
 

 

 آرماتور  جدیداستاندارد 

 

 EN 10348-2:2018 -آرماتور گالوانیزهمحصوالت 
جدید  اجراي  آرماتور  ي استاندارد  سازه   ، گالوانیزه   براي  از  بسیاري  در  عملکرد  بتونی  هاي 

را   ایرلند  و  انگلیس  میزان  سراسر  میزیادي  به  محافظت  بخشد.  بهبود  از   صحیح اهمیت 
 شود. کم گرفته دست فوالدي نباید هاي آرماتور 

سازه در  فوالدي  آرماتورهاي  تاز  براي  بتنی  کششأ هاي  مقاومت  براي    یمین  برشی  خواص    تکمیلو 
می  استفاده  بتن  فشاري  آرماتورمقاومت  از  باید  که  است  معنی  بدان  این  انجام    ملکا  حفاظت  هاشود. 

 گرفته شود.  ،کند را خراب می خوردگی که ساختار بتن  جلويتا  گیرد 

فناوري  از  بیکی  که  رایج  می درنگ  ی هاي  فراهم  را  خوردگی  برابر  در  محافظت  از  باالیی    ، کند سطح 
برابر خوردگی    حفاظت درازمدتی   ايغوطه   گرم  ة گالوانیز  فوالد آرماتور  ي است.  اغوطه گرم    ة گالوانیز در 
بردن خوردگی  می ایجاد   بین  از  یا  به کاهش  و  بتن کمک    آرماتورکند    ، 2018کند. در دسامبر  می در 

اروپایی براي  «   EN 10348-2:2018استاندارد  فوالد  ،بتن  تسلیحفوالد  و    آرماتور  حصوالت  مگالوانیزه 
و    گیرد در نظر می   را   ايگرم غوطه   گالوانیزه   آرماتور  ة سادمشخصات    ،این استاندارد  منتشر شد.  »فوالدي 

در    ،خصوص فوالدبه   راکه باید گالوانیزه شود  یا محصول فوالدي    /وآرماتور  زییات مربوط به نوع فوالد  ج



 ENالزم براي روکش آرماتورهاي گالوانیزه که براي  هاي  د. ضخامتکنه می ئراا  ،  EN 10080محدوده  

   است. آمده 1  تهیه شده در جدول ،  10348-2:2018

خود  به    رانشان داده شده است    1در جدول    که   بیش از آنچه هایی  آرماتورهاي گالوانیزه اغلب ضخامت
 د.گیرنمی 

 

 
فوالد براي  «      EN 10348-2:2018ز  اروي بر واحد سطح و ضخامت روکش مربوطه. این جدول    جرمـ مقادیر مشخص  1جدول

 گرفته شده است.  »فوالد  گالوانیزه و محصوالت فوالديآرماتور    ،تسلیح بتن

 

گالوانیزه  فوالد  می   ،ايغوطه گرم    آرماتور  ایجاد  را  برابر خوردگی  در  از حفاظت  باالیی  به  سطح  و  کند 
تغییرات   بتنثلم  ، بتن  وضعیت  واقعی دردلیل  بتن  میزان   ، : ترکیب  و  نقوذ   ، تراکم  ، پوشش  بتن  پذیري 

 شود.  توصیه می  ، دارد  قرار محیطی که سازه در آن 

حمله    ، راهو منجر به خرابی بتن شود. این دو    الد وارد آرماتور فو  ثیر نامطلوبی برأ ت  ممکن است  راه دو  از  
 است.  يکربناته و کلرید 

  آرماتور بسیار باالیی است و حتی    pHداراي    ، شوداولین بار ریخته می   ،که بتن  در زمانی  -  کربناسیون
برابر  روکش  بی در  را  به pH .  کند می   پذیرکنش حمله  این  نیز خود  زیادي  تا حد  مواد    خاطرباال  وجود 

اکسید  دي   ،طی یک دوره زمانی  ، با این حال  آید.به وجود می د هیدروکسید کلسیم در بتن  افزودنی مانن
این اسید رطوبت حل ش کربن ممکن است در   تولید کند و  با هیدروکسید کلسیم    ده و اسید کربنیک 

 دهد.کاهش می به میزان زیادي  بتن را  pHو ترکیب شده 

 



 
 

ت  ، ابتدا در سطح  بتن قرار می أتحت  ادام ولی    ، گیردثیر  ت  سازه  عمق   بتن در  ، کنشوا  ۀبا  ثیر قرار  أتحت 
اگر  می  و  آرماتورهاي   pHگیرد  با  تماس  در  زیر  ی ب  بتن  به  متوقف    پذیريکنش  ،برسد   11/ 5روکش 
به کربناسیون    آرماتورهاي  دهد.رخ می شود و خوردگی آرماتور  می  بسیار    پذیريآسیبگالوانیزه نسبت 

دارند  که  ،کمتري  کنش pH   مقدار  چرا  توقف  از  قبل  باید  کند   5/9  به  پذیريبتن  پیدا    لذا   ،کاهش 
روي  ثیر أت  هیچگونه گذاشت.  آرماتورها  ي  نتیجهنخواهد  ت  ، در  معموال  عملکرد  أکربناسیون  بر  ثیري 
 دارد. گالوانیزه نآرماتور  

 

 
 



هاي  یا نمک   یی دریا  قطرات ریز (    کار   محیط و چه  طبیعی  چه  کلریدهاي موجود در بتن  ـ    حمله کلرید 
  ، روکشی ب  آرماتورهاي  .شوند ترکیب و منجر به خوردگی می روکش  ی ب  با آرماتورهاي  آسانی   زدایی) بهیخ

رخ    يآن حمله کلرید   بیشتر ازکه    دارند    kg m-3 0.6یا    ٪   0/ 4حدود    حد نصاب کلریدي نسبتا کمی
 دهد.می 

نسبت   آرماتورهاي  و   گالوانیزه  دارند  بیشتري  تحمل  کلریدها  نصابی   به  از    بزرگتر برابر    4ـ 2  حد 
عمل  دارند.روکش  بی آرماتورهاي   دار  هاییزه سا  ، در  کلرید نوجود  محتواي  که  هیچ    اینکه   بدون  شان د 

بیش از  معموال    آرماتور گالوانیزه  ،در نتیجه.  برابر بیشتر است  10تا    ،بگذارد  گالوانیزه  آرماتور  بر ثیري  أت
 بستگی دارد.  کارزمان دقیق آن به محیط   ،گرفتنخواهد قرار حمله کلرید  در معرض سال   40

 

 

 


