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چکیده 
امروزه سازههای بتنی نقش بسیار مهمی در زيرساختهای هر جامعهای دارند .بنابراين شرايط و عملکرد اين سازهها از
اهمیت ويژهای برخوردار است .در سالهای اخیر تعداد زيادی از سازههای بتنی در مناطق دريايی کشورهای مختلف
دنیا و مخصوصا خلیج فارس دچار آسیبديدگی و يا خرابی زودرس شدهاند .تخريب بتن در محیطهای کلريدی و
خورنده ازجمله رايجترين اين خرابیها در سازههای بتن مسلح بوده و يکی از مهمترين مشکالتی است که مهندسان
عمران امروزه در نگهداری سازههای بتن مسلح با آن مواجه میباشند .بنابراين لزوم بررسی فرايند انتشار يون کلريد و
تخمین ضريب انتشارپذيری يون کلريد در بتن به منظور تخمین عمر مفید سازههای بتنی در شرايط محیطی مهاجم
همچون منطقه خلیج فارس ضروری به نظر میرسد.
در مطالعه حاضر به مدلسازی ضريب انتشار يون کلريد در بتن بر اساس طرح مخلوطهای بتنی حاوی پوزوالن
متاکائولن با نسبت آب به مواد سیمانی ثابت و با  15ماه رويارويی در منطقه پاششی جزيره قشم پرداخته شده است.
اين مدل تجربی بر اساس قانون دوم انتشار فیک و تحلیل خطی رگرسیون روی نتايج سايت قشم بدست آمده است.
نتايج حاصل از سايت در منطقه پاششی با تقريب بسیار مناسبی با نتايج حاصل از مدل مطابقت دارد .نتايج نشان
میدهد افزايش درصد جايگزينی متاکائولن در کاهش مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن موثر میباشد .همچنین
ضريب انتشار يون کلريد در بتن با گذشت زمان کاهش و با افزايش دما افزايش میيابد.
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Today, concrete structures have a crucial role in the infrastructure of society. The condition and
performance of these structures are important. In recent years, a number of concrete structures in marine
environments of different countries especially Persian Gulf region have suffered damage or premature
failure. Concrete degradation in the chloride environment is the most common failure of reinforced
concrete structures and an important problem for civil engineers today faced with the maintenance of
them. Thus, investigation of chloride diffusion phenomenon and prediction of chloride diffusion
coefficient are necessary for service life estimation in aggressive environment such as Persian Gulf
region.
The present study develops an experimental model to predict the chloride diffusion coefficient based
on concrete mix designs containing metakaolin with constant water to binder ratio. These mixes are
exposed to sea water in a durability site in Qeshm Island for 3, 9, 27 and 50 months. This empirical model
is developed by applying linear regression analysis based on Fick’s second law on the experimental
results. This comparison indicates that the predicted chloride diffusion coefficient is in good relation with
diffusivity of field specimens. The results indicate that adding the metakaolin has strong effect on
reducing the chloride diffusion coefficient in reinforced concrete structures. This study also confirmed
that the chloride diffusion coefficient increases with temperature and decreases over time.
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.1مقدمه 
بتن به عنوان يک ماده ساختمانی ،نزديک به دو قرن است که در صنعت ساختمان به کار میرود .خرابیهای زودرس به
خصوص در سازههای موجود در مناطق دريايی و خورنده ،نگرانی وسیعی را در اذهان طراحان بتن به وجود آورده است .لذا
گسترش کاربرد بتن و بتن مسلح به عنوان مصالح ساختمانی با دوام در سازهها ،شناخت خواص بتن ،تکنولوژی و کاربرد صحیح
آن را برای تامین عمر مفید طراحی شده ضروری میسازد [5و .]2نفوذ يون کلريد در سازههای بتنی در محیطهای دريايی يکی از
داليل آغاز و گسترش خوردگی بتن میباشد [ .]1-1خلیج فارس به عنوان يک محیط دريايی مهاجم با نرخ تبخیر و دمای باال و
بخصوص غلظتهای زياد نمک نسبت به ساير درياهای جهان تاثیر بسزايی در خوردگی میلگردها در سازههای بتن مسلح دارد
[6و .]7بنابراين دوام و خدمتپذيری سازههای بتنی در منطقه خلیج فارس بايد کنترل شود .يکی از عوامل با اهمیت در افزايش
دوام سازههای بتنی در محیطهای کلريدی و خورنده ،استفاده از مواد پوزوالنی به عنوان جايگزينی برای سیمان پرتلند مورد
استفاده در طرح مخلوط بتن میباشد [ .]8-55متاکائولن يک پوزوالن بسیار فعال با پايه سیلیسی است که مواد خام اولیه در
تولید آن ،رس کائولن میباشد .رس کائولن يک ماده معدنی است که در دماهای  555و  255درجه سانتیگراد ،بیشتر آب جذب
شده خود را از دست میدهد .کائولینیت به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده کائولن ،در دمای بین  155و  855درجه سانتیگراد،
دی هیدراکسیونیزه شده و آب خود را از دست میدهد [52و .]51مطالعات نشان داده است استفاده از  55درصد متاکائولن
جايگزين سیمان در طرح مخلوط بتن با نسبت آب به مواد سیمانی  5/1دارای مقاومت فشاری تسلیم بیشتر و نفوذ پذيری کمتری
در برابر يون کلريد نسبت به طرح حاوی دوده سیلیس جايگزين سیمان میباشد [51و .]51نتايج حاصل از مقايسه بتن حاوی 55
درصد متاکائولن با بتن معمولی با نسبت آب به مواد سیمانی  5/1نشان داد بتن حاوی متاکائولن دارای قابلیت انتقال يون کلريد
کمتری نسبت به بتن شاهد میباشد [ .]56بررسی تاثیر زمان رويارويی در نمونههای حاوی متاکائولن روی میزان نفوذ يون کلريد
در بتن نشان داد با گذشت زمان رويارويی در محیط کلريدی ،افزايش درصد متاکائولن جايگزين سیمان و کاهش نسبت آب به
مواد سیمانی ،میزان نفوذ يون کلريد در بتن کاهش میيابد [57و .]58همچنین Gruber ،و همکاران نشان دادند با افزايش
درصد جايگزينی سیمان با متاکائولن به میزان  8تا  52درصد وزنی سیمان در بتن ،مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن در
مقايسه با آزمونه شاهد به میزان  15تا  65درصد کاهش میيابد [.]58
به منظور تخمین عمر مفید سازههای بتنی در مناطق کلريدی پیشبینی ضريب انتشار يون کلريد حائز اهمیت میباشد .از
اينرو محققان زيادی مدلهايی عددی و تجربی برای تخمین ضريب انتشار يون کلريد در بتن ارائه کردند Boulfiza .و همکاران
در مدل خود ضريب انتشار يون کلريد در بتن را تابع نسبت آب سیمان بدست آوردند .اين مدل برای بتن حاوی سرباره و دوده
سیلیس و همچنین بتن بدون افزودنی و يا بتن حاوی خاکستر بادی قابل کاربرد است [ .]53در سال  Luping ،2557و
 Gulikersضريب انتشار يون کلريد در بتن در محیط دريايی را به صورت تابعی از زمان رويارويی ارائه کردند [ .]25در Life
 365نیز ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی سیمان پرتلند تابعی از زمان رويارويی در محیط کلريدی و دمای نمونه بتنی در
نظر گرفته شده است  .همچنین با استفاده از ضريبی وابسته به مقدار دوده سیلیس جايگزين سیمان پرتلند در ضريب انتشار يون
کلريد در بتن حاوی سیمان پرتلند ،ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی دوده سیلیس بدست میآيد [ Saetta .]25و همکاران
در مدل خود کلیه پارامترهای موثر در ضريب انتشار يون کلريد در سازه بتنی واقع در محیط دريايی چون دما ،رطوبت نسبی بتن
و همچنین زمان رويارويی بتن در محیط کلريدی را در نظر گرفته است [ Mangat .]22و  Molloyنیز در مدل خود ضريب
انتشار يون کلريد در بتن را به صورت تابعی توانی از زمان رويارويی نمونههای بتنی در محیط کلريدی در نظر گرفت .توان يا
ضريب سن بتن در محیط کلريدی را نیز به صورت تابعی از نسبت آب به سیمان پیشبینی کرد [.]21
مدل تجربی ارائه شده در اين مقاله ،ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی متاکائولن در بلند مدت در منطقه پاششی جزيره
قشم را پیشبینی میکند .نتايج ارائه شده در اين تحقیق برای مدلسازی عمر مفید سازههای بتن مسلح در معرض محیط دريايی
و خورنده حائز اهمیت میباشد.
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.2مطالعاتآزمایشگاهی 
.1-2مصالحمصرفی 
سیمان مصرفی در طرحهای اختالط سیمان پرتلند نوع  2هرمزگان میباشد .مصالح سنگی ريزدانه به صورت گرد گوشه و
سیلیسی -آهکی و مصالح سنگی درشت دانه به صورت شکسته و آهکی با بزرگترين اندازه سنگدانه  53میلیمتر و مخلوط
سنگدانه با نسبت  62درصد درشت دانه به  18درصد ريزدانه میباشند .همچنین پوزوالن طبیعی متاکائولن از شرکت آسان سرام
تهیه شده است .در طرحهای اختالط به منظور تامین روانی بتن تازه از مواد فوق روان کننده با پايه کربوکسیالت استفاده شده
است .همچنین درصد جذب آب سنگدانهها محاسبه شده و قبل از ساخت بتن با اندازهگیری درصد رطوبت سنگدانهها ،مقدار آب
طرح اختالط اصالح شد .جدول  5مشخصات شیمیايی سیمان پرتلند و متاکائولن را نشان میدهد.
جدول  -5مشخصات شیمیايی سیمان پرتلند و متاکائولن
سیمان ()%

متاکائولن ()%

اکسید کلسیم ()CaO

61

5 /2

دی اکسید سیلسیم ()SiO2

25

15/3

اکسید آلومینیوم ()Al2O3

1

11/3

اکسید آهن ()Fe2O3

1 /1

5/33

اکسید منیزيم ()MgO

5 /8

5/58

تری اکسید سولفور ()SO3

5 /6

-

اکسید پتاسیم ()K2O

5 /6

5/52

اکسید سديم ()Na2O

5 /1

5/55

2

5/17

افت وزنی در اثر حرارت()LOI

.طرحهایاختالط 

2-2
طرحهای بتنی حاوی متاکائولن با مقادير 55 ،1و  51درصد جايگزين سیمان و طرح شاهد (بدون متاکائولن) با نسبت آب به مواد
سیمانی  5/1طی مدت زمانهای  27 ،3 ،1و  15ماه در محیط پاششی جزيره قشم قرار گرفتند .مقدار آب مصرفی در طرحهای
اختالط  565کیلوگرم بر متر مکعب بتن میباشد .جزئیات  1طرح اختالط در جدول  2آمده است.
پس از آمادهسازی مصالح ،کلیه طرحها در محل سايت در دمای  25±2درجه سانتیگراد ساخته شدند .نتايج آزمايش اسالمپ
روی بتن تازه در جدول  2آمده است.
پس از پر کردن قالبهای منشوری از میز لرزان به منظور تراکم بتن استفاده شده و به مدت  21ساعت در شرايط محیطی
آزمايشگاه نگهداری شدند .پس از باز کردن قالبها ،آزمونههای بتنی به مدت  1روز در شرايط آب و هوايی گرم و مرطوب جزيره
قشم عملآوری مرطوب شدند.
جدول  -2مشخصات نسبتهای اختالط
کد آزمونه

نسبت آب به
مواد سیمانی

عیار سیمان
()kg/m3

متاکائولن
()kg/m3

مقدار آب
()kg/m3

فوق روان
کننده()kg/m3

اسالمپ ()cm

C2
MK5
MK10
MK15

5 /1
5 /1
5 /1
5 /1

155
185
165
115

5
25
15
65

565
565
565
565

5 /2
5 /8
5 /1
5 /6

7
1
1 /1
8
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.قرارگیریآزمونههادرمنطقهپاشش 

3-2
پس از پايان عملآوری ،چهار سطح جانبی و سطح تحتانی آزمونههای منشوری با پوشش سطحی با پايه پلی اورتان که در برابر
شرايط حاد جنوب بسیار مقاوم است ،پوشانده شد تا نفوذ يون کلريد به صورت يک بعدی صورت گیرد (شکل .)5

Cl-

سطح بدون پوشش سطحی

سطوح با پوشش

سطحی

شمایآزمونههایمنشوریپسازاجرایپوشش

شکل-1
آزمونههای منشوری به محل اسکله کاوه واقع در جزيره قشم منتقل شده و در منطقه پاششی قرار داده شدند .ارتفاع محل
قرارگیری آزمونههای ناحیه پاشش باالتر از حداکثر ارتفاع مد منطقه و به گونه ای انتخاب شده است که آزمونهها هیچگاه در طول
سال در آب دريا مستغرق نباشند .به طوريکه تنها پاشش آب دريا بر روی آنها وجود داشته باشد (شکل  .)2میانگین دمای
سالیانه جزيره قشم در جدول  1آمده است.

شکل-2آزمونههایمنشوریدرناحیهپاششیدرجزیرهقشم
جدول  -1میانگین دمای سالیانه در جزيره قشم
ماه

JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MAY

JUNE

JULY

AGU.

SEP.

OCT.

NOV

DEC.

دما
()ᵒC

57/1

25/5

21/5

26/1

15/5

12/1

11/6

11/1

12/6

23/5

21/1

53/3


.4-2تعیینمیزاننفوذیونکلرید 
.عملیاتپودرگیریازآزمونهها 

1-4-2
پس از گذشت زمانهای رويارويی  27 ،3 ،1و  15ماه آزمونههای منشوری در جزيره قشم ،اولین مرحله عملیات پودرگیری از
آزمونهها طبق استاندارد  NT Build 443برای تعیین میزان نفوذ يون کلريد در محل سايت انجام شد .طبق اين استاندارد
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اليهای به ضخامت يک میلیمتر از روی نمونه برداشته شده که به دلیل تاثیر عوامل ديگر بر نفوذ يون کلريد از جمله کلرشستگی
يا بلوری شدن بر روی آن آزمايشی انجام نمیشود .پس از آن در حداقل  8اليه از بتن پودرگیری میشود [.]21
عمق متوسط هر اليه پس از خارج کردن پودر نسبت به سطح بتن بدست میآيد.

.2-4-2تعیینمیزانیونکلریددرپودرهایتهیهشده 
اندازهگیری درصد يون کلريد به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری و دستگاه تیتراسیون طبق  ASTM C1152انجام شده است.

.3تجزیهوتحلیلنتایج 
.1-3محاسبهضریبانتشارپذیری 
يون کلريد هم از محیط خارجی (بیرونی)  ،در صورت تماس با خاک آلوده يا آب دريا ،و هم از محیط داخلی (مصالح حاوی يون
کلر) وارد بتن می شوند .با توجه به اهمیت زياد نفوذ کلر به عنوان يک عامل بسیار مهم در کاهش پايايی بتن ،مکانیزمهای نفوذ
يون کلر به داخل بتن بايد به خوبی شناخته شوند .انتشار يون کلريد به داخل بتن در يک محیط دريايی يکی از مهمترين
مکانیزمهای نفوذ يون کلريد به داخل بتن میباشد.
طبق رابطه ( )5میزان نفوذ يون کلريد بر حسب فاصله از سطح بتن در زمان مشخص توسط قانون دوم انتشار  Fickدر حالت يک
بعدی بیان میشود [:]21

C
 2C
D 2
t
x

() 5
از حل معادله ديفرانسیل فوق با شرايط مرزی و اولیه زير ،رابطه ( )2بدست میآيد:

C ( x  0, t  0)  Cs
C ( x  0, t  0)  Ci

) C ( x, t )  Cs  (Cs  Ci ) erf ( x / 4Dt

() 2

d

() 1

 2

a

e
0

2



erf (a) 

که در آن  Cمیزان درصد وزنی يون کلريد x ،فاصله از سطح بتن بر حسب متر t ،مدت زمان رويارويی بر حسب ثانیه D ،ضريب
انتشار يون کلريد در بتن بر حسب متر مربع بر ثانیه Cs ،میزان درصد وزنی يون کلريد در سطح بتن Ci ،میزان درصد وزنی يون
کلريد اولیه و  erfتابع خطا و مطابق رابطه ( )1میباشد .میزان يون کلريد اولیه در آزمونه بدون پوزوالن برابر  5/551درصد وزنی
بتن و در آزمونههای حاوی متاکائولن برابر  5/55درصد وزنی بتن بدست آمده است.
از برازش هر پروفیل يون کلريد بر حسب عمق پودرگیری با رابطه ( )2و با استفاده از نرم افزار  MATLABاعداد  Dو Cs
بدست میآيند.
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.2-3ارائهمدلتجربیضریبانتشاریونکلریددربتن 
در اين تحقیق مدلی برای پیشبینی ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن متاکائولن در بلندمدت بر اساس نتايج
آزمايشگاهی در منطقه پاششی جزيره قشم بدست آمده است .در اين مدل تاثیر عواملی چون زمان رويارويی آزمونهها در منطقه
پاششی ،دمای آزمونهها ،رطوبت نسبی آزمونهها در محیط دريايی و درصد پوزوالن متاکائولن جايگزين سیمان پرتلند روی ضريب
انتشار يون کلريد در بتن مورد بررسی قرار گرفته است.
به دلیل صرف نظر کردن از ناحیه همرفت 5در پروفیلهای يون کلريد ،مکانیزم حاکم در نفوذ يون کلريد در بتن ،پديده انتشار
خواهد بود .لذا آزمونههای بتنی در ناحیه پاششی اشباع فرض شده و به همین جهت رطوبت نسبی آزمونهها برابر  555درصد بوده
و رطوبت نسبی بتن در مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن بیتاثیر خواهد شد.
از طرفی با استمرار پديده هیدراته شدن و کاهش تدريجی منافذ موئینه و پر شدن تخلخلهای موجود در بافت بتن با محصوالت
فرايند هیدراته شدن چنین بر میآيد که ضريب انتشار يون کلريد در بتن تابع زمان رويارويی در منطقه پاششی میباشد و با
گذشت زمان کاهش میيابد .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن در کوتاهمدت بیشتر
است و به تدريج با گذشت زمان کاهش میيابد .بعد از گذشت مدت زمان معینی روياررويی در محیط کلريدی ،مقدار ضريب
انتشار يون کلريد به مقدار ثابتی نزديک میشود [.]21

شکل-3وابستگیضریبانتشاریونکلریددربتنحاویمتاکائولنبهزمانرویارویی
همچنین با توجه به جدول  1و بازه تغییرات دما از  57/1تا  11/7درجه سانتیگراد در جزيره قشم ،دما نیز يکی از عوامل موثر در
ضريب انتشار يون کلريد در بتن در محیط دريايی به حساب میآيد.
2
در نهايت ،ضريب انتشار يون کلريد در بتن با استفاده از روش چند متغیره و با اعمال تحلیل رگرسیون با مقدار عددی  R =5/3در
بتن حاوی پوزوالن متاکائولن در منطقه پاششی جزيره قشم مطابق روابط  1تا  7خواهد شد.

) D  Dref f1 (t ) f 2 (T

()1

که در آن  Dضريب انتشار يون کلريد در بتن بر حسب  m2/sو  Drefضرريب انتشرار مرجرع يرون کلريرد در برتن پرس از  1مراه
رويارويی در محیط کلريدی بر حسب  m2/sمیباشد.
)  f1 (tنشاندهنده تاثیر زمان رويارويی آزمونهها در محیط کلريدی روی ضريب انتشار يون کلريد در بتن میباشد .ارتبراط برین
 Dو زمان رويارويی به کمک يک تابع توانی معکوس قابل بیان است [.]25-21

Convection zone
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n

() 1





 t ref
f1 (t )  
 t

که در آن  tزمان رويارويی آزمونه در محیط کلريدی بر حسب ماه tref ،زمان رويارويی مرجع و برابر  1ماه و  nضريب سرن برتن و
نشان دهنده وابستگی ضريب انتشار يون کلريد در بتن به زمان رويارويی در محیط کلريدی و مطرابق رابطره ( )6بره صرورت ترابع
خطی از درصد پوزوالن متاکائولن جايگزين سیمان پرتلند بدست آمده است.

n  0.15 MK/15  0.6

()6


که در آن  MKدرصد پوزوالن جايگزين سیمان پرتلند مورد استفاده در طرح مخلوط بتن ) (5%  MK  15%میباشد.
)  f 2 (Tنشاندهنده تاثیر دمای آزمونهها در محیط کلريدی روی ضريب انتشار يون کلريد در بتن میباشد .ارتباط بین  Dو دمرا
به کمک قانون ارنیوس قابل بیان است [25و.]22

U 1
1 
( f 2 (T )  exp 
 )
 R Tref T 

() 7

که در آن  Uانرژی فعالسازی در فرايند انتشار بر حسب  R ،J.mol-1ثابت گازها برابر  T ،8/151 J.mol-1.K-1دمای آزمونره در
محیط کلريدی بر حسب کلوين ( )Kو  Trefدمای مرجع پس از  1ماه رويارويی در محیط کلريدی بر حسب کلوين ( )Kمیباشرد.
مقدار نسبت  U/Rدر منطقه خلیج فارس برابر  2318 Kبدست آمده است [.]26-28

.صحتسنجیمدل 

3-3
برای صحتسنجی مدل ارائه شده در بخش  2-1برای بتن حاوی پوزوالن متاکائولن در منطقه پاششی جزيره قشم ،نترايج حاصرل
از اين مدل در زمان  27 ،3 ،1و  15ماه رويارويی با ضريب انتشار يون کلريد در آزمونرههرای قررار گرفتره در محریط کلريردی در
زمانهای مذکور مقايسه شده است .همانطور که در شکل  1نشان داده میشود اکثر دادههای مربروط بره مردل برا تقريرب بسریار
مناسبی با ضريب انتشار يون کلريد در آزمونهها منطبق میباشد .ارتباط بین ضريب انتشار تجربی حاصل از آزمونرههرا در محرل و
ضريب انتشار پیشبینی شده در شکل  1نشان میدهد کره اکثرر دادههرا روی خرط  y=xو در برازه  ±25%قررار گرفتره انرد و
درنتیجه ضريب انتشار پیشبینی شده با مقدار عددی رگرسیون بااليی برابر  5/3با دادههای واقعی مطابقت دارد.
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شکل-4مقایسهضریبانتشاریونکلریددربتندرسایتقشمومدلدرزمان(3)aماه9)b(،ماه22)c(،ماه،
(05)dماهرویاروییدرمحیطکلریدی.
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ضريب انتشار يون کلريد حاصل از سايت قشم و مدل در زمان سه ماه رويارويی در محیط
کلريدی کامال با هم مطابقت دارند .دلیل اين امر ،استفاده از نتايج سه ماهه رويارويی به عنوان مرجع در مدل میباشد .همچنین،
ضريب انتشار يون کلريد حاصل از مدل و نتايج سايت قشم در منطقه پاششی در زمان نه ماه رويارويی ،مطابقت کافی ندارند .دلیل
اين امر اختالف دمای زياد بین دمای ماه نهم با دمای  25/2  Cو ماه سوم با دمای  11/2  Cمیباشد .اين در حالی است که

اختالف دما بین ماه  27ام با دمای  11/7  Cو ماه سوم با دمای  11/2  Cو ماه  15ام با دمای  11/6  Cو ماه سوم با

دمای  11/2  Cکمتر است.
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شکل-0مقایسهضریبانتشاریونکلریددربتندرسایتقشمومدلدرناحیهپاششی.
با توجه به شکل  6ضريب انتشار يون کلريد در بتن با جايگزينی پوزوالن متاکائولن نسبت به نمونه بدون پوزوالن و با نسبت آب به
مواد سیمانی يکسان و برابر  5/15در میانمدت ( 27ماه رويارويی در منطقه پاششی جزيره قشم) و در بلندمدت ( 15ماه رويارويی
در منطقه پاششی جزيره قشم) کاهش يافته است .از اينرو میتوان نتیجه گرفت جايگزينی بخشی از سیمان با مواد پوزوالنی تاثیر
بسزايی در افزايش دوام سازههای بتنی در مناطق دريايی و خورنده دارد.


شکل-6مقایسهضریبانتشاریونکلریددربتنحاویمتاکائولنوبدونآندرناحیهپاششیجزیرهقشمدر()a

میانمدت(22ماه))b(،بلندمدت(05ماه) .

.نتیجهگیری 

4
در اين تحقیق ،مدلی برای پیشبینی ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن متاکرائولن در بلندمردت در ناحیره پاششری
جزيره قشم ارائه شده است .اين مدل برای بتن حاوی پوزوالن متاکائولن در بازه  1تا  51درصد قابل استفاده میباشد .در اين مدل
تاثیر پارامترهای زمان رويارويی در محیط کلريدی ،دمای بتن و درصد پوزوالن جايگزين سیمان پرتلند در نظر گرفته شده است.
مقايسه مدل ضريب انتشار يون کلريد در بتن با ضريب انتشار آزمونههای موجود در منطقه قشم نشان میدهد کره مردل و نترايج
منطقه قشم با تقريب بسیار مناسبی با هم مطابقت دارند .مدل پیشبینی شده برای بتن حاوی متاکرائولن حراکی از آن اسرت کره
ضريب انتشار يون کلريد در بتن با گذشت زمان و کاهش دما کاهش میيابد .همچنین نتايج حاصل از آزمونههای در معرض ناحیه
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پاششی حاکی از آن است که با افزايش مقدار پوزوالن جايگزين سیمان پرتلند در طرح اخرتالط برتن مقردار ضرريب انتشرار يرون
 ضريب انتشار يون کلريد در بتن در کوتراهمردت برا گذشرت زمران کراهش يافتره و در، عالوه بر اين.کلريد در بتن کاهش میيابد
.بلندمدت به تدريج به مقدار ثابتی خواهد رسید
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