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  :واناي است از گزارشي تحت عن ترجمهمجموعه اين 
  

Cathodic Protection of Bridge Decks 
 

ها، طـرح موضـوعات تخصـصي در قالـب انتقـال              گونه مجموعه   هدف از تهيه اين   : توجه
بـرداران توصـيه    لذا به كليـه بهـره    . باشد  فناوري از طريق نشر منابع تخصصي معتبر مي       

. راجعـه نماينـد   گردد جهت كاربرد اعداد و استانداردهاي مورد اشاره به اصل منابع م             مي
بديهي است ناشر هيچ گونه مسؤوليتي در خصوص پيامدهاي سوء ناشي از عدم توجه به               

  .توصيه فوق را متقبل نخواهد شد
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 بسمه تعالي
بخش وسيعي از خدمات مهندسي  نيازمند استفاده از ونقل كشور، وزارت راه و ترابري به عنوان متولي اصلي صنعت حمل

رو ضروري است كه دانش  از اين. باشد ونقل مي برداري از اجزاء سيستم حمل در زمينة طراحي، ساخت، نگهداري و بهره
مورد نياز بطور مستمر در اختيار مديران و كارشناسان مربوطه قرار گرفته تا نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي آنها مرتفع فني 
معاونت آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري درصدد است ضمن شناسايي نيازهاي اساسي بخشهاي . گردد

ونقل و همچنين استفاده از آخرين   در زمينة مسائل فني حملمختلف وزارت متبوع و انجام تحقيقات علمي ـ كاربردي
در همين . دستاوردها و انجام مبادالت علمي با مجامع و سازمانهاي علمي و تخصصي ذيربط، به رفع اين نيازها بپردازد

 شكلي هاي تخصصي، دانش فني مورد نياز را به  راستا اين معاونت برآن است تا با تهيه و تدوين مجموعه گزارش
  . مناسب در اختيار بخشهاي مختلف وزارت متبوع و ساير متخصصان قرار دهد

هاي  كاتديك به عنوان سيستمي جهت جلوگيري يا توقف خوردگي در سازه رابطه با حفاظت در موضوع اين گزارش
هاي عمومي با توجه به گستردگي و جدي بودن خرابي تعداد زيادي از طرح. باشد تنيده مي بتني معمولي و پيش

هاي اقتصادي زياد ناشي از تعميرات طرح  كه نتيجه آن هزينه... هاو آهن، پلهاي روگذر، پاركينگ نظير پلهاي راه، راه
  .گردد باشد، اهميت اين موضوع بيش از پيش روشن مي برداري مي و كاهش قابليت بهره

 همكاري افرادي كه در تهية اين گزارش ما  وياميد است كه با تالشهاي صورت گرفته در دفترمطالعات فناوري و ايمن
 در پايان از پژوهشكده .را ياري رساندند، گامي مؤثر در جهت ايجاد تحول، نوآوري و ارتقاء عملكردها برداشته شود

  .گردد نقل، به جهت حمايت از انتشار اين مجموعه تشكر و قدرداني مي و حمل

  
    

   آموزش، تحقيقات و فناوريتمعاون  
  ر مطالعات فناوري و ايمنيدفت



 

 





 

  پيارك  خصوص مختصري در
    

ل مربـوط بـه     يآوري و انتشار اطالعات در خـصوص مـسا          با هدف جمع  ) پيارك(هاي راه     المللي دائمي كنگره    انجمن بين 
 اجرايـي، اداري و مـالي و نگهـداري راههـا، يكنواخـت               طراحي، هاي  جاده و ترافيك آن، اصالح و استاندارد كردن شيوه        

 ارتبـاطي الزم    هبينـي شـبك      و شد در شاهراههاي كشورهاي مختلف و پيش         ها، كدهاي مربوط به آمد      م و نشانه  يكردن عال 
 ٢٧ آن و با شركت      ه همزمان با برگزاري اولين كنگر     ١٩٠٨هاي اقتصادي و اجتماعي كشورها در سال          متناسب با پيشرفت  

  .كشور جهان در پاريس تشكيل شد
هاي عضو مورد توافـق    كشورهاي مختلف هر چهار سال يكبار در زمان و مكاني كه توسط دولت       تاين انجمن، با مشارك   

 ١٠۵ نماينـده از  ٢٠٠٠اكنون با تغيير نام به مجمـع جهـاني راه بـا بـيش از            كند و هم    اي را برگزار مي      كنگره ،گيرد  قرار مي 
دوربـان آفريقـاي     اين مجمع در شـهر       همين كنگر ود  و  ميالدي بيست  ۲۰۰۳در سال   . دهد  كشور عضو به كار خود ادامه مي      

  . برگزار گرديدجنوبي
  :توان به صورت زير خالصه نمود اهداف كلي و اوليه پيارك را مي

  المللي بهبود ارتباطات بين  -۱
  اي ونقل جاده هاي حمل تدوين سياست  -۲
  ريزي، ساخت، بهسازي و نگهداري راهها ارتقاي كيفيت برنامه  -۳
  هاي راه ي كيفيت اجرايي و مديريت سيستمارتقا  -۴

  :گردد كه عبارتند از امروزه اين اهداف شكل جديدي پيدا كرده و با سرعت بيشتري تعقيب مي
  المللي افزايش همكاري بين -١
  ريزي، ساخت، بهسازي و نگهداري راهها هاي برنامه دار نمودن سياست پيشرفت هر چه سريعتر و جهت -٢
ـ        ) پيارك(هاي مجمع جهاني راه      ت فعالي ،هاي اخير  طي سال    ايـن مجمـع در  هدر ايران گسترش يافته و با تـشكيل دبيرخان

 و معرفي اعضاء، سعي بر آن شده كه هر چـه بيـشتر بـا مركـز     فناوري وزارت راه و ترابري تحقيقات و معاونت آموزش، 
رفته شده شامل يك عضو اصـلي و يـك          اعضايي كه براي اين مجمع در نظر گ       . پيارك در فرانسه ارتباط الزم برقرار شود      

  :باشند ر مي گانه مندرج در زي۱۸هاي  اي براي هر يك از كميته عضو مكاتبه
  

   “مديريت و اداره سيستم راه”بخش -۱
TC1-1  :اقتصاد سيستم راههكميت                                               

TC1-2  :گذاري در سيستم راه  سرمايههكميت                                 

TC1-3  :عملكرد ادارات راه            هكميت                                  
TC1-4  :مديريت عملكرد شبكه راههكميت   



 

  :هاي تخصصي اي کميته  با عضويت اعضاي اصلي و مکاتبه“ونقل پايدار حمل”بخش -۲
TC2-1  :اي     ونقل جاده  توسعة پايدار و حملهكميت                    

TC2-2  :ونقل يكپارچه       شهري و حمل  راههاي بينهكميت           

TC2-3  :طراحي يكپارچه شهري مناطق شهري و هكميت                 

TC2-4  :ونقل تركيبي  ونقل بار و حمل  حملهكميت                       

TC2-5  :و قابليت دسترسيهري ش برون نيازهاي راههاي هكميت  
         
   “ايمني راهها”بخش -۳

TC3-1  :ايمني راهها          هكميت                                         

TC3-2  :مديريت ريسك در راهها    هكميت                              

TC3-3  :تونلهاي راهعمليات  هكميت                                       

TC3-4  :راهداري زمستاني هكميت   
                                         

   “كيفيت و زيرساختهاي راه”بخش -۴
TC4-1  :مديريت منابع مالي در زيرساختهاي راه      هكميت          

TC4-2  :نقليهه متقابل راه و وسيلات اثرهكميت .                         

TC4-3  :روسازي راه     هكميت                                         

TC4-4  :هاي مرتبط  پلها و سازههكميت                                  

TC4-5  :روسازي      زهكشي و بستر  عمليات خاكي،هكميت         
 

دس اصغر نادري سمت دبيـر پيـارك و          آقاي مهن  بوده،رياست پيارك در ايران بر عهده آقاي دكتر مرتضي قاروني نيك            
با توجه به اهـداف اصـلي مجمـع          .باشند  دار مي   دبيرخانه پيارك در ايران را عهده      آقاي مهندس مهران قرباني مسؤوليت    

آل چه بـه       پيارك در ايران با بازنگري در تشكيالت و اعضاي خود به جهت رسيدن به تركيب ايده                هجهاني راه، دبيرخان  
تسهيالت و چه به لحاظ نيروهاي تخصصي فعال اميدوار است كه بتواند در ارتقاي سطح دانـش فنـي     لحاظ امكانات و    

  .اي كشور سهم و نقش خود را ايفاء نمايد ونقل جاده هاي مختلف حمل و تخصصي زيرمجموعه
  

     
  انه پيارك در ايرانيرخ                                                                                 دب
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   مقدمه-١
هاي بتني  عنوان سيستمي جهت جلوگيري يا توقف خوردگي در سازهه اين گزارش در رابطه با حفاظت كاتديك ب

  .دنندارچندان نقشی ظت ميلگردها به تنهايي  بدون در نظر گرفتن مواردي است كه در حفاوباشد  تنيده مي معمولي و پيش
المللی در گذشته توجه كمتري به  های بين هاي فني و گردهمايی خوردگي ميلگردهاي بتن موضوعي است كه در بررسي

هاي   كه ضرورت ارتباط نزديك متخصصين رشتهاستعلت اين موضوع احتماالً ناشي از يک سری مقررات . آن شده است
  .طلبد را مي )سازه، علم مواد، الكتروشيمي، شيمي، الكتروتكنيك، الكترونيك مثالً (مختلف 

راهها، پلها، (هاي عمومي  البته، اهميت اين موضوع را با توجه به گستردگي و جدی بودن خرابي تعداد زيادي از طرح
اقتصادي زياد ناشي از تعميرات طرح و هاي  اش، هزينه نبايد ناديده گرفت که نتيجه...) ها و هاي روگذر، پاركينگ آهن، پل راه

  .باشد برداري مي كاهش قابليت بهره
  
  
  



٢                                                                                      Cathodic Protection of Bridge Decks  

   خوردگي ميلگردها-٢
 كليات-١-٢

به شود كه  طور طبيعي حفاظت شده و در مقابل عارضه خوردگي محافظت ميه در شرايط عادي، ميلگردهاي بتن ب
مورد نياز ) ۵/٩در حدود (باالتر از حداقل مقدار ) ١۳-١۴ (pH محيط قليايي ناشي از واكنش هيدراسيون سيمان مقدار خاطر
تنگاتنگ در  شرايط مصونيت فوالد در محيط قليايي به طور گسترده و .كند مين ميأترا  مصونيت سطح فوالد تضمينبراي 

يد شده أيهاي آزمايشگاهي ت ها و هم در نمونه تمام سطوح مطالعه شده و از جنبه تئوري و مطالعات كاربردي هم در سازه
بايد به را تنيده  هاي بتني معمولي و پيش  ناشي از خوردگي ميلگردهاي سازهشكالتبنابراين واضح است كه تمام م. است

  .شود  سطح ميلگردها مي درعواملي نسبت داد كه منجر به از بين رفتن مصونيت موضعي و يا كلي
  
 شرايط كاهش مصونيت -۲-۲

  : ازندي ميلگردها منجر شود عبارتتواند به خوردگ ي عوامل كه ميرخب
  كربناسيون بتن) الف
  هاي كلروري وجود يون) ب
  بتن متخلخل و وجود رطوبت) ج
  پوشش كم فوالد) د

اين واكنش به تشكيل  .اكسيد كربن هوا و هيدرات كلسيم سيمان است كربناسيون در بتن، ناشي از واكنش بين دي
 را سبب ٩ كمتر در حدود pHبه  ۱۲-۱۳ مقدار   محلول در منافذ بتن ازpHكربنات كلسيم منجر شده كه با كاهش مقدار 

  .شود  نبوده و فوالد مستعد خوردگي كلي ميي اكسيد آهن ديگر محافظ پايدارpH  ايندر. شود مي
غشاء محافظ توانند موجب تخريب  ميهاي كلروري، بدترين عامل خوردگي ميلگردها هستند زيرا اين عوامل  يون

عالوه بر اين، چنانچه . باشد) ۱۲-١۳( بااليي pHد، حتي وقتي كه محلول در منافذ بتن داراي شون)  مصونيتيغشا(فوالد 
ر تهاجمي يون كلر تشديد مي،بتن كربني شده باشد   .شود  اث

در بتن كربني، اين . كلر بر حسب وزن سيمان است% ۴ حد آستانه براي شروع خوردگي در فوالد، در حدود -١
  .كند حتي به صفر ميل ميو يلي كمتر بوده مقدار خ

  :تواند بتن را آلوده كند از جمله  يون كلر از طرق مختلف مي-٢
هاي كلردار و يا  وجود يون كلر در مخلوط بتن در حين ساخت ناشي از وجود آن در آب و يا ماسه) الف

  كننده هيدراسيون عنوان تسريعه استفاده از كلريد كلسيم ب
شود  آنها نمك پاشيده ميسطح زدگي در ماههاي سرد زمستان به  كه به منظور جلوگيري از يخهايي  سازه) ب

  )هاي روگذر عرشه پل(
  هاي دريايي هاي بتني متخلخل در معرض محيط سازه) ج
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 فوالد در ،)اي صورت حفرهه بو حتي فقط موضعي (شود  وقتي يكي از اين عوامل باعث تخريب غشاء محافظ مي
قرار گرفته و اين عمل ممكن است به واكنش فوالد با اكسيژن كه در سطح فوالد است منجر شود و ) Active(شرايط فعال 

  .بروز اكسيدهاي غيرمحافظ را سبب گردد

  
   اثرات منشاء كلر در ميزان خوردگي-١شكل 

  
ن است خيلي ، سرعت خوردگي ممك)درصد ۹۰-۹۵در حدود (وقتي رطوبت نسبي محيط خارجي خيلي باال باشد 

باشد،  در اين شرايط سرعت واكنش فوالد با اكسيژن كه همان سرعت خوردگي ).  ميكرومتر در سال١٠٠بيشتر از (زياد باشد 
  .عبور اكسيژن از محيط خارجي به درون اليه پوشش روي ميلگردها است متناسب با سرعت نفوذ يا

باع بتن فراهم بوده و مقدار اكسيژن رسيده به ميلگردها  درصد است، شرايط اش٩۵از  مناطقي كه رطوبت نسبي بيشتر
هاي زيرآب است و بتن در اين وضعيت  اين حالت براي سازه. نتيجه سرعت خوردگي ناچيز است باشد و در خيلي كم مي

 ناحيه زيرآب مقدار خيلي كمي  همچنين درهاي كلروري ضريب هدايت الكتريكي بااليي داشته و علت وجود يونه ب
ها در ناحيه جزر و مد   پل عنوان مثال پايهه ب(آب  از اين رو خوردگي ميلگردها در مجاورت ناحيه زير. يژن وجود دارداكس

  .افتد كه باالتر از سطح آب اكسيژن نيز به حد كافي وجود دارد، اتفاق مي) آب دريا
 .دنل سرعت خوردگي نقش دار عوامل ديگر در كنتر، درصد است٩٠به عبارت ديگر، وقتي رطوبت نسبي كمتر از 

اين عوامل بخصوص شامل ضريب هدايت الكتريكي بتن است كه با كاهش رطوبت نسبي خارجي اين ضريب نيز كاهش 
  .يابد مي

 ، ضريب هدايت الكتريكي بتن خيلي ناچيز شده،كند  درصد تنزل مي۶۵-۷۰وقتي رطوبت نسبي خارجي به كمتر از 
با افزايش نسبت كلر ) اي حفره(احتمال تهاجم خوردگي ناشي از كلرورها  .شود توقف مي معمالً خوردگي كه سرعت طوري هب

  . كربناسيون و مشخصات بتن مرتبط است،يابد كه اين نسبت با مقدار كلر داخل بتن، كاهش عيار سيمان به اكسيژن رشد مي

  درصد کلر

  کلر افزوده  کلر نفوذی
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د يا به طرق ديگري نداً اضافه شو موجود در خمير سخت سيمان، چنانچه عم Cl-هاي  بايد خاطر نشان نمود كه يون
در موقع درست كردن بتن يون كلر وجود داشته باشد و يا اگر يون كلر بعداً از محيط خارجي، جذب گردد، اثري متفاوت 

  .دهد ت مختلف را بر اساس آزمايشات انجام شده نشان مي نتايج اثر يون كلر در حاال١ شكل .خواهند داشت
 كلر اضافه شده در فرآيند خوردگي كامالً) 3Cao,Al2O3( با توجه به سه كلسيم آلومينات ا،ه در بعضي از انواع بتن

طور جزيي با محصول حاصل از هيدراسيون سيمان تركيب ه دهد كه كلر ب كه، آزمايشات نشان مي دخالت ندارد، در حالي
و كرده تركيبات بخشي از كلرورها را تثبيت اين ). كلرايد آلومينات و كلرايد فريت(دهد  شده و تشكيل تركيبات كلروري مي

. گذارد كن يك مقدار كافي يون كلر آزاد را براي ايجاد شرايط ريسك باقي مييد، لنده مقدار آن را در محلول تقليل مي
  .دهد طور موقت و ظاهري كاهش ميه تشكيل تركيبات پيچيده حاوي كلرورها اثر غلظت كلرورها را در محلول فقط ب

 اين تركيبات پيچيده در تعادل با كلرورهاي محلول است زيراآيد  وجود ميه  ب"اندوخته يا ذخيره" ي، نوعدر حقيقت
  .شود و در نتيجه، تغيير غلظت كلرورها با تغيير تركيبات جبران مي

  
  

  
   اتصال الكتريكي ميلگردها-٢شكل 

  
 كن اين حد بيانگر ايني مشخص گرديد، ل١در بند   حد آستانه كلرورها براي تهاجم خوردگي،چنانچه مالحظه شد

. يد مقدار كلرورهاي موجود در كمتر از اين حد وجود دارد، حالت ايمني كافي نيز وجود داردأي تا وقتي توافق در ت كهستا
اين عدم توافق با چارچوب متفاوت در .  مطرح نشده استكنونعبارت ديگر توافق ديگري كه خارج از اين حد باشد تا ه ب

اهميت دارد كه اين حد نه هنگامي قط فدر حقيقت، حد مقادير . )١جدول (شود  انداردهاي كشورهاي مختلف بيان مياست
 بلكه تمام شرايطي ،مد نظر قرار گيرد) نوع سيمان، مصالح سنگي، نوع آب( متشكله مخلوط سيماني يفقط در طبيعت اجزا
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آوري  آب به سيمان، نسبت سيمان به مصالح سنگي، فرآيند عملبندي مصالح سنگي، نسبت  كه مشخصات فيزيكي نظير دانه
  .را تواماً مشخص كند.. انتخابي و

ها در   بايد گفت كه بيشتر ايالت،ويسكانسين مشخص شده استايالت نقل  و  حملوزارتكه توسط  طور همان
 ٣هاي قبلي به ميزان  اين اقدام نتيجه يافته. اند هاي بتني را قبل از بازسازي متوقف كرده گيري كلرورها در عرشه  اندازهآمريكا

 خيلي بيشتر از حد در سطح فوالد جهت ورها كلر  تمام عرشهه كيلوگرم كلر در متر مكعب است كه مشخص شد٩الي 
  .ندا روي فوالد بدون روكش داشته) Active half cells(نيمه پيل فعال شروع و ادامه 

هاي بتن مسلح ممكن است ناشي  وه بر عوامل مشخص شده، خرابي سازه كرد كه عالخاطرنشانبندي بايد  در جمع
  :از مشاركت عوامل ديگر در رابطه با خود بتن باشد

اين عامل باعث خرابي و زوال بتن ناشي از انبساط حجمي آب يخ زده : شدگي ـ آب زدگي هاي يخ ـ سيكل
  .) انبساط حجمی %+٩ (شود مي

آب و بعضي مواقع در مصالح وجود دارد، كه با خمير سيمان تركيب شده و اين تركيب در : ها ـ اثر سولفات
  .شود متالشي شدن بتن مي تشكيل بلورهاي خيلي حجيم را داده، كه باعث تجزيه و

 افزايش تخلخل خمير كند كه باعث هاي محلول را حل كرده و از خمير سيمان خارج مي نمك: شستگي ـ آب
  .شود سيمان مي

و بعضي مصالح سنگي خاص كه حاوي آمورف ) K, Na(اين عارضه بين مواد قليايي سيمان : زا ـ واكنش قليايي
  .شود شود كه به انبساط حجمي ژل منجر مي است ايجاد مي) اوپال، شينگل(يا سيليكات متبلور ناقص 

  
 مكانيزم خوردگي -۲-۳

 نشان ۴ و ٣ هاي آيد در شكل وجود ميه هاي احتمالي خوردگي ناشي از كلرورها كه در عرشه پل ب يكي از مكانيزم
  :لرورها، شرايط زير نيز الزم استبراي بروز خوردگي، عالوه، بر ك. داده شده است

  در سطح ميلگردها) محرك واكنش خوردگي( وجود اكسيژن  ـ
ر از  كمتهن(رطوبت داخلي بتن بايد به مقداري باشد كه ضريب هدايت الكتريكي مشخصي را در بتن ايجاد كند  ـ

۶۵(%  
كلر نفوذ كرده به ). ٢شكل (گيريم  دو رديف ميلگرد كه به طور الكتريكي به همديگر متصل هستند را در نظر مي

شده كه اين  بدين طريق، يك اختالف ناشي از تمركز كلر بين دو رديف ميلگرد ايجاد . رسد بتن به سطح اولين رديف مي
اختالف در پتانسيل ). ٣شكل (شود  ين و باال مييكتريكي بين رديف پااختالف منجر به بروز يك اختالف پتانسيل ال

  .باشد ين مييها از رديف باال به رديف پا  با جريان الكترونمربوطالكتريكي 
ها در رديف تحتاني توسط  و اين الكترون) تحليل آهن(د نشو ها در رديف فوقاني ميلگردها توليد مي الكترون
اي كه اكسيژن آن   ناحيه آندي گفته شده و ناحيه،يابد اي كه آهن آن تحليل مي ناحيه. دنرس مصرف ميبه اكسيژن اتمسفر 

  ).۴ شكل(شود  منافذ كامل مي مدار الكتريكي با حركت يونها در. شود يابد ناحيه كاتدي ناميده مي كاهش مي
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  .شود نتيجه سه فرآيند است مكانيزم الكتروشيميايي كه بدين طريق ايجاد مي
  : ها، مطابق واكنش زير است احيه آندي، با اكسيداسيون آهن و آزاد شدن الكترون ن)۱

                                                                                                                  −++ +⇒ eFFe 422 2  
  

  .كند واسطه كاهش اكسيژن محلول در آب طبق واكنش زير مصرف ميه بشده را  آزاد هاي الكترون كه كاتدي،  ناحيه)۲
−− +⇒++ OHeOHO 442 22  

  

   عبور جريان از آند به كاتد در بتن)۳
  

  :دهد ه مييواكنش خوردگي سرتاسري، كه نتايج زير را ارا

222 24222 )(OHFeOHFeOHOFe ⇒+⇒++ −++  
  

هاي بعدي و با افزايش تدريجي در  با واكنشكه اين فرآيند به تشكيل هيدروكسيد آهن قابل حل منجر شده كه 
  .گردد حجم به تشكيل هيدرات غيرمحافظ هيدروكسيدهاي آهن منجر مي

)Fe(OH)3-3H2O(  
  

 فضا اشغال كرده و در نتيجه تنش مكانيكي ، برابر حجم اوليه آهن١۴ الي ٢اين محصول خوردگي حجمي برابر با 
سيختگي و تورق منجر شده و ممكن است فرآيند خوردگي را تشديد كند آورد كه به بروز گ وجود ميه زيادي در بتن ب

يادآوري اين نكته مهم است كه در واكنش . وجود آورده و تخريب فيزيكي در خود سازه ب) نفوذ بيشتر اكسيژن و رطوبت(
شود،  ها مشاهده نميد و از اين نظر هيچ كاهش و تحليلي در مقدار كلرورني ندارتخوردگي، كلرورها در اين فرآيند دخال

غشاء مصونيت ميلگردها ادامه   درهاد، اثر مخرب آننبنابراين تا وقتي كلرورها به هر طريقي از سطح ميلگردها زدوده نشو
  .خواهد داشت

  
  

  
 

   ايجاد يك اختالف پتانسيل الكتريكي-٣شكل 
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  تكميل مدار الكتريكي-۴شكل 

  

  

  پذيري كلر در بتن حد ريسك -١جدول 
 مالحظات  رصد يون كلر بر حسب وزن سيماند مرجع

  آرمه بتن
 West and Coll.مقررات 

  
٢۵/٠    

  
  )الف (

  )الف (    ٠/FWHA  ۱۵استاندارد 

  )١) (الف (    ٠/١۵ ACI n.318نامه  ينيآ

  )٢) (الف (    ٠٠/١  ACI n.318نامه  ينيآ

  )٣) (ب (    ٣٠/٠  ACI n.318نامه  ينيآ

  )ب (    ٢٠/٠ ACI Order 222نامه  ينيمقررات آ

  )۴) (ب (   ٠/٣۵  B.S. CP110نامه  ينيآ
  NORSK 3420استاندارد 

   قرار ندارندورهاهايي كه در معرض كلر سازهو ها  پل −
آب دريـا،    (ورهـا در معـرض كلر   كـه   ي  يها  ها و سازه   پل −

   قرار دارند)زدا هاي يخ نمك

۴٠/٠  
۱۰/۰   

  )ب (
  )ب(

  تنيده بتن پيش
 ACI n.318نامه  ينيآ

  )الف (    ٠/٠۶

  )ب (    ٠٨/٠  ACI Order 222نامه  ينيمقررات آ

  )الف (    ٠٢/٠  ANDIS AICAPپروژه استاندارد 
  NORSK 3420استاندارد 

  ها  افزودنيدر محلول ورهایكلردر صورت وجود 
١/٠    
٠٠۵/٠  

  )ب (
  )ب(

      محلول در آبورهایكلر) الف(
   محلول در اسيدورهایكلر) ب(

  ورها مي كلريادر معرض د) ١( 
  محيط خشك با بتن حفاظت شده) ٢ (
   ديگريها محيط) ۳( 

  %٠۵/١٠٠ آزمايشات حداكثر % ٩۵حاصل ) ۴ (
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  هاي حفاظت و تعمير  روش-٣
هايي كه قبالً در آن  راي حالتهاي تعمير ب روش و نيزالذكر  هاي جلوگيري از حمالت شيميايي و فيزيكي فوق روش

  .مشخصي پيشرفت كرده استطور ه  ب،خرابي ايجاد شده
  

  هاي حفاظت  تكنيك-١-٣
شود تا از گسترش  ها و روگذرها در حين ساخت استفاده مي ه درحال حاضر كه در عرشه پلدهاي مورد استفا روش

  .شود مي به شرح زير بيان ،هاي خرابي جلوگيري كند مكانيزم
  

  ن طرح اختالط بت-١-١-٣
برداري بر اساس طراحي انجام شده، توانايي  در طول ساليان و تضمين بهرهتنيده  آرمه يا پيش دوام يك سازه بتن

از اين رو . كن يك شرط الزم استي ل،اگر چه دوام بتن شرط كافي براي تضمين دوام كل سازه نيست .خود سازه است
بي مشاهده شده ناشي از دهد كه درصد زيادي از خرا ديده نشان مي هاي آسيب روي تعدادي از سازهبر ته گرفتحقيقات انجام 

  . بتن بوده استنادرستسازي  آماده
  :بنابراين عواملي كه بايد در ساخت بتن و طرح اختالط آن مد نظر باشد به شرح زير است

 كه شامل نسبت آب به سيمان، نسبت مصالح سنگي به سيمان و كيفيت مصالح اوليه ، متشكله بتنياجزا −
  .باشد ا ميه سنگي، آب و افزودني سيمان، مصالح

  ريزي كارآيي بتن بعد از بتن −
  برداري آوري بتن بعد از قالب عمل −

  .دنينگي مصالح و در نتيجه دوام بتن داريومل و فرج ل زيادي در نفوذپذيري و ختأثيراين عوامل 
  

  بندي  آب-٢-١-٣
تفاده از تجهيزات خاص هاي آسفالت داغ يا غشاهاي تركيبي كه با اس ها با كاربرد اليه بندي سطح فوقاني عرشه آب

شود  هاي جديد تعيين مي بند كه براي سازه البته كاربرد مواد آب. گيرد ، صورت ميشود صورت اسپري يا روكش انجام ميه ب
 هاي آلوده به كلر بايد قبل از كاربرد اين  بتندر غير اين صورت. بايد از نوعي باشد كه فاقد هرگونه آلودگي كلري باشد

بند به تنهايي ممكن است اثر كاهش خوردگي ميلگردها را با محدود كردن دستيابي  مواد آب . برداشته شودگونه مواد كامالً
  .دنبه اكسيژن داشته باش

  
  ها  ساير روش-٣-١-٣

هر . اند كردهزيادي يشرفت پد، نند از خوردگي ميلگردهاي بتن جلوگيري كننتوا كه مينيز هاي ديگري  فناوري
  . بخش نبوده است  رضايت نتايج آزمايشات كامالًچند كه در حال حاضر
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  : ازندها عبارت ترين اين روش مهم
 اين مواد كاهش نقش : در هنگام ساخت بتن)Corrosion inhibitor (استفاده از مواد بازدارنده خوردگي -

 مواد، ترين يكي از رايج. باشد فرآيند تحليل فلز و تمايل به تشكيل يك غشاء محافظ روي سطح فلز مي
 اين روش، ارزيابي و تعيين نسبت صحيح ترين جنبه ترين و مهم حساس. است Ca(NO2)2رات كلسيم يتن

 در عين حال چنانچه .كند، است شرايط وجود كلر در مصالح سنگي و آن مقداري كه از خارج نفوذ مي
موضعي خطرناك، شسته  مواد بازدارنده ممكن است با تشكيل خوردگي ،هايي در بتن وجود داشته باشد ترك

  .دور حليل میهاي شيميايي، نيترات كلسيم با گذشت زمان ت  تعدادي از واكنشدر نتيجه. و خارج شود
هاي   اين فرآيند در كارخانه انجام شده و شامل سيكل:هاي اپوكسي دار با رزين استفاده از ميلگردهاي روكش -

 ويژه روي ميلگردهاست كه همانند يك اليه عايق خاص بهسازي و ايجاد روكش از مواد اپوكسي در شرايط
همچنين . تنيده مشكل است اين فرآيند براي كاربرد در ميلگردهاي پيش. كند در مقابل محيط خارجي عمل مي

ديدگي روكش   اعمال شود تا از خرابي و آسيبستياي در حين حمل و انبار كردن باي هاي ويژه مراقبت
  . شودانجام دها در موقع بستن نبايد جوشكاري جلوگيري گردد و در اين ميلگر

ز اخصوص ه  ب،حل وجود دارد  نظرات مختلفي در خصوص اين راه:استفاده از ميلگردهاي فوالدي گالوانيزه -
  : هاي زير موضوع جاي بحث دارد جنبه
  . در محيط قليايي نظير محيط بتن پايدار است(Zn)ـ روي 

شود  واسطه تماس فوالد گالوانيزه با بتن، ترد و شكننده ميه سطح آن بـ فوالد در نتيجه رشد هيدروژن در 
)Hydrogen Evolution(.   

  .ـ كاهش چسبندگي بين ميلگردهاي گالوانيزه و بتن
 فوالد جاي به از مواد جايگزين ،حل قبلي است حل كه مشابه راه  اين راه:استفاده از ميلگردهاي فوالدي استيل -

 حتي فوالد ،واسطه كلر باشده  اگر خوردگي بواقعدر . است كه در حال حاضر پرهزينه ندك  استفاده ميكربني 
تشكيل زنگ قرار  با) Pitting(اي  استيل، اگرچه انواع مختلفي دارد، ممكن است تحت اثر خوردگي حفره

  .خوردگي بتن شود گيرد و در نتيجه باعث ترك
اين مورد فقط با نوردكاري  ( است مقاومت مكانيكي كم وحل شامل چسبندگي ضعيف نفي اين راههاي م جنبه
  .)تواند اصالح شود مي

حل در حال حاضر در مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد كه در اينجا   اين راه:استفاده از ميلگردهاي غيرفلزي -
  .توان كرد بحث بيشتري نمي

  هاي آلي استفاده از روكش -
  اشباع سطح خارجي بتن با پليمرها -
  آميزي سطح خارجي سازه نگر -
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 هاي موجود ازسازي و تعميرات موضعي سازه ب-۳-۲

  كامالًاسيون خوردگي فوالد ممكن است با برداشتن كامل اليه كربن،است فاقد كلروركه  كربناسيون بتن در مورد
  .شود  و پوشش روي ميلگردها با مالت سيماني بازسازي همتوقف شد

 تميز ميلگردها نيز بايد كامالً. سازي شودنوتن آلوده به كلرور بايد برداشته شده و براي بتن حاوي كلرور، تمام ب
.  برداشته شودستيو محصول خوردگي آهن كه ممكن است حاوي كلرور باشد باي) حتي داخل منافذ خورده شده(د نگرد

نفوذ ، مجدداً هسازي شدنو چنانچه اين محصول خوردگي زدوده نشود، ممكن است عارضه خوردگي در اليه پوشش كه قبالً
  .ندک

طور مكانيكي تخريب شده، ه تعميرات بتن متورق يا بتني كه بصرف  كه برداشتن بتن آلوده و الزم به يادآوري است
ناحيه (و سطوحي كه اطراف آن هستند)  كاتدي ناحيه ( در آنها انجام شدهتعميرات موضعي ي كه سطوحزيراكافي نيست 

 بعد از يك زمان كهدهد  نتايج نشان مي.  ايجاد خواهد شدآلوده بوده و جريان قوي خوردگي مجدداً، هنوز با كلر )آندي
بدين دليل، تعميرات موضعي . شود  در اطراف مناطق تعمير شده، مجددا ظاهر مي، تورق و ترك در بتنپديدهمشخص، 

 بلكه در واقع، اغلب ،دنود كلرورها ندارواسطه وجه ثري در توقف خوردگي بؤنه تنها نقش م) Patches( ای شکل وصله
  .دنشو تشديد خوردگي را نيز سبب مي

هاي  شود و در سازه اي در ساير كشورها استفاده مي طور فزايندهه طور وسيع در اياالت متحده و به سيستمي كه ب
كار رود، سيستم ه هاي موجود جهت توقف خوردگي ميلگردها ممكن است ب عنوان جلوگيري كننده و در سازهه جديد ب

  .حفاظت كاتديك است
  
  



  ١١                             ها                                                                                      حفاظت كاتديك عرشه پل
 

   حفاظت كاتديك-۴
   عمليات اصول-١-۴

طور خاص در ه عام و ميلگردهاي بتن ب طوره حفاظت كاتديك روش جلوگيري از خوردگي بيشتر مواد فلزي ب
  .است) خاك، آب دريا، آب بطور كلي، بتن آلوده با كلرور(تماس با يك محيط خورنده 
كه واكنش خوردگي حذف يا به حد  طوريه  ب،آيد دست ميه پتانسيل خيلي منفي در ميلگردها باين روش با ايجاد 

  .يابد ناچيزي كاهش مي
ه با بروز يك جريان پيوسته ضعيف عبوري از بتن به ميلگردها ب) Polarization (پالريزاسيونكاهش پتانسيل يا اثر 

  :ب زير استيكربا ت يك پيل الكتروشيميايي تشکيلآيد كه با  دست مي
  .ندنك عمل مي“ كاتد”عنوان ه ـ ميلگردها چون گيرنده جريان هستند ب

عمل “ آند”عنوان ه نتيجه ب در ـ الكترود دوم كه داخل بتن يا روي سطحش قرار گرفته، جريان را انتقال داده و
 .كند مي

 .ـ الكتروليت كه خود بتن است

  : انجام شودطور كلي حفاظت كاتديك ممكن است به دو طريقه ب
زا نظير روي، آلومينيوم يا منيزيم كه در يك  به وسيله فلزهاي واكنش) Sacrificial Anode(با آندهاي فداشونده  -

  .كنند ها را به سوي آهن روانه مي شوند و الكترون مدار كوتاه با آهن كوپل شده و اين فلزات ترجيحاً خورده مي
به وسيله يك مدار الكتريكي كه در آن يك مولد الكتريكي خارجي كه ) Impressed Current(با اعمال جريان  -

فرستد تا حفاظت كاتدي را دريافت كند، كه به شكل  ها را به سمت آهن مي تعبيه شده و همانند يك پمپ، الكترون
 .كند يك الكترود دروني ناكارآمد در همان محيط درآمده و نظير يك آند غير قابل حل عمل مي

هاي در معرض اتمسفر، مقاومت الكتريكي زياد بتن به حدي است كه اولين روش بهترين روش  در خصوص سازه
  .شود نبوده و معموال سيستم اعمال جريان در حال حاضر انتخاب مي

  ،٢٣۴ شماره NCHRP گزارش .شود گذاشته ن مفهوم نيست كه سيستم آند فداشونده كامالً بايد كنارااين بد
، چگونگي نصب و ارزيابي سه نوع سيستم آند "ييآرمه، ارزيابي صحرا هاي بتن ك براي عرشه پلحفاظت كاتديك گالواني"

  .دهد را شرح مي) Zn (رويهاي فلز  هفداشونده مختلف با استفاده از نوارها و ورق
 اين تكنيك موقتاً كنار. ثر باشدؤ براي حفاظت كاتديك م،د جريان كافيرس  از سال، به نظر ميي خاصايامدر 

احتمال وقوع هر چند ايامي از سال همچنين ايامي كه . شد چرا كه جريان مورد نياز در طول سال استمرار نداشت گذاشته 
  .شد كه مورد نياز باشد میعبارت ديگر، حفاظت وقتي انجام ه ب. بود، جريان برقرار باال بودخوردگي 

شود كه وقتي اكسيژن  ي با اين واقعيت خالصه مي اشاره شد، مكانيزم خوردگي به سادگ٢-٢كه در بخش  طور همان
هاي   جايي كه يون،كند هاي خورده شده جذب و مصرف مي هاي آهن را در قسمت ن رسد، الكترو اتمسفر به ميلگردها مي

  .كند ميكلرين غشاء محافظ اكسيدي را تخريب 
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ها را  مين شود، اكسيژن اين الكترونأهايي كه اكسيژن بايد از آهن جذب و مصرف كند از خارج ت اما اگر الكترون
  .افتد هاي آهن مصرف خواهد كرد و در نتيجه فرآيند خوردگي اتفاق نمي بدون توجه به الكترون

ه شود كه يك بار منفي تصور شده يا ب مي“ پمپ”ها به آهن  وسيله اعمال جريان، الكترونه با حفاظت كاتديك ب
  ).۵شكل (د شو طور كاتدي پالريزه ميه عبارت ديگر ب

  
  

   حفاظت پالريزاسيون ميلگردها-۵ شكل
  

جهت منفي زياد شده و سرعت  يابد، پتانسيل ميلگردها در ميوقتي عبور جريان از آند به ميلگردها افزايش 
شدت جريان مورد نياز براي . شود ناميده مي“ حفاظت”اهميت شده و پتانسيل  يابد كه بي اي كاهش مي  خوردگي به اندازه

  .شود ، شناخته مي“شدت جريان حفاظت” تحت عنوان ،تيابي به پتانسيل حفاظتدس
  :كند هاي زير را در بتن ايجاد مي حفاظت كاتديك واكنش

  : رسد، يعني كمبود اكسيژن وجود دارد كه از طريق نفوذ اكسيژن به ميلگردها مي) ميلگردها(ـ در كاتد 
−− ⇒++ OHeOHO 442 22  

  :باشديي ممكن است وجود داشته ها  در آند، واكنشـ 
O2(  OHOOHآزاد شدن ( 225.02 +−  

−−)  Cl2آزاد شدن ( + eClCl 22 2  

222
1 COOC 22COOC و+ +  

  )هاي آندي با پايه كربن و دي اكسيد كربن در سيستم آزاد شدن منواكسيد كربن(
   

 مبدل رکتيفاير
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  .وجود محصول قليايي و در آند مصرف آن ممكن است مشاهده شود) تدكا(بنابراين، در ميلگردها 
عنوان يك نتيجه مستقيم در كاهش ه  اين نكته مهم است كه نقش كاتدي ميلگردها عالوه بر عملكرد حفاظتي بذكر

  :دهد ه مييپتانسيل، اثرات مفيد ديگري نيز ارا
  . مشاهده شدباال واكنش كاتدي در طوري كه با  همان، وضعيت قليايي اطراف ميلگردهاي احيا-١
هاي مجاور نزديك ميلگردها يا  از سطح ميلگردها و از قسمت) اگر وجود داشته باشد (رورها زدودن كل-٢

 .هاي جديد  در سازهورهاخير ورود كلرأجلوگيري و يا ت

 . افزايش مقدار رطوبت در غشاء بتني مجاور ميلگردها-٣

) Passivity( خوردگي دارند استفاده شود، دو اثر اول، مصونيت كه قبالًهايي  اگر حفاظت كاتديك در سازه
هاي  اگر حفاظت كاتديك در سازه. دهد  به كلرورها را افزايش ميOH چرا كه اين اقدام نسبت نمايد ميميلگردها را اعاده 

ري يا در هر حالتي بازدارنده از عنوان تكنيكي جهت جلوگيه جديد كه هنوز تحت اثر كلرورها قرار نگرفته، استفاده شود، ب
  .داري بازدارنده نيز مد نظر باشدعنوان تكنيك نگهه در نتيجه ممكن است اين روش ب. گرفته شود نظر در است ممكن كلر نفوذ

اين عملكرد . سومين اثر حفاظت كاتديك، كاهش سرعت نفوذ اكسيژن و در نتيجه كاهش در جريان حفاظتي است
ه هميشه ناچيز بوده ب(يا استهالك كمتر آند .) از بعد انرژي خيلي ناچيز است(جويي در انرژي و  رفه صبه جزمزيت چنداني 

اش دستيابي به شرايط  كن اين اثر توزيع بهتر جريان در زمان را ميسر كرده كه نتيجهي، ل ندارد)خصوص با آندهاي تيتانيوم
  .تر است حفاظتي در سطح وسيع

 در سطح pHاولين مورد مربوط به كاهش . شود ت كاتديك به دو مورد محدود مياساساً اثرات نامطلوب حفاظ
هرچند اين اثر با استفاده از يك شدت جريان آندي . بتن است كه ممكن است به خرابي موضعي بتن منجر شود /تماس آند

  . ي قابل جبران استيطور جزه كمتر از حد آستانه ب
خصوص در فوالدهايي با حد تسيلم باال ه  در فوالدها ب تردي هيدروژنيبروز عارضهدومين اثر نامطلوب احتمال 

  .)كشيده تنيده يا پس هاي پيش در فوالد كابل(باشد  مي
هاي دريايي  هاي مدفون در خاك يا سازه  سال در سازه٢٠البته تجارب آزمايشگاهي و صحرايي در مدت بيش از 

 ولت در -٩۵/٠تر از  هاي مثبت چ مورد از تردي هيدروژني براي پتانسيلترين شرايط هي نشان داده است كه حتي در بحراني
هاي هشدار دهنده مناسب، اين  در هر حال با طراحي دقيق سيستم و استفاده از سيستم. شود ايجاد نمي Ag/AgClمقياس 

  .ي شودتواند منتف  ميعارضه كامالً
 قليايي روي ميلگردها است افزايش ميزاناشد ناشي از تواند وجود داشته ب ميكه  تئوري، سومين اثر مضري از نظر

به واكنش قليايي مصالح سنگي منجر  ،كه چنانچه مصالح سنگي مستعد و حساس به واكنش قليايي وجود داشته باشد
طور ه هايي كه ب دهد در شدت جريان عالوه بر اين، تجربه نشان مي.  در عمل اين عارضه هرگز مشاهده نشده است.شود  مي

  .ربط است كامال بي) ۵/١٣ و ۵/١٢بين  (pHشود، افزايش قليايي باالتر از مقادير معمول  عادي استفاده مي
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   تكامل سيستم آند-٢-۴
ترين قسمت، اندازه سازه آند است  هاي حفاظت كاتديك به روش اعمال جريان، پيچيده در طراحي و ساخت سيستم

و حجم ) متر است سانتي -  بستگي داشته و البته هميشه مقدار آن هزاران اهمبه مقدار آب منفذي(كه با مقاومت زياد بتن 
ه آندها در واقع، در خارج از سطح سازه بوده و ب .شود، ارتباط دارد كه از آن جريان توزيع مي) بتن(محدود شده الكتروليت 

  .دنشو اي از مالت سيماني پوشانده مي طور كلي با اليه
  :ر خالصه شامل نكات اصلي زير استطوه م آندي بايد از آن برخوردار باشد بمشخصات اصلي كه يك سيست

  .چسبندگي يا از قابليت مهار شدن به سطح بتن برخوردار باشداز ـ آند بايد 
، قائمها،  سطوح افقي نظير سقف(ـ سيستم آندي بايد قابليت كاربرد در تمام انواع سطوح بتني را داشته باشد 

 .)تخت يا منحني

 .اين سيستم بايد از مشخصات مكانيكي مناسب براي نصب و مهار برخوردار باشدـ 

هاي نصب كمتري داشته باشد تا كاربرد حفاظت كاتديك از نظر اقتصادي  و هزينهبوده ـ آند بايد بادوام 
 .پذير باشد توجيه

، كاربردي كه بيشترين رسد در اينجا مناسب به نظر ميهاي آندي در حفاظت عرشه پلها  پيشرفت سيستممروري بر 
  .شود در اين زمينه شامل مي راتجارب 

  

   آندهاي منفرد با روكش آسفالتي رسانا-١-٢-۴
 يا گرافيت استفاده ونچدني، فروسيليكمنفرد هاي اعمال جريان براي حفاظت عرشه پلها، آندهاي  در اولين سيستم

عنوان آند ه كك ب -با پايه كربن) متر ميلي ۵۰(م آسفالت رسانا اين آندها با يك اليه ضخي. گرفت شد كه روي عرشه قرار مي
كاهش شدت جريان و اين اقدام منجر به . شد ثانويه براي توزيع جريان از آند اوليه به كل سطح مورد حفاظت، پوشانده مي

 اليه آسفالتي محافظ به اليه رسانا نيز با يك. دگردي سطح تماس آند اوليه و بتن مي رد محدود شدن حمله اسيدي در نتيجه
  .)۶شكل (شد  متر پوشانده مي  ميلي۴۰-۵٠ضخامت 

العاده مهم  بنابراين فوق. گرديد ها پخش مي طور مستقيم روي آندها و كابله آالت معمولي ب  آسفالت رسانا با ماشين
  .دنباشحرارت زياد آسفالت قادر به تحمل  سيستم آندي يبود كه تمامي اجزا

  

  
  د با روكش آسفالتي رسانا آن-۶شكل 

  اليه رسانا  آسفالت



  ١٥                             ها                                                                                      حفاظت كاتديك عرشه پل
 

 نصب گرديد كه تا به امروز هنوز آمريكا دهها سيستم حفاظتي از اين نوع در شمال ،١٩٨٠ تا ١٩٧٣در سالهاي 
 اين روش از آنجايي كه. ها گهگاهي نگهداري اليه آسفالتي رسانا ضروري است اين سيستمدر كه  د، هر چندنكن كار مي

  :توان به موارد زير اشاره نمود از مشكالت اين سيستم مي .شود نمي استفاده از آناضر  در حال ح، داردمعايب و نقايصي
  .ندنند اضافه وزن اليه آسفالتي رسانا را تحمل كنتوا ها نمي سازهبسياري از : ـ وزن

 لذا اگر آسفالت روي عرشه ضرورت تعويض .شود مياليه آسفالتي رسانا زودتر از بتن خراب : ـ قابليت تعويض
استفاده مورد تواند   خراب شده و در نتيجه سيستم ديگر نميداشته باشد، اجزا و سيستم حفاظت كاتديك عموماً

  .قرار گيرد
  .ها مناسب نيست  يا سقفقائماين سيستم براي كاربرد در ديوارهاي : ـ محدوديت كاربرد

  .استهاي تعويض آسفالت زياد  هزينه ساليانه سيستم با احتساب هزينه: ـ هزينه
  

  
  

   سيستم شياری-۷شکل 
  

  

  هاي آند منفرد بدون روكش  سيستم- ٢-٢- ۴
دو . باشد ي كه به آن اشاره گرديد، نميل و مشكالتيمساداراي  و لذا پيشرفت کردههاي بدون روكش رسانا  سيستم

  : ازندنوع اصلي اين نوع سيستم عبارت
  سيستم آند شياري  •
 بدون روكش با مالت رسانا  •

 نصب روش، ٧شكل . با روكش پالتين است) Niobium(هاي تيتانيوم يا نايوبيوم  ل، آند تركيبي از سيمدر نوع او
متر را نشان   ميلي٢٠×٢٠متر از يكديگر و به ابعاد حدود   سانتي٣٠معمولي يك سري آندهاي شياري در فواصل تقريبي

نچه ميلگردها در تماس با اين نوع آندهاي شياري باشند، بايد چنا. هاي تيز باشند اين نوع آندها بايد تميز و بدون لبه. دهد مي
هاي آندي در موقعيت خود قرار گرفته  وقتي آندهاي شياري تهيه شدند، سيم. آندها با مواد اپوكسي عايق پوشانده شود

  .ده است نمايش داده ش٨عملكرد سيستم در شكل . شود با مالت رسانا پوشانده مي) ها و آندها سيم(وتمام سيستم 
خصوص در اوايل نصب ه  ابعاد كوچك آندهاي شياري، سطح آندي در شدت جرياني باالتر از نوع قبلي ببه دليل

  .شود واسطه واكنش آندي تحريك ميه هاي مختلف ناشي از حمالت اسيدي ب كند، چرا كه بعداً به دليل آسيب كار مي

  گروت رسانا  آند پالتينيوم



١٦                                                                                      Cathodic Protection of Bridge Decks  

طور مستقيم روي عرشه ه دن آند در شيارهاي خاص، ب قرار داه جايشود، ب  مشاهده مي٩كه در شكل  طور همان
 چنانچه سطح تخت مورد نياز باشد، يك اليه .)سيستم آند برجسته(شود  بتني قرار داده شده و با مالت رسانا پوشانده مي

  .نازك بتن ممكن است روي اين آندها اجرا شود
  

  
   عملكرد سيستم آند شياري-٨شكل   

  

هاي گرافيتي به جاي آند تيتانيوم با روكش  داده شده كه استفاده از رشته الياف نشان ٩ ديگري در شكل روش
ذكر اين روش فقط از  شود و توصيه نمي)  سال۴-۵(نظر عمر كوتاه اليافها  حل از نقطه البته، اين راه. دهد پالتين را نمايش مي

العاده كمتر از   گرافيت فوقهزينهاگر چه .  استتهقرار گرفاين لحاظ بود كه در چندين پل در اياالت متحده مورد استفاده 
  :ست از امزاياي اين سيستم عبارت . بيشتر است آن هزينه عمر مفيد ساليانهاماپالتين است، 

  ـ عدم وزن اضافي
  ـ هزينه كمتر

  قائمجمله سطوح  از ـ امكان كاربرد سيستم در سطوح مختلف
در چنين . باشد ي كه پوشش كافي نيست قابل استفاده نميسيستم آند شياري در جايكه بايد خاطرنشان كرد 

 رفتار ١٠شكل  .شود  تحت عنوان سيستم برجسته ترجيح داده مي٩حالتي، استفاده از سيستم نشان داده شده در شكل 
  .دهد با بتن رسانا را نشان مي“ بدون روكش”اساسي سيستم 

  

  
  

  )م برجستهسيست(نصب سيستم آندها روي عرشه بتني  -٩شكل 
  

  روکش

  آند پالتينيوم

 کربنالياف 
   رساناتگرو
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  “بدون روكش” عملكرد سيستم -١٠شكل 

  
  

ها،  ها، ساختمان  نظير پلقائم، سيستمي كه در هر نوع سازه افقي يا باالهاي بيان شده در  به غير از سيستم
ع ترين نو اين سيستم ساده.  نمايش داده شده است١١امكان كاربرد دارد و در شكل ... ها، ستونها و ، سقفقائمديوارهاي 

يك  .شود اين سيستم آندي مركب از يك اليه ماستيك رسانا بوده كه روي عرشه بتني نصب مي .بوده و به شيار نيازي نيست
روكش نهايي خارجي در . گيرد دار روي اليه رسانا قرار مي هاي پالتيني كوچك با توري فايبرگالس چسب سري سيم

  . اپوكسي انجام شودهایتفاده از رنگهاي قيري، ممكن است با اس صورت مطلوب نبودن روكش
  

  
  يات سيستم بدون روكشي جز-١١شكل 

  
  

  ميلگردها - سيستم منفي-۶   پوشش رنگ پالستيك-۵   روكش رسانا-۴   الياف شيشه-۳   سيستم آندي-۲
  

  

  هاي رسانا  روكش- ٣-٢- ۴
. ه بايد حفاظت شودهايي است ك  سازهیهاي رسانا روي سطوح خارج  آندي كاربرد روكشهای نوع ديگر سيستم

رسد مدت عمر اين  هر چند به نظر مي. شود دهند، متصل مي هايي كه جريان را انتقال مي ها به كابل بدين منظور اين روكش
نيز آزمايش شده كه با پاشيدن فلز روي مذاب به سطح ) Zinc(آندهايي با روكش روي .  سال بيشتر نباشد۶ تا ۴سيستم از 

   مبدل رکتيفاير- ۱
   سيستم آند- ۲
   آند پالتينيوم- ۳
  های منفی  کابل-۵و ۴
   مالت رسانا- ۶
   الکترودهای مبنا- ۷
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سهولت به تواند  بروز اتصال كوتاه است كه مياحتمال ، آن  عيب كوتاهي داشته ون آندها عمر نسبتاًاي. بتن تهيه شده است
  .وجود آيده ب

  

   آندهاي مشبك- ۴-٢- ۴
اي  هاي مشبك توري متمركز است كه روي سطح خارجي سازه  سيستمبرهاي آندي  در حال حاضر گسترش سازه

  .)١٢شكل (شود   سيماني مناسب پوشانده ميمالت با يك اليه گيرد و شود قرار مي كه حفاظت مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   نقشه شماتيك نصب يك سيستم حفاظت كاتديك با آند مشبك-١٢شكل 
  
شود  نوع اول كه در حال حاضر ديگر استفاده نمي.  دو نوع توري مشبك در بازار موجود بود مدتي قبل، اساساًتا

ولفين اكربن با پلي ( استفاده شد، از مس ساخته شده و با مواد پليمري رسانا ١٩٨۳-١٩٨٤براي اولين بار در سالهاي و 
carbon-loaded polyolefin (نوع دوم ورق مشبك تيتانيوم .پوشانده شده بود )است كه سطح آن ) ورق پانچ شده مشبك

 جايگزين آندهاي پليمري ن نوع آند كامالً اشاره شد، ايباالكه در  طوري همان. شود با اكسيدهاي فلزات گرانبها فعال مي
مشخصات دوام و شده است چرا كه نوع پليمري قادر به رقابت با آندهاي فعال تيتانيوم از نقطه نظر مكانيكي، 

 كه دهد نشان مي كاربرد آندهاي فعال تيتانيوم زمينه در بدست آمدههاي آزمايشگاهي و تجارب  بررسي .الكتروشيميايي نبود
از مزاياي آندهاي  .درازمدتي خواهند داشت آندهاي تيتانيوم عملكرد ،يت و مقاومت روكش اين آندها كافي باشداگر كيف

 دال  ميلگردها

  آند

  روکش

 آند مشبک
 منبع تغذيه

 اتصال الکتريکی ميلگردها

 منبع تغذيه

 A-A  مقطع َ 
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. همچنين كاهش هزينه نصب در مقايسه با ساير انواع آند است  به توزيع يكنواخت جريان ودستيابيمشبك تيتانيوم، امكان 
سطوح  همچنين آندهاي مشبك تيتانيوم در. دنها به راحتي استفاده شو د براي حفاظت انواع مختلف سازهنتوان اين آندها مي

بعضي انواع آندهاي مشبك بيان شده در اينجا، هنوز در  .دنكار روه ند بنتوا نيز مي. ..هاي قوسي و ، منحني، روي عرشهقائم
وسيله ميلگردهاي توزيع ه گر بها و ورق مشبك فعال تيتانيوم جوش شده به يكدي مرحله آزمايشي هستند، نظير تركيب تسمه

  .)١٣شكل (آيد  در مي) Anodic grill(اي  البته از جنس تيتانيوم ـ كه به شكل آند ميله ـ جريان
  

  
  
  
  
  
  
  

  )Anodic grill(اي   آند ميله-١٣شكل 
  

جه به سطح هاي متغير در واحد سطح بتن با تو ها، عرض و فاصله بين آنها به منظور دستيابي به جريان ميلهطول 
مزاياي  با در نظر گرفتن همان مقدار مواد آندي در واحد سطح بتن،. شود، ممكن است متفاوت باشد فوالدي كه حفاظت مي

  : ازنداي در مقايسه با تيتانيوم مشبك معمولي عبارت آند ميله
  ـ انتقال جريان حفاظتي متغير و كنترل بهتر توزيع جريان 

يک تايي به منظور ايجاد جرياني بيشتر از حداكثر مقداري كه براي  يي يا سهـ حذف كاربرد توري مشبك دوتا
 . مشبك معمولي مجاز استتوری

  .دهد ه ميي مشخصات و انواع مواد آندي مختلف را ارا٢جدول 
  

   خواص آندها-٢جدول 

 )سال (عمر نوع آند
  شدت جريان

  )mA/m2سطح آند  (
 فرآيند آندي

  اكسيژن  ١٠٠*  <۵٠  )اي همشبك يا ميل(تيتانيوم فعال 
  اكسيد كربن اكسيژن، كلرين، دي  ۵٠  ١۵  با گرافيتغنی شده  پليمري مواد

  اكسيد كربن اكسيژن، كلرين، دي  ٢٠  ١٠  مواد كربنيروکش با 
  اكسيد كربن اكسيژن، كلرين، دي  ٢٠  ۴- ۶  هاي رسانا با روكشغنی شده كربن 

  اكسيد روي  ٢٠  ۴- ۶  روي
 . استبه دست آمده mA/m2 ۴٠٠تيتانيوم مشبك فعال برابر با در ر شدت جريان آندي طرحي حداكثدر اخيراً * 

  آند مشبک گسترده

  ميله تيتانيوم
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   معيار حفاظت-٣-۴
در آنها پتانسيل ميلگردهاي درون بتن حاوي كلر كه هنوز . دهد  سرعت خوردگي را نشان ميروند ۱۴شكل 

  .)bمنحني ( است قرار گرفتهکلررد حمله  كه مويی استر ميلگردهامتفاوت از پتانسيل ساي) aمنحني ( خوردگي ايجاد نشده 
  

  
  

   سرعت خوردگي بر اساس تغييرات پتانسيل-۱۴شكل 
  

 اين پتانسيلي زيرا يست رسيدن به شرايط مصونيت الزم ن، به منظور دستيابي به شرايط حفاظتالزم به ذكر است كه
پذيري  شن پتانسيل بازكتر از  است به پتانسيلي پايينكافي. تر باشد پايين )Eeq(  حفاظت مصونيتپتانسيل از نيست الزم كه است
Epp) كه تحت عنوان پتانسيل شكست مقداري تر از يا پايين) نامند پذيري كامل مي كه متخصصين الكتروشيمي پتانسيل كنش 
Er) Breaking Potential(ريزاسيون، حفاظت پالاز كه آيا هدف  دارد  بستگي به ايناين امر.  دست يابيم،شود  شناخته مي

  .توقف فعاليت خوردگي قبلي است يا جلوگيري از خوردگي
 براي  مورد نياز است، شرايطErتر از  ، منفي١٠٠-mV٢٠٠ برابر Eppطور كه در نمودار مشهود است، چون  همان

سفانه، أمت. خوردگي استشروع تر از شرايط مورد نياز براي جلوگيري از   خيلي سخت،توقف فرآيند خوردگي فعال قبلي
اي به سازه ديگر يا  ها به مقدار كلر بستگي داشته و در نتيجه از سازه ، اين پتانسيل)Eeq(برخالف پتانسيل حفاظت مصونيت 

  متفاوتها  پتانسيلكند و در مواقعي بر اساس وظيفه حفاظت كاتديك  سازه فرق مي همان در ديگر اي ناحيه به ناحيه يك از
  .است

ر بگيريم كه هنوز در سطح ميلگردها مورد حمله كلر واقع نشده، براي كاربرد حفاظت كاتديك اي را در نظ اگر سازه
 با رسيدن هبطادر اين حاالت، شرايط حفاظت خوردگي در ر . متفاوت استاًبه منظور جلوگيري از ورود كلر موضوع مجدد

ا نفوذ كلر به ميزان مورد نظر كاهش  كافي است ت، اعمال يك شدت جريان بلكه ترجيحاً،به يك پتانسيل مشخص نيست
  پذيرفته است كه بر اساس مقادير پتانسيل حفاظت نباشدمعيار حفاظتي عموماًآن تمام اين داليل، امروزه ا توجه به ب.يابد

  . بلكه مبناي نيمه تجربي داشته باشد
  

  Cl-با  

  -Cl بدون
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  :عريف شود تتواند به صورت زير مي ،شود  شناخته مي"mV١٠٠" اين معيار كه تحت عنوان معيار
 يعني تغييـر پتانـسيل      ١پالريزاسيوندشود كه    اظت شده در نظر گرفته مي     فحوقتی  يك سازه فوالدي درون بتن      "

  ." تجاوز كند١٠٠ mV ساعت در يك مدار باز از ۴آن در مدت 
ومـت   قطع جريان ناشـي از عـدم وجـود مقا          پتانسيل در لحظه  تعيين دپالريزاسيون بايد بعد از يك افزايش ناگهاني          

  .كند  مينزول ساعت دپالريزاسيون ۴ بعد از ،اهمي باشد كه به مقدار نهايي
اي متفاوت است، بنابراين در  طور قابل مالحظهه از يك سازه به سازه ديگر ب) دپالريزاسيون( بالقوهميزان افزايش 

  . عاقالنه باشدده ش ساعت ذكر۴گيري بيشتر از  اندازههای  بعضي حاالت خاص، ممكن است استفاده از زمان
  :له به وجود اكسيژن در مجاورت ميلگردها بستگي دارد كه تابعي از عوامل زير استأاين مس
  نفوذ اكسيژن از پوشش بتني) ١
  ميزان توليد اكسيژن در آند) ٢

  .آرمه اين معيار قابل استفاده نيست هاي دروني بتن در قسمت
شروع از اطمينان حاصل شود تا ) Ag/AgCl در مقياس ( -٩٠٠ mV است از پتانسيل كمتر از الزمالبته هميشه 

رات منفي بروز هيدروژن ممكن است برابطه با شرايطي كه در    .وجود آيد، جلوگيري شوده اث
 در ،د، توصيه و انتخاب معيار حفاظتي مناسب هر حالت جداگانهيآ میدست ه  تجاربي كه در اين سالها باحتماالً

اوايل کار ممکن در حفاظت  براي مراحل حفاظتي مختلف، به عنوان مثال معيار همچنين احتماالًآينده مقدور خواهد شد، 
  .مدت باشد هاي دراز خيلي محدودتر از دورهاست 

  
   شدت جريان حفاظت-۴-۴

 ومين جريان كافي جهت حفاظت ميلگردها و توزيع آن در سطوح ميلگردها أسيستم حفاظت كاتديك بايد قادر به ت
  .در تمام سطوح ممكن باشد) هاي هشداردهنده قابل كنترل با سيستم(كنترل شرايط حفاظت قادر به حال در عين 

دهد كه شدت جريان حفاظت ممكن است از  نشان ميپلها خصوص از حفاظت عرشه ه آوري شده ب تجارب جمع
ی که باالترين مقدار شدت جريان. اندم اقي مي بmA/m2۱۵   تا٢ فوالد تغيير كند كه معموالً بين محدوده mA/m2٢٠ تا ٠/۵

  . استبودههايي با مقدار كلر باال، تخلخل زياد و ضخامت كم پوشش   براي بتنمشاهده شده،
 بتن، سرعت pHشدت جريان حفاظت به پتانسيل حفاظت بستگي دارد كه در حالت خاص تابعي از مقدار كلر، 

  ...).پذيري بتن و  رطوبت نسبي، نفوذ(ثر است ؤ در تعيين آن منفوذ اكسيژن به سطح فلز و در نهايت تمام عواملي كه
ه هاي ب تر از مقدار اوليه نزول كرده كه ناشي از تغيير و تبديل ينيبعد از شروع حفاظت، شدت جريان حفاظت به پا

 افزايش آب  وpHواسطه زدودن كلر، افزايش ه اين تغيير و تبديل ب. وجود آمده از عبور جريان در ناحيه كاتديك است
ارزيابي تقريبي شدن جريان حفاظت اوليه، معموالً از تغيير امتداد رفتار منحني . منفذي در بتن چسبيده به ميلگردها است

  .) E-Log Iدر منحني(آيد دست ميه جريان ب/پتانسيل

                                                      
1- Depolarization  
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   شدت جريان آندي-۴-۵
ايش تشكيل اسيد در ناحيه آندي منجر به افز) توليد اكسيژن و در صورت وجود كلر توليد كلرين( آندي هايفرآيند

با محدود كردن را بدين دليل الزم است سرعت توليد اسيد . د كه ممكن است باعث تخريب بتن اطراف آند شودوش مي
  .کاهش داد )ب با سرعت استسكه متنا(شدت جريان آندي 

 براي آندهاي ١٠٠ mA/m2ز دست آمده به منظور عدم بروز آسيب، شدت جريان آندي بايد كمتر اه طبق تجارب ب
هاي رسانا   براي آندهاي ساخته شده با روكش٢٠ mA/m2 براي آندهاي كربني و mA/m2 ۵۰اي،  سبك يا آندهاي رشته

  .باشد
هاي  ترين نوع مورد استفاده است، در ابعاد و سوراخ شود، آندهاي مشبك تيتانيوم كه رايج كه مالحظه مي طوري همان

هاي متفاوت مورد نياز را  تا شدت جريان) و در نتيجه با سطوح آندي متفاوت در واحد سطح توري(شود  متفاوت تهيه مي
  .مين كندأت
  
   قدرت-۴-۶

شود تا بتواند يك جريان برابر با حداكثر جريان  مين نيرو با ولتاژ يا جريان ثابت استفاده ميأهاي ت در عمل، سيستم
مين جريان حفاظت مورد نياز أهاي آندي معمولي، ولتاژهاي اعمال شده جهت ت در سيستم. مين كندأترا اوليه مورد انتظار 

)  ولت٣ تا ١(هاي آندي مشبك، ولتاژ مورد نياز كمتر است  در سيستم.  ولت است١٢ تا ۶ بين ،باشد، به عنوان مثال باال مي
  . متر مربع سطح بتن است١٠٠ وات در ٣ تا ٣/٠ بين توان مورد نياز عموماً

  
  تصال الكتريكي ميلگردها ا-٧-۴

در عمل مشاهده  .د تا شرايط حفاظت قابل حصول باشدنتمام ميلگردها بايد به يكديگر اتصال الكتريكي داشته باش
در هر حال، قبل از نصب يك سيستم حفاظت در يك سازه .  در تمام ميلگردها برقرار استاين شرايط، عموماًکه شده 

عبارت ديگر اين امر بايد با ايجاد ه ثر بين ميلگردها اطمينان حاصل شود، بؤالكتريكي مموجود، الزم است از وجود اتصال 
  .اتصاالت ضروري اصالح گردد

  
   توزيع جريان-٨-۴

له اطمينان از دستيابي به شرايط حفاظت در هر نقطه از سازه بدون حفاظت اضافي در ساير نقاط با تمام اثرات أمس
  .اي است كه حل آن هميشه آسان نيست لهأمنفي كه اين امر دارد، مس

طور مستقيم با آند مشبك در تماس هستند، ه له براي ميلگردهايي كه بأآندهاي مشبك به شكل توري در حل اين مس
در حقيقت، وقتي اولين .  ندارندمشارکتطور كامل ه هاي داخلي ب كن براي ميلگردهاي رديفي ل.د دارنمشارکت اًمطمئن

كند كه فقط براي حفاظت خودش الزم است و   در تماس با آند مشبك است، جرياني را دريافت ميرديف به طور مستقيم
دهد  تجربه نشان مي. شود جريان حفاظتي توسط اولين رديف غربال مي د شد، چرا كهنهاي زيرين كمتر حفاظت خواه رديف
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مل انجام اطور كلي حفاظت كه گيرند، ب ك قرار ميمتر از آند مشب  سانتي۴٠-٣٠ در سطح ميلگردهايي كه به فاصله تقريباًكه 
  .دن حفاظت اضافي شوتر هاي نزديك كه رديف شود بدون اين مي

در که مقدار كلر نظير  ،شود كه قابليت رسانايي بتن يكنواخت نباشد ي ظاهر ميهنگامتوزيع جريان در له ديگر سأم
نواحي با به در حقيقت، جريان .  تنظيم باشدخوددارد خوشبختانه در اين حالت، سيستم تمايل . بتن يكنواخت نيست

  .ري را نياز دارديشت كه اين نواحي، نواحي آلوده به كلر بوده كه شدت جريان بشود می "تمايلم"ترين رسانايي، يشب
  
  تنيده هاي پيش  سازه-٩-۴

ر گرفته ظ بايد در نتنيده هاي پيش جنبه خيلي حساسي كه در طراحي و نصب يك سيستم حفاظت كاتديك در سازه
هاي  آرمه، فوالدهاي مقاومت باال در سازه بر خالف فوالد معمولي در بتن. شود عارضه تردي ناشي از هيدروژن است

 عمليات حفاظت در پتانسيل كمتر از ، چنانچههستند) Hydrogen Embrittlement(تنيده مستعد تردي هيدروژني  پيش
  :وارد زير بستگي دارد به ماين امر. حد مشخصه انجام گيرد

 باعث  که كلرورها وها هاي خاص نظير سولفات وجود يونصورت  در pHبه عنوان مثال، كاهش ( شرايط بتن -
  ).شود ي هيدروژني ميدافزايش تر

دنبال داشته و با ه ي هيدروژني را بدافزايش مقاومت مكانيكي فوالد، افزايش تر(اي فوالد   مشخصات سازه-
 سرد به صورتتر اين عارضه بيشتر از فوالدهايي است كه با   يكسان، براي فوالدهاي سختمقاومت مكانيكي

  ).اند  شدهنورد
ي هيدروژني دهاي باال، عارضه تر ويژه در تنشه ب(هاي اعمال شده و تغييرات تنش در طول زمان   مقدار تنش-

ر بارهاي افزايش شونده  مخصوصاً،افزايش يافته   ).ندباشتدريجي  وقتي فوالدها تحت اث
دهد كه حتي در  نشان مي) هاي مدفون يا فراساحلي در خصوص سازه(ي محلدر هر حالت، تجارب آزمايشگاهي و 

تسليم باال، با  تنش ،كاري و آبكاري شده هاي حاوي كلرورها، فوالدهاي سخت هاي كربني، بتن نظير بتن(ترين شرايط  بحراني
 در -mV ۹۵۰تر از هاي خيلي منفي ارضي از تردي ناشي از هيدروژن در پتانسيلهيچ عو) بارهاي افزايش شونده تدريجي

تر  آيد مگر پتانسيل خيلي منفي وجود نميه حاالت عملي عوارضي باکثر در واقع، در . شود  توليد نميAg/AgClمقياس 
يك در د كاربرد عادي حفاظت كات،البته فقط تحقيق يا تجربه كافي ).در مقايسه با الكترود مبنا( دريافت شود -mV ۱۰۰۰از

  .تنيده را مجاز خواهد كرد هاي پيش سازه
  
   روكش تيتانيوم مشبك-١٠-۴

. پوشاند، در ارتباط است  با رفتار روكشي كه تيتانيوم مشبك را مييك كامالًددوام و پايداري سيستم حفاظت كات
  .ا داردهاي كاربرد آن بيشترين اهميت ر بنابراين مشخصات ذاتي مواد و روش

نخست اينكه اتصال الكتريكي بين تيتانيوم مشبك و عرشه بتني برقرار .  دارد كننده تضمينروكش آند دو وظيفه 
مراحل عمليات روكش بر اساس شرايط . كند مين ميأكه حفاظت مكانيكي الزم را براي توري مشبك ت دوم اين. كند مي
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 ،ترين حالت است  كه رايجدر حالت اول. بتن تازه متفاوت است و يا روی هاي موجود نصب توري مشبك در عرشه سازه
  :شود عمليات زير انجام مي

براي اتصال   زبرگاه تميز و كامالً گيرد تا از وجود تكيه سازي سطح بتني كه تيتانيوم مشبك روي آن قرار مي آماده -
 روش مدرن با استفاده از ا ي) چكش-قلم(بدين منظور ممكن است از روش سنتي . روكش اطمينان حاصل شود

  .شود فشار جت آب جهت ايجاد سطح تميز و زبر استفاده نمود كه روش اخير جهت اتصال بهتر ترجيح داده مي
رزين اپوكسي به منظور جلوگيري از اتصال با  سطح آنها پوشاندن شناسايي ميلگردهاي نمايان در سطح عرشه و -

بريدن بخشي از آند مشبك در اطراف ميلگردهاي نمايان بعد از نصب كوتاه بين توري مشبك و ميلگردها، و يا 
  .سيستم آند مشبك

هاي ايجاد شده  هاي پالستيكي كه در سوراخ  پهن كردن و مهار توري مشبك روي سطح بتن با استفاده از بست-
  .شود به صورت فشاري مهار مي

مشبك و بتن و همچنين تيتانيوم ال الكتريكي بين  پوشاندن آند با استفاده از روكش به منظور اطمينان از اتص-
  .مين حفاظت مكانيكي كافي براي خود توري مشبكأت

ريزي سازه به  شود كه در حين بتن در حالت دوم، آند مشبك در سازه جديد و روي بتن تازه بدين ترتيب نصب مي
ريزي  سپس عمليات بتن. دهند تن تازه قرار ميمتر از سطح فوقاني ميلگردها، توري مشبك را در ب  سانتي۵/٢ الي ٢فاصله 

توري مشبك در بتن تازه بايد با دقت كافي پهن و نصب گردد چرا كه همان بتن به عنوان روكش نيز عمل . گردد تكميل مي
  .كند مي

  :ست از امشخصاتي كه روكش بايد داشته باشد عبارت
  گاه  حداكثر چسبندگي به تكيه-
  زيرينا بيشتر از بتن  مقاومت مكانيكي برابر ي-
  بندي كافي به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت و كلر  توپري و آب-

 كم هاي نسبتاً شود مالت مربوطه به صورت اسپري و در چندين اليه حتي با ضخامت در عمليات روكش، توصيه مي
 است از اين رو الزم.  مبذول گرددآوري مالت اسپري شده در كارگاه توجه خاصي بايد به عمل. اجرا شود) متر  سانتي٢-١(

  .اتيلن و يا نايلون پوشانده شود تا رطوبت حفظ گردد هاي پلي با ورقآن بعد از اسپري مالت روكش سطح 
  

  هاي كنترل  سيستم-١١-۴
ه كند، ب يك را هدايت ميد، امكان كنترل در طول زمان پارامترهايي است كه حفاظت كاتنظارتهاي  وظيفه سيستم

  .هاي پالريزاسيون ميلگردها مهم است و داده) T/R(هايي كه در تنظيم فيدرها  هويژه داد
  :د، مشخصات زير را دارندنشو تنيده استفاده مي هاي پيش هاي خيلي پيشرفته كه معموالً براي بتن سيستم
  :آوري اطالعات به منظور يك يا چند دستگاه جمع) الف

  كنترل و تنظيم فيدرها −
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  هاي ميلگردها بين الكترودهاي ثابت مبنا لگيري پتانسي اندازه −
  جلوگيري از افزايش ولتاژ يا افزايش مقادير يكي از الكترودهاي مبنا از مقدار تنظيم شده −
  تست پالريزاسيون −
  اهاي دريافت شده از الكترودهاي مبنا و ساير سنسوره گيري، ذخيره و ثبت داده اندازه −

خط (هاي ارتباطي  طور اتوماتيك با استفاده از سيستمه را ب) ها سيگنال(ها  دهطور كلي، مفيد است كه بتوانيم اين داه ب
داراي  اي كنترل براي ايجاد ارتباط با كامپيوترهدر اين حالت، دستگاه. پردازي ارسال كنيم به يك يا چند مركز داده) تلفن

  .مهم دستگاه كنترل ميسر خواهد شداي، كنترل كامل تمام وظايف  با استفاده از چنين خط ويژه. د بودنمودم خواه
  افزار مديريتي دستگاههاي كنترل با يك نرمدر ساماندهی  توانايي -ب
. گيري پتانسيل الكتروشيميايي ميلگردها يك با اندازهدثر بودن سيستم حفاظت كاتؤمبنا براي كنترل م الكترودهاي -ج

  .شوند  يا تيتانيوم فعال تهيه ميAg/AgClاين الكترودها از 
 سنجش جريان كه بدين وسيله تشخيص و ارزيابي شدت جريان حفاظت ميلگردها در نقاط مختلف هاي مقره -د

  .گردد پذير مي امكان
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   تکاملیري س-۵
   تاريخچه-١-۵

ده سال قبل از اختراع ) Fabbroni(اگر چه اندركنش ناشي از تماس دو فلز به طور كامل مشخص و توسط فابروني 
 . ابداع شد١٨٢۴طور رسمي در انگلستان در سال ه يك بدكن حفاظت كاتيل، بيان شده است) Volta(ا باتري توسط ولت

اي از آهن يا فلز روي  ه داد كه چگونه مس وقتي به تودهيدر انجمن سلطنتي انگلستان پيشنهادي ارا) Sir H. Davy(داوي 
  .شود متصل باشد در آب دريا مصون از خوردگي مي

در آن زمان چوبي هاي  هاي مسي جهت پوشش بدنه كشتي يتانيا، پيشنهاد داوي را در حفاظت ورقنيروي دريايي بر
واسطه اكتشافات در درياهاي جنوب ه كه ب" Samarang"بدين ترتيب كه چهار قطعه چدن در كشتي بادباني. كار گرفته ب

قطعات روي " Elizabeth"فريحي و كشتي ت" Carneba Castle"همچنين در كشتي باربر . مشهور شده بود نصب شد
عبارت ديگر، قطعات ه ب.  خوب كار نكرد) زياد و بروز مصونيتیبه جهت ناخالص احتماالً(آندهاي روي اما . نصب گرديد

  . بلوكه كردهاي مسي را كامالً روي خوردگي ورق
كن اثر ي، لدشمتوقف خوردگی مس در واقع . شد مني بايد كنار گذاشته ميضطور ه به داليل زيادي اين روش، ب

در فلور زيادی قادر بود ت زيرا اين محصول اري نيز داشب زيانات و حيوانات اثرگياهان روي ،سمي محصول خوردگي
به راحتي قابل پاك كردن اثرات آن كن يشد ل در نتيجه، مشكل خوردگي كشتي برطرف مي. صفحات حفاظت شده ايجاد كند

  . كامل منسوخ نگرديدطوره البته اين تفكر و روش ب. نبود
هاي معمولي مس، فصلي را در رابطه با   موضوع خوردگي ورقبا گزارشيدر ) Becqueral(رل ، بك١٨۶۵در سال 

در اين . شود نجام مي حفاظت كاتديك اروشه داده است كه به يارا"  باالانوسيله تماس با فلزات اكسيده حفاظت فلزات ب"
  .ه استشدهاي مدفون پيشنهاد  ظت براي سازهكتابچه، گسترش كاربرد اين روش حفا

 روش حفاظت كاتديك با اعمال جريانروی اي به  دريچه) Z. Gramme(رام گدر همان سال، اختراع دينام توسط 
ها كه در آن  را به كار برد، هرچند نتايج كار براي بدنه كشتي  آن١٨٩٠اولين بار در سال ) T. Edison(شود، كه اديسون گ

  .بخش نبود شد، چندان رضايت والد ساخته ميموقع با ف
در اياالت متحده و ) Cumberland(دست آمد كه كامبرلند ه اولين موفقيت حفاظت كاتديك در اوايل قرن بيستم ب

سازي اثر  خنثيو هاي بزرگ  در آلمان حفاظت با اعمال جريان را جهت حفاظت مخازن بخار آب كشتي) Geffer(فر ج
بعد از مدت . كار بردنده هاي زير خاك ب هاي توليد جريان پيوسته پراكنده در لوله  سيستمناشی از هاي سرگردان جريان

  .هاي مدفون استفاده شد كوتاهي، اين روش در صنعت نفت در تگزاس براي حفاظت سازه
حفاظت اساس آن  مباني تئوري كه بر. د شگذاری پايهطور اساسي ه در فاصله دو جنگ جهاني، حفاظت كاتديك ب

  .دست آمده و بگرديده شود در همان زمان مشخص  ميانجام كاتديك 
هاي   كاربرد حفاظت كاتديك در مقياس وسيعي نظير حفاظت سازه، بعد از جنگ جهاني دومبه ويژه از آن و پس

اي حفاظتي ه در همان زمان، نياز بيشتر به سيستم.  شده استانجامهاي فراساحلي و تجهيزات شيميايي  زيرخاكي، سازه
ل فوق در رابطه با ينوآوري اصلي در خصوص تمام مسا.  پيشرفت قابل توجهي به بار آورده است،مطمئن و اقتصادي
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، بدون زوال و فداشوندهاين موارد شامل مواد آندي . افزار حفاظت كاتديك مشهور شده است مواردي است كه به سخت
  .ها الزم است  آنهايي كه براي كنترل اتوماتيك شرايط حفاظت سازهبه ويژه ها، مواد عايق، تجهيزات برقي و الكترونيكي سيم

 نظير ،شود معيار طراحي البته با دانش حاصل از رفتار مواد آندي يا عوارض جانبي و عملكرد حفاظت كاتديك تكميل مي
  .)خستگي -خوردگي(هاي پولكي، تنش مكانيكي بحراني اثرات حفاظت اضافي، رسوب

 و اوايل دهه ۶٠ در اواخر دهه هايي است كه در عمل مخصوصاً اين دانش، بخشي حاصل شكستاوری فنسفانه أمت
دست ه محيط زيست باقتصادی و انساني، زياد هاي  خصوص در كاربردهايي در درياي شمال با صرف هزينهه  ميالدي ب٧٠

  .آمده است
ها بر اساس  اين برنامه. حفاظت كاتديك به بازار آمدهاي  هاي كامپيوتري براي دستيابي به سيستم ، برنامه٨٠در دهه 

هاي محدود، المانهاي  هاي محدود، ديفرانسيل المان(هاي رياضي استوار بود و قادر به تجزيه و تحليل ميدان الكتريكي  روش
ايي و ها نظير آندهاي چاههاي نفتي دري هايي از سازه هاي پيچيده هندسي يا قسمت حتي براي سازه) محدود محيطي

  . تجهيزات بوده استیداخلهای  قسمت
آرمه است كه توسط كلرورها  كه اشاره شد، موضوع اصلي اين گزارش حفاظت كاتديك ميلگردهاي بتن طوري همان

 توجه مهندسين را در اين  بود كه اخيراًی جديدتوان گفت اين روش حفاظت، كاربرد نسبتاً مي. مورد حمله قرار گرفته است
  .د جلب كرده استزمينه به خو

ن است ت شناخته شده در زمينه حفاظت ميلگردهاي بطور كلي، حفاظت كاتديك در حال حاضر يك تكنيك كامالًه ب
كيد بر أخصوص با ته ب( موضوع داردبيشتر روشن شدن تعريف بهتر يا دي وجود دارد كه هنوز نياز به رعليرغم اينكه موا

  .)هاي پيشرفته خستگي، عارضه افزايش تردي شرايط اوليه عمليات، مواد مصونيت، ترك
سازي شرايط  نظير بهينه(ل مهم مهندسي پيدا نشده است يحل نهايي براي بعضي مسا ها، هنوز راه عليرغم اين پيشرفت

رود  بنابراين، به سادگي انتظار مي. )آرمه هاي بتن  كنترل سازهشکالتيا مجريان اوليه عمليات براي دستيابي به بهترين توزيع 
در موضوعاتي  بيشترين نوآوري نه در اصول مهندسي بلكه و احتماالً پيشرفت سالهاي اخير در آينده نيز ادامه خواهد داشت

  .، صورت گيرد مد نظر باشد"نرم افزارها" ممكن است در راس آنها که
  
   نتايج يك بررسي-٢-۵

 يک نظرخواهیهاي  پاسخت كاتديك بهتر است نظر تازه در خصوص سير تكاملي حفاظ يات بيشتر و اظهاريبراي جز
نظر  با صرف). ١ضميمه ( ارك ارسال شده بود را مورد بررسي قرار دهيمياي پ هاي جاده  كشور عضو كميته فني پل٢٧كه به 

 وضعيت توپوگرافي يا اقتصادي عالقه كمتري به حفاظت كاتديك ،ي كشورها كه به داليل آب و هواييرخ بمكهمکاری از 
ز ارزش يگزارش و ارزيابي حانتايج  ، داشته استفراواني پاسخ ساير كشورها كه در آنها اين تكنيك پذيرش ،اند  دادهنشان
اياالت متحده و كانادا از جمله كشورهايي هستند كه در آنها حفاظت كاتديك ميلگردها در كه دهد   نشان مي٣جدول  .است
 متر مربع در اياالت ۵٠٠٠٠٠ در حدود ١٩٨۶از سال (ه است ستفاده شدهاي بتني اولين بار و در مقياس وسيعي ا عرشه

  ). متر مربع در كانادا۴۳٠٠٠ در حدود ١٩٧۴متحده و از سال 
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   در کشورهای مختلفحفاظت كاتديكوضعيت  -٣جدول 

 كل سطح حفاظت شده  ها تعداد پلها يا سازه  شروع اولين كاربرد  كشور
m2   

  ۵٠٠٠٠٠  ٣۵٠  ١٩۶٨  آمريكااياالت متحده 
  ۴٣٠٠۰  ۴۴  ١٩٧۴  كانادا
  ۶۴٢٠٠  ٧  ١٩٨٧  ايتاليا
  ١۵٠٠  ١  ١٩٨٩  اتريش

  ۵٠٠  ٣  ١٩٨٧  دانمارك
  ۵۴٠  ٢  ١٩٨٩  نروژ

  ٢٠٠  ١  ١٩٨٧  فرانسه
  -  ٢  ١٩٨۶  انگلستان

  ٨٠٠  ٣  ١٩٨۵  سلواكي و اچك
  ١۵٠٠  ٢  ١٩٨۶  سيسوي

  ٢٠  ١  ١٩٨۶  ژاپن
  

است ) اداره راههاي فدرال ( FHWA  از يك برنامه مدوندر اياالت متحده، كاربرد سيستم حفاظت كاتديك بخشي
 ساير كشورها دنبال اياالت متحده و كانادا، اخيراًه ب. كند ميحمايت  مالي از نظرهاي آزمايشگاهي را   پروژهتمامكه 

، نروژ و ژاپن در س، فرانسه، ايتاليا، سوئدياتريش، سوي نظير انگلستان،. اند اندازي كرده  راه راهاي حفاظت كاتديك سيستم
  .مقياس كمتر

اوج اين مقدار . باشد هاي نصب شده از چند صد مترمربع تا چندين هزار مترمربع مي در اين كشورها، متوسط سيستم
 . مترمربع در ايتاليا است كه البته بعد از چهار سال از اولين كاربرد انجام شده است۶۴٠٠٠با رقم قابل توجه به ميزان 

  :كند ميهاي آلوده به كلر يادآوري  ازهس مختلف بازسازي یها سيستمبا اندوزي  ره راههاي فدرال بعد از تجربهگيري ادا نتيجه
  

 مقدار كلر نظر از را صرفهاي آلوده به نمك  تنها تكنيك بازسازي كه ثابت كرده است خوردگي عرشه پل" ... 
  ."كند، حفاظت كاتديك است متوقف مي

  

  :دهد ه ميياالت زير را اراؤورهاي مختلف در خصوص س خالصه جوابيه كش۴جدول 
  هاي تحقيقات علمي در موضوع حفاظت كاتديك  وجود يا فقدان برنامه -
  داليل عمده براي كاربرد حفاظت كاتديك  -
   آينده روند كار براي كاربردهاي -

 در ساير ،ود مروج كاربردهاي عملي ب FHWA،چون در اياالت متحدهکه  است ضروري اين نكته ذكر
 كه همچنين الزم به ذكر است. هاي تحقيقاتي عملي در پيشرفت اين سيستم حفاظت وجود دارد كشورها نيز برنامه

IBWK ) انستيتوETHزوريخ  (يسيدر سو، TRRL )مركز در انگلستان، )ونقل آزمايشگاه تحقيقات راه و حمل 
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چنانچه مالحظه  .يتاليا در اين زمينه فعال هستندسسات تحقيقاتي فرانسه و اؤ عمومي ژاپن و مامورتحقيقات 
دليل است كه حفاظت اين طور كلي به ه ك جهت دفاع در مقابل خوردگي بديانتخاب حفاظت كات شود، مي

اين امر . ندا طور بحراني آسيب ديدهه هايي است كه ب ي سازهور براي بازسازي فطمينانكاتديك تنها روش قابل ا
ه شده نشان يبندي ارا ، جمع۴در جدول  .باشد هاي آزمايشگاهي مي اير كشورها يا برنامهناشي از تجارب مثبت س

  .توان انتظار داشت در آينده نزديك، كاربردهايي از اين روش جديد ميكه دهد  مي
  

   اطالعات عمومي-۴جدول 
  روند كاربرد  دليل اصلي كاربرد

برنامه   كشور
  يتحقيقات

خوردگي بحراني 
  ميلگردهادر 

ارب مثبت از تج
  ساير كشورها

هاي  پروژه
  آزمايشي

 تعريف  در حال افزايش
  نشده

اياالت متحده 
    ü  ü    ü ü  آمريكا

    ü    ü      كانادا
    ü    ü  ü ü  ايتاليا
    ü    ü      اتريش

  ü   ü        دانمارك
    ü  ü  ü  ü    نروژ

    ü  ü      ü  فرانسه
    ü      ü ü  انگلستان

  ü    ü  ü    ü  سلواكي و اچك
    ü    ü  ü  ü  سيسوي

  ü  ü    ü    ü  ژاپن
 

اند، روند كاربرد رو به افزايش   داشتهآشناييسيستم حفاظت كاتديك تا حدودي با  قبالًدر تمام كشورهايي كه 
 تأثير هرچند كه در حال حاضر تمايل به كاربرد حفاظت كاتديك، تا حدودي با توجه به هزينه اين روش تحت ،باشد مي

عنوان يك تكنيك ه هاي خصوصي در استفاده از حفاظت كاتديك ب تي و شركتل راه دو اداراتسياري ازب .قرار گرفته است
كن تعداد كاربردها يآرمه نظر مساعدي دارند، ل هاي بتن عنوان يك روش بازدارنده در مقابل خوردگي سازهه بازسازي و يا ب

يس و ژاپن هنوز ير دانمارك، سوكشورهاي ديگري نظي .باشد علت هزينه زياد اين سيستم محدود ميه در حال حاضر ب
كه در  هاي داخلي هنوز تعريف نشده در حالي يس برنامهيدر دانمارك و سو. اند طرحي را براي اين روش تعريف نكرده

ها، قضاوت  ، بر اساس نتايج نظرخواهي۵در جدول  .لي در ارتباط با خوردگي ميلگردها وجود داشته استيژاپن مسا
در تكميل نتايج ارائه شده . ه شده استيدست آمده با حفاظت كاتديك تاكنون اراه نتايج بكشورهاي مختلف در خصوص 

ها عالي ذكر شده و   رفتار اين سيستم، نظير واشنگتنآمريكاهاي  عنوان مثال در بعضي ايالته در جدول بايد اضافه نمود كه ب
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، خالصه ۶جدول  .هاي كنترل بوده است ر سيستمي مشكالت درخواسطه وجود به در كانادا رضايت نسبي اعالم شده كه ب
  .دهد  مينشانبرداري را در كشورهاي مختلف  ل مرتبط با حفاظت كاتديك در حين نصب يا بهرهيعمده مسا

  
  

   ارزيابي سيستم حفاظت كاتديك-۵جدول 

گيري  فاقد نتيجه  كشور
  مهم تاكنون

  بخش  رضايتكامالً  بخش تا حدودي رضايت  ل الينحليي مسابعض

  ü        آمريكااياالت متحده 
    ü      كانادا
        ü  ايتاليا
  ü        اتريش

  ü        دانمارك
    ü  ü    نروژ

        ü  فرانسه
      ü  ü  انگلستان

      ü    چكسلواكي
    ü  ü    سيسوي

        ü  ژاپن
  

   حفاظت كاتديكمشكالت مربوط به -۶جدول 

 كشور
فاقد 
 مشكل

سيستم 
 كنترل

نصب 
 نامناسب

خرابي 
 تجهيزات

د در تردي
 ام آندود

مشکالت 
 روكش

ترديد در 
 توزيع جريان

ساير 
 موارد

    ü  ü ü  آمريكااياالت متحده 
     ü ü ü  كانادا
 ü        ايتاليا
        ü اتريش

        ü دانمارك
  ü   ü ü   نروژ

        ü فرانسه
   ü ü     انگلستان

  ü   ü ü ü  واكيلس و اچك
 ü ü     ü   سيسوي

 ü         ژاپن
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   مشخصات سازه-٧جدول 

 كشور
  عرشه

 آرمه  بتن

  عرشه 
 تنيده پيش

ساير 
 قطعات

قبل از 
۱۹۵۰ 

  دهه
 ۶٠-۵۰ 

  دهه
 ٧٠-۶٠ 

  دهه
 ٧٠-٨٠ 

  دهه
 ٨٠-٩٠ 

        بدون پاسخ آمريكااياالت متحده 
        بدون پاسخ كانادا
 ü ü   ü   ü ايتاليا
   ü   ü   اتريش

   ü  ü ü  ü دانمارك
  ü ü     ü نروژ

   ü     ü فرانسه
  ü       انگلستان

   ü  ü ü  ü واكيلس و اچك
   ü  ü   ü  سيسوي

     ü   ü  ژاپن

  
در كاربرد حفاظت كاتديك در اياالت متحده، مربوط به عدم وجود شده ل مطرح يعنوان نمونه، عمده مساه ب

خصوص در گذشته در موقع استفاده از ه ب(  استست كه هميشه در دسترس نبودههاي خوب يا آندهاي بادوام ا كننده تغذيه
ل مربوط به خطر صاعقه است كه بعضي مواقع اصابت كرده و يساير مسا ).شود آندهاي كهنه كه در حال حاضر استفاده نمي

 .ها شده است بعضي كاربريچنين بعضي ناپايداري در الكترودهاي مبنا در  هم، )١ركتيفاير(يكسوساز باعث خرابي محيط 
  .الكترودهاي مبناي مجاور استفاده گردداز بدين منظور الزم بوده جهت داشتن سطح حفاظت متوسط، 

در ايتاليا، بر خالف ساير كشورها، يك سري مسايل با اين واقعيت مرتبط است كه در بيشتر حاالت، حفاظت كاتديك 
تنيده ناشي از تصاعد   هاي پيش ن تجربه در اين زمينه و خطرات تردي كابلتنيده نصب شده است لذا فقدا هاي پيش در سازه

  .باشد مي آمده پيشمسايل دليل هيدروژن 
) در سوييس(و احتماالً در مورد كيفيت ) در انگلستان(در انگلستان و سوييس عمده مسايل مربوط به روكش آند 

 براي سيستم آند منفرد گزارش شده مناسبيه و توزيع جريان نال مرتبط با تورق بتن رويي مسارخدر نروژ نيز ب. باشد مي
هاي  هاي آندي جديد و چگونگي واكنش نظر نوظهور بودن سيستم، هنوز معلومات در خصوص دوام سيستم از نقطه .است

دهاي مبنا هاي كنترل يا خطاي كاركرد الكترو لي در ابزارآالت سيستمي در بعضي حاالت، مسازيرابوجود آمده كامل نيست، 
  .وجود داشته است

 است، هاي متداول كه حفاظت كاتديك نصب شده  در بيشتر انواع سازه،شود  مالحظه مي٧كه در جدول  طوري همان
البته در اياالت متحده و كانادا تعداد كاربردها خيلي زياد است و . ها نيز ذكر شده است عات منجمله عمر سازهساير اطال

                                                      
1- Rectifier  
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 جالب است كه اكثريت ،ذكر اين نكته چنانچه در باال اشاره شد. گيرد حاظ تنوع و عمر در بر ميها را از ل انواع سازه
 ساخت الدر حهاي  سازهتنيده بوده كه  هاي پيش ا در حال حاضر در سازهيهاي حفاظت كاتديك نصب شده در ايتال سيستم

  .شود را نيز شامل مي
 خوردگي موجود قفعنوان روشي جهت توه فاظت كاتديك ب در اين كشور بر خالف ساير كشورها كه حمشخصاً،

ابت براي جلوگيري از خوردگي به هاي مسلح مطرح است، در ايتاليا اين سيستم ب سازه هاي   روشه جايعنوان يك سيستم ث
  .شود سنتي در نظر گرفته مي

كه  طوري لذا همان. دان ه شدهساخت سال عمر ٢٠بيش از با آرمه معمولي  بتنعمدتاً از ها  در بيشتر كشورها، سازه
طور ه له را بأاي از اين مس  خالصه٨جدول .  حفاظت كاتديك ممكن است در انواع سطوح سازه استفاده شود،اشاره شد

  .دهد ه مييروشن و واضح ارا
 زدا است كه با هاي يخ  در اغلب حاالت نمك،ها در معرض آن هستند  عامل اصلي تهاجم كه سازهبا در نظر گرفتن

هاي صنعتي و دريايي  ، اثر تهاجمي محيطيكي ديگر از علل. شود مقادير مختلفي استفاده ميبا توجه به كشورهاي مربوطه 
 هر نوع تعمير انجام شده قبل از تأثيرهاي حفاظتي و   اطالعات الزم در خصوص وجود يا عدم وجود سيستم٩جدول . است

  .دهد  توقف خوردگي را نشان مياعاده به سيستم حفاظت كاتديك براي بازسازي و
هايي كه حفاظت كاتديك در آنها نصب شده فاقد   توان مشاهده نمود كه در بيشتر حاالت سازه  مي٩از جدول 

ها، ستونها و  بندي در پايه هاي آب سيستمبرخي  ضروري است كه نصب نكتهتوضيح اين . بندي بوده است هاي آب سيستم
  .توانست اعمال گردد ي سنتي نمبا روشها  ساير سازه

   كاربردهاي حفاظت كاتديك-٨جدول 

 تير شاه عرشه پل كشور
ها  پايه

 ها ستون
 رياييمحيط د محيط صنعتي زدا يخمواد   تونل

 ü  ü  ü ü ü آمريكاالت متحده ااي
  ü    ü ü كانادا
   ü    ü ايتاليا
   ü ü ü  ü اتريش

 ü ü ü ü ü   دانمارك
 ü ü    ü  نروژ

   ü    ü رانسهف
  ü  ü  ü ü انگلستان

   ü  ü ü ü واكيلس و اچك
 ü    ü    سيسوي

 ü    ü ü   ژاپن
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عنوان يك سيستم دفاعي يا ه طور عادي حفاظت كاتديك به  ايتاليا در اين خصوص استثنا است، چرا كه ب،البته
د يندي غيرضروري يا زاب هاي آب  سيستم،شود  نصب ميهايي كه اين سيستم در آنها بازدارنده تلقي شده و بنابراين در سازه

ه ت، ب در اغلب حاال،شود يراتي كه قبل از كاربرد حفاظت كاتديك انجام ميعمشود، ت كه مالحظه مي طوري همان .باشد مي
ر طوه ب) رقوخورده، آلوده، مت ترك(ديده  صورت عمليات موضعي بوده و در بيشتر موارد فقط به برداشتن بتن آسيب

  .شود مكانيكي و جايگزيني با بتن جديد محدود مي
شود كه از نظر اصول عملكرد حفاظت كاتديك بر خالف ساير  كيد ميأاين ديدگاه خيلي مهم است و مجدداً ت

 بلكه برداشتن قسمتي كه از لحاظ مكانيكي ،ها برداشته شودرهاي تعمير، ضروري نيست كه تمام بتن آلوده به كلرو روش
ه جويي واضحي را از دو بعد عملي و اقتصادي همراه با نتايج عالي كه تا ب اين تكنيك صرفه. ستي اي است كاففاقد ايمن

  .دهد ه مييدست آمده، اراه حال ب
هاي داده شده به اين نكته در پرسشنامه نشان داد كه تعميرات  ي پاسخرخچنين بايد خاطر نشان نمود كه چگونه ب هم

  . نتيجه در آخرين مرحله حفاظت كاتديك استفاده شده است.ها به نتايج مطلوبي نرسيده بودند  روشانجام شده قبلي با ساير
 نوع آند نصب شده، به سالي كه حفاظت كاتديك استفاده شده بود بستگي دارد كه حداقل در ،شود چنانچه مالحظه مي

  .باشد طور مي  اينآمريكاشمال 

  هاي حفاظت  سيستم-٩جدول 

 آسفالت ماستيك غشاء نازك  بندي بدون آب كشور
  تعميرات قبل از 
 حفاظت كاتديك 

 ü   ü آمريكا متحده اياالت
 ü ü   كانادا
    اكثراً ايتاليا
    اكثراً اتريش

 ü   ü دانمارك
    ü نروژ

 ü  ü  فرانسه
 ü   ü انگلستان

 ü   ü واكيلس و اچك
    ü يسيسو

    ü ژاپن

  
گردد كه آندهاي منفرد فروسيليكون با  ها به دهه هفتاد بر مي  زمان نصب اولين سيستم، گفته شدطور كه قبالً همان
ها تركيبي از كابلهاي پليمري رسانا در داخل  در اوايل دهه هشتاد، بيشتر سيستم .هاي آسفالت رسانا استفاده شد روكش اليه
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 غالباً ١٩٨۶ - ١٩٨۵كه در كاربردهاي سالهاي  ر حالي د،)هاي شياري سيستم(ه قرار گرفته بود ششيارهاي خاص در عر
  .قرار گرفتاستفاده مورد هاي مسي با روكش پليمري رسانا  كابل

 انتخاب شد و )نوبل(  نجيبها با تيتانيوم مشبك گسترده با روكشي از اكسيدهاي فلزات  به بعد، سيستم١٩٨٧از سال 
 تا به امروز ١٩٨٨ترين نوع از   يكي از پرمصرفکمیر نتيجه از لحاظ خيلي زود نسبت به انواع ديگر ترجيح داده شد و د

طور عملي انواع ه دهد كه به جز اياالت متحده و كانادا كه آنجا ب  نشان مي١٠خالصه تمام موارد فوق در جدول  .است
 كه بيشترين دنبال پيشرفت اين سيستم، در كشورهاي ديگر نيز، سيستميه مختلف حفاظت كاتديك نصب شده است، ب

جالب است . هاي حفاظت كاتديك است كاربرد را دارد نوع تيتانيوم مشبك گسترده است كه جديدترين نسل سيستم
سازي سطوح مورد كاربرد سيستم حفاظت كاتديك با تيتانيوم مشبك را مدنظر قرار دهيم كه عمدتاً با سندبالست،  آماده

 با فشار زياد جت آب در اياالت )Hydroscarifying(اخيراً هيدروتراش  تراشيدن مكانيكي انجام شده و  وهيدروبالست
  .گيرد قرار ميمتحده، ايتاليا و استراليا مورد استفاده 

ه  ب١١هاي كنترل در جدول  مشخصات سيستم. ترين قسمت حفاظت كاتديك سيستم كنترل مورد استفاده است مهم
ها است  آوري دستي داده جمع. شود رل كه در اكثر حاالت استفاده ميقابل ذكر است سيستم كنت. طور خالصه ذكر شده است

  .شود كه مستقيماً از نقاط خاص انجام مي

  شده  آندي نصبهاي  انواع سيستم-١٠جدول 

 كشور
فروسيليكون با 
  آسفالت رسانا

سيستم 
 شياري

سيستم 
 ارزيابي

روكش 
 رسانا

سيم پليمري 
 رسانا

تيتانيوم 
 مشبك

آند خارجي 
 آب دريا 

  ü ü ü ü ü ü آمريكااياالت متحده 

  ü ü ü ü ü ü كانادا

  ü      ايتاليا

  ü      اتريش

  ü ü ü    دانمارك

  ü      نروژ

  ü      فرانسه

  ü ü     انگلستان

  ü ü     واكيلس و اچك

 ü ü ü      سيسوي

   ü ü     ژاپن
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  ل ارزيابي و كنترهاي  مشخصات سيستم-١١جدول 
 مقرهنوع  خروجي ركتيفاير نوع ركتيفاير  در محل

 كشور
 دستي اتوماتيك

كنترل 
از راه 

 دور
E 

 ثابت
I 

 ثابت
E-I 
  وصل/قطع   E  I ثابت

الكترود 
 مبنا

اخذ 
 جريان

مسلح به 
 ميلگرد

 متحده اياالت
 آمريكا

 ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

 ü ü  ü   ü ü ü ü  ü كانادا
 ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü  ايتاليا
   ü   ü  ü ü  ü  اتريش

   ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü دانمارك
   ü  ü ü  ü ü ü ü  نروژ

 ü   ü  ü ü ü ü ü ü  فرانسه
   ü   ü  ü ü  ü  انگلستان

   ü ü ü ü  ü ü ü ü ü واكيلچكس
 ü   ü  ü ü ü ü ü ü  سيسوي

 ü     ü ü ü  ü ü  ژاپن

  
 انتخاب شده ب يك روش عملي و خيلي جال،يسيهايي نظير دانمارك، ايتاليا و سو در كشوره ويژههر چند اخيراً ب
ها به يك كامپيوتر در دوردست در تعدادي از  آوري، بررسي و انتقال داده جمع. است) Remote(كه كنترل از راه دور 

  . شده استهاي نصب شده موجود با استفاده از يك خط تلفن قبالً انجام شده يا در نظر گرفته سيستم
با استفاده از يك برنامه خاص در يك كامپيوتر شخصي، سيستم كنترل از راه دور امكان بررسي و كنترل كل سيستم 

د كه از لحاظ اقتصادي ساز حفاظت كاتديك يك يا چند سازه مجاور هم را از موقعيتي حتي چندين كيلومتر دورتر ميسر مي
  .  استو ماهيت عملي از مزاياي آشكاري برخوردار

طور ه ها ب كه سازه خصوص اينه  ب،ها نيست اي در روي سازه ضرورتي به ارزيابي نقطهديگر با توجه به اين امكان، 
كه با سيستم كنترل از  باشد، در حالي دسترسي به اين نقاط مشكل ميو تناوب در معرض برداشتن سطوح يا جابجايي بوده م

  . استپذير راه دور كنترل متناوب سيستم امكان
در اياالت متحده و كانادا . دهد  مينشان تعداد دفعات كنترل سيستم حفاظت را در كشورهاي مختلف ١٢جدول 

بار در هفته متغير  بار در هر دو ماه تا حداكثر يك دفعات كنترل در اولين سال نصب با توجه به شرايط نصب از حداقل يك
اطالعاتي از مراحل كار در . شود دو ماه اين كنترل و ارزيابي انجام ميكه در ساير كشورها هر ماه يا هر   در حالي،است

 ١٢بار در هر دو ماه با حداكثر  س و ژاپن در دسترس نيست، هر چند در طول عمليات، متوسط تعداد به يكيانگلستان، سوي



٣٦                                                                                      Cathodic Protection of Bridge Decks  

اظت كاتديك كه قبالً شرح داده در مورد دانمارك سيستم كنترل از راه دور براي حف. بوده است) يكبار در ماه(بار در سال 
  .شد، اتخاذ شده است

  بازرسی دوره -١٢جدول 
 تعداد در سال

 اولين سال كشور
و  ۴  ٣  ٢  ١

  بيشتر
 سطح مهارت اپراتور

 متحده اياالت
 آمريكا

 متخصص خوردگي ü    متغير

 متخصص خوردگي ü    متغير كانادا

  برقمهندس ü ü   هر ماه ايتاليا

  باتجربهمهندس   ü   ماههر دو اتريش

 مهندس برق ü    هر ماه دانمارك

 مهندسين برق و باتجربه ü   ü متغير نروژ

 مهندس باتجربه  ü   هر ماه فرانسه

 مهندس باتجربه ü     انگلستان

 مهندس باتجربه     متغير واكيلچكس

 متخصص خوردگي     متغير يسيسو

 مهندس باتجربه      ژاپن

  
  .ارايه نشده استهاي اقتصادي اطالعات قابل اعتمادي  جنبهبراي سفانه أ نظرخواهي متدر اين

  
  گيري  نتيجه-٣-۵

ها نقش  ولين كه در نوسازي سازهؤتوان گفت كه مهندسين، طراحان و مس هاي پرسشنامه، با اطمينان مي از پاسخ
عنوان يك ه براي توقف خوردگي ميلگردها بلكه بعنوان يك تكنيك ه  به عملكرد مطلوب حفاظت كاتديك نه تنها ب،دارند

  .ل هستنديسهم قا) مشابه روش ايتاليا(سيستم بازدارنده 
البته در اوايل هر تكنيكي، تمايل به انتظار و مشاهده تجارب ديگران با نتايج اخير در كاربردها وجود دارد، كه اگر 

  .شوند خواهد شد و كشورها عالقمند به كاربرد چنين تكنيكي مينتيجه مثبت بود، مسلماً به افزايش تعداد كاربردها منجر 
ل زير يگيرنده مسا برطور آشكار دره  ب،شود كه احتماالً در آينده مطرح مي تمام شرايطي كه مستلزم اطمينان از تمام مواردي

  :باشند مي
 به حالت  است و يامرتبطكيفيت ضعيف بتن   بهكه آيا خرابي عرشه يك پل يا سازه بايد شناسايي شود -١

  .ارتباط داردخوردگي ميلگردها 
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 سال طراحي شود در غير ٢٠شود، بايد حداقل براي مدت   پلي كه سيستم حفاظت كاتديك براي آن تأمين مي-٢
يك مثال .  گران خواهد بود،اي با حجم زياد ترافيك كه شامل يك سوپر سازه است سازهتعويض اين صورت 

نقص بوده و بديهي است  اي يكپارچه و بي آرمه است كه از نظر سازه کس بتنخوب براي اين موضوع، با
  .اي نيست  امر ساده آرمه عيب باکسی بتن دستيابي به سازه بي

  . براي كاربرد امكانات بالقوه مفيد نظير خط تلفن جهت كنترل از راه دور بايد شرايط الزم فراهم باشد-٣
هاي متداول  شود تا كاربرد حفاظت كاتديك از نظر اقتصادي با تكنيكها بايد در سطح مناسب حفظ   هزينه-٤

شود قابل مقايسه باشد، از اين نظر بايد اشاره كرد كه هزينه تابعي از تعداد  نگهداري كه غالباً امروزه استفاده مي
ها را در  هزينهچنانچه كاهش ارقام . يابد لذا با افزايش تعداد كاربردها، هزينه طرح كاهش مي. كاربردها است

  .وضوح ديد توان به اياالت متحده و كانادا مي
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   ضميمه-۶

  پرسشنامه
  االت عموميؤس
  
  ي حفاظت عرشه پلها استفاده شده است؟ارب آيا حفاظت كاتديك قبالً در كشور شما -١

  £ خير    £ هبل  
   است از چه زماني؟مثبتاگر جواب 

   استفاده شده است؟ در چند پل حفاظت كاتديك-٢
  نصب شده چقدر است؟در آنها  كه در كشور شما اين سيستم هايی  كل سطح عرشه پل-٣
  ها استفاده نشده، آيا در آينده نزديك قصد استفاده وجود دارد؟  اگر حفاظت كاتديك هنوز در كشور شما براي عرشه پل-۴

  £ خير    £ هبل  
  ر دست اقدام است؟آيا برنامه تحقيقاتي شامل كاربردهاي عملي د

  £ خير    £ هبل  
  ...)دانشگاه، مراكز تحقيقاتي و( برنامه تحقيقاتي را مشخص كنيد در ول ؤمسارگان لطفاً 

ه هزينه خيلي زياد، تا ب(شود دليل اين امر چيست؟  ها هنوز استفاده مي  اگر در كشور شما حفاظت كاتديك در عرشه پل-۵
  ... )حال آزمايش نشده و 

تجارب مثبت ساير (كنيد دليل اصلي براي اين تقسيم چيست؟  ميها استفاده  حفاظت كاتديك در عرشه پل از اگر -۶
  ... )هاي بحراني و كشورها، نياز فوري به تغيير در سازه

   آيا روند كاربرد حفاظت كاتديك در كشور شما رو به افزايش است؟-٧
 £ خير    £ هبل  

  د؟يگير  حفاظت كاتديك در كشورتان را در نظر ميدست آمده از كاربرده  چگونه نتايج ب-٨
  لي در كاربرد حفاظت كاتديك مطرح است؟ي چه مسا-٩
  
  

اند،  كار بردهه  فقط براي كشورهايي است كه حفاظت كاتديك را حداقل در مرحله آزمايشي بصفحه مقابلپرسشنامه 
 مورد خيلي مهم ۵شود  از اين رو توصيه مي.  داردهاي منفرد اشاره كه مشاهده خواهيد كرد، پرسشنامه به پل طوري همان

  .يديطور جداگانه تكميل نماه ها را در كشورتان انتخاب و پرسشنامه زير را براي هر پل ب ه پلشحفاظت كاتديك عر
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  پرسشنامه حفاظت كاتديك پل
 

  
   محل پل-١-١
  ....... ............)متر(طول    ....................) متر(عرض     ابعاد -٢-١

  تعداد دهنه     اند بتعداد         )مترمربع(سطح عرشه پل 
  ...)آرمه،  تنيده ، بتن پيش( نوع سازه -٣-١
   سال ساخت-۴-١
  )متوسط ساليانه( حجم ترافيك -۵-١
  

  
   ..................حداكثر    ..............حداقل      در تابستان درجه حرارت -١-٢

   ..................حداكثر    ..............حداقل      در زمستان         درجه حرارت
  زدا  مقدار كاربرد نمك يخ-٢-٢

   ......................متوسط تعداد روز در سال  
kg/mمتوسط   

   ............................. در سال2
   ......................................زدا نوع نمك يخ  

 £ خير    £ هبل    ريايي است؟ آيا پل در معرض محيط د-٣-٢
 £ خير    £ هبل          آيا پل در معرض محيط خورنده است؟ 

  £  ناحيه تر و خشك يا جزرومد  £  سازه تحتاني   £عرشه    چه قسمتي از پل؟ ، استمثبتاگر جواب 
  

  
  ؟ آيا حفاظت كاتديك در پل نصب شده است-١-٣
  . رجوع شود٢-٣ است به سوال ثبتم؟ اگر جواب )پل جديد( در حين عمليات ساخت پل £
  . رجوع شود۴ است به سوال مثبت؟ اگر جواب )پل موجود( برداري از پل   در حين بهره£
  

   مشخصات پل- ١

   آب و هوا- ٢

  نصب حفاظت كاتديك- ٣
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  ؟ در اولين مورد، حفاظت كاتديك در چه حالتي نصب شد-٢-٣
  . رجوع شود۶ال ؤ است به سمثبت بتن تازه؟ اگر جواب £
  . رجوع شود۵ل اؤ است به سمثبتآوري شده؟ اگر جواب   بتن عمل£
  

  
  ه يا سازه تحتاني ناشي از خرابي خوردگي تعمير شده است؟شرع آيا -١-۴

  £ خير    £ هبل  
  .........................؟ ، سال تعميرجواب مثبت است، اگر -١-١-۴
  ؟...)نوع روكش، مصالح و (  چگونه تعمير شد -٢-١-۴
  ؟)m2( اگر تعمير عرشه بوده مقدار آن -٣-١-۴
  ها بوده، چه تعداد بوده است؟ ها يا پايه  اگر تعمير تيرها يا كالهك پايه-۴-١-۴
  ؟ درصد كل سطوح تعمير شده-۵-١-۴
   £خير    £ هبل     آيا پراكندگي جريان وجود داشته است؟ -٢-۴
  وجود داشت؟ آيا مورد آشكاري -٣-۴
  ؟ استمشاهده شده، سيمان يا مصالح آب كلرور در مرحله ساخت دروجود  -١-٣-۴

  £ خير    £ هبل  
  استفاده شده بود؟) تسريع كننده گيرش( عنوان زودگيره ب) CaCl2( كلرور كلسيم -٢-٣-۴

  £ خير    £ هبل        
  £ خير    £ هبل     ؟ مواد آب بند-۴-۴

  چه نوعي؟
   از آزمايشات زير كداميك انجام گرفته است؟-۴-۵
  هادي پتانسيل نيمه     £
  نقشه آلودگي     £
  شبررسي ضخامت پوش     £
  كنترل پيوستگي در ميلگردها     £
  )ها مقاومت فشاري، درصد هوا، آسيب(گيري  آزمايش مغزه     £
  عمق كربناسيون     £
   [          ]  نمودار       حجمي   ]    [       نمايش كلرايد     £
  . ساير موارد را ذكر كنيد£

   شرايط پل قبل از نصب حفاظت كاتديك- ٤
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  : روش پرداخت سطح بتن قبل از نصب-١-۵
  سندبالست   £
  هيدروبالست   £
  هيدروتراش   £

  ).توضيح دهيد(موارد ساير 
  : اگر نصب سيستم در يك پل موجود بوده، روش پرداخت سطح قبل از نصب-٢-۵
  سند بالست   £
  هيدروبالست   £
  هيدروتراش   £
  )ريزي مجدد دال بتني و بتن( تخريب هيدروليكي    £

  .)توضيح دهيد(موارد ساير 
  

  
  ت كاتديك شد؟ چه شرايط فيزيكي منجر به نصب حفاظ-١-۶
  هاي حفاظت شده  قسمت-٢-۶
  ) و سطح بر حسب مترمربع تعداد دهنه( عرشه £
  )سطح بر حسب مترمربع(رو   حاشيه پياده£
  )سطح بر حسب مترمربعتعداد و  (اهريت £
  ) سطح بر حسب مترمربعوتعداد (ها   كالهك پايه£
  )تعداد و سطح بر حسب مترمربع( ها   پايه£

  )نوع و سطح بر حسب مترمربع(اي  ههاي ساز ساير قسمت
  تنيده انجام گرفته است؟ هاي پيش  چه مالحظاتي براي حفاظت سازه-٣-۶
   مشخصات سيستم حفاظت كاتديك-۶-۴
   تاريخ نصب-١-۶-۴
  )ر مترمربعب آمريكادالر (مين و نصب سيستم كنترل أغير از ته  هزينه نصب سيستم ب-٢-۶-۴
  ) مترمربعبر آمريكادالر ( كنترل مين و نصب سيستمأ هزينه ت-٣-۶-۴

  خت سطح بتن قبل از نصب روش پردا-٥
  

  سيستم حفاظت كاتديك-٦
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  )نوع آندها( سيستم اعمال جريان -۶-۴-۴
  تيتانيوم مشبك   £
  سيم پليمري رسانا   £

  .ساير موارد را شرح دهيد
   سازنده آند-۶-۴-۵
   مشخصات رويه-۶-۵
   نوع مواد-١-۶-۵
  )متر ميلي( ضخامت متوسط -٢-۶-۵
  

  
   نوع ركتيفاير-١-٧
  ولتاژ ثابت   £
  ابتجريان ث   £
  ولتاژ و جريان ثابت   £
  مجهز به كنترل از راه دور   £
   مراحل كنترل-٢-٧
   نوع سيستم كنترل-١-٢-٧
   كنترل در محل£
  T/Rها و تنظيم   جمع آوري اتوماتيك داده£
  T/Rها و تنظيم  آوري دستي داده  جمع£
   كنترل از راه دور£
  يات سيستم كنترلي جز-٢-٢-٧
  هاي كنترل رهمق نوع -٣-٧
  مي داخلييالكترودهاي مبناء دا   £
  الكترودهاي مبناء دستي سطحي   £
  )ماكروسل (جهزهاي م مقره   £

  ).شرح دهيد(ساير موارد 
  
  

   سيستم كنترل- ٧
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  :ها و وظايف ركتيفاير كنترل  نوع قرائت-۴-٧
  جريان خروجي   £
  ولتاژ خروجي   £
  قطع و وصل   £

  ساير موارد
  ...)ماهيانه، هر دو ماه و( دفعات كنترل -۵-٧
  ل آزمايش سيستم در چه سطحي است؟وؤتخصص افراد مس -۶-٧
   معيار حفاظت-٧-٧
£ mVدپالريزاسيون١٠٠   
£ mV تغيير جهت ٣٠٠   
£ E log I  

  ساير موارد
  £ خير    £ بله      كند؟   آيا سيستم مطابق طراحي كار مي-٨-٧
   اگر جواب منفي است دليل خرابي چيست؟-٩-٧
  ؟ايد داشته...  لحاظ كنترل، عملكرد و لي ازي آيا در حين نصب سيستم مسا-١٠-٧

  £ خير    £ بله  
  : استمثبت اگر جواب -١١-٧

  ؟اي در چه مرحله
  لي؟يو چه نوع مسا
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  فهرست انتشارات
  

  قيمت  سال انتشار  كتابعنوان 
  )ريال(

      هاي تحقيقاتي پروژه) الف
  ٠٠٠/١١  ٨٣  بهار    كاربرد آب و مصالح محلي چابهار براي ساخت بلوكهاي ساختماني .١
  ٠٠٠/١٣  ٨٣  بهار    گيرهاي ايمني در راهها هاي طراحي و كاربرد حفاظها و ضربه شيوه .٢
  ٠٠٠/١۴  ٨٣  بهار    ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون باالست  .٣
  ٠٠٠/٢٧  ٨٣  بهار    هاي بتني و آسفالتي  بررسي و مقايسه فني و اقتصادي رويه .٤
  ٠٠٠/١۶  ٨٣  مستانز    بررسي مسائل كمي و كيفي مصرف قير در راههاي كشور .٥
  ٠٠٠/١١ ٨۴  بهار    ضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيك .٦
  ٠٠٠/١١ ٨۴  بهار    سازي پايه عالئم راه راهنماي طراحي و ايمن .٧
ر در ارزيابي و توجيه فني و اقتصادي، اجتمـاعي و زيـست             .٨ بررسي عوامل مؤث

  آهن  هاي راه و راه محيطي پروژه
    

  تابستان
 
٨۴ 

  
٠٠٠/٢۴  

سـطحي راه،     راهنماي طراحي واجراي سيستم زهكشي آبهاي سـطحي و زيـر           .٩
  )هاي اجرايي و نقشه(آهن وفرودگاه  راه

    
  تابستان

 
٨۴ 

  
٠٠٠/۲۳  

هاي آسفالتي بر اساس عملكرد و پيـشنهاد       يد طرح مخلوط  هاي جد   روش .١٠
  روش مناسب براي كشور

    
  تابستان

 
٨۴ 

  
٠٠٠/١٣  

  ٠٠٠/١٨ ٨۴  تابستان    هاي خاكريز و روسازي راهها راهنماي تثبيت اليه .١١
  ٠٠٠/١۴ ٨۴  تابستان    تسليح خاكريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد .١٢
  ٠٠٠/٢٠ ٨۴  پاييز    ونقل ريلي هاي هوشمند حمل سيستم .١٣
  ٠٠٠/١٧ ٨۴  زمستان    ظرفيت باربري محوري شمعها .١٤
  ٠٠٠/٢۶ ٨۴  زمستان    هاي راه ها در پل و سازه راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات و نقشه .١٥
نامه نحوه بارگيري، حمل و مهـار ايمـن بـار وسـايل نقليـه بـاربري                   آيين .١٦

  اي جاده
  ٠٠٠/۵٠ ٨۴  زمستان  

  ٠٠٠/١۴  ٨۵  بهار    ها ريزها و خاكبرداريتثبيت شيب شيرواني خاك .١٧
  ٠٠٠/١٠ ٨۵  بهار    روشهاي نوين تعيين مشخصات و ارزيابي روسازي راه .١٨
سـنجي اقتـصادي آن در        روشهاي بازيافت سرد و گرم آسـفالت و امكـان          .١٩

  ايران
  ٠٠٠/١۵ ٨۵  بهار  

  ٠٠٠/٢٢ ٨۵  بهار      آزادراههاي كشوردر عوارض اخذهاي ساماندهي   روشبررسي و ارائه . ٢٠
 مخلوطهاي آسفالتي براي مناطق گرمسير، سردسير و شـيبهاي    معيارهاي طرح .  ٢١

  ها تند جاده
    

  بهار
 
٨۵ 

  
٠٠٠/٢٠  



 

  ٠٠٠/١۷ ٨۵  تابستان    كاربرد پليمر در بهبود خواص قيرها و مخلوطهاي آسفالتي. ٢٢
  ۰۰۰/۷۵ ۸۵  پاييز    مديريت پل. ۲۳

         

          هاي تخصصي گزارش) ب
 ٠٠٠/١٠  ٨٢  تابستان    ايمني راهمميزي  . ١
 ٠٠٠/١٠  ٨٢  پاييز    پيشنهاداتي براي آزمايش ژئوتكستايلها . ٢
 ٠٠٠/١٠  ٨٢  پاييز    راهنماييهاي سودمند براي طراحي و ساخت خاكريزهاي راه  . ٣
روشها و شرايط الزم براي عمليات خـاكي بـه منظـور كـاهش اثـرات زيـست            . ٤

  هاي راه محيطي پروژه
    

  پاييز
  
٨٢  

٠٠٠/١٠ 

 ٠٠٠/١٠  ٨٢  پاييز    لودگي ناشي از دي اكسيد نيتروژن در تونلهاي راهآ . ٥
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    ايمني در تونلها . ٦
 ٠٠٠/١٠  ٨٣ بهار    مديريت ترافيك و كيفيت سرويس . ٧
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    هاي موجود بين شهري بهينه سازي شبكه . ٨
 ٠٠٠/١٠  ٨٣  بهار    بيست و دومين همايش جهاني راه پيارك . ٩

 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    نقل عمومي و ها و منافع اجتماعي حمل  هزينهها يارانه . ١٠
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    ريزي و بودجه در شبكه راهها برنامه . ١١
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    روشهاي مشاركت همگاني در توسعه پروژه راه . ١٢
  ٠٠٠/١١ ٨٣ بهار    )بنزين و گازوييل(المللي سوخت  هاي بين قيمت . ١٣
  ٠٠٠/١١ ٨٣ بهار    ٢٠١٠ل نقل اروپايي تا سا و سياست حمل . ١٤
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    مباني تحليل اقتصادي . ١٥
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ بهار    GRSP ٢٠٠٣گزارش ساالنه ژوئيه  . ١٦
 ٠٠٠/١٠  ٨٣  بهار    راهنماي مميزي ايمني راه . ١٧
 ٠٠٠/١٠  ٨٣  تابستان    IRFهاي  راهنماي فيلم . ١٨
شد و شـرايط      و  پذير براي آمد    هاي انعطاف   انتخاب مصالح و طراحي روسازي     . ١٩

  وهوايي سخت بآ
    

  تابستان
  
٨٣  

  
٠٠٠/١۶  

  ٠٠٠/١٠  ٨٣  تابستان    راههاي دسترسي به مناطق برون شهري . ٢٠
  ٠٠٠/١١   ٨٣  تابستان    روشهاي ساده نگهداري راه  . ٢١
 ٠٠٠/١٠   ٨٣  تابستان    تجهيزات اتوماتيك بررسي ترك خوردگي روسازي راه . ٢٢
 ٠٠٠/١٠  ٨٣  پاييز    ارتقاء و بهبود عملكرد داخلي راهها . ٢٣
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ پاييز    ين مالي و ارزيابي اقتصاديتأم . ٢٤
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ پاييز    بهبود تأمين منابع مالي و مديريت نگهداري راه . ٢٥



 

 ٠٠٠/١٠  ٨٣ پاييز    پذير موجود هاي انعطاف بازيافت روسازي . ٢٦
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ پاييز    نقل هوشمند و حمل . ٢٧
 ٠٠٠/١٠ ٨٣ پاييز    هاي راهسازي محيط زيست و پروژه . ٢٨
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  پاييز    تر هاي ايمن يت براي داشتن جادهتقسيم مسؤول . ٢٩
  ٠٠٠/١٠   ٨٣  زمستان    اي نقل جاده و هاي پايدار حمل گيري در اعمال سياست فرآيند تصميم . ٣٠
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  زمستان    اي  كيفيت خدمات جاده . ٣١
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  زمستان    ها روشهايي براي ارزيابي خطر وقوع زمين لغزه . ٣٢
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  زمستان    هاي راه در كشورهاي عضو پيارك براي پروژهروشهاي ارزيابي اقتصادي  . ٣٣
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  زمستان    هاي نگهدارنده خاك راهنماي ارزيابي سيستم . ٣٤
  ٠٠٠/١٠  ٨۴  بهار    آشنايي با مفاهيم مديريت روسازي . ٣٥
هـاي    راهنماي انعقاد قرارداد، نحوه انتخاب و مـديريت مـشاوران در فعاليـت             . ٣٦

  مهندسي پيش از ساخت
    

  اربه
 
٨۴ 

  
٠٠٠/١٠  

  ٠٠٠/١٠ ٨۴  بهار    تضمين كيفيت در عمليات خاكي . ٣٧
 ٠٠٠/١٠ ٨۴ بهار    هاي بتني مسلح پيوسته رويه . ٣٨
 ٠٠٠/١٠ ٨۴  بهار    ها، تجربيات موجود و پيشنهادات ها، دستورالعمل بندي تونل طبقه . ٣٩
 ٠٠٠/١٠ ٨۴ بهار     اقتصادي در مديريت راه-هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مدل . ٤٠
 ٠٠٠/١٠ ٨۴  تابستان    ونقل عمومي نقل تركيبي، اقداماتي جهت تشويق به استفاده از حمل و حمل  . ٤١
 ٠٠٠/١٠ ٨۴  تابستان    پيشرفت مديريت و تأمين بودجه نگهداري راهها در افريقا . ٤٢
  ٠٠٠/١١ ٨۴  پاييز    برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه . ٤٣
  ٠٠٠/١٧ ٨۴  پاييز    سيا و اقيانوسيه، آ٢٠٠٣ونقل در منطقه اسكاپ در سال  بررسي توسعه حمل . ٤٤
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    تبادل فناوري و توسعه  . ٤٥
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    راههاي داراي رويه بتني   . ٤٦
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    تجديد ساختار بخش راه  . ٤٧
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    نقل كاال   و حمل . ٤٨
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    GRSP ٢٠٠٤گزارش ساالنه ژوئن  . ٤٩
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان                                                                       شده در خاكريز  خرد بتن و آسفالتي هاي رويه بازيافت از حاصل حمصال بكارگيري . ٥٠
  ٠٠٠/١٠ ٨۴زمستان             تراكم ترافيك در آزادراهها و بزرگراهها . ٥١
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  نزمستا    كاربرد بتن غلتكي در راهسازي   . ۵٢
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    راهنماي تأمين روشنايي راهها  . ۵٣
  ٠٠٠/١٠ ٨۴  زمستان    راهسازي در نواحي بياباني. ۵۴
  ٠٠٠/١٠ ٨۵  بهار    مديريت عملكرد پلها. ۵۵



 

  ٠٠٠/١٢ ٨۵  بهار    نقل ريلي و سيستم مديريت ايمني در صنعت حمل. ۵۶
  ٠٠٠/١٠ ٨۵  بهار    اييراهنماي مميزي سيستم مديريت ايمني هو. ۵٧
  ٠٠٠/١٠ ٨۵  بهار    توسعه ابزارهاي سنجش عملكرد. ۵٨
  ٠٠٠/۳۰ ٨۵  تابستان    )جلد اول(نواحي كنار راه و زهكشي نگهداری . ۵٩
  ٠٠٠/۳۰ ٨۵ تابستان    ) جلد دوم(تعمير و نگهداري راههاي شوسه . ۶٠
  ٠٠٠/٢۵ ٨۵ بستانتا    )جلد سوم(تعمير و نگهداري راههاي داراي رويه آسفالتي . ۶1
  ٠٠٠/١۵ ٨۵ تابستان    )جلد چهارم(ها و ادوات كنترل ترافيك  نگهداري سازه. ۶2
  ۰۰۰/۱۰ ٨۵ تابستان    فناوري و اقدامات ابتكاري كنترل ترافيك در اروپا. ۶۳
  ۰۰۰/۱۰ ٨۵ تابستان    معرفي سيستم مديريت ريسك. ۶۴
  ۰۰۰/۱۲ ٨۵ تابستان    سازي زيرسازه پلها تعمير و مقاوم. ۶۵
  ۰۰۰/۲۰ ٨۵ پاييز    اي برداري و نگهداري تونلهاي جاده الگوي مناسب براي بهره. ۶۶
  ۰۰۰/۲۶ ۸۵  پاييز    مديريت ايمني راه. ۶۷
  ۰۰۰/۱۰ ۸۵  پاييز    اي بر مديريت ريسك در راهها مطالعه. ۶۸
  ۰۰۰/۱۲  ۸۵  پاييز  اي                در خصوص پيشگيري از صدمات ناشي از تصادفات جاده جهاني گزارش .۶۹
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  پاييز    ارزيابي و تأمين بودجه نگهداري راه در كشورهاي عضو پيارك. ٧٠
  ۰۰۰/۱۰  ۸۵  پاييز    حفاظت كاتديك عرشه پلها. ۷۱
         

          كتب) ج
  ٠٠٠/١۵   ٨٣  تابستان    فرهنگ جامع دريايي.  ١
  ٠٠٠/٣٩  ٨٣  تابستان    )دو جلد( طراحي فرودگاه ريزي و برنامه.  ٢
  ٠٠٠/١٠  ٨٣  تابستان    فرهنگ و اصطالحات فني و مهندسي راه . ٣
  ٠٠٠/١٢۵ ٨۴  پاييز    )پيارك( راهنماي ايمني راه  . ٤
  ٠٠٠/۴٠ ٨۴  پاييز    )همراه با نسخه الكترونيك(فرهنگ مصور دريايي  . ٥

         

          لوح فشرده) د
 عنوان از نشريات وزارت راه استراليا و        ١٨۶شامل   (Austroadsنشريات   .١

  )pdfنيوزلند در موضوعات مختلف بصورت فايل 
  

  پاييز
  
٨٣  

  
۵٠٠/٣۴  

  ٨٣  زمستان    ) لوح فشرده۴٢ فيلم در ١٠٧شامل  ( IRFهاي آموزشي راه  فيلم .٢
  

۵٠٠/٣۴  
  )قيمت واحد(

 SWOV DRI , VTI, عنوان از نـشريات  ١٣٨شامل  ( SWOVنشريات  .٣

NCHRP,وضوعات مختلف بصورت فايل  در مpdf(   
  

  بهار
  
٨۴  

  
۵٠٠/٣۴  

      مجموعـه هفـت جلـدي منتـشر شـده از سـوي             ( نامه ايمني راههـا       آيين .٤



 

 ۵٠٠/۴۷  ٨۴  پاييز  )ريزي سازمان مديريت و برنامه
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