këtyre tretësirave ishte 14 dhe 8. Përqendrimi i klorureve me
vlerat pH përkatëse të këtyre tretësirave është dhënë në vijim:
1. Tretësirat hulumtuese me pH = 14
a) TIP + 1% NaCl ,
b) TIP + 3.5 % NaCl
2. Tretësirat hulumtuese me pH = 8
a) TIP + 1% NaCl ,
b) TIP + 3.5 % NaCl.

Figura 4.1. Përgatitja e tretësirave me pH =8.
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Tretësirat me pH = 8 janë përgatitur duke shtuar H2SO4 (1:1). Shtimi i acidit sulfurik është bërë
me përzierjen konstante të tretësirës me përzierës magnetik, ndërsa vlera pH është përcaktuar me
pH metër (fig. 4.1).
Tretësirat për modelimet e MK me anoda nga aliazhet e Al-Zn-In
Për këtë grup të eksperimenteve janë përgatitur dy tretësira dhe atë :
1. TIP + 3.5% NaCl, me pH = 14 dhe
2. TIP + 3.5% NaCl, me pH = 8.
Tretësira fillestare TIP ka të njëjtën përbërje si ajo për hulumtimet elektrokimike dhe
gravimetrike. Gjithashtu edhe përgatitja e tretësirës me pH = 8 është bërë në të njëjtën mënyrë.

4.2 PËRCAKTIMI I SHPEJTËSISËS SË KORROZIONIT TË ARMATURËS SË
ÇELIKTË
Materialet dhe mjedisi hulumtues
Përcaktimi i shpejtësisë së korrozionit të armaturës së çeliktë është bërë me metodën
gravimetrike dhe potenciodinamike.
Mostrat për hulumtimet laboratorike janë përgatitur nga çeliku B500C i prodhuesit “Kurum
Internacional SHA- Kombinati Metalurgjik Elbasan”. Sipas certifikatës së prodhuesit çeliku i
plotëson standardet EN 10080 të Bashkimit Evropiane për çelikun e armaturës.
Përbërja kimike dhe vetitë mekanike të çelikut B500C sipas standardit EN 10080 dhe certifikatës
së prodhuesit janë dhënë në tabelat: 4.1. dhe 4.2.
Tabela 4.1. Përbërja kimike e çelikut B500C.

Çeliku
B500C
EN10080
2

Analiza kimike

Përmbajtja maksimale e elementeve në [%] mase
C
0.24

S
0.055

Cu
0.085

Si

P
0.055

Mn

N
0.014

Ceq 1
0.52

0.18

0.031

0.035

0.25

0.018

0.59

0.004

0.34

Tabela 4.2. Vetitë mekanike të çelikut B500C .

Çeliku
B500C
EN10080
2
Vetitë mekanike

1
2

Vetitë mekanike, vlerat minimale
Raporti
Rm/Re,
1.15 – 1.38
1.18

Agt
[%]
6
10.9

Ceq - ekuivalenti i karbonik i karbonit
Sipas prodhuesit

75

Re

Rm

500
565

550
666.7

A
[%]
8
10.6
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Mostrat për hulumtime gravimetrike janë përgatitur nga armatura e brinjuar me diametër nominal
20 mm.
Mostrat për hulumtimet elektrokimike janë përgatitur nga armatura me diametër 10 mm, ndërsa
për modelet e mbrojtjes katodike nga armatura me diametër nominal 20 mm.
Përmasat e mostrave janë dhënë në tabelat përkatëse për shpejtësitë e korrozionit për secilin rast
të hulumtuar.
Për hulumtimet gravimetrike dhe elektrokimike të armaturës janë përdorë të njëjtat tretësira
hulumtuese. Përgatitja e këtyre tretësirave është përshkruar në nën kapitullin paraprakë 4.1.
Përbërja e tretësirave do të jepet për secilin rast të llogaritjes së shpejtësisë së korrozionit me anë
të dy metodave.
4.2.1

Përcaktimi i shpejtësisës së korrozionit të çelikut me metodën gravimetrike

Përgatitja e mostrave
Armatura e brinjuar prej çeliku me diametër nominal d = 20 mm, së pari në torno është
përpunuar deri në sipërfaqe të rregullt cilindrike. Mostrat pastaj janë smeriluar me letër abrazive
SiC të gradës 220, 600 dhe 1200. Mostrat e përgatitura janë shpëlarë me ujë dhe alkool, pas
tharjes është matur masa e tyre në peshore. Matja e masës së mostrave është bë me peshoren me
saktësi deri 0.0001 g. Pas matjes mostrat janë zhytur në tretësirat përkatëse me përbërje dhe pH
të caktuar.
Llogaritja e shpejtësive të korrozionit
Pas largimit nga tretësira përkatëse secila mostër është pastruar së pari me vrushkull uji.
Varësisht nga trashësia e shtresa e produkteve të korrozionit në mostra, ato janë zhytur për pak
kohë në acid klorhidrik HCl (1:1), në të cilin janë shtuar 2 g/l urotropinë. Pas largimit nga acidi,
mostrat janë shpëlarë me ujë dhe zhytur në ujë të distiluar të vluar me pak Na2CO3. Pas tharjes
është matur masa në peshore. Shpejtësia e korrozionit është llogaritur sipas barazimit në vijim:

SH .K . =

∆m m1 − m2
=
S ⋅t
S ⋅t

(4.1)

Ku: m1, m2 - masat e mostrës së armaturës para dhe pas eksperimentit, [g]; Δm – ndryshimi i
masës; S – sipërfaqja e mostrës,[cm2] dhe t – koha e ekspozimit të mostrës në tretësirë, [h].
Ndërsa shpejtësia e korrozionit në mm/vit është llogaritur sipas barazimit:
SH .K . =

m − m2
∆m
= 1
S ⋅t ⋅ ρ
S ⋅t ⋅ ρ

Ku ρ është dendësia e metalit, në këtë rast i hekurit, që është 7.85 g/cm3.
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Shpejtësia e korrozionit të çelikut në tretësirën TIP
Siç thamë më parë tretësira TIP nuk përmban jone agresive që sulmojnë çelikun, vlera pH e kësaj
tretësire është 14. Në këtë lloj mjedisi që nuk përmban substanca agresive, pH ka vlerë të lartë
dhe sipas diagramit E – pH të Pourbaix, ky është regjion imun për hekurin, d.mth. ai nuk
korrodon. Kjo është vërtetuar edhe me matjet gravimetrike, edhe pas qëndrimit prej 336 orëve në
tretësirën TIP mostra e armaturës prej çeliku nuk ka pasur humbje të masës.. Gjatë tërë kohës së
qëndrimit të kësaj mostre në tretësirë nuk është vërejtur ndonjë ndryshim.
Shpejtësia e korrozionit të çelikut në tretësirën: TIP +3.5 % NaCl, pH = 14
Mostra pas përgatitjes është zhytur në tretësirën: TIP +3.5 % NaCl, vlera pH e tretësirës ka qenë
14. Pas qëndrimit për kohën e paraparë në tretësirë, mostra e çelikut largohet nga tretësira,
pastrohet me vrushkull uji, në acid HCl (1:1), me 2 g/l urotropinë, shpëlarë me ujë dhe alkool.
Pas tharjes është matur masa e mostrës në peshore.
Gjatë kohës së qëndrimit në tretësirë shenjat e para të korrozionit lokal janë vërejtur pas një jave.
Ndërsa korrozioni lokal ka filluar të bëhen më i dukshëm në ditët e fundit të qëndrimit të çelikut
në tretësirë.
Masa e mostrës së armaturës para eksperimentit ka qenë 106.0908 g, ndërsa pas 106.0709 g.
Diametri i mostrës ka qenë 15.8 mm, gjatësia l = 70.7 mm dhe sipërfaqja 37.035 cm2 . Shpejtësia
e korrozionit e llogaritur është 4.569∙10-7 g/cm2 (tab. 4.3.).
Tabela 4.3. Shpejtësia e korrozionit të armaturës së çeliktë; tretësira: TIP + 3.5 % NaCl, pH =14.

Masa e mostrës,
[g]
m1 – para
m2 – pas
eksperimentit eksperimentit
106.0908
106.0709

Ndryshimi i
masës, Δm
[g]

Sipërfaqja e
mostrës,
[cm2]

Koha,
[orë]

Shpejtësia e
korrozionit,
[g/cm2h]

0.0199

37.035

1176

4.569∙10-7

Shpejtësia e korrozionit të çelikut në tretësirën TIP +3.5 % NaCl, pH =8
Pas zhytjes së mostrës në tretësirën TIP +3.5 % NaCl, pH =8, siç edhe mund të pritet sulmi i
korrozionit është shfaqur pas një kohe të shkurtë, rreth 3 orëve. Produktet e korrozionit së pari
kanë përfshirë një pjesë të vogël të sipërfaqes. Pas 240 orëve korrozionit ka përfshirë tërë
sipërfaqen e mostrës (fig. 4.2). Korrozioni si shihet ka qenë i përgjithshëm.
Përmasat e mostrës së armaturës së çeliktë kanë qenë: d = 16.8 mm; l = 82.5 mm; S = 45.72 cm2.
Masa e mostrës para eksperimentit ka qenë 141.4677 g, ndërsa pas eksperimentit141.2944 g .
Të dhënat për shpejtësinë e korrozionit të çelikut në tretësirën TIP +3.5 % NaCl, pH =8 janë
dhënë në tabelën 4.4.
Tabela 4.4. Shpejtësia e korrozionit të armaturës së çeliktë; tretësira: TIP + 3.5 % NaCl, pH =8.

Masa e mostrës,
[g]
m1 – para
m2 – pas
eksperimentit eksperimentit
141.4677
141.2944

Ndryshimi i
masës, Δm

Sipërfaqja e
mostrës,

Koha,

[g]
0.1733

[cm2]
45.72

[h]
672
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Shpejtësia e
korrozionit,
[g/cm2h]
5.641∙10-6
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Figura 4.2. Mostrat e çelikut: a) Në tretësirën TIP +3.5 % NaCl, pH =8;
b)në tretësirën TIP +3.5 % NaCl, pH =14.

Siç shihet nga rezultatet e gjetura shpejtësia e korrozionit të çelikut rritet në mjedisin i cili
përmban jone klorure dhe sulfate, çka edhe mund të pritej pasi që në këtë tretësirë (TIP + 3.5 %
NaCl) vlera e pH është 8. Vlerat e shpejtësive të korrozionit të çelikut për të tri tretësirat janë
dhënë në tabelën 4.5.

Figura 4.3. Mostrat e armaturës pas largimit nga tretësirat
TIP + 3.5 % NaCl: a)pH =8; b) pH =14.
Tabela 4.5. Shpejtësitë e korrozionit të armaturës së çelikut.
Tretësira
Shpejtësia e korrozionit
TIP
TIP + 3.5% NaCl,
TIP + 3.5% NaCl,
pH =14
pH =14
pH =8
[g/cm2h]
0
4.569∙10-7
5.641∙10-6
[mm/vit]
0
5.098∙10-3
62.938∙10-3
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4.2.2

Potencialet e korrozionit të armaturës së çeliktë

Çdo metal pas zhytjes në ndonjë tretësirë do të ketë një vlerë të potencialit elektrokimik. Nëse
vlera e potencialit elektrokimik në atë tretësirë do të jetë më elektronegativ se potenciali
standard, metali do të korrodoj në atë mjedis. Vlerat e potencialeve të çelikut janë përcaktuar
ndaj elektrodës standarde të kalomelit (SCE).
Potencialet janë matur në të njëjtat mostra të hulumtimeve gravimetrike, gjatë periudhës kohore
derisa mostrat kanë qenë të zhytura në tretësirat hulumtuese. Matja e potencialeve është kryer me
voltmetrin digjital të tipit “Iskra MI 7030”, i cili ka impendancë hyrëse 106 MΩ.
Në figurat në vijim janë dhënë diagramet e ndryshimit të potencialeve të armaturës së çelikut në
varësi të kohës së qëndrimit të mostrës në tretësirat përkatëse.

Potenciali i çelikut ndaj SCE, [V]

Potenciali i çelikut në tretësirat hulumtuese.

0

Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14
Tretësira TIP, pH =14
Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH=8

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1 0

100 200 300 400 500 600 700
Koha, [orë]

Figura 4.4. Potenciali i çelikut në tretësirat hulumtuese.

Potenciali i çelikut në tretësirë me pH = 14 dhe pa pranin e joneve klorure ka vlera më pozitive,
dhe kjo tendencë nuk ndërron me kohë. Madhësia mesatare e potencialit elektrodik të çelikut në
këtë tretësirë ishte - 0.330 V ndaj SCE.
Në tretësirën me pH =14 me përmbajtje 3.5% NaCl potenciali i çelikut është më negativ, vlera
mesatare ishte – 500 mV . Ky potencial me kalimin kohës nuk ndërron shumë dhe stabilizohet
rreth vlerës - 0.5 V ndaj SCE.
Vlerë edhe më negative të potencialit çeliku ka në tretësirën hulumtuese me pH = 8 dhe 3.5%
NaCl. Edhe në këtë tretësirë potenciali i çelikut stabilizohet shumë shpejtë, vlera mesatare e
potencialit të matur në krahasim me elektroden SCE ishte - 0.768 V.
Ky dallim i potencialeve elektronike të çelikut është i pritshëm duke marr parasysh vlerën e pH
dhe përqendrimin e joneve klorure. Vlerat e tilla të potencialit tregojnë se çeliku do të korrodoj
me shpejtësi më të madhe në tretësirën me pH =8 dhe në prani të joneve klorure. Ky konstatim
është vërtetuar edhe nga rezultatet e gjetura me matjet gravimetrike.
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4.2.3

Përcaktimi i shpejtësisës së korrozionit të çelikut me metodën potenciodinamike

Mostrat për matjet elektrokimke janë përgatitur nga materiali i njëjtë si për matjet gravimetrike,
me sipërfaqe të ekspozimit 0.1561 cm2. Para çdo testi mostra është pastruar me letër SiC,
shpëlarë me ujë dhe acetone dhe pastaj është vendosur në celulën elektrokimike. Paraqitja
skematike dhe pamje e elektrodës punuese prej armaturës së çeliktë janë dhënë në figurën 4.5.

Figura 4.5.a) Skema e elektrodës punuese;b) Elektroda punuese nga çeliku.

Matjet elektrokimike janë realizuar me aparatin Potenciostat/Galvanosta,Tacussell PJT 24 -1.
Celula elektrokimike ishte e përbërë nga elektroda referente e Hg/Hg2SO4/Na2SO4, (potenciali
ndaj SHE +658 mV), elektroda ndihmëse (counter elektroda) e platines dhe elektroda punuese
nga armatura e çelikut.
Tretësirat hulumtuese janë përgatitur njësoj si për hulumtimet gravimetrike. Së pari është
përgatitur tretësira bazë alkaline që imiton tretësirat në poret e betonit ose shkurt TIP. Nga kjo
tretësirë TIP me shtimin e acidit sulfurik janë punuar tretësirat me këto vlera të pH: 5, 6 dhe 10.
Lakoret e polarizimit janë përcaktuar me eksperimente potenciodinamike.
Çeliku është polarizuar deri në vlerën ± 250 mV nga potencial i korrozionit me shpejtësi skanimi
prej 6 x10-3 mV/min (ose 0.1 mV/s), për vlerat e potencialit të imponuar pastaj është regjistruar
rryma. Nga vlerat e lexuara të rrymës korroduese janë konstruktuar lakoret Tafel të polarizimit
anodik dhe katodik. Lakoret e polarizimit që japin varësinë e dendësisë së rrymës nga potenciali i
imponuar (icorr – E) në tretësirat përkatëse janë dhënë në diagramet në vazhdim.
Nga lakoret e polarizimit anodik dhe katodik përcaktohet dendësia e rrymës korroduese. Vlera e
dendësisë të rrymës korroduese përcaktohet në pikëprerjen e pjerrësive Tafel të pjesëve lineare të
lakoreve anodike dhe katodike. Në bazë të këtij parimi është përcaktuar dendësia e rrymës
korroduese dhe është llogaritë shpejtësia e korrozionit për secilin rast.
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Lakoret polarizuese të çelikut në tretësirën me pH = 10.
3.5
Polarizimi anodik

Logi µA/cm2

3
2.5

Polarizimi katodik

2
1.5
1
0.5
0
-1500

-1000

-500

0

Potenciali, [mV]

Figura 4.6. Lakoret e polarizimit anodik dhe katodik të çelikut në tretësirën me pH =10.

Në fig. 4.6. shihet se lakorja e polarizimit anodik në tretësirën me pH =10 polarizimi anodik ka
shtrirje gati lineare, rryma korroduese rritet shpejtë për çdo vlerë të potencialit të imponuar
pozitiv. Lakorja katodike ka një shtrirje më të ngadalshme dhe rryma katodike zvogëlohet me
ngadalë për vlerat më pozitive të potencialit

Logi , µA/cm2

Lakoret polarizuese të çelikut në tretësirën me pH = 6.
3
2.5
2

Polarizimi anodik

1.5

Polarizimi katodik

1
0.5
0
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-1000
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Figura 4.7. Lakoret e polarizimit anodik dhe katodik të çelikut në tretësirën me pH = 6.

Rryma anodike në tretësirën me pH =6, pas rritjes fillestare të shpejtë, me rritjen e potencialit kjo
rritje është më e ngadalt se ne pH =10. Rryma katodike në këtë tretësirë ka një zvogëlim gradual
me vlerat pozitive të potencialit.
Në tretësirën pH = 5, lakoret e polarizimit anodik dhe katodik kanë një shtrirje më të madhe, dhe
pjesa lineare e lakoreve Tafel janë më të qarta. Rryma anodike rritet gradualisht për vlerat
pozitive të potencialit, kjo rritje në fillim nuk është aq e shpejtë, por pastaj për potencialin
-1100 mV kjo rritje është më e theksuar (fig.4.8).
Ndërrimi i potencialit kah vlerat negative ndikon që rryma katodike të rritet më ngadal dhe atë
sidomos pas që potenciali të ketë vlerën -1175 mV.
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Lakoret polariziuese të çelikut në tretësirën me pH = 5.
2.5

Logi, µA/cm2

2

Polarizimi anodik

1.5

Polarizimi katodik

1
0.5
0
-1250 -1200 -1150 -1100 -1050

Potenciali, [mV]
Figura 4.8. Lakoret e polarizimit anodik dhe katodik të çelikut në tretësirën me pH = 5.

Pas përcaktimit të dendësisë të rrymës korroduese duke shfrtytëzuar ligjin e Faradeit është
llogaritur shpejtësia e korrozionit. Shpejtësitë e korrozionit nga matjet elektrokimike janë
llogaritur sipas barazimit:
SH .K = K 1

icorr .

(4.3)
⋅ EW
ρ
Ky SH.K. është shpejtësia e korrozionit në mm/vit, icorr - dendësia e i rrymës në µA/cm2,
K1 =3.27 x10-3, mm g/ µA cm vit, ρ – dendësia e metalit në g/cm3 dhe EW- masa ekuivalente që
në këtë rast konsiderohet madhësi pa dimensione.
Tabela 4.6. Shpejtësia e korrozionit të çelikut nga matjet elektrokimike.
Vlera pH e tretësirave

10

Dendësia e rrymës
korroduese,
[µA/cm2]
0.49

Shpejtësia e
korrozionit
[mm/vit]
5,71 x10-3

6

1.18

13,76x10-3

5

0.95

11,08 x10-3

Vlerat e gjetura të shpejtësisë së korrozionit të çelikut me metodën gravimetrike dhe
potenciodinamike zaonisht dallojnë, dhe mospërputhja e tyre shpjegohet me faktin se ky
korrozion është i imponuar me anë të polarizimit [30].
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4.3 PËRGATITJA E ALIAZHEVE Al–Zn-In DHE MATJET
POTENCIODINAMIKE
4.3.1

Përgatitja e aliazheve Al- Zn -In për studime laboratorike

Përdorimi i aliazheve me bazë alumini si anoda sakrifikues është zhvilluar duke kuptuar rolin e
elementeve aliazhues në mbajtjen aktive të tretjes së aluminit, ashtu që anodat do të kenë
efikasitet të madh. Në mes këtyre anodave më premtues janë aliazhet e Al- Zn –In. Sasia e këtyre
elementeve të pranishëm në aliazhet Al-Zn-In, shpërndarja e tyre dhe madhësia e kokrrizave
ndikojnë në vetitë elektrokimike të anodave Efikasiteti i anodave nga aliazhi Al- Zn –In sipas
shumë hulumtuesve varet nga mikrostruktura e cila përftohet gjatë procesit të ngurtësimit.
Faktori kryesor që ndikon në makro dhe mikrostrukturën e aliazhit është nga shpejtësia e
ngurtësimit. Konsumi uniform i anodave Al - Zn –In gjatë kohës së shfrytëzimit është kruciale
për të arritur qëllimin e mbrojtjes katodike. Sipas shumë autorëve anodat e përftuara në
temperatura të larta kanë kapacitet më të vogël të rrymës në krahasim me ato në temperaturë të
ultë, për këtë arsye këta autor rekomandojnë që temperatura e metalit (aliazhit) të shkrirë të
mbahet në 710 0C ndërsa e kallëpit 400 0C në mënyrë që anodat e përftuara të kenë veti
elektrokimike optimale gjatë kohës së shfrytëzimit [75].
Rritja më madhe e temperaturës shkakton avullimin e Zn dhe zvogëlimin e precipitimit të Zn në
matriksin e Al. Gjithashtu, në temperaturat e larta të derdhjes In mund të oksidohet gjatë shtimit
të tij në aluminin e shkrirë. Nëse temperatura gjatë derdhjes mbahet në 710 0C dhe e kallëpit në
400 0C, potenciali do të jetë mjaftë negativ për të arrit efikasitetin maksimal të anodave [75].
Materialet dhe metodologjia e përgatitjes së aliazheve
Për studimin e efikasitetit dhe ndikimin e elementeve aliazhuese në vetitë e anodave të
sakrifikueshme me bazë Al janë përgatitur tri aliazhe Al- Zn – In, me përmbajtje të ndryshme të
indium. Këto tri aliazhe të Al me përmbajtje të ndryshme të In janë shënuar me simbolet A1, A2
dhe A3.
Aliazhet e aluminit për anoda janë përgatitur nga alumini 99,99%, zinku dhe indiumi metalik me
gradë PA. Për përgatitjen (shkrirjen) e aliazhit së pari janë llogaritur masat e metaleve për
vëllimin e filxhanit prej grafiti. Masat fillestare të metaleve përbërëse në të tri shkrirjet e
aliazheve përkatëse janë dhënë në tabelën 4.6.
Tabela 4.7. Masat dhe përmbajtja e metaleve në shkrirjet e aliazheve.
Nr.

Elementi

1

Indiumi

0.140

0.091

Aliazhi A2
Masa
%
[g]
0.280
0.18

2

Zinku

29.4

19.27

29.4

19.55

29.4

19.24

3

Alumini

123

80.63

123

80.56

123

80.48

152.54

100

152.68

100

152.82

100

Masa e tërësishme e shkrirjeve

Aliazhi A1
Masa, [g]
%
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Aliazhi A3
Masa
%
[g]
0.420
0.27
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Për shkrirje është përdorë filxhani prej grafiti me vëllim 118 cm3, ndërsa për derdhje kallëpi po
ashtu nga grafiti, me tre cilindra me vëllim prej 43.8 cm3.
Shkrirja e aliazheve është bërë në laboratorët e FSHN, në furra elektrike. Për procesin e derdhjes
së aliazheve janë përdorë dy furra elektrike. Në njërën është bërë shkrirja e metaleve të ngurta
në temperaturë 710 0 C dhe në tjetrën është mbajtur kallëpi në 400 0C.
Para shkrirjes janë matur masat përkatëse të metaleve në peshore analitike me saktësi 0.1 mg. Në
filxhanin e pastruar së pari është vendosur masa e aluminit dhe pastaj është futur në furrë
elektrike me temperaturë 710 0C. Pas shkrirjes së aluminit në filxhan është shtuar zinku dhe
prapë është vendosur në furrë derisa e tërë masa ka arrit temperaturën 710 0C. Pas kësaj në
masën e shkrirë është shtuar masa e indiumit. Pas shtimit të indiumit masa e shkrirë është përzier
me shkop grafiti me qëllim të homogjenizimit të masës. Filxhani i grafitit me aliazh përsëri është
futur në furrë që të arrihet temperatura prej 710 0C. Pasi që shkrirja e metaleve ka arrit
temperaturë dhe është homogjenizuar, atëherë me shpejtësi aliazhi i shkrirë qitet në kallëpin e
mbajtur në 400 0C. Janë bërë gjithsej 4 shkrirje, njëra provuese për të caktuar sasinë e Zn dhe In
të lidhur në aliazh. Pasi që është bërë analiza e kësaj shkrirje dhe është vërtetuar metodologjia,
është bërë edhe përftimi i tri aliazheve më përbërje të ndryshme të In.
Analiza kimike e aliazheve të aluminit
Analizat kimike të shkrirjeve të aliazheve është bërë në laboratorin e minierës “Trepça” në Tunel
të parë. Analizat janë bërë me metodën e AAS, dhe atë me absorberin atomik të tipit SOLAAR .
Përbërja kimike e aliazheve të përgatitura është dhënë në tabelën 4.7.
Tabela 4.8. Përbërja kimike e aliazheve të Al–Zn-In.

Elementi
Indiumi
Zinku
Bakri
Kadmiumi
Hekuri
Plumb
Alumini
4.3.2

Aliazhi A1
0.081
19.72
0.0035
0.0027
0.060
0.0055
Mbetja

Përbërja e aliazheve
% mase
Aliazhi A2
0.17
19.65
0.0089
0.0029
0.067
0.0026
Mbetja

Aliazhi A3
0.25
19.82
0.0012
0.0028
0.072
0.0021
Mbetja

Analiza metalografike te aliazheve të përgatitura

Hulumtimet metalografike kanë përfshirë përgatitjen e mostrave për hulumtimin e
mikrostrukturës me mikroskop optik dhe përcaktimin e fortësisë së aliazheve me metodën
Vickersit. Në figuren 4.9 janë paraqitur mostrat e strehuara dhe të përgatitura për vrojtim me
mikroskop të dritës. Smerilimi mekanik është kryer në tri letra abrazive me nr 500, 800 dhe
1200, ndërsa polirimi me metodën e polirimit mekanik në diskun rrotullues në tri lecka MOLL,
DUR dhe NAP me sprey diamanti me madhësi të kokrrizave: 6, 3 dhe 1 μm.
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Figura 4.9. Mostrat metalografike dhe mikroskopi optik “Olimpus”

Pas përgatitjes së mostrave për analizën mikroskopike, sipërfaqja e tyre është brejtur me
reagjentin Keller i cili ka këtë përbërje: 10 ml HF, 15 ml HCl, 25 ml HNO3 dhe 50 ml H2O.
Pas qëndrimit të mostrave në tretësirën për brejtje gjatë 10 s, ato janë shpëlarë me ujë dhe alkool,
tharë dhe pastaj është bërë vrojtimi i mikrostrukturës me mikroskop optik të tipit “Olimpus”. Në
vijim janë dhënë pamjet e mikrostrukturës së aliazheve të bëra me zmadhim 50 dhe 100 herë.
Hulumtimet janë bërë në fushë të errët dhe të ndritshme të dritës.

Figura 4.10. Pamje e mikrostrukturës së aliazhit A1:a) zmadhimi 50X; b)zmadhimi 100x.

Nga vrojtimet e mikrostruktures qartë vërehen kufijtë ndërkokrrizor në alizhe dhe sidomos në atë
A3 me zmadhim 100 herë. Qartë vërehen ndryshimi në madhësinë dhe formën e kokrrizave ,
gjithashtu dallohen veçimi i In në mikrostrukturë, që paraqitet në formë të precipatit me ngjyrë të
zezë në kufijtë ndërkokrrizor. Te tre aliazhet kanë mikrostrukturë të njëjtë, duke marrë parasysh
se dy komponentët kryesore janë Al dhe Zn, ndërsa ndikimi i In në formimin e mikrostrukturës
është minimal. Ky konstatim mbështet edhe nga autorët Kevani at al. 2005 të cilët aliazhet AlZn –In i analizojnë si aliazhe binare të Al- Zn.
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Figura 4.11. Pamje e mikrostrukturës së aliazhit A2: a) zmadhimi 50X; b)zmadhimi 100x.

Figura 4.12. Pamje e mikrostrukturës së aliazhit A3: a) zmadhimi 50X; b) zmadhimi 100x.

Nëse i analizojmë si aliazhe binare atëherë vetitë e këtij aliazhi mund të shpjegohen me
diagramen e gjendjes Al-Zn (fig. 4.13). Atomet e Zn nuk formojnë faza intermetalike me atomet
e Al për shkak të intereaksionit të dobët reciprok. Diferenca në rrezet atomike të tyre (0.143 nm
për Al dhe 0.134 nm për Zn kanë një ndikim të rëndësishëm në mikrostrukturën e aliazheve të
Al- Zn. Faza solide (e ngurtë) në sistemin Al-Zn përfshinë dy faza kryesore, β dhe η. Faza β
paraqesin tretësirën e ngurtë të pasur me Al me rrjetë kristalore kubike (fcc). Tretshmëria e Zn në
tretësirën e ngurtë të Al rritet më temperaturën, në 32.4 % në temperaturën eutektoide (2770C),
dhe në temperaturën eutektike (3810C). deri 83.1% Zn. Tretësira e ngurtë e Zn -η është me
paketim heksagonale të mbullur ndërsa tretshmëria maksimale e Al në të është 1.2% në
temperaturën eutektike. Kjo tretshmëri zvogëlohet deri 0.7% në temperaturen eutektoide dhe deri
në 0.03 % Al në temperaturën e dhomës.
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Figura 4.13. Diagram e gjendjes Al-Zn [100].

Mikrostruktura e aliazheve të derdhura të Al është e ndërtuar nga dendritet e β -Al me madhësi
130 deri 150 µm [100]. Në regjonet interdendritike është vërejtur presenca e grimcave sferike të
zeza. Eutektiku tregon ngjyrë të bardhë, gjithnjë të përcjellura me kontura të degëzimeve të
dendriteve. Sipas të dhënave tretshmëria e In në Al është shumë e vogel, rreth 0.017% në masë,
dhe nëse përmbajtja e In është më e madhe se kjo vlerë, atëherë In do të shfaqet si precipitat në
matriksin e Al [75].
Fortësia e aliazheve të përftuar sipas metodës Vickers ishte 24.3 – 24.5 N/mm2 për të tre aliazhet.
4.3.3

Përcaktimi i lakoreve polarizuese anodike të aliazheve Al-Zn–In

Tretësirat hulumtuese
Sjellja e aliazheve të Al-Zn–In gjatë polarizimit anodik është hulumtuar me metodën
potenciodinamike në tretësirat hulumtuese përkatëse. Tretësirat testuese kanë pasur këto
përqendrime dhe vlera pH si vijon:
Tretësirat me pH = 14:
1. TIP + 1% NaCl
2. TIP + 3.5 % NaCl ,
Tretësirat me pH = 8:
1. TIP + 1% NaCl ,
2. TIP + 3.5 % NaCl
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Përgatitja e mostrave për hulumtimet elektrokimike
Për përcaktimin e lakoreve të polarizimit anodik janë përgatitur mostrat nga secili aliazh A1, A2
dhe A3, përbërja e të cilave është dhënë në tabelën 4.6. Të gjitha mostrat kanë pasur përmasat e
njëjta, me sipërfaqe ekspozuese prej 0.185 cm2. Mostrat pastaj janë veshur me anë të
elektroforezës me llak dhe janë vendosur në kallëp tefloni të mbushur me rrëshirë epokside. Para
matjeve me potenciostat në tretësirat hulumtuese sipërfaqja e çdo mostre është pastruar me letër
SiC me gradë 500, shpëlarë me ujë të distiluar, aceton dhe pastaj është futur në celulën testuese.

Figura 4.14. Elektroda punuese: a) Paraqitja skematike; b) Pamje e elektrodave punuese.

Matja e rrymës korroduese gjatë polarizimit andodik
Konstruktimi i lakoreve polarizuese i corr – E është bërë në bazë të matjeve të rrymës gjatë
polarizimit të anodave nga aliazhet e aluminit. Këto matje janë realizuar në laboratorin për
hulumtime shkencore të FSHN në Tiranë.
Matjet janë bërë me aparatin Potenciostat/ Galvanostat, modeli Tacussell PJT 24 -1. Në celulën
elektrokimike testuese janë vendosur tri elektroda (fig. 4.15):
 elektroda punuese nga aliazhi Al-Zn–In,
 elektroda ndihmëse e Pt dhe
 elektroda referente e Hg/Hg2SO4. (E0 = + 658 mV, ndaj SHE).

Figura 4.15. Potenciostati me celulën elektrokimike.
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Siç dihet gjatë polarizimit me potenciostat në elektrodën punuese imponohet potenciali deri në
një vlerë të caktuar dhe pastaj regjistrohen rrymat që japin elektrodat punuese. Pas vendosjes së
elektrodës punuese në celulën e mbushur me tretësirë zgjedhim vlerën e potencialit polarizues
nga vlera e potencialit të qetësisë. Potenciali i qetësisë (potenciali stacionar) lexohet në
potenciostat pas rreth 30 min. pasi që elektroda punuese të qëndroj në tretësirë hulumtuese.
Vlera e polarizimit anodik për të gjitha mostrat e hulumtuara nga aliazhet Al- Zn - In ka qenë
+ 400 mV në krahasim me potencialin stacionar, ndërsa shpejtësia e polarizimit 15 mV/min.
Pas përzgjedhjes dhe vendosjes se këtyre vlerave në potenciostat, regjistrojmë vlerat e rrymës për
çdo vlerë të potencialit të imponuar. Nga vlerat e lexuara të rrymës për vlerën e polarizimit
anodik konstruktohen lakoret e polarizimit Tafel, respektivisht lakoret logicorr. – E për çdo anodë
nga aliazhet Al–Zn–In.
Lakoret e polarizimeve anodike për aliazhin A1
Në figurat 4.16 dhe 4.17 janë dhënë lakoret e polarizimit anodik për aliazhin A1, me përbërje
0.081% In, 18.72% Zn, etj. Tretësirat hulumtuese, përgatitja e elektrodës dhe procedura e punës
me potenciostatin Tacussell PJT 24 -1 janë dhënë në fillim të këtij nën kapitulli.
Potenciali stacionar i aliazhit A1 ka qenë -1900 mV, ndaj elektrodës referente të Hg/Hg2SO4,
potenciali i saj ndaj SHE është +658 mV. Vlera e potencialit të imponuar ka qenë + 400 mV.
Polarizimi anodik i aliazhit A1.

log icorr, [µA/cm2,
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NaCl, pH = 14
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Figura 4.16. Lakoret e polarizimit të aliazhit A1 në tretësirat me pH = 14.

Nga lakoret e polarizimit shihet se vlerat e dendësisë së rrymës anodike të aliazhit A1 në të dy
tretësirat me vlerë të pH =14 nuk dallojnë shumë për vlera të ndryshme të përmbajtjes së
klorureve në tretësira. Dendësia e rrymës nuk ndërron shumë gjatë ndërrimit të potencialit
(-1.9 V deri në -1.5 V), dhe icorr është rreth 3.2 µA/cm2.
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Polarizimi anodik i aliazhit A1.

log icorr, [µA/cm2]
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Figura 4.17. Lakoret e polarizimit të aliazhit A1 në tretësirat me pH = 8.

Në tretësirat me pH =8, dendësia e rrymës rritet shpejtë (icorr: nga 1 deri në 4 µA/cm2) për të dy
përqendrimet e klorureve gjatë polarizimit deri +200 mV (fig4.17). Ndërsa pas arritjes së
potencialit të polarizimit në -1.4 V, dendësia e rrymës ka një rritje shumë më të ngadaltë e të
njëtrajtshme.
Lakoret e polarizimeve anodike për aliazhin A2
Lakoret e polarizimit anodik për aliazhin A2, janë dhënë në figurat 4.18 dhe 4.19. Aliazhi A2 ka
këtë përbërje mase 0.17% In, 18.42% Zn, etj. Metodologjia e punës eksperimentale është e njëjtë
si për aliazhin A1. Vlera e potencialit polarizues të imponuar ka qenë + 400 mV.
4

Polarizimi anodik i alaizhit A2
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Figura 4.18. Lakoret e polarizimit të aliazhit A2 në tretësirat me pH = 14.

Dendësia e rrymës anodike të aliazhit A2 në të dy tretësirat me vlerë të pH =14, dallojnë për
vlera të ndryshme të përmbajtjes së klorureve në tretësira., por vlera e saj nuk ndërron shumë me
vlerë e polarizimit anodik. Vlera e icorr në tretësirë me 1% NaCl është rreth 3.3 µA/cm2, ndërsa
në atë me 3.5% NaCl rreth 1.5 µA/cm2.
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log icorr, [µA/cm2]
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Figura 4.19. Lakoret e polarizimit të aliazhit A3 në tretësirat me pH = 8.

Gjatë polarizimit anodik të mostrave nga aliazhi A2 në tretësirat me pH =8, dendësia e rrymës
rritet shpejtë (icorr: nga 1 deri në 4 µA/cm2) dhe dallon për të dy përqendrimet e klorureve gjatë
polarizimit deri +200 mV. Ndërsa pas arritjes së potencialit të polarizimit në -1.42 V, dendësia e
rrymës ka një rritje të njëtrajtshme (icorr 4.8 µA/cm2).
Lakoret e polarizimeve anodike për aliazhin A3
Lakoret e polarizimit anodik për aliazhin A3, janë dhënë në figurat 4.20 dhe 4.21. Aliazhi A3 ka
këtë përbërje mase 0.25% In, 18.65% Zn, etj. Vlerat e potencialit stacionar për A3 në tretësirat
me vlerë të pH =14, kanë vlerën – 1900 mV, ndaj elektrodës referente të Hg/Hg2SO4, ndërsa në
tretësirat me pH = 8 është -1520 mV. Polarizimi anodik në të dy rastet është bërë për intervalin e
potencialit prej + 400 mV.

log icorr, [µA/cm2]
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Figura 4.20. Lakoret e polarizimit të aliazhit A2 në tretësirat me pH = 14.

Dendësia e rrymës anodike të aliazhit A3 në të dy tretësirat me vlerë të pH =14, dallojnë për
vlera të ndryshme të përmbajtjes së klorureve në tretësira., por vlera e saj nuk ndërron shumë me
vlerë e polarizimit anodik. Vlera e icorr në tretësirë me 1% NaCl është rreth 2.8 µA/cm2, ndërsa
në atë me 3.5% NaCl rreth 2.4 µA/cm2.
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Polarzimet anodike te aliazhit A3.

log icorr, [µA/cm2]
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Figura 4.21. Lakoret e polarizimit të aliazhit A3 në tretësirat me pH = 8.

Lakoret e polarizimi anodik i mostrave nga aliazhi A3 në tretësirat me pH =8, tregon se dendësia
e rrymës rritet shpejtë (vlera e icorr: nga 1 deri në 4 µA/cm2) si dhe dallon për përqendrimet e
ndryshme të klorureve gjatë polarizimit deri +200 mV. Ndërsa pas arritjes së potencialit të
polarizimit në -1.4 V, dendësia e rrymës ka një rritje të njëtrajtshme (icorr arrin vlerën
4.2 µA/cm2).
4.3.4

Krahasimi i lakoreve të polarizimit anodik të aliazheve A1, A2 dhe A3

Për krahasimin e sjelljeve gjatë polarizimit anodik të tri aliazheve, lakoret e polarizimit anodik të
tri aliazheve A1, A2 dhe A3 do t’i paraqesim në një diagram të përbashkët për çdo tretësirë
testuese.
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Figura 4.22. Lakoret e polarizimit të aliazheve: A1, A2 dhe A3
në tretësirën: TIP +1% NaCl, pH = 14.

Si shihet nga diagrami (fig. 4.22) në tretësirën me 1%NaCl dhe pH =14,shpejtësia e tretjes
anodike nuk dallon shumë për të tri aliazhet A1, A2 dhe A3. Dendësia e rrymës për të tri aliazhet
stabilizohet pas polarizimit prej +50 mV stabilizohet. Kur potenciali i polarizimit arrin vlerën 1.605 V, dendësia e rrymës e tri aliazheve pothuajse ka vlerë të njëjtë ( icorr -3.5 µA/cm2).
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4

Tretësira: SPS +3.5% NaCl, pH =14
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Figura 4.23. Lakoret e polarizimit të aliazheve: A1, A2 dhe A3.

Në tretësirën TIP +3.5% NaCl me pH =14, rryma anodike dallon shumë për të tri aliazhet, por
nuk luhatje të madhe gjatë polarizimit, përveç aliazhit A3 (fig.4.23).
Si shihet nga diagrami aliazhi A1 për vlerat e polarizimit të imponuar ka dendësinë më madhe të
rrymës anodike dhe gjatë tërë intervalit të potencialit ka vlerën e icorr rreth 3.2 µA/cm2.
Anoda prej aliazhi A2 ka vlerën më të vogël të dendësisë së rrymës për vlerat e potencialit të
polarizimit dhe njëkohësisht pothuajse nuk ndërron gjatë gjithë intervalit të polarizimit.
Derisa në tretësirën me 1% NaCl, të tri aliazhet kishin pothuajse madhësi të njëjtë të rrymës
anodike pa marr parasysh përmbajtjen e In, në tretësirën me 3.5% NaCl rryma anodike dallon
shumë për të tri aliazhet. Kjo varësi e rrymës anodike për vlerat e polarizimit anodik shpjegohet
me faktin se aliazhi A1 përmban më pak In, ndërsa përqendrimi i joneve klorure është më i madh
dhe ky anoda nga ky aliazh shfaqë të njëjtën sjellje gjatë polarizimit anodik në tretësirat me
pH =14, por me përmbajtje të ndryshme të joneve klorure.

6

Tretësira: SPS +1%NaCl, pH = 8
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Figura 4.24. Lakoret e polarizimit të aliazheve: A1, A2 dhe A3
në tretësirën: TIP +1% NaCl, pH = 8.
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6

Tretësira: SPS +3.5% NaCl, pH = 8
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Figura 4.25. Lakoret e polarizimit të aliazheve: A1, A2 dhe A3
në tretësirën: TIP +3.5% NaCl, pH = 8.

Lakoret e polarizimit në tretësirat +1% NaCl dhe +3.5% me pH =8, tregojnë se tretja anodike e të
tri aliazheve për vlerat më poziteve të potencialit se - 1.3 V ndaj Hg2/HgSO4, zhvillohet gati me
të njëjtën shpejtësi (fig. 4.24 dhe 4.25).
Në tretësirën me +1% NaCl dendësia e rrymës në intervalin e potencialit -1.5 V deri -1.35 V ka
rritje të theksuar, por kjo rritje është e ngjashme për të tri aliazhet.
Edhe në tretësirën +3.5% NaCl në intervalin e polarizimit -1.5 V deri -1.35 V, dendësia e rrymës
rritet shpejtë, por dallon për llojin e aliazhit. Dendësia e rrymës e anodës nga aliazhi A2 në këtë
interval ka vlerën më të madhe, mandej aliazhi A3 dhe më të vogël A3.
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5. MODELET LABORATORIKE TË MBROJTJES KATODIKE ME
ANODA TË SAKRIFIKUESHME NGA ALIAZHET Al-Zn-In
Modelet laboratorike të mbrojtjes katodike me anoda të sakrifikueshme prej aliazheve Al-Zn–In
janë dizajnuar dhe përgatitur për dy raporte të ndryshme të sipërfaqeve anodë/ katodë si dhe për
t’u hulumtuar në dy tretësira testuese me vlerë të ndryshme të pH.
Përgatitja e tretësirave hulumtuese është shpjeguar në nën kap. 4.2, përbërja dhe vlera pH e tyre
janë dhënë në vijim:
a) TIP + 3.5% NaCl, pH =14
b) TIP +3.5% NaCl, pH=8
Nga secili aliazhi Al-Zn–In, për të dy tretësirat hulumtuese janë përgatitur nga dy celula të
mbrojtjes katodike, me raporte të ndryshme të sipërfaqeve anodë (Sa) – katodë (Sk). Raporti i
sipërfaqeve (Sa:Sk), në grupin e parë të modeleve të MK ka qenë 1 : 120, ndërsa në grupin e dytë
1 : 60. Anodat prej aliazheve Al-Zn-In kanë qenë të formës cilindrike, diametër 1 cm dhe gjatësi
1 cm, dhe nga secili aliazh janë përgatitur nga 4 anoda. Përmasat, respektivisht sipërfaqja e
anodave për secilin raport Sa : Sk, janë dhënë në tabelat përmbledhëse për celulat e MK.

Figura 5.1. Pamje e aliazhit dhe anodave të Al-Zn In.

Katodat prej armaturës së çeliktë janë përgatitur nga çeliku B500B, me diametër nominal 20 mm.
Përmasat e katodave gjithashtu janë dhënë në tabelat për celulat e MK. Për të realizuar raportin e
caktuar Sa:Sk=1:120, në grupin e parë janë instaluar 4 shufra të armaturës së çeliktë në çdo
celulë të MK dhe 2 shufra të çelikut për raportin 1:60.
Largësia e katodave nga anoda ka qenë e barabartë, që mund të shihet nga skema e lidhjes së
anodës me katoda të dhënë në fig. 5.2.
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Figura 5.2. Paraqitja skematike e lidhjes së anodës me katoda; a) raporti Sa:Sk =1:120;
b) raporti Sa:Sk = 1:60.

Figura 5.3. Përmasat e enëve për modelet e MK: a) raporti Sa:Sk =1:120;
b) raporti Sa:Sk = 1:60.

Pas përpunimit të armaturës deri në sipërfaqe të rregullt cilindrike diametri i katodave ka qenë 16
mm, ndërsa gjatësia e cilindrave ka qenë e ndryshme varësisht nga raporti Sa:Sk i sipërfaqeve.
Shufrat cilindrike të armaturës pastaj janë smeriluar me letër SiC me gradë 220, 500 dhe 1200.
Mostrat e çelikut pastaj janë pastruar me aceton dhe pas tharjes janë matur në peshore teknike me
saktësi 0.01g. Pas matjes në shufra janë vendosur kontaktet elektrike dhe janë izoluar me gyp
plastike deri në lartësinë e kapakut të celulës. Mostrat e katodave përsëri janë shpëlarë me
aceton, pas tharjes ato janë vendosur në celulat përkatëse të MK.
Enët për modelet e mbrojtjes katodike kanë qenë me këto përmasa: për raportin Sa:Sk = 1:120:
210 x270x320 mm, ndërsa për Sa:Sk =1:60: 210 x 120 x 320 mm (fig.5.3).
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Gjithsejtë janë përgatitur 12 celula të mbrojtjes katodike, 6 me raport Sa:Sk =1:120 dhe 6 me
raport Sa:Sk =1:60. Pra, nga secili aliazh Al-Zn–In janë përgatitur nga 4 celula të MK, dy me
raporte Sa:Sk =1:120 dhe dy me Sa:Sk =1:60.
Gjashtë celula janë mbushur me tretësirë TIP + 3.5% NaCl me pH =14 dhe 6 tjera me tretësirë:
TIP + 3.5% NaCl me pH = 8 (fig.5. 4).
Vëllimi i tretësirave hulumtuese ka qenë 17.5 dm3 për celulat me raportin Sa:Sk =1:120 dhe
7.5 dm3 për ato me Sa:Sk = 1: 60.

Figura 5.4. Modelet e përgatitura të MK me anoda të
sakrifikueshme prej aliazheve Al-Zn –In.

Janë matur këta parametra elektrokimik:






Potenciali i qarkut të hapur punues (Driving Voltage) ose FEM i celulës së MK.
Potenciali i qarkut të mbyllur, ndaj SCE, (PQM).
Potenciali i anodës ndaj SCE.( Ea)
Potenciali i katodës ndaj SCE.(Ek)
Rryma .

Matja e parametrave elektrokimik është realizuar me aparatin digjital “Iskra MI 7030” dhe
elektrodën standarde të kalomelit –SCE, potenciali i së cilës ndaj SHE është +242 mV.
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5.1 LLOGARITJA E KAPACITETIT TEORIK TË ANODAVE TË
SAKRIFIKUESHME PREJ ALIAZHEVE Al–Zn–In
Kapaciteti elektrik i një anode varet nga përbërja aliazhit. Për llogaritjen e efikasitetit të anodave
të sakrifikueshme të mbrojtjes katodike sipas barazimit 3.6 (kapit. 3), së pari duhej ditur
kapacitetin teorik të anodave. Kapaciteti elektrik teorik i ndonjë anode nga aliazhi i caktuar
mund të llogaritet sipas barazimit [3]:

ΣX i ⋅ K i
(5.1)
100
Sipas rregullës nëse përmbajtja e ndonjë metali është nën 1%, atëherë kapaciteti elektrik i këtij
metali nuk përfshihet në llogaritjen e kapacitetit teorik elektrik të aliazhit.ose masës ekuivalente
të aliazheve. Duke u bazuar në këtë rregull, për llogaritjen e kapaciteti elektrik teorik të aliazhit
Al–Zn-In nuk do të përfshihet metali i In dhe barazimi 4.1 në rastin tonë do të shndërrohet në
formën:.
%( Al ) ⋅ K t ( Al ) + %(Zn ) ⋅ K t ( Zn )
(5.2)
K t (aliazh ) =
100
K t (aliazh) =

Nga tabela 3.3 shohim se e kapacitetet elektrike teorik për Al dhe Zn kanë këto vlera:
Kt(Al) = 1072.8 x 104 As/kg = 2980 [Aorë/kg]
Kt(Zn) = 295.2 x 104 As/kg = 820 [Aorë/kg]
Në rastin tonë për aliazhet Al- Zn –In, përmbajtjet e Al dhe Zn kanë këto vlera: %(Al) = 80%
dhe %(Zn) = 20%, dhe duke i zëvendsura në barazimin 4.4 do të llogarisim kapacitetin teorik
elektrik të aliazhit.
80 ⋅ 2980 + 20 ⋅ 820
100
Aorë
K t (aliazh ) = 2548
kg
Të gjitha llogaritjet e rendimentit të rrymës së anodave të sakrifikueshmeprej aliazhit Al- Zn – In
do të bazohen në këtë vlerë të kapacitetit elektrik teorik.
K t (aliazh ) =

Shembull: Llogaritja e rendimentit të rrymës të anodës së sakrifikueshme prej aliazhit A1 në
tretësirën TIP +3.5% NaCl me pH =14.
Për celulën e MK me raport Sa:SK = 1:120 efikasiteti i anodës nga aliazhi A1 llogaritet si vijon:


Nga matja e masës së anodës para dhe pas eksperimentit (m1 dhe m2), llogaritet ndryshimi
i masës ∆m:
∆m = m1 - m2 = 2.5060 g - 0.4962 g = 2.0098 g
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Sasia teorike e rrymës që duhet të jap kjo anodë nga aliazhi A1 llogaritet sipas barazimit:
Qt(A1) = Kt∙∆m

(5.3)

Qt(A1) = 2.0098 [g] ∙ 2548 [mAorë/g]
Qt(A1) = 5120.9704 [mAorë]


Koha e funksionimit të celulës së MK në këtë rast ka qenë 168 h, ndërsa rryma mesatare
e matur 21.683 mAorë. Në bazë të këtyre të dhënave llogarisim sasinë e rrymës praktike
që ka dhënë anoda prej aliazhi A1:


Qp = [Rryma mesatare e matur] x[koha]

(5.4)

Qp = 21.63 [mA]∙ 168[orë] = 3642.79[mAorë]


Rendimenti i rrymës për anodën e sakrifikueshme prej aliazhit A1 për raportin
Sa: Sk = 1:120 tani llogaritet sipas barazimit:

η (% ) =

Qp

⋅ 100 Rrr.
Qt
3642
⋅ 100
η (% ) =
5120.97

(5.5)

η(%) = 71.13 %
Për celulën e MK me raport Sa:Sk = 1:60 në tretësirën TIP +3.5%NaCl me anodë nga aliazhi A1:
 Sasia teorike e rrymës: Qt(A1) = 2.1081[g] ∙2548 [mAorë/g]
Qt(A1) = 5371.44[mAorë]
 Sasia praktike e rrymës: Qp(A1) = 22.65 [mA] ∙ 168[orë]
Qp(A1)= 3804.89 [mAorë]


Rendimenti i rrymës së anodës:
3804.89
η (% ) =
⋅ 100
4185.6
η(%) = 70.78 %

Në mënyrë të njëjtë janë llogaritur edhe efikasiteti i anodave nga aliazhet tjera, ndërsa vlerat janë
të dhëna në tabelat përkatëse.
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5.2 MODELET LABORATORIKE TË MK ME ANODA PREJ ALIAZHEVE
Al–Zn-In NË TRETËSIRËN TIP + 3.5% NaCl ME pH =14
Modelimet e mbrojtjes katodike në tretësirën TIP + 3.5% NaCl me pH =14, siç u tha edhe në
fillim të këtij kapitulli janë kryer për dy raporte të ndryshme të sipërfaqes anodike dhe katodike.
Për secilin lloj të aliazhit Al – Zn –In janë bërë hulumtimet me këto raporte të sipërfaqeve
anodike me atë katodike: Sa: Sk = 1:120 dhe Sa: Sk =1:60.
Të dhënat për përmasat e anodave dhe katodave të celulave hulumtuese të MK janë dhënë në
tabelat përkatëse të aliazheve A1, A2 dhe A3.
Matjet e parametrave elektrokimik: potencialit të qarkut të hapur ose forca elektromotore (FEM),
potencialit të anodës (Ea) e katodës (Ek) dhe rrymës është bërë gjatë periudhës prej 7 ditëve. Kjo
periudhë kohore e shkurtër ka qenë e pritshme për shkak të sjelljes së aluminit në mjediset e forta
alkaline. Rezultatet e matjeve janë dhënë në formë tabelore për vlerat mesatare të parametrave të
cekur elektrokimik. Ndërsa nga të dhënat e matura gjatë periudhës së hulumtimit janë
konstruktuar diagramet e ndryshimit të FEM, Ea, Ek si dhe rrymës anodike në varësi të kohës.
..

Figura 5.5. Matja e madhësive elektrokimike me instrumentin “Iskra MI 7030”.

Pas largimit të anodave dhe katodave nga tretësira është bërë pastrimi i tyre dhe është peshuar
masa e tyre pas pastrimit nga produktet e korrozionit. Produktet e korrozionit nga anodat e
aluminit janë larguar me anë të tretësirës me përbërje 2% CrO3 dhe 5% H3PO4, në temperaturë
820C. Pas tretjes së produkteve të korrozionit, mostrat e anodave prej aliazhi Al – Zn -In janë
shpëlarë me ujë, alkool, dhe pas terjes janë peshuar në peshore. Nga ndryshimi i masës së
anodave para dhe pas eksperimentit është llogaritur sasia teorike e rrymës për secilën anodë nga
aliazhet A1, A2 dhe A3. Llogaritja e rendimentit të rrymës së anodave është bërë sipas
shembullit të dhënë në nën kapit. 5.1. dhe për secilin model të MK janë dhënë në tabelat
përmbledhëse.
Katodat prej çeliku pas largimit nga tretësira janë pastruar shpëlarë me ujë, alkool, tharë dhe
matur në peshore. Masa e katodave është matur në peshore me saktësi 0.01 g, dhe nuk është
regjistruar zvogëlim i masës së tyre, çka d.m.th se armatura nuk është korroduar.
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5.2.1

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda nga aliazhi A1 në tretësirën
TIP +3.5% NaCl, pH =14

Figura 5.6. Celulat hulumtuese me anoda nga aliazhi A1,
me raport Sa: Sk: a) 1:120; b) 1:60.

Të dhënat për celulat hulumtuese të MK me anoda prej aliazhit A1 janë dhënë në tabelat në
vijim.
Tabela 5.1Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A1,
në tretësirën me pH=14.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Numri i anodave në celulë
1
1
Sipërfaqja e anodës, [cm2]

4.23

4.31

Masa e anodës para eksperimentit,[g]

2.5060

2.6027

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

0.4962

0.4945

Ndryshimi i masës së anodës, [g]

2.0098

2.1081

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë

4

2

Sipërfaqja e tërësishme katodike,[cm2]

522

260
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Tabela 5.2. Rezultatet e matjeve elektrokimike në celulat e MK me anoda prej aliazhit A1,
në tretësirën me pH=14.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Koha e punës së celulës, [orë]
168
168
Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.374

0.0.379

Potenciali i anodës, Ea,[V]

-1.418

-1.4426

Potenciali katodik, Ek, [V]

-1.004

-0.9966

Rryma e matur, [mA]

21.683

22.65

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

5.126

5.252

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.042

0.0871

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

5120.97

5371.44

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

3642.744

3802.85

71.13

70.78

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

Potencialet e celulave të MK me anoda nga aliazhi A1.
Tretësira: TIP + 3.5% NaCl, pH =14.
FEM i celulës me
SA: SK=1:120
FEM i celulës me
Sa:Sk = 1:60
Ea:Sa:Sk=1:120

Potenciali, vs.SCE, [V]

0.7
0.2
-0.3

Ek: Sa:Sk=1:120

-0.8

Ea:Sa:Sk=1:60
Ek:Sa:Sk=1:60

-1.3
-1.8
0

50

100
Koha, [orë]

150

200

Figura 5.7. Potencialet e celulave të MK me anoda prej aliazhi A1
në tretësirën TIP + 3.5%NaCl, pH =14.

Si shihet nga figura 5.7, në celulat e MK me të dy raportet Sa: Sk, FEM me kalimin e kohës, nga
700 mV në fillim, zvogëlohet në 200 mV në fund të eksperimentit. Derisa për raportin
Sa:Sk=1:60, zvogëlimi është i njëtrajtshëm, te raporti Sa:Sk =1:120, pas kalimit të kohës prej 50
orëve zvogëlim i FEM është më i shpejtë. Potencialet e katodave në të dy celulat kanë vlera
negative gati të pandryshuara(~ -0.9V) me kalimin e kohës. Potenciali katodik ishte rreth -900
mV gjatë tërë kohës së eksperimentit. Ndërsa potenciali i anodave në fillim deri pas kalimit të
kohës prej 50 orëve ka të njëjtat vlera-1.5 V, e pastaj potenciali i anodës në celulën me raport
Sa:Sk =1:120 është më pozitiv dhe arrin vlerën -1.3 V, dhe mbetet deri në fund të eksperimentit.
Potenciali i anodës në celulën e MK me raport Sa/Sk =1:60V arrin vlerën -1.3V në fund të
eksperimentit.
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Rryma nga celulat e MK me anoda nga aliazhi A1 në
tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =14.

Rryma, [mA]

60
50

Rryma: Sa:Sk = 1:120

40

Rryma:Sa:Sk = 1:60

30
20
10
0
0

50

100

150
Koha, [orë]

200

Figura 5.8. Rryma anodike në celulat e MK me anoda nga aliazhi A1.

Dendësia errymës të MK me anoda nga aliazhi A1.
Tretësira: TIP + 3.5% NaCl, pH =14.

10
8
6

0.16

i (anodë),
Sa:Sk=1:120
i(anodë), Sa:Sk=1:20

0.14

i(katodë): Sa:Sk =
1:160

0.1

i( katodë), mA/cm2

i (anodë), [mA/cm2]

12

0.12

0.08
0.06

4

0.04

2

0.02

0

0

0

50

100
150
Koha, [orë]

200

Figura 5.9. Dendësia e rrymës anodike dhe katodike në celulat me anodë prej aliazhi A1.

Rryma anodike në të dy celulat e MK nuk dallon shumë, në fillim anoda e celulës më raport
Sa:Sk =1:120 është më e madhe, por më vonë kjo zvogëlohet dhe është më e vogël se rryma
anodike e celulës me raport Sa: Sk =1:60 (fig. 5.8). Nga tabele 4.10. shihet se vlera mesatare e
rrymës së maturë në celulën Sa:Sk =1:60 është rreth 4% më e madhe se ajo e Sa:Sk =1:60.
Dendësitë e rrymave anodike dhe katodike janë të ndërlidhura me rrymat anodike dhe kanë të
njëjtin tendencë për të celulat e MK (fig.5.9).
Rendimenti rrymës për të dy celulat e MK ka vlerë prej 71%. Ky rendiment i rrymës tregon se në
anoda është zhvilluar edhe reaksion tjetër sekondar. Duke pasë parasysh mjedisin alkalin me
pH =14, reaksion i mundshëm sekondar në anoda me bazë Al është lirimi i hidrogjenit.
Në këtë mjedisë me pH të lartë në tretësira ujore nuk pritet pasivizimi i aliazheve Al-Zn–In, por
rendimenti i rrymës zvogëlohet për shkak të reaksioneve sekondare.
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5.2.2

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2 në tretësirën
TIP +3.5% NaCl, pH =14

Figura 5.10. Celulat hulumtuese me anoda nga aliazhi A2, me raport Sa: Sk: a) 1:120; b) 1:60.

Funksionimi i celulave të MK me anoda prej aliazhi A2 është përcjell gjatë një jave. Në anodat e
aliazhit A2 produktet e korrozionit kanë pasur ngjyrë të hirit të mbylltë, por nuk janë depozituar
në anodë. Reaksioni anodik është zhvilluar pa pengesë, dhe eksperimenti është ndërprerë pas 168
orëve, pasi që anodat ishin tretur në masë të madhe (fig. 5.10). Kjo situatë dhe rrjedhë e
eksperimentit në tretësirën me pH = 14 ka qenë e njëjtë për të tri aliazhet A1, A2 dhe A3. .
Të dhënat për anodat dhe katodat e celulave të MK me anoda me aliazh A2 si dhe rezultaet e
matjeve janë dhënë në tabelet vijuse.
Tabela 5.3. Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A2,
në tretësirën me pH=14.

Madhësia
Numri i anodave në celulë

Raporti
SA:SK =1: 120
1

Raporti
SA:SK =1: 60
1

Sipërfaqja e anodës, [cm2]

4.224

4.138

Masa e anodës para eksperimentit,[g]

2.7286

2.6416

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

0.2455

0.3231

Ndryshimi i masës, [g]

2.4830

2.3185

4

2

527

266

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë
2

Sipërfaqja e tërësishme katodike,[cm ]
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Tabela 5.4. Rezultatet e matjeve elektrokimike dhe rendimenti rrymës për anodat në celulat e MK me
anoda prej aliazhit A2,në tretësirën me pH=14.

Madhësia

Raporti
SA:SK =1: 120
168

Koha e punës së celulës, [orë]

Raporti
SA:SK =1: 60
168

Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.473

0.471

Potenciali i anodës, Ea,[V]

-1.516

-1.538

Potenciali katodik, Ek, [V]

-0.984

-0.994

Rryma e matur, [mA]

27.666

25.074

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

6.549

6.059

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.0525

0.094

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

6326.68

5907.54

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

4648

4212.432

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

74

71.3

Potencialet e celulave të MK me anoda nga aliazhi A2.
Tretësira:SPS +3.5% NaCl, pH=14.

0.7
Potenciali vs.SCE, [V}

FEM,Sa:Sk=1:120

0.2

FEM,Sa:Sk=1:60
Ea; Sa:Sk= 1:120

-0.3

Ea,Sa:Sk=1:60
Ek,Sa:Sk=1:130

-0.8

Ek,Sa:Sk=1:60

-1.3
-1.8

0

50

100

150
Koha, [orë]

200

Figura 5.11. Potencialet në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2.

Nga lakoret e FEM për të dy raportet Sa:Sk (fig. 5.11), dhe nga vlera mestare në tab. 5.4, të
anodave prej aliazhi A2 shihet se vlera e tyre ndërron njëlloj gjatë kohës. Vlera e FEM e këtyre
celulave nuk zvogëlohet nën vlerën 400 mV.
Vlera e polarizimit të katodave në të dy celulat mbetet e pandryshuara rreth -0.9 V gjatë tërë
kohës së eksperimentit, sikurse edhe potenciali i anodave që ka një vlerë mesatare prej – 1.5 V
ndaj SCE.
Rendimenti i rrymës për celulën me raport Sa/Sk =1/120 është 74%,ndërsa për Sa/Sk =1/60 ka
vlerën 71.3%.
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Rryma në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2.
Tretësira:TIP +3.5% NaCl, pH=14.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Rryma,Sa:Sk=1:120
Rryma,Sa:Sk=1:60

0

50

100

150

200

Koha, [orë]

Figura 5.12. Rryma në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2.
Dendësitë e rrymës në MK me anoda nga aliazhi i A2.
Tretësira:TIP +3.5% NaCl, pH=14.

10
8
6

0.16

i(anodë)Sa:Sk=1:120

0.14

i(anodë) Sa:Sk=1:60

0.12

i(katodë)Sa;Sk =1:120

0.1

i(katodë)Sa:Sk=1:60

0.08
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0.04

2

i(anodë), [mA/cm2]

i(anodë), [mA/cm2]
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0
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200

Figura 5.13. Dendësitet e rrymës në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2,
në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, pH =14.

Pas vënies së kontaktit elektrik në mes anodës me katoda në celulat e MK me aliazh A2, rryma
anodike në celulën me raport Sa:Sk =1:120 është më e madhe. Por, pas dy ditëve të funksionimit
të MK rryma anodike në të dy celulat kanë vlerë të njëjtë. Vlera mesatare e rrymës së matur për
celulën me raport Sa:Sk = 1:120 është pak më e madhe ( 27.66 mA) se në celulën me raport
Sa:Sk =1:60 (25.07 mA).
Rendimenti i rrymës për celulën e MK me raport Sa;Sk= 1:120 gjithashtu është më i lartë (74%)
në krahasim me atë 71% për raportin Sa:Sk = 1:60.
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5.2.3

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda nga aliazhi A3 në tretësirën
TIP +3.5% NaCl, pH =14

Figura 5.14. Celulat hulumtuese me anoda nga aliazhi A3,
me raport Sa: Sk: a) 1:120; b) 1:60.

Celulat e MK me anoda prej aliazhi A3 si edhe ato për dy aliazhet A1 dhe A2 janë testuar gjatë
një jave në tretësirën me pH =14. Produktet e korrozionit kanë pasur ngjyrë të hirit të mbylltë,
dhe nuk janë depozituar në sipërfaqen e anodë. Reaksioni anodik është zhvilluar pa pengesë, dhe
eksperimenti është ndërprerë pas 168 orëve pasi që anodat ishin konsumuar shumë (fig. 5.14).
Të dhënat për anodat dhe katodat e celulave të MK me anoda me aliazh A3 si dhe rezultatet e
matjeve janë dhënë në tabelat vijuse.
Tabela 5.5. Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A3,
në tretësirën me pH=14.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Numri i anodave në celulë
1
1
Sipërfaqja e anodës, [cm2

4.521

4.34

Masa e anodës para eksperimentit, [g]

2.8006

2.7130

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

0.4761

0.4884

Ndryshimi i masës, [g]

2.3245

2.2246

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë

4

2

Sipërfaqja katodike, [cm2]

542.6

260
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Tabela 5.6. Rezultatet e matjeve elektrokimike në celulat e MK me anoda prej aliazhit A3,
në tretësirën me pH=14.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Koha e punës së celulës, [orë]
168
168
Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.421

0.488

Potenciali i anodës, Ea,[V]

-1.451

-1.538

Potenciali katodik, Ek, [V]

-1.023

-1.0014

Rryma e matur, [mA]

25.656

23.8737

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

5.443

5.5

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.0489

0.0918

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

5922.826

5668.28

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

4310.2

4010.78

72.7

70.75

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

FEM e celulave të MK me anoda prej aliazhi A3 për raportinet Sa:Sk =1:120 pas kalimit të
kohës prej 100 orëve fillon të zvogëlohet, dhe në fund arrin nën vlerën prej 400 mV ndaj SCE,
ndërsa për raportin Sa/Sk =1/60 FEM pothuajse arrin të stabilizohet dhe nuk zvogëlohet nën
vlerën prej 400 mV (fig.5.15).
Potenciali i katodave në të dy celulat ka vlerë mjaft negative (-1.0 V ndaj SCE), gjatë tërë kohës.
së eksperimentit (fig.5.15). Potenciali anodik në celulën me raport Sa:Sk = 1:60 është më negativ
se në celulën me raport 1:120. Anoda në celulën me me raport Sa:Sk = 1:60 gjatë gjithë kohës ka
potencial gati konstant, ndërsa anoda në celulën me raport Sa:Sk = 1:120, pas kohës prej 72
orëve fillon të ketë vlera më pozitive të potencialit dhe atë deri në – 1.3.5V (fig.5.15).

FEM,Sa:Sk=1:120

Potenciali vs. SCE, [V}

0.65
0.4
0.15
-0.1
-0.35
-0.6
-0.85
-1.1
-1.35
-1.6

Potencialet e celulave të MK me anoda nga aliazhi A3.
Tretësira: TIP + 3.5% NaCl, pH=14.

FEM, Sa:Sk =1:60
Ea,Sa:Sk=1:120
Ea,Sa:Sk=1:60
Ek, Sa:Sk=1:120
Ek,Sa:Sk=1:60

0
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Koha, [orë]
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Figura 5.15. Potencialet në celulat e MK me anoda nga aliazhi A3,
në tretësirën TIP + 3.5%NaCl, pH = 14.
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Rryma, [mA]

50

Rryma anodike në celulat e MK me anoda prej aliazhi A3,
në tretësirën TIP me pH =14.

40

Rryma,Sa:Sk=1:120

30

Rryma, Sa:Sk=1:60
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Figura 5.16. Rryma në celulat e MK me anoda nga aliazhi A3,
në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, pH =14.

Rryma e celulat e MK me anoda prej aliazhi A3 në fillim dallon, por qysh në ditën e tretë të
eksperimentit, madhësia e saj arrin të njëjtën vlerë (fig.5.16). Vlera mesatare e rrymës së maturë
pë celulën me raport Sa:Sk = 1:120 është 25.66 mA, kurse në celulën me raport Sa: Sk =1:60,
23.873 mA).
Rendimenti i rrymës për celulën e MK me raport Sa;Sk= 1: 120 është 72.7%, ndërsa në celulën
me raport Sa:Sk = 1:60, 70.75%.
Dendësitë e rrymës anodike dhe katodike në MK me anoda nga aliazhi A3.
Tretësira:SPS + 3.5% NaCl, pH=14.
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Figura 5.17. Dendësitë e rrymës në celulat e MK me anoda nga aliazhi A3,
në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, pH =14.
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5.3 MODELET LABORATORIKE TË MK ME ANODA PREJ ALIAZHEVE Al–
Zn-In NË TRETËSIRËN TIP + 3.5% NaCl ME pH = 8
Edhe për hulumtimet në tretësirën TIP + 3.5% NaCl me pH =8, për secilin lloj të aliazhit
Al–Zn–In janë përgatitur nga dy modele të MK me raporte të ndryshme të sipërfaqes anodike
dhe katodike: Sa: Sk = 1:120 dhe Sa : Sk =1:60. Të dhënat për përmasat e anodave dhe katodave
të celulave hulumtuese të MK janë dhënë në tabelat përkatëse të aliazheve A1, A2 dhe A3.
Matjet e parametrave elektrokimik: të FEM të celulës, potencialit të qarkut të mbyllur (PQM),
potencialit të anodës (Ea), katodës (Ek) dhe rrymës janë bërë gjatë periudhës kohore prej një
muaji për modelimet me Sa:Sk =1:120 dhe 3 muaj për raportin Sa : Sk = 1 : 60.
Rezultatet e matjeve janë dhënë në formë tabelore për vlerat mesatare të parametrave të cekur
elektrokimik. Ndërsa nga të dhënat e matura gjatë periudhës së hulumtimit janë konstruktuar
diagramet e ndryshimit të FEM, PQM, Ea, Ek si dhe rrymës anodike në varësi të kohës.
Për celulat e MK me raport Sa : Sk = 1 : 60 rezultatet e matjeve janë dhënë për periudhën prej 3
muajve në tabela dhe diagrame të veçanta.
Matja e potencialeve dhe rrymës është bërë me aparatin digjital “Iskra MI 7030” (fig.5.5).
Potencialet janë matur kundrejt elektrodës standarde të kalomelit (SCE), potenciali i së cilës ndaj
SHE është + 241 mV.
5.3.1

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda prej aliazhi A1

Figura 5.18. Celulat e MK me anoda prej aliazhi A1:
a) 4 shufra katodike; b) dy shufra katodike.

Gjatë tërë kohës së zhvillimit të eksperimentit sipërfaqja e anodave në anodat e celulave të MK
gjithnjë ka qenë e mbuluar me produkte voluminoze të korrozionit. Ngjyra e produkteve të
korrozionit ishte e bardhë dhe me kohë këto produkte të korrozionit depozitoheshin edhe në fund
të enëve hulumtuese (fig.5.18). Shtresa e produkteve të korrozionit nuk ishte kompakte, por
kishte formen e masës së gelit me ngjyrë të bardhë.
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Të dhënat dhe rezultatet e matjeve në celulat e MK me aliazh A1 janë dhënë në tabelat në vijim
për të dy raportet dhe periudhat kohore.
Tabela 5.7. Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A1,
në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Numri i anodave në celulë
1
1
Sipërfaqja e anodës, [cm2]

4.314

4.487

Masa e anodës para eksperimentit, [g]

2.7813

2.8925

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

2.022

2.4417

Ndryshimi i masës, [g]

0.7593

0.4508

4

2

518.5

265.7

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë
2

Sipërfaqja katodike, [cm ]

Tabela 5.8. Rezultatet e matjeve elektrokimike në celulat e MK me anoda prej aliazhit A1,
në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Koha e punës së celulës, [h]
744
2136
Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.1119

0.0839

Potenciali i qarkut të mbyllur, [V], ndaj SCE

-1.035

-1.018

Potenciali i anodës, Ea,[V], ndaj SCE

-1.058

-1.0565

Potenciali katodik, Ek, [V], ndaj SCE

-0.9059

- 0.934

Rryma e matur, [mA]

1.528

0.3427

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

0.353

0.0764

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.0028

0.00129

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

1934.69

1148.63

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

1135.22

728.62

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

58

63.4

Siç dihet potenciali i mbrojtjes katodike me anoda galvanike [68] varet nga FEM e celulës
respektivisht nga ndryshimi i potencialeve katodike dhe anodike. Nga tab. 5.8 shohim se vlera
mesatare e FEM në këtë mjedis me pH =8 është më e ultë rreth 250 mV se në tretësirën me
pH =14 por me përqendrim të njëjtë të klorureve.
FEM e celulës së MK në këtë tretësirë me kalimin e kohës zvogëlohet nga vlera 0.176 V në
fillim të hulumtimit deri 50 mV në fund të eksperimentit.
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Edhe potencialet anodike nga vlera fillestare më negative -1.119 V me kalimin e kohës arrijn
vlera më pozitive (deri -1.026) por asnjherë nuk janë më pozitive se -1.0 V. ndaj SCE (fig.5.19-a
dhe b), çka nënkupton se anoda është aktive dhe larg vlerës së potencialit -850 ndaj SCE [65] kur
anodat me bazë Al mund te pasivizohen.
Edhe potencialet katodike kanë vlerë negative gjatë gjithë kohës. Në celulën e MK me raport
Sa:Sk =1:120 potenciali i katodës një kohë lëvizë kah vlerat më pozitive prej -0.88 V pas 168 h,
deri në – 0.895 pas 432 h. Pas kësaj kohe potenciali katodik përsëri ka vlerë negative që arrinë
deri -0.965 V. Tek celula e Mk me raport Sa:Sk =1:60, potenciali i katodës vetëm në fillim ka
vlerën -0.862 v, e pastaj gjatë gjithë kohës prej tre muajve, vlera e potencialit të katodës lëvizë në
kufijt -0.926 V deri -0.963 V.
Potencialet e e celulave të MK me anoda prej aliazhit A1.
Tretësira SPS +3.5%NaCl, pH=8.

Potenciali vs. SCE, [V]

Potenciali vs.SCE, [V]
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Dendësia dhe rryma anodike në celulat e MK me anoda
prej aliazhi A1. Tretësira SPS +3.5% NaCl, pH =8.

Dendësia dhe rryma e celulave të MK me anoda nga aliazhi A1.
Tretësirën SPS ++3.5% NaCl, pH=8.
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Figura 5.19. FEM dhe potencialet anodike (Ea) dhe katodike (Ek)në celulën e MK me anoda prej
alaizhi A1për kohën prej: a) një muaji; b).tre muajve.

Figura 5.20. Rryma dhe dendësia e rrymës anodike në celulat e MK me anoda nga aliazhi A1.

Në fig. 5.20 janë paraqitë ndryshimi i rrymës me kalimin e kohës për celulat e MKme anoda prej
aliazhit A1. Nga diagramet shihet se me kalimin kohës intensiteti i rrymë zvogëlohet. Zvogëlimi
i rrymës anodike vërehet sidomos pas kalimit të kohës prej 500 h. Tek celula me raport Sa:Sk=
1:60 e cila ka funksionuar për tre muaj, rryma e gjeneruar nga anoda pas një muaji pothuajse ka
vlerë konstante (nga 0.11 mA deri 0.13 mA). Në celulat e MK me të dy raporte pas një jave janë
çkyqur kontaktet anod-katodë për tetë orë.
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Kjo ndërprerje te katodat ka shkaktuar paraqitjen e korrozionit, kurse pas rivendosjes së
kontakteve gjendaj e tyre nuk ka ndryshuar deri ne fund të eksperimentit. Ndërsa rryma e
gjeneruar nga anodat pas ri kyçjes ka arritur vlerat si kurse në fillim të punës së celulave të MK.
Kjo situatë në diagrame vërehet qartë në lakoret e paraqitura me rritje të menjëhershme të rrymës
anodike.
Dendësia e rrymës në katodë te MK me anoda nga aliazhi A1,
në tretësirën SPS+3.5%NaCl, pH=8
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aliazhi A1, në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =8.
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Figura 5.21. Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me anoda prej aliazhi A1,
për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.

Madhësia e dendësisë së rrymës mbrojtëse katodike është një prej madhësive bazë për
efikasitetin e sistemeve të MK. Për një MK efikase madhësia dendësisë së rrymës mbrojtëse
duhet të sillet në kufijtë 5 deri 20 mA/m2 të armaturës së çeliktë [1][4] Duke i krahasuar vlerat e
gjetura gjatë testimit të celulave shohim se dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me raport
Sa:Sk =1:120, e tejkalon këtë vlerë (28 mA/m2), por me kalimin e kohës, kjo dendësi e rrymës
katodike është vlerën optimale të saj (12.9 mA/m2).
5.3.2

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda prej aliazhi A2

Figura 5.22. Celulat e MK me anoda nga aliazhi A2, në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, pH =8:
a) 4 shufra katodike; b) 2 shufra katodike.
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Përmasat për anodat dhe rezulatet e matjeve për celulat e MK me anoda nga aliazhi A2 janë
dhënë në tabelat dhe diagramet në vijim.
Tabela 5.9. Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A2,
në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Numri i anodave në celulë
1
1
Sipërfaqja e anodës, [cm2

4.591

4.326

Masa e anodës para eksperimentit, [g]

2.8872

2.7768

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

2.1776

2.3035

Ndryshimi i masës, [g]

0.7095

0.4733

4

2

547.6

231.4

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë
2

Sipërfaqja katodike, [cm ]

Tabela 5.10. Rezultatet e matjeve elektrokimike dhe rendimenti rrymës në celulat e MK
me anoda prej aliazhit A2,në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Koha e punës së celulës, [h]
744
2136
Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.114

0.075

Potenciali i qarkut të mbyllur, [V], ndaj SCE

-1.05

-1.046

Potenciali i anodës, Ea,[V], ndaj SCE

-1.062

-1.068

Potenciali katodik, Ek, [V], ndaj SCE

-0.894

-0.952

Rryma e matur, [mA]

1.51

0.37479

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

0.328

0.0866

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.00275 (27.5)

0.00144 (14.4)

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

1807.806

1205.968

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

1123.184

800.87

62.1

66

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

FEM e celulës me raport Sa:Sk =1:120 me anoda nga aliazhi A2, në tretësirën me pH =8 me
kalimin e kohës zvogëlohet nga 0.177 V deri 40 mV në përfundimin e hulumtimit, kurse vlera
mesatare është 0.114V (fig. 5.23). Për raportin Sa:Sk =1:60 FEM ka një qëndrueshmëri më të
madhe me kalimin e kohës. Pas tre muajve FEM te kjo celulë ka vlerën 0.063 V, ndërsa vlera
mesatare e FEM është 0.075 V.
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Potencialet anodike gjatë gjithë kohës në të dy celulat kanë vlera mjaft negative. Vlera mesatare
e potencialeve anodike në të rastet është -1.056 V ndaj elektrodës standarde SCE.
Në celulën e MK me raport Sa:Sk =1:120 potencialet katodike kanë vlerë më pozitive (-0.895 V)
se ato në celulën me raport Sa:Sk =1:60. (-0.965 V).
Potencialet e celulës e MK me anoda prej aliazhi A2.
Tretësira SPS +3.5%NaCl, pH=8.
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Figura 5.23. FEM dhe potencialet anodike (Ea) dhe katodike (Ek)në celulën e MK me anoda prej alaizhi
A2 për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.
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Figura 5.24. Rryma dhe dendësia e rrymës anodike në celulat e MK me anoda nga aliazhi A2,
për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.

Edhe në keto celula te MK është bërë çkyçja e kontakteve anodë –katodë për 8 orë. Kjo
ndërpreje ka ndikuar sidomos në celulat e MK me raport Sa:Sk =1:120. Rryma e gjeneruar nga
anoda e aliazhit A2 ka luhatje më të madhe, sidomos pas momentit të ri kyçjes, kur arrin vlerën
deri 2.85 mA dhe pastaj ajo stabilizohet në kufijt 1.16 -0.9 mA (fig. 5.24-a). Në celulën me
raport Sa:Sk =1:60 (fig.5.24-b) luhatja e rrymës është më e vogël edhe pas ndërprerjes dhe ri
vënies së kontakteve anodë katodë vlerat e saj në fillim të punës ishin 1.76 mA, pas një muaji
rryma e gjeneruar ishte 0.21 mA, dhe në muajin e fundit rryma e matur kishte një vlerë rreth
0.13 V. Edhe në këto celula të MK pas ndërprerjes së kontaktit elektrik A/K, në katoda janë
lajmruar shënjat e korrozionit, por pas rikyçjes procesi i korrozionit ndërprehet plotësisht.
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Figura 5.25. Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me anoda prej aliazhi A2,
për kohën prej: a) një muaji; b)tre muajve.

Madhësia e dendësisë së rrymës mbrojtëse katodike edhe në këto celula është në kufijtë e
rekomanduar. Vlera mesatare e dendësisë së rrymës katodike (fig. 5.25) në celulat e MK me
raport Sa: Sk =1:120, gjatë funksionimit për një muaj është 27.5 mA/m2. Pas 250 orëve të
funksionimit të kësaj celule të MK dendësia e rrymës katodike stabilizohet dhe në javën e fundit
ka vlerë pothuajse konstante rreth 17 mA/m2. Ndërsa për celulën me raport Sa/Sk = 1/60 vlera
mesatare e dendësisë së rrymës në katodë është 14.4 mA/m2. Dendësia e rrymës katodike në
fillim është mjaft e madhe, por shpejt pas kalimit të 500 orëve te punës stabilizohet. Ne fund të
funksionimit dendësia e rrymës arrin vlerën 5 mA/m2, që është brenda kufijve të rekomanduar.

5.3.3

Rezultatet e matjeve në celulat e MK me anoda prej aliazhi A3

Figura 5.26. Celulat e MK me anoda nga aliazhi A3 në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, pH =8: a) 4 shufra
katodike; b) 2 shufra katodike.
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Tabela 5.11. Të dhënat për anodat dhe katodat në celulat e MK me anoda prej aliazhit A3,
në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Numri i anodave në celulë
1
1
Sipërfaqja e anodës, [cm2

4.217

4.487

Masa e anodës para eksperimentit, [g]

2.5994

2.8139

Masa e anodës pas eksperimentit, [g]

1.8716

2.2775

Ndryshimi i masës, [g]

0.7278

0.5364

4

2

511.2

264.5

Numri i shufrave të çelikut (katodave) në celulë
2

Sipërfaqja katodike, [cm ]

Tabela 5.12. Rezultatet e matjeve elektrokimike dhe rendimenti rrymës në celulat e MK
me anoda prej aliazhit A3,në tretësirën me pH=8.
Madhësia
Raporti
Raporti
SA:SK =1: 120
SA:SK =1: 60
Koha e punës së celulës, [h]
744
2136
Potenciali i qarkut të hapur i celulës,FEM [V]

0.0964

0.0767

Potenciali i qarkut të mbyllur, [V], ndaj SCE

-1.076

-1.035

Potenciali i anodës, Ea,[V], ndaj SCE

-1.093

-1.0586

Potenciali katodik, Ek, [V], ndaj SCE

-0.948

-0.9482

Rryma e matur, [mA]

1.5732

0.43764

Dendësia e rrymës anodike, [mA/cm2]

0.373

0.0975

Dendësia e rrymës katodike, [mA/cm2]

0.003077

0.00165

Sasia teorikee rrymës së anodës, [mAh]

1854.43

1366.74

Sasia praktike e rrymës praktik, [mAh]

1174.43

934.8

63.2

68.4

Rendimenti i rrymës së anodës, [%]

FEM e celulës me raport Sa:Sk =1:120 me anoda nga aliazhi A3, në tretësirën me pH =8 në
fillim ka vlerën maksimale 0.233 V dhe matej zvogëlohet ashtu që në fund arrin në vlerën
0.057 V. Vlera mesatare e FEM për këtë celulë të MK është 0.0964 V. (fig.5.27)
Tek celula e MK me raportin Sa:Sk =1:60 FEM gjithashtu në fillim është maksimale dhe ka
vlerën 0.252 V. FEM e kësaj celule gradualisht zvogëlohet dhe për periudhen e njëjtë të kohës
(për një muaj) ka të njëjtën madhësi si dhe celula e parë e MK, rreth 0.052 V. FEM në këtë
celulë pas tre muajve arrin vlerën 0.057 V, kurse vlera mesatare është 0.0767 V.
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Potenciali anodik në celulën e MK me raport Sa:Sk =1:120 është më negativ se në celulën me
raport Sa:Sk =1:60. Vlera mesatare e potencialit anodik në celulën e MK me raport Sa:Sk =1:120
është -1.09 V, ndërsa në celulën me raport Sa:Sk =1:60 është -1.035 V ndaj elektrodës standarde
SCE (fig. 5.27).
Potencialet në celulat e MK me anoda prej
aliazhi A3. Tretësira: TIP +3.5%NaCl, pH=8.
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Figura 5.27. FEM dhe potencialet anodike (Ea) dhe katodike (Ek) në celulën e MK me anoda prej alaizhi
A3 për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.

Potencialet katodike në të dy celulat e MK në fillim kanë vlera më pozitive, – 0.750 V në celulën
e MK me raport Sa:Sk =1:120 dhe -0.812 V në celulën me raport Sa:Sk =1:60. Pas kalimit të
kohës prej dy ditëve potenciali katodik në celulat e MK ç’vendoset në vlera më negative dhe atë
-0.950 V. Në përfundim të eksperimentit potenciali katodik në celulën me raport Sa:Sk= 1:120
arrin vlerë -0.998 V. Në celulën me raport Sa:Sk =1:60 potenciali katodik është më i stabilizuar
dhe pas tre muajve ka vlerë – 0.957. Megjithatë, vlerat mesatare të potencialeve katodike në të
dy celulate MK me anoda prej aliazhi A3 janë të njëjta -0.948 V ndaj SCE (tab. 5.12).
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Figura 5.28. Rryma dhe dendësia e rrymës anodike në celulat e MK me anoda nga aliazhi A3,
për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.

Sikurse edhe te celulat e MK me anoda prej aliazheve A1 dhe A2, rryma e gjeneruar nga anoda
prej aliazhi A3, në fillim ka vlerë më të lartë. Në celulë e MK me raport Sa:Sk =1:120 rryma në
fillim ishte 1.8 mA. Pas javës së parë rryma e gjeneruar arrin në 2.5 mA pas ri vënies së
kontakteve anodë –katodë, rryma pastaj stabilizohet. Pas 744 orëve të funksionimit të kësaj
celule rryma e gjeneruar ishte 1.02 mA (fig.5.28-a).
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Dendësia e rrymës katodike te MK me anoda prej
aliazhi A3.Tretësira TIP+3.5%NaCl, pH =8.
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Në celulën me raport Sa:Sk =1:60 rrymae gjeneruar ishte 2.7 mA, ndërsa çkyqja dhe ri kyçja
nuk ka ndikuar në madhësinë e saj (fig5.28-b). Pas një muaji të funksionimit të kësaj celule vlera
e rrymës së matur ishte 0.21 mA. Në muajin e fundit rryma e matur ishte pothuajse konstante,
vlerat e matura të rrymës ishin në intervalet 0.15 -0.13 mA.
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Figura 5.29. Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me anoda prej aliazhi A3,
për kohën prej: a) një muaji; b) tre muajve.

Vlera mesatare e dendësisë së rrymës katodike në celulat e MK me raport Sa: Sk =1:120 është
30.7 mA/m2 (tab.4.20). Nga fig. 5.29-a. shihet se dendësia e rrymës në këtë celulë të MK pas 250
orëve të punës stabilizohet dhe në fund madhësia e saj ishte 21.17 mA/m2. Duhet theksuar se kjo
madhësi e dendësisë së rrymës katodike nuk ka shkaktuar efekte negative në armaturën e çeliktë.
Në celulën me raport Sa/Sk = 1/60 vlera mesatare e dendësisë së rrymës në katodë është 16.5
mA/m2. Dendësia e rrymës katodike në fillim është mjaft e madhe 68.05 mA/m2, por shpejt pas
kalimit të 250 orëve dendësia e rrymës zvogëlohet deri në vlerën 13.61mA/m2 (fig.5.29-b). Pas
kësaj kohe dendësia e rrymës në katodë zvogëlohet gradualisht dhe pas tre muajve arrin vlerën
konstante 5 mA/m2.
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6. DISKUTIMI I REZULTATEVE TË MODELEVE TË MK ME
ANODA PREJ ALIAZHEVE Al–Zn–In
6.1 MODELET E MK NË TRETËSIRËN TIP + 3.5% NaCl, pH= 14
Potencialet andodike e të tri aliazheve A1,A2 dhe A3, në fillim të testimit të modeleve të MK
kanë të njëtën vlerë rreth -1.5 V për të raportet e sipërfaqeve anodë-katodë. Pas 50 orëve të
funksionimit të celulave të MK me raport Sa : Sk = 1:120 potenciali i anodave në celulën e MK
me anoda prej aliazheve A1 dhe A3 anon në kahun e vlerave më pozitive, ndërsa tek anoda nga
aliazhi A2 kjo vërehet pas 150 orëve (fig.6.1-a). Në celulën me raport Sa : Sk = 1:60 potenciali
anodik i celulës me aliazh A1 pas 70 orëve fillon të ketë vlera më pozitive dhe deri në fund të
eksperimentit arrin vlerën deri – 1.3V (fig 6.1-b). Tek dy celulat tjera të MK me këtë raport
sipërfaqesh, anodat prej dy aliazheve tjera, A2 dhe A3, gjatë gjithë kohës ruajnë vlerat negative
të potencialit (fig. 6.1-b) dhe atë në nivelin -1.5 V. Dallimi i potencialit të anodës prej aliazhi A3
në dy celulat e MK me raport të ndryshim të sipërfaqeve anodë/katodë, mund të shpjegohet
vetëm me dallimin në strukturën e aliazhit, pasi që përbërja kimike e tij dhe tretësirës janë të
njëjta në të dy celulat e MK.
Potencialet anodike të MK me report Sa:Sk =1:60.
Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH=14.
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Figura 6.1. Potencialet e anodave në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =14, në celulat e MK
me raport: a) Sa:Sk =1:120; b) Sa:Sk 1:60.

Potencialet e çelikut respektivisht katodës janë mjaftë negative, për mbrojtje nga korrozioni, por
madhësia e tij ka luhatje gjatë kohës. Potenciali katodik në celulën me raport Sa:Sk =1:120 me
anodë prej aliazh A1 në fillim ishte më pozitivi (-0.960V), por me kalimin e kohës arrin vlera
negative deri – 1.0V (fig. 6.2-a) . Në dy celulat tjera me raport Sa:Sk =1:120 me anoda prej
aliazheve A2 dhe A3 potencialet katodike me gjithe luhatjet asnjherë nuk kanë vlera më pozitive
se -0.96 V. Nëse i krahasojmë vlerat mesatare të potencialeve katodike (tab.6.1 dhe 6.2) shihet se
celulat me anoda prej aliazhi A3 kanë potencial katodik më negativ se dy modelimet tjera të MK
me anoda prej aliazheve A2 dhe A3.
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Figura 6.2. Potencialet e katodave në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =14, në celulat e MK
me raport: a) Sa:Sk =1:120; b) Sa:Sk 1:60.

FEM të celulave të MK në tretësirën me pH =14 dallojn mjaft për llojet e ndryshme të aliazheve.
Celulat me aliazh A2 kanë FEM më të lartë, pastaj ato me anodë prej aliazhi A3 dhe A1
(fig.6.3-a, b). FEM në celulat me anodë prej aliazhi A3, me raport Sa:Sk =1: 120 dhe Sa: Sk
=1:60 kanë vlera të ndryshme. FEM në celulën e MK me raport Sa:Sk =1:60 me anodë të aliazhit
A3 është 0.481 V ndërsa në atë me raport Sa:Sk =1:120, 0.421 V (tab. 5.13 dhe 5.14).. Në dy
modelimet e MK me aliazhe A2, FEM ka të njëjtën tendencë, mbetet konstante pas kohës prej 75
orëve, vlera mesatare e FEM në këto celula ishte për të dy raportet anodë/katodë është 0.473 V
(tab. 6.1 dhe 6.2). Si shihet në fig. 6.3, në të dy rastet e celulave me aliazhe A1, FEM kishte
vlerën më të vogël, dhe kjo vërehet sidomos pas 75 orëve të funksionimit të tyre, vlera mesatare
e FEM për këto celula të MK ishte 0.373 V (tab. 6.1 dhe 6.2).
FEM i celulave të MK me raport Sa: Sk =1:120.
Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14.
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Figura 6.3. FEM e celulave të MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH = 14,
me raport: a) Sa:Sk = 1:120; b) Sa : Sk = 1 : 60.
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Rryma anodike në celulat e MK me raport
Sa:Sk = 1:120. Tretësira TIP + 3.5%NaCl, pH =14.
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Figura 6.4. Rryma anodike në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH = 14,
me raport: a) Sa:Sk = 1:120; b) Sa : Sk = 1 : 60.

Dendësia e rrymës, [mA/cm2]

Në celulat e MK me anoda nga tri aliazhet A1, A2 dhe A3, rryma anodike më e lartë ishte në
celulat e MK me anodë A2, ky konstatim vërehet në fig. 6.4-a dhe të dhënat për vlerat mesatare
në tab. 6.1 dhe 6.2. Rryma anodike në celulat me anoda prej aliazhi A2 dhe A3 zvogëlohen
gradualisht, ndërsa ajo me anodë nga aliazhi A1 ka një rënie më të shpejtë në modelet me raport
Sa:Sk =1:120. Tek celulat me raport Sa : Sk= 1:60 rryma e gjeneruar nga anodat e aliazheve ka
të njëjtën tendencë të zhvillimit (fig. 6.4-b). Dendësia e rrymës anodike ndjek të njëjtën rrjedhë si
edhe rryma anodike.
Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me raport Sa:S
= 1:120.
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+3.5% NaCl, pH= 14.
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Figura 6.5. Rryma katodike në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH = 14,
me raport Sa:Sk = 1:120.

Dendësia e rrymës katodike është mjaftë e lartë për të dy modelimet e MK me anoda prej të tri
aliazheve (fig. 6.5 dhe 6.6). Kjo dendësi kaq e lartë në këto teste hulumtuese nuk ka shkaktuar
ndonjë efekt anësor. Në fund të eksperimentit në sipërfaqen e armaturës së çeliktë nuk janë
vërejtur ndryshime. Nga rezultatet e llogaritura shihet se dendësia më e madhe e rrymës katodike
ishte te celulat e MK me anoda prej aliazhi A2, 0.05492 mA/cm2 dhe 0.09426 mA/cm2 (tab. 6.1
dhe 6.2).
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Dendësia e rrymës, [mA/cm2]

Dendësia e rrymës katodike në celulat me raport Sa:Sk = 1:60 ka vlerën gati dy herë më të
madhe se ato me raport 1: 120. Rënia e dendësisë së rrymës mbrojtëse katodike për të gjitha
modelet është më e theksuar pas 50 orëve të funnsionimit të tyre.
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0

Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me raport
Sa:Sk =1:60. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14.
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Figura 6.6. Rryma katodike në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH = 14,
me raport Sa : Sk = 1 : 60.

Figura 6.7. Anoda prej aliazhi A1 dhe katodat prej çeliku pas largimit nga tretësira
TIP + 3.5% NaCl, me pH =14.

Në fig. 6.7 janë paraqitur anoda prej aliazhi A1 dhe katodat prej çeliku nga celula e MK pas
largimit nga tretësira TIP +3.5% NaCl me pH =14, në të cilën kanë qëndruar gjatë 168. Shihet se
armatura prej çeliku nuk është përfshirë nga korrozioni, ndërsa anoda prej Al-Zn-In, pothuase
ishte konsumuar tërësisht.
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Tabela 6.1. Vlerat mesatare të parametrave elektrokimik në celulat me raport Sa:Sk=1:120,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=14.
Aliazhi
Potenciali i
Potenciali i
Dendësia e
Dendësia e
FEM
anodës ndaj
katodës ndaj
Rryma
rrymës
rrymës
SCE,
katodike
SCE,
anodike
[V]
[V]
[V]
[mA]
[mA/cm2]
[mA/cm2]
A1
0.374
-1.418
-1.004
21.68
5.126
0.04154
A2
0.473
-1.5163
-0.983
28.943
6.852
0.05492
A3
0.421
-1.451
-1.02
25.668
5.6775
0.04731

Nëse i referohemi vlerave mesatare të parametrave elktrokimik të matur në modelet e MK me
raport Sa:Sk = 1: 120 ( tab. 6.1), shohim se celulat e MK me anoda nga aliazhi A2 kanë tregues
më të mirë. Pas celulave me aliazh A2, tregues më të mirë kanë ato me anoda prej aliazhi
A3 dhe A1.
Të njëjtin përfundim nxjerrim edhe për modelet e MK me raport Sa : Sk = 1 : 60. Edhe tek ky
modelim rezultate më të mira kanë shfaqur anodat me aliazh A2 dhe pastaj ato me anoda prej
aliazhi A3 dhe A1 (tab. 6.2).
Tabela 6.2. Vlerat mesatare të parametrave elektrokimik në celulat me raport Sa:Sk=1:60,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=14.
Aliazhi
Potenciali i
Potenciali i
Dendësia e
Dendësia e
FEM
anodës ndaj
katodës ndaj
Rryma
rrymës
rrymës
SCE,
anodike
SCE,
katodike
[V]
[V]
[V]
[mA]
[mA/cm2]
[mA/cm2]
A1
0.379
-1.443
-0.997
22.636
5.2519
0.08706
A2
0.471
-1.538
-0.994
25.074
6.0594
0.09426
A3
0.488
-1.534
-1.001
23.874
5.50092
0.09182

Në tabelën 6.3 janë dhënë vlerat e kalkuluara për rendimentin e rrymës për të dy modelimet e
MK në tretësirën me pH =14 dhe me raporte të sipërfaqeve anodë/ katodë: 1:120 dhe 1:60.
Tabela 6.3. Rendimenti i rrymës së anodave në celulat e MK,në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=14.

Aliazhi

A1
A2
A3

Celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:120
Sasia
teorike e
rrymës
[mAh]

Sasia
praktike e
rrymës
[mAh]

Rendimenti
i rrymës

5120.9704

Celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:60
Sasia
praktike e
rrymës
[mAh]

Rendimenti
i rrymës

[%]

Sasia
teorike e
rrymës
[mAh]

36479.6

71.3

5371.4388

3802.848

70.78

6326.684

4648

74

5907.538

4212.432

71.3

5922.826

4310.2

72.7

5668.28

4010.78

70.75
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Duke i krahasuar vlerat e të gjithë parametrave të maturë elektrokimik për të tri modelimet e MK
me aliazhet A1, A2 dhe A3 në tretësirën TIP + 3.5% NaCl, me pH =14 dhe me raporte të
sipërfaqeve anodë/katodë: 1:120 dhe 1:60. shihet se: celulat me anoda prej aliazhi A2 kanë
treguesit më të mirë. Këto vlera më të larta kanë bërë që edhe rendimenti rrymës së anodave prej
aliazhi A2 të jetë më i madh, 74% për raportin Sa:Sk = 120 dhe 71.3% për raportin 1:60.
Rendimentet e rrymës së anodave nga aliazhet A1 dhe A2 në celulat e MK gjithashtu kanë vlerë
të pranushem dhe janë në kufijt e anodave të këtij lloji, me bazë Al [102].

Rendimenti i anodave, [%]

100

Rendimenti i rrymës së anodave në celulat e MK me
raport Sa:Sk=1:120. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14.
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Figura 6.8. Rendimenti rrymës së anodave në celulat e MK, për raport Sa:Sk = 1: 120,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=14.
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Rendimenti i rrymës së anodave në celulat e MK me raport
Sa:Sk =1:60. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14.
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Figura 6.9. Rendimenti rrymës së anodave në celulat e MK, për raport Sa:Sk = 1: 60,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=14.

Vlerat e rendimenteve të rrymës nuk dallojnë shumë (1 deri 3%) për anodat e aliazheve A1, A2
dhe A3 (fig.6.8 dhe 6.9). Duke marr parasysh se në aliazhet e cekura, ndryshon vetëm përmbajtja
e In, ndërsa të gjithë faktorët tjerë ( si p.sh: përgatitja e aliazhit, tretësira hulumtuese etj) që mund
të kenë ndikim në efektshmërin e MK janë të njëjtë, atëherë mund të konkludojmë se aliazhi me
përmbajtje të In prej 0.17%, është më i përshtatshmi për përdorim si material për anoda
galvanike tek sistemet e MK për mbrojtjen e çelikut në në tretësirën me pH = 14.
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6.2 DISKUTIMI I REZULTATEVE TË MODELEVE TË MK NË TRETËSIRËN
TIP +3.5% NaCl, pH =8
Tek modelet e MK në tretësirën me pH =8, përveç parametrave tjerë elektrokimik është përcjellë
dhe maturë edhe potenciali i qarkut të mbyllur i celulave ndaj elektrodës standarde të kalomelit
(SCE). Ky parametër elektrokimik në kushtet e mjediseve neutrale ose të dobëta bazike është një
tregues i rëndësishëm për shkallën e pasivitetit të anodave me bazë alumini.
Sipas NACE (National Association of Corrosion Engineer) një anodë e Al duhet të ketë
potencialin e qarkut të mbyllur deri -1.0 V (SCE) dhe rendimentin deri 2700 Ah/kg [101]. Nëse
vlera e PQM i anodave me bazë Al arrin vlerën më pozitive se – 1.0 V ndaj SCE atëherë mund të
thuhet se anoda e tillë është e pasivizuar.
Nga rezultatet e gjetura shihet se vlera mesatare e potencialit të PQM tek celulat e MK me anoda
prej aliazheve A1, A2 dhe A3 është më negative se vlera referente prej -1.0 V ndaj SCE.
Nga diagramet në fig. 6.10 dhe tab.6.4 dhe 6.5, shihet se celula e MK me anoda prej aliazhi A3
për raportin Sa : Sk =1:120 kanë vlerë të PQM më negativ, pastaj ato me anoda prej aliazhi A2
dhe A1.
Potenciali i QM në celulat e MK me raport
Sa: Sk= 1:120. Tretësira TIP + 3.5%NaCl, pH =8.
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Potenciali i QM në celulat e MK me raport
Sa: Sk= 1:60. Tretësira TIP + 3.5%NaCl, pH =8.
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Figura 6.10. Potenciali i qarkut të mbyllur në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl,
pH =8: a) raport Sa: Sk =1:120; b) raport Sa: Sk =1:60.

Në fig. 6.10 shihet PQM në të gjitha celulat e MK stabilizohet pas kohës prej 200 h. Në fillim
potencialet e qarkut të mbyllur ishin shumë negative sidomos për celulat me anoda A2 dhe A3, 1.58 V dhe 1.65 V respektivisht. Ndërsa PQM tek celulat me anodë prej aliazhi A3 për të dy
raportet e sipërfaqeve anodë/katodë ishte -1.23 V. Gjatë kohës prej një muaji sa kanë funksionuar
celulat e MK me raport Sa:Sk = 1: 120, PQM i asnjë celule me anoda prej aliazheve A1, A2 dhe
A3 nuk kanë pasur vlera më pozitive se -1V ndaj SCE (fig. 6.10 – a). Kjo tregon se MK me
anoda nga tri aliazhet ka qenë aktive.
Në celulat e MK me raport Sa: Sk = 1: 60 të cilat kanë funksionuar për tre muaj, PQM vetëm në
celulën me anodë prej aliazhi A1 janë shënuar tri matje të cilat janë më pozitive se -1.0 V
(fig.6.10 – b). Por, edhe këto vlera të regjistruara dallojnë vetëm për disa mV (5 deri 15 mV) prej
vlerës referente. Në matjet vijuese PQM i kësaj celule përsëri ka vlera më negative se -1. V. Këto
shmangie të PQM në këtë celulë mendojmë se nuk mund të konsiderohen si tregues i gjendjes
pasive të anodës prej aliazhi A1, pasi që janë shumë afër vlerës prej -1.0 V dhe në matjet në
vijim vlera e PQM përsëri është më negative.
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Figura 6.11. Potenciali i qarkut të hapur (FEM) në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl,
pH =8. a) raport Sa: Sk =1:120; b) raport Sa: Sk =1:60.

Nga diagrami i FEM për celulat e MK me raport Sa:Sk =1 : 120, (fig.6.11 -a), shihet se celula me
anoda prej aliazhi A3 ka rënie më graduale, dhe pas kalimit të kohës prej 200 h shumë pak
ndryshon. FEM në dy celulat tjera të MK me anoda prej aliazheve A1 dhe A2 kanë një zhvillim
më të ndryshueshëm me kohën. Deri në kohën prej 200 orëve kanë trendë të njëjtë si edhe ajo me
anodë të aliazhit A1, por pastaj FEM e këtyre celulave kanë vlerë më të madhe të FEM deri në
kohën prej 500 h, (0.122 V), por pas kësaj kohe edhe FEM e këtyre dy celulave të MK ka një
shtrirje të njëjtë si edhe ajo me anodë nga aliazhi A3.
Në celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:160, FEM kanë të njëjtin trend gjatë gjithë kohës së
eksperimentit (fig.6.11-b). Celula e MK me anodë prej aliazhi A1 ka FEM më të lartë (0.084 V)
në krahasim me ato me anoda prej aliazhi A2 dhe A3,( 0.77 V). Ndryshimi i vlerës së FEM për 7
mV, për këto celula të MK me anoda të aliazheve A1, A2 dhe A3 nuk është aq i madh, sidomos
kur dihet se këto celula kanë funksionuar gjatë kohës prej 3 muajve.
Potenciali i anodave në celulat e MK me raport
Sa:Sk =1:120. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =8.
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Figura 6.12. Potenciali i anodave në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl,
pH =8. a) raport Sa: Sk =1:120; b) raport Sa: Sk =1:60.

Potencialet e anodave në celulat e MK me të dy raportit Sa: Sk: 1 : 120 dhe 1: 60 në fillim kanë
pasur vlera më negative (fig. 6.12). Vlerat fillestare ishin -1.119 V (SCE) i anodës prej aliazhi
A1, - 1.12 V për A2 dhe -1.13 për atë prej A3 për raportin Sa:Sk = 1: 120.
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Me kalimin e kohës potenciali i anodave prej aliazheve A1 dhe A2 ishin më pozitive se -1.1 V,
ndërsa i anodës prej aliazhi A3 pas 250 orëve. Megjithatë potenciali i anodës prej aliazhi A3 tek
ky modelim deri në fund të eksperimentit ka vlerë më negative se dy anodat tjera prej aliazheve
A1 dhe A2.
Në fund të testimit të celulave të MK në tretësirën me pH =8, potencialet anodike për tri anodat
ishin: anodës prej aliazhi A1 – 1.043 V, A2 – 1.046 dhe A3 – 1.081 V ndaj SCE (fig.6.12-a).
Nëse i krahasojmë vlerat mesatare të potencialeve anodike (Ea) të tri aliazheve për këtë modelim
të MK atëherë anoda prej aliazhi A3 ka potencialin më negativ gjatë kohës së testimit prej një
muaji, pastaj A2 dhe A1 (tab. 6.4).
Në celulat e MK me raport Sa:Sk = 1 : 60, potencialet anodike të anodave prej aliazheve Al dhe
A2 ishin me vlera gati identike. Në fillim të eksperimentit këto potenciale ishin më negative se 1.1 V, pas një jave potencialet e të tri anodave ishin më pozitive për gati 40 mV (fig. 6.12-b).
Vlera e potencialeve deri një muaj pas testimi në këto celula të MK për anodat prej tri aliazheve
nuk ishte më pozitiv se -1.050 V (SCE), por potenciali i anodës prej aliazhi A2 është më negativ
se i anodave prej aliazhi A1 dhe A3. Gjatë tre muajve të punës së celulave të MK me anoda prej
tri aliazheve, potenciali anodik asnjëherë nuk ishin më pozitiv se -1.0 V, ndërsa vlerat më
pozitive kanë qenë -1.03 V ndaj SCE. Duke i krahasuar potencialet e anodave nga aliazhet A1,
A2 dhe A3 tek modelimet e MK me raport Sa: Sk = 1: 60 në tretësirën me pH = 8, shihet se
anoda prej aliazhi A1 ka pasur potencialin më negativ – 1.068 V, ndërsa anodat prej aliazhi A1
dhe A3 kishin vlerë mesatare pothuajse të njëjtë -1.057 V ( tab. 6.5).
Potenciali i katodave në celulat e MK me raport
Sa:Sk =1:120. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH =14.
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Figura 6.13. Potenciali i katodave në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl,
pH =8: a) raport Sa: Sk =1:120; b) raport Sa: Sk =1:60.

Për ndryshim nga anodat potencialet e katodave nuk kanë luhatje të madhe (fig. 6.13). Në fillim
armatura prej çeliku kishte potencial në kufijtë- 0.710 V deri 0.850 V (SCE). Me kalimin e kohës
çeliku kishte potencial gjithnjë e më negativ, kështu pas 72 orëve potenciali i katodave prej
çeliku në të gjitha celulat e MK për të dy raportet e sipërfaqeve anodë/katodë arrin vlerën më
negative se -0.9 V.
Tek celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:60, potenciali katodik në celulën me anodë nga aliazhi A3
është më negativ dhe pas kalimit të 200 orëve të testimit është në kufijtë – 9.46 deri 0.99 V.
Potenciali katodik në celulat me anoda prej aliazhi A1 dhe A2 ka vlera paksa më pozitive. kjo
vërehet sidomos për celulën e MK me anodë nga aliazhi A2, dhe atë pas momentit të rivënies së
kontaktit anodë katodë, d.m.th pas 200 orëve (fig. 6.13–a), por pas kohës pre 420 orëve
potenciali i çelikut është prapë më negativ se -0.9 V. Nga diagrami shihet se me kalimin e kohës
potenciali i katodave prej çeliku pas 420 orëve të punës së celulave të MK stabilizohet dhe deri
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në fund të eksperimentit mbesin brenda kufijve – 0.915 deri 0.999 V ndaj elektrodës standarde të
kalomelit (SCE).
Celulat e MK me raport Sa:Sk = 1: 60 në tretësirën TIP +3.5% NaCl me pH =8, janë testuar gjatë
tre muajve. Edhe tek ky modelim potenciali katodik në fillim ishte në kufijtë -0.77 V deri -0.815
V (SCE) (fig.6.12-b). Vlerat më negative deri -0.9 V arrihet pas tri ditëve tek celula e MK me
anodën prej aliazhit A1, ndërsa tek ato nga aliazhi A2 dhe A3 kjo arrihet pas një jave (168 orë).
Pasi që armatura e çelikut polarizohet deri në këto vlera, kjo gjendje ruhet deri në përfundimin e
eksperimentit me këto modele. Potenciali katodik në këto celula të MK sillet në kufijtë -0.925
deri -0.988 V (SCE). Nga diagrami në fig. 6.13–b shihet se potenciali i çelikut në celulat me
anoda prej aliazheve A1 dhe A3 ishte më pozitiv se i çelikut në celulën me aliazh A2.
Rryma anodike në celulat e MK me raport
Sa:Sk =120. Tretësira TIP +03.5% NaCl, pH =8.
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Figura 6.14. Rryma anodike në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl,
pH =8: a) raport Sa: Sk =1:120; b) raport Sa: Sk =1:60.

Nga fig. 6.14–a shihet se rryma anodike stabilizohet pas kalimit të kohës prej një jave, që
përputhet edhe me kohën e stabilizimit të potencialeve katodike. Pas kalimit të javës së parë , si u
theksua edhe më parë, në celulat e MK janë ndërprerë kontaktet elektrike anodë –katodë për
interval kohe prej 8 orëve. Pas rivënies së kontakteve elektrike është vërejt se rryma anodike ka
pasur një rritje të konsiderueshme tek celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:120. Rryma anodike në
këtë rast në celulën me anodë prej aliazhi A2 ka arrit vlerën 2.65 mA/cm2 (fig. 6.14-a). E njëjta
dukuri është vërejtur edhe tek celulat e MK me raport Sa:Sk =1:60, por këtu rryma anodike ka
vlerë dukshëm më të vogël, 1.88 mA/cm2 në celulën e MK me anodë prej aliazhi A3 (fig.6.14-b).
Kjo rritje e madhësisë së rrymës anodike shpjegohet me faktin se pas ndërprerjes së kontakteve
anodë/ katodë, në armaturën e çeliktë është paraqitë korrozioni, dhe për ndërprerjen e këtij
procesi të korrozionit në çelik, nga anodat është gjeneruar sasi më madhe e rrymës. Pas 500
orëve të punës së MK me dy raporte të sipërfaqeve anodë/ katodë vërehet se rryma e gjeneruar
nga anodat prej aliazheve A1, A2 dhe A3 stabilizohet, por rryma e dhënë nga anodat në celulat
me raport Sa:Sk = 1:120 është më e madhe se në ato me raport 1:60 për të njëjtën kohë të
testimit.
Nga fig. 6.14–b shohim se rryma anodike pas kalimit të muajit të parë deri në fund të testimit,
lëviz në kufijtë 0.13 deri 0.10 mA/cm2 për anodën me aliazh A1, 0.18 – 0.13 mA/cm2 për
aliazhin A2 dhe 0.21 deri 0.13 mA/cm2 për anodën prej aliazhi A3.
Rryma e gjeneruar nga anodat prej aliazheve A1,A2 dhe A3, në celulat e MK në tretësirën me
pH= 8, ishte e mjaftueshme që të mbrojë armaturën e çeliktë nga korrozioni.
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Duke ditur se kjo tretësirë është shumë agresive për çelikun, dhe korrozioni i tij është mjaftë i
shpejtë në këtë mjedis, mund të konstatojmë se anodat të sakrifikueshme prej aliazheve A1, A2
dhe A3 kanë ofruar mbrojtje efikase për çelikun.

Figura 6.15. Anodat prej aliazheve Al- Zn –In: a) para shpëlarjes me ujë; b) pas shpëlarjes.

Ky konstatim është vërtetuar pas matjes së masës së armaturës së çelikut pas përfundimit të
eksperimentit. Katodat prej çeliku pas eksperimentit janë trajtuar me procedurë standarde:
shpëlarë me ujë, zhytur në HCl (1:1) pastaj përsëri janë shpëlarë me ujë dhe alkool. Pas terjes
është bërë matja e katodave në peshore me saktësi 0.01 g, dhe nuk është regjistruar ndryshim i
masës, respektivisht humbje e masës. Në fig. 6.15 janë paraqitur anodat e aliazheve të Al pas 3
muaj të punës së MK, ndërsa në fig. 6.16 katodat prej armaturë së çeliktë pas largimit nga celulat
e MK.

Figura 6.16. Armatura e çelikut pas tre muajve të funksionimit të MK
me anoda prej aliazhi Al-Zn–In.
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Konstatimin se anodat prej aliazheve A1, A2 dhe A3 janë treguar të efektshme për mbrojtjen e
çelikut nga korrozioni në tretësirën Tip +3.5 % NaCl me pH = 8, mund ta mbështesim edhe me
vlerat e dendësisë së rrymës mbrojtëse katodike. Vlerat e dendësisë së rrymës katodike gjatë
kohës së zhvillimit të testimit janë dhënë në fig. 6.16. Dendësia e rrymës katodike në fillim ishte
më e madhe tek celulat me raport Sa: Sk = 1: 60, për shkak të sipërfaqes më të vogël të katodave,
por pas kohës prej 500 orëve të punës së celulave të MK kjo zvogëlohet dukshëm.
Dendësitë e rrymave katodike në MK me raport
Sa:Sk=1:60. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH=8.
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Figura 6.17. Dendësitë e rrymë katodike në celulat e MK në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =8.

Dendësia e rrymës katodike në celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:120, në fillim për të tri
modelimet e MK me aliazhe A1, A2 dhe A3 ishte në kufijtë 25 deri 35 mA/m2 të armaturës së
çeliktë. Me kalimin e kohës vlerat e dendësisë së rrymës mbrojtëse zvogëlohen. Kështu, në fund
të hulumtimit për celulën e MK me anodë nga aliazhi A1 dendësia e rrymës katodike arrin vlerën
10 mA/m2, me anodë A2 17.5 mA/m2, ndërsa në celulën me anodë prej aliazhi A3 21.1 mA/m2
(fig. 6.17 –a).
Në celulat me raport Sa:Sk = 1:60 dendësia e rrymës katodike ka vlerë dukshëm më të lartë, por
pas muajit të parë të testimit të celulave të MK, vlerat e saj zvogëlohet në mënyrë të theksuar
(fig. 6.17-b) . Në celulat e MK me anodë prej aliazhi A1 dendësia e rrymës katodike në fillim
ishte 48.17 mA/m2, pas 744 orëve 6.4 mA/m2 dhe në fund të eksperimentit pas tre muajve
4.14 mA/m2. Celula me anodë prej aliazhi A2 në fillim kishte dendësi të rrymës katodike prej
65.4 mA/m2, pas 744 orëve 6.87 mA/m2 dhe në fund 4.9 mA/m2.
Vlerat më të mëdha të dendësisë së rrymës katodike ishin në celulën me anodë nga aliazhi A3
dhe atë: në fillim 102.8 mA/m2, pastaj pas 744 orëve 7.94 mA/m2 dhe 4.9 mA/m2 në fund të
eksperimentit (fig. 6.17 –b).
Nga këto të dhëna për dendësitë e rrymës katodike për modelet e MK në tretësirën me pH =8, për
të dy raportet anodë/katodë shohim se anodat e aliazheve Al- Zn –In japin rrymë të mjaftueshme
mbrojtëse. Edhe pas tre muajve të punës së celulave të MK dendësia e rrymës katodike është ne
kufijtë e kërkuar për mbrojtjen katodike (5 mA/m2).
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Mekanizmi i ndikimit të Zn dhe In në performansat e anodave prej aliazhi Al- Zn -In
Duke i parë rezultatet e gjetura për parametrat elektrokimik të medelimeve të MK me anoda nga
aliazhet A1, A2 dhe A3 shihet se tek të gjitha rastet nuk është vërejtur pasivizimi i tyre në mjedis
me pH =8. Dihet se anodat me bazë alumini lehtë pasivizohen në këto mjedise, dhe për të evituar
këtë dukuri shtohen elemente aliazhuese si Zn dhe In. Janë propozuar disa mekanizima për të
shpjeguar ndikimin e këture elementeve në aktivizimin e anodave me bazë alumini.
Vetitë elektrokimike në alaizhin ternar Al-Zn–In mund të shpjegohen duke i konsideruar efektet
sinergjike të In dhe Zn në Al. Është demonstruar se Al aktivizohet kur është në mjedise neutrale,
kur përmban jonet In3+ dhe Zn2+ [73]. Prezenca e Zn2+ duket se favorizon akumulimin e In me
anë të tretjes nga fazat e pasura me Zn. Prezenca e In të akumuluar në sipërfaqen e Al favorizon
adsorbimin e Cl- në sipërfaqe , dhe kështu pengon ri pasivizimin e Al. Sipas Munoz at al 2003,
tretja e In nga fazat homogjene të tretësirave të ngurta dhe rritja e përqendrimit të këtij elementi
në fazat e pasura me Al dhe Zn zhvillohet sipas këtyre reaksioneve :
(Al,Zn)In + Cl- → InCl2+ + 3e2 InCl2+ +3Zn → 2In0 + 3Zn2+ + 2ClKjo , bënë që të “sigurohet” një akumulim i mjaftueshëm i Cl- të absorbuar që të mban gjendjen
aktive të matriksit të Al. Kështu tretja e shpejtë e Zn siguron rishpërndarjen më të mirë të In, gjë
që e sjellë potencialin e sistemit më afër vlerës në të cilën Cl- do të absorbohen në In. Ndikimi i
tillë i In në vetitë e aliazheve Al- Zn – In mbështet me faktin se indiumi ka tretshmëri të ultë në
Al, dhe kjo shkakton ndarjen (veçimin) e tij në kufijtë e kokrrizave të aliazhit Al- Zn. Fillimi i
sulmit të korozionit në këto aliazhe kryesisht ndodh në këto zona.
Rendimenti i rrymës së anodave
Rendimenti i rrymës i anodave A1, A2 dhe A3 në tretësirën hulumtuese me pH =8 është dhënë
në tabelën 6.6 për të dy raportet anodë/katodë. Anodat e analizuara i përmbushin kriterin e
potencialit, por shfaqin efikasitet mesatar. Teoretikisht, tretja uniforme e anodave do të jap
rendiment maksimal. Ndonjë reaksion katodik sekondar në fazën kufitare dhe humbja mekanike
e grimcave për shkak të celulave të makro ose mikrokorrozionit do të zvogëloj rendimentin e
rrymës. Nën kushtet e polarizimit, ndryshimet në përbërjet lokale do të favorizojnë inicimin dhe
zhvillimin e makro dhe mikro reaksioneve (p.sh korrozionin galvanik ose pitting). Këto
reaksione shkaktojnë zvogëlimin e rendimentit të rrymës ose humbjen e masës. Efikasiteti i ultë
që shfaqin anodat e hulumtura janë të ngjashme me ato të alizheve Al-5% Zn [102].
Zvogëlimi i rendimentit të rrymës zakonisht shpjegohet me johomogjenitetin në mikrostrukturë,
përmbajtja e lartë e papastërtive si p.sh Cu dhe Fe (max. 0.1 % Fe dhe 0.05 % Cu lejohen për
këto anoda për të mos ndikuar në efikasitetin e tyre) si dhe natyra e produkteve të korrozionit në
sipërfaqen e anodave [73].
Nga analiza kimike e aliazheve A1, A2 dhe A3 (tab. 4.7) mund të vërejmë se përmbajtja e Fe dhe
Cu është në kufijtë e lejuar.
Ky rendiment mesatar i rrymës mund të lidhet me kushtet e procesit të përftimit të aliazheve.
Efikasiteti i ultë i anodave me bazë Al sipas Atanasio at al 2005 shpjegohet me harxhimin lokal
të In, që mund të jetë arsye e kësaj sjellje të këtyre anodave.

132

Diskutimi i rezultateve të modeleve të MK me anoda prej aliazheve Al–Zn–In

Dihet se dendësia e rrymës luan rol kritik në vetitë e produkteve të korrozionit, duke ndikuar në
ndërrime thelbësore në tiparet e produkteve të korrozionit.
Morfologjia e sipërfaqës së tretur tregon një sipërfaqe të vrazhdë dhe korrozion pikësor
(fig.6.18). Nga kjo mund të shohim se ka pjesë të pasivizuar por edhe pitting. Aktiviteti më i ultë
i shfaqur nga anodat e Al sugjerojn fortë se reaksionet sekondare mund të jenë fondamentale që
shkaktojnë këso lloj sjellje të këtyre aliazheve.

Figura 6.18. Anodat e aliazheve Al-Zn–In pas pastrimit të produkteve të korrozionit.

Tabela 6.4. Vlerat mesatare të parametrave elektrokimik ne celulta e MK me raport Sa:Sk=1:120,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =8.
Dendësia e
Dendësia e
Potenciali
Potenciali Potenciali
Rryma
rrymës
rrymës
i qarkut të
i anodes
i katodes
anodike
anodike
katodike
FEM
mbyllur,
Aliazhi
[V]
[V]
[V]
[mA]
[mA/cm2]
[mA/cm2]
[V]
A1

0.112

-1.058

-0.905

1.633

0.3785

0.003047

-1.035

A2

0.114

-1.062

-0.894

1.7615

0.3837

0.00322

-1.05

A3

0.096

-1.093

-0.948

1.7548

0.4161

0.00343

-1.076

Nëse i referohemi vlerave mesatare të dhëna në tabelat 6.4 dhe 6.5, shihet se alaizhet A2 dhe A3
kanë pasur karakeristiak më të mira të parametrave elektrokimik të maturë. Tek këto dy aliazhe
potenciali i qarkut të mbyllur në këtë tretësirë asnjëherë nuk ka pasur vlerë më pozitiuve se
– 1.0 V (SCE). Kjo është një tregues i qartë se këto dy anoda asnjë herë nuk kanë shfaqur
tendencë pasivizimi.
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.
Tabela 6.5. Vlerat mesatare te parametrave elektrokimik ne celulta e MK me raport Sa:Sk=1:60,
në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH =8.
Dendësia e
Dendësia e Potenciali i
Potenciali Potenciali
Rryma
rrymës
rrymës
qarkut të
i anodes
i katodes
anodike
mbyllur,
anodike
katodike
Aliazhi
FEM
[V]
[V]
[mA]
[mA/cm2]
[mA/cm2]
[V]
A1

0.084

-1.057

-0.934

0.3704

0.0825

0.00139

-1.018

A2

0.075

-1.068

-0.952

0.4013

0.0927

0.00154

-1.046

A3

0.077

-1.058

-0.948

0.4376

0.0975

0.00165

-1.035

Edhe sa i përketë rendimetit të rrymës aliazhet A2 dhe A3 kanë tregues më të lartë. Në
modelimet me raportë Sa:Sk = 1:120 vetëm anoda me alaizh A1 ka rendimentin e rrymës më të
ultë 58%. Anodat prej alaizhi A2 në të dy modelimet kanë rendiment të rrymës më të përafërt 62
dhe 66%. Rezultatet më të mira të rendimentit të rrymës kanë dhënë anodat prej aliazhi A3, për
modelimet me raport Sa : Sk = 1: 120 ishte 63,1% dhe për atë Sa:Sk =1:60 – 68.4%.
Vlerat e llogaritura të rendimenteve të rrymës për secilën anodë Al- Zn –In janë dhënë në tabelën
6.6. për të dy raportet e sipërfaqeve anodë /katodë.

Tabela 6.6. Rendimenti i rrymës së anodave në celulat e MK, në tretësirën TIP +3.5% NaCl, pH=8.
Celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:120

Celulat e MK me raport Sa:Sk = 1:60

Aliazhi

Sasia
teorike e
rrymës,
[mAh]

Sasia
praktike e
e rrymës,
[mAh]

Rendimenti i
rrymës,
[%]

Sasia
teorike e
rrymës,
[mAh]

Sasia
praktike e
rrymës,
[mAh]

Rendimenti i
rrymës
[%]

A1

1934.69

1135.22

58

1148.63

728.62

63.4

A2

1807.806

1123.7

62.1

1205.9684

800.87

66

A3

1854.43

1174.7

63

1366.74

934.8

68.4
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Në figurat në vijim janë dhënë rendimentet e rrymës për të gjitha celulat e MK me dy raportet e
sipërfaqve anodë/katodë në tretësirën TIP + 3.5 % NaCl, me pH =18.
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Rendimenti i rrymës në celulat e MK me raport
Sa:Sk=1:120. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH=8.
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Figura 6.19. Rendimenti rrymës i anodave në celulat e MK me raport Sa:Sk =1:120.
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Rendimenti i rrymës në celulat e MK me raport
Sa:Sk=1:60. Tretësira TIP +3.5% NaCl, pH=8.
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Figura 6.20. Rendimenti rrymë së anodave në celulat e MK me raport Sa:Sk =1:120.
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PËRFUNDIME
Në pjesën eksperimentale të punimit janë studimi i korrozionit të çelikut ne tretësirat hulumtuese
TIP. Për hulumtime laboratorike u përgatiten tre aliazhe Al- Zn –In. Në këto aliazhe u kryen
hulumtimet potenciodinamike si dhe modelet e MK në tretësira. Gjatë hulumtimit u studiua
ndikimi i përmbajtjes së In në rendimentin e rrymës të secilit aliazh. Nga rezultate e gjetura nga
këto hulumtimet laboratorike konkuduam se:


Shpejtësia e korrozionit të çelikut rritet me rritjen e përqendrimit të joneve klorure dhe
me zvogëlimin e vlerës pH të tretësirës. Në mjedisin me pH =14 pa pranin e joneve
klorure çeliku ruan gjendjen pasive, d.m.th. se në betonin e pakontaminuar me klorure
armatura nuk i nënshtrohet procesit të korrozionit. Në tretësirën me përmbajtje të
klorureve edh pse pH është 14, çeliku korrodon kur nuk është i mbrojtur. Shpejtësia e
korrozionit të çelikut në tretësirën me pH =8 është shumë për të njëjtin përqendrim të
klorureve



Hulumtimet e polarizimit anodik të aliazheve Al- Zn –In treguan se edhe në tretësirat me
pH =8 këto anoda nuk pasivizohen por mbesin aktive edhe vlera pozitive të potencialit.
Kjo sjellje e aliazheve Al- Zn –In vërteton ndikimin e In si element aktivizues tek anodat
me bazë alumini.



Nga rezultatet e gjetura në celulat e MK me anoda të sakrifikueshme prej aliazheve AlZn –In, mund të themi se efikasiteti (rendimenti) i rrymës i anodave galvanike prej
aliazhit Al-Zn-In varet nga përbërja dhe struktura e aliazheve si dhe produktet e
korrozionit në sipërfaqen e anodës.



Vlera e potencialit të qarkut të mbyllur nën -1,0 V ndaj SCE ( vlerë referente për anodat
me bazë Al sipas NACE), është tregues se anodat prej të aliazheve A1, A2 dhe A3 janë
aktive gjatë gjithë kohës së funksionit të celulave të MK.
Vlerat e gjetura të rendimentit të rrymës së anodave janë të pranueshme, pasi që janë në
kufijtë për anodat sakrifikuese me bazë Al.




Rendimenti i rrymës zvogëlohet zakonisht për shkak të formimit të produkteve të
korrozioni. Shtresa e produkteve të korrozionit formohet për shkak të dendësisë së lartë
të rrymës anodike dhe kjo rezulton edhe në shkallë më të lartë të vetë korrozionit anodik.



Sipas vlerave të matura të potencialeve të anodës shihet se për përmbajtjet e In në
aliazhe, anodat mbesin aktive edhe në tretësirën me pH=8 për periudhën kohore prej 3
muajve.



Gjatë gjithë kohës së funksionimit të celulave të MK, potencialit i katodave është në
vlerat negative që sigurojnë mbrojtje efikase.
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Përfundime



Në të gjitha celulat e MK dendësia e rrymës katodike është në kufijtë që sigurojnë
mbrojtje e çelikut nga korrozioni.



Qëndrueshmëria e shkurtë e këtyre anodave në tretësirën me pH=14 është e pritshme në
këtë mjedis.



Nga tri aliazhet e përgatitura, anodat me përmbajtje prej 0.25% In dhe 0.17% In kanë
rendiment të rrymës më të lartë, sidomos në tretësirën me pH =8.



MK me anoda Al-Zn-In edhe në formë aliazhi të derdhur është metodë efikase për
mbrojtjen e armaturës prej çeliku nga korrozioni.
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