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  هچكيد

و تخريب  ميلگرد هاي ساختماني آج دار، بعد از توليد و عمليات سخت كاري سطحي، پس از مدتي نگهداري در هواي مرطوب و باراني به شدت دچار خوردگي

مي باشد. آزمون  3132شده اند. بازرسي چشمي از نمونه سالم نشان داد كه نمونه فاقد هر گونه عيب ظاهري بوده و از اين نظر در تطابق با استاندارد ملي 

ش در تطابق با اسپكترومتري نشري  و آزمون كشش مطابق اين استاندارد ملي انجام شد كه نتايج نشان داد نمونه از نظر تركيب شيميايي و خواص مكانيكي كش

اري نشان داد كه آب حاوي مقاديري از يون مي باشد . همچنين آناليز آب مورد استفاده در محيط خنك كننده مرحله سخت ك400آج دوكي  3132استاندارد ملي 

از رسوبات ميلگرد تخريب شده عناصر گوگرد و كلر مشاهده نشد.براي بررسي خواص كششي  EDS-SEMكلر و سولفات مي باشد. با اين وجود در نتايج آناليز 

اي مطالعه ميلگردها، آزمون كشش در دماي محيط انجام پذيرفت. بررسي ساختار مقطع نمونه و اليه سخت كاري شده توسط آزمون متالوگرافي انجام شد. بر

هاجم، آزمون پاشش نمكي و پالريزاسيون صورت گرفت كه نتايج آن ها حاكي از مقاومت به خوردگي پايين رفتار خوردگي نمونه در محيط مرطوب حاوي يون م

انجام شد كه نتايج نشان داد در برخي نقاط  SEM/EDSميلگرد در اين محيط مي باشد. تركيب شيميايي محصوالت خوردگي و بررسي مورفولوژي آن توسط 

حالي كه خوردگي غالب، خوردگي يكنواخت است. پس از بررسي هاي انجام شده ، عامل اصلي خوردگي و تخريب نمونه، نمونه به صورت موضعي خورده شده در 

ي از رطوبت تماس مستقيم ميلگردها با رطوبت در محل نگهداري تشخيص داده شد كه براي جلوگيري و يا كاهش آن انبارش ميلگرد ها در محل هاي تميز وعار

ودگي ها توصيه مي گردد . استفاده از پوشش هاي موقت مثل واكس خوردگي نيز به منظور كاهش خوردگي و تخريب ميلگردها موثر مي ،گرد وخاك و ساير آل

  باشد . 
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  مقدمه ـ1

 پديده خوردگي - 1-1

 منتشر آمار بنابر. مي گردد كشورها سرماية از هنگفتي مبالغ رفتن هدر موجب ساله همه كه است آفريني هزينه و مخرب پديدة فلزات خوردگي 

 35الي  25است تا  شده باعث شگفت انگيزي سرعت چنين. مي شود خورده جهان سراسر در آهن كيلوگرم 900 حدود ثانيه 10 هر در شده

شود.  در اثر واكنش با يك محيط، خوردگي ناميده مي (فلز) درصد كل توليد فوالد جهان صرف جانشيني قطعات فرسوده شود. تخريب ماده

 هاي شيميايي يا الكتروشيميايي فلزات يا آلياژها صورت مي خوردگي بيشتر در مورد فلزات مطرح است و عمدتاً اين پديده براساس واكنش

  گيرد. دو شيوه مهم تقسيم بندي خوردگي عبارتند از:

  دگيخور شناسي يا مورفولوژي الف) ريخت

  ب) مكانيزم خوردگي


