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تخمین غلظت یون کلرید بحرانی برای شروع خوردگی در بتن با
نسبتهای آب به سیمان مختلف در شرایط جزر و مدی خلیج فارس
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چکیده
خوردگي ميلگرد داخل سازههای بتني يکي از خرابيهای رايج در سازه های در معرض يون کلريد و مخصوصا در تماس با آب دريا ميباشد.
برای شروع خوردگي ميلگرد داخل بتن ،بايد اليه محافظ تشکيل شده در اطراف ميلگرد تخريب گردد که يکي از عوامل تخريب کننده اين اليه
محافظ ،افزايش يون کلريد در محل ميلگرد به مقدار مشخصي به نام غلظت يون کلريد بحراني يا آستانه خوردگي ميباشد .بنابراين برای
تخمين زما ن شروع خوردگي ميلگرد از روی ميزان يون کلريد نفوذ يافته ،نياز به تعيين غلظت يون کلريد بحراني ميباشد.
در اين تحقيق ،زمان شروع خوردگي ،ميزان يون کلريد در عمق ميلگرد و همچنين غلظت يون کلريد بحراني برای شروع خوردگي در بتنهايي
با نسبت آب به سيمان  9/4۱ ،9/49 ،9/۹۱و  9/۱9بررسي شده است .همه بتن ها در شرايط جزر و مدی در سايت تحقيقاتي دانشگاه تهران
واقع در جزيره قشم قرار گرفتند .آزمونهها پس از  29 ،۳ ،۹و  ۱9ماه در شرايط رويارويي جزر و مدی سايت تحقيقاتي مورد آزمايش نفوذ يون
کلريد قرار گرفته و بطور مداوم در بازههای زماني حدود دو هفته ،آزمايشهای اختالف پتانسيل نيمپيل و جريان خوردگي ماکروپيل انجام شد.
نتايج نشان ميدهد که با وجود اختالف بين زمان شروع خوردگي آزمونههای مختلف ،اما در نسبت آب به سيمان بيشتر از  ،9/49غلظت يون
کلريد بحراني عدد تقريبا ثابتي است ولي برای نسبت آب به سيمان  9/۹۱اين مقدار تقريبا  ۱9درصد افزايش پيدا کرده است.

واژههای کلیدی
بتن ،نفوذ يون کلريد ،خوردگي ،غلظت يون کلريد بحراني ،ناحيه جزر و مدی ،محيط دريايي ،اختالف پتانسيل نيمپيل،
جريان خوردگي ماکروپيل
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مقدمه
خوردگي ميلگرد داخل سازههای بتني يکي از رايجترين خرابيهای سازههای در معرض يون کلريد بويژه در تماس با آب دريا
ميباشد .خوردگي ميلگرد فوالدی داخل بتن با از بين رفتن اليه انفعالي ميلگرد آغاز ميگردد .برای از بين رفتن اليه انفعالي
ميلگرد فوالدی داخل بتن ،يا بايد غلظت کلريد در سطح ميلگرد از مقدار معيني (غلظت کلريد بحراني) بيشتر شود و يا  pHبتن
اطراف ميلگرد افت کند (در اثر کربناتهشدن يا نفوذ مواد با  pHکم) .اصليترين عامل نفوذ کلريد به داخل بتن ،انتشار است.
انتشار ،حرکت ماده به خاطر اختالف غلظت از نقطهای به نقطه ديگر ميباشد [۵و.]2
يکي از مهم ترين پارامترهايي که در تعيين عمر مفيد وجود دارد ،غلظت کلريد بحراني ميباشد .عوامل مختلفي نظير نوع مواد
سيماني pH ،مايع منفذی و غيره بر ميزان کلريد بحراني موثرند که تخمين آن را مشکل ميسازد .در منابع مختلف ،مقدار اين
پارامتر برای کلريد آزاد يا کلريد کل بيان ميگردد .در ضمن ،يا مستقيما برای آن حدی تعيين ميشود و يا حدی برای نسبت
غلظت کلريد به غلظت يون هيدروکسيل معين ميگردد .در ادبيات فني ،برای کلريد کل بحراني مقادير  9/94تا  8/۹درصد وزن
سيمان ،برای کلريد آزاد بحراني مقادير  9/9۹تا  ۵/۵1درصد وزن سيمان (و  9/94۱تا  ۹/22مول بر ليتر) و برای نسبت کلريد آزاد
به هيدروکسيل مقادير متفاوتي از  9/9۳تا  1۹ارائه شده است [ .]۵-۳با توجه به تفاوت فاحش نتايج موجود در ادبيات فني ،بنظر
مي رسد غلظت يون کلريد بحراني به شرايط رويارويي ،دما ،رطوبت ،نوع بتن و ساير عوامل محيطي وابستگي شديد دارد و بايد
برای هر شرايط مشخص ،آن را مستقيما بدست آورد.
در اين تحقيق ،نتايج بررسي بلندمدت نفوذ يون کلريد در بتن برای بررسي زمان شروع خوردگي و غلظت يون کلريد بحراني در
شرايط جزر و مدی در محيط دريايي خليج فارس در سايت تحقيقاتي دانشگاه تهران در جزيره قشم ارائه ميشود .به همين
منظور 4 ،طرح با نسبتهای آب به سيمان مختلف ( 9/4۱ ،9/49 ،9/۹۱و  )9/۱ساخته شد و آزمايشهای نفوذ يون کلريد در بتن
و اندازهگيری های الکتروشيميايي برای تعيين زمان شروع خوردگي با دو روش جريان ماکروپيل و پتاسيل نيمپيل در محل ،بر
روی آنها انجام گرفت.
برای اين منظور ،ابتدا بر اساس نتايج دو روش الکتروشيميايي جريان ماکروپيل و اختالف پتانسيل نيمپيل انجام شده بر روی
آزمونه های قرار گرفته در شرايط جزر و مدی جزيره قشم ،زمان شروع خوردگي طبق معيارهای هر کدام از دو روش ،تخمين زده
شد .سپس با مقايسه زمانهای تخمين زده شده ،مقدار تقريبي زمان شروع خوردگي بدست ميآيد .با داشتن زمان شروع
خوردگي و همچنين نتايج غلظت يون کلريد در زمانهای مختلف در عمق ميلگرد ،ميتوان مقدار يون کلريد در زمان شروع
خوردگي برای هر آزمونه را بدست آورد.

برنامه آزمایشگاهی
مواد و مصالح
سيمان مصرفي در اين تحقيق سيمان پرتلند نوع  2محصول کارخانه سيمان هرمزگان ميباشد .مشخصات سيمان در جدول ۵
ارائه شده است.
جدول  -1مشخصات سیمان مصرفی

نام
سیمان

مشخصات ()%
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K 2O

LOI

2۵

۱

۹/۱

1۹

۵/8

۵/ 1

9/۱

9/ 1

2

مصالح سنگي مصرفي شامل شن با حداکثر اندازه  ۵۳ميلي متر و ار نوع سنگدانه آهکي شکسته و ماسه از نوع گردگوشه ميباشد.
در همه طرحها از  12درصد شن و  ۹8درصد ماسه استفاده گرديد .در ضمن در طرحهای حاوی دوده سيليس و همچنين در ساير
طرحها در صورت نياز از افزودني فوقروان کننده پلي کربوکسيالتي برای دستيابي به رواني مناسب و پخش يکنواخت مواد سيماني
استفاده گرديد.
طرحهای مخلوط
طرحهای استفاده شده در اين تحقيق شامل  4طرح با نسبتهای آب به سيمان  9/4۱ ،9/49 ،9/۹۱و  9/۱9و عيار سيمان 499
کيلوگرم در مترمکعب ميباشد .جزييات طرحهای مخلوط استفاده شده در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  -2مشخصات طرحهای مخلوط مصرفی

نام طرح
C1
C2
C3
C4

w/b

9/۹۱
9/49
9/4۱
9/۱9

عیار سیمان
()kg/m3
499
499
499
499

آب آزاد
()kg/m3
۵49
۵19
۵89
299

مشخصات طرح
فوقروانکننده
()kg/m3
9/۹۱
9/2
9/۵
9

اسالمپ
()mm
89
99
۵۱9
۵89

یون کلرید اولیه
( %وزن بتن)ci ،
9/9۵۱
9/9۵۱
9/9۵۱
9/9۵۱

آزمونهها و شرایط رویارویی
برای تعيين غلظت يون کلريد در بتن در عمق ميلگرد و همچنين برای اندازهگيریهای الکتروشيميايي بتن مسلح ،دو دسته
آزمونه تهيه شد .دسته اول آزمونههای قرار گرفته در محيط سايت تحقيقاتي به شکل منشور و با ابعاد  ۵۱9×۵۱9×199ميليمتر
ميباشد .دسته دوم ،آزمونههای مسلح به شکل منشور و با ابعاد  ۱۱9×۹99×299ميليمتر و دارای سه ميلگرد آند در بخش فوقاني
و شش ميلگرد کاتد در بخش تحتاني ميباشد .ميلگردهای استفاده شده آجدار و دارای قطر اسمي  ۵4ميليمتر ميباشند.
همچنين پوشش بتني روی ميلگردها نيز  ۹9ميليمتر درنظر گرفته شده است.
آزمونه ها پس از ساخت ،بر روی ميز لرزان متراکم شده و پس از يک روز از قالب خارج شدند .سپس آزمونههای سايت تحقيقاتي
در دمای محيط منطقه  2روز عملآوری رطوبتي شدند .پس از آن ،آزمونههای نفوذ يون کلريد از  ۱وجه توسط پوشش اپوکسي
رنگ شدند تا تنها از يک طرف که سمت باالی آزمونه است ،نفوذ اتفاق بيافتد.
آزمونه های سايت تحقيقاتي در شرايط جزر و مدی آب دريای خليج فارس در جزيره قشم قرار گرفتند.
نمونهبرداری و آزمایشها
تعيين غلظت يون کلريد محلول در اسيد (يون کلريد کل) در عمق ميلگرد پس از  29 ،۳ ،۹و  ۱9ماه در شرايط جزر و مدی
سايت تحقيقاتي مطابق استاندارد  ASTM C1556انجام گرفت [ .]۵9پودرگيری از آزمونهها برای اندازهگيری ميزان يون کلريد
در عمق معادل ميلگرد آزمونه بتني با دقت  9/۱ميليمتر انجام شد .پودرهای مربوط به هر آزمونه طبق دستور آزمايش ASTM
( C114بخش  )۵۳و  ASTM C1152آمادهسازی و سپس غلظت يون کلريد محلول در اسيد آن اندازهگيری گرديد [.]۵2 ،۵۵
برای تعيين زمان شروع خوردگي از از دو روش جريان ماکروپيل و پتانسيل نيمپيل استفاده شد .برای تعيين زمان شروع خوردگي
ماکروپيل از روش آزمايش  ASTM G109اقتباس شد .اين آزمايش بر روی آزمونههای مسلح در محيط سايت تحقيقاتي و در
فواصل زماني حدود  2هفته يکبار انجام گرفت .ميلگرد بااليي (آند) توسط يک مقاومت  ۵99اهمي به دو ميلگرد زيرين (کاتد)
متصل ميگردد .قرائت انجام شده اختالف پتانسيل بين آند و کاتد در مدار ايجاد شده ميباشد .اگر شدت جريان عبوری به ۵9
ميکرو آمپر برسد ،نشانه شروع خوردگي ميباشد .بنابراين با توجه به مقدار مقاومت استفاده شده ،اختالف پتانسيل برای شروع
خوردگي معادل  ۵ميليولت خواهد بود [.]۵۹
برای تعيين پتانسيل خوردگي و زمان شروع خوردگي نيمپيل از روش  ASTM C876استفاده شد .اين آزمايش بر روی
آزمونههای مسلح در محيط سايت تحقيقاتي و در فواصل زماني حدود  2هفته يکبار انجام گرفت .در اين روش برای اندازهگيری
اختالف پتانسيل بين بتن و ميلگرد ،الکترود (در اينجا از نوع  )Ag/AgClروی سطح بتن قرار ميگيرد و اختالف پتانسيل آن
توسط يک ولتمتر با ميلگرد بااليي (آند) اندازهگيری ميشود .اگر اختالف پتانسيل اندازهگيری شده با الکترود Ag/AgCl
موجود ،از حدود  ،-24۱منفيتر باشد ،به احتمال بيش از  ۳9درصد خوردگي آغاز شده است و اگر از حدود  ،-۳۱مثبتتر باشد،
به احتمال بيش از  ۳9درصد خوردگي آغاز نشده است [.]۵4

نتایج آزمایشها و تفسیر آنها
نتايج غلظت يون کلريد کل در عمق  ۹9ميليمتر (عمق قرارگيری ميلگرد در آزمونههای مسلح) مربوط به طرحهای مختلف در
طول زمان در شکل  ۵مشاهده ميشود.
مطابق نمودار شکل  ، ۵افزايش غلظت يون کلريد در اثر افزايش نسبت آب به سيمان در بيشتر موارد مشاهده ميگردد .بطور کلي،
مشاهده ميشود که با پيشرفت زمان ،غلظت يون کلريد نيز افزايش مييابد.
پس از تعيين زمان تقريبي شروع خوردگي ،از نتايج اين نمودار برای تعيين غلظت يون کلريد بحراني استفاده ميگردد.
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شکل  -1تغییرات غلظت یون کلرید کل در عمق معادل میلگرد ( 33میلیمتر) در طول زمان
ميانگين نتايج آزمايش ماکروپيل بر روی آزمونههای قرار گرفته در شرايط جزر و مدی در سايت تحقيقاتي در شکل  2مشاهده
ميشود .طبق شکل  ،2تا قبل از شروع خوردگي ،با افزايش نسبت آب به سيمان ،جريان ماکروپيل نيز افزايش يافته است .البته با
مقايسه دو آزمونه  C2و  ،C3تشابه مقادير جريان خوردگي ،مشاهده ميشود که در اين نسبت ،نسبت آب به سيمان تاثيری
ندارد .در ضمن نوسانات شديد مقادير جريان ماکروپيل بخاطر تاثيرپذيری آن از شرايط محيطي نظير تغييرات دمايي و رطوبتي
محل قرارگيری مي باشد .به همين علت ،با مشاهده روند کلي تغييرات جريان خوردگي ماکروپيل بايد زمان شروع خوردگي را
تخمين زد و نميتوان گفت که اولين زماني که مقدار جريان از مقدار آستانه عبور کند ،خوردگي آغاز شده است.

شکل  -2تغییرات جریان خوردگی ماکروپیل در آزمونههای مختلف در طول زمان
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بر اساس نتايج جريان خوردگي ماکروپيل و آستانه خوردگي  ،۵9 μAزمان شروع خوردگي برای آزمونه  C4حدود  1ماه ،برای
آزمونه  C3حدود  ۵4/۱ماه ،برای آزمونه  C2حدود  ۵۹/۱ماه و برای آزمونه  C1حدود  49/۱ماه تخمين زده ميشود.

شکل  -3تغییرات پتانسیل خوردگی نیم پیل در آزمونههای مختلف در طول زمان
ميانگين نتايج آزمايش نيمپيل بر روی آزمونههای قرار گرفته در شرايط جزر و مدی در سايت تحقيقاتي در شکل  ۹مشاهده
ميشود .طبق شکل  ،۹تا قبل از شروع خوردگي ،با افزايش نسبت آب به سيمان ،پتانسيل خوردگي نيمپيل منفيتر شده است.
البته با مقايسه دو آزمونه  C2و  ،C3تشابه مقادير جريان خوردگي مشاهده ميشود .در ضمن نوسانات شديد مقادير پتانسيل
بخاطر تاثيرپذيری آن از شرايط محيطي نظير تغييرات دمايي و رطوبتي محل قرارگيری ميباشد .به همين علت ،با مشاهده روند
کلي تغييرات پتانسيل خوردگي نيمپيل ،بايد زمان شروع خوردگي را تخمين زد و نميتوان گفت که اولين زماني که مقدار
پتانسيل از مقدار آستانه عبور کند ،خوردگي آغاز شده است.
بر اساس نتايج اختالف پتانسيل خوردگي نيمپيل و آستانه خوردگي  -24۱ mVبرای احتمال بيش از  ۳9درصد خوردگي ،زمان
شروع خوردگي برای آزمونه  C4از همان ابتدا و يا  ۹ماه ،برای آزمونه  C3حدود  ۵4ماه ،برای آزمونه  C2حدود  ۳/۱ماه ،و برای
آزمونه  C1حدود  4۵ماه تخمين زده ميشود.
با توجه به تحليل نتايج آزمونهای بررسي خوردگي آزمونههای قرار گرفته در شرايط جزر و مدی سايت تحقيقاتي ،زمان شروع
خوردگي مطابق جدول  ۹ميباشد .زمان شروع خوردگي با مقايسه دو زمان شروع خوردگي تخميني از دو روش جريان ماکروپيل
و اختالف پتانسيل نيمپيل بدست آمده است .به علت نزديک بودن نتايج تخمين دو روش ،زمان شروع خوردگي ميانگين دو مقدار
تخمين زده شده در نظر گرفته شد.
جدول  -3تخمین زمان شروع خوردگی بر اساس نتایج آزمایشهای خوردگی

نام آزمونه
C1-TD
C2-TD
C3-TD
C4-TD

زمان شروع خوردگی (ماه)

زمان شروع خوردگی (ماه)

طبق روش جریان ماکروپیل طبق روش اختالف پتانسیل نیمپیل
4۵
۳/۱
۵4
کمتر از ۹

49/۱
۵۹/۱
۵4/۱
1

۱

زمان شروع خوردگی (ماه)
4۵
۵۵
۵4
۹

هشتمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  ۵۱مهرماه ۵۹۳۱

بر اساس نتايج جدول  ۹برای زمان تقريبي شروع خوردگي و همچنين نتايج نمودار شکل  ۵برای غلظت يون کلريد در عمق
ميلگرد در زمانهای مختلف ،جدول  4غلظت يون کلريد در زمان شروع خوردگي برای آزمونههای مختلف را نشان ميدهد.
جدول  -4تخمین غلظت یون کلرید در عمق میلگرد در زمان شروع خوردگی

غلظت یون کلرید در عمق میلگرد

نام آزمونه زمان شروع خوردگی (ماه)
C1-TD
C2-TD
C3-TD
C4-TD

در زمان شروع خوردگی ( %وزن بتن)
9/۵2۳
9/989
9/981
9/989

4۵
۵۵
۵4
۹

همانطور که مشاهده ميشود ،خوردگي سه طرح  C2تا  C4در غلظت يون کلريد  9/989درصد وزن بتن آغاز شده است ولي
طرح  C1مقدار غلظت آستانه خوردگي حدود  9/۵۹دارد .بنابراين بر اساس اين نتايج ميتوان گفت که غلظت يون کلريد بحراني
در شرايط جزر و مدی موجود ،برای نسبت آب به سيمان بيشتر از  9/49معادل  9/989درصد و برای نسبت آب به سيمان کمتر
از  9/49معادل  9/۵۹درصد وزن بتن ميباشد.

جمعبندی و نتیجهگیری
در اين پژوهش ،نفوذ يون کلريد برای شروع خوردگي در بتن در شرايط جزر و مدی سايت تحقيقاتي دانشگاه تهران در جزيره
قشم با بتنهای با نسبتهای آب به سيمان مختلف بررسي و مقايسه شده است .بر اين اساس ،ميتوان موارد زير را بهعنوان نتايج
اصلي اين پژوهش بيان نمود.
 افزايش نسبت آب به سيمان بطور کلي منجر به افزايش غلظت يون کلريد در زمانهای مختلف در عمق ميلگرد شده است. افزايش نسبت آب به سيمان منجر به افزايش جريان خوردگي در آزمايش ماکروپيل و منفيتر شدن اختالف پتانسيل درآزمايش نيمپيل شده است.
 به علت وجود پارامترها و عوامل محيطي مختلف و موثر بر نتايج جريان ماکروپيل و اختالف پتانسيل نيمپيل ،نميتوان اولينزمان عبور نتايج از معيارهای زمان شروع خوردگي را ،به عنوان نتيجه زمان شروع خوردگي بيان نمود بلکه بايد با مقايسه نتايج دو
روش و همچنين بررسي طوالني مدت نتايج ،زمان شروع خوردگي تقريبي را تخمين زد.
 نتايج شروع خوردگي تفاوت زياد زمان شروع خوردگي برای نسبت آب به سيمان زير  9/49و باالی اين مقدار را نشان ميدهند. نتايج نشان ميدهد که با وجود اختالف بين زمان شروع خوردگي آزمونههای مختلف ،اما در نسبت آب به سيمان بيشتر از ،9/49غلظت يون کلريد بحراني عدد تقريبا ثابتي است ولي برای نسبت آب به سيمان  9/۹۱اين مقدار تقريبا  ۱9درصد افزايش
پيدا کرده است.

تقدیر و تشکر
بدينوسيله از سازمان منطقه آزاد جزيره قشم و انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران برای تامين مالي ساخت سايت تحقيقاتي
دوام سازههای بتني دانشگاه تهران در جزيره قشم را که زمينه انجام اين پژوهش را فراهم نموده است ،تقدير و تشکر ميشود.
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