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چکیده
در این مقاله تاثیر نحوه چیدمان آندها بر روی چگالی جریان اعمالی در سیستم حفاظت کاتدی بتن مسلح مورد بررسی قرارگرفته
است .بدین منظور دو آرایش متفاوت از آندها با تعداد آندهای متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است که
محل قرارگیری آندها نسبت به میلگردها در بتن روی چگالی جریان تاثیر مهمی دارد .و مقدار چگالی جریان اعمالی برای حفاظت
از خوردگی ،تابعی از محل قرارگیری آندها میباشد .در حالتی که آندها نسبت به میلگردها موازی میباشند چگالی جریان اعمالی
کمتری موردنیاز است و درصورتیکه آندها نسبت به میلگردها عمودی باشند ،چگالی جریان بیشتری جهت حفاظت موردنیاز
میباشد.
کلیدواژه :حفاظت کاتدی ،بتن مسلح ،چگالی جریان،جریان اعمالی.
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Abstract
In this paper, the effect of anode arrangement is investigated on the applied current density in the cathodic
protection system of reinforced concrete. For this purpose, two different arrangements of anodes with different
number of anodes have been studied. The results indicate that the location of anodes relative to the rods in concrete
has a significant effect on the current density. And the amount of applied current density for corrosion protection
is a function of the anodes location. In the case where the anodes are parallel to the rods, a lower applied current
density is required, and if the anodes are vertical to the rods, a higher current density is required for protection.

Keywords: Cathodic protection, Reinforced concrete, Current density, Impressed current.
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1ـ مقدمه

کرد .به دلیل اینکه خوردگی ،یک فرآیند الکتروشیمیایی است،

امروزه خوردگی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،خطوط انتقال

ثابت گردیده که سیستم حفاظت کاتدی تکنیکی موثر و

نفت ،گاز ،آب ،حملونقل دریایی ،سازههای دریایی ،اسکلهها،

قابلاطمینان در کنترل خوردگی میباشد .مشابه استفاده از

مخازن ،معادن و سازههای بتنی ،باعث خسارات فراوانی میشود

سیستم حفاظت کاتدی در آب دریا و خاک ،سازههای دریایی

و صنایع مختلف ،هزینههای گزافی برای کنترل و پیشگیری

و حفاظت لولههای انتقال نفت ،گاز و آب ،در بتن نیز ،برای

خوردگی صرف میکنند .بتن مسلح ،بیشترین مصالح

حفاظت میلگردها ،میتوان از روش حفاظت کاتدی استفاده

مورداستفاده در ساختمانها ،پلها و فونداسیون سازههای بتنی

نمود .برای جلوگیری از خوردگی در بتن میتوان از روش

میباشد [ .]1ویژگیهایی از قبیل :طول عمر باال ،قابلیت

حفاظت کاتدی با آند فدا شونده و یا حفاظت کاتدی با اعمال

شکلپذیری مطلوب ،تحمل درجه حرارت باال و همچنین

جریان مستقیم استفاده کرد [.]۸

قابلیت تحمل بیشترین مقدار تنشهای وارده در سازههای بتنی

حفاظت کامل و یکنواخت بتن در سیستم حفاظت کاتدی

نسبت به سایر سازهها باعث افزایش کاربرد بتن در صنایع

همیشه موردتوجه پژوهشگران بوده است .چراکه برای بعضی از

مختلف شده است [ .]۴یکی از مهمترین عوامل در خوردگی

میلگردها که در فاصله دورتری تا آند قرار دارند ،احتمال عدم

بتنها حمالت کلریدی هست .وجود کلراید آزاد در بتن،

حفاظت و برای بعضی دیگر احتمال حفاظت اضافی وجود دارد.

میتواند به الیه حفاظتی غیرفعالی که در اطراف میلگردها قرار

ازاینرو توزیع یکنواخت جریان حفاظتی در سیستم حفاظت

دارد آسیب وارد نموده و آن را از بین ببرد .خوردگی کلرایدی

کاتدی بتن در سالهای گذشته ،موردتوجه محققین بوده است.

با توجه به کیفیت بتن ،وقتیکه مقدار کلرید موجود در بتن بیش

پژوهشهای گستردهای و در شرایط متفاوت محیطی بر روی

از  ٠/٦کیلوگرم در هر مترمکعب بتن باشد ،اتفاق میافتد [.]۵

روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فدا شونده و جریان

در سازههای دریایی مناطق ساحلی  ،مشکل اصلی ،خوردگی

اعمالی نیز انجامشده است [ .]9-11که بهعنوان نمونه میتوان

فوالد موجود در بتن به دلیل افزایش رطوبت ،همزمان حمالت

اشاره کرد به،گوی و همکاران [ ،]12که روشهای عددی برای

کلرایدی به دلیل شوری آب دریا میباشد که باعث تخریب

بررسی توزیع جریان در حفاظت کاتدی بتن چندالیه بکار

شدیدتر سازههای بتنی میشود .همچنین عرشه پلها و جادهها به

گرفتند .کارلو و همکاران [ ،]13تاثیر حفاظت کاتدی را بر روی

دلیل پاشش نمک جهت یخزدایی ،میلگردها در معرض حمله

حمالت کلرایدی در بتن مسلح را مورد مطالعه قراردادند.

کلرایدی و درنتیجه خوردگی قرارمیگیرند .اسیدی شدن بتن

آرپیت گویال و همکاران [ ،]1۴حفاظت کاتدی در بتن مسلح با

نیز در سرعت خوردگی تأثیرگذار است .در اثر خوردگی،

فوالد پوشش دادهشده با رنگ را بررسی کردند .در این پژوهش

میلگردها افزایش حجم پیدا میکنند و سبب متالشی شدن

از روش اعمال جریان ،استفادهشده است .نحوه آند گذاری ،از

سازههای بتنی میشوند [ ٦و.]7

مباحت مهم و تأثیرگذار بر روی خوردگی آرماتورها در بتن

برای کاهش و جلوگیری از خوردگی در بتن میتوان از

مسلح میباشد که در پژوهشهای انجامشده کمتر موردتوجه

روشهایی از قبیل :آرماتورهای زنگ نزن ،آرماتورهای با الیاف

قرارگرفته است .در این تحقیق ،تاثیر تغییر در آرایش آندها در

پالستیک ،پوشش دهی میلگردها و حفاظت کاتدی استفاده

سیستم حفاظت کاتدی جریان اعمالی بر روی میزان چگالی
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جریان و درنتیجه بر روی میزان خوردگی میلگردها ،بررسیشده

گروه دوم :قالبهایی با شبکه میلگردی عمودی که با V

است.

نشان داده میشوند( الگویی از ستون بتنی)

2ـ مواد و روش آزمایش

در این گروه میلگردها بهصورت عمودی ،و به فاصله 2٠٠

در این تحقیق  12عدد قالب بتنی به ابعاد (  ) 22٠×22٠×22٠و

میلیمتر از یکدیگر در قالب قرار گرفتند و توسط سیم فوالدی

با نسبت استاندارد ( سیمان /شن  /ماسه) ،برابر با () 3 / 1/۵ / 1

نازکی ،به هم متصل شدند .در این حالت آندهای بهصورت

و چگالی  3۵٠کیلوگرم بر مترمکعب تهیه گردید و از سیمان

عمودی نسبت به آرماتورها و موازی با یکدیگر در قالب قرار

پرتلند تیپ  2مطابق استاندارد  ASTM C150با نسبت آب به

گرفتند .جدول  1شرایط قرارگیری آندها را نسبت به میلگردها

سیمان  ٠/۵استفاده شد،که در مقابل خوردگیهای کلرایدی و

نشان میدهد.

سولفاتی ،مقاوم است [ .]1۵حداکثر اندازه شن  2٠میلیمتر بود

در این جدول اندیس صفر به معنای قالب شاهد،که بدون آند

که با ماسه ریز مخلوط شد .قالبها با توجه به وضعیت قرارگیری

است .اندیس  1به معنای قالب تک آندی است و ...

آندها نسبت به آرماتورها در دو گروه تهیه شدند .از میلگردهایی

* : H4 *, V4دارای چهار آند با قرارگیری آندها در چهارگوشه

به قطر  1٠و طول  2٠٠میلیمتر در هردو گروه استفاده شد

قالب با استقرار افقی میلگردها میباشد.

همچنین از آب دریای خلیجفارس بهعنوان محیط آزمایش

 : H4 +, V4 +دارای چهار آند با قرارگیری آندها ،در وسط چهار

استفاده گردید .ابعاد آندهای مورداستفاده با توجه به مقاومت

ضلع قالب میباشد.

محیط و سطح آرماتورها انتخاب شد .در این تحقیق از آندهایی

در هر گروه یک قالب بهعنوان شاهد و در  ۵قالب دیگر ،سیستم

با جنس چدن خاکستری پر سیلیس ،با ابعاد اولیه ٦٠×1٠×1٠

حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان بکار گرفته شد ،که

سانتیمتر استفاده شد .آندها مورد استفاده به دو صورت موازی

شکلهای  1و  2شماتیکی از وضعیت قرارگیری میلگردها و

و عمود بر آرماتورها در بتن قرار داده شدند .که در هر دو حالت

آندها را نسبت به یکدیگر نشان میدهد.

با توجه به ثابت نگهداشتن سطح جانبی کل آندهای مورد
استفاده ،قالبها از یک تا چهار آندی مورد آزمایش قرار
گرفتند بهطوریکه در دو آندی ،آند اولیه به دو قسمت ،در سه
آندی ،آند اولیه به سه قسمت و در چهار آندی ،آند اولیه به
چهار قسمت تقسیم شد.
گروه اول :قالبهای با شبکه میلگردهای افقی که با  Hنشان
داده می شوند ( الگویی از فوندانسیون)
چهار میلگرد بهصورت افقی ،در ارتفاع  1٠٠میلیمتری از کف
قالب ،و به فاصله  2٠٠میلیمتر از یکدیگر و بهطور متقارن ،در
قالب قرار گرفتند و توسط سیم فوالدی نازک و نرمی به
یکدیگر متصل شدند و آندها بهصورت موازی با میلگردها در
قالب قرار گرفتند.

شکل  .1نمایی از قرارگیری آندها در قالبهای با میلگرد افقی
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جدول  .1مشخصات قالبها
V4+

*V4

V3

V2

V1

V0

H4+

*H4

H3

H2

H1

H0

نام قالب

۴

۴

3

2

1

٠

۴

۴

3

2

1

٠

تعداد آند

عمودی

عمودی

عمودی

عمودی

عمودی

عمودی

افقی

افقی

افقی

افقی

افقی

افقی

وضعیت استقرار

عمودی

عمودی

عمودی

عمودی

عمودی

__

افقی

افقی

افقی

افقی

افقی

__

میلگرد
وضعیت استقرار
آند(ها)

یونی در محلول و بتن) اندازهگیری شد .ثبت نتایج هر  12ساعت
و به مدت  1٠٠٠٠ساعت ،انجام شد و تغییرات چگالی جریان
در هر قالب ،اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی و مقایسه
خوردگی در نمونههای حفاظت کاتدی شده و نمونههای بدون
حفاظت از آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده
شد .کلیه نمونه به مدتزمان دو ماه در محیط آزمایش ،آب
دریای خلیجفارس قرار داده شدند .امپدانس لکتروشیمیایی در
دمای  2۵درجه سانتیگراد با الکترود مرجع نقره -کلرید نقره و
در محدوده فرکانس  1٠٠KHz -٠/1 Hzبا دامنه پتانسیل1٠mV
شکل  .2نمایی از آند گذاری در قالبهای با میلگردهای عمودی

در آب دریای خلیجفارس انجام شد .آزمایش امپدانس با استفاده
از دستگاه  Autolab type III (PGSTAT30),و با استفاده از

این قالبها به مدت  1٠٠٠٠ساعت ،تقریبا  ۴17روز در محیط

نرمافزار  Nova2.1انجام شد.

آزمایش قرار گرفتند ،میزان ولتاژ اعمالی  -1/1ولت نسبت به
الکترود مرجع نقره – کلرید نقره تثبیت شد و هر  12ساعت،

 – 3نتایج و بحث

چگالی جریان اندازهگیری شد .از سیم مسی روکشدار جهت

 -1-3بررسی قالبها با میلگردهای افقی

اتصال دستگاه یکسو کننده به آندها و آرماتورها استفاده شد و

نتایج تغییرات چگالی جریان در قالبهای افقی در شکل  3نشان

در محلهای اتصال ،جهت ممانعت از نشتی جریان با اپوکسی

دادهشده است در قالب افقی تک آندی ) (H1خوردگی مشاهده

رزین کامال ایزوله شدند .پسازآن ،بتنها کامال در فضای آزاد

نشد و نمودار تغییرات جریان آن در شکل ( -3الف) نشان

خشک شدند .سپس بتنها تحت حفاظت کاتدی قرار گرفتند.

دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود در ابتدای

چگالی جریان اولیه بر اساس حداقل و حداکثر میزان مقاومت

حفاظت کاتدی ،چگالی جریان باالیی الزم بود که دلیل آن را

الکتریکی بتن محاسبه و اعمال شد[.]1٦چگالی جریان برای هر

میتوان مدتزمانی دانست که جهت تعادل یونی بین سطح

قالب توسط آمپرمتر (پس از  2۴ساعت بعد از برقراری تعادل

میلگردها و محیط اطراف الزم است صرف شود [.]17
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شکل  .3نمودار تغییرات چگالی جریان برحسب زمان (ساعت) ،الف) قالب  ، H1ب) قالب  ،H2ج) قالب  ،H3د) قالب H4

در ساعات اولیه آزمایش تغییرات چگالی جریان دارای شیب

تغییرات چگالی جریان اعمالی برحسب زمان نشان دادهشده

کند شوندهی شدیدی میباشد .اما باگذشت زمان چگالی

است .در این قالب چگالی جریان اولیه کمتری نسبت به بقیه

جریان کاهشیافته و شیب نمودار کاهش داشته و به حالت

قالبها ثبت گردید .که علت را میتوان توزیع مناسبتر

پایداری خواهد رسید.در قالب دو آندی ) (H2پس از تخریب

آندها نسبت به میلگردها در مقایسه با قالبهای قبلی دانست.

قالب ،خوردگی در میلگردها مشاهده نشد .همانطوری که

بعد از ساعات اولیه که جریان باالیی نیاز بود ،در محدوه ۸٠٠

در نمودار شکل ( -3ب) مشاهده میشود در ابتدا چگالی

ساعت ،کمینه جریان ثبت گردید ،و از  1۵٠٠ساعت به بعد،

جریان اعمالی باالی موردنیاز است که در  2٠٠ساعت اولیه،

تعادل نسبی برقرار گردید .در این مرحله شیب تغییرات

شیب تندی را شاهد بودیم.پس از حدود  ۸٠٠ساعت ،چگالی

چگالی جریان کاهش و در حال تبدیلشدن به یک خط شیب

جریان کاهش شدیدی داشت و به حالت پایداری نزدیک

صفر میباشد .در مقایسه با قالب دو آندی ،چگالی جریان

شد ،و پس از حدود  12٠٠ساعت ،کمینه دانسیته جریان ثبت

اعمالی پس از تعادل ،بیشتر شده ،که احتماال به خاطر فاصله

گردید .و پسازآن ،منحنی بهتدریج به خط مستقیمی با نوسان

بیشتر آند مرکزی میباشد .بههرحال هرچه آند به میلگرد

خیلی کم ،تبدیل شد.

نزدیکتر باشد ،کارایی سیستم حفاظت کاتدی بیشتر

در قالب سه آندی ) (H3به دلیل آرایش متقارن آندها روی

میشود .نکته مثبت در این قالب چگالی جریان اولیه کم در

قطر ،میلگردها دچار خوردگی نشدند .در شکل ( -3ج)

شروع حفاظت کاتدی میباشد.
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در قالب افقی با چهار آند در گوشهها)* (H4خوردگی در

بعد از  1۵٠٠ساعت ،چگالی جریان به حالت پایدار خواهد

میلگردها مشاهده نشد .شکل ( -3د) بیانگر این است که بعد

رسید .اگر مقایسهای بین این قالب با قالب چهار آند در گوشه

از ساعات اولیه یک تعادل نسبی در چگالی جریان برقرارشده

داشته باشیم ،به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به نزدیک

است .در محدوده  ۸٠٠ساعت شیب منحنی کاهش و بعد از

بودن هر آند به یک میلگرد چگالی جریان بیشتری موردنیاز

 1۵٠٠ساعت شیب منحنی ،در حال تبدیلشدن به یک خط

بوده است.

راست میباشد و محدوده نوسانات آن در محدودهی

در شکل  ،۵تغییرات چگالی جریان ،در  ۵قالب افقی(مدلی

 ۵ mA/mm2میباشد ،که بهترین عملکرد ،و کمترین نوسان

از فونداسیون) نشان دادهشده است.همانطوری که مشاهده

در بین همه قالبها را ثبت کرده است .مهمترین دلیل برای

میشود در قالبهای چهار آندی چگالی جریان کمتری

کاهش چگالی جریان ،نزدیکی آندها به محل اتصال دو

نسبت به قالبهای تک و دو آندی الزم است .عالوه بر این

میلگرد است و توزیع جریان یکنواختتر نسبت به بقیه

حفاظت بهتری از میلگردها در این قالبها صورت گرفته بود.

قالبها به دلیل آرایش بهتر آندها میباشد همچنین در این

بهترین عملکرد و کمترین چگالی جریان مربوط به قالب

قالب دو مورد قابلتوجه است .اول حفاظت بسیار خوب

چهار آند در گوشهها میباشد .بهطورکلی میتوان گفت که

میلگردها و دوم کمترین مقدار چگالی حریان اعمالی بعد از

زمان به تعادل رسیدن جریان در همه قالبها تقریبا نزدیک به

پایداری چگالی جریان در بین همه قالبهای مورد آزمایش.

یکدیگر است با این توضیح که بیشترین چگالی جریان اولیه،

در قالب چهار آند در وسط چهار ضلع )  ( H4+میلگردهای

مربوط به قالب بتنی چهار آند در چهارگوشه است و کمترین

بهخوبی حفاظتشده بودند .که این پدیده ،بیانگر کارایی

چگالی جریان اولیه ،مربوط به قالب سه آندی است .نکته

سیستم حفاظت کاتدی در این قالب بتنی میباشد.در شکل

قابلتوجه این است که با افزایش تعداد آندها  ،نوسانات

 ،۴منحنی تغییرات چگالی جریان این قالب نشان دادهشده

چگالی جریان کمتر شده بود که این موضوع در قالبهای

است.

چهار آندی بهوضوح مشاهده شد.

شکل  .۴نمودار منحنی تغییرات چگالی جریان در قالب افقی ،چهار آند
در وسط اضالع

شکل  .۵مقایسه تغییرات چگالی جریان در پنج قالب افقی

نمودار مقایسه چگالی جریان اولیه با چگالی جریان نهایی در

همانطوری که مشاهده میشود در ابتدا چگالی جریان باال

کلیه قالبها در شکل ( ) ٦نشان دادهشده است .کمترین

است ،در  2٠٠ساعت اولیه ،شاهد کاهش شدید چگالی

میزان نوسان در چگالی جریان در قالب سه آندی اتفاق

جریان اولیه هستیم که بعد از  ۸٠٠ساعت ،به تعادل رسیده و

میافتد .یکی از دالیل ،برای رخ دادن این پدیده آرایش
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متقارن آندها نسبت به موارد دیگر میباشد .که باعث رسانده

چگالی جریان تغییرات جزئی و نوسان اندکی داشت .از

شدن جریان الزم با توزیع مناسبتر به تمام قسمتهای

محدوده زمانی  23٠٠ساعت به بعد،سیستم حفاظت کاتدی به

میلگردها خواهد شد [.]13

تعادل میرسد و چگالی جریان در محدوده  1٦ mA/mm2تا
 ،1۵نوسان میکند .که در مقایسه با قالب افقی تک آندی
چگالی جریان اولیه و چگالی جریان زمان پایداری سیستم ،
نزدیک دو برابر شده است.
در قالب با دو آند در گوشهها با میلگردهای عمودی) ،(V2
پس از پایان آزمایش اثری از خوردگی در میلگردها مشاهده
نشد و همانطوری که در شکل (-7ب) مشاهده میشود در

شکل  .٦نمودار مقایسه چگالی جریان اولیه و نهایی در کلیه قالبها با
میلگرد افقی ( ستون تیره  :چگالی جریان ابتدایی و ستون روشن :
چگالی جریان نهایی )

محدوده  3٠٠ساعت اولیه ،چگالی جریان اولیه در حدود
 7٠ mA/mm2میباشد و منحنی چگالی جریان با شیب منفی
نسبتا باال ،تقریبا پس از  ۴٠٠ساعت به حالت پایدار رسیده
است .اگر مقایسهای بین این نمودار با قالب تک آند عمودی

 -2-3بررسی قالبها با میلگردهای عمودی

داشته باشیم ،مشاهده میشود که چگالی جریان در این قالب

در قالب تک آندی در وسط قالب با میلگردهای

کمتر بوده است .در قالب بتنی با سه آند در راستای قطر قالب

عمودی ) (V1اثری از خوردگی مشاهده نگردید ،با توجه به

و با میلگردهای عمودی ) ،(V3میلگردها ،بهخوبی

شکل ( -7الف) ،میتوان نتیجه گرفت که تقریبا  2٠٠تا 2۵٠

حفاظتشده بودند ،از منحنی چگالی جریان شکل (-7ج)،

ساعت الزم بوده تا سیستم به تعادل برسد .در این قالب

میتوان نتیجه گرفت که چگالی جریان اولیه در مقایسه با

تغییرات چگالی جریان شدید بود و منحنی با یک شیب منفی،

قالبهای افقی بیشتر بوده و در  2٠٠ساعت ابتدایی ،چگالی

به تعادل رسید .چگالی جریان از حدود  ، ٦3 mA/mm2در

جریان کاهش داشته است که پس از برقراری تعادل یونی،

شروع آزمایش به  3٦ mA/mm2رسید .بعد از  ۸٠٠ساعت،

نمودار شیب منفی باالیی داشته است و در محدوده

شکل .7منحنی تغییرات چگالی جریان با میلگردهای عمودی الف) قالب  ، V1ب) قالب  ، V2ج) قالب  ،V3د) قالب V4
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2٠٠٠ساعت ،با نوساناتی اندک به حالت پایدار رسیده است.

مقایسه کلی بین قالبها با میلگردهای عمودی در شکل 9

در مقایسه با قالب عمودی دو آندی ،همچگالی جریان اولیه

نشان دادهشده است ،همانطوری که مشاهده میشود زمان

و همچگالی جریان در زمان پایداری سیستم بیشتر بوده است

رسیدن به پایداری اولیه چگالی جریان ،در همه قالبها تقریبا

که به دلیل فاصله بیشتر آند مرکزی تا میلگردها میباشد.

نزدیک به یکدیگر است ،بیشترین چگالی جریان اولیه مربوط

در قالب بتنی عمودی با چهار آند در گوشهها )* ،(V4اثری

به قالب بتنی چهار آند در وسط اضالع ،به میزان

از خوردگی در میلگردها مشاهده نشد .در شکل ( -7ج)

 1۴٠mA/mm2و کمترین چگالی جریان اولیه ،مربوط به

منحنی چگالی جریان این قالب نشان دادهشده است .بررسی

قالب بتنی تک آندی است که بیش از  ٦٠mA/mm2میباشد.

دقیقتر منحنی ،مؤید این است که چگالی جریان ابتدایی
بسیار باال است ،و در  2٠٠ساعت ابتدایی آزمایش ،شیب
نمودار کاهش شدید داشته است ،تا حدود  1٠٠٠ساعت اولیه
چگالی جریان باالتر از  ۵٠ mA/mm2است .و از حدود 3٠٠٠
ساعت به بعد حالت پایدار ایجادشده است .در قالب بتنی
چهار آندی عمودی در وسط اضالع با میلگردهای عمودی
) (V4+میلگردها ،بهخوبی در مقابل خوردگی محافظتشده
بودند .از منحنی تغییرات چگالی جریان شکل  ۸مشخص
میشود که در ابتدا چگالی جریان باالیی نیاز بود ،باگذشت
زمان و برقراری تعادل یونی ،در  2٠٠ساعت اولیه ،شیب
نمودار منحنی کاهشیافته ،علیرغم کاهش شدید شیب
منحنی ،تا حدود  1٠٠٠ساعت ،چگالی جریان باال است و در
محدوده زمانی  23٠٠ساعت ،سیستم به پایداری میرسد.که
در مقایسه با قالب عمودی چهار آند در گوشه ،چگالی جریان
بیشتری نیاز بوده است که دلیل آن را میتوان دور شدن آند
از میلگرد دانست.

شکل .9مقایسه چگالی جریان در کلیه قالبهای میلگرد عمودی

در شکل  1٠مقایسهای بین چگالی جریان اولیه و نهایی نشان
دادهشده است .تغییرات چگالی جریان ابتدایی در مقایسه با
چگالی جریان نهایی ،زیاد بوده است و در انتهای پژوهش،
میزان چگالی جریان کاهش چشمگیری داشته است .که علت
را میتوان شکلگیری فیلمهای پایدار بر روی میلگردها در
طی آزمایش در اثر حفاظت کاتدی دانست.چنانچه میانگین
میزان چگالی جریان در همه قالبها گرفته شود ،به ترتیب،
کمترین میزان میانگین چگالی جریان ،در قالب دو آندی،
تک آندی و سه آندی اتفاق افتاده است .کمترین میزان
نوسان در چگالی جریان در قالب دو آندی اتفاق میافتد.
یکی از دالیلی که ،برای رخ دادن ،این پدیده میتوان ذکر
نمود ،توزیع یکنواخت جریان ،بین آندها و کاتد (میلگرد )
در این نوع آرایش در آند گذاری است .برخالف انتظار با
افزایش تعداد آندها ،چگالی جریان کاهش پیدا نکرده ،که به

شکل  .۸تغییرات چگالی جریان در قالب چهار آند در وسط اضالع
قالب با میلگردهای عمودی

دلیل کوچک شدن آندها میباشد .البته در قالبهای چند
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آندی با چگالی جریان اولیه باال ،حفاظت بهتری صورت

با میلگرد افقی مربوط به قالب بتنی با چهار آند در گوشه و

گرفته بود.

همچنین در بین قالبها با میلگرد عمودی مربوط به قالب با
دو آند در گوشه میباشد .به همین جهت در آزمایش
امپدانس این دو قالب با قالب بتنی که حفاظت کاتدی نشده
بود مورد مقایسه قرار گرفتند .شکل  12نمودار نایکویست
را پس از اتمام حفاظت کاتدی نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود طیف امپدانس نمونههای بتنی شامل دو ناحیه
فرکانس پایین و فرکانس باال است .طیف فرکانس باال مرتبط

شکل  -1٠چگالی جریان در ابتدا و انتهای آزمایش قالبهای با میلگرد
عمودی ( ستون تیره رنگ  :چگالی جریان اولیه و ستون با رنگ روشن
 :چگالی جریان نهایی )

با ساختار و خواص بتن و طیف فرکانس پایین مرتبط با
خوردگی در سطح مشترک میلگرد با نمونه بتنی و
خوردگی میلگرد میباشد[ .]1۸ - 2٠منحنی امپدانس نمونه
دارای قوس فرکانس پایین

بررسیهای ظاهری که پس از تخریب بتنها در انتها آزمایش

حفاظت کاتدی نشده

انجام شد تایید کننده نتایج بهدستآمده از اندازهگیریهای

کوچکتری در مقایسه با سایر نمونههای بتنی دیگر است که

چگالی جریان میباشد.شکل  ،11میزان خوردگی در

علت را میتوان خوردگی باالی این میلگردها در طی

قالبهای حفاظت نشده و تاثیر حفاظت کاتدی را در

آزمایش در مقایسه با نمونههای حفاظت کاتدی شده دانست.

قالبهای حفاظتشده نشان میدهد.

همچنین همانطوری که مشاهده میشود از دو قالب میلگرد
افقی و عمودی حفاظت کاتدی شده ،قالب میلگرد عمودی
با چهار آند در گوشه ،دارای قطر نمودار نایکویست بیشتری
نسبت به دو نمونهی دیگر میباشد .که میتوان نتیجه گرفت
که ،نمونه بتنی با میلگرد عمودی با چهار آند در گوشه،
دارای بیشترین مقاومت پالریزاسیون و نمونه بتنی حفاظت
کاتدی نشده ،دارای کمترین مقاومت پالریزاسیون
میباشد.که نشاندهنده عملکرد مناسب سیستم حفاظت

شکل  .11بررسی خوردگی میلگردها پس از تخریب بتن ،الف) قالب
افقی حفاظت نشده ب) قالب افقی حفاظتشده با یک آند ج) قالب
عمودی حفاظت نشده د) قالب عمودی حفاظتشده با دو آند

کاتدی در این نمونه نسبت به سایر نمونهها میباشد .از طرف
دیگر با توجه به نمودار نایکویست مشخص میشود که در
محدوده فرکانسهای پایین ،پدیده واربرگ پدیده غالب

 -3-3بررسی و تحلیل نتایج آزمایش امپدانس

است که آشکار شدن این پدیده در این محدوده از فرکانس

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمایشهای حفاظت کاتدی

نشاندهنده فرآیند خوردگی نفوذی می باشدکه میتوان

مشخص شد که کمترین میزان چگالی جریان در بین قالبها

نتیجه گرفت که نفوذ یونهای خورنده نظیر یون کلر و نفوذ
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اکسیژن نقش اساسی را در فرآیند خوردگی بازی میکنند.
بهمنظور بررسی دقیقتر طیف بد مقداری ،در شکل  13نشان
داده است .با توجه به نمودار بد در فرکانس باال و نزدیک
شدن به زاویه منفی چهل و پنج درجه میتوان نتیجه گرفت
که در مدار معادل بایستی از جزء فاز ثابت یا

constant

 ،phase elementsدر مدار استفاده شود (مدار رندلز) به
همین جهت بهترین مدار معادلی که میتوان در نظر گرفت

شکل  .13نمودار بد مقداری نمونههای با میلگرد افقی ،عمودی و

بهصورت شکل  1۴میباشد.همچنین در فرکانسهای

حفاظت کاتدی نشده

پایینتر شیب به سمت صفر میل میکند ،که نشاندهنده این
است که در این محدوده از فرکانس مکانیزم غالب ،مقاومت
در برابر فرآیند انتقال بار است .بخش سمت راست منحنی

شکل  .1۴مدار معادل با خوردگی در بتن مسلح

نایکویست ناحیه کنترل نفوذی و سمت چپ آن ناحیه کنترل

جدول  2مقادیر اندازهگیری شده  Rcنشان میدهد

سینتیکی است ،با توجه به اینکه در منحنی نایکویست
فرکانسهای باال قابلمشاهده نیستند لذا از  Rcدر تفسیر نتایج
بتن استفاده میشود Rc .مقاومت بتن برابر با مجموع مقاومت
فازهای جامد و مایع بتن ) Rt(S+Lو مقاومت فصل مشترک
فازهای جامد و مایع ) Rt(INTاست Rct .مقاومت بتنCt(INT) ،

و  Cdlبه ترتیب ظرفیت خازنی کل فصل مشترکهای جامد
و مایع و ظرفیت خازنی الیه میان میلگرد و بتن و

ZD

امپدانس نفوذی یا امپدانس واربرگ میباشد [.]1۸ - 2٠

شکل  .12نمودار نایکویست نمونههای با میلگرد افقی ،عمودی و
حفاظت کاتدی نشده

همانطوری که مشاهده میشود بیشترین مقدار  Rcمربوط به
میلگرد عمودی با چهار آند در گوشه میباشد که تایید
کننده نتایج بهدستآمده از آزمایشهای قبلی میباشد ونشان
دهنده این موضوع است که بهترین آرایش قرار گرفتن آندها
نسبت به میلگردها آرایش عمودی با چهار آند در گوشه
میباشد.
جدول  .2نتایج مقادیر  Rcبهدستآمده از آزمایش امپدانس
میلگرد عمودی با

میلگرد افقی با

حفاظت

نمونه

چهار آند

دو آند

کاتدی نشده

Rc
()KΩ

1/9۴٠

1/113

7/9۴
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نتیجه گیری
 با بررسیهای ظاهری انجامشده مشخص گردید که سیستم حفاظت کاتدی ،بهخوبی از خوردگی میلگردها ،جلوگیریکرد .و کارایی سیستم حفاظت کاتدی اثبات گردید .همچنین با توجه به نمودارهای چگالی جریان ،مشخص شد که توزیع جریان
اعمالی در سیستم چند آندی با سطح یکسان ،بهتر از تک آندی است و حفاظت بهتری از میلگردها ،صورت میگیرد.
 میزان چگالی جریان ،در قالبها با میلگرد افقی کمتر از قالبها با میلگرد عمودی بود .دلیل این امر شکل هندسی آندهامیباشد.کمترین چگالی جریان اعمالی قالبهای میلگرد افقی ،مربوط به چهار آند در گوشهها بود .و در مقایسه با قالب افقی چهار
آند در وسط ،ع لیرغم تعداد آند مساوی ،میزان چگالی جریان در حدود نصف است ،که به خاطر نزدیکی آندها به دو میلگرد در
گوشهها بود و باعث توزیع بهتر جریان میشود.
 کمترین چگالی جریان اعمالی ،در بین قالب های با میلگرد عمودی ،قالب دو آندی بود .که در مقایسه با تک آند ،چگالی جریانکاهش پیدا کرد .که بیانگر کارایی سیستم حفاظت کاتدی با تعداد آند بیشتر و توزیع مناسبتر است .بیشترین چگالی جریان اعمالی،
مربوط به قالب میلگرد عمودی چهار آندی بود .که علت را میتوان :فاصله نامناسب و دوری آندها با میلگردها دانست.
 کمترین نوسان چگالی جریان در بین کل قالبها ،در قالبها با میلگرد افقی چهار آندی بود و همچنین در بین قالبهایعمودی ،در قالب دو آندی بود که نمودار پس از پایداری چگالی جریان ،تقریبا به یک خط با شیب صفر تبدیل شد.
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