
 

 

 بتنی هایسازهردگی فوالد در وخ خطر تشخیص

، سیمان هیدراته یک شودمیبتن احاطه  یالیهزمانی که فوالد توسط ؟ شناسیدمیآیا شما اصول خوردگی فوالد در بتن را 

بر مقاوم را  ایالیهکه  کندمیاین محیط به فوالد کمک . کندمیایجاد است،  12.6بتن حدود  pHمحیط قلیایی را که در آن 

. لذا پوشش بتنی برای فوالد محافظت کندمیرا از خوردگی محافظت  آرماتورهامقاوم  یالیهاین  تشکیل دهد. سطح خود روی

محافظتی فوالد توسط یک فرآیند کربناسیون یا ورود  یالیهکه  شودمی. خوردگی فوالد در بتن زمانی آغاز کندمیایجاد 

 کلریدهای آهن در بتن سخت شده شکسته شود.

باشد یمخوردگی کلی فوالد براثر انبساط فوالد زنگ زده . باشدمیشکل موضعی و یا به شکل کلی ه خوردگی فوالد در بتن یا ب

براثر  . همچنینشودمیسولفات و شکفتگی )آب شستگی( ایجاد  یحملهخوردگی فوالد در بتن براثر بسیار مخرب است.  که

یز ن مربوط به تشعشعات هایخسارت، آب دریا، خوردگی باکتریایی، خسارات حرارتی و )کم شدن میزان آهک( کلسیم گیری

 .شودمیتشکیل 

 

 .شودمی بحثخوردگی فوالد در بتن  خطر برای ارزیابی هاآزمایشانواع  هایروش، قواعد و هانیازمندی در مورد در ادامه

 شود: آزمایشخوردگی فوالد در بتن باید به دالیل زیر 

  سطح بتن ظاهر نشود. بر رویخوردگی که ممکن است  خطربرای شناسایی 

  شودمیجزئی در سطح بتن مشاهده  صورتبهخوردگی که  وسعتبرای شناسایی. 

  کندمیرا تجربه  آرماتورها را در بتن مسلحی که خوردگی یسازهبرای ارزیابی یکپارچگی. 



 

 

 خوردگی فوالد: آزمایشصول ا

واحی دارای ن گسترش. این فرآیند باعث شودمی زدگیزنگ باعثخوردگی فوالد در بتن یک فرآیند الکتروشیمیایی است که 

 گیریندازهااین فرآیند پتانسیل و شدت جریان ناشی از خوردگی در بتن در . شودمیپتانسیل و جریان الکتریکی متفاوت در بتن 

 .شودمی

 خوردگی فوالد در بتن: آزمایش هایروش

 پروفومتردستگاه آرماتور یاب کاور متر یا  .1

 

خوردگی فوالد در بتن استفاده  آزمایشبرای  هاروشاین . غیر مخرب دارند هایروشاین دو دستگاه عملکرد مشابهی در 

 .شوندمی

 :کنندمی گیریاندازهموارد زیر را  هاروشاین 

  مترمیلی 5ضخامت پوشش بتن با دقت 

 قطر آرماتور 

 آرماتورها یفاصله 

پوشش ممکن است  اطمینانقابل برآورد را بررسی کرد. مترمیلی 300آرماتورهای تا عمق  توانمیا استفاده از این دو دستگاه ب

 انجام شود. قرار دارند، بتناز سطح  متریمیلی 100 که تا عمق تنها برای میلگردهای تکی

 نیم سلول: روش .2

حتمال ا . پتانسیل خوردگی برای تعیینشودمیپتانسیل خوردگی استفاده  نمایشیا  گیریاندازهبرای  غیر مخرب آزمایشاین 

. روش پتانسیل نیم سلول برای درک وضعیت فعال بودن یا نبودن خوردگی فوالد در بتن رودمیبه کار خوردگی فوالد در بتن 

 .شودمینیز استفاده 



 

 

 

 

 لولس پتانسیل خوردگی یک میلگرد مدفون نسبت به یک نیم سلول مرجع مانند گیریاندازهروش نیم سلول عبارت است از 

 رار داده شده است.سطح بتن ق بر رویکه کلرید نقره  سلول سولفات مس یا

 

تجربی با اختالف پتانسیل  صورتبه. ممکن است ریسک خوردگی فوالد در بتن کندمیبتن مانند یک الکترولیت عمل 

 شده در ارتباط باشد. گیریاندازه

. شود هیهتنیم سلول سطح بتن  کانتور پتانسیل هاینقشه تا دهندمی غیر مخرب رادر روش نیم سلول، تجهیزات امکان بررسی 

 .دهندمیریسک خوردگی فوالد را نشان  یدرجه، کانتور هاینقشه



 

 

 

 مقاومت یا روش مقاومت الکتریکی گیریاندازه روش .3

 

 . در روششودمیمقاومت بتن برای تعیین مقاومت الکتریکی ناشی از خوردگی فوالد در بتن استفاده  گیریاندازهروش 

 .شوندمی ( انجامWennerگر ونر )کاوش چهاربا استفاده از فرآیند  هاگیریاندازهمقاومت،  گیریاندازه

چهار  این، این . عالوه برشودمیدر یک خط مستقیم قرار داده ( ت الکتریکی، مطابق شکل چهار الکترود )کاوشگردر روش مقاوم

بور الکترودهای خارجی ع از طریق. جریان متناوب گیرندمیالکترود با فاصله گذاری یکسان، درست در زیر سطح بتن قرار داده 

 .شودمی گیریاندازهت ولتاژ بین الکترودهای داخلی درزمان یکسان . افشودمیداده 



 

 

 

د با ریسک خوردگی فوالد در ارتباط باشد. احتمال خوردگی فوالد در بتن توانمیمقاومت را محاسبه کنید. مقاومت  پس از آن،

 ی پتانسیل نیم سلول نشان دهند که امکان خوردگی وجود دارد.هاگیریاندازهکرد که  بینیپیش توانمیزمانی را 

 تست نفوذپذیری: آزمایش .4

و  Calmبه نام روش نفوذپذیری بتن  آزمایش دو روش .باشدمیآب و هوا  در مقابلنفوذپذیری بتن  برای ارزیابی آزمایشاین 

 أثیرتخوردگی فوالد در بتن  بر روینفوذپذیری بتن . وجود دارد( برای کنترل نفوذپذیری بتن Poroscope)روش  Figgروش 

 .گذاردمی

 



 

 

. در تست هوا، شودمی گیریاندازهدر آب دقیقه  20 در فشار کم یا زیاد، به مدت سطححجم آب ورودی به ، Calmدر روش 

 .شودمیدقیقه ثبت  20و افت فشار در مدت زمان  شودمیبار ایجاد  1.5فشار تا مقدار 

 

 زمان جذب. شودمیمویین افقی متصل  یلولهو به بتن وارد  یحفرهسوزن به  از طریقآب توسط یک سرنگ ، Figgدر روش 

کمتر از فشار اتمسفر  که کیلو پاسکال 55 با فشار خألیک . در تست هوا، شودمی گیریاندازهآب در تست آب  لیترمیلی 0.01

 .شودمی گیریاندازهافزایش فشار  کیلو پاسکال 5و زمان ایجاد  شودمیحفره توسط پمپ دستی ایجاد  است در

 (:ISAT)روش  آب سطحی جذب آزمایش .5

 

 شیر



 

 

عبارت  ISAT. روش شودمیو در آزمایشگاه انجام ( شاخصی از نفوذپذیری سطح است ISAT)روش  آب سطحیجذب  آزمایش

یک . گیردمیسرعت جریان آب در واحد سطح بتن زمانی که در معرض یک هد ارتفاعی آب ثابت قرار  گیریاندازهاست از 

. شودمیکند و به مخزن متصل  تأمینمربع را  مترمیلی 5000تا تماس آب حداقل برابر با  شودمیبه سطح بتن ثابت  درپوش

 آزمایشبتدای از ابین درپوش و مخزن بسته است.  یبستهشیر باز و ی و مقیاس آن کالیبره شوند. مویین افق یلولهدر ابتدا باید 

 .شودمی گیریاندازهمنظم  هایزمانمویین در  یلولهحرکت آب در 
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