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 : چکیده

 سیکل و فرسايش از ناشی افت ای، ضربه بارگذاری تاتیکی،هیدرواس فشارهای تاثیر تحت خاورمیانه در ساحلی های سازه

 و باال مقاومت با بتن از غالبا ها سازه اين نتیجه در. گیرند می قرار مختلف دماهای نهايی حدود تغییرات از متعددی های

. است زيادی اهمیت دارای دوام نظر نقطه از بتن در مدفون فوالد محافظت لذا. بود خواهند تقويتی فوالدهای دارای

 در دوام با ماده يک عنوان به بتن چند هر. باشد می آن مدت طوالنی دوام کننده تعیین عامل مهمتربن بتن نفوذپذيری

 و صحیح اجرای با. است شده گزارش ساحل کنار بتنی های سازه از زيادی های خرابی اما گردد، می محسوب دريا محیط

 آب در موجود امالح نظر از چه فارس درخلیج حاکم شرايط. گرفت نتیجه ماده اين زا بااليی دوام توان می مناسب نگهداری

 خوردگی ديدگاه از دريايی های محیط ترين مهاجم از يکی به را محیط اين آن، در حاکم اقلیمی شرايط نظر ز ا چه و دريا

 خوردگی اثر در فارس خلیج طقهمن بتنی های سازه زودرس های خرابی. است ساخته مبدل بتنی های سازه در آرماتور

 برای افزون روز استقبال همین برای. است نموده اعمال منطقه کشورهای به را زيادی تعمیراتی های هزينه تاکنون آرماتور،

 بتن کوتاه عمر خالف بر استحکام و زياد مقاومت کننده ايجاد عوامل و آن از پیشگیری های راه بتن، در فساد علل شناخت

 میلگرد، خوردگی اثر در مسلح بتن های سازه خرابی میزان بررسی هدف با تحقیق اين در. است موضوع میتاه نشانه

 اتمسفری، مغروق، مختلف شرايط در قرارگیری از پس و شده تهیه 540 و 54.0 سیمان به آب نسبت با نمونه تعدادی

 خوردگی جريان شدت و پتانسیل الکتريکی، قاومتم کلر، يون نفوذ میزان و گرفته قرار آزمايش تحت مد، جزرو و پاششی

 سیمان به آب نسبت منطقه، اين در بتنی های سازه از حفاظت منظور به که است اين دهنده نشان نتايج. شد گیری اندازه

 خوردگی شدت از و بود خواهد کارامد میلگرد پوشش برای مناسب ضخامت انتخاب و ها میکروسیلیس از استفاده و مناسب

 .کاست خواهد لگردهامی
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 مقدمه 

 

 سازه اين از بسیاری امروزه و يافته افزايش شدت به گذشته هایدهه در فارس خلیج منطقه در بنايی زير هایسازه ساخت

 توجه عدم ناکافی، آوریعمل نامناسب، اجرای. هستند مواجه اساسی مشکالت با کلر يون نفوذ از ناشی خوردگی دلیل به ها

 بنابراين. باشندمی مشکل اين اصلی داليل خورنده، محیطی شرايط برای نامناسب طراحی و رويارويی محیطی شرايط به

زاده  شکرچی) .باشد می کشور جنوبی مناطق در بتنی های سازه اجرای و طراحی مهم ملزومات از يکی بتن پايايی به توجه

 عنوان به غیره و مرطوب گازهای خورنده، سیاالت تاثیر تحت بتنی ساختارهای تجزيه و ديدگی آسیب( 1811، و همکاران 

 کـه حـالی در. اسـت شـیمیايی– فیزيکی گاهی و شیمیايی فرايند يک بتن خوردگی. است شده شناخته بتن خوردگی

 نفتی سکوهای و بارانداز تسهیالت دريايی، های اسکله از بسیاری. است شیمیايی الکترو صرفاً مسلح، بتن یخوردگ فراينـد

و براهويی ) .شوند می خورده نتیجه در و گرفته قرار دريايی محیط درمعرض اند شده ساخته بتن با که فارس خلیج در

 و شده مـسلح بـتن هـای سـازه تخريب به منجر تواند یم بتن سرويس محیط و بتن بین انفعال و فعل (1818، همکاران 

 شیمیايی نـوع از اغلب انفعال و فعل اين. سازد نامناسب آن طراحی مقاصد براساس عمل برای را سازه موارد بسیاری در

 پايین تراوايی بین مستقیمی رابطه رسد می نظر به دريايی های محیط در بتن برای (Bawega et al, 1993) .است محیطی

 از استفاده با ساحلی سکوهای و بندر های ساختمان مانند دريايی های سازه بنابراين. دارد وجـود خـوب دوام و بـاال قدرت

 از متفاوت های اندازه با فرج و خلل دارای بتن کلی طور به( Haynes et al, 1982) .شوند می سـاخته بـاال کیفیـت با بتن

 نمک متفاوت مقادير شامل هايی محلول از بیش و کم فرج و خلل سیستم اين. است یمترمیل چندين تا آنگستروم چند

 اين. اند شده شناخته کامالً دريايی های محیط در مسلح بتن کاربرد به مربوط مشکالت. شود می انباشته مختلف های

 . گیرد صورت نیبت های سازه در فلزات خوردگی با رابطه در ای گسترده تحقیقات اند شده سبب مشکالت

. شود می محافظـت خـوردگی برابـر در( PH=11.5)کنند محاط بتن شديد قلیايی محیط توسط معموالً بتن بندی آرماتور

 بتن های کربنات توسط همچنین فرايند اين (Lambert et al, 1991) .کنـد مـی محـدود را تجزيه فرايند اين بنابر که

 اتفاق نیز فلز، اطراف بتن در کلرايد يون از کمی مقادير حضور يا دهد می کـاهش را قلیايی خاصیت که فلز کننده محاط

 اين از کدام هر غیاب در. است فلز سطح نزديک اکسیژن ومیزان رطوبت تراوايی قابلیت از تابعی کلرايد نفوذ عمق. افتد می

 بـه مختلـف مراحـل در فلـز شـود مـی ـثباع فـوالد خوردگی( Gonzales et al, 1998) .افتد می اتفاق خوردگی عوامل

. شود می حجم افزايش باعث فرايند اين( lawrence et al, 1994) .شود تبديل آهن ترکیبی های هیدروکسید و ها اکسید

 شود، ديده بتن در میلگرد گیری قرار جهت با موازی های ترک صورت به تواند می همچین خوردگی از ناشی های آسیب

 .يابد می افزايش خوردگی سرعت آن نتیجه در که شود می بتن شدن خورد و خوردگی ترک باعث نهايت در که

 عللی تحت آن در که کرد تعريف خرابی انتشار يا  خرابی ای زنجیره واکنش يک عنوان به توان می را پیشرونده خرابی

 ديگری های بخش به موضعی، صدمه اين شرايطی در و دهد می رخ سازه از کوچکی نسبتاً ناحیه در  موضعی صدمه خاص،

 ديگر عبارت به. شود می منتهی ، آن از توجهی قابل های بخش يا سازه کلی خرابی به نهايت در و يافته گسترش سازه از

 می منتشر آن از اعظمی قسمت يا سازه کل در و نمانده باقی موضعی صورت به عضو، يک در محلی خرابی مواقع بعضی

 آنها برای تهديداتی است ممکن که شود می مطرح موجود های سازه برای پیشرونده خرابی برابر در ازیمقاومس بحث .شود

 . شود مطرح
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 سپس. گردد می طراحی ای لرزه الزامات برای خمشی قاب سیستم با فوالدی ای سازه مدل نمونه چند حاضر، مقاله در

 پیشرونده، خرابی برابر در مقاومسازی روشهای از يکی اساس بر و شده ارزيابی پیشرونده خرابی برابر در آنها پذيری آسیب

 خرابی برابر در مقاومسازی تاثیر و گرفته قرار ارزيابی مورد دوباره سیستم اين ای لرزه رفتار نهايت در. شود می بهسازی

 های استراتژی تاثیر ق،تحقی اين اصلی هدف بعبارتی،. گیرد می قرار ارزيابی مورد سیستم ای لرزه رفتار بر پیشرونده

 .است خمشی قاب ای سازه سیستم ای لرزه رفتار بر مقاومسازی

. است گرفته قرار ارزيابی و بررسی مورد آرماتور خوردگی و کلر نفوذ بخصوص میکروسیلیس حاوی بتن دوام مقاله اين در

. گرفتند قرار موردآزمايش و دارینگه فارس خلیج شده سازی شبیه و آزمايشگاهی محیط دو در آزمايشگاهی های نمونه

 معمولی بتن از کمتر میکروسیلیس حاوی بتن خوردگی شدت و کلر نفوذ مقدار که دهد می نشان شده انجام تحقیقات

 الکتريکی مقاومت افزايش که میدهد نشان نتايج همچنین. است صادق ها نمونه نگهداری شرايط دو هر در نتايج اين. است

 .باشد می خوردگی شدت کاهش عوامل مهمترين از معمولی بتن به نسبت یلیسمیکروس حاوی بتن در
 

 مسلح بتن در خوردگی پیشرفت و شروع مکانیزم-1
 

 که نهفتگی، دوره.1:است شده تشکیل مرحله سه از Tuutti نظريه با مطابق بتن قلیايی محیط در فوالدی آرماتور خوردگی

 قلیايی محیط در Fe2O3 .H2O محافظ اکسیدی اليه اثر در میلگرد که چرا دهد، نمی رخ خوردگی هیچ دوره اين در

 50/5 يا سیمان وزن درصد 5/.)ای آستانه حد از آن گذشتن و بتن درون به کلريد يون نفوذ با.2.شود می محافظت بتن

 رطوبت شدن فراهم با و گردد می فعال ناحیه وارد آرماتور و شده آغاز خوردگی دوم مرحله ،( شده سخت بتن وزنی درصد

 در.-8.خواهدداشت محیط رطوبت و اکسیژن نفوذ سرعت به بسته شده ايجاد خوردگی. افتد می اتفاق خوردگی اکسیژن و

 سطح به کلر های يون نفوذ و کربناسیون فرآيند. گردد می مکانیکی انهدام دچار خوردگی پیشرفت اثر در بتن سوم مرحله

 شده داده نشان 1شکل در شماتیک صورت به مراحل اين که شود می بتن خوردگی کتر و آن خوردگی ايجاد باعث فوالد

 .است

 
 (1810محمودی و همکاران ، )در بتن یآرماتور فوالد ی، مراحل خوردگTuuttiمدل ارائه شده توسط : 1شکل 
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 خلیج فارس منطقه ای مهاجم-2

 

منطقه يک چالش بزرگ برای سازه های ساحلی ايـن  دما و رطوبت زياد و غلظت فراوان نمک موجود آب دريا در اين

آب و هوای گرم، دمای زياد هوا خود به تنهايی به عنوان يک در منطقـه محـسوب مـی شـود. در سـازه هـای واقـع شده 

پارامتر منفـی عمـل کرده و موجب سرعت بخشیدن به مکانیزم های خرابی در بتن می شـود بـه نحـوی کـه مطابق روابط 

تخريب  دمای محیط، روند درجه سانتی گراد 15ـا نهتئوری موجود میان دما و نرخ واکنش های شیمیايی، بـا افـزايش ت

 (Mehta et al, 2003)شود برابر می 2سازه های بتنی حدودا 

دما  های شرقی خلیج فارس نسبت به قسمت های ديگر بسیار گـرم تـر به نظر می رسد به طوری که قسمتدر آب و هوا 

درصد درطول شبانه روز گزارش شده است.  50تا  5.درجه قابل تغییـر اسـت. در مـورد رطوبـت هـوا تغییرات بین  85تا 

درجه سانتی گـراد و کـم تـرين و بـیش تـرين رطوبت  05و  8کمترين و بیش ترين دمای هوا در اين منطقه به ترتیب 

تفاوت زياد موجود میان حـداقل و حداکثر رطوبت و دمای محیط موجب درصد گزارش شده است.  50و  0هوا به ترتیب 

می شود تـا بـتن بـه دلیـل ايجـاد تـنش هـای حرارتی و مکانیکی ترک خورده و نفوذ يون های مهاجم به راحتی صورت 

ای ايجاد و توسعه برخی از می تواند برها ، نیروهای مکانیکی ناشی از کنش امواج دريا با سازه  (Neville et al, 2000)پذيرد

خرابی های امکان پذير در بتن دريايی را به همراه موقعیت آنها به صورت شماتیک ( 2شکل )انواع خرابی در بتن موثر باشد.

های دريايی در  ی بتنی در محیطاهاين شکل، میتوان نتیجه گرفت که سازه  ها در دهد. با توجه به تنوع خرابی نشان می

 (Mehta et al)باشند عی مییهای طب معرض يکی از حادترين محیط

 

 
 های محتمل و محل آنها در يک ستون بتنی در آب دريا خرابی -2شکل 
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 منطقه اقلیمی شرایط-3

 

 یآن مـ  سـمت  که بـه  يیو عمده بادها یآن گرم و طوالن یباشد. ضمنا تابستان ها یمنطقه گرم و خشک م یمیاقل يطشرا

 يسـتگاه لنگـه کـه تنهـا ا    بنـدر  و يربندر د یهواشناس يستگاهشده از دو ا یعربستان است. آمار گردآور یصحرا یوزد از سو

در  یهوا و نزوالت جو یدما یانگینم ی باشند،شده م يادمنطقه  یهشب یجو یاتهستند و به لحاظ خصوص یهواشناس یها

 درجه 040داقل مطلق دما ح درجه 4.حداکثر مطلق دما :باشد یم يرساله به شرح ز 20دوره 

 یهمتر بر ثان 11تا  10حداکثر سرعت وزش باد یلیمتر م 01حداکثر بارش روزانه یلیمتر م 225 یانهسال یبارندگ یانگینم

 

 فارس یجامالح موجود در آب خل-3-1

امـالح در  متوسـط   هرمز است. میـزان  درتنگه و ماه بهمن در آن حداکثر و ماه مرداد در آب در موجود امالح میزان حداقل

 است: نشان داده شده يردر جدول ز ppm آزاد بر حسب یها يابا امالح آب در يسهفارس در مقا یجآب خل
 

 آزاد یها یابا امالح آب در یسهفارس در مقا یجمتوسط امالح در آب خل یزانم: 1جدول 

 آب خلیج فارس ی آزادآب دریاها نمک

 Ca 084-04 084امالح کلسیم 

 Mg 40444-064 4644امالح منیزیم 

 Na 42244-2414 42644امالح سدیم 

 K 004-04 004امالح پتاسیم 

 0044 084-2844 امالح سولفات

 CL 24444-0164 20044امالح کلر 

 

کـه در   اسـت  آزاد ياهایباالتر از حداکثر آن در آب در ايفارس معادل و  یجها در خل شود که غلظت انواع نمک یمالحظه م

 یجدر خـ  يـا آب در یخوردگ یزانم.به آن توجه مخصوص و همه جانبه گردد يدبا يايیو در یساحل یطرح و ساخت سازه ها

 فـارس را  یجدر جنـوب خلـ   یفـوالد  يیهـا  شـمع  یبـر رو  یو آتلـ  یمـورل  یو خـوردگ  یمشاور متالوژ ینفارس را مهندس

mm541. در سال برآورد کرده اند. 
 

 ها نمونه و آزمایشگاهی روش-4

سانتیمتر برای ارزيابی خوردگی آرماتور در بتن ساخته شـده اسـت. سـیمان     25در25در25آزمونه های بتنی مسلح به ابعاد 

بتنی مسلح با نسبت  مورد استفاده در ساخت بتن از نوع تیپ دو هرمزگان است. مشخصات نسبت های اختالط آزمونه های

میلیمتر می باشـد. الزم بـه    15آب به سیمان مختلف در جدول زير ارائه شده است. بزرگترين اندازه سنگدانه مورد استفاده 

سـاعت از   .2ذکر است که ضخامت پوشش بر روی آرماتور در آزمونه های بتن مسلح، سه سانتیمتر بوده و نمونه ها پس از 

درجـه   25-20ساعت در حوضچه های عمل آوری بـا آب معمـولی در دمـای     02خارج و به مدت  زمان ساخت، از قالب ها

 سانتیگراد قرار گرفته و سپس به محیط های از قبل پیش بینی شده منتقل شد.
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 مشخصات نمونه های آزمایشگاهی -2جدول 

ــر    نسبت آب به سیمان کد آزمونه  ــیمان)کیلوگرم ب ــار س عی

 مترمکعب(

ــو  ــدار آب)کیلـ ــر مقـ گرم بـ

 مترمکعب(

A1 54.0 .55 115 

A2 540 .55 255 

 

 به منظور بررسی شرايط محیطی مختلف نمونه ها در شرايطی به شرح زير مورد آزمايش قرار گرفتند:

 - 85 یو در دمـا  خلـیج فـارس  آب  یدارا یحوضچه امحیط تر)محیط مغروق(:  محیط آزاد: محیط داخل فضای آزمايشگاه

از دو حوضـچه   یطمح ين: ا(جزر و مد)تر و خشک یطمحی شد.م يضماه تعو يکآن در فواصل  آب که یگراددرجه سانت 80

 يـک ساعت  .2. در هر ی شدپمپاژ م يکديگرپمپ، آب حوضچه ها به  وسیله شده بود که به یلتشک خلیج فارسآب  یحاو

 یرا در بر داشت. دمـا  ساعت خشک شدن 15شدن و  یسساعت خ 15 یکلکه هر س می گرفت تر و خشک صورت یکلس

به همراه دستگاه موج ساز بـا  حوضچه  يکاز  یطمح ينا ی: برا1یپاشش یهناح.بود یگراددرجه سانت 80 - 85 یط نیزمح ينا

بود که نمونه هـا بـا قرارگـرفتن در سـطح تـراز آب       خلیج فارسآب  یکانال دارا ينامواج منظم استفاده شد. ا يجادا یتقابل

پمـپ آب   يـک از  یهناح ينا یساز یهشب ی: برا2یاتمسفر یهناح.گرفتند یو پاشش آن قرار م جمو ساکن در معرض برخورد

کرد اسـتفاده شـد و نمونـه هـا بـا       یم یمه مانند( اسپر يباً)تقريزر یارنازل که آب را بصورت قطرات بس یسر يکبه همراه 

 و همکاران ، محمودی) شود. یساز بیهش یقمکان دقتا حد ا یاتمسفر یهقرار گرفته بودند تا ناح یستمس ينفاصله از ا یکم

متفـاوت   یط هـای شده در مح ینگهدار ینمونه ها یمختلف رو ینآرماتور در سن یشدت خوردگ ی،خوردگ یلتانس(1811

 یندر ســن Ag/AgClبــا الکتــرود مرجــع  Half Cellتوســط دســتگاه  یخــوردگ یلپتانســ یــزانشــد. م یــریانــدازه گ

استفاده شدو از  یواستاتاز دستگاه پتانس یشدت خوردگ برای اندازه گیری.يدگرد یینروزه تع 115و  105،125،55،45،21

ماهـه   4و  8روزه استفاده شد. در سن  115و  55 یندر سن يکیمقاومت الکتر یریگ اندازه یپل وتستون برا يکیمدار الکتر

 . يدگرد یهنه بتن پودر تهاز نمو یمتری،سانت 8-2کلر در عمق  يوننفوذ  یزانم یریاندازه گ یبرا

 

                                                           

 Splash Zone 

 Atmospheric Zone 
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 تعداد نمونه ها-4-1

به منظور انجام آزمايش های ذکر شده، تعدادی نمونه الزم است. به منظور اطمینان از صحت نتايج و عدم تغییر در شـرايط  

شـرح   نمونه ها در آزمايش های مختلف از نمونه های مجزا استفاده شده است. تعداد نمونه ها در آزمايش های مختلـف بـه  

 جدول زير خواهد بود. 

 

 

 

 تعداد نمونه های مورد نیاز به منظور انجام آزمایش ها -3جدول 

 در شرایط محیطی مختلف A1تعداد نمونه های  در شرایط محیطی مختلف A2تعداد نمونه های 

ی آزمایش
اتمسفر

جزرو مد 
 

مغروق
پاششی 
 

شاهد
ی 

اتمسفر
جزرو مد 
 

مغروق
پاششی 
 

شاهد
 

 پتانسیل خوردگی  4 4 4 4  4 4 4 4

 جریان خوردگی  4 4 4 4  4 4 4 4

 

روزه تخريب خواهد شد از اينرو برای اندازه  115و  55در آزمايش نفوذ يون کلر، نمونه بتنی به منظور بررسی نتايج در سن 

ونه ای شاهد بـه منظـور   عدد الزم است. در آزمايش مقاومت الکتريکی نم 2گیری نتايج در دو مرحله از هر يک از نمونه ها، 

مقايسه نتايج با شرايط محیطی مختلف درشرايط عمل آوری معمولی قرار خواهد گرفت.سعی شده است نمونه ها در شرايط 

محیطی مختلف که مشابه با شرايط موجود در سواحل خلیج فارس است، قرار گیرد. همچنین از آنجا کـه انتظـار مـی رود،    

نسبت آب به سـیمان مختلـف، بـه منظـور      A2و  A1يج آزمايشات موثر باشد، در نمونه های میزان نفوذ پذيری بتن در نتا

 ايجاد نفوذ پذيری متفاوت در نظر گرفته شده است.

 پتانسیل خوردگی-5

 

 وقتی يک فلز در يک محلول غوطه ور می شود، در سطح بین مايع و جامد بدلیل توزيع غیر يکنواخت بار در فاز هـای مـايع  

اختالف پتانسیل بوجود می آيد. تعیین اختالف پتانسیل ثابت در سطح بین میلگرد و بـتن غیـر ممکـن مـی باشـد      و جامد، 
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است که الکترود ديگری برای تکمیل مدار الکتريکی تعريف شـود. پتانسـیل انـدازه گیـری شـده بـین ايـن دو         بنابراين الزم

نیم پیل است. با رجوع به يک الکترود مرجع کـه دارای يـک    نامیده می شود که مجموع پتانسیل دو الکترود پتانسیل پیلی

همانطور که پیشتر گفته شد، الکتـرود مـورد   يک اختالف پتانسیل ثابت بدست خواهد آمد.  پتانسیل نیم پیل است، همیشه

 است. Ag/AgClاستفاده برای اندازه گیری پتانسیل آرماتورها، 

 
  Ag/AgClوردگی برای نیم پیل : محدوده پتانسیل خوردگی و احتمال خ.جدول 

 احتمال خوردگی محدوده پتانسیل 

 درصد فعالیت خوردگی وجود ندارد 09به احتمال  84mv-کمتر از 

 فعالیت خوردگی قطعی نمی باشد، اما امکان آن کامال وجود دارد 234mv-و  84mv-بین 

 درصد فعالیت خوردگی وجود دارد 09به احتمال  234mv-بزرگتر از 

 

 
 روز 115و  105، 125، 55، 45، 21در شرايط محیطی مختلف در سن های  A1پتانسیل خوردگی در نمونه های  -1نمودار 
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 روز 115و  105، 125، 55، 45، 21در شرايط محیطی مختلف در سن های  A2: پتانسیل خوردگی در نمونه های -2نمودار 

 

 جریان خوردگی-6

روزه در شـرايط محیطـی    115و نتايج در سـن   استفاده شد یواستاتاز دستگاه پتانس یت خوردگشد یریگ اندازهبه منظور 

 ارائه شد. A2و  A1مختلف و برای نمونه های 

 

 

 روزه 181نتایج آزمون شدت جریان خوردگی برای نمونه ها در شرایط محیطی مختف در سن  -5جدول 

 نمونه مغروق جزرو مد پاششی اتمسفری
0.384 0.416 0.393 0.321 A1 
0.674 1.016 0.826 0.586 A2 
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 روزه 115مختف در سن  یطیمح يطنمونه ها در شرا یبرا یخوردگ يانآزمون شدت جر يجنتا 8نمودار 

 
 محدوده شدت خوردگی -6جدول 

 شدت جریان خوردگی حد خوردگی

 شرایط با اثرپذیری کم
 

 خوردگی کم تا متوسط
 

 متوسط تا باالخوردگی 
 

 خوردگی باال 
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 نتیجه گیری-7

 

 يـن که احتماال ا يابد یم کاهش زمان یدر ط يکیمختلف، مقاومت الکتر یقرار گرفته شده در نواح ینمونه ها یهدر مورد کل

 ینشان م یقحقت ينبدست آمده در ا يجنتا يسه.مقاداشت خواهد یبا گذشت زمان را در پ یشدت خوردگ یزانم يشامر افزا

قرار گرفته  ی.نمونه هايابد یکاهش م یبو مغروق به ترت یاتمسفر ی،و مد ی، جزرپاشش یدر نواح یدهد که شدت خوردگ

برخـوردار بودنـد،    يکـی در مقاومـت الکتر  چشمگیری شاهد از کاهش یطنسبت به مح يدخورنده شد يايیدر یطشده در مح

 یم يشافزا یو به تبع آن شدت خوردگ يافتهکاهش  يکیمقاومت الکتر مقدار بتنکلر در  يونرطوبت و نفوذ  يشبا افزا يراز

 مغـروق، جـزر ومـد و    ینسبت به نـواح  يکیمقاومت الکتر ينکمتر یدارا یپاشش یهشده در ناح گرفته قرار ی. نمونه هايابد

کـه باعـث کـاهش     دانسـت  فذ بتندر داخل منا يدکلر يوننفوذ  یزانم يشتوان افزا یامر را م ينا یلباشد. دل یم اتمسفری

را از لحـاظ   يطشـرا  يننامناسـبتر  یپاششـ  یـه ناح.شـود  یآرماتور مـ  یشدت خوردگ يشبتن وافزا يکیمقاومت الکتر یشترب

 يشافـزا  یشدت خوردگ یکاف یژنکلر آزاد در بتن و وجود اکس مقدار رطوبت و یزانم يشبا افزا يراز ی باشددارا م یخوردگ

 بـه علـت عـدم وجـود     یشدت خـوردگ  یزانباالست، اما م یارآرماتور بس یخوردگ یلگرچه پتانس وقمغر يطدر شرا ی يابد.م

 را بـه حـداقل   يریتوان نفوذپـذ  یم یمانیو کاهش نسبت آب به مواد س یکروسیلیسمقدار م يشبا افزا.است یزناچ اکسیژن

 یه می شود.رض جزر و مد قرار دارند توصکه در مع یبتن یسازه ها یبرا یمترسانت 0از  یشتررساند.اندازه پوشش ب ممکن
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