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های بتنی است از این رو با توجه به خوردگی آرماتورهای فوالدی درون بتن یکی از عوامل مهم در کاهش دوام سازه: چکیده
از این  15و  10، 5، 0های ، به درصدهای این مادهتحقیقات انجام شده و وجود منابع در دسترس والستونیت و با توجه به ویژگی

آهن جایگزین ماسه استفاده شده است. والستونیت از براده 30و  20، 10، 0های یمان و به درصدماده با جایگزین کردن به جای س
آهن به دلیل افزایش دادن مقاومت فشاری به دلیل کاهش نفوذپذیری و به طبع آن کاهش نفوذ مواد خورنده به داخل بتن و برآده

ست. نتیجه گرفته شده بدین شرح است که استفاده از والستونیت تا و بررسی تاثیر آن بر روی خوردگی مورد بررسی قرار گرفته ا
درصد جایگزین ماسه بر روی خوردگی تاثیر مثبتی گذاشته و در برخی مواقع شانس  20ده درصد جایگزین سیمان و برآده آهن تا 

بر خوردگی نیز مورد بررسی قرار  آوری سریعدرصد کاهش داده است. در این پایان نامه تاثیر عمل 50درصد به  90خوردگی را از 
درصد نیز کاهش  40درصد در برخی مواقع شانس خوردگی را تا  15و  5/7های کلراته گرفته است، استفاده از این روش در محیط

ای مقاومت فشاری، پتانسیل نیم پیل و درصد جذب آب این نتیجه بدست آمد که نمونه ست. در پایان با بررسی سه آزمایشداده ا
ها بوده و درصد جذب آب کمتری پیل بیشتری نیز نسبت به سایر نمونهکه دارای بیشترین مقاومت فشاری است دارای پتانسیل نیم

های کلراته باالتر توان خوردگی را در محیطشود بدین شرح است: میهایی که برای تحقیقات بیشتر نیز پیشنهاد مینیز دارد. روش
                                  های ونزدیک بهم زمان شروع خوردگی را نیز پیدا کرد.                                                                             گیری خوردگی در مدت زمانیا با اندازه درصد نیز بررسی کرد 15از 

های مهاجم ها تحت اثر محیطهای بتن آرمه خوردگی آنسازههای منفی میلگردهای فوالدی مورد استفاده در یکی از جنبه هدف:
طراحی بتنی است که بتواند جلوی نفوذ مواد خورنده را بگیرد و باعث کاهش خوردگی  باشد. از این رو هدف در این پایان نامهمی

                                                                                                    بشود.                                                                                

آهن به عنوان مواد جایگزین سیمان و ماسه استفاده شده است، در این پایان نامه از والستونیت و براده شناسی پژوهش:روش
   پیل، مقاومت فشاری و آزمایش جذب آب نیز استفاده شده است قبل از شروع این آزمایشات ، آزمایش های پتانسیل نیم

                                                                   هایی نیز بر روی مصالح انجام شده است.                                                                                         آزمایش

درصد هم کاهش یافته است  40درصد خوردگی در برخی مواقع تا  20آهن تا درصد و براده 10: با افزودن والستونیت تا هایافته
و  5/7های کلراته درصد رسیده است. همچنین استفاده از عمل آوری سریع نیز در محیط 50درصد به  90و شانس خوردگی از 

درصد  40دهد، این روش در برخی مواقع شانس خوردگی را تا باعث کاهش خوردگی شده و نفوذپذیری را کاهش می درصد 15
                                     نیز کاهش داده است.                                                                                           

آوری سریع برای بتن در کاهش شانس خوردگی میلگرد داخل بتن تاثیر و عمل آهناستفاده از والستونیت، براده  گیری:نتیجه
ها نیز به عنوان راهی برای کاهش توان به ضرورت محیط کار و تجهیزات و مواد موجود از این مواد یا این روشمثبتی دارد و می

                                                                                                                                                                              خوردگی استفاده کرد.                   

 آوری سریعآهن، عملخوردگی میلگرد، والستونیت، براده  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

            مقدمه -1-1

کند. کربناسیون های بتنی را تهدید میخوردگی آرماتورهای فوالدی مدفون در بتن یکی از عواملی است که دوام سازه    

های متفاوت مخرب باشند. تاکنون روشهای مسلح میهای کلر به درون بتن از عوامل اصلی خوردگی بتنو انتشار یون

ها به خصوص وقتی حجم بتن میلگرد ارائه شده است، که اغلب این روشگیری میزان آسیب مخرب برای اندازهو غیر

فوالدی به مقاومت بتن و زمان  آرماتورهای مسلح زیاد باشد، نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی هستند. میزان خوردگی

خوردگی نرخ  ،یابدقرارگرفتن در معرض محیط خورنده بستگی دارد. اگر زمان قرار گرفتن در معرض محیط افزایش 

های با استفاده از روش. ]1[ شودیابد. از سوی دیگر، مقاومت باالتر بتن باعث کاهش میزان خوردگی فوالد میافزایش می

ACI1  ،و در مراحل بعدی  شدهسیمان و آب اقدام و آبا نسبت به طراحی طرح اختالط بتن با مقادیر متفاوت شن، ماسه

های فوالدی مدفون شده در بتن در خوردگی میلگرد در آخر و گرددجایگزین سیمان میدرصدهای متفاوت والستونیت 

ها، نتایج آوری دادهها و جمعشود. بعد از انجام آزمایشآوری سریع و معمولی بررسی میمحیط کلراته با استفاده از عمل

این  باشد،روشیمایی مییک فرآیند الکتفرآیند خوردگی به صورت  گردد.رت نمودار و جداول ارائه میصو مربوطه به

های کلراید موجود در محیط اطراف سازه بتنی که خود را از طریق نفوذ در بتن به سطح خوردگی در اثر وجود یون

فشار داخلی به بتن اطراف افتد، و با افزایش حجم میلگرد داخل بتن و ایجاد رسانند و یا کربناسیون اتفاق میمیلگرد می

باشد، ای معدنی بر پایه ایزوسیلیکات میوالستونیت ماده گردد.ا سبب ترک خوردن و جدا شدن کاور بتن میمیلگرده

مولفه  باشد، که هرمی 3CASIOکه ممکن است شامل مقادیری آهن و منیزیم نیز باشد. فرمول شیمیایی والستونیت 

درصد وزنی والستونیت را  7/51حدود  2SIOو  3/48 حدود CAO دهندتقریبا پنجاه درصد وزن ماده را تشکیل می

دهد، که جایگزینی سیمان توسط نشان می آن تحقیقاتی در این مورد انجام شده است که نتایج .]2[ دهدتشکیل می

ای مقاوم در برابر والستونیت ماده همچنین .]3[کند درصد تخلخل را کاهش داده و بتن را متراکم می 15والستونیت تا 

تواند دلیل خوبی برای استفاده از این دهد، که میباشد و مقاومت بتن استفاده شده در برابر آتش را افزایش میمیآتش 

 . ]4[ماده باشد 

 

           تعریف مسأله -2-1

های مهندسین های مهندسی همواره یکی از نگرانیها و سایر سازهها، پلها مانند ساختمانشکست ناگهانی سازه    

های اقتصادی و از بین رفتن منابع بوده است. ایفای نقش مناسب مران به دلیل از دست رفتن جان انسان، هزینهع

باشد و اهمیت این موضوع، ها تا پایان عمر سازه میهای بتن مسلح با گذشت عمر، منوط به عملکرد مناسب آنسازه

 خصوص فراگیرترین نوع آسیب یعنی خوردگی میلگرد در ها بهدلیل کافی برای توسعه تحقیقات در زمینه آسیب سازه
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ترین مشکل آن باقی به رغم مزایای استفاده از بتن مسلح، مشکل خوردگی میلگردهای فوالدی، شایعباشد. بتن می

 باشد.های کلرید به سطح فوالد مییون ترین عامل ایجاد خوردگی میلگرد فوالدی نفوذماند. مهممی

های فوالدی سطح مقطع میلگردزند: اول، های بتن مسلح آسیب میخوردگی میلگردهای فوالدی به دو صورت به سازه

دهد ثانیاً، خوردگی باعث تولید محصوالت خورنده شده و این افزایش حجم باعث ایجاد تنش کششی در را کاهش می

 شود.شود که باعث ترک خوردگی و شکست نهایی سازه میبتن می
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   ضرورت و اهمیت پژوهش -3-1

باشد و بیش از یک قرن است که از یینی نسبت به مقاومت فشاری خود میبتن دارای مقاومت کششی بسیار پا    

      شود. میلگردهای فوالدی برای جبران ضعف بتن در کشش استفاده می

های ها تحت اثر محیطهای بتن آرمه خوردگی آنهای منفی میلگردهای فوالدی مورد استفاده در سازهیکی از جنبه    

آرمه گیرند. قرار گرفتن عضو بتنای بتن آرمه در شرایط محیطی مختلف مورد استفاده قرار میهباشد. سازهمهاجم می

گردد. با توجه به این در شرایط محیطی تحت اثر حمله کلراید و یا کربناسیون سبب خوردگی میلگردهای عضو بتنی می

عنوان  زایش است. این مواد مکمل سیمانی که بهها در حال افموضوع استفاده از مواد افزودنی پوزوالنی و سیمانی در بتن

ترین مواد های ساخت و بهبود خصوصیات بتن مؤثر است. از رایججایگزین بخشی از سیمان هستند، در کاهش هزینه

آوری سریع و اثر والستونیت در کاهش خوردگی با استفاده از عملرو بررسی  . از اینافزودنی معدنی والستونیت است

 ضروری است.معمولی 

 

 روش کار -1-4

آهن به نامه سعی شده است تا با بررسی اثر افزودن والستونیت به عنوان جایگزینی برای سیمان و برادهدر این پایان    

، 0های برای این کار والستونیت با درصد شود.بررسی عنوان جایگزینی برای ماسه، میزان خوردگی میلگرد داخل بتن 

. در این تحقیق تعداد جایگزین سیمان شده است 30 و 20،10،0های آهن با درصدبرادهین سیمان و جایگز 15و 10، 5

درست عدد کپی تهیه شده است  27کدام آن تعداد  که از هرطرح اختالط در شرایط محیطی و زمانی متفاوت  16

داده شده و در آخر نتایج و ارتباط است و سه آزمایش نیم پیل، مقاومت فشاری و درصد آب مورد بررسی قرار گردیده 

 ها با هم بیان شده است.این آزمایش

 

 خالصه فصول -1-5

 بیان شده است.کار ای از روش انجام ، ضرورت، هدف و خالصهدر فصل اول    

توضیح  ههای موجود در پایان نامای برای پایان نامه، سعی گردیده است تا تمام مولفهبا بیان کردن مقدمهبعدی در فصل 

 داده شود.

 ها بیان خواهد شد.در سومین فصل مشخصات مصالح و چگونگی انجام آزمایش

ها بیان ها بر روی آزمایشدر فصل چهارم با نوشتن نتایج و ترسیم نمودارهای مربوط به هر آزمایش نتایجی از تاثیر مولفه

 خواهد شد.

بیان خواهد شد. آینده، پیشنهاداتی را نیز برای تحقیقات تایجارائه نفصل با و در آخرین 
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 مقدمه -1-2

 و سخت جسمی بسیار و شده ساخته پیش قرن دو از حدوداً که است، ساختمانی مصالح تریناصلی از یکی بتن    

 طرح با دیگر موادی و آب سیمان و و ماسه و شن ترکیب و از بوده زیادی فشاری مقاومت دارای که باشدمی محکم

 ترکیب سیمان با شودمی اضافه آب سیمان زمانی که و ماسه و شن اختالط از بعد آید.می بدست مختلف هایاختالط

 هاآن مختلف اجزاء که آیدمی بوجود ایژله و چسبنده ایو ماده آمده به وجود زاحرارت شیمیایی انفعاالت و فعل و شده

ی اخیر، برای رفع و کاهش نواقص بتن و رسیدن به بتنی که دوام باالیی داشته باشد در چند دهه چسباند.می هم به را

زیست شود، استفاده از این ماده ضمن کاهش آلودگی هوا به محیطاز برخی از مواد مضاف مانند والستونیت استفاده می

 شده واقع کشور از خارج محققان از بسیاری توجه مورد گذشته از بتن در یتوالستون کند. کاربردهم کمک فراوانی می

 به طبیعی ماده این است. نکرده پیدا خاصی جایگاه ایران افزودنی در ماده این از استفاده که است حالی در این است.

 معدن شودمی استخراج آن از اکنون والستونیتهم که ایران در موجود معادن از یکی شود.می یافت ایران در فراوانی

رویه مواد اولیه خام سیمان باعث کاهش منابع سنگ آهک و استخراج بی .باشدمی جنوبی خراسان در واقع نهبندان ورد

تولیدی در فرآیند تولید سیمان که نزدیک  اکسیددیتخریب شرایط زیست محیطی شده است، از طرف دیگر گاز کربن

زمین و تشدید آثار مخرب دهد، موجب گرم شدن کره د جهان را به خود اختصاص میاکسیدیدرصد کل کربن 7به 

توان با جایگزینی والستونیت به جای سیمان از آسیب به طبیعت جلوگیری شود، به همین خاطر میای میی گلخانهپدیده

   .]5[کرد 

                 

 بتن    -2-2

ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است.  کاربردجزو مصالح پربتن     

توان خاطر نشان کرد که تولید انواع بتن با استفاده از حرارت، بخار، اتوکالو، تخلیه هوا، فشار هیدرولیکی همچنین می

های مختلف در اثر با سیمان و سنگدانهگیرد. بتن به طور کلی محصولی است که از اختالط آب ویبره و قالب انجام می

هایی خاص است. در دسترس بودن مصالح آن، دوام نسبتاً زیاد و شود و دارای ویژگیشرایط محیطی خاصی حاصل می

ها، این ماده را بسیار ها و راهها، تونلها، سدها، پلها، سازههای بتنی چون ساختماننیاز به ساخت و سازهای فراوان سازه

مصرف نموده است. اینک حدود سه تا چهار دهه است که کاربرد این ماده در شرایط خاص مورد استقبال کاربران آن  پر

قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی مشخص شده است که صرف توجه به مقاومت، به عنوان یک معیار 

تواند جوابگوی مشکالتی باشد که در دراز مدت در میهای مختلف و کاربردهای مختلف نبرای طرح بتن برای محیط

های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. گردد. چند سالی است که مسأله دوام بتن در محیطهای بتنی ایجاد میسازه

ل ها در اکثر نقاط جهان و با شدتی بیشتر در کشورهای در حاهایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی در بتنمشاهده خرابی

ای هایی با ویژگی خاص و با دوام الزم سوق داده است. در این راستا در پارهتوسعه، افکار و اذهان را به سمت طرح بتن



 

 

ها و استانداردهایی نیز برای طرح بتن با عملکرد باال تهیه شده و طراحان و مجریان در بعضی از از کشورها دستورالعمل

                         .اندها گشتهاین دستورالعملاین کشورهای پیشرفته ملزم به رعایت 

           

  معرفی والستونیت -3-2

یک ماده معدنی است که از واکنش سیلیس و  3CaSioکلسیم با فرمول شیمیایی  والستونیت یا همان متاسیلیکات    

باشد، بسیار باال می ستیسیتهمدول االای سوزنی شکل، خنثی، سفید رنگ و آید. این ماده، مادهسنگ آهک به وجود می

های والستونیت آید. برخی ویژگیگیرد این ماده به وجود میفشار زیاد قرار می وقتی سنگ آهک ناخالص در معرض دما و

پایین، درخشندگی و سفیدی آب، رطوبت جذب عبارتند از:های بتن متمایز کرده است که این ماده را از بقیه مواد افزودنی

             .]8[ باال

                                                                   

 تصویری از یک نمونه والستونیت خالص -1-2شکل                                        

 

 تاریخچه والستونیت -1-3-2

با  (1766-1822)1به نام ویلیام هاید والستونی هفدهم میالدی یک شیمیدان و معدن شناس بریتانیایی در سده    

 1822سال در  یادی را پیرامون آن به عمل آورد.های زتوجه به خصوصیات مثبتی که در این ماده یافته بود، پژوهش

 هایی که والستون بری راه والستون بود، نام این ماده را به افتخار کارها و پژوهشدهنده یکی از دانشمندانی که ادامه

اسلواکی  روی این ماده انجام داده بود والستونیت نامید. الزم به ذکر است که این ماده برای اولین بار در کشور چک

    بود. کشف شده

       

 ساختار والستونیت و خواص ظاهری آن -2-3-2

 Oبه  Siرا که نسبت بندی شده است، زیگروهی است که والستونیت از لحاظ ساختاری در آن دسته گروه پیروکسین    

 (. 2-2است )شکل 3به  1آن در 

 متفاوت 2از دانشمندان نشان دادند که ساختار کریستالی والستونیت از ساختار مواد معدنی مانند پیروکسین تعدادی    

 
    1  Part Per Million  

  2  Power hydrogene 
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                              .]9[کردند بندی دسته شدشناخته میها این ماده معدنی را در یک گروه که با عنوان پیروکسینید است و آن

 

       پیروکسین هایساختار شماتیک زنجیر -2-2شکل                                          

 

تواند به رنگ خاکستری، چنانچه مقداری ناخالصی داشته باشد میروشن است و والستونیت خالص به رنگ سفید     

نقطه ذوب والستونیت در  است. از طرف دیگر 09/3تا  87/2ای نیز باشد، وزن مخصوص این ماده درحدود کرم یا قهوه

   .]9[( 1-2گراد است )جدول درجه سانتی 1540حدود  

 ]9[خواص فیزیکی والستونیت  -1-2جدول                                                                                     

 رنگ سفید

 وزن مولکولی 116

 وزن مخصوص  9/2

9/9  PH  

 ) پوند بر فوت مکعب(تراکم   181

 )c0mm/mm(ضریب انبساط حرارتی   5/6× 6-10

 گراد(جوش )درجه سانتینقطه   1540

       

 ی تشکیل آنفرمول شیمیایی والستونیت و نحوه -2-3-3

حرارتشود. اساسا والستونیت بیشتر در درجه های دگرگونی و آذرین تشکیل میوالستونیت معموال در مجاورت سنگ    

 شود:واکنش زیر والستونیت تشکیل میشود. طی از کلسیت و کوارتز تشکیل می گرادی سانتیدرجه 700تا  600 باالی
CaSio3 + Co2 → Sio2 + CaCo3                                                   )1-2(  

 

 -های کمیاب منیزیم والستونیت غالبا همراه با کلسیت، ترمولیت، دیوپسید، اپیدوت، انورتیت و تمام گروه سیلیکات

های آهکی دگرگونی متداول است و در باشد. والستونیت در سنگسیلیت و غیره( می، مونتی کلسیم دار )مثل الرنیت

  .]8[شود های آذرین قلیایی به ندرت دیده میسنگ
 

  William Hyde Wollaston 1   

   Pyroxene group 2  



 

 

 

  های استخراج والستونیتیکی از محل -3-2شکل

 2Sio  وCao درصد وزن  50والستونیت هستند. در والستونیت خالص هر مولفه تقریبا ی اجزای اصلی تشکیل دهنده

دهد. درصد وزنی والستونیت را تشکیل می 7/51در حدود  2Sioدرصد وزنی و  3/48تقریبا  Caoدهند. ماده را تشکیل می

نیزیم، منگنز و ها نسبتا خالص هستند، اما ممکن است شامل مقداری آهن، پتاسیم، سدیم، ماگرچه اغلب والستونیت

                                                 .]10[آلومینیوم باشند 

                                                                           

  میکرو الیاف والستونیت -4-3-2

الیاف در لعاب سازی استفاده سازی به عنوان میکروکاربرد میکروالیاف والستونیت معموال در صنایع سرامیکی و کاشی    

              .]11[شود می

                   ها به شرح زیر است:   هایی دارد که برخی از این ویژگیکلسیم یا همان والستونیت ویژگیمتاسیلیکات

های الیافبسیار باالیی دارند و از میکرو (، مدول االستیسیته4-2هستند )شکلریز  الیاف والستونیت بسیارمیکرو    

  150الی  25متر و قطری برابر میلی 6/0 – 4/0برابر تر هستند. میکروالیاف والستونیت طولی فوالدی و کربنی ارزان

الیاف والستونیت به علت چسبندگی مناسب خواص خوبی به مالت معدنی مانند میکرو یکرومتر دارند. برخی از ذراتم

  .]11[دهند نظر میمورد 

 

 ]11[میکروالیاف والستونیت  -4-2شکل 
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های پراکنده و با عرض کم های با عرض زیاد به ترکشود که ترکالیاف والستونیت در بتن سبب میاستفاده از میکرو

والستونیت در بتن تبدیل شوند که از لحاظ دوام بتن و بهبود خواص مکانیکی گزینه خوبی است. همچنین استفاده از 

  .]12[شود موجب افزایش مقاومت خمشی بتن می

      

  کاربردهای والستونیت -5-3-2

و  سرامیک تولید در کاشی رخانجاتکا در آن از عمدتاً است. برخوردار صنعتی اهمیت از جهان سرتاسر در والستونیت    

 نیز مورد کاشی و رنگ کاغذ، تولید والستونیت در عالوه، به شود.می استفاده سفیدی نظیر ابعاد از بسیاری برای پیشبرد

 عالوه، به دهد.می آن افزایش سوزنی ساختار دلیل به را ترکیب استحکام پالستیک در گیرد. والستونیتقرار می استفاده

 بیشتری مقاومت ترذره کوچک دهد. اندازهمی افزایش را آتش برابر در مقاومت الکتریکی، عایق هایمشخصه والستونیت

 تولید در آن کاربرد ها نظیرناخالصی مختلف درصدهای در آن از دیگر صنایع کند.می ایجاد دیگر مواد با مقایسه در را

 .]10[کنند می استفاده تزئینی ساختمانی مواد و معدنی پشم عایق

 

   و تحقیقات انجام شده گذشته  در مقاالتبررسی تاثیر والستونیت بر انواع خواص بتن  -6-3-2

 ها تاثیر گذاشته است بررسی خواهد شد.     در زیر عوامل متعددی که والستونیت بر آن    

 

   بر مقاومت خمشی بتنبررسی تاثیر والستونیت  -1-6-3-2

شده   اشاره آن به تحقیقات از بسیاری در که باشدمی بتن خمشی مقاومت افزایش والستونیت اثرات مهمترین از یکی    

توان  جایگزین سیمان می درصد 5/11 تا والستونیت فیبرهایمیکرو افزایش با که دادند نشان آزمایشات  .]15و13[است  

  و سییمان  جایگزین والسیتونیت  فیبرهایمیکرو از ترتیب به که تحقیقاتی در یافت. دسیت  خمشیی  مقاومت به باالترین

  نشان انجام شده آزمایشات است.  همراه خمشی  مقاومت افزایش با حالت دو هر در که دهدمی نشان  شده  استفاده  ماسه 

 42 و 36 ترتیب به روزه 56 و 28 سن  در خمشی  مقاومت درصد  10 تا والستونیت  فیبرهای میکرو افزیش با که دادند

  .]15[یابد می افزایش درصد
 

  بررسی تاثیر والستونیت بر مقاومت فشاری بتن -2-6-3-2

دیده  تحقیقی دیگر در .]13[ شودمی فشاری مقاومت کاهش باعث سیمان جایگزین والستونیت هایفیبرمیکرو افزایش    

 و 28 سن در را فشاری مقاومت تواندمی درصد 10 تا ماسه جایگزین والستونیت فیبرهایمیکرو از استفاده که شودمی

  .]15[دهد  درصد افزایش 35 و 28 ترتیب به روزه  56

 

                                 کلر یون نفوذ برابر در مقاومت -3-6-3-2

 برابر در مقاومت والستونیت به بتن افزودن با که داد توان نشانگرفته است، می صورت بتن روی بر که تحقیقی در    

  .]14[شود می بیشتر کلر یون نفوذ

       



 

 

  هاسولفات حمله برابر در مقاومت -4-6-3-2

     .]15[یابد می افزایش هاسولفات حمله برابر در مقاومت والستونیت افزایش با    

  

   یخ و ذوب سیکل برابر در مقاومت -5-6-3-2

 مقاومت تواندمی درصد 10 تا والستونیت هایفیبرمیکرو افزایش که دادند نشان خصوص، این در شده انجام تحقیقات    

 در بتن مقاومت بر والستونیت مطلوب تاثیر همچنین .]16[دهد  افزایش درصد 35تا  را متوالی سرمای و گرما برابر در

   .]15[است  شده بیان محققین دیگر توسط متوالی سرمای و گرما معرض

      

           پذیری نفوذ -6-6-3-2

  .]11[یابد می کاهش والستونیت مقدار افزایش با والستونیت با شده تقویت بتن پذیرینفوذ    

 

 آب جذب -7-6-3-2

 بتن روی بر که تحقیقی در همچنین. ]15[ شودمی آب جذب در کاهش باعث والستونیت فیبرهایمیکرو افزایش    

 .]11[ است شده حاصل نتیجه همین گرفته صورت روسازی

      

   ساییدگی افت -8-6-3-2

 .]15[ شودمی ساییدگی افت باعث بتن در والستونیت افزایش    

 

  تخلخل -9-6-3-2

 روی بر شده انجام تحقیق شود.می بتن تخلخل در متفاوتی تغییرات باعث آزمایش نوع حسببر والستونیت افزایش    

 .]11[ شودمی بتن خالی فضاهای در کاهش باعث والستونیت افزایش که دهدمی روسازی نشان بتن

 

 گیرش زمان -10-6-3-2

 .]17[ شودمی گیرش زمان پایان و آغاز در کاهش باعث والستونیت فیبرهایمیکرو افزایش    

  

   روانی افت -11-6-3-2

 استفاده هاکنندهروان از بایستی بتن کارایی حفظ برای که یابدمی کاهش والستونیت افزایش مقدار با تازه بتن کارایی    

 .]17[ شود
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 اختالط آب-12-6-3-2

 این یابد.می افزایش والستونیت مقدار افزایش با هاپوزوالن سایر همانند والستونیت حاوی بتن در نیاز مورد آب میزان    

 بتن نفوذپذیری، و مقاومت بهبود مقدار بیشترین به رسیدن منظور به باشد.می والستونیت زیاد ویژه بدلیل سطح افزایش

  .]17[ شود استفاده آب کاهنده یک همراه به بایستی والستونیت حاوی

     

  های کلرید خرابی بتن در مقابل یون -4-2

های کلر به داخل محیط شود، نفوذ یوناز جمله عواملی که منجر به خوردگی آرماتورهای فوالدی در داخل بتن می    

های های حاوی یونآب دریا یا آبهای کلر ممکن است در مرحله ساخت وارد آن شوند. به عنوان مثال یون باشد.بتن می

های کلر، مواد افزودنی های حاوی یونشوند یا سنگدانهکلر با غلظت زیاد که به عنوان آب اختالط مورد استفاده واقع می

هایی توانند منجر به خوردگی بتن شوند. کلرید کلسیم یکی از موادحاوی کلرید کلسیم، همگی جزء عواملی هستند که می

باشد که در خوردگی موثر هستند. های کلر میشود، این ماده حاوی یونگیر استفاده میدر تهیه بتن زوداست که 

ها از مقداری ترکیبات های کلر در برخی دیگر از مواد افزودنی مانند بعضی از مواد کاهنده آب که در آنهمچنین یون

آب استفاده شده است، موجود هستند. گاهی اوقات برخی  کلرید به منظور ایجاد خاصیت دیرگیر کننده در ماده کاهنده

های توانند حاوی مقادیر بیشتری از یونهای متخلخل میباشند. بخصوص سنگدانههای کلر میها نیز حاوی یونسنگدانه

آب دریا، کنند. های کلر از محیط اطراف به داخل بتن نفوذ میها باشند. همچنین گاهی یونکلر نسبت به سایر سنگدانه

های کلری هستند که از محیط خارج بتن به داخل آن های حاوی یون کلر از جمله منابع یونیخ و خاکهای ضدنمک

 باعث به سرعت شود ورماتورهای فوالدی میهای کلر به داخل بتن، سبب خورده شدن آنفوذ یون. ]18[ کنندنفوذ می

 و طراحی چنانچه شوند.به سطح فوالد، سریعا سبب خوردگی آن میهای کلر پس از رسیدن یون گردد.خرابی بتن می

گیرد. می انجام خوبی به قطعه دهیخدمت عمر طول در میلگردها حفاظت باشد، صحیح بتنی قطعه یک بتن اختالط طرح

کلراته  محیطی به شدت است شده واقع آن در قطعه که محیطی یا و نباشد مناسب بتن طرح اختالط یا و طراحی اگر اما

                                                     شد. خواهد آغاز زود خیلی سازه تخریب و خوردگی باشد،

 ضعیف و سازه باربری ظرفیت کاهش و ترک خوردگی و پکیدگی بتن، رنگ تغییر بصورت را خود خوردگی مسلح بتن در

           .]19[ کندمی نمایان آن شدن

 خوردگی اثر بتن بر خوردگی ترک و بتن در کششی تنش ایجاد میلگرد، قطر کاهش خوردگی، محصوالت حجم بودن بیشتر

 .گرددمی ایسازه عنصر پایداری و مقاومت کاهش به منجر

 

 مکانیزم خوردگی فوالد در بتن      -5-2

 ترین شکل خوردگی فوالد، خوردگی    تواند توسط حمالت شیمیایی دچار خوردگی شود، ولی معمولاگرچه فوالد می    

  باشد.شیمیایی میالکترو

 افتد که پنج شرط زیر برقرار باشد:                  الکتروشیمیایی زمانی اتفاق می معموال خوردگی    

                     برای تولید الکترون  وجود آند -1   

                                                            وجود کاتد برای جذب اکسیژن -2   

 وجود اکسیژن در کاتد -3

                    وجود آب در کاتد -4



 

 

                 هاارتباط الکتریکی بین آند و کاتد به منظور انتقال الکترون -5

                                افتد.که یکی از شرایط فوق موجود نباشد، خوردگی اتفاق نمیدر صورتی

شوند، اگر فلز غیر مشابهی با فوالد در محیط بتن وجود روی سطح فوالد موجود در بتن ایجاد می نواحی آندی و کاتدی،

کند. اما هنگامی که یک نوع فلز داشته باشد، در آن زمان یکی از فلزات به عنوان کاتد و دیگری به عنوان آند عمل می

به وجود فوالد در بتن  با توجه 2و  1شرایط شود. بنابراین اشد، آند و کاتد روی سطح همان فلز ایجاد میدر بتن موجود ب

                                     .]20[ شودتامین می

به مشخصات مالت مصرفی خواهد داشت. ساختار، اندازه، توزیع و ارتباط داخلی منافذ  بستگی 5تا  3شرایط تامین 

پذیری گذار بر نفوذپذیری هستند. در بتنی که نفوذها در بتن، همگی از عوامل تاثیرموجود در مالت و همچنین وجود ترک

های الکتروشیمیایی وجود خواهد داشت. نشبیشتری داشته باشد، آب و اکسیژن بیشتری نیز در کاتد، به منظور انجام واک

پذیری شود. همچنین در صورتی که نفوذوجود آب و اکسیژن بیشتر در اطراف کاتد منجر به افزایش سرعت خوردگی می

تر و کربن هم راحتاکسیدکنند و نیز دیهای مهاجم کلر به میزان بیشتری به داخل آن نفوذ میبتن افزایش یابد، یون

ی نازک های کلر باعث از بین رفتن الیهکربن و نفوذ یوناکسیدکند. این دو عامل یعنی دیبه درون آن نفوذ میتر سریع

آهن محافظ، خواهد شد. این الیه محافظ هنگامی که سطح فوالد در معرض یک محیط با قلیاییت باال قرار  اکسید

                             .]20[ شودگیرد، ایجاد میمی

 خوردگی فوالدگذارد. این تاثیر به صورت تاثیر می بتن موجود درفوالدی  هایمیلگردبر روی ون کلراید یبه طور کلی 

در حالت خوردگی فوالد . مکانیزم باشدمی شیمیاییواکنش الکترودر اصل یک نوع  خوردگی فوالد. دهدخود را نشان می

میایی اساساً ماهیت الکتریکی یهای شمیایی است. البته، تمامی واکنشیشکلی ناشی از یونیزه شدن محیط و تشکیل پیل

دو ها، گونه واکنشاست. در این کاهش_ اکسایشها در تمامی انواع پیوندهای شمیایی یک نوع پدیده دارند، زیرا الکترون

رود در داخل برقرار است. اگر این دو الکتها ، موسوم به آند و کاتد، وجود دارند که اختالف پتانسیلی بین آنالکترود فلزی

کاتد برقرار  شود که یک جریان الکترولیتی بین آند وقرار گیرند، رسانایی الکتریکی باعث آن می الکترولیتیک محلول 

انجامد، بر تشکیل پیل خوردگی است. شرایط بروز این امر، شود. روند خوردگی معمولی فوالد که به زنگ زدن آن می

                                                             وجود سه عامل آهن، آب و اکسیژن است. 

انجام واکنش خوردگی نیازمند وجود آب و اکسیژن است. نتیجه این عمل، ایجاد ناحیه سلول یا پیل ولتایی کوچک 

، Fe ++های یعنی یون ،هاکنند. کاتیون، به سوی ناحیه کاتدی حرکت میآندیهای تولید شده در ناحیه کتروناست، ال

اند به طرف که در کاتد تولید شده OH -ها، یعنیروند. آنیوند میکات به سوی الکترولیتاند از طریق که در آند تولید شده

                             کنند. آند حرکت می

خود در  ، نیزیدهیدروکسآورند. این را بوجود می 2Fe(oH)رسند و به هم می ها، در جایی میان این دو ناحیهاین یون

کسید آبپوشیده یا زنگ آهن،    اصل همان ا شود که درتبدیل می  3Fe(OH)حضور اکسیژن و رطوبت پایدار نیست و به 

 o2H 3 وO2Fe .است                                 

آند، الکترون ایجاد       دراکسیداسیون فوالد  هاست. در بتن مسلح، در اثرخوردگی یک فرایند الکتروشیمیایی انتقال یون

شود و این فرایند داللت بر شده و وارد محلول اطراف آند می های فلز از سطح فلز مادر جدااین هنگام یون شود. درمی

         بتن بستگی به سرعت واکنش آندی زیر دارد: خوردگی فوالد دارد. سرعت خوردگی فوالد در

(2-2)                                                           -e2+++Fe→Fe        

شوند. همچنین در کاتد، آب و اکسیژن طبق واکنش زیر مصرف شوند، در کاتد مصرف میآزاد می آند هایی که درالکترون

                   :]18[ شودمی

(2-3)                                                                                                   OH4→  -e4+  2O + O2H2 
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نکته شایان ذکر این است که برای تشکیل پیل و انجام واکنش فوق، به دو فلز به عنوان الکترود، که با هم اختالف 

، معموال نقاط مختلف یک قطعه فلز به عنوان دو الکترود مزبور خوردگی فوالدهای پتانسیل دارند، نیاز داریم. در حالت

 کنند.یعنی کاتد و آند، رفتار می

 

 انواع خوردگی -6-2

ی کرد این بندتوان خوردگی فلزات را به پنج نوع مختلف دستهبراساس شکل و ظاهر خوردگی و با مشاهده آن می    

                            :]21[پنج نوع عبارتند از 

 خوردگی توام با تنش -1   

 خوردگی شیاری  -2   

 دارشدن سطح فلزخوردگی همراه با حفره -3   

 خوردگی دوفلزی یا گالوانیک -4   

                      خوردگی یکنواخت یا سراسری                                                             -5   
   کنیم.در ادامه توضیحاتی مختصر راجع به هرکدام بیان می

      

  خوردگی توام با تنش -1-6-2

گیرد. مثال برای تنش کششی در محیط خورنده قرار می افتد که یک فلز در معرضاین فرم خوردگی زمانی اتفاق می    

اند که هر فلزی فوالد کربن در یک محیط معمولی، تمرکز تنش یک مشکل خاص نیست. محققین به این نتیجه رسیده

دهد. حد تنش مجاز برای خوردگی در فلزات تنش خاص خود را دارد و در کمتر از آن تنش خوردگی برای آن رخ نمی

ها ها مانند پلدرصد تنش تسلیم آن فلز است. همچنین برای فوالدهای مورد استفاده در بسیاری از سازه 10تا  7معموال 

  گیرند.خوردگی قرار نمی به طور معمول چون کمتر از آن تنش مورد نظر است، از این رو تحت تاثیر

 

 خوردگی شیاری -2-6-2

ای است که در معرض محیط خورنده خوردگی شیاری یک نوع از حمله موضعی به یک سطح فلزی در مجاورت منطقه    

دهد، این که بین سطوح شکاف رخ می .های شیمیایی استباشد. مکانیسم خوردگی شیاری شامل واکنشمورد نظر می

ر یک سازه فوالدی و یا هر جایی که دو سطح خوردگی ممکن است در یک اتصال روی هم، مانند اجرای پیچی دنوع 

هایی که آزادانه در معرض محیط بیرون قرار نوع خوردگی در شکافشود. البته این قرار دارند نیز یافت ی روی هم فلز

 دهد.دارند نیز رخ می

 

 خوردگی همراه با حفره دار شدن سطح فلز -3-6-2

 هایبندی خوردگی جزو خوردگی شده و معموال در طبقه شدن سطح فلز سوراخاین نوع خوردگی ممکن است باعث     

دهد در اکثر موارد قطرهای ریزی دارند و اگر هایی که در سطح فلز رخ میگیرد. این سوراخشدید موضعی قرار می نسبتا

این نوع خوردگی  کنند.روی سطح فلز ایجاد  ها کنار هم قرار گیرند ممکن سطح زبری را برتعداد زیادی از این نوع قطر

نظر  شود که قطر خوردگی برابر با عمق خوردگی موردمعموال زمانی مشکل ساز می کنند.مشکلی برای فلز ایجاد نمی

http://mtochem.ir/کلینیک-بتن/خوردگی-فولاد
http://mtochem.ir/کلینیک-بتن/خوردگی-فولاد


 

 

 اندازه گرفتن این باشد.میخوردگی  از مخرب ترین انواعیکی جزو شود، که حفره نامیده می باشد که در این صورت

شود که در برد و به صورت ناگهانی ظاهر میخوردگی معموال زمان زیادی میچرا که این  خوردگی کار سختی است،

 آورد. وجودبه ممکن است خسارات جبران ناپذیری را  ارخانجاتدر کهای ناکافی از سطوح فلزات صورت مراقبت

  

 خوردگی دوفلزی یا گالوانیک -4-6-2

مختلف در محیط مرطوب یا خورنده در تماس الکتریکی با هم باشند.  دهد که دو فلزخوردگی گالوانیک زمانی رخ می    

در چنین مواردی، یک فلز به عنوان کاتد عمل خواهد کرد، و دیگری به عنوان آند به کار خواهد رفت و جریان از طریق 

قاومت کمتری در الکترولیت از آند به کاتد و از طریق تماس فلزی برقرار خواهد شد. در این نوع خوردگی فلزی که م

برابر خوردگی دارد به عنوان آند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و معموال در این نوع خوردگی فلزی که به عنوان آند 

استفاده شده بیشترین میزان خوردگی را خواهد داشت و فلز کاتدی یا خورده نخواهد شد یا خوردگی بسیار کمی را 

تواند اند نیز رخ دهد. خوردگی گالوانیک میممکن است در اتصاالتی که جوش شدهتجربه خواهد کرد. این نوع خوردگی 

بینی سرعت خوردگی گالوانیزه دشوار است، اما اگر تغییرات مواد شود. پیشمحلی باشد، که منجر به تشکیل گودال می

 .بینی کرددهد، پیشتوان جایی را که خوردگی گالوانیزه رخ میشناخته شده باشد، می

 

         خوردگی یکنواخت یا سراسری -5-6-2

آید. وقتی سطح کلی فلز در معرض محیط خورنده به حساب می ترین نوع خوردگییخوردگی جزو معمولاین نوع     

شود مثال اگر یک قطعه فلزی با تر میگیرد سطح فلز به وسیله یک واکنش شیمیایی با گذر زمان نازک و نازکقرار می

به صورت یکنواخت در یک محیط خورنده قرار گیرد ممکن سطح خورده شده به صورت یکنواخت در تمام قطر یکسان 

          ها به موارد زیر اشاره کرد:توان از آنهایی برای جلوگیری از این نوع خوردگی وجود دارد که میرخ دهد. روشمقطع 

 استفاده از پوشش اپوکسی -1   

  استفاده از حفاظت کاتدی  -2   

         

 های بتن بر خوردگی آرماتور داخل بتننقش برخی مشخصه -7-2

 های بتن بر روی خوردگی میلگرد به صورت زیر است.نقش برخی از مشخصه    

 

                                                     نوع سیمان -1-7-2

در برابر خوردگی بر روی سطح باال باعث تشکیل یک الیه محافظ بتن در شرایط طبیعی بدلیل دارا بودن قلیائیت      

 و گردد. میزان حفاظت به عمل آمده توسط این الیه وابسته به نوع سیمان مورد استفاده بودهآرماتورهای فوالدی می

های به عمل آمده نشان داده است که سیمان بررسی .]18[باشد میشیمیایی و میزان تردی آن متفاوت برحسب ترکیب 

 درصد وزنی 30تا  15به میزان پرتلند چنانچه به خوبی هیدراته شده باشد ممکن است که حاوی هیدروکسید کلسیم 

محلول درون حفرات بتن تقریبا  PHشود که صرف نظر از مقدار رطوبت بتن سیمان اولیه باشد. این موضوع سبب می

ترین مولفه تشکیل دهنده سیمان پرتلند نقش اساسی در افزایش استحکام اصلی ها به عنوانباشد. سیلیکات 5/12با  برابر

چند حضور کلسیم کلرید  های به عمل آمده نشان داده است که هردارند. بررسی را هیدراتاسیون فرایندبتن در طی 
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ها گزارش نشده است. در های کلراید و سیلیکاتواکنشی بین یونگونه گردد، لیکن هیچباعث تسریع واکنش مزبور می

خوردگی آرماتورهای های کلرید، باعث افزایش سرعت سیلیکات توسط یونکلسیمهیدراته شدن تری هرحال تسریع در

          .]22[شود می فوالدی
   

           سنگدانه  -2-7-2

خوردگی آرماتورهای فوالدی درون بتن دارند. در این میان تنها یک استثنا وجود روی  عموما تاثیر کمی بر هاسنگدانه    

  .]22[ها آلوده به یون کلراید باشند دارد، و آن هنگامی است که سنگدانه
 

  آب -3-7-2

چه میزان باشد. هر نرخ نفوذ اکسیژن به درون بتن وابسته به میزان رطوبت و یا به عبارتی درجه اشباع بتن از آب می    

کاهش بیشتری                      نتیجه نرخ کربناته شدن آن  در وکربن به درون بتن اکسیدرطوبت بتن بیشتر باشد، نرخ نفوذ دی

  .]22[یابد می

 

  ضخامت پوشش بتن بر روی آرماتور -4-7-2

ضخامت پوشش بتن را بیشترین بایست با توجه به مالحظات طراحی و اقتصادی و نیز شدت خورندگی محیط می    

مقدار ممکن انتخاب نمود. افزایش ضخامت پوشش بتن منجر به طوالنی شدن زمان رسیدن امالح خورنده به آرماتورها 

های نفوذ یون کلراید همواره توام با جذب فیزیکی و پیوند شود. در این میان فرایندها به درون بتن میدر طی نفوذ آن

گردد. در این حالت غلظت میر سیمان بوده و باعث کاهش بیشتر نفوذ یون کلراید به داخل بتن میها با خشیمیایی آن

یون کلراید در هر عمقی از ضخامت پوشش بتن کمتر از هنگامی خواهد بود که نفوذ بدون انجام واکنش جذب صورت 

  گیرد.

 .]26[شود زیر مشاهده می بتنی را در شکل پوشش در نفوذ عمق حسب بر کلرید غلظت تغییرات منحنی

  

 

 ]26[بتنی  پوشش در نفوذ عمق حسببر کلرید غلظت تغییرات منحنی -5-2شکل       



 

 

 گیرش بتن -5-7-2

یابد از این رو به منظور تهیه بتنی با نفوذپذیری مناسب با افزایش میزان هیدراته شدن بتن، کاهش میپذیری بتن نفوذ    

 .]22[روز در شرایط مرطوب انجام شود  7بایست گیرش بتن حداقل به مدت می

   

      آوری و اجرای بتنعمل -6-7-2

پذیری آن و متعاقبا کاهش نرخ خوردگی آرماتور اجرای صحیح یک سازه بتنی از اهمیت بسیاری در کاهش نفوذ    

                          .]18[دقت رعایت شود بایست موارد زیر به باشد. برای این منظور میبرخوردار می

                               اسالمپ کم تولید بتن با -1

                     ویبره نمودن مالت بتن به منظور اطمینان از اختالط مناسب آن -2

   انجام صحیح عملیات بتنی نهایی -3

 

  یون کلرایدخوردگی در الیه پسیو توسط رخ دادن  -8-2

کند و ضمن کند و در واقع یون کلرید به عنوان یک کاتالیست عمل میبتن کاهش پیدا نمی PHدر این نوع تخریب     

 (.6-2دهد )شکل میشود، سرعت آن را نیز افزایش این که در انجام واکنش خوردگی آرماتور درون بتن مصرف نمی

 

 ]24[روی سطح آرماتور چگونگی تخریب الیه پسیو بر -6-2شکل 
 

برای اینکه تخریب در الیه پسیو رخ دهد باید غلظت یون کلراید از یک مقدار بحرانی، که این مقدار معموال وابسته به     

PH  باشد، بیشتر شود. این مقدار در بیشتر مواقع به صورت یک نسبت میCL/OH  که همان غلظت یون کلراید به غلظت

روی محلول هیدروکسید کلسیم انجام  هایی که برگردد. این نسبت به وسیله آزمایشد بیان میباشیون هیدروکسیل می

برابر غلظت یون  6/0شود که غلظت یون کلراید بیشتر از گردد. زمانی خوردگی آرماتور شروع میشود، تعیین میمی

هیدروکسیل باشد. غلظت یون کلراید بحرانی برای شروع خوردگی زمانی که یون کلراید از موقع گیرش بتن در ترکیب 

درصد وزنی سیمان است و این مقدار اگر یون کلراید از بیرون به درون بتن نفوذ کند، تغییر  4/0 داشته باشد، آن وجود

. ]24[رسد. در آمریکا این نسبت یک پوند بر یارد مکعب بتن گزارش شده است ن میدرصد وزنی سیما 2/0 کند و بهمی

   باشد، این دالیل عبارتند از:         دهد این اعداد ارائه شده برای غلظت یون کلراید تقریبی میدالیلی وجود دارد که نشان می
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   1- PH  یک تغییر کوچک به طوری که ممکن است اگر باشد، میبتن براساس طرح اختالط بتن و نوع سیمان متغیر

توان گفت د. که به طور تقریبی میگردمیدر مقدار غلظت یون هیدروکسیل یک تغییر بزرگ ایجاد ایجاد شود  PHدر 

             کند.تغییر می PHغلظت بحرانی یون کلرید به صورت رادیکالی با 

ممکن است به صورت فیزیکی با جداره درونی حفرات بتن تشکیل پیوند دهد  کندیون کلرایدی که به بتن نفوذ می -2   

های مقاوم در برابر سولفات های درون بتن نیز رخ دهد. سیماناین اتفاق ممکن است به صورت شیمیایی با آلومینات

مقدار بحرانی یون چون دارای ترکیبات آلومینات هستند ممکن است سرعت نفوذ یون کلراید را باال ببرند و همچنین 

                                       کلراید ذکر شده در قسمت باال را نیز پایین بیاورند.

های باالی یون کلراید اگر رطوبت بتن خیلی کم باشد این اتفاق ممکن است باعث کاهش خوردگی حتی در غلظت -3   

    باشد.خوردگی بتن می نیز شود، بنابراین رطوبت بتن یکی از عوامل موثر بر

اگر درون بتن از مواد پلیمری استفاده شود این مواد باعث کاهش نفوذ اکسیژن به درون بتن شده و باعث کاهش  -4   

 شود.    شود، همچنین با ممانعت از تشکیل شدن پیل خوردگی باعث افزایش غلظت بحرانی یون کلراید میخوردگی می

شود ی بتنی با آب پر شود این اتفاق باعث کاهش نفوذ اکسیژن به درون بتن میهابتن سازهاگر حفرات موجود در  -5   

  .]24[دهد می و با افزایش غلظت بحرانی یون کلرید سرعت خوردگی را کاهش

 

   ی یون کلراید در بتنکنندهمنابع تامین -9-2

ها از محیط باشند اولین حالت این است که کلریدداشته  هایی در درون بتن وجودها ممکن است در حالتکلراید    

بتن موجود باشد، حالت دوم ریزی در ترکیبات  است قبل از بتنبه درون بتن نفوذ کنند و حالت بعدی نیز ممکن اطراف 

                    موارد زیر رخ دهد: ممکن است به دلیل یکی از

                       تفاده برای طرح اختالط بتناستفاده از آب دریا به عنوان آب مورد اس -1   

 شوند ممکن است دارای ترکیبات کلریدی باشند.برخی مواد افزودنی بتن که سبب تسریع در گیرش بتن می -2   

  های مورد استفاده در پروژه آلوده به یون کلراید باشند.ممکن است سنگدانه -3   
                  

                        روسل در پدیده خوردگیتشکیل ماک -10-2

دهد، این نواحی ممکن است های فوالدی معموال در محل تشکیل نواحی کاتدی و آندی رخ میخوردگی آرماتور    

شوند از یکدیگر جدا شوند، اگر عامل خوردگی یون کلراید توسط محصوالت خوردگی که بر روی سطح فلز تشکیل می

ه در خوردگی به تشکیل ماکروسل معروف است. اگر آب کافی در درون بتن موجود باشد و خوردگی باشد، این پدید

گردد. نقش آب درون حفرات بتن به شود، منجر به تشکیل شدن ماکروسل میآرماتور در بتن توسط یون کلرید انجام 

بدیهی باعث افزایش سرعت حرکت این صورت است که موجب افزایش هدایت الکتریکی بتن شده، که این عمل به طور 

ی این شرایط برقرار باشد خوردگی بر روی سطح آرماتور به طور موضعی شود، اگر همهها در نواحی کاتدی و آندی مییون

توان ذکر کرد که خوردگی در نواحی آندی در مساحت کمتری نسبت به نواحی کاتدی رخ خواهد داد. این نکته را هم می

  .]23[دهد رخ می

       

                         روش جلوگیری از خوردگی آرماتورهای داخل بتن در محیط دارای کلراید -11-2

                        شود، این سه روش عبارتند از: از سه روش برای جلوگیری از خوردگی آرماتور داخل بتن استفاده می    
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Abstract 

Corrosion of buried rebar in concrete is one of the important factors in reducing the durability of 

concrete structures. Therefore, according to researches and available sources of wollastonite and Due 

to the features of this material, the percentages of 0, 5, 10 and 15 which is used to instead of cement and 

Iron Filings with 0,10,20 and 30 instead of sand is used in concrete. Wollastonite reduces permeability 

and the penetration of corrosive materials into the concrete and Iron Filings investigated due to increased 

compressive strength and its effect on corrosion. The result is that the use of wollastonite up to 10% 

cement replacement and iron up to 20% sand replacement has a positive effect on corrosion and in some 

cases reduced the chance of corrosion from 90% to 50%. In this thesis, the effect of Curing by water 

vapor on corrosion has been studied, using this method in 7.5 and 15% chlorate environments has 

reduced the chance of corrosion to 40% in some cases. Finally, by examining three tests of compressive 

strength, half-cell potential and water absorption percentage, it was found that the sample with the 

highest compressive strength had a higher half-cell potential than the other samples and had lower water 

absorption percentage. The methods suggested for further research are as follows: Corrosion in chlorate 

environments above 15% can also be studied or Or by measuring the corrosion at consecutive and near 

times it can help to found the starting corrosion time  

Research Aim:  One of the disadvantages of steel bars used in reinforced concrete structures is their 

corrosion affected by aggressive environments. Therefore, the aim of this thesis is to design a concrete 

that has low permeability and can prevent the penetration of corrosive materials and reduce corrosion. 

Research method:  In this thesis, wollastonite and ironfilings are used as substitutes for cement and sand, 

half-cell potential tests, compressive strength, and water absorption tests. is had done. 
Findings: With the addition of wollastonite up to 10% and iron filings up to 20% corrosion has sometimes 

been reduced 40% and the chance of corrosion has been reduced from 90% to 50%. In addition, the use 

of Curing by water vapor also reduces corrosion and permeability in 7.5% and 15% chloride 

environments, which in some cases also reduces the chance of corrosion by up to 40%.   
Conclusion:  The use of wollastonite, iron filings and accelerated steam Curing for concrete have a 

positive effect on reducing the chance of corrosion on the concrete  and can be used as a way to reduce 

corrosion if , equipment and materials is available. 
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