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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 سازه های بتنی در مناطق دريايی کشورهای مختلف دنیا و مخصوصا خلیج فارس دچار آسیبديدگی و
يا خرابی زودرس شدهاند .تخريب بتن در محیط های کلريدی و خورنده يکی از مهمترين مشکالتی است که مهندسان عمران امروزه در
نگهداری سازههای بتن مسلح با آن مواجه می باشند .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 مقايسه ضريب انتشار يون کلريد در آزمونه های بتنی واقع در منطقه جزر و مدی جزيره قشم با مدلهای ارائه شده در
ادبیات فنی برای ضري ب انتشار يون کلريد در بتن پرداخته شده است .در اين مطالعه آزمونههای بتنی با نسبتهای آب به سیمان 0/00 ،0/11
و  0/10و بدون پوزوالن و آزمونههای حاوی  7/1 ،1و  50درصد دودهسیلیس با نسبت آب به سیمان ثابت و برابر  0/00طی مدت زمان  10ماه
رويارويی در منطقه جزر و مدی جزيره قشم مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج حاکی از آن است که ضريب انتشار يون کلريد در بتن در
منطقه جزر و مدی جزيره قشم با تقريب مناسبی با نتايج حاصل از اغلب مدلهای بررسی شده بخصوص در آزمونههای حاوی دودهسیلیس
مطابقت دارد.
واژگان کلیدی:

بتن مسلح ،دودهسیلیس ،ضريب انتشار يون کلريد ،مدل ،ناحیه جزر و مدی.
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Abstract
Today, concrete structures have a crucial role in the infrastructure of society. The condition and
performance of these structures are important. Marine environments located in hot regions such as Persian
Gulf are the most destructive environments for reinforced concrete structures. Concrete degradation in the
chloride environment is 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 compares the chloride diffusion coefficient based on concrete mix designs
containing silica fume (5, 7.5 and 10%) with constant water to binder ratio (0.4), and without pozzolan by
different water to cement ratios (0.35, 0.4 and 0.5). These mixes are exposed to sea water in a durability
site in tidal zone of Qeshm Island for 50 months. This comparison indicates that the chloride diffusion
coefficient of concrete specimens in tidal zone of Qeshm Island fit well with most of investigated models,
especially in concrete specimens with silica fume.

Keywords:
Chloride diffusion coefficient, Model, Reinforced concrete, Silica fume, Tidal zone.
Code : 140 D.
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 .1مقدمه
دوام و پايايی سازههای بتنمسلح به عوامل متعددی از جمله خوردگی میلگردها ناشی از نفوذ يون کلريد به داخل بتن،
کربناسیون ،نسبت آب به سیمان ،ترکهای سطحی ،رطوبت نسبی ،دما ،ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد بستگی دارد [.]5
خوردگی ناشی از نفوذ يون کلريد به داخل بتن مهمترين عامل تخريب بتنمسلح به خصوص در مناطق جنوبی کشور که دارای
نرخ تبخیر باال  ،دما و شوری آب زياد هستند ،میباشد [ .] 2محققان زيادی حمله کلريدی را عامل اصلی تخريب بتن و در نهايت
گسیختگی سازههای بتنمسلح (مانند عرشه پلها) در محیطهای دريايی خورنده معرفی کردند [.]1-1
يکی از راهکارها برای افزايش دوام و طول عمر مفید سازههای بتن در مناطق دريايی ،استفاده از پوزوالنها مانند دودهسیلیس
میباشد [ .]6کاربرد دودهسیلیس در بتن به عنوان جايگزينی برای سیمان پرتلند موجب کاهش حجم منافذ موئینه میشود .اين
در حالی است که درجه هیدراسیون سیمان در بتن ثابت میماند .دودهسیلیس موجب بهبود ريز ساختار ناحیه انتقالی ( )5ITZدر
بتن شده و انتشار يون کلريد به داخل بتن را کاهش میدهد [ .]7شکرچی و همکاران [ ]6به مقدار بهینهای برای دودهسیلیس
برابر  %7/1وزنی مواد سیمانی در منطقه خلیج فارس به منظور کاهش ضريب انتشار يون کلريد در بتن دست يافتند.
عالوه بر کاربرد پوزوالنهايی همچون دوده سیلیس در طرح مخلوط بتنی ،مقدار نسبت آب به سیمان نیز در میزان
انتشارپذيری يون کلريد به داخل بتن در محیطهای دريايی و خورننده موثر است .تحقیقات حاکی از آن است که با کاهش نسبت
آب به سیمان در بتن ضريب انتشار يون کلريد در بتن کاهش میيابد .زيراکه با کاهش نسبت آب به سیمان در طرح مخلوط
بتنی ،مقدار آب موجود در منافذ موئینه بتن کاهش يافته و محصوالت پديده هیدراسیون اين منافذ را پر میکند و در نتیجه اين
امر موجب بهبود بتن از لحاظ دوام و نفوذپذيری خواهد شد [8و .]3محققان زيادی مدلهای عددی و تجربی برای تخمین ضريب
انتشار يون کلريد در بتن پیشبینی کردند .در جدول  5به برخی از اين مدلها اشاره شده است .در جدول  2نیز پارامترهای
موجود در اين مدلها معرفی میشود.
جدول  -5مدلهای عددی و تجربی برای تخمین ضريب انتشار يون کلريد در بتن
مدل
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جدول  -2معرفی پارامترهای مدلهای ضريب انتشار ارائه شده در جدول 5
پارامتر

تعريف پارامتر

C
D
DPC
Dref
DSF
FA
m
R
SF
SG
t
tref
T
Tref
U
w/c

مقدار سیمان بر حسب kg.m
ضريب انتشار يون کلريد در بتن برحسب m .s
2 -1
ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی سیمان پرتلند برحسب m .s
ضريب انتشار مرجع برحسب m2.s-1
ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن دودهسیلیس برحسب m2.s-1
مقدار خاکستربادی برحسب درصد
ضريب سن بتن
-1
ثابت گازها )(8.314 J.mol .K-1
مقدار دودهسیلیس برحسب درصد
مقدار سرباره برحسب درصد
زمان بر حسب روز
زمان مرجع بر حسب روز
دما بر حسب کلوين
دمای مرجع بر حسب کلوين
-1
انرژی فعالسازی در فرايند انتشار بر حسب J.mol
نسبت آب به سیمان

-3

-1

2

در اين مقاله مدله ای تجربی ارائه شده برای ضريب انتشار يون کلريد در بتن در ادبیات فنی با نتايج ضريب انتشارپذيری يون
کلريد در بتن برای آزمونههای حاوی دوده سیلیس و بدون پوزوالن موجود در سايت انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران واقع
در جزيره قشم مقايسه میشود.

 .2مطالعات آزمایشگاهی
 .1-2مصالح مصرفی
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 دودهسیلیس از کارخانه فرو آلیاژ ازنا
تهیه شده است .طرح های اختالط به منظور تامین روانی بتن تازه از مواد فوق روان کننده با پايه کربوکسیالت استفاده شده است.
جدول  1مشخصات شیمیايی سیمان پرتلند و دودهسیلیس را نشان میدهد.
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جدول  -1مشخصات شیمیايی سیمان پرتلند و دودهسیلیس
سیمان ( )%دودهسیلیس ()%
اکسید کلسیم ()CaO

61

-

دی اکسید سیلسیم ()SiO2

25

31/2

اکسید آلومینیوم ()Al2O3

1

5/5

اکسید آهن ()Fe2O3

1/1

0/7

اکسید منیزيم ()MgO

5/8

5/6

تری اکسید سولفور ()SO3

5/6

-

اکسید پتاسیم ()K2O

0/6

-

اکسید سديم ()Na2O

0/1

-

2

5/6

افت وزنی در اثر حرارت ()LOI

 .2-2طرحهای اختالط
طرحهای بتنی حاوی دودهسیلیس با مقادير 7/1 ،1و  50درصد جايگزين سیمان و طرح شاهد (بدون دودهسیلیس) با نسبت آب
به مواد سیمانی  0/0طی مدت زمانهای  27 ،3 ،1و  10ماه در محیط جزر و مدی جزيره قشم قرار گرفتند .جزئیات  0طرح
اختالط در جدول  0آمده است.
پس از آمادهسازی مصالح ،کلیه طرحها در محل سايت در دمای  20±2درجه سانتیگراد ساخته شدند.
پس از پر کردن قالبهای منشوری از میز لرزان به منظور تراکم بتن استفاده شده و به مدت  20ساعت در 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  -0مشخصات نسبتهای اختالط
کد آزمونه

نسبت آب به
مواد سیمانی

عیار سیمان
()kg/m3

دودهسیلیس
()kg/m3

مقدار آب
()kg/m3

فوق روان
کننده()kg/m3

C1
C2
C4
SF5
SF7.5
SF10

0/11
0/0
0/10
0/0
0/0
0/0

000
000
000
180
170
160

0
0
0
20
10
00

500
560
200
560
560
560

0/11
0/2
0/0
5/2
5/0
5/6

 .3-2قرارگیری آزمونهها در منطقه جزر و مد
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 .سپس آزمونههای منشوری
به محل اسکله کاوه واقع در جزيره قشم منتقل شده و در منطقه جزر و مدی قرار داده میشوند .در ناحیه جزر و مد ،آزمونهها
داخل سبدهای مشبک پالستیکی به نحوی قرار میگیرند که سطوح پوشش نخورده به سمت باال باشد .کلیه سبدها به هم بسته
میشوند تا آزمونهها در اثر برخورد امواج جابجا نشوند .سبدهای حاوی آزمونهها برروی يک سطح صاف بتن ريزی شده در منطقه
جزر و مد دريا قرار داده میشود .محل قرارگیری آزمونهها در ناحیه جزر و مد به گونهای انتخاب شده که مجموع زمانهای
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غوطهوری آزمونهها در زير سطح آب دريا با مجموع زمانهای خشک شدن آنها در خارج از آب حدودا برابر باشد .به عبارت ديگر
آزمونهها در نیمی از زمان کل استقرار ،اشباع باشند (شکل  .)5میانگین دمای سالیانه جزيره قشم در جدول  1آمده است.

شکل  -1آزمونههای منشوری در ناحیه جزر و مدی در جزیره قشم
جدول  -1میانگین دمای سالیانه در جزيره قشم
ماه

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تیر

شهريور

مرداد

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

دما

)( C

26/0

10/0

12/1

10/6

12/6

10/0

23/0

20/1

53/3

57/1

20/5

21/5

 .4-2تعیین میزان نفوذ یون کلرید
 .1-4-2عملیات پودرگیری از آزمونهها
پس از گذشت زمانهای رويارويی  27 ،3 ،1و  10ماه آزمونه های 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
اليهای به ضخامت يک میلیمتر از روی آزمونه 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 [.]50
عمق متوسط هر اليه پس از خارج کردن پودر نسبت به سطح بتن بدست میآيد.

 .2-4-2تعیین میزان یون کلرید در پودرهای تهیه شده
اندازهگیری درصد يون کلريد کل به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری و دستگاه تیتراسیون طبق  ASTM C1152انجام شده
است.

 .3تجزیه و تحلیل نتایج
 .1-3محاسبه ضریب انتشارپذیری
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 میشوند .با توجه به اهمیت زياد نفوذ يون کلريد به عنوان يک عامل بسیار مهم در کاهش پايايی بتن ،مکانیزمهای
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نفوذ يون کلريد 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 [:]51

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

a


 e d
2

()1

0

2



erf (a) 

که در آن  Cمیزان درصد وزنی يون کلريد کل x ،فاصله از سطح بتن بر حسب متر t ،مدت زمان رويارويی بر حسب ثانیهD ،
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 0/051
درصد وزنی بتن و در آزمونههای حاوی دودهسیلیس برابر  0/05درصد 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.

 .2-3مقایسه مدلهای ضریب انتشار موجود در ادبیات فنی با نتایج حاصل از سایت قشم
 Izquierdo .1-2-3و همکاران []11
مدل  Izquierdoو همکاران مدلی برای تخمین ضريب انتشار يون کلريد به داخل بتن در ناحیه جزر و مدی يک محیط
دريايی برای بتن حاوی دودهسیلیس و بتن بدون پوزوالن ارائه کرده است (جدول  .)5در اين مدل تاثیر مقدار سیمان ،مقدار
دودهسیلیس و نسبت آب به سیمان در طرح مخلوط بتنی مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود،
مدل مذکور با ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای بدون پوزوالن موجود در سايت قشم در کوتاهمدت مطابقت ندارد .اين در
حالی است که مد ل مذکور در بلندمدت مدل مناسبی برای ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای بدون پوزوالن به حساب
می آيد .همچنین اين مدل به منظور تخمین ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای حاوی دودهسیلیس ،مدل مناسبی میباشد.
در مجموع مدل  Izquierdoو همکاران در بلندمدت مدل مناسبی برای ضريب انتشارپذيری يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن
دودهسیلیس و بتن بدون پوزوالن در منطقه قشم به حساب میآيد.
الزم به ذکر است همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،با گذشت زمان رويارويی آزمونهها در محیط کلريدی نتايج حاصل
از سايت و مدل مذکور ضريب انتشارپذيری کاهش میيابد .علت اين امر تکمیل فرايند هیدراسیون و پر شدن منافذ بتن با
محصوالت هیدراسیون با گذشت زمان میباشد .اين در حالی است که مدل  Izquierdoو همکاران تاثیر زمان رويارويی آزمونهها
در محیط کلريدی را در مدل خود مشاهده نکرده است.
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شکل  -2مقایسه ضریب انتشار مدل  Izquierdoو همکاران [ ]11با نتایج سایت قشم پس از (الف)  3ماه( ،ب)  9ماه،
(ج)  22ماه( ،د)  01ماه رویارویی در محیط کلریدی.

]11[ Life 365 .2-2-3
در مدل  Life 365ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی سیمان پرتلند به صورت تابعی از زمان رويارويی آزمونهها در
محیط کلريدی و همچنین دمای آزمونه پیش بینی شده است .در اين مدل تاثیر پوزوالن مصرفی مانند خاکستربادی و سرباره در
طرح اختالط بتن در ضريب سن بتن ( )mمشاهده میشود Life 365 .برای آزمونههای حاوی پوزوالن دودهسیلیس تا مقدار 51
درصد جايگزين سیمان پرتلند ن یز مدلی ارائه کرده است که به صورت ضريبی از مدل ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی
سیمان پرتلند میباشد (جدول  .)5نتايج حاصل از مدل مذکور و نتايج حاصل از سايت قشم در ناحیه جزر و مدی ،در بلندمدت و
در آزمونههای حاوی پوزوالن دودهسیلیس تقريبا بر هم منطبق میباشند .در اين مدل نتايج سايت قشم مربوط به آزمونههای با
نسبت آب به سیمان مختلف در بلندمدت مطابقت ندارد .اختالف اين مدل با نتايج ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای بدون
پوزوالن در منطقه قشم احتماال ناشی از تفاوت در نوع و کیفیت سیمان مورد استفاده در آزمونههای واقع در منطقه قشم و
آزمونههای ساخته شده برای استخراج مدل  Life 365میباشد.
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شکل  -3مقایسه ضریب انتشار مدل  ]11[ Life 365با نتایج سایت قشم پس از (الف)  3ماه( ،ب)  9ماه( ،ج)  22ماه،
(د)  01ماه رویارویی در محیط کلریدی.

]12[ Ferreira .3-2-3
 Ferreiraدر مدل خود تاثیر دما و زمان رويارويی آزمونه بتنی در محیط کلريدی بر ضريب انتشار يون کلريد در بتن مورد
بررسی قرار میدهد .همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،اين مدل برای آزمونههای حاوی پوزوالن دودهسیلیس در ناحیه
جزر و مدی دارای مطابقت بسیار مناسبی با نتايج سايت قشم میباشد .در حالیکه مدل مذکور برای آزمونههای با نسبت آب به
سیمان مختلف و بدون پوزوالن مدل مناسبی به شمار نمیرود .اختالف اين مدل با ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای بتنی
بدون پوزوالن واقع در منطقه قشم میتواند ناشی از تفاوت در نوع و خواص سیمان مصرفی در طرح اختالط بتن آزمونههای
 Ferreiraبا آزمونههای موجود در منطقه قشم باشد.
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شکل  -4مقایسه ضریب انتشار مدل  ]12[ Ferreiraبا نتایج سایت قشم پس از (الف)  3ماه( ،ب)  9ماه( ،ج)  22ماه،
(د)  01ماه رویارویی در محیط کلریدی.

]13[ Mangat and Molloy .4-2-3
اين مدل تاثیر زمان رويارويی آزمونه های حاوی سیمان پرتلند و بدون پوزوالن در محیط کلريدی برای تخمین ضريب انتشار
يون کلريد به داخل بتن را مورد بررسی قرار داده است .همچنین تاثیر نسبت آب به سیمان در ضريب سن بتن مشاهده میشود.
نتايج حاصل از مدل مذکور و نتايج حاصل از سايت قشم ،پس از سه ماه رويارويی با محیط کلريدی در ناحیههای جزر و مد کامال
بر هم منطبق میباشند .دلیل اين امر ،استفاده از نتايج سه ماهه رويارويی به عنوان  Drefدر مدل میباشد .قابل ذکر است ضريب
انتشار آزمونههای بدون پوزوالن حاصل از مدل در ناحیه جزر و مدی و در کوتاهمدت با تقريب مناسبی با نتايج حاصل از سايت
مشابه است .اين در حالی است که در بلندمدت آزمونههای بدون پوزوالن و با نسبت آب به سیمان مختلف در اين مدل مطابقت
خوبی با نتايج سايت قشم ندارد .همچنین با توجه به شکل  1میتوان گفت اين مدل برای آزمونههای حاوی پوزوالن دودهسیلیس
نیز مدل مناسبی خواهد بود.
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شکل  -0مقایسه ضریب انتشار مدل  ]13[ Mangat and Molloyبا نتایج سایت قشم پس از (الف)  3ماه( ،ب) 9
ماه( ،ج)  22ماه( ،د)  01ماه رویارویی در محیط کلریدی.
از طرفی با استمرار پديده هیدراسیون و کاهش تدريجی منافذ موئینه و پر شدن تخلخلهای موجود در بافت بتن با محصوالت
هیدراسیون چنین بر می آيد که ضريب انتشار يون کلريد در بتن تابع زمان رويارويی در منطقه جزر و مدی میباشد و با گذشت
زمان کاهش میيابد .همانطور که در شکلهای  2تا  1مشاهده میشود ،مقدار ضريب انتشار يون کلريد در همه آزمونههای بتنی
در کوتاه مدت بیشتر است و به تدريج با گذشت زمان کاهش میيابد .با توجه به شکل های مذکور ،ضريب انتشار يون کلريد در
بتن حاوی پوزوالن دودهسیلیس با نسبت آب به مواد سیمانی  0/00از آزمونه شاهد (بدون پوزوالن) با نسبت آب به سیمان 0/00
کمتر است .همچنین با افزايش نسبت آب به سیمان در آزمونه های بدون پوزوالن از  0/11به  0/10و کاهش مقدار دودهسیلیس
از  %50به  %1مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن افزايش میيابد.

 .4نتیجهگیری
مدلهای ارائه شده توسط  Izquierdoو همکاران Ferreira ،Life 365 ،و  ،Mangat and Molloyمدلهای مناسبی برای
تخمین ضريب انتشارپذيری يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن دودهسیلیس در ناحیه جزر و مدی جزيره قشم به شمار میروند.
همچنین مدلهای ارائه شده توسط  Ferreira ،Life 365و  ،Mangat and Molloyمدلهای مناسبی برای تخمین ضريب
انتشار کوتاه مدت يون کلريد در بتن بدون پوزوالن و در ناحیه جزر و مدی جزيره قشم محسوب میشوند .در حالیکه ،مدل ارائه
شده توسط  Izquierdoو همکاران مدل مناسبی برای ضريب انتشار بلندمدت يون کلريد در بتن بدون پوزوالن میباشد.
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اختالف برخی از مدلها با نتايج ضريب انتشار يون کلريد در آزمونههای بدون پوزوالن در منطقه قشم احتماال ناشی از تفاوت در
نوع و کیفیت سیمان مورد استفاده در آزمونههای واقع در منطقه قشم و آزمونههای ساخته شده برای استخراج اين مدلها
.میباشد
.ضريب انتشار يون کلريد در بتن تابع زمان رويارويی در منطقه جزر و مدی جزيره قشم میباشد و با گذشت زمان کاهش میيابد
 از آزمونه شاهد (بدون پوزوالن) با0/00 ضريب انتشار يون کلريد در بتن حاوی پوزوالن دودهسیلیس با نسبت آب به مواد سیمانی
 همچنین با کاهش نسبت آب به سیمان و افزايش مقدار دودهسیلیس در طرح مخلوط بتن. کمتر است0/00 نسبت آب به سیمان
.مقدار ضريب انتشار يون کلريد در بتن کاهش میيابد
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