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The main aim of this research is to study relationship between the induced level 
of polarization and the area of the embedded steel, area of anode, the distance between 
the cathode and anode and the level of applied external voltage. The experimental 
program included preparing 12 reinforced concrete specimens with dimensions 20 x 30 x 
60 cm. The specimens were partially submerged in 3.5% sodium chloride solution. 
Various electrochemical and electrical measurement were carried out on polarized the 
specimen using different external voltages. 

The results indicate differential moisture content within each specimen has 
produced different potentials along the steel bars. Greater polarization has always been 
associated with the submerged portion of the specimen. 

The results show that to achieve efficient design, the protected area should be 
divided into discrete electrochemical zones depending on the concrete resistance and 
steel potential. 

 
Influence of Electrochemical and Physical Characteristics of 
Reinforced Concrete on the Design of Cathodic Protection 

  
  :الخالصة

عملية ان تصميم انظمة الحماية الكاثودية للمنشآت الخرسانية المسلحة بقي محكوماً بأعتبارات 
ويشمل على قدر كبير من األفتراض والتوقع والزال العديد من المواضيع المهمـة كمعـايير الحمايـة    

  .م التقييسالخ مجاالً ألختالف اآلراء كما ان جزء منها ال يخضع لنظا... وتوزيع التيار
ان الغرض الرئيسي من هذا البحث هو دراسة مستوى األستقطاب الحاصل في حديد التسـليح  
المطمور في خرسانة ذات مقاومة كهربائية مختلفة وعالقته بالمساحة السطحية وكل من حديد التسـليح  

 (12)العملي اعداد ويتضمن المنهاج . وقطب اآلنود والمسافة بينهما وتأثير ذلك بالجهد الخارجي المسلط
وتم تعريض النماذج جزئياً بمحلول كلوريد الصوديوم بتركيز  ،سم  x 30 x 20 60نموذجاً مسلحاً بأبعاد 

تتمثل بأستقطاب الحديد كاثوديـاً لمسـتويات   تم إجراء أختبارات كهربائية وكهروكيميائية وقد . 3.5%
  .مختلفة من الجهد الخارجي
الرطوبي للنماذج ادى الى حصول اختالف في جهد نصف الخلية  بان التدرجلقد بينت النتائج 

على طول حديد التسليح نتج عنه استقطاب كاثودي عالي في المناطق المغمورة كما اظهرت النتائج بانه 
  .من الضروري تقسيم المنطقة المراد حمايتها كاثودياً تبعاً للمقاومة الكهربائية وجهد نصف الخلية

  

Abstract 
The design aspect of cathodic protection of steel reinforcement embedded in 

concrete; still implies a great deal of uncertainties, assumptions and specifications. 
Important features, such as design criteria, current distribution, and others are, as yet 
beyond standardization. 
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