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چكيده
نفوذ يون كلرايد در سازههاي بتني حاشیه خلیج فارس و درياي عمان ،عامل اصلي تخريب اكثر سازههاي بتنیي بیه ويیسه سیازههیاي در معیر
چرخههاي جزر و مد ،ميباشد .از آنجايیكه نفوذ يون كلرايد در شرايط جزر و مدي ،متأثر از پديده توأم همرفیت  -انتشیار اسیت ،در ايین مهالیه
سعي شده است تا اثر ضريب انتهال رطوبت بر دوام سازههاي بتني بررسي گردد .بدين منظور ،يک مدل اجزاء محدود براي بررسیي انتهیال يیون
كلرايد در بتن در شرايط همرفت – انتشار ساخته شده و با استفاده از آن ،میزان نفوذ يیون كلرايید در بیتن بیا طیر هیاي اخیتط مختلی بیا
نسبتهاي آب به سیمان  4/04تا  4/55محاسبه شده است .نتايج بدست آمده ،نشان داد كه كاهش ضريب انتهال رطوبت در چرخههیاي جیزر و
مد ،باعث كاهش قابل مطحظه نفوذ يون كلرايد و در نتیجه افزايش عمر مفید سازههاي بتني در شرايط جزر و مدي شده است.

واژههای کليدی:

پايايي ،روش اجزاء محدود ،ضريب انتهال رطوبت ،مدلسازي ،نفوذ كلرايد.

 -1مقدمه
يكي از تهديدهاي عمده دوام بتن در سازههاي حاشیه خلیج فارس و درياي عمان ،يون كلرايد است .مكانیسم آسیبديدگي چنین
سازههايي ،بدين صورت است كه يونهاي كلرايد در بتن نفوذ كرده و به عمق میلگرد ميرسند ،و زمانیكه مهدار آن به حد بحراني
رسید باعث از بین رفتن اليه محافظ میلگرد شده و خوردگي محلي آغاز ميگردد ] .[6از طرفي ورود يونهاي مهاجم مانند كلرايد
به فرايندهاي مختل انتهال رطوبت بستگي دارد ،يعني انتشار ،جذب آب و نفوذپذيري .به عبارت ديگر ،ويسگیيهیاي نفوذپیذيري،
نماينده كلیه مكانیسمهاي انتهال ميباشد ] [2و بنابراين ميتوان گفت ،زمانیكه نفوذپذيري بتن كاهش يابد ،دوام آن افزايش پیدا
ميكند ].[0-1
در بین شرايط محیطي متعدد ،منطهه در معر چرخههاي تر و خشکشدن معموال نسبت به منطههاي كه در آب دريا مسیترر
و كامط اشباع است ،بیشترين آسیب را ميبیند ] .[5بنابراين كنترل مكانیسمهاي حاكم بر انتهال كلرايد در چرخههاي تر و خشک
شدن ،ميتواند در يافتن راهكارهاي بهبود سطح دوام بتن در برابر چرخههاي جزر و مد ناشي از آب دريا مؤثر باشد.
با توجه به اينكه انتهال كلرايد در معر چرخه هاي تر و خشک شدن (جزر و مید ناشیي از تركییب دو پديیده انتشیار كلرايید و
همرفت رطوبت است ] ،[1ميتوان شار رطوبت و عوامل مؤثر بر آن را يكي از داليل حاكم بر انتهال كلرايد در شرايط جزر و میدي
دانست .از آنجايیكه شار رطوبت در بتن متأثر از ضريب انتهال رطوبت در منافذ بتن است ،در اين مطالعه سعي شده تا اثر ترییرات
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ضريب انتهال رطوبت در نفوذ يون كلرايد در بتن با نسبتهاي مختل آب به سیمان از  4/04تا  4/55بررسي شود .بدين منظیور،
يک مدل اجزاء محدود براي محاسبه توزيع رطوبت و كلرايد در بتن ساخته شده و با استفاده از آن ،میزان يون كلرايد وارد شده در
منافذ بتن و سهم پديده همرفت ناشي از چرخههاي تر و خشک شدن ،مورد مهايسه قرار گرفت.

 -2مكانيسم انتقال یون کلراید در شرایط جزر و مدی
در اكثر سازه هاي مورد مطالعه ،اغلب مكانیسم عمده ورود يون كلرايد در بتن ،انتشار و مكش موئینه است ] .[8-7مكانیسم غالیب
ورود در دوره هاي كوتاه رويارويي (چندساعت  ،به ويسه نزديک سطو غیر اشباع يا اشباع جزئي ،پديده جذب سطحي است كه بیه
عنوان جذب آب توسط منافذ مويینه و انتهال بوسیله كشش مويینه در بتن تعري ميشود ] .[3در ادامیه روابیط حیاكم بیر شیار
انتهال رطوبت و كلرايد در بتن ارائه خواهد شد.
 -1-2شار انتقال رطوبت
جذب سطحي (مويینگي در نتیجه انتهال مويینه در منافذ بتن ناشي از كشش سطحي بین آب و ساختار متخلخل بتن میيباشید
] .[66-64آب ابتدا روي سطح منافذ مويینه جذب ميشود و سپس زمانیكه رطوبت نسبي افزايش مييابد ،آب تهطیر شده و منافذ
را پر ميكند و شروع به حركت از منافذ كوچكتر به منافذ بزرگتر مينمايد ].[62
بنابراين چون بخشي از رطوبت به صورت بخار آب و بخشي به صورت آب مايع در بتن جابجا ميشوند ،الزم اسیت تصیمیم گرفتیه
شود كه انتهال رطوبت بر اساس رطوبت نسبي ( hو يا درجه اشباع آب در منافذ ( wمدل گردد .مدلهاي متعددي تاكنون بیراي
پیشبیني توزيع رطوبت در بتن ارائه شدهاند .بزانت ] [60-61مدلي را بر اساس انتشار رطوبت نسبي منافذ براي تخمیین پروفییل
رطوبت نسبي در بتن ارائه كرد كه جمعشدگي بتن بر اساس آن اندازهگیري مي شد .بعد از وي ،محههان ديگري ] [61-65توزيیع
رطوبت در بتن را بر اساس ترییرات رطوبت نسبي اغلب در حالت خشکشدگي و بعضاً در حالت تر شیدگي بیتن بررسیي كردنید؛
اگرچه مشخص شده است كه رطوبت در حین جذب آب به دلیل نیروهاي مويینه در مهايسه بیا فراينید انتشیار بخیار آب در بیتن
جابجا ميشود ] .[67از طرفي به دلیل اينكه يونهاي مهاجم در بتن بهمراه فاز مايع جابجا ميشیوند ،توصییه شیده اسیت كیه در
مدلسازي انتهال يون ها در بتن در اثر همرفت رطوبتي ،توزيع رطوبت با استفاده از آب منفذي بررسیي شیود ] .[24-68بنیابراين،
بیشتر محههان ] [12-26سعي كردند تا توزيع رطوبت در بتن را چه در شرايط تر شدن و چه در حالت خشکشدن بیا توجیه بیه
درجه اشباع آب( w ،بخشي از فضاهاي خالي كه با آب پر ميشوند  ،پیشبیني نمايند .با استفاده از پارامتر  wبراي شرايط همدما،
تعري ساده شار كل رطوبت ( Jmبراي هم بخار و هم مايع ميتواند با معادله زير بیان گردد ] ،[11طوريكه:
𝑤𝛻 𝑤𝐷𝐽𝑚 = −

(6
كه  ،Dwضريب معادل انتهال كل رطوبت بر حسب  m2/sدر حالت مايع ميباشد.

 -2-2شار انتقال کلرید
 -1-2-2تقيد کلراید
زمانیكه يونهاي كلرايد در سیستم منافذ بتن نفوذ ميكنند ،برخي از يونها از طريق محلول منفذي به روي سیاختار جامید بیتن
منتهل شده و ثابت ميشوند .به عبارت ديگر كلرايد در بتن به دو صورت -6 :محلول در مايع منفذي و  -2مهید شده توسط اجیزاء
سیمان و محصوالت هیدراتاسیون ] [11-15وجود دارد .تهید كلرايد نه تنها مهدار كل كلرايید آزاد در محلیول منفیذي را كیاهش
ميدهد ،بلكه به مهدار قابل توجهي سرعت انتهال آنها را كم ميكند ] .[17رابطه كلرايد آزاد و كلرايد مهید را ميتوان مطابق رابطه
( 2نوشت ]:[10
1

(2

𝑏𝐶𝑑
)
𝑓𝐶𝑑

(𝑤𝑒 +

=

𝑓𝐶𝑑
𝑡𝐶𝑑

⟹

𝑏𝐶 𝐶𝑡 = 𝑤𝑒 𝐶𝑓 +

در رابطه ( dCb/dCf ، 2به نام ايزوترم تهید كلرايد شناخته ميشود كه از طريق آزمايشگاهي (تجربي بدست ميآيد ] .[18يكیي
از ايزوترمهاي تهید ،ايزوترم النگمیر بوده كه طبق رابطه زير بیان ميشود ]:[13
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𝑓𝐶𝛼

(1

𝑓𝐶𝛽1+

= 𝑏𝐶

در رابطه فو   ،و  ثابتهايي هستند كه با توجه به تركیب سیمان و مواد پوزوالني و نسبت آنهیا ،تریییر میيكننید .سیرجي و
همكارانش ] [04مهادير  و  را به ترتیب  6/17و  0/48براي خمیر سیمان پرتلند معمولي بیا  w/c = 4/5بدسیت آوردنید ( Cfو
 Cbبرحسب  mol/Lو  mmol/gسیمان بیان ميشوند .
 -2-2-2انتشار و همرفت کلراید
پديده انتشار كلرايد در آب آزاد بصورت رياضي ميتواند بوسیله قانون فیک و طبق رابطه زير بیان ميشود ].[06
𝑓𝐶𝛻 𝑐𝐷 𝑒𝑤𝐽𝑐 𝑑𝑖𝑓 = −

(0

كه 𝑓𝑖𝑑 𝑐𝐽 ،شار يون كلر در اثر پديده انتشار (بر حسب  kg/m2sبتن و  ،Dcضريب انتشار بیر حسیب  m2/sو  ،weمهیدار آب قابیل
تبخیر (بر حسب  m3آب قابل تبخیر بر  m3بتن است .همچنین  ،Cfمهدار كلرايد آزاد بیر حسیب  kg/m3محلیول منفیذي اسیت.
عطمت منفي ،بیانگر نفوذ در جهت مخال افزايش غلظت يون كلرايد مي باشد .از طرفي زمانیكه مكانیسم انتهیال كلرايید ،جريیان
رطوبت در منافذ بتن باشد ،شار كلرايد ميتواند طبق رابطه ( 5نوشته شود:
𝑓𝐶𝑢 = 𝑣𝑑𝑎 𝑐𝐽

(5

كه 𝑣𝑑𝑎 𝑐𝐽 ،شار يون كلرايد در اثر پديده همرفت (بر حسب  kg/m2sبتن و  ،uسرعت متوسط انتهال رطوبت در بتن بر حسب m/s

است .در حهیهت  uدر هر نهطه از بتن ،مطابق رابطه ( 1قابل محاسبه ميباشد:
𝑤𝛻 𝑤𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤𝑢 = −

(1

كه  wو 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤 به ترتیب درجه اشباع منافذ بتن در هر نهطه و كل آب قابل تبخیر در منافذ بتن اشباع شده ميباشد.

 -3-2-2معادله دیفرانسيل حاکم بر انتقال کلراید
بطور كلي در تركیب دو پديده انتشار و همرفت ،ترییر غلظت در حجم بتن ميتواند با قانون دوم فیک به صورت رابطیه زيیر بییان
شود ] 17 ،65،10و :[02
) 𝑣𝑑𝑎𝑐𝐽 +

(7

𝑓𝑖𝑑

𝑐𝐽( = −𝛻. 𝐽𝑐 = −𝛻.

𝑡𝐶𝜕
𝑡𝜕

كه  ،Ctغلظت كلرايد كل بر حسب  kg/m3بتن ،Jc ،شار كلرايد بر حسب  kg/m2sو  ،tزمان بر حسب ثانیه است .با توجه به اينكیه
طرف چپ معادله بر حسب كلرايد كل و طرف راست معادله بر حسب كلرايد آزاد ميباشد ،براي يكسیان كیردن دو طیرف معادلیه
ميتوان ارتبا غلظت كلرايد كل ( Ctبا غلظت كلرايد آزاد ( Cfو غلظت كلرايد مهید ( Cbرا طبق رابطه ( 8بیان نمود ] ،[18در
نتیجه:
(8

𝑓𝐶𝜕
𝑡𝜕
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𝜕
𝑓𝐶𝜕

=

𝑓𝐶𝜕 𝑡𝐶𝜕
𝑡𝜕 𝑓𝐶𝜕

=

𝑡𝐶𝜕
𝑡𝜕

با جايگزيني رابطههاي ( 5( ، 0و ( 8در رابطه ( 7داريم:
) 𝑓𝐶𝑤𝛻 𝑤𝐷 = 𝛻. (𝑤𝐷𝑐 𝛻𝐶𝑓 +

(3

 -3-2ضریب انتقال رطوبت
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𝑓𝐶𝜕
𝑡𝜕

)𝑤 +

𝑏𝐶𝜕

1

(

𝑓𝐶𝜕 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤
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يكي از مسائل مهم در مدلسازي توزيع رطوبت در بتن ،ضريب انتهال رطوبت ( Dwاست كه آنهم به چند فاكتور مهم ماننید دمیا،
رطوبت نسبي موجود در منافذ ،نسبت آب به سیمان ،نوع سیمان و مواد پوزوالني ،سین بیتن ،دوره عمیلآوري مرطیوب ،شیرايط
رويارويي و مدت رويارويي بستگي دارد ] .[05-02در هر صورت ،با توجه به ماهیت جذب رطوبت در منافذ بتن و افت آن در طول
زمان Dw ،مهادير متفاوتي خواهد داشت .در سالهاي گذشته ،برخي روابط تجربي براي تخمین ترییرات  Dwنسبت به مهدار  wدر
حالت تر شدن ] [08-01 ،61 ،7و در حالت خشک شدن ] [56-03 ،16 ،21 ،25 ،24 ،3پیشنهاد شده اسیت كیه در بیین آنهیا،
رابطه ( 64و رابطه ( 66به ترتیب براي حالت تر شدن و حالت خشک شدن ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
𝑤𝛽𝐷𝑤 = 𝐷𝑤𝑑 𝑒 −

(64
]

(66

𝛼1−
𝑁 𝑤1−
)
𝑟𝑐𝑤1−

(1+

𝐷𝑤 = 𝐷𝑤𝑠 [𝛼 +

كه در آنها 𝐷𝑤𝑑 ،و 𝑠𝑤𝐷 به ترتیب ،ضريب انتهال رطوبت خشک در حالت تر شدگي و ضريب انتهال رطوبت اشباع در حالت خشیک
شدگي است ،β .ضريب حساسیت است كه شدت كاهش  Dwرا با توجه به افزايش  wنشان ميدهد .نويسنده اين مهاله در تحهییق
قبلي خود ] ،[52مهادير 𝑑𝑤𝐷 β ،و 𝑠𝑤𝐷 را براي بتنهاي با نسبت آب به سیمان  4/04تا  ،4/55مطابق جدول  6ارائه كیرده اسیت.
همچنین وُنگ ضرايب  wcr ،αو  Nرا به ترتیب برابر  4/732 ،4/45و  1بین نمود ].[51
جدول  -1پارامترهای مربوط به روابط ( )11و (( )11در دمای [23] )32ºC

نسبت آب به سیمان

4/04

4/04

4/44

4/44

)𝑠𝐷𝑤𝑑 × 10−8 (𝑚2 /

3/8

3/6

3/0

3/4

𝛽

2/8

2/1

1/4

1/1

)𝑠𝐷𝑑𝑠 × 10−10 (𝑚2 /

2/2

2/6

2/8

3/3

 -4-2ضریب انتشار کلراید
دانستن ضريب انتشار كلرايد خمیر سیمان سختشده به منظور پیشبیني زمان آغاز خوردگي ،مهم است ] .[50بعضي از محههین
روابطي را براي ضريب انتشار كلرايد بر اساس روشهاي عددي و تجربي متفاوت و با توجه به عوامیل مختلی تأثیرگیذار روي آن،
پیشنهاد كردهاند ] .[51-55طبق پیشنهاد كمیته  Life-365انجمن  ،[57] ACIضريب انتشیار يیون كلرايید بیراي بیتن  28روزه
ميتواند از رابطه ( 62بدست آيد.
)

(62

𝑚2
𝑠

(

𝑤

𝑐 𝐷𝑟𝑒𝑓,28 = 10−12.06+2.4

الزم به ذكر است كه بطور كلي ،سه نوع از عوامل وجود دارند كه روي ضريب انتشار كلرايد در بتن اثر ميگذارند ] .[58مورد اوّل،
عاملي است كه ساختار منافذ بتن را تحت تأثیر قرار مي دهد مانند نسبت آب به مواد سیماني ،افزودنيهیاي معیدني (ماننید دوده
سیلیس ،خاكستر بادي و سرباره كوره آهنگدازي و افزودنيهاي شیمیايي (مانند كاهندههاي آب ،حبابسازها و منبسط كنندهها .
مورد دوّم ،عاملي است كه رشد ساختار منافذ بتن را تحت تأثیر قرار ميدهد مانند شرايط عملآوري ،سن و واكینشپیذيري میواد
سیماني .مورد سوم شرايط تراوايي مانند گراديان هیدرولیكي ،زمان نفوذ و مؤلفه شیمي محیط نفوذ ميباشید .بیا توجیه بیه كلییه
مطالعات انجام شده و عوامل تأثیرگذار روي ضريب انتشار يون كلرايد ،مي توان رابطه زير را براي اصط ضريب انتشار كلرايد ارائیه
نمود ]:[68
𝑤

) 𝑙𝐶𝐶( 𝑙𝐶𝐷𝐶𝑙 = 𝐷𝑟𝑒𝑓 ( , 28) . 𝐹1𝐶𝑙 (𝑡). 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤). 𝐹3

(61

𝑐

4
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كه در آن ،ضريب ) Dref (w/c,toبه عنوان ضريب مرجع انتشار كلرايد تعري ميشود كه اثر نسبت  w/cو زمیان عمیلآوري بیتن
( to=28را محاسبه مينمايد .ساير ضرايب اصطحي نیز به شر زير ميباشد:
𝑚 28

) ( = )𝑡( 𝑙𝐶𝐹1

(60

−1
1−𝑤 4

] )

(65

𝑚

𝑐𝑤1−

𝑡

( 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤) = [1 +

] ) 𝑓𝐶( 𝑛𝑜𝑖𝑘 𝐹3𝐶𝑙 (𝐶𝐶𝑙 ) = [1 −

(61

كه )𝑡( 𝑙𝐶 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤) ،𝐹1و ) 𝑙𝐶𝐶( 𝑙𝐶 𝐹3به ترتیب ضرايب اصطحي مربو به سن بتن ،درصد اشیباع منافیذ بیتن و غلظیت كلرايید در
محلول منفذي بتن ميباشد .همچنین  ،mفاكتور سن و مهدار آن براي بتن با سییمان پرتلنید معمیولي 4/2 ،اسیت ]،w .[14-53
درجه اشباع منافذ و  ،wcدرجه اشباعي است كه ضريب انتشار كلرايید در آن ،نصی ضیريب انتشیار در شیرايط اشیباع میيباشید
( .[63] wc=4/75ضمناً ثابتهاي  kionو  mتوسط زي ] [18كیالیبره شیده و مهیدار آن  kion = 8/111و  m =4/5پیشینهاد شیده
است ،زمانیكه  Cfنسبت به وزن بتن بیان شود.

 -5-2شرایط مرزی انتقال رطوبت
زمانیكه بتن در معر اتمسفر قرار دارد ،اختطف رطوبت بین سطح و ريزاقلیم آن باعث تبیادل رطوبیت در سیطح مشیتره آنهیا
مي شود .اگر رطوبت اتمسفر از رطوبت تعادل سطح بتن ،كمتر باشد ،آب مايع در منافذ سطحي به سمت اتمسفر تبخیر خواهد شد
و بنابراين موجب افزايش مكش مويینه و يک جريان به سمت سطح ميشیود ] .[16اگیر رطوبیت اتمسیفر ،بیشیتر باشید ،فراينید
معكوس رخ مي دهد .موقعیكه بتن اشباع نشده در معر آب مايع قرار ميگیرد ،فشار مويینه در منافذ سطحي به صیفر رسییده و
موجب گراديان فشار مويینه قابل توجه در سطح بتن و متعاقباً يک جريان دارسي شديد به داخل بتن ميشود ] .[8انتهال رطوبت
از محیط خارجي به سطح بتن (تر شدگي و يا بالعكس (خشک شدگي  ،طبق رابطه زير ] 63و  ،[12ارزيابي ميگردد:
𝑛
𝑚𝐽
) 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝐵𝑤 (𝑤𝑠𝑢𝑟 −

(67

𝑛
𝑚𝐽 ،نرمال شار رطوبت بر سطح بتن و  ،Bwضريب انتهال رطوبت سطحي ( m/sاسیت ]63و  .[54همچنیین  wsurو  ،wenvبیه
كه
ترتیب مهدار  wدر سطح بتن و  wمعادل رطوبت محیط بیروني بتن میيباشیتد .زمانیكیه سیطح بیتن در معیر ترشیدگي قیرار
ميگیرد wenv ،برابر يک و زمانیكه در معر خشکشدگي قرار مي گیرد ،برابر معادل رطوبیت نسیبي محییط بیا توجیه بیه رابطیه
ايزوترم واجذب ميباشد .ايزوترم واجذب همدماي مصالح سیماني ،به صورت تجربي از ارزيابي مهدار رطوبت موجود در مصالحي كه
با رطوبت هاي نسبي مختل در محیط اطراف در دماي  24درجه سانتيگراد به تعادل رسیدهاند ،بدست ميآيید ] .[11بیراي هیر
مهدار رطوبت نسبي محیط ،يک ايزوترم واجذب ،بیانگر مهدار رطوبت در دماي معین است .متعارفترين معادله ايزوتیرم واجیذب،
رابطه  BET6است ] . [10البته رابطه بین رطوبت نسبي و مهدار رطوبت در منافذ بتن پیچیده و غیر خطي است و ميتوانید طبیق
رابطه زير نوشته شود.
(1−𝑘)[1+(𝐶−1)𝑘]ℎ

]𝑛𝑣𝑒𝑤𝑒𝑛 = (1−𝑘ℎ)[1+(𝐶−1)𝑘ℎ

(68

𝑣𝑛𝑒

كه  ،Cپارامتر جذب بخار آب مدل BET؛  ،kپارامتر مدل BET؛  ،Vمهدار بخار الزم براي تکاليیه (ررفییت تیکاليیهاي و ،wen
مهدار آب در خمیر سیمان معادل بر حسب  gr/grاست .الزم به ذكر است كه پارامتر  ،Cجذب بخار آب كل ،جیذب پنهیان بخیار
آب و دما را مد نظر قرار ميدهد .اين پارامترهاي ،طبق روابط ( 26محاسبه ميشوند.
(63

𝑡𝑒 > 5 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑛𝑑 0.3 < 𝑤/𝑐𝑚 < 0.6

𝑓𝑖

)𝑚𝑐) (0.33 + 2.2𝑤/

15
𝑒𝑡

𝑛 = (2.5 +
855
𝑇

(24

𝑒=𝐶

Brunauer-Emmett-Teller

5
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0<𝑘<1

(26

1
𝑛

(1− )𝐶−1
𝐶−1

=𝑘

كه در آنها T ،henv ،و  ،teبه ترتیب رطوبت نسبي محیط ،دماي بتن ( ºKو سن هیدراتاسیون معادل (روز ميباشد.
 Bwميتواند با اسیتفاده از ضیخامت معیادل ( 𝑒𝑡 بیتن در مجیاورت سیطح واقعیي در معیر و  Dwبیتن تعییین شیود؛ طوريكیه
𝑒𝑡 .𝐵𝑤 = 𝐷𝑤 /با مهايسه نتايج تحلیلي با نتايج آزمايشگاهي ،بزانت ] [61گزارش كرد كه مهدار ضخامت معیادل محیطیي4/75 ،
میليمتر است.

 -6-2شرایط مرزی انتقال کلراید
اُه و همكارنش ] [15بصورتي ديگر شرايط مرزي براي شار تعري شده انتهال كلرايد را طبق رابطه زير بیان نمودند:
(22

𝑠
𝑙𝐶𝐽
) 𝑠𝑤 = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝑢̅𝑐0 = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝐵𝑤 𝐶𝑒𝑛𝑣 (𝑤𝑒𝑛𝑣 −

𝑠
𝑙𝐶𝐽 ،شار سطحي كلرايد بر حسب  m/sاست .آكیتا ] ،[12مهادير  BClرا در محدود  2/01تا  0/67×64-7 m/sاعطم كرد.
كه

 -3مدلسازی انتقال کلراید در شرایط جزر و مدی و تعریف مسأله
 -1-3روش اجزاء محدود
طبق تحهیهات انجام شده ،روش اجزاء محدود (  FEMبطور دقیهي غلظت كلرايد آزاد را تخمین ميزند .غلظیت يیون كلرايید در
يک جسم بينهايت كوچک ،بوسیله يک تابع شكل و غلظت كلرايد نهطهاي بیان ميشود ] .[11همچنین با استفاده از روش اجیزاء
محدود ،سري معادالت ديفرانسیل غیرخطي درگیر به معادالت قابل حل تبديل ميشود ].[17

 -2-3مدلسازی
به منظور آنالیز توزيع يون كلرايد در بتن ،الزم است كه تاريخچه دمايي و رطوبتي آن تعیین گردد .بدين منظور ،مدل مورد نظر در
اين تحهیق مطابق الگوريتم شكل  ،6طوري ساخته ميشود كه ابتدا رطوبت و در نهايت توزيع كلرايید در بیتن را محاسیبه نمايید.
الزم به ذكر است كه در هر گام زماني آنالیز ،ضرايب مدل مانند ضرايب  Dو  Bبا توجه به تاريخچه رطوبت و كلرايد محاسبه شده
و به هر المان اختصاص مييابد تا اثر ترییر اين پارامترها روي نتايج مدل در نظر گرفته شود.

 -3-3تعریف مسأله
 -1-3-3مشخصات بتن
در اين تحهیق ،چهار نسبت آب به سیمان مورد بررسي قرار گرفته است .بدين منظور ،چهار طر اختط مطیابق جیدول  2تهییه
شده است .همچنین ،جذب آب كل بتن (درصد تبخیر آزمونه بتني اشباع در دماي  645درجه سانتيگراد طبق جدول  1محاسبه
و قابل مشاهده ميباشد .همانطوريكه مطحظه ميگردد ،با افزايش نسبت  ،w/cدرصد جذب آب افزايش يافته است.
 -2-3-3شرایط رویارویی
فر ميگردد بتن با طر هاي اختط جدول  ،2پس از  28روز عمل آوري در معر آب حیاوي يیون كلريید بیه انیدازه 2 /65
درصد وزني و به مدت  5سال قرار دارد .شرايط رويارويي در دو حالت مسترر و جزر و مدي بیا دو چرخیه كامیل جیزر و مید در
شبانهروز مد نظر قرار داده شده است .میزان يون كلرايد قابل نفوذ به عمق  54میلیمتري بتن پس از پنج سال با استفاده از میدل
عددي ساخته شده ،مورد ارزيابي قرار گرفته و سهم پديده همرفت و متعاقباً ضريب انتهیال رطوبیت در نفیوذ كلرايید تخمیین زده
خواهد شد .همچنین الزم به ذكر است كه دماي محیط رويارويي (آب نمک و هواي پیرامون برابر  21درجه سانتيگراد و متوسط
رطوبت نسبي محیط رويارويي (هواي پیرامون  15 ،درصد است.
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اختصاص ورودی های مدل( :مشخصات ابعادی)
طرح اختالط بتن ( ،w/cmدوره عمل آوری و )..
شرایط محیطی (تاریخچه رطوبت و کلراید)
ضرایب انتقال رطوبت و کلراید

تنظیم واحد :طول ،زمان و جرم

مدل سازی و مش بندی
تحلیل در فضای هر یک از متغیرهای رطوبت و کلراید
Time = 0

Time = Time + Δt

به روز کردن ،مشخصات المان ها
و شرایط مرزی

آنالیز حالت گذرا

خیر
تکمیل آنالیز

بلی
ذخیره سازی نتایج بدست آمده
رطوبت و مقدار کلراید

شكل  -1الگوریتم مدل اجزاء محدود در فضای تحليل رطوبت و کلراید
جدول  -2طرحهای اختالط بتن و مقدار آب قابل تبخير

شماره
طرح

وزن اجزا در طرحهای اختالط مختلف ()kg/m3
عیار
سیمان

مهدار آب
اختط

ماسه

*

شن

*

w/c

Mix 1

374

144

313

313

4/0

Mix 2

374

163

343

343

4/04

Mix 3

374

188

830

830

4/4

Mix 4

374

246

880

880

4/44

*وزن مصالح سنگي بر حسب شرايط اشباع با سطح خشک ارائه شده است.
همچنین وزن مخصوص بتن 2154kg/m3 ،فر شده است.
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جدول  -3جذب آب کل بتن (تخمين شده)

شماره طر اختط
درصد جذب آب كل
پس از  28روز

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

5/8

1/1

7/5

8/0

 -4نتایج و بحث
مهدار نفوذ كلرايد در شرايط مسترر و شرايط جزر و مدي براي بتن با نسبتهاي آب به سیمان  4/04تا  4/55در شكلهاي  2تا
 5نشان داده شده است .همچنین میزان غلظت كلرايد آزاد در عمق  54mmاز سطح بتن در جدول  0ارائه شده است .همانطور كه
مشاهده ميشود با افزايش نسبت آب به سیمان ،نفوذ يون كلرايد در بتن افزايش يافته است .اين افزايش هم براي شرايط مسترر
و هم براي شرايط جزر و مدي قابل مشاهده است.
جدول  -4غلظت کلراید در عمق  55mmبتن پس از پنج سال رویارویی

غلظت كلرايد در عمق ( 54mmدرصد وزني بتن

شر
نسبت آب به سیمان

4/04

4/05

4/54

4/55

غلظت كلرايد در عمق ( 54mmدرصد وزني بتن در شرايط مسترر

4/463

4/416

4/401

4/412

غلظت كلرايد در عمق ( 54mmدرصد وزني بتن در شرايط جزر و مدي

4/410

4/478

4/640

4/623

نسبت غلظت كلرايد در شرايط مسترر به شرايط جزر و مدي

4/14

4/04

4/00

4/08

0.350

0.300

0.200

0.150
Submerged Condition
0.100

0.050

0.000
100

90

80

70

40
50
60
)Concrete Depth (mm

30
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شكل  -2پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  5/45پس از پنج سال رویارویی
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 پس از پنج سال رویارویی5/45  پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان-3 شكل
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 پس از پنج سال رویارویی5/55  پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان-4 شكل
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شكل  -5پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  5/55پس از پنج سال رویارویی

در شرايط مسترر با افزايش نسبت آب به سیمان از  4/04تیا  ،4/55غلظیت كلرايید آزاد در عمیق  54mmاز  4/463درصید بیه
 4/412درصد وزن بتن افزايش يافته است .به عبارت ديگر ،پس از پنج سال ،غلظت كلرايد در عمق  54mmدر بتن بیا نسیبت آب
به سیمان  1/1 ،4/55برابر غلظت كلرايد در بتن با نسبت آب به سیمان  4/04بوده است .در آنسو و در شرايط جزر و مدي ،میزان
غلظت كلرايد در عمق  54mmبه مراتب بیشتر از شرايط مسترر است؛ طوريكه غلظت كلرايد در شرايط جزر و میدي نسیبت بیه
شرايط مسترر در بتنهاي با نسبت آب به سیمان  4/04تا  4/55از  4/410تا  4/623درصد وزن بتن متریر میيباشید .ايین امیر
نشان ميدهد كه همرفت رطوبت ،بیش از نیمي از سهم ورود كلرايد را به خود اختصاص داده است .البته سهم انتهال كلرايد در اثر
پديده همرفت رطوبت در بتن با نسبت آب به سیمان  ،4/04حدود  74درصد است .همچنین پیس از پینج سیال قیرار گیرفتن در
معر جزر و مد ،غلظت كلرايد آزاد در عمق  54mmبتن با نسبت آب به سیمان  2/4 ،4/55برابر غلظت كلرايید آزاد در بیتن بیا
نسبت آب به سیمان  4/04بود.
نكته مهم در پديده همرفت  ،اين است كه ابتدا بايد منافذ بتن در دوره جزر (خشک شدن خالي از رطوبیت شیده تیا امكیان ورود
رطوبت حاوي يون كلرايد در دوره مد (تر شدن فراهم باشد .از آنجائیكه ضريب انتهال رطوبت در دوره خشک شدن بسیار كمتر از
ضريب انتهال رطوبت در دوره تر شدن است ،بنابراين پتانسیل خالي شدن منافیذ بیتن از رطوبیت در دوره جیزر ،از اهمییت قابیل
توجهي برخوردار است؛ طوريكه اگر با يک روش مناسب ،ضريب انتهال رطوبت در دوره خشک شدن ،كاهش يابد ،رطوبت كمتیري
از بتن در فرايند جزر خارج شده و در نتیجه پتانسیل ورود كلرايد بهمراه رطوبت در دوره بعیدي مید كیاهش میييابید .شیكل ،1
پروفیل يون كلرايد بتن با نسبت آب به سیمان  4/04را در شرايطي كه ضريب انتهیال رطوبیت دوره خشیک شیدن آن ،بیه نصی
كاهش يافته است ،نشان ميدهد .همانطوريكه مشاهده ميشود 21 ،درصد از مهدار يون كلرايد در عمق  54mmبعد از پینج سیال
رويارويي كاهش يافته است.
از طرف ديگر ،شكل  7غلظت كلرايد در عمق  54mmرا پس از پنج سال قرار گرفتن در معر جزر و مد و شرايط مسترر نشان
ميدهد .همانطوريكه مشاهده ميشود ،با افزايش نسبت آب به سیمان ،شیب افزايش غلظت كلرايد در بتن ،بیشتر ميشود .اين امر
نشان دهنده تأثیر قابل مطحظه نسبت آب به سیمان و اثر آن روي ضرايب انتهال رطوبت و انتشار كلرايد در بتن و متعاقباً افیزايش
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امكان ورود كلرايد در بتنهاي با نسبت آب به سیمان بیشتر ميباشد .البته الزم به ذكر است كه شیب افیزايش غلظیت كلرايید در
شرايط جزر و مدي بیشتر از حالت مسترر است.
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 نتيجهگيری-5
 يک مدل اجزاء محدود براي بررسي انتهال يون كلرايد در بتن در شرايط همرفت – انتشار ساخته شده و با استفاده، در اين مطالعه
. محاسبه شیده اسیت4/55  تا4/04  میزان نفوذ يون كلرايد در بتن با طر هاي اختط مختل با نسبتهاي آب به سیمان،از آن
 بیش از نیمي از سهم ورود كلرايد را به خود اختصاص داده است؛ طوريكیه سیهم، نشان داد كه همرفت رطوبت،نتايج بدست آمده
 درصید54  همچنین. درصد بوده است74  حدود،4/04 انتهال كلرايد در اثر پديده همرفت رطوبت در بتن با نسبت آب به سیمان
 بتن بعید54mm  درصد از مهدار يون كلرايد در عمق21  باعث كاهش حدود،كاهش ضريب انتهال رطوبت دوره خشک شدن بتن
.از پنج سال رويارويي شده است

 تشكر و قدردانی-6
. تشكر و قدرداني ميشود،الزم است از همكاران انستیتو مصالح ساختماني در پیشبرد تحهیق حاضر
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