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Problematiek- vooronderzoek
Wat zijn opofferanodes
Soorten opofferanodes
Welke types en waar gebruiken
Wat nodig voor dimensionering
Monitoring
Project voorbeelden



 Chlorides 

 Carbonatatie

 Verschillende metalen

Resulteert in de vernietiging van de 

passieve beschermlaag of  de 

passiveringslaag op het 

wapeningsstaal



 De Chloride breken de passiveringslaag
op het staal af.

 Bron van Chloride: 
◦ Maritieme omgeving
◦ Strooi- of dooi zouten
◦ Chemische fabrieken, zwembaden,..
◦ Chloride als versneller gebruikt en aanwezig in 

het beton of aanwezig in de grondstoffen.

 Vicieuze cirkel:  Chloride worden niet
opgeconsumeerd in het corrosive proces





 Visuele Inspectie

 Delaminatie onderzoek

 Chloride onderzoek en analyse

 Beton dekking onderzoek

 pH en chemische testen (Carbonatatie)

 Corrosie halfcel potentiaal meting



 Geeft een indicatie van 
mogelijke corrosie activiteit
waar geen betonschade
zichtbaar is

 Bepaalt de zones waar
eventueel chloridegehalte
bepaald moet wordt. 

 In kaart brengen van 
“hotspots”



Copper Sulphaat

Electrode
Corrosie conditie

> -200 mV
Laag – 10% risico op 

corrosie

-200 tot –350 mV
Gemiddeld corrosie

risico

< -350 mV
Hoog- <90% risico of 

corrosie

< -500 mV Zware corrosie
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Corrosie resultaten





Anode Design – Targeted 
Protection



 Hoeveelheid wapening te beschermen: 

diameters, aantal staven en beugels
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 Vrijmaken van de wapeningsstaven.

 Roest of andere bijproducten verwijderen van de 
staven.

 Groter volume beton verwijderen dan origineel

aangetast.



Contact vlak

Betonnen

Structuur

Reparatie mortel moet compatibel zijn met de bestaande beton

Reparatie mortel



Cathode

Chloride vrije reparatie mortelChloride vervuilde beton
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 Zink folies, aangebracht aan het oppervlak

 Ingebedde anodes (ring anode effect)

 Ingeboorde anodes (rond de reparatie of 
zones die KB nodig hebben)

 Hybride anodes: combinatie van opgedrukte 
stroom en galvanische opofferanode

 Zink jackets voor maritime toepassingen



• Niet alle metalen
zijn gelijk

• Zink heeft een lager 
potential dan staal
en zal corroderen
ipv staal

• Denk aan een
batterij



 Iedere opofferanode heeft een activator nodig
om een lange bescherming te geven

 Hoog alkalische activator

 Chloride activator

 Bromide activator

 Sulphaten

Het is voornaam dat je nakijkt welke
activator er gebruikt wordt en wat het 

risico en verbruik is.



 Mortel met activator die de zink omringt

 Hydrofiele gel die tussen de zink folie 
aanwezig is

 Mortel of pasta met activator die in het 
boorgat aangebracht wordt

 Geen activator : activering door de chloride in 
de beton



Beide vormen zijn 20 gr

De bol vorm Oppervlakte = 1

De platte vorm Oppervlakte = 4

Als alles hetzelfde blijft is de 

levensverwachting van de bol 3-4 maal

langer dan de platte vorm



 Best dat de zink rond de verbindingsdraad is 
gegoten.Om een goede langdurige verbinding 
te garanderen

 De draad niet aan de zink lassen of 
mechanisch verbinden.



 Temperatuur

 Vochtgehalte

 Beton resistentie (poriën)

 Zink oppervlak (massa/oppervlakte ratio)

 Activator



Encasing 

Mortar
Zinc 

corrosion 

product

Zinc 

substrate

Bright Zinc 

substrate (top 

darker layer 

scraped off)

Coherent 

interface

Uncorroded 

tie wires

Repair 

mortar

(a) (b)

Extent of pores 

containing white 

corrosion 

products



 De mortel is speciaal geformuleerd zodat het 
zink actief blijft. 
◦ Hoge pH

 Mortel laat toe dat de bijproducten van de 
corrosie van het zink weg kunnen.

 Activatie gebeurt door de alkali component 
en liefst niet door een zout (kan corrosie
veroorzaken)



Anode beschermt galvanisch
de omliggende wapeningstaven

Chloride vervuilde beton



OpofferAnode beschermt

de wapening

Chloride vrije reparatieChloride vervuilde beton

-1100 
mV

-350 
mV

-200 
mV



Aangetaste beton verwijderen







Meten of de anode goed contact geeft met de wapening



Aanbrengen van reparatie mortel



Opoffer anodes op 35 cm
Controle verbinding  (met 
multimeter)



 Europese studie toont aan dat bij 55% 
van de uitgevoerde herstellingen al na 
vijf (5) jaar er weer een schadebeeld 
ontstaat. Daarom nuttig om opoffer 
anodes te installeren om de 
duurzaamheid van de reparatie te 
verlengen.



In realiteit is de  corrosie activiteit progressief

Chloride hoeveelheid

(% cement)

Risico voor corrosie

< 0.4 Mogelijk corrosie

0.4 – 1.0 Corrosie geinitieerd

1.0 – 2.0 Actieve corrosie

> 2.0 Zeker



FORTIUS



 Meten op continuïteit van de wapening

 Staal densiteit en chloride % om afstand 
tussen anodes te bepalen.

 Geometrie van de structuur

 Weerstand beton

 Verwachte levensduurverlenging

 Budget



 Parameters :

• Voor 20 jaar bescherming
• Anode verouderings tijd = 12.5 jaar(de tijd dat de stroom dichtheid

met 50 % verminderd)
• Minimale stroom dichtheid garanderen,
• Voor gemiddelde temperatuur tussen 10 tot 15 oC

Tabel met afstand tussen de anodes







 Bij een initiële nodige stroomdichtheid van 
10mA/m²staal

 Na 1 jaar 8 mA/m²staal

 Na 2 jaar 5 mA/m²staal (halveringstijd= 2-3 
jaar)

 Daarna afname tot 2 mA/m²staal per jaar.



Monitoring

• Wat meten :

» Staal spanning (ref electrode)

» Stroom output (mA)

» Depolarisatie ( ref electrode)

» Bescherming duur ( berekenen)











 Ingebedde anodes

 Ingeboorde anodes

 Combinatie ingebedde en ingeboorde anodes

 Hybride anodes





Prefab elementen- ter 
plaatse gestort beton

Installatie opofferanodes



Installatie opofferanodes
In combinatie met 
spuitbeton



Hoog chloride % in landhoofd
Uitkappen beton om 
opofferanodes te installeren



Installatie opofferanodes Op afstand van 40 cm



 Als algemene bescherming

 Of lokale bescherming
◦ Zones met hoog corrosie potentieel

◦ Kritische structurele delen

◦ Voegen



 Onaangetast beton dat bescherming nodig
heeft.

◦ Misschien meer economisch dan beton te
verwijderen.



De Anode beschermt de omliggende
wapening

Corrosie activiteit is terug gedrongen



opoffer anodes in boorgaten

Voorspankabels







New York State Department of Transportation



New York State Department of Transportation



New York State Department of Transportation



Corrosie bescherming van een brug
over autostrade



Probleem : aantasting van 
wapening door dooizouten

◦ Behandelen van zones met 
chloride gehalte van 0,8 to 1,5 %

 Gebruik van ingeboorde anodes

◦ Behandelen van beschadigde
zones

 Gebruik van ingebedde anodes





















Bridge Corrosion



Bij reparaties : ingebedde anodes tegen ring anode effect
Zones met corrosie activiteit beschermen met ingeboorde anodes









 Ingebedde anodes 
in de zones die 
gerepareerd
worden

 Ingeboorde anodes 
in zones waar nog
geen reparatie
wordt gedaan



Ingebedde anodes Ingebedde anodes en boorgaten 
voor ingeboorde anodes



Ingeboorde anodes
Verbindingen tussen 
anodes en de wapening



 Combinatie van passivatie van staal, 
realkalisatie omgeving rond staal en 
verdringen van chloride

 Daarna galvanische actie van opoffer
anodes

 Voor een bescherming van 30+ jaren





 Chloride veroorzaken roest in de 
corrosieve putjes

 ‘Roest’ neemt tot 7x het volume 
in van het staal

 Interne spanningen nemen toe
 Beton barst
 Corrosie versnelt en de 

stabiliteit van de structuur komt
in gevaar.



 De Hybride anode produceert een
hoge spanning voor een bepaalde
periode die dan de wapening
passiveert. 

• De spanning wordt geproduceerd door een
energie bron binnen in de anode

• Deze lading wordt over een periode van 1-2 
maanden afgegeven aan het staal
(afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden)

• Verdringt de chloride en herstelt alkaliteit
rond het staal

• Afstand tussen Hybride anodes is meestal
700 mm



• De galvanische opoffer anode in de 
Hybride anode produceert een kleine
stroom voor 30 jaar

• Om het staal in een passieve staat te houden
produceert de galvanische anode een stroom
met densiteit van 0.2-2.0mA/m2

• De galvanische anode is gebaseerd op de 
opoffer anodes , die proefondervindelijk een
lange levensduur heeft.

• Hybride anode geeft een kostenbesparing
van ongeveer 30-40 % t.o.v. traditionele
galvanische anodes



geintregeerde
energie bron

enkelvoudige
verbindingsdraad

geheel alkali 
geactiveerd mortel

Galvanische
opoffer anode



 Corrosie van de 
wapening in het 
onderste gedeelte 
van de pijlers.

 Door opspattend 
water met 
dooizouten

 Bescherming van 
onderste 1 meter 

 Levensduurverlening 
tot 30 jaar



 Lokaliseren van de 
wapening



Mengen van geleidende 
mortel

Installeren van “natte” 
anode



Verbinden van anodes staalverbinding



Verbinding draad- anode Lay out anodes: 700 mm



http://www.fortius.be/
http://www.vector-corrosion.com/
http://www.fortius.be/
http://www.vector-corrosion.com/

