
 

 

 فوالد مقاوم در برابر آب و هوا

 محافظ دیاکس الیه کیآب و هوا  در معرض یفوالد معمول انواع مختلفاست.  اژیفوالد کم آل کیفوالد مقاوم در برابر آب و هوا 

فوالد مقاوم در  .شودیمی کاهش خوردگسبب و تشکیل  در سطح دیاکس هیال نی. ادهدیم لیتشک، شودیم دهینامزنگار  که

و  هاپلدر ساخت و ساز  یاگستردهنوع فوالد به طور  نیا. شودیمنیز شناخته  حفاظ خود فوالدنام ه در بازار بآب و هوا  بربرا

هوا  براز فوالد مقاوم در برا New River Gorgeمعروف مانند پل  یهاپل. شودیماستفاده  یو معمار نینماد یهاسازه گرید

 و غیره هستند. Corten، Tataتولید کنندگان اصلی این نوع فوالد . اندشده ساخته

 
 آب و هوا ساخته شده است در برابراز فوالد مقاوم  new river gorgeپل 

 :استفاده لیدال

و ساز ساخت  در تواندیماستفاده از فوالد مقاوم در برابر آب و هوا بدون پوشش  ،معمولی شده با فوالد گرم نورد سهیمقا در

 .باشددست  ریز صورته بیی ایمزا دارای یفوالد یهاسازه

 :نهیهز کاهش -1

  هزینه تعمیرات سطوحو  یدر نقاش جویی صرفه 

   گرددیمصرفه جویی در زمان ساخت که سبب افزایش کمی در هزینه مصالح. 

 نگه داری هایینههزکاهش  -2

  سطح سازی ایمجدد و  رنگ آمیزیبه  ازین عدم 

   تدلیل پیوستگی ساخه عملیاتی ب یرتأخکاهش 

 عدم وابستگی دوام و ماندگاری به شرایط آب و هوایی 

   بلند یهاسازهارتفاع بلند و  بهکاهش نیاز 

  بهره برداری و نگهداری(. گرددیم سازه ، سبب کاهش هزینه کل عمرهاییجودر نتیجه تمام این صرفه( 



 

 

 
 آب و هوا در برابرسازه معماری ساخته شده از فوالد مقاوم 

 :محدودیت کاربرد 

 :باشدینممحیطی زیر مناسب  یطشرابرابر آب و هوا برای  فوالد مقاوم در

 باال  یبا طبقه بند یآلودگ ایو  یمتمرکز خورنده / دود صنعت یفضا کی محلی که دارایP3  بهISO 9223  وجود

 در هر روز(. M2گرم /  یلیم 200 ای M3/  وگرمکریم SO2> 250دارد )

  فوالد به عنوان  یو باعث زنگ زدگ وجود نداردمحافظ  هیال ایبه طور مداوم مرطوب است و هوا که در آن محلی

 .شودیمی فوالد کربن معمول

  از  شتریبی طینمک مح ایو  دیکلر هاییوناز  ییغلظت باال درکه در آن فوالد محلیS2  بهISO 9223               

 اطیاحت یخط ساحل یلومتریک 2استفاده در  در یدبا نیبنابراد، قرار داردر هر روز(  M2گرم /  یلیم 300 <)کلر

 .را انجام داد ازیمورد ن

  سطوح  یرو دیاز کلر یقابل توجه ایجاد ذخیره منجر به ادیزدا به احتمال ز خیکه در آن استفاده از نمک محلی

 طیکه شرا یزمان شودیمته نشین  پل ریز یاگستردهدر سطح  میطور مستق بهآن نمک آب  که در شودیمی فوالد

 .شودیم جادیتونل مانند، ا

 باشدخاک دفن شده  ریدر ز ای و خاک در فوالد اگر. 

  هاپلطول  ی. فوالد مقاوم در برابر آب و هوا مناسب براباشدمتر  2.5سر آب کمتر از  ازفوالد  ارتفاعکه در آن محلی 
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