
 

 فنی و مهندسیدانشکده 
 مهندسی عمران رگوه آموزشی 

 
 نامه کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجه پایانپایان

 رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 

رخوردگی میلگردهای بوالستونیت  و بررسی تاثیر میکروسیلیس

در محیط  متفاوت هایپوششفوالدی مدفون شده در بتن با ضخامت 

 کلراته

 پژوهشگر:

 رضا اقالو تپراقلو

 
 

 

 استاد راهنما:

 دکتر یعقوب محمدی

 
 

 

 استاد مشاور:

 مهندس رضا کارکن آزاد

 
 

 

 

 1398بهمن 





 

 نام پدیدآور: و عنوان
 هایپوششرخوردگی میلگردهای فوالدی مدفون شده در بتن با ضخامت بوالستونیت  و بررسی تاثیر میکروسیلیس

 رضا اقالو تپراقلو /در محیط کلراته متفاوت

 

 دکتر یعقوب محمدی : راهنما استاد 

 مهندس رضا کارکن آزاد مشاور: استاد

   دفاع: تاریخ

 .ص 80 ات: صفح تعداد

 مهندسی عمران/ نامه:شماره پایان

های بتنی در شرایط مختلف آب و هوایی بحث خوردگی در میلگردهای مروزه با گسترش ساخت و ساز و استفاده از سازها چکیده:

کاهش احتمال خوردگی وجود دارد که یکی از این  یا های گوناگونی برای توقف ومدفون در بتن اهمیت فراوانی دارد. روش

ها استفاده از مواد افزودنی است که با متراکم نمودن و پر کردن خلل و فرج، نفوذ یون کلر و به دنبال آن میزان خوردگی روش

های فرآوردهتوان به میکروسیلیس و والستونیت اشاره نمود. میکروسیلیس یکی از دهد. از جمله این مواد میرا کاهش می

 های داغ بهای معدنی است که از واکنش سنگ آهک با سیلیس در گدازهکارخانجات تولید فلز سیلیکن است و والستونیت ماده

 آید.وجود می

 بررسی تاثیر میکروسیلیس و والستونیت بر خوردگی میلگردهای مدفون در بتن هدف:

شده، به صورت وزنی جایگزین سیمان  10و  5 و والستونیت با درصد یکروسیلیسمنامه در این پایان شناسی پژوهش:روش

در دو محیط ها نمونهو  ه استنظر گرفته شدمتر در میلی 14و  10متر و قطر میلگرد سانتی 5/5و  5/4، 5/3ضخامت پوشش 

 روز،  90ل( در سن پیآزمایش تعیین اختالف پتانسیل )پتانسیل نیمه است. آوری شدعمل NaClدرصد  5/7آب معمولی و 

 . ه استها انجام شدروز بر روی نمونه 90و  56آزمایشات درصد جذب آب و مقاومت فشاری در سنین 

جایگزینی والستونیت با درصدهای  ،روز در محیط آب معمولی 90متر در سن سانتی 10های مکعبی با ابعاد در نمونهها: یافته

به جای  10و  5درصدی مقاومت و جایگزینی میکروسیلیس با درصدهای  93/14و  52/3به جای سیمان سبب افزایش  10و  5

 .ه استدرصدی مقاومت فشاری شد 55/8و  37/6سیمان سبب افزایش 

. به طوریکه جذب آب نسبت به ه استآب شد سبب کاهش جذب 10و  5ی استفاده از والستونیت به جای سیمان با درصدها

درصد جذب آب را به میزان ، 10و  5به جای سیمان با درصدهای  جایگزینی میکروسیلیسو  درصد 98/3و  60/6 نمونه کنترل

  .ه استسبت به نمونه کنترل کاهش داددرصد ن 30/15و  42/10

 سببآب معمولی جایگزینی والستونیت به جای سیمان  محیط در 10متر با میلگرد سانتی 10های مکعبی با ابعاد در نمونه

استفاده از میکروسیلیس به جای سیمان با درصدهای همچنین  است. هدرصدی در اختالف پتانسیل شد 67/14و  61/12افزایش 

 .ش داده استدرصد افزای 40و  9/32ن اختالف پتانسیل را نسبت به نمونه کنترل به میزا 10و 5

س و والستونیت به جای سیمان سبب افزایش مقاومت فشاری، کاهش جذب ینتایج نشان داد جایگزینی میکروسیل گیری: نتیجه

 شود.خوردگی میاحتمال آب و افزایش اختالف پتانسیل و کاهش 

 ستونیت، محیط کلراته.خوردگی، میکروسیلیس، وال های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

و در نتیجه ها سازهاین نوع  دیدگیآسیببتنی در شرایط مختلف اقلیمی، مسئله  هایسازهبه علت استفاده وسیع از 

تعمیراتی  هایهزینه. گاهی عدم پایایی بتن، منجر به باشدمیها یکی از موضوعات مهم و ضروری تعمیرات و نگهداری آن

به قدری ها هزینه که از هزینه الزم برای یک طراحی خوب و قابل قبول به مراتب بیشتر است و گاهی این شودمیکالنی 

                              زیاد است که تخریب بنا بر تعمیرات آن ارجح است.  

مناسب یک سازه بتنی در طول عمر مفید آن شوند. دهی سرویسباعث بروز اختالل در توانند میعوامل متعددی 

باعث کاهش دوام بتن شوند. این عوامل  توانندمیعوامل خارجی ناشی از محیط اطراف یا عوامل داخلی موجود در بتن 

شیمیایی تقسیم نمود. عوامل فیزیکی مانند یخبندان، عوامل مکانیکی مانند به سه دسته فیزیکی، مکانیکی و توان میرا 

                       .باشدمی، اسیدها و خوردگی میلگردها هاسولفاتی سایش و عوامل شیمیایی مانند حمله

ترین عوامل مهم آید.های بتنی به شمار میدیدگی سازهترین عوامل آسیبخوردگی میلگردهای فوالدی، یکی از مهم

کربن به سطح بتن )پدیده کربناسیون(  اکسید های کلر و همچنین دیکننده خوردگی میلگردهای فوالدی، نفوذ یون آغاز

                                  باشد.می

بندی تقسیمبه دو دسته عوامل بیرونی و درونی  توانمیرا  کربناسیون و نفوذ یون کلر موثرندی که در پدیده عوامل

که در مجموع شرایط محیطی حاکم  باشدمیعوامل بیرونی شامل دما، رطوبت و میزان یون کلر موجود در محیط  .نمود

اختالط  هاینسبت. کیفیت مصالح مصرفی، باشدمیبر قطعه یا سازه است. عوامل درونی مربوط به بتن و میلگرد آن 

 هایپوششچنین نوع بتن، هم آوریعملتراکم و ، ساخت، حمل، ریختن های مصرفی، نحوه، نوع افزودنیبتن یاجزا

به . تا سطح بتن و حتی نوع میلگرد مصرفی از جمله این عوامل هستند پوشش روی میلگرد ضخامتروی بتن و میلگرد، 

ضخامت پوشش رطوبت در کنار نوع میلگرد و  پذیری بتن در برابر یون کلرید، اکسیژن وگفت نفوذتوان میطور کلی 

تا سطح بتن آن از عوامل تاثیرگذار بر خوردگی میلگرد است که توسط عوامل درونی و بیرونی فوق کنترل  روی میلگرد

       شود.می

پس از تحقیقات فراوان در زمینه علل خوردگی فوالد در بتن، نظر بسیاری از محققین بر یافتن در حال حاضر 

متنوعی مورد  های بسیارهایی در ارتباط با جلوگیری از خوردگی فوالد معطوف گشته است. در این زمینه روشروش

گرد از محیط کردن سازه و یا میل به منظور جدا هااز: استفاده از روکش ها عبارتنداند که برخی از آناستفاده قرار گرفته

جهت کاهش سرعت خوردگی، روش حفاظت کاتدی، استفاده از فوالدهای  هاکارگیری بازدارندهخورنده اطراف آن، به 

گالوانیزه و آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی و باالخره استفاده از مواد افزودنی به منظور اصالح ساختار بتن و مقاوم نمودن 

 آن در برابر عوامل مهاجم از قبیل کلریدها.



 3                                                                                                                      مقدمه و هدف

 

                        بیان مسئله -2-1

 ایجاد شده و PH=12)) دبتن با الیه نازک اکسید که به علت محیط قلیایی شدی لگردهای فوالدی مدفون شده درمی

ترین ترین و شایع، بادوامخوردگی مشکل به رغم مزایای استفاده از بتن مسلح، ادامه یافته است، محافظت شده است.

 .باشدمیکلرید به سطح فوالد های یونذ نفو ،میلگرد فوالدیخوردگی  ترین عامل ایجادمهمماند. میمشکل آن باقی 

های فوالدی سطح مقطع میلگرد : اول،زندمیی بتن مسلح آسیب هاسازهخوردگی میلگردهای فوالدی به دو صورت به 

 ایش. افزکندمیتری نسبت به خود میلگرد فوالدی تولید محصوالت خورنده را با حجم بزرگ ثانیا،دهد. میرا کاهش 

 .شودمیو شکست نهایی سازه  خوردگیترککه باعث  شودمیحجم باعث ایجاد تنش کششی در بتن 

این  .(1987، 1)مالهوترا و همکاران باشدآلیاژهای فروسیلیس می در کارخانجات تولیدمحصول فرعی  میکروسیلیس،

عنوان ماده  شکل دارد که آن را برای جایگزینی سیمان بهآمورف و بی 2Sioدرصد  85ماده افزودنی معدنی بیش از 

افزودن میکروسیلیس باعث ریزشدن منافذ و بهبود ساختار منافذ الیه  .(1986، 2پوزوالنی مناسب کرده است )سواُمی

ون و مشود )مهای کلرید در محیط شدید در بتن میشود که منجر به بهبود مشخصات دوام و حرکت یونانتقالی می

  .(2002 ،3همکاران

در  .پایه ایزوسیلیکات است که ممکن است شامل مقادیری آهن و منیزیم باشد ماده معدنی بر والستونیت یک

( 2Sio)و  3/48حدود ( Cao) دهند.می تشکیل وزن ماده را پنجاه درصد مولفه تقریبا هر ،ص( خال3CaSio (والستونیت

ناخالص  آهن سنگرنگ است و زمانی که  این ماده عموما سفیددهند. میدرصد وزنی والستونیت را تشکیل  7/51حدود 

 . افزایش والستونیت بر حسب نوع آزمایش باعث تغییرات متفاوتی درآیدمیبوجود  ،گیرد فشار زیاد قرار معرض دما و در

 که افزایش والستونیت باعث کاهش در دهدمین روسازی نشان روی بت انجام شده برشود. تحقیقات میتخلخل بتن 

 .یابدمینفوذپذیری بتن تقویت شده با والستونیت با افزایش مقدار والستونیت کاهش  .شودی بتن میلفضاهای خا

اطالق  اثرحضور کلریدها اتفاق بیافتد که به آن خوردگی کلریدی رتواند در بتن غیرکربناتی و دخوردگی آرماتورها می

نفوذ از  به دلیل آب اختالط و یا ،هادانهسنگ در حضور ،به دلیل افزوده شدن به مخلوط بتن گردد. حضور کلریدهامی

ر . هنگامی که نمکی ددنشوحل میها در حفره آب موجود ها سپس درآن شده صورت گیرد.منبع بیرونی به بتن سخت

)الیه اکسیدآهن(  کلرید با بارمنفیهای . یونشودالکتریکی به نام یون تجزیه میسریعاً به ذرات باردار  شود،آب حل می

 .بر روی سطح آرماتورها را از بین می برند

 

     ضرورت تحقیق -3-1

های پیشین تاثیر میکروسیلیس و والستونیت در برخی پارامترهای دوام بررسی شده است اما در این در پژوهش

ین دو ماده در خوردگی تاثیر افزایش قطر میلگرد و ضخامت پوشش در خوردگی مورد بررسی پژوهش عالوه بر تاثیر ا

 ریز همچنین باعث کاهش فضاهای خالی و ، با توجه به مطالعات انجام شده،قرار گرفته است. میکروسیلیس و والستونیت

 انتظار سرعت حرکت یون کلر شده وخوردگی کلراته باعث کاهش  که در دنشومیمنافذ  ساختار هبودبو  شدن منافذ

  سرعت خوردگی کاسته شود. که از رودمی

 

 

 
1 Malhotra V.M. et al. 
2 Swamy R.N. 
3 Memon A.H. et al. 
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                     خالصه و اهداف تحقیق  -4-1

با توجه به  نامهپایاناین های بسیار مهم در صنعت ساخت و ساز است. در خوردگی میلگردهای فوالدی از بحث  

های . از جمله راهشده است عوامل موثر در خوردگی، خوردگی میلگردها در محیط کلراته مورد بحث و بررسی قرار داده

کاهش خوردگی، کاهش نفوذپذیری و رعایت ضخامت پوشش مناسب است. میکروسیلیس و والستونیت با توجه به 

 قطرهستند که مورد استفاده قرار گرفته اند. ضخامت پوشش روی میلگرد و  ایمادهتاثیرشان در کاهش نفوذپذیری دو 

  میلگرد و تاثیرشان در مورد خوردگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

. است جایگزین سیمان شدهبه صورت وزنی   10و  5، 0با درصدهای  و والستونیت میکروسیلیساین پژوهش در 

های پیشین درصدهای بهینه این دو ماده بوده و استفاده از درصدهای باالتر پژوهش درصدهای انتخاب شده با توجه به

متر در نظر گرفته سانتی 5/5و  5/4، 5/3ضخامت پوشش در این تحقیق یا پایینتر از آن ممکن است چندان موثر نباشد. 

نمونه ساخته شد و  324ر مجموع متر مورد استفاده قرار گرفته شده است. دمیلی 14و  10شده و میلگرد با قطرهای 

بر روی  (ستاندارد)با توجه به ا روز 90و  56جذب آب در سنین   پیل، مقاومت فشاری و درصدآزمایشات پتانسیل نیم

 ها انجام شد.نمونه
 

 نامههای پایانفصل -5-1

 فصل یک به بیان مقدمه، اهداف و ضرورت تحقیق اختصاص داده شده است.

های میکروسیلیس و والستونیت و همچنین بحث خوردگی مبانی نظری پژوهش به بررسی ویژگی فصل دوم با عنوان

 پرداخته شده است.

 ها مورد بررسی قرارگرفته است.در فصل سوم مواد و مصالح استفاده شده همچنین آزمایشات و نحوه انجام آن

 ی ارائه شده است.در فصل چهارم نتایج آزمایشات بیان شده و نتایج در قالب نمودارهای

      گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص داده شده است.فصل پنجم به نتیجه

                

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

  مقدمه -1-2

گیری دارد. افزایش چشم هاپل و هاساختمان ی،بتن یهاسازهاصلی در ساخت  یمادهامروزه استفاده از بتن به عنوان 

، تولیدات سیمان در جهان و همچنین کشور ایران یابدمصرف بتن، مصرف سیمان هم افزایش می که با افزایش از آنجایی

درصد انتشار جهانی  5تولیدی در صنعت سیمان حدود کربن  اکسید دیاخیر افزایش یافته است. مقدار  هایدر سال

 توانند. استفاده از مواد مضافی که میباشدای میدرصد کل گازهای گلخانه 3و  دهداختصاص می این گاز را به خود

به دنبال  ای در سوخت و الکتریسیته مصرفی برای تولید سیمان راجویی قابل مالحظه شوند، صرفه جایگزین سیمان

 .(1393)عامری و مشکانی،  باشدنیز می زیستمحیط  که سازگار با دارد

اوقات به منظور  یگاهو  رسیدن به بتن بادوامبرای  برای رفع و کاهش نواقص بتن و تحقیقات چند دهه اخیرطی 

به  یامقاومت و  یری،نفوذپذ یی،کارا گیرش، زمان یلپرتلند از قب یمانبتن ساخته شده با س یاتاز خصوص یبهبود برخ

، سرباره، والستونیتمیکروسیلیس،  زوالنی مانندواستفاده از مواد پ ،ینهکاهش هز یجهو در نت یمانمنظور کاهش مصرف س

 به علت مسائل مربوط به محیط های مصنوعیاست. در بین این مواد مضاف، پوزوالن گردیدهرایج  غیرهخاکستر بادی و 

 (. 2011، 1)صدیق اندجه قرار گرفتهزیست بیشتر مورد تو

 

  دهنده بتنمواد تشکیل -2-2

 شود: میبتن از مواد زیر تشکیل     

 دهد.میدرصد حجم بتن را تشکیل  75الی  60های سنگی: حدود دانه -1    

 دهد.میدرصد حجم بتن را تشکیل  15الی  7حدود  سیمان: -2    

 دهد.میدرصد حجم بتن را تشکیل  21الی  14آب: حدود   -3    

 8الی  4درصد حجم بتن و در بتن هوادار این میزان بین  3الی  5/0هوا: در بتن بدون هوا میزان حجم هوا بین  -4    

 باشد.  میدرصد 

وزن سیمان به مخلوط اضافه مواد افزودنی: مواد شیمیایی هستند که به مقدار جزئی و به صورت درصدی از  -5    

 (.1382)مستوفی نژاد،  تا خواص مطلوب مورد نظر را در بتن ایجاد نمایندشوند می

 

 

 
1 Siddique                                               



 

 

  آوری بتنعمل -3-2

 آوری بتن دو چیز اهمیت زیادی دارد:در مراقبت از بتن یا همان عمل    

 رطوبت کافی -1    

 درجه حرارت مناسب -2    

درصد باشد،  100درصد نیاز است و اگر این رطوبت در حد  80آوری بتن، به رطوبتی حداقل معادل برای عمل

اما در شرایط معمولی  گراد استدرجه سانتی 13تر خواهد بود. بهترین درجه حرارت برای نگهداری بتن در حدود مناسب

و دمای عادی، حساسیت بتن به درجه حرارت چندان قابل توجه نبوده و در کارگاه، در مرحله مراقبت از بتن، معموال 

ها تر که گیرش بتن و سرعت واکنشدرجه و پایین 4دهند. مگر در درجه حرارت کنترلی روی درجه حرارت انجام نمی

آوری گردد. حداقل زمان عملزدگی بتن، فراهم میصوص در دمای زیر صفر که شرایط یخشود. به خبا مشکالتی روبرو می

 . (1382)مستوفی نژاد،  روز است 7که برای بتن عادی پیشنهاد شده 

 

 های بتن افزودنی -4-2

یکی از مواد ای به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه و آب است که به صورت گرد یا مایع، به عنوان ماده افزودنی ماده

)مستوفی  شودمیدهنده بتن و برای اصالح خواص بتن، کمی قبل از اختالط یا در حین اختالط به آن افزوده تشکیل

 .(1382نژاد، 

 

 ها پوزوالن -1-4-2

 نماید: پوزوالن را چنین تعریف می 618ASTM C( 1(استاندارد

تنهایی ارزش چسبندگی ندارد، اما به شکل ذرات بسیار  آلومیناتی است که به سیلیسی یا سیلیسی ایمادهپوزوالن 

کلسیم واکنش شیمیایی داشته و ترکیباتی را بوجود  ریز در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروکسید

  آورد که خاصیت سیمانی دارد.می

 در نیزایران  (. در2007، 2ی و شبلمرس( در جنوب غرب قاره آفریقا کشف شد ایدهکدهپوزوالن برای اولین بار در     

 (.1382)مستوفی نژاد،  است نوع دو و شد کشف 1320 سال

 .خاک سرخ لومارو  پوکه، تراس آتشفشانی،ها، رس، توف پومیست پوزوالن طبیعی: مانند -1    

 پوسته خاکستر ی،باد خاکستر ی،گدازمیکروسیلیس، سرباره کوره آهن یمانند دوده سیلیس :پوزوالن مصنوعی -2    

 شودزیست می محیط یها داده و هم موجب کاهش آلودگبه آن اقتصادی هم ارزش این مواداستفاده از . متاکانولین و برنج

 .(1382نژاد،  ینیز مؤثر است )مستوف ایگلخانهی و در کاهش انتشار گازها

 

  ها استفاده از پوزوالن یایکاربرد و مزا -1-1-4-2

 .(1382)آبا،  است یرتأمین خواص ز یدر بتن برا یاز مواد پوزوالناستفاده     

 مقاومت بتن  یشافزا -1    

  یریکاهش نفوذپذ یقبتن از طر دوام یشافزا -2    
 

1American Society for Testing and Materials 
2 Morsy, M.S., and S.S. Shebl 



 مدفون شده در بتن یفوالد یلگردهایم یبرخوردگ تیو والستون سیلیکروسیم ریتاث یبررس                                                                 8

 

 ها ب استفاده از پوزوالنمعای -2-1-4-2

آوری باید بهتر و بیشتر از حالت عدم استفاده از این مواد صورت های آهسته این مواد، عملتوجه به واکنشبا  -1    

 گیرد.

 یرباشد. مقاد ترکیبات یر، سولفور و ساهاقلیاییکربن، سیلیس،  متغیر یرمقاد یممکن است حاو یخاکستر باد -2    

)مستوفی  هوا و دوام بتن اثر گذارد ، مقدارمقاومت یبه طور معکوس روتواند میترکیبات  یناز ا یبیش از اندازه برخ

 .(1382نژاد، 

 

 میکروسیلیس -5-2

 :کندمیهای میکروسیلیس را چنین بیان موسسه بتن آمریکا ویژگی

 ای بسیار ریز ماده -1

 کروی  -2

 کریستالی آمورف  متشکل از سیلیس غیر -3

شکل دارد که آن را برای جایگزینی سیمان به عنوان ماده پوزوالنی آمورف و بی 2SiOدرصد  85این ماده معدنی بیش از 

 (.1986 ،1سوامیمناسب کرده است )

 

 استفاده از میکروسیلیستاریخچه  -6-2

که استفاده . جاییگرددمیدر ایاالت متحده آمریکا بر 1946استفاده از میکروسیلیس در بتن به سال های نشانهاولین 

 از میکروسیلیس برای بهبود خواص مالت گواهی بر این مدعاست.

شد. بررسی خواص مواد و استفاده از آوری جمعسند کشور نروژ در کریستیان 1947میکروسیلیس اولین بار در سال 

توسط بمهاردت نگاشته شد. از اوایل  1952آن به سرعت آغاز شد. اولین مقاله درباره میکروسیلیس و خواص آن در سال 

 .R234ACI (2-06( استفاده از آن در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و به تدریج در سراسر جهان گسترش یافت 70دهه 
 

 خواص میکروسیلیس -7-2

 بندی نمود:توان به دو دسته کلی تقسیمخواص میکروسیلیس را می    

 خواص فیزیکی  -1    

 خواص شیمیایی -2    

 

 خواص فیزیکی  -1-7-2

شود. در ساختار میکروسیلیس اکسیدهایی مانند رنگ میکروسیلیس با توجه به اجزای غیرسیلیکاته مشخص می

 گراید.کربن وجود دارد. با توجه به زیاد بودن مقدار اکسید کربن رنگ میکروسیلیس بیشتر به سیاهی می اکسید

 ارائه شده است: 1-2خواص فیزیکی کامل میکروسیلیس در جدول 

 
 1 Swamy R.N 

              American Concrete Institute 2                               



 

 

 (.2011خواص فیزیکی میکروسیلیس )صدیق،  -1-2جدول 

 خاصیت مقدار

 اندازه ذرات به طور معمول میکرومتر 1کوچکتر از 

 ی )پودر(انبوه یچگال مکعب کیلوگرم بر متر 130-430

 ی به صورت ژلچگال مکعب بر متر یلوگرمک 1320-1440

 شدهی به صورت متراکمچگال مکعب بر متر یلوگرمک 480-720

 چگالی ویژه مکعب مترگرم بر سانتی 22/2

مربع بر کیلوگرم متر 30000-13000  سطح ویژه 

 

 خواص شیمیایی  -2-7-2

(. 2011 ،1در ساختار میکروسیلیس مواد مختلفی از قبیل آهن، کلسیم، پتاسیم، منگنز و غیره وجود دارد )صدیق    

 .دهدمیدرصد ترکیبات میکروسیلیس را ارائه  2-2جدول 

 ترکیب شیمیایی میکروسیلیس  -2-2جدول 

LOI 3SO O2Na O2K MgO CaO 3O2Fe 3O2Al 2SiO ترکیبات 

 درصد 26/92 86/0 97/1 49/0 96/0 31/1 42/2 33/0 -

 

 فرآیند تولید میکروسیلیس  -8-2

های قوس الکتریکی مواد اولیه مانند کوارتز شود. در کورهمیکروسیلیس در کارخانجات تولید فلز سیلیکن تولید می    

که شود. از آنجاییگفته میشود که به این عمل در اصطالح احیای کوارتز در اثر درجه حرارت باال به کربن تبدیل می

تولید  2Sioشود که در اثر ترکیب آن با اکسیژن تولید می Sioمقداری گاز  ،افتداحیای کوارتز به صورت کامل اتفاق نمی

 . (1995، 2)ختری و سیریویواتنانون شودمی

 

 انواع میکروسیلیس  -9-2

 انواع میکروسیلیس که به صورت تجاری موجود هستند به شرح زیر است:    

 

 میکروسیلیس به صورت تولید شده )پودر(  -1-9-2

. در این حالت میکروسیلیس دارای ذرات آیدمیاین نوع میکروسیلیس به طور مستقیم از سیستم غبارگیر بدست 

از جمله مشکالت این نوع . باشدمیمکعب  کیلوگرم بر متر 430تا  130بسیار ریز به چگالی ظاهری در محدوده 

 و نقل و غیره اشاره کرد. حملبه چسبندگی، مشکالت توان میمیکروسیلیس 

 
1 Siddiqu 
2 Khatri, R. P. and V. Sirivivatnanon 
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 شدهمتراکممیکروسیلیس به صورت  -2-9-2

به منظور تولید میکروسیلیس متراکم شده، ابتدا میکروسیلیس به صورت پودر درون سیلو ریخته شده و سپس هوای 

و شدن کرویخوردن ذرات شده که این مسئله باعث . این هوا باعث غلتشودمیفشرده از پایین به داخل سیلو دمیده 

. این نوع شوندمی پایین سقوط کرده و خارج به علت سنگینی بهشده کرویذرات . شودمیذرات شدن متراکم

 و نقل حمل. از لحاظ اقتصادی برای باشدمیمکعب  کیلوگرم بر متر 700الی  500میکروسیلیس دارای چگالی ظاهری 

 دهد.میمناسب بوده و استفاده از آن گرد و غبار ناشی از میکروسیلیس به صورت پودر را به مقدار زیادی کاهش 

 

 ایساچمهوسیلیس به صورت میکر -3-9-2

 هایاندازهبا  هاییساچمهشود. این فرآیند منجر به تولید از ترکیب پودر میکروسیلیس با مقدار کمی سیمان تولید می

و نوعی  شوندمیبسیار سخت بوده و با کلینکر ساختمان مخلوط شده و به همراه هم آسیاب ها ساچمهشود. متفاوت می

 .(ACI 234R-06) شودسیمان حاوی میکروسیلیس تولید می

 

 مزایای استفاده از میکروسیلیس  -10-2

 افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی  -1    

 لرات و نفوذ آبکاهش نفوذپذیری در برابر ک -2

 (.2011 )صدیق، هاسولفاتها و ، اسیدها، نیتراتهاکلراتمقاومت باال در مقابل حمالت شیمیایی  -3

 

 والستونیت -11-2

که در والستونیت خالص شود به طوریتشکیل می 2Sioو  Caoای معدنی است که از دو بخش اصلی والستونیت ماده

رنگ است )ماکسیم  شکل، خنثی و سفیداین ماده سوزنی ).2010، 1حیدردرصد هستند ) 50هریک از این دو ماده تقریبا 

 (.2005، 2و مککونل

 :گیردمیداغ طی واکنش زیر شکل ی هاآهک با سیلیس در گدازهماده معدنی طی فعل و انفعاالت سنگ این

Sio2 + Cao.Co2                            Casio3 + Co2                                                                                )1-2( 
  

 تاریخچه والستونیت  -12-2

با  (1766 – 1822) 3بریتانیایی به نام ویلیام هایدو والستون شناسمعدندان و در سده هفدهم میالدی یک شیمی

یکی  1822ی زیادی پیرامون آن به عمل آورد. در سال هاپژوهشتوجه به خصوصیات مثبتی که در این ماده یافته بود، 

یی که والستون بر روی این هاپژوهشراه والستون بود، نام این ماده را به افتخار کارها و  دهندهادامهاز دانشمندان که 

 (.1396ماده انجام داده بود، والستونیت نامید )افضلی، 

 
 

1 Hyder J. 
2 Maxim L. D., E.E. McConnell 
3 william Hyde Wollaston 



 

 

 ی آنهاویژگیمیکروالیاف والستونیت و  -13-2

تر بوده و از والستونیت یک ماده طبیعی سفیدرنگ، خنثی و میکروالیاف آن نسبت به میکروالیاف فوالد و کربن ارزان

متغیر است.  25:1تا  3:1است. میکروالیاف والستونیت بسیار ریز بوده و نسبت ابعادی آن از  ترصرفهبهلحاظ اقتصادی 

گیرد. این میکروالیاف در بسیاری از کارهای میکرومتر قرار می 150ا ت 25و قطرش در محدوده  6/0تا  4/0طول آن بین 

روند. ساختار متخلخل مواد کامپوزیت سیمانی با افزودن میکروالیاف والستونیت به مصنوعی و صنایع سرامیک به کار می

وذپذیری به طور ی کامپوزیت حذف شود، نفهاسیستمشود. هنگامی که حفرات متوالی در طور قابل توجهی تعدیل می

 (.2007، 1یابد )ماثور و گوئلقابل توجهی کاهش و دوام افزایش می

 

 والستونیتو خواص  هاویژگی -14-2

 .توان به دو دسته تقسیم نمودی یک ماده را میهاویژگیبه طور کلی     

 خواص فیزیکی -1    

 خواص شیمیایی -2    

 

 والستونیت خواص فیزیکی -1-14-2

آن در حدود  باشد. وزن مخصوصمی 5تا  5/4 2به رنگ سفید بوده و سختی این ماده طبق مقیاس مووالستونیت 

   ).2010، 3باشد )حیدرگراد میدرجه سانتی 1540مکعب و نقطه ذوب این ماده در حدود  مترگرم بر سانتی 9/2

 (2010 مشخصات فیزیکی والستونیت )حیدر، -3-2جدول 

  مشخصات والستونیت

 سفید رنگ

 116 وزن ملکولی

 9/2 مکعب( مترگرم بر سانتی) چگالی ویژه

PH  (10%)9/9 دوغاب 

 0095/0 سی(قابلیت حل در آب )گرم بر صد سی

 Mohs 5/4سختی براساس 

 0000065/0 ضریب انبساط

 1540 (گراددرجه سانتینقطه ذوب )

 

 
1 Mathur R., A.K. Mishra and P. Goel 
 2 Mohs 
3 Hyder J. 
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 مقایسه اندازه ذرات میکروسیلیس، والستونیت و سیمان  -1-2شکل 

 

 (2009، 1همکاران مقایسه خواص مکانیکی والستونیت، میکروسیلیس و سیمان )راسینچونگ و -4-2جدول 

 ماده
 چگالی ویژه

 مکعب مترگرم بر سانتی

 سطح ویژه

 مربع بر کیلوگرم متر

 چگالی انبوهی

 مکعب مترسانتی گرم بر

 16/1 -56/1 - 15/3 سیمان پرتلند معمولی

 7/0 –02/1 70/842 90/2 والستونیت

 63/0 –8/0 20000 20/2 میکروسیلیس

 

 خواص شیمیایی  -2-14-2

دو، موادی مانند آهن، منیزیم، سللدیم و هسللتند. عالوه بر این 2Sioو  Cao دو ماده اصلللی در والسللتونیت معدنی 

 ممکن است در آن وجود داشته باشد.پتاسیم نیز 

 مشخصات شیمیایی والستونیت -5-2جدول 

LOI 2Tio 3SO O2Na O2K MgO CaO 3O2Fe 3O2Al 2SiO ترکیبات 

 درصد 96/46 95/3 79/2 77/39 39/1 04/0 16/0 05/0 22/0 31/4

 

 کاربرد والستونیت  -15-2

 اشاره نمود:توان به موارد زیر از جمله کاربردهای این ماده می

 ی صنعتی گوناگونی از قبیل سرامیک، نقاشی و پالستیک، اتومبیل، وسایل برقی کاربرد دارد.  هابخشدر  -1      

 
1 Ransinchung G.D. and B. Kumar 



 

 

 گیردرامیک مورد استقبال قرار میآن در کارخانجات کاشی و س شکلسوزنیبه علت سفیدی و اجزای  -2

صیت عایقیت الکتریکی، مقاومت در برابر    -3        سبب افزایش خا )حیدر،   شود و پایداری ابعاد می سوزی آتشاین ماده 

2010). 

 (.1393شود )عامری و مشکانی، استفاده می پوشش دیوارها و سمباده و صیقل دادندر  -4
 

 مکانیزم محافظت میلگرد  -16-2 

برای خوردگی مناسب باشد، در برابر خوردگی از خود مقاومت نشان دهد گفته هرگاه فلز یا آلیاژی زمانی که شرایط     

 PHگیری الیه محافظ در اثر شود آن فلز یا آلیاژ در آن شرایط حالت رویین دارد. در مورد میلگرد داخل بتن، شکلمی

نشود،  5/11عدد کمتر از که این است و تا زمانی 5/13تا  5/12بین محیط بتنی معموال  PHدهد. باالی محیط رخ می

تشکیل شده و یک قشر میکروسکوپی است و ضخامت آن در  3O2Feاز  محافظ حفاظت الیه ادامه خواهد داشت. الیه

شود. در طول زمان شدن آندی فوالد شده و لذا باعث حفاظت فوالد در بتن میانومتر است. این الیه مانع از حلن 2حدود 

شود، ولی سرعت آن با حضور این الیه، بسیار محدود و کند د به طور کامل متوقف نمیحفاظت این الیه، خوردگی فوال

 (.1997، 1شود )کورتیس و مهتامی

باال بوده و اکسیژن نیز به   PHشود. در شرایطی که  گیرد، خوردگی آغاز میکه بتن اطراف میلگرد را دربرمیاز زمانی

شد، ابتدا یون    شته با سیل  با یون 2Fe+ی فرو هامقدار کافی وجود دا سید فرو      OH-های هیدروک شده و هیدروک ترکیب 

 2)OH(Fe دهند.باشد را تشکیل میکه یک ماده نامحلول می 

تبدیل شده و  4O3Feیا مگنتیت  3O2Feدر مجاورت با اکسیژن و رطوبت به اکسید آهن  OH(Fe(2 هیدروکسید فرو 

بر روی سطح میلگرد یک الیه محافظ، که به طور موثر از نفوذ و انتشار اکسیژن به داخل میلگرد جلوگیری کرده و در 

 شود.می، تشکیل شودمینهایت سبب توقف خوردگی 

 (:1394به صورت زیر خالصه نمود )قهرمانی،  توانمیها برای تشکیل الیه محافظ را خالصه واکنش

3Fe + 4H2O               Fe3O4 + 8H+ + e-                                                                          )2-2(     

2Fe2+ + 3H2O             Fe2O3 + 6H+ + 6e                                                                                                              ) 3-2(                                                                                     

 

 خوردگی                                                                                    کار و ساز -17-2

به  یانفعال یهکه ال ی. هنگامکندمی به عنوان کاتد عمل ،باشد یدرحالت انفعالکه ی تا هنگام فوالد مدفون در بتن    

 شود،میشکسته  یدکلرهای یوندر اثر وجود  یموضع به شکل یابتن،  PH کاهش و یوندر اثر کربناس یکنواختشکل 

که به داخل محلول راه   2Fe+ آهنهای یون. کندمی شدنخوردهشروع به  وکند میاز فوالد به عنوان آند عمل  یقسمت

 آندی وهای محل ینب یلاختالف پتانسسازند. تر میمنفیرا  یلو پتانسکنند میبر سطح فلز رها  را هاالکترون یابند،می

 گردد.می یلگردمحلول منفذی بتن و م یاناز م یانجر یجادسازه، منجر به ا یکدر درون  کاتدی

 ینسطح مشترک ب در یشدگیاو اح یشهای اکسااست، واکنش ینموجود باشد، که معموالً چن یژنکه اکس یهنگام    

 .(1389رستگار، باشند )می یرفوالد و بتن به شکل ز

2Fe               2Fe2+ + 4e-                                                                                                    )4-2(       

O2 + 2H2O + 4e-           4OH-                                                                                                )5-2(       

 
1 Kurtis K. E., and K. Mehta 
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 آیدمیبه حساب  یند خوردگیفرآ یمحصول فرع یک، تنها باشدمیخسارت در بتن  یشترینعامل ب ینکهزنگ با وجود ا  

گردد )کپلر می یلتشک یری زهاواکنشزنگ بر طبق کند. نمی یداتجمع پافتد میاتفاق  یکه خوردگ ییو ضرورتاً در جاها

 (:2000، 1و همکاران

Fe2+ + 2OH-               Fe(OH)2                                                                                                     (6-2)      

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2                4Fe(OH)3                                                                               )7-2(        
    

 آهن یدروکسیدشده و هیب ترک یکدیگربا شوند، میمواجه  یکدیگرو آهن با  یدروکسیدمتحرک ههای یونکه  یهنگام  

(2FeOH) زنگ  یک یافر یدشده و اکس یداکس یشترآهن ب یدروکسیده، موجود باشد یژناگر آب و اکسکنند. می یدرا تول

 .دهدمیآهن را نشان  یدروکسیدهید شده در داخل بتن و نحوه تول یلتشک یخوردگ یلپ. شکل زیر کندمی یدرا تول

 

 

 (2002، 2پیل خوردگی در بتن مسلح )ریچاردسون -2-2شکل 

 

 بتن در فوالد خوردگی انواع -18-2

 یل.ماکروپ یو خوردگ یکروپیلم ی: خوردگافتدمیدر بتن مسلح به دو نوع اتفاق  یخوردگ    

کاتدی  پیلنیم که در آن انحالل فعال و واکنشگردد میاطالق  یتیاست که به وضع یاصطالح یکروپیلم خوردگی    

 یاسمق یک در یکدیگرکه آند و کاتد در مجاورت  یهنگامافتند. میفلز اتفاق  یکمجاور ی هاقسمتدر  مطابق با آن

فوالدی  یلگرددر عمل برای مشود. میاطالق  یکروپیلم یخوردگ حاصله، یخوردگ یل، به پشوندمیواقع  یکروسکوپیم

 (.2006، 3افتد )هانسون و همکارانمیهمواره اتفاق یند فرآ ینا ید،مدفون در بتن آلوده به کلر

 

 (2006تصویر شماتیکی خوردگی میکروپیل )هانسون و همکاران،  -3-2شکل 

 
1 Kepler J. L. 
2 Richardson M.G. 
3 Hansson C.M. 

 



 

 

باشد  یگرید میلگرد باال در مجاورت یخوردگ یتبا قابل یلگردیکه م یهنگامتواند می یکگالوان یا یلماکروپ یخوردگ

یافتد اتفاق ب باشد،میکمتری را دارا  یخوردگ آهنگ یابوده  یدر حالت انفعال یگرد یطمح یکگرفتن در  که به علت قرار

 (.2006)هانسون و همکاران، 

 گردد.میمحافظت  ،استتری مثبت یلکه دارای پتانس یگریکه دیدر حالشود، می از فلزات خورده یکیحالت،  یندر ا     

خورنده  یطمح یکفلزات در  ینکه ایزمان یننسبت به فوالد دارند، بنابراتری منفی یزیم پتانسیلو من ینیومروی، آلوم

 حفظ خواهد شد.  یکیو فوالد به شکل گالوانگردند می یدچار خوردگ گیرند،میفوالد قرار  با در تماس

 یک اگر در ینبنابرا باشند،مینسبت به فوالد تری ی مثبتهاپتانسیلهمانند مس و فوالد ضد زنگ دارای یگر مواد د    

گردد )کپلر و می یخوردگ که فوالد دچاریدر حالشوند میها محافظت آن یرند،خورنده مقابل فوالد قرار گ یطمح

 (.2000همکاران، 

 

 (2000تصویر شماتیکی خوردگی ماکروپیل )کپلر و همکاران،  -4-2شکل 

 

  خورده شده ظاهر و شکل فلزبندی خوردگی از لحاظ طبقه -19-2

ظاهر و شکل فلز بندی خوردگی از لحاظ براساس طبقه .نمودبندی طبقهمختلف  یهابه روشتوان میرا  یخوردگ

 (:1993، 1شود )اسمیت، خوردگی به شش نوع تقسیم میخورده شده

 یکنواخت  یدگرخو -1    

 ی دوفلز یا یکیگالوان یخوردگ -2    

 یاری  ش یخوردگ -3    

 شدن  دارحفره -4    

 ای دانهینب یخوردگ -5    

 یشی  سا یخوردگ -6    

 

 
 

1 Smith J.W. 
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 یکنواخت یدگرخو -1-19-2

یا  یمیاییواکنش ش وسیله یک بهاست. معموالً  ینوع خوردگ ینترمتداول و ینترمعمول یکنواخت یخوردگ    

فلز شود. میبا محلول خورنده قرار دارد، مشخص  یکه در تمام یدر سرتاسر سطح یکنواخت طوره ب الکتروشیمیایی

های زیر ه روشرا ب یکنواخت یخوردگشوند. می مورد نظر منهدم یزاتتجه رود یامی بین از یتاًتر شده و نهانازک و نازک

 :کرد کم یامتوقف نمود توان می

 یحانتخاب مواد و پوشش صح -1    

 کننده ممانعتوسیله  به -2    

 یبا استفاده از حفاظت کاتد -3    

 

 یفلزدو یا یکیگالوان یخوردگ -2-19-2

خورنده قرار  یا یمحلول هاد یکهستند، در معرض  یکدیگربا  یکیهمجنس که در تماس الکتریرغ دو فلز کهزمانی    

دو فلز در  ینکه ا ی. نسبت به موقعشودمیها آن ینان الکترون بیجر یآن دو باعث برقرار ینب یلپتانس یرند، اختالفگ

 یو برعکس، خوردگ یافته یشدارد، افزا یکمتر یکه مقاومت خوردگ یفلز ینباشند، خوردگ یکدیگربا  الکتریکی تماس

 (ی)کاتدی تر از نظر خوردگشده و فلز مقاوم یدارد آند یکمتر یکه مقاومت خوردگ ی. فلزیابدمی تقلیل تر،فلز مقاوم

آن  یاگر خورده شود، مقدار خوردگ یاو شود نمیاصالً خورده  یا ینوع خوردگ یندر ا یبا فلز کاتد کاتد . معموالًشودمی

 یکیگالوان یخوردگ ی،نوع خوردگ ینهمجنس ایرفلزات غ ینب یکیالکتر هایجریانوجود  به علت خواهد بود. کمیلی خ

 .شودمی یدهنام یدوفلز یا

 

 یاریش یخوردگ -3-19-2

 یخورنده قرار دارند، خوردگ یطو در معرض مح سطح فلز که حالت مرده دارند یرو یگرید یو نواح یارهااکثراً در ش    

اثر وجود در  یعاتما یاها کوچک محلول یهامعموالً همراه با حجم ینوع خوردگ ین. اافتدمیاتفاق  ی شدیدیموضع

اوقات  یگاه یا یاریشرا  یخوردگ ین نوعا یجهنت در باشد.میقرار گرفتن دو فلز  ی هممحل رو واشرها، سوراخ، سطوح

 .نامندمی یزن یواشر ای یالکه یخوردگ

 

 شدندار حفره -4-19-2

ها ممکن است سوراخ ین. اشودمیشدن فلز  است که باعث سوراخ یموضع یداشد یخوردگ یشدن نوع دارحفره

قدر آن یمجزا بوده و گاه یگاهها حفرهها کوچک است. داشته باشند، لکن در اکثر موارد قطر آن ی مختلفیقطرها

 یا یمساو یباًقطر دهانه محل خورده شده تقر کهی. معموالً در صورتآورندمیبوجود  یزبر سطح هم هستند که یکنزد

 یانواع خوردگ ترینموذیو  ترینمخرباز  یکیشدن  دارحفره. نامندمیرا حفره  حاصل شکل، آن باشدکمتر از عمق 

وزن  یلکه تقلیدر حالشود، میها استفاده شدن آن باعث بال ی،قطعات فلز یا تجهیزات و در اثر سوراخ شدن باشدمی

 است. یزناچ ینوع خوردگ ینحاصل از ا
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Abstract: Nowadays, the corrosion of steel bars embedded in concrete is one of the most dangerous 

problems. With the expansion of construction and the use of concrete structures in different climatic 

conditions, it is important to discuss the corrosion of embedded bars in concrete. There are many 

different ways to stop or reduce the possibility of corrosion, one of which is the use of additives that 

condense and fill the pores and reducing the rate of corrosion. Among these materials are micro-silica 

and wollastonite. Micro-silica is one of the by-products of silicon metal production plants and, 

wollastonite is a mineral that is formed by the reaction of iron ore with silica in hot lava.  

Research Aim: Investigation of the effect of micro-silica and wollastonite on corrosion of steel bar 

embedded in concrete. 

Research method: In this study, Micro-silica and wollastonite were replaced by cement by weight of 0, 

5, and 10%. cover thicknesses of 3.5, 4.5, and 5.5 cm and rebar diameter 10 and 14 mm were 

considered. Samples were cured in the Freshwater environment and 7.5% NaCl. The experiments were 

performed to determine the potential difference (half-cell potential) at 90 days and to determine the 

percentage of water absorption and compressive strength at 56 and 90 days.  

Findings: In cubic specimens with dimensions of 10 cm at 90 days curing in a freshwater environment, 

replacement of wollastonite with 5 and 10 percentages, increased 3.52 and 14.93 percent resistance 

and replacement of silica with 5 and 10 percent, respectively, increased compressive strength by 6.37% 

and 8.55%. 

The use of wollastonite instead of cement by 5 and 10 percentages, decreased water absorption. The 

water absorption was reduced by 6.60% and 3.98%, respectively. Replacement of Micro-silica with 

5% and 10% instead of cement also reduced water absorption by 10.42% and 15.30%, respectively. 

In cubic specimens with dimensions of 10 cm with rebar 10 mm in a freshwater environment, 

replacement of wollastonite instead of cement increased the potential difference by 12.61% and 

14.67%, and the use of micro-silica instead of cement with 5% and 10%, potential difference Compared 

to the control sample increased by 32.9% and 40%. 

Conclusion: The results showed that the replacement of micro-silica and wollastonite instead of cement 

increased compressive strength, decreased water absorption, and increased potential difference, and 

reduced corrosion. 

Keywords: Corrosion, Micro-silica, wollastonite, chloride environment. 
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