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AMORSATE/INTENSIFICATE PRIN

COROZIUNE LA   INDUSTRIALE

DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA

Dr. ing. Irina POPA, chimist Alexandrina 

REZUMAT

Articolul constituie o expunere sistematizat  a unor

aspecte teoretice i practice, privind degrad rile

co urilor industriale din beton armat din ara

noastr  sub aspect al coroziunii, ca fenomen

declan ator sau/ i accelerator. În acest sens, sunt

prezentate principalele tipuri de cauze ce determin

degrad rile co urilor, cauze specifice României,

precum i mecanisme de atac i tipuri de degrad ri

ale materialelor constitutive i ale elementelor

structurale ale co urilor industriale din beton armat.

Cuvinte cheie: 

1. INTRODUCERE

industriale pe care sunt amplasate, respectiv de   25-

iar fenomenele de degradare prin coroziune

semnificative ale trunchiului din beton armat, ceea

neremediate la timp, la nivelul tuburilor de evacuare

industriale din beton armat din România, abordarea

ABSTRACT

The paper provides a systematic presentation of

some theoretical and practical aspects concerning

degradations in industrial reinforced concrete

chimneys in Romania, caused or accelerated by

corrosion. The main types of causes that determine

the degradations in chimneys, the causes specific

to Romania, as well as the attack mechanisms and

the types of degradations for constitutive materials

and for structural elements in industrial reinforced

concrete chimneys are described.
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BETON ARMAT

urmare a fenomenelor de coroziune, sunt: a) agre-

a) 

ardere evacuate.

proceselor de degradare prin coroziune a structurii,

,

caracteristica gazelor agresive, conform NE 012/

1-2007 [10]

conform STAS 10128-86 [11]

[12]

prevederile acestor documente normative, tabelul

Clasa de agresivitate a 

mediului

beton

a aerului

%

Temperatura

mediului

°C

Caracteristica gazelor agresive 

[10], [11], [12]

61...75 max. 50

XA 1b 1m

≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa A

> 75 max. 50

61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa AXA 2b 2m

≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa B

> 75 max. 50 Gaze agresive din grupa A

61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa BXA 3b 3m

≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa C

> 75 max. 50 Gaze agresive din grupa B

XA 4b 4m

61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa C

Tabelul 1
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respectiv 2m), cu agresivitate medie (XA3b

respectiv 4m).

,

În

dioxidul de carbon (CO2),  monoxidul de carbon  (CO), 

oxizii de sulf (SOx),  oxizii de azot (NOx

Temperatura de 

acces a gazelor 

evacuate

t ≤ 80°C –

 80°C < t ≤ 200°C  –-

t > 200°C –

-

-

- dispozitive de 

-

Tabelul 2

de agresivitate a mediului atmosferic se va face în

caracteristica solidului [10], [11], [12], conform

tabelului 3, în inte

cont de prevederile documentelor normative

ale claselor de agresivitate a mediului atmosferic

Clasa de agresivitate a mediului

Caracteristica solidului
*)

61...75 Slab solubil

XA 1b 1m

≤ 60 –

> 75 Slab solubil

61...75 – higroscopicXA 2b 2m

≤ 60 – higroscopic

> 75 –

XA 3b 3m

61...75 – higroscopic

XA 4b 4m > 75 – higroscopic

*)
 Mediile cu solide cu agresivitate r 10], [11], [12] pentru beton, respectiv

Tabelul 3
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industriale, conform tabelului 3.

Clasa de agresivitate a mediului

Caracteristica solidului
*)

XA 1b 1m ≤ 60 Slab solubil

61...75 Slab solubil

XA 2b 2m

≤ 60 –

> 75 Slab solubil

61...75 –XA 3b 3m

≤ 60 – higroscopic

> 75 – higroscopic

XA 4b 4m

61...75 – higroscopic

* )
 Mediile cu solide cu agresivitate r 10], [11], [12] pentru beton, respectiv

Tabelul 4

Referitor la clasele de agresivitate a mediului

tubului de evacuare a gazelor pentru care, de

reale a parametrilor caracteristici gazelor evacuate

b) 

industrial, amorsate sau accelerate  prin coroziune.

Referitor la regimul de exploatare, în cele ce

• 

economice);

• 

turi ale gazelor de evacuare uneori peste limita

• Modificarea regimului de lucru prin

evacuat, reducerea vitezei de evacuare a gazelor,

în interiorul tubului de gaze);

• Schimbarea tipului de combustibil, ceea

ale
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3.  DEGRADAREA PRIN COROZIUNE

A PRINCIPALELOR MATERIALE

DIN BETON ARMAT

coroziunea betonului

armat presupune, în principiu, într-un mediu umed

profunzimea elementului.

coroziune a betonului: degradarea prin carbonatare

mediul atmosferic), degradarea prin dizolvare-

levigare (

ionilor H
+ 

−2

4

SO

 repetat.

În tabelul 5 sunt prezentate sumar principalele

degradare respective.

 În

a betonului de acoperire.

apelor pluviale, betonul / betonul armat este supus

concomitent mai multor tipuri de atac chimic din cele

proces de eroziune

ulterioare.

, în cazul
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Tabelul 5

Nr.

crt.

Tipul atacului 

coroziv asupra 

betonului

Caracteristici, mecanisme de atac

1.

Degradarea prin 

carbonatare

viteza de înaintare este de  0,5- face ca frontul de carbonatare a betonului 

-

Carbonatarea în sin

P 2 din aer în masa betonului 

 pH-

e volum, ca urmare a 

2.

Coroziunea prin 

dizolvare-levigare

vigarea 

transformarea pietrei de ciment într-

acestuia, iar procesul de coroziune prin dizolvare-levi

ciment.Viteza acestui tip de coroziune a betonului este mare în faza de început a atacului, apoi scade treptat, 

3. Coroziunea 

-ului mai 

-ului sub 3, ducând la distrugerea pietrei de ciment. 

-

2) procesul de coroziune 

4.

Coroziunea 

presupune trei etape: I-

betonului, a II-a -

-

urmare a  acestui mecanism particular, atacul sulfatic asupra betonului este remarcat, în general, abia în etapa 

a III-

5.

Degradarea prin 

-

-

industriale din beton armat pot 

-

a acestui proces. 

-

-

microfisurare a st

matrice- - , aspect 

beton armat.
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umiditate, a gazelor de evacuare puternic corozive

prezentate în tabelul 6.

Etapa  de

deg radare

Etapa  I  rosturi , cu fisurarea acestuia

Etapa a II-a  reducere a grosimi i, ciobire, um flare, fisurare;

Etapa  a III-a

– Fisurarea /

– -

–

Tabelul 6

principiu, cu cele ale betonului, mecanisme prezentate

anterior.

tubului de evacuare a gazelor.

gazelor arse.

ARMAT

beton armat  pe parcursul unei perioade de 20-

I.

corozive evacuate

industriale din beton armat în baza  chimismului

corozivi cu care acestea vin în contact.

Principalele zone degradate prin coroziune ale

a trunchiului portant din beton armat

industriale din beton armat sunt prezentate în tabelul

cele determinate de stabilitatea terenului de

a trunchiului portant din beton armat

portant din beton armat, pornind de la cauzele care
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II.  decât cele

Factori de mediu

ale trunchiului portant din beton armat

Gaze de ardere

Condens

Atac acid crescut asupra betonului

Eroziune a betonului

Dezalcalinizare a betonului

Ploaie

-

Însoleiere

Expun

Însoleiere       Fisurare sub tensiune a betonului

-

Bioxid de carbon atmosferic

Carbonatare a betonului

Fisu

Vânt

Stabil itatea terenului

armat

Tabelul 7

a trunchiului portant din beton armat

Factori i agresivi de mediu

ale trunchiului portant din beton armat (vezi tabelul 7) 

devin, î

din beton armat 

-

a gazelor;

-

trunchiului portant din beton armat

- Dezalcalinizarea beton

mecanice;

-

-

Tabelul 8
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accelerat pe parcursul a peste 30 de ani de

exploatare a structurilor respective.

defectelor de 

coroziune generate

model de calcul cât mai aproape  de 

real

necorelarea gradului de 

rigiditate

din beton armat ai tubului 

inelare, ca urmare a eforturilor 

degradarea prin coroziune a  

betonului armat.

din cauza  folosirii tehnologiei prin care 

colectarea emisiilor a 2 sau chiar 4 surse 

Degradarea sau chiar 

interioare a peretelui tubului 

portant, cu dezalcalinizarea 

betonului

A permis accesul 

la nivelul consolelor 

Degradarea rosturilor de 

dilatare dintre tronsoanele 

respective, ceea ce produce 

Sp

materialelor

foamglass

Atacul chimic al gazelor 

corozive asupra 

betonului armat al 

consolelor

betonului consolelor prin 

a 

acoperire din beton

Tabelul 9

Tuburile de evacuare sunt formate din tronsoane

portant.
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industriale d in beton  armat coroziune generate

O miterea extragerii tijelor de glisare 

i structurii adâncimea lor

Degradarea betonului sub 

agresivi,  fisurarea betonului,  

degradarea prin coroziune a  

betonului armat, respectiv a 

portant

Nerespectarea proiectului de arm are 

prin  realizarea unei acoperiri de 

Crearea în peretele tubului 

portant a unor  zone vulnerabile 

coroziune, prin faptul c

de acoperire cu beton a 

gros 

decât în celelalte zone a 

betonului de ac operire, 

betonului de ac operire 

Executarea unor console scurte 

în zona consolelor de beton 

arm at

Degradarea betonului 

consolelor prin dezalcalinizare 

tului 

de acoperire din beton

tubului portant a unor zone cu 

exemplu: strat de acoperire cu 

rosturi de turnare netratate.

Netratate la t imp, asemenea 

considerabil capacitatea de 

decât în celelalte zone a 

betonului de ac operire, 

ea 

betonului de ac operire 

Tabelul 10

În tabelul 11 sunt prezentate sistematizat

industriale din beton armat

temperaturilor exterioare în scopul reducerii

- asigurarea temperaturii de lucru normate

tubul / tuburile de evacuare a gazelor prin

În tabelul 12 sunt prezentate sistematizat, în cazul

5. CONCLUZII

de fenomenele  de coroziune manifestate pe

speciale.
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T ip uri d e degrad are  

ale tubu lu i d in  

în câm p cu rent sau  

la  rosturile  

din tre tro nsoane

 T em peraturile neunifo rm e pe  g rosim ea pe re te lui 

tubu lu i de  e

izilo r. În gener al, fisurile vert icale  parcu rg  tr onsonu l în  

ile.  

la  ros turile 

din tre tro nsoane

.  

R ostu rile  d int re tronsoane s un t în  m od  norm al înch is e cu o foaie  de p lum b, 

Vânt (m a i ra r) sau  cu trem ur

Redu cerea

an tiacide  

 Se produc e ca urm are  a  fenom ene lor de :

-

- an tiacide ;

- -

-

Degradarea  tu bului  

de  evacuare 

de  ard ere  

ã  de   rostu rile  de  d ila ta re , c eea  ce  determ in

sem n if icat ive . 

 te rm ice  ad iacen te .

Tabelul 11

aspecte care au avut ca efect sensibilizarea în timp a

corect complexitatea fenomenelor de degradare atât
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Tip  de material 

termoizolator

de vizitare

Produse granulare (diatomit, 

strat de separare (ex. carton 

anticorozive

fenomenului de coroziune din cauza producerii 

evacuare.

de vizitare

tronson al tubului de 

unui strat de separare

-

unor blocuri de material termoizolator;

- degradarea (ruperea, corodarea), desprinderea sau 

- zolante, cauzate de 

-

Tabelul 12

remedierilor necesare, numeroase asemenea
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