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Σκοπός Εργασίας: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη

του καθοδικού σχεδιασμού σε κατασκευές εντός θαλάσσιου

περιβάλλοντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις offshore.

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί με χρήση υπολογιστικών μεθόδων

και συγκεκριμένα της μεθόδου των Συνοριακών Στοιχείων

(Boundary Element Method). Αρχικά, θα μελετηθούν απλούστερα

ηλεκτροχημικά προβλήματα και στη συνέχεια πιο σύνθετα. Για την

επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, θα κατασκευαστεί

κώδικας και θα μοντελοποιηθούν ορισμένα συστήματα στο

λογισμικό PITHIA.

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας αποκτήθηκαν γνώσεις

σχετικά με το φαινόμενο της διάβρωσης, τις αρχές του καθοδικού

σχεδιασμού, τη μεθοδολογία της μοντελοποίησης ενός

συστήματος, τον προγραμματισμό και τέλος την αξιοποίηση των

υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων

μηχανικής.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΔΙΓΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ Cu-Zn

2D ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Συμπεράσματα:

• Η καθοδική προστασία είναι υψίστης σημασίας για τις κατασκευές και την

οικονομία.

• Η μέθοδος των Συνοριακών Στοιχείων επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη

μελέτη καθώς απαιτεί τη διακριτοποίηση μόνο του συνόρου του

συστήματος, επομένως μικρό το υπολογιστικό κόστος.

• Η αριθμητική ανάλυση των συστημάτων καθοδικής προστασίας είναι

πληρέστερη από τις εμπειρικές μεθόδους, καθώς λαμβάνει υπόψη της όλα

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, καθώς επιτρέπει την εξαγωγή κατανομών

σε αντίθετη με τη λήψη μετρήσεων σε σημεία της κατασκευής.

• Το λογισμικό PITHIA μπορεί να επιλύσει προβλήματα μεγάλης κλίμακας σ’

ένα laptop.

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SACP ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ V 
ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΕΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ICCP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ SEMI-SUBMERSIBLE RIG

1η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ  

ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΟΔΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΕ V ΣΤΟ 
ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΓΙΑ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

80 A/𝒎𝟐

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΕ V ΣΤΟ 
ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Σ ΓΙΑ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

48 A/𝒎𝟐

Επιβλέποντες: Καθηγητής κος Πολύζος Δημοσθένης σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγητή κο Τσινόπουλο Στέφανο 
Επιβλέπων Ερευνητής: Ροδόπουλος Δημ.

 Κατασκευή κώδικα για τη μελέτη

του 2D προβλήματος με χρήση BEM.

 Μελέτη 3D μοντέλου στο PITHIA.

 Επαλήθευση ορθότητας αποτελεσμάτων

του κώδικα μέσω της σύγκρισης με το 3D

μοντέλο και των αποτελεσμάτων που

παρατίθενται από Doig et al.

Προδιαγραφή
Δυναμικό Προστασίας για 
χάλυβα εντός θαλάσσιου 

περιβάλλοντος: 
-0.6V vs NHE


