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 خوردگي سازه برج های خنک کننده نیروگاه مشهد
HN16-00380008 

 فرشته صادقی از شرکت مدیریت تولید برق مشهد، توحید جالیری نیا از شرکت مدیریت تولید برق مشهد

 شدت به سیستم 2جدول در SI مقدار به توجه با
 سایر و سولفات های نمک وجود .است رسوبگذار

 .باشد داشته سازه بر مخربی آثار واندت می ها نمک
  سولفات احیاکننده های باکتری وجود بعد مرحله در

SRB باکتری این وجود .گرفت قرار بررسی مورد 
 خوردگی نتیجه در و H2S گاز آمدن وجود به باعث

 کربن و مس های کوپن اساس همین بر .شود می
 کوپن روی .گردید بررسی ها برج در موجود استیل

 و رنگ سیاه رسوب از اثری استیل کربن و مس
 .نشد مشاهده خوردگی
 دانه و نیست مرغوب شده استفاده بتن شد مشخص

  .است نشده انتخاب درستی به نیز ها سنگدانه بندی
 آثار کننده خنک های برج در کلر یون باالی میزان

   .دارد آرماتورها روی مخربی
  برج ستون ریزش وضعیت آمده عمل به بازدید طی

 زیر روش دو نهایت در ؛گرفت صورت هایی بررسی
 : شد پیشنهاد

 نانو عایق همراه به ترمیم : اول روش

   (بتنی ژاکت) ریزی بتن و آرماتوربندی : دوم روش
 حلی راه اول، روش پیشنهادی، های روش بررسی با

  .است کمتری بسیار هزینه با تر، سریع تر، کاربردی
 زیر شرح به روز 7 زمان مدت در اجرایی عملیات

 :گردید اعالم
داربست نصب و تهیه  
سطح ناپایدار های محل و ها پوسته تراشیدن   
بتن های شکستگی محل در ریزی گروت 

ها ترک محل سازی آماده و فرزکاری 

ها بولت محل کردن سوراخ 

اپوکسی چسب با ها بولت نصب و بادگیری 

اپوکسی چسب با ها ترک کردن پر 

هاستون سطوح کاری ترمیم و پرایمر اجرای 

ها ستون سطح روی بر نانو اجرای 

 منابع

 تولید مدیریت شرکت اشکودای واحدهای سنادا
 مشهد برق

 
 

 مقاله مقدمه
 های برج وضعیت بررسی در مهم عوامل از یکی

  در ماندگار آسیب و ترک آمدن وجود به کن خنک
  ایجاد موجب مرور به که است ها سازه این بتن

 می سازه در مدت طوالنی فرسایش و خوردگی
 نقاط دانستن ها سازه وضعیت کنترل برای .گردد

 برخوردار ای ویژه اهمیت از آن شدت و پذیر آسیب
  خنک های برج سازه خوردگی به توجه با .است

 در هایی بررسی مشهد نیروگاه در اشکودا کننده
 سازه در رفته کار به مواد نیز و سیال ترکیبات زمینه
 آب های ویژگی از برخی .پذیرفت صورت بتنی
 تاثیر خوردگی نرخ و مقدار روی کننده خنک برج
  پیش های گزینه تمامی بررسی ضمن .گذارند می

 گوناگون های آزمایش و تحقیقات طی و گفته
 گذار رسوب مشهد نیروگاه در آب گردید؛ مشخص

  در مصرفی بتن شد؛ مشخص میدانی بازدید در .است
 به نیز ها سنگدانه بندی دانه و نیست مرغوب سازه

 کلراید میزان ست گفتنی .است نشده انتخاب درستی
 موضوع این به ادامه در .باالست بسیار نیز ها برج آب

 .پردازد می زمینه این در کارهایی راه و
 

 ها یافته و آنالیز
  خنک های برج در خوردگی آثار مشهد نیروگاه در

 شیمیایی شرایط اساس برهمین .است مشهود کننده
 می داده نشان 1جدول در که دوره چند طی برج آب
   .گرفت قرار بررسی مورد شود

 1جدول

 
 
 
 
 

 2جدول

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نتیجه برج
11/03/95 

 نتیجه برج
03/03/95 

 نتیجه برج
31/02/95 

 نتیجه برج
28/02/95 

 نتیجه برج
01/02/95 

 نتیجه برج
16/01/95 

 نام آزمایش فرمول

7.4 7.7 7.5 7.6 7.6 7.4 
(9.3+A+B)-

(C+D) 
Phs 

1.25 0.87 1.03 0.94 1.05 1.12 pH-pHS SI 

6.15 6.83 6.47 6.66 6.55 6.28 2pHS-pH STI 

 نتیجه برج
11/03/95 

 نتیجه برج
03/03/95 

 نتیجه برج
31/02/95 

 نتیجه برج
28/02/95 

 نتیجه برج
01/02/95 

 نتیجه برج
16/01/95 

 نام آزمایش واحد
ردی
 ف

5690 5430 6220 5670 5910 5310 µS/Cm 1 کنداکتیویته 

8.65 8.57 8.53 8.54 8.65 8.52 ----- pH 2 

410 400 462 400 340 400 mg/lit 3 سختی کل 

180 112 155 135 105 190 mg/lit 4 سختی کلسیم 

230 288 307 265 235 210 mg/lit 5 سختی منیزیم 

95 76 101 90 135 102 mg/lit 6 قلیت متیل 

1000 980 1280 1180 1020 900 mg/lit 7 کلرید 
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