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چكيده
يكي از عوامل گزندبارتر بودن شرايط جزر و مدی نسبت به شرايط مستغرق در حاشیه خلیج فارس ،نفوذ بیشتر يوون كلرايود در بوتن و متعاقبوا
افزايش غلظت كلرايد در مجاورت میلگردهاست .از اينرو در اين مقاله سعي شد تا میزان نفوذ كلرايد در شرايط جزر و مدی و شرايط مستغرق بوا
استفاده از مدلسازی عددی با هم مقايسه شود .همچنین تأثیر تعداد چرخههای جذر و مد روزانه ،بر روند نفوذ يون كلرايد در بتن بررسوي شوود.
نتايج اين مطالعه ،نشان داد كه میزان نفوذ يون كلرايد در بتن در شرايط جزر و مدی به مراتب بیشتر از شرايط مستغرق در مودت مشوابه اسوت.
همچنین نتايج نشان داد كه افزايش تعداد چرخههای جزر و مد تا سه بار در شبانهروز ،اثر قابل مالحظهای در افزايش میوزان نفووذ يوون كلرايود
در بتن دارد.
واژههای کليدی:جزر و مد ،مدلسازی ،نفوذ يون كلرايد

 -1مقدمه
در طراحي سازههای بتني ،در نظر گرفتن عوامل مخربي كه بتن بايد در مودت بهورهبورداری در معور آن قورار گیورد ،ضوروری
است] .[6شرايط رويارويي يک سازه بتني در محیط دريايي ،نقش بسزايي در نفوذ كلرايد ايفا مينمايد ] .[2به همین دلیل ،میزان
آسیبپذيری يک سازه بتني واقع در ساحل دريا ،وابستگي زيادی به محل قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دريا دارد .با توجوه بوه
شرايط قرارگیری المانهای سازهای نسبت به تراز آب دريا ،پنج ناحیه مجاورت تعريف شده است كه عبارتنود از پاششوي ،جوزر و
مدی ،مستغرق ،مدفون در خاک و اتمسفری[ .]4-1در هر يک از اين ن واحي ،مكانیزم نفوذ كلرايد در بتن متفواوت اسوت و تحوت
تأثیر شرايط محیطي از جمله رطوبت ،دما ،باد و همچنین تابش نور خورشید قرار دارد [.]5
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جزر و مد ،پايین و باال رفتن آب دريا طبق يک زمانبندی معین ،غالبا دو مرتبه در روز ،ميباشد كه علت آن نیروی جاذبوه مواه و
كشید ن آب نزديک به آن به طرف خود است .در هر منطقه دريايي ،زمان بین دو مد متوالي در باالترين نقطه آن 62 ،ساعت و 25
دقیقه و فاصله بین يک مد و جزر متوالي  1ساعت و  61دقیقه ميباشد .در اثر جزر و مد ،بخشي از سازه كه بین توراز جوزر و مود
قرار دارد ،چندين بار در روز در معر تر و خشک شدن ،گرم و سرد شدن (به علت تفاوت بین دمای هوا و آب دريا) و در مناطق
سردسیر ،يخ زدن و آب شدن يخ قرار ميگیرد .اختالف تراز جزر و مد از  0/5تا  65متر در مناطق مختلوف ،متغیور اسوت .انودازه،
عمق و بازشدگي يک دريا ،تأثیر قابل توجهي روی تراز جزر و مد دارد [.]1
در ناحیه جزر و مدی بطور همزمان يونهای مختلف منجمله يون كلرايد با ساز وكوار انتشوار در عموق بوتن حركوت كورده و اثور
همزمان انتشار و مكش موئینه ،مكانیزم تركیبي حركت يونها به داخل بتن را به وجود ميآورد .در بتنهای درمعر محیطهوای
دريايي ،نفوذ يون كلرايد ميتواند تاسه برابر بیشتر ازسازههای معمولي باشود[ .]7زيورا مقوادير زيوادی از آب حواوی يوون كلرايود
درهنگام ترشدن بتن به داخل آن مكیده شده وهنگامیكه بتن درمعر هووای محویط قرارمويگیورد ،رطوبوت سوطح آن خشوک
ميشود و مقدار زيادی از يونهای كلرايد روی سطح بتن به جای ميماند .تكرار فرايند تر و خشک شدن بوتن ،غلظوت كلرايود در
محیط داخلي بتن را افزايش ميدهد ،تا حدی كه ممكن است غلظت يون كلرايد در منافذ بوتن از غلظوت يوون كلرايود آب دريوا
بیشتر شود [.]8
خرابي سازههای بتني در خلیج فارس رو به افزايش است كه عمدتا به دلیل خوردگي میلگورد درون بوتن ناشوي از كلرايود اسوت.
میانگین دمای بیش از  10درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي بوین  70توا  30درصود در حاشویه خلویج فوارس ،آنورا بوه يكوي از
مهاجمترين محیطهای دريايي تبديل نموده است ] .[3در نتیجه الزم است در اين مناطق تدابیر ويژهای در نظور گرفتوه شوود توا
بتوان از خوردگي محتمل میلگردهای مدفون در بتن و متعاقبا آسیبديدگي سازههای بتني جلوگیری نمود.
يكي از راهكارهای كاهش خطر آسیبديدگي سازههای بتني در مجاورت سواحل ،محاسبات دقیقتر فرايند نفووذ يوون كلرايود در
بتن و پیشبیني پروفیل يون كلرايد در بتن تحت تأثیر عوامل مختلف منجمله چرخههای جزر و مد است .از اينورو در ايون مقالوه
سعي شده است تا با در نظر گرفتن اثر تغییرات دما و رطوبت در فرايند نفوذ يون كلرايد در بتن ،همچنین چرخههای جوزر و مود،
پروفیل يون كلرايد در بتن پیشبیني شود .بدين منظور يک مدل عددی با استفاده از نرم افزار  MATLABتهیوه شوده و نتوايج
حاصل از مدل ،مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

 -2مكانيسم انتقال یون کلراید در شرایط جزر و مدی
در اكثر سازه های مورد مطالعه ،اغلب مكانیسم عمده ورود يون كلرايد در بتن ،انتشار و مكش موئینوه اسوت ] .[66-60مكانیسوم
غالب ورود يونها در دوره های كوتاه رويارويي (چندساعت) ،به ويژه نزديک سطوح غیر اشباع يا اشباع جزئي ،پديده جذب سطحي
است كه به عنوان جذب آب توسط منافذ مويینه و انتقال بوسیله كشش مويینه در بتن تعريف ميشود ] .[62در ادامه روابط حاكم
بر شار انتقال رطوبت و كلرايد در بتن ارائه خواهد شد.

 -1-2شار انتقال رطوبت
جذب سطحي (مويینگي) در نتیجه انتقال مويینه در منافذ بتن ناشي از كشش سطحي بین آب و ساختار متخلخل بتن مويباشود
] .[64-61آب ابتدا روی سطح منافذ مويینه جذب ميشود و سپس زمانیكه رطوبت نسبي افزايش مييابد ،آب تقطیر شده و منافذ
را پر ميكند و شروع به حركت از منافذ كوچكتر به منافذ بزرگتر مينمايد ].[65
مدل های متعددی تاكنون برای پیشبیني توزيع رطوبت در بتن ارائه شدهاند ] ،[20-61اما به دلیل اينكه يونهای مهاجم در بتن
بهمراه فاز مايع (آب) جابجا مي شوند ،توصیه شده است كه در مدلسازی انتقال يونها در بتن در اثر پديده همرفت رطوبتي ،توزيع
رطوبت با استفاده از آب منفذی بررسي شود ] .[21-26بنابراين ،بیشتر محققان ] [15-24سعي كردند تا توزيع رطوبت در بتن را
چه در شرايط تر شدن و چه در حالت خشکشدن با توجه به درجه اشباع آب( w ،بخشي از فضاهای خالي كه با آب پر ميشوند)،
پیشبیني نمايند .با استفاده از پارامتر  wبرای شرايط همدما ،تعريف ساده شار كل رطوبت ( )Jmبرای هم بخار و هم مايع ميتواند
با معادله زير بیان گردد ] ،[11طوريكه:
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𝑤𝛻 𝑤𝐷𝐽𝑚 = −

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

 -2-2شار انتقال کلرید
 -1-2-2تقيد کلراید
كل يونهای كلرايدی كه در داخل بتن وجود دارند و يا به داخل آن نفوذ ميكنند به صورت آزاد باقي نخواهند ماند .برخي از آنهوا
با محصوال ت حاصل از هیدراتاسیون سیمان واكنش داده و به شكل نمک فريدل در ميآيند و برخي از يونهوای كلرايود بوه طوور
فیزيكي جذب هیدراتهای مختلف سیمان ميشوند؛ به عبارت ديگر قسمتي از يونهای كلرايد به صورت كلرايد مقیود در آموده و
فقط بخشي از يونهای كلرايد به صورت آزاد باقي ميمانند [ .]12،11در حقیقت بخش آزاد كلرايد است كه مسئول تخريوب بوتن
در ساختمانهای بتنآرمه ميباشد .در عمل تقیدكلرايد ميتواند به عنوان عاملي برای جلوگیری و يا به تأخیر انداختن خوردگي با
كاهش غلظت يونهای كلرايد در محلول منفذی عمل نمايد[ .]8،14رابطه كلرايد آزاد و كلرايد مقید را ميتوان مطابق رابطوه ()2
نوشت]:[15
1

() 2

𝑏𝐶𝜕
)
𝑓𝐶𝜕

=

(𝑤𝑒 +

𝑓𝐶𝜕
𝑡𝐶𝜕

⟹

𝑏𝐶 𝐶𝑡 = 𝑤𝑒 𝐶𝑓 +

𝑪𝝏

در رابطه ( 𝝏𝑪𝒃 ،)2به نام ايزوترم تقید كلرايد شناخته مي شود كه از طريق آزمايشگاهي (تجربوي) بدسوت مويآيود ] .[11يكوي از
𝒇

ايزوترمهای تقید ،ايزوترم النگمیر بوده كه طبق رابطه زير بیان ميشود]:[17
𝒇𝑪𝜶

() 1

𝒇𝑪𝜷𝟏+

= 𝒃𝑪

در رابطه فوق  ،و  ثابتهايي هستند كه با توجه به تركیب سیمان و مواد پوزوالني و نسوبت آنهوا ،تغییور مويكننود .سورجي و
همكارانش ] [18مقادير  و  را به ترتیب  6/17و  4/08برای خمیر سیمان پرتلند معمولي بوا  w/c = 0/5بدسوت آوردنود ( 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 ].[13
𝒇𝑪𝜵 𝒄𝑫 𝒆𝒘𝑱𝒄 𝒅𝒊𝒇 = −

() 4

كه 𝑓𝑖𝑑 𝑐𝐽 ،شار يون كلر در اثر پديده انتشار (بر حسب  kg/m2sبتن) و  ،Dcضريب انتشار بور حسوب  m2/sو  ،weمقودار آب قابول
تبخیر (بر حسب  m3آب قابل تبخیر بر  m3بتن) است .همچنین  ،Cfمقدار كلرايد آزاد بور حسوب  kg/m3محلوول منفوذی اسوت.
عالمت منفي ،بیانگر نفوذ در جهت مخالف افزايش غلظت يون كلرايد مي باشد .از طرفي زمانیكه مكانیسم انتقوال كلرايود ،جريوان
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 انتقال رطوبت در بتن بر حسب m/s

است .در حقیقت  uدر هر نقطه از بتن ،مطابق رابطه ( )1قابل محاسبه ميباشد:
𝒕𝒐𝒕𝒘𝒖 = −
𝒘𝜵 𝒘𝑫 𝒆

() 1

كه  wو 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤 به ترتیب درجه اشباع منافذ بتن در هر نقطه و كل آب قابل تبخیر در منافذ بتن اشباع شده ميباشد.
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 -3-2-2معادله دیفرانسيل حاکم بر انتقال کلراید
بطور كلي در تركیب دو پديده انتشار و همرفت ،تغییر غلظت در حجم بتن ميتواند با قانون دوم فیک به صورت رابطوه زيور بیوان
شود]:[14،15،40
𝒗𝒅𝒂𝑱 +
) 𝒄

() 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 اينكوه
طرف چپ معادله بر حسب كلرايد كل و طرف راست معادله بر حسب كلرايد آزاد ميباشد ،برای يكسوان كوردن دو طورف معادلوه
ميتوان ارتباط غلظت كلرايد كل ( )Ctبا غلظت كلرايد آزاد ( )Cfو غلظت كلرايد مقید ( )Cbرا طبق رابطه ( )8بیان نمود ] ،[11در
نتیجه:
𝒇𝑪𝝏

() 8

𝒕𝝏

) 𝒆𝒘 +

𝒃𝑪𝝏
𝒇𝑪𝝏

(=

𝒇𝑪𝝏
𝒕𝝏

) 𝒇𝑪 𝒆𝒘 (𝑪𝒃 +

𝝏
𝒇𝑪𝝏

=

𝒇𝑪𝝏 𝒕𝑪𝝏
𝒕𝝏 𝒇𝑪𝝏

=

𝒕𝑪𝝏
𝒕𝝏

با جايگزيني رابطههای ( )5( ،)4و ( )8در رابطه ( )7داريم:
) 𝒇𝑪𝒘𝜵 𝒘𝑫 = 𝜵. (𝒘𝑫𝒄 𝜵𝑪𝒇 +

() 3

𝒇𝑪𝝏
𝒕𝝏

)𝒘 +

𝒃𝑪𝝏 𝟏

(

𝒕𝒐𝒕𝒘
𝒇𝑪𝝏 𝒆

 -3-2ضریب انتقال رطوبت
يكي از مسائل مهم در مدلسازی توزيع رطوبت در بتن ،ضريب انتقال رطوبت ( )Dwاست كه آنهم به چند فاكتور مهم ماننود دموا،
رطوبت نسبي موجود در منافذ ،نسبت آب به سیمان ،نوع سیمان و مواد پوزوالني ،سون بوتن ،دوره عمولآوری مرطووب ،شورايط
رويارويي و مدت رويارويي بستگي دارد] .[41-40در هر صورت ،با توجه به ماهیت جذب رطوبت در منافذ بتن و افت آن در طوول
زمان Dw ،مقادير متفاوتي خواهد داشت .در سالهای گذشته ،برخي روابط تجربي برای تخمین تغییرات  Dwنسبت به مقدار  wدر
حالت تر شدن ] [41-44 ،60و در حالت خشک شدن ] [43-47 ،23 ،24 ،21 ،68 ،64پیشنهاد شده است كه در بین آنها ،رابطه
( )60و رابطه ( )66به ترتیب برای حالت تر شدن و حالت خشک شدن ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
𝒘𝜷𝑫𝒘 = 𝑫𝒅𝒘 𝒆−

() 60
]

()66

𝜶𝟏−
𝑵 𝒘𝟏−
)
𝒓𝒄𝒘𝟏−

(𝟏+

𝑫𝒘 = 𝑫𝒔𝒘 [𝜶 +

كه در آنها 𝐷𝑤𝑑 ،و 𝑠𝑤𝐷 به ترتیب ،ضريب انتقال رطوبت خشک در حالت تر شدگي و ضريب انتقال رطوبت اشباع در حالت خشوک
شدگي است ،β .ضريب حساسیت است كه شدت كاهش  Dwرا با توجه به افزايش  wنشان مويدهود .مقوادير 𝑑𝑤𝐷 β ،و 𝑠𝑤𝐷 بورای
بتنهای با نسبت آب به سیمان  0/40تا  ،0/55مطابق جدول  6ارائه شده اسوت] .[50همچنوین وُنو ضورايب  wcr ،αو Nرا بوه
ترتیب برابر  0/732 ،0/05و  1بین نمود].[56
جدول  -1پارامترهای مربوط به روابط ( )11و (( )11در دمای [01] )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
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دانستن ضريب انتشار كلرايد خمیر سیمان سختشده به منظور پیشبیني زمان آغاز خوردگي ،مهم است ] .[52بعضي از محققین
روابطي را برای ضريب انتشار كلرايد بر اساس روشهای عددی و تجربي متفاوت و با توجه به عوامول مختلوف تأثیرگوذار روی آن،
پیشنهاد كردهاند ] .[54-51طبق پیشنهاد كمیته  Life-365انجمن بتن آمريكا ] ،[55ضريب انتشار يوون كلرايود بورای بوتن 28
روزه 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 روی ضريب انتشار كلرايد در بتن اثر ميگذارند ] .[51مورد اوّل،
عاملي است كه ساختار منافذ بتن را تحت تأثیر قرار مي دهد مانند نسبت آب به مواد سیماني ،افزودنيهوای معودني (ماننود دوده
سیلیس ،خاكستر بادی و سرباره كوره آهنگدازی) و افزودنيهای شیمیايي (مانند كاهندههای آب ،حبابسازها و منبسط كنندهها).
مورد دوّم ،عاملي است كه رشد ساختار منافذ بتن را تحت تأثیر قرار ميدهد مانند شرايط عملآوری ،سن و واكونشپوذيری موواد
سیماني .مورد سوم شرايط تراوايي مانند گراديان هیدرولیكي ،زمان نفوذ و مؤلفه شیمي محیط نفوذ مويباشود.با توجوه بوه كلیوه
مطالعات انجام شده و عوامل تأثیرگذار روی ضريب انتشار يون كلرايد ،مي توان رابطه زير را برای اصالح ضريب انتشار كلرايد ارائوه
نمود ]:[61،67
() 61

𝑤

)𝑇( 𝑙𝐶𝐷𝐶𝑙 = 𝐷𝑟𝑒𝑓 ( , 28) . 𝐹1𝐶𝑙 (𝑡𝑒 ). 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤). 𝐹3𝐶𝑙 (𝐶𝐶𝑙 ). 𝐹4
𝑐

كه در آن ،ضريب  Drefبه عنوان ضريب مرجع انتشار كلرايد تعريف ميشود كه اثر نسبت  w/cو زمان عمولآوری بوتن ( )te=28را
محاسبه مينمايد .ساير ضرايب اصالحي نیز به شرح زير ميباشد:
𝑚 28

) ( = )𝑡( 𝑙𝐶𝐹1

()64

−1
1−𝑤 4

] )

()65

𝑚

𝑐𝑤1−

𝑡

( 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤) = [1 +

] ) 𝑓𝐶( 𝑛𝑜𝑖𝑘 = [1 −

()61

𝑈 1
1
]) −
𝑓𝑒𝑟𝑇 𝑅
𝑇

( [

()67

) 𝑙𝐶𝐶( 𝑙𝐶𝐹3

𝑒 = )𝑇( 𝑙𝐶𝐹4

كه ) 𝑒𝑡( 𝑙𝐶 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤) ،𝐹1و ) 𝑙𝐶𝐶( 𝑙𝐶 𝐹3و )𝑇( 𝑙𝐶 𝐹4به ترتیب ضرايب اصالحي مربوط به سن بتن ،درصد اشوباع منافوذ بوتن ،غلظوت
كلرايد در محلول منفذی بتن و دمای بتن ميباشد .همچنین  ، mفاكتور سن و مقدار آن برای بتن با سیمان پرتلند معموولي0/2 ،
است ] ،w .[57،58درجه اشباع منافذ و  ،wcدرجه اشباعي است كه ضريب انتشار كلرايد در آن ،نصوف ضوريب انتشوار در شورايط
اشباع ميباشد ( .[67])wc=0/75ضمنا ثابتهوای  kionو  mتوسوط زی ] [11كوالیبره شوده و مقودار آن  kion = 8/111و m =0/5
پیشنهاد شده است ،زمانیكه  Cfنسبت به وزن بتن بیان شود U.انرژی فعال شدگي فرآينود انتشوار كلرايود R ،ثابوت گازهوا𝑇𝑟𝑒𝑓 ،
دمای مرجعي كه در آن 𝑓𝑒𝑟𝐷 محاسبه شده است (برحسب كلوين) و  Tدمای بتن (كلوين) مي باشد[.]67

 -5-2شرایط مرزی انتقال رطوبت
زمانیكه بتن در معر اتمسفر قرار دارد ،اختالف رطوبت بین سطح و ريزاقلیم آن باعث تبوادل رطوبوت در سوطح مشوترک آنهوا
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 دارسي به سمت سطح ميشود ] .[53اگر رطوبت اتمسفر ،بیشتر باشد ،فرايند
معكوس رخ مي دهد .موقعیكه بتن اشباع نشده در معر آب مايع قرار ميگیرد ،فشار مويینه در منافذ سطحي به صوفر رسویده و
موجب گراديان فشار مويینه قابل توجه در سطح بتن و متعاقبا يک جريان دارسي شديد به داخول بوتن مويشوود ] .[66بنوابراين
شرايط مرزی رطوبت ميتواند طبق رابطه  68نوشته شود.
() 68

خشک شدن
تر شدن

5

𝑣𝑛𝑒𝑤
{ = )𝑡( 𝑠𝑤 = )𝑤(𝑥 = 0, 𝑡 > 0
1.0
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برای انتقال رطوبت ،شار جرم سطحي در رابطه زير داده شده است ]:[67،10
) 𝑣𝑛𝑒𝑤 ) = 𝐵𝑤 (𝑤𝑠𝑢𝑟 −

()63

𝑤𝜕

𝑠 𝑛𝜕

𝑛
𝑚𝐽
( 𝑤𝐷= −

𝑛
𝑚𝐽 ،نرمال شار رطوبت بر سطح بتن و  ،Bwضريب انتقال رطوبوت سوطحي ( )m/sاسوت [ .]67،48همچنوین wsurو  ،wenvبوه
كه

ترتیب مقدار  wدر سطح بتن و  wمعادل رطوبت محیط بیروني بتن مويباشوتد .زمانیكوه سوطح بوتن در معور
ميگیرد wenv ،برابر يک و زمانیكه در معر

ترشودگي قورار

خشکشدگي قرار ميگیرد ،برابر معادل رطوبوت نسوبي محویط بوا توجوه بوه رابطوه

ايزوترم واجذب ميباشد .ايزوترم واجذب همدمای مصالح سیماني ،به صورت تجربي از ارزيابي مقدار رطوبت موجود در مصالحي كه
با رطوبتهای نسبي مختلف در محیط اطراف در دمای  20درجه سانتيگراد به تعادل رسیدهاند ،بدست مويآيود] .[16بورای هور
مقدار رطوبت نسبي محیط ،يک اي زوترم واجذب ،بیانگر مقدار رطوبت در دمای معین است .متعارفترين معادله ايزوتورم واجوذب،
رابطه  BET6است ] . [12البته رابطه بین رطوبت نسبي و مقدار رطوبت در منافذ بتن پیچیده و غیر خطي است و ميتوانود طبوق
رابطه زير نوشته شود.
𝒉]𝒌)𝟏(𝟏−𝒌)[𝟏+(𝑪−

]𝒏𝒗𝒆𝒉𝒌)𝟏𝒘𝒆𝒏 = (𝟏−𝒌𝒉)[𝟏+(𝑪−

()20

𝒗𝒏𝒆

كه  ،Cپارامتر جذب بخار آب مدل BET؛  ،kپارامتر مدل BET؛  ،Vمقدار بخار الزم برای تکاليوه (ررفیوت توکاليوهای) و ،wen
مقدار آب در خمیر سیمان معادل بر حسب  gr/grاست .الزم به ذكر است كه پارامتر  ،Cجذب بخار آب كل ،جوذب پنهوان بخوار
آب و دما را مد نظر قرار ميدهد .اين پارامترهای ،طبق روابط ( )26تا ( )24محاسبه ميشوند.
()26

𝟔 ) (𝟎. 𝟑𝟑 + 𝟐. 𝟐𝒘/𝒄𝒎) 𝒊𝒇 𝒕𝒆 > 𝟓 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝟎. 𝟑 < 𝒘/𝒄𝒎 < 𝟎.

𝟓𝟏

𝒏 = (𝟐. 𝟓 +

𝒆𝒕

𝟓𝟓𝟖
𝑻

() 22

𝒆=𝑪

1

0<𝑘<1

()21

(1−𝑛)𝐶−1
𝐶−1

=𝑘

كه در آنها T ،henv ،و  ،teبه ترتیب رطوبت نسبي محیط ،دمای بتن ( )ºKو سن هیدراتاسیون معادل (روز) ميباشد Bw.ميتواند بوا
اسوووتفاده از ضوووخامت معوووادل ( 𝑒𝑡) بوووتن در مجووواورت سوووطح واقعوووي در معووور

و  Dwبوووتن تعیوووین شوووود؛ طوريكوووه

𝑒𝑡 .𝐵𝑤 = 𝐷𝑤 /با مقايسه نتايج تحلیلي با نتايج آزمايشگاهي ،بزانت] [11گزارش كرد كه مقدار ضوخامت معوادل محیطوي0/75 ،
میليمتر است.
همچنین با توجه به اينكه در شرايط اتمسفری ،رطوبت نسبي محیط (هوا) در حال نوسان ميباشد ،روابوط ( )24و ( ]14[)25كوه
يک تابع سینوسي است ،ميتواند برای مدلسازی رطوبت و دمای هوا در نظر گرفته شود.
) (𝑡+𝑡0

)

() 24
)

() 25

365
) (𝑡+𝑡0
365

𝜋𝑠𝑖𝑛 (2

𝜋𝑠𝑖𝑛 (2

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 −
2

𝑛𝑖𝑚ℎ𝑚𝑎𝑥 −ℎ
2

+

+

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 +
2

𝑛𝑖𝑚ℎ𝑚𝑎𝑥 +ℎ
2

= 𝑣𝑛𝑒𝑇

= 𝑣𝑛𝑒ℎ

كه hmin ،Tmax ،Tminو  hmaxبه ترتیبدمای حداقل ،دمای حداكثر ،رطوبت نسبي حداقل و رطوبوت نسوبي حوداكثر محویط اطوراف
المان بتني ميباشند.

1

Brunauer-Emmett-Teller
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 -6-2شرایط مرزی انتقال کلراید
اُه و همكارانش ] [14بصورتي ديگر شرايط مرزی برای شار تعريف شده انتقال كلرايد را طبق رابطه زير بیان نمودند:
𝑠
𝑙𝐶𝐽
) 𝑠𝑤 = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝑢̅𝑐0 = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝐵𝑤 𝐶𝑒𝑛𝑣 (𝑤𝑒𝑛𝑣 −

()21
𝑠
𝑙𝐶𝐽 ،شار سطحي كلرايد بر حسب  m/sاست .آكیتا ] ،[15مقادير 𝑙𝐶𝐵را در محدود  2/41تا  4/67×60-7m/sاعالم كرد.
كه

 -7-2انتشار دما
برای محاسبه تأ ثیر حرارت در مود انتقال يونهای كلرايد و رطوبت در بتن ،توزيع حرارت درون بتن بايد تعیین شود .شوار حرارتوي
در بتن تحت اثر گراديان دما توسط قانون هدايت حرارتي فوريه كه به صورت زير است ،بدست ميآيد:
𝑇∇𝜆𝑞 = −

()27

كه  qشار هدايت گرمايي(  𝜆 ،)𝑊/𝑚2ضريب هدايت حرارتي ( 𝐶  )𝑊/𝑚.و  Tدمای بتن ( )Cميباشد.
عالمت منفي در معادله فوق ،نشاندهنده آن است كه حرارت در مسیر كاهش دما انتقال مييابد .البته هدايت گرمايي در بوتن بوه
آرامي با مقدار آب افزايش مييابد و تحت تأثیر دما ،تغییراتش كم است و ميتوان آنرا ثابت فر كرد[ .]42مقادير معمول هدايت
گرمايي برای بتن اشباع بین  6/4و 𝐶  1/1𝑊/𝑚.مي باشد[]11
پروفیل دما در بتن با اعمال الزامات بقای انرژی تعیین ميشود ،يعني:
)𝑇𝛻 𝑡𝐷(𝛻 =

() 28

𝑇𝜕
𝑡𝜕

𝑇𝜕

→ )𝑇𝛻𝜆(𝛻 = 𝑡𝜕 𝑞𝑐 𝑐𝜚

كه 𝑐𝜚 چگالي بتن (  𝑐𝑞 ،)𝑘𝑔/𝑚3ررفیت گرمايي ويژه ( 𝐶𝑔𝑘)𝐽/است.
برای سادهسازی ،فر

ميشود كه چگالي و ررفیت گرمايي ويژه بتن با تغییر در مقدار رطوبت و دما ثابت باقي ميمانند [.]67

محدوده رايج برای مقدار ررفیت گرمايي ويژه برای بتن معمولي بین  840و 𝐶  6670𝐽/𝑘𝑔.ميباشد[.]11

 -1-7-2شرایط مرزی انتقال دما
حل معادله ( )28بستگي به سطح دمای موجود در مرزهای عضو بتن مسلح دارد .انتقال دما در سطح بوتن از معادلوه زيور بدسوت
ميآيد:
) 𝑛𝑒𝑇 𝐽ℎ𝑠 = 𝐵𝑇 (𝑇 −

() 23

كه 𝑠 𝐽ℎشار سحطي دما بر حسب  m/sاست .بزانت و تانگوتای بعد از اينكه نتايجشان را با داده های آزمايشگاهي تطبیق دادند𝐵𝑇 ،

را 𝐶  4/40𝑊/𝑚2 .بیان كردند.

 -3مدلسازی انتقال کلراید در شرایط جزر و مدی و تعریف مسأله
 -1-3روش اجزاء محدود
در روش اجزاء محدود ،غلظت يون كلرايد در يک جسم بينهايت كوچک ،بوسیله يک تابع شوكل و غلظوت كلرايود نقطوهای بیوان
ميشود ] .[15همچنین با استفاده از روش اجزاء محدود ،سری معادالت ديفرانسیل غیرخطي درگیر به معادالت قابل حل تبوديل
ميشود ] .[17برای اين منظور ،ابتدا با حل معادله انتشار  -همرفت كلر ايد و استفاده از روش باقیمانده وزني گوالركین و قضوايای
گرين و ديورژانس به ماتريسهای ررفیت و سختي و نیرويي ميرسیم و در اين مرحله با گسستهسازی اين معادله هم در زموان و
هم در مكان به فرم زير ميرسیم كه با حل اين معادله در هر بازه زماني به مقادير متغیر اصلي  {𝜙𝑖𝑛+1 }𝑛×1مساله خواهیم رسید.

7
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()10

[[𝐼] + 𝜃. ∆𝑡. [𝐶 𝑛+1 ]−1 [𝐾 𝑛+1 ]]{𝜙𝑖𝑛+1 } = [[𝐼] − (1 − 𝜃). ∆𝑡. [𝐶 𝑛 ]−1 [𝐾 𝑛 ]]{𝜙𝑖𝑛 } +
]} 𝑛𝑡𝐹{ [𝜃. ∆𝑡. [𝐶 𝑛+1 ]−1 {𝐹𝑡𝑛+1 }] + [(1 − 𝜃). ∆𝑡. [𝐶 𝑛 ]−1

()16

[𝐴]𝑛×𝑛 {𝜙𝑖𝑛+1 }𝑛×1 = {𝑏}𝑛×1

كه در آن𝑡∆ F ،K ،C ،و  θبه ترتیب بازه زماني ،ماتريس ررفیت ،ماتريس سختي ،بردار نیرويي و پارامتر تعیین كننده روش حل
است .در روش ضمني θ = 6 ،است كه با استفاده از اين روش جوابهای پايداری بدست ميآيد.
همچنین در روش اجزاء محدود با تقسیم المان اصلي به المانهای كوچكتر ،پارامترهای مورد نیاز همچون مقودار دموا ،رطوبوت و
غلظت كلرايد در هر يک از اين گرههای اين المانهای كوچک بدست ميآيد .برای تعیین مقادير دما ،رطوبوت و كلرايود در الموان
بتني ،الگوريتم شكل  6مد نظر قرار گرفته است .همانگونه كه در شكل  6نشان داده شده است ،با اختصاص مشخصوات مصوالح و
ابعاد المان بتني و در نهايت انجام فرايند تحلیل ،مقادير پارامترهای مورد نظر بدست ميآيند.

 -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 تحقیق ،در هر بازه زماني ابتدا توزيع دما ،سپس توزيع رطوبت و در نهايت توزيوع كلرايود در بوتن را محاسوبه موينمايود و از
مقادير بدست آ مده در اين بازه زماني به عنوان مقادير اولیه در بازه زماني بعدی استفاده مينمايد؛ اين روند تا پايوان آنوالیز اداموه
خواهد داشت  .الزم به ذكر است كه در هر گام زماني آنالیز ،ضرايب مدل مانند ضرايب  Dو  Bبا توجه به تاريخچه دمايي ،رطوبت و
كلرايد محاسبه شده و به هر المان اختصاص مييابد تا اثر تغییر اين پارامترها روی نتايج مدل در نظر گرفته شود.

 -3-3تعریف مسأله
 -1-3-3مشخصات بتن
در اين تحقیق ،سه نسبت آب به سیمان  0/45 ،0/40و  0/50با عیار سیمان  400كیلوگرم در متر مكعب مورد بررسي قرار گرفته
است .مشخصات بتن در جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول  -2مشخصات بتن برای تخمين مقدار نفوذ یون کلراید در بتن
شماره نمونه

عیار سیمان

نسبت آب به سیمان

6
2
1

400
400
400

0/4
0/45
0/5

 -2-3-3شرایط رویارویی
در اين مطالعه فر شد بتن با مشخصات جدول شماره  ،2پس از  28روز عملآوری در معر آب حاوی يون كلريود بوا غلظوت
 2/65درصد وزني و به مدت  5و  60سال قرار گرفته است .شرايط رويارويي در دو حالت مستغرق و جزر و مدی با يک ،دو ،سوه و
چهار چرخه كامل جزر و مد در شبانهروز طبق جدول شماره  ،1مد نظر قرار گرفته است .میزان يون كلرايد نفوذ كرده تا عمق 55
میلیمتری بتن پس از پنج و ده سال با استفاده از مدل عددی ارائه شده ،مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنین الزم به ذكر است كوه
دمای محیط رويارويي (آب نمک و هوای پیرامون) با توجه به رابطه ( )24و رطوبت نسبي محیط رويوارويي (هووای پیراموون) ،بوا
توجه به رابطه ( )25محاسبه و منظور ميشود.
جدول  -3شرایط رویارویی
شرايط رويارويي

مشخصه شرايط رويارويي
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مستغرق
يک چرخه جزر و مد در طول شبانه روز
دو چرخه جزر و مد در طول شبانه روز
سه چرخه جزر و مد در طول شبانه روز
چهار چرخه جزر و مد در طول شبانه روز

I
T1
T2
T3
T4

اختصاص ورودی های مدل( :مشخصات ابعادی)
طرح اختالط بتن ( ،w/cmدوره عمل آوری و )..
شرایط محیطی (تاریخچه دما ،رطوبت و کلراید)
ضرایب انتقال حرارت ،رطوبت و کلراید

تنظیم واحد :طول ،زمان و جرم

مدل سازی و مش بندی
تحلیل در فضای هر یک از متغیرهای دما ،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
دما ،رطوبت و مقدار کلراید

شكل  -1الگوریتم مدل اجزاء محدود در فضای تحليل دما ،رطوبت و کلراید

 -2-3-3پارامترهای مدل
در اين مقاله آنالیزها روی يک نمونه يک بعدی بطول  75میليمتر صورت ميگیرد كه المانهای آن در نزديكوي سوطح مشوترک
بین بتن و آب كوچک هستند و هر چه از اين سطح به سمت داخل بتن پیش ميرويم ،المانها بزرگتر مويشووند .كوچوک اختیوار
كردن المانها در نزديكي سطح مشترک به اين دلیل است كه تغییرات همزمان دما و رطوبت و كلرايد در اين ناحیه با دقت نسبتا
بهتری بدست آيند .در جدول 4و  5پارامترهايي كه در آنالیزها به كار ميروند ،ذكر شدهاند.
جدول -4ورودیها و مشخصات آناليز
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تعداد
المان

تعداد
گره

دمای اولیه
نمونه

درصد
اشباع اولیه

كلرايد
اولیه

بازه زماني

چگالي
بتن)(kg/m3

ررفیت گرمايي
ويژه)(j/kg.C

10

16

℃ 21

%600

0

6ساعت

2100

350

Tmin
℃

Tmax
℃

hmin

hmax

سیلیكافیوم
(%سیمان)

𝐴 C3

(%سیمان)

هدايت گرمايي
سطح)(j/m2.s.C

كلرايد بیروني
(%منافذ محلول)

-60

10

%15

%30

6

5

61/5

2/65

جدول -5پارامترهای آناليز برای نسبتهای مختلف آب به سيمان
شرح

w/c=0/4

w/c=0/45

w/c=0/5

)𝑠𝐷𝑡 (𝑚2 /
𝑚2
) ( 𝑐𝐷
𝑠
𝑚
) ( 𝑡𝐵
𝑠
𝑚
) ( 𝑐𝐵
𝑠

6/ 150×60-1

6/ 150×60-1

6/150 ×60-1

2/026 ×60-66

2/114 ×60-66

1/566 ×60-66

1/673 ×60-1

1/673 ×60-1

1/673 ×60-1

2/026 ×60-8

2/114 ×60-8

1/566 ×60-8

 -4نتایج و بحث
مقدار نفوذ كلرايد در شرايط مستغرق و رويارويي بتن با نسبتهای آب به سیمان  0/40تا  0/50در برابر چرخههای مختلف جزر و
مد در شكلهای  2تا  7نشان داده شده است .همچنین میزان غلظت كلرايد آزاد در عمق  50mmاز سوطح بوتن در جودول  1و 4
ارائه شده است .همانطور كه مشاهده ميشود با افزايش تعداد چرخههای جزر و مد و همچنین افزايش نسبت آب به سیمان ،نفووذ
يون كلرايد در بتن افزايش يافته است.

جدول  -3غلظت کلراید در عمق  50mmبتن پس از پنج سال رویارویی
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن)
w/c=0/50 w/c=0/45
w/c=0/40

شرح
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) درشرايط I
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايطT1
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T2
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T3
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T4
نسبت غلظت كلرايد در شرايط Iبه شرايط T1
نسبت غلظت كلرايد در شرايط Iبه شرايط T2
نسبت غلظت كلرايد در شرايط Iبه شرايط T3
نسبت غلظت كلرايد در شرايط Iبه شرايط T4

0/0064
0/0045
0/0051
0/0014
0/0013
0/16
0/25
0/22
0/20

0/0058
0/0628
0/0648
0/0613
0/0684
0/45
0/13
0/14
0/12

0/0613
0/0212
0/0232
0/0163
0/0152
0/51
0/48
0/44
0/13

جدول  -4غلظت کلراید در عمق  50mmبتن پس از ده سال رویارویی
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن)
w/c=0/50 w/c=0/45
w/c=0/40

شرح
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط I
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T1

0/0085
0/0687
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0/0685
0/0158

0/0144
0/0166
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غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T2
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T3
غلظت كلرايد در عمق ( 50mmدرصد وزني بتن) در شرايط T4
نسبت غلظت كلرايد در شرايط  Iبه شرايط T1
نسبت غلظت كلرايد در شرايط  Iبه شرايط T2
نسبت غلظت كلرايد در شرايط  Iبه شرايط T3
نسبت غلظت كلرايد در شرايط  Iبه شرايط T4

0/0226
0/0248
0/0215
0/45
0/18
0/14
0/12

0/0171
0/0711
0/0807
0/51
0/56
0/47
0/41

0/0408
0/0410
0/0435
0/52
0/45
0/4
0/17

0.20
سه چرخه جزر و مد

0.16

دو چرخه جزر و مد

0.14

يک چرخه جزر و مد

0.12

مستغرق

0.10
0.08
0.06
0.04

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

چهار چرخه جزر و مدی

0.18

0.02
60

70

50

30

40

20

0

10

0.00

عمق بتن )(mm
شكل  -2پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/40پس از پنج سال در شرایط مختلف رویارویی

0.25
چهار چرخه جزر و مدی
0.20

سه چرخه جزر و مد
يک چرخه جزر و مد

0.15

مستغرق
0.10

0.05

70

60

50

30

40

عمق بتن )(mm

11

20

10

0

0.00

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

دو چرخه جزر و مد

ششمین كنفرانس ملي سالیانه بتن ايران – تهران – 61مهرماه 6131

شكل  -3پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/45پس از پنج سال در شرایط مختلف رویارویی

0.25
چهار چرخه جزر و مد
سه چرخه جزر و مد

0.20

دو چرخه جزر و مد
مستغرق

0.10

0.05

60

70

40

50

20

30

0

10

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

يک چرخه جزر و مد

0.15

0.00

عمق بتن )(mm
شكل  -4پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/5پس از پنج سال در شرایط مختلف رویارویی

0.25
چهار چرخه جزر و مد
سه چرخه جزر و مد

0.2

يک چرخه جزر و مد

0.15

مستغرق

0.1

0.05

70

60

50

30

40

20

10

عمق بتن )(mm
شكل  -5پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/4پس از ده سال در شرایط مختلف رویارویی
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0

0

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

دو چرخه جزر و مد
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0.25
چهار چرخه جزر و مد
سه چرخه جزر و مد

0.20

يک چرخه جزر و مد

0.15

مستغرق

0.10

0.05

60

70

50

30

40

20

0

10

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

دو چرخه جزر و مد

0.00

عمق بتن )(mm
شكل  -6پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/45پس از ده سال در شرایط مختلف رویارویی

0.25
چهار چرخه جزر و مد
سه چرخه جزر و مد

0.20

يک چرخه جزر و مد
0.15

مستغرق

0.10

0.05

70

60

50

30

40

20

10

0

عمق بتن )(mm
شكل  -7پروفيل نفوذ کلراید در بتن با نسبت آب به سيمان  0/5پس از ده سال در شرایط مختلف رویارویی
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0.00

غلظت كلرايد آزاد(درصد وزني بتن)

دو چرخه جزر و مد
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با توجه به جداول  1و  4و شكلهای  2تا  ،7همانطور كه انتظار ميرود با افزايش نسبت آب به سیمان ،غلظت كلرايد نیز افوزايش
مييابد ؛ بطوريكه با افزايش نسبت آب به سیمان ،غلظت كلرايد آزاد در شرايط مستغرق و پس از پنج سوال رويوارويي از 0/0064
به ( 0/0613حدود  60برابر) زياد شده است .اين افزايش برای شرايط جزر و مدی با چهار چرخه كامل جزر و مود در شوبانه روز،
حدود  5برابر است.
نكته قابل توجه در مقايسه شرايط رويارويي مستغرق و شرايط جزر و مدی ،سهم قابل توجوه همرفوت رطوبوت در انتقوال كلرايود
است .سهم همرفت رطوبت در انتقال يون كلرايد به دلیل شرايط جزر و مدی در آنالیزهای انجام شده در اين تحقیق ،از  47درصد
تا  80درصد متغیر بوده است .در هر صورت ،سهم همرفت در انتقال كلرايد در مقايسه با انتشار كلرايد ،قابل توجه ميباشد.
در مقايسه تعداد چرخههای جزر و مد ،ميتوان ارهار داشت كه افزايش تعداد چرخههای جزر و مد در شوبانه روز ،باعوث افوزايش
غلظت كلرايد در عمق  50mmشده است؛ بطوريكه پس از ده سال رويارويي ،غلظت كلرايد در بتن با نسبت آب به سیمان  0/45از
 0/0685در شرايط مستغرق تا  0/0410در شرايط مواجهه با سه چرخه جزر و مد در شبانهروز ،افزايش يافته اسوت .البتوه میوزان
افزايش غلظت كلرايد در شرايط رويارويي با چهار چرخه جزر و مد به  0/0435افزايش يافته است .مقايسه غلظوت كلرايود آزاد در
شرايط رويارويي با تعداد چرخههای مختلف جزر و مد ،نشان ميدهد كه افزايش تعوداد چرخوههوای جوزر و مود توا  1مرتبوه در
شبانه روز باعث افزايش قابل توجه غلظت كلرايد شده است؛ لیكن در تعداد چرخههای بیشتر جوزر و مود ،ايون افوزايش چشومگیر
نميباشد.
در همه منحنيهای غلظت كلرايد در شرايط جزر و مدی ،يک قله در عمق حدود  60میليمتری از ابتدای پوشش بتنوي مشواهده
ميگردد كه به اين قسمت ناحیه همرفتي 6گفته ميشود .بخشي از رطوبت موجود در ناحیه همرفتي در هر دوره جزر از بتن خارج
شده و آب حاوی يون كلرايد در دوره مد بعدی ،جای آن را ميگیرد .تجمع كلرايد در انتهای منطقه همرفتي و عدم امكان انتشوار
كافي در ناحیه داخلي بتن ،باعث تجمع يون كلرايد در اين نقطه و ايجاد يک نقطه با حداكثر مقدار كلرايد ميگردد.

 -5نتيجهگيری
در اين تحقیق  ،يک مدل اجزاء محدود برای بررسي انتقال يون كلرايد در بتن در شرايط مسوتغرق و جوزر و مودی بوا اسوتفاده از
معادله همرفت – انتشار ساخته شده و با استفاده از آن ،میزان نفوذ يون كلرايد در بتن در شورايط فووق و بوا نسوبتهوای آب بوه
سیمان  0/40و  0/45و  0/5محاسبه شده است .نتايج بدست آمده ،نشان داد كه میزان نفوذ يون كلرايد در بتن در شرايط جوزر و
مدی به مراتب بیشتر از شرايط مستغرق در مدت مشابه است .همچنین نتايج نشان داد كه افزايش تعداد چرخههای جزر و مد توا
سه بار در شبانهروز ،اثر قابل مالحظهای در افزايش میزان نفوذ يون كلرايد در بتن دارد.
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