تحقیقات بتن
سال دهم ،شمارۀ اوّل
بهار 69
ص 71 – 43
تاریخ دریافت63/9/9 :
تاریخ پذیرش69/8/2 :

مدلسازی انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدی:
بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی غلظت بیشینه کلراید
مهدی نعمتی چاری



عضو هیات علمی بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
اکبر صفری
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین
محمد شکرچیزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
مهدی چینی
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

چکیده
نفوذ یون کلراید و متعاقباً خوردگی میلگرد مدفون در بتن ،یکی از دالیل اصلی تخریب بتن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان
است .شدت این تخریب در چرخه های متوالی تر و خشک شدن به مراتب بیشتر از سایر شرایط مانند شرایط مستغرق و اتمسفری میباشد.
بنابراین برای طراحی سازههای بتن مسلح بر اساس عملکرد ،الزم است انتقال توام رطوبت و یون کلراید در بتن غیر اشباع بوسیله
مدلسازی دقیق عددی بررسی شود .از این رو در این مقاله ،معادالت حاکم بر انتقال رطوبت و یون کلراید در بتن ،بررسی شده و با
استفاده از مدلسازی عددی بر اساس روش اجزاء محدود ،پروفیل یون کلراید با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن ،محاسبه شد .مقایسه
داده های مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از سایت تحقیقاتی دانشگاه تهران در ساحل بندرعباس ،بیانگر توانایی مدل ارائه
شده در پیش بینی پروفیل یون کلراید در بتن بود .ضمناً خروجی مدل عددی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش
نسبت آب به سیمان بتن از  4/04به  ، 4/04مقدار بیشینه پروفیل کلراید ،کاهش یافته و بعد از آن تا  ،4/44مقدار بیشینه پروفیل کلراید ،به
آرامی افزایش یافته است؛ در صورتیکه نسبت مجموع وزن کلراید وارد شده در بتن به وزن بتن ،تا  44درصد زیاد شده است.
واژههای کلیدی :بتن ،پروفیل ،روش اجزاء محدود ،مدلسازی عددی ،یون کلراید.
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 -1مقدمه

کلراید با استفاده از ضریب انتشار کلراید در بتن اشباع و حل بسته

در طراحي سازههاي بتني ،در نظر گرفتن عوامل مخربي که بتن باید کرنک 9پیشبیني ميشود [ .]71-1این روش براي پیشبیني یون
در مدت بهرهبرداري در معرض آن قرار گیرد ،ضروري است ] .[7کلراید در شرایط مستغرق مناسب است ،لكن در شرایط جزر و
یكي از این عوامل مخرب ،نفوذ یون کلراید در بتن واقع در سواحل مدي با خطاهایي روبروست [ .]77برخي از محققان با صرفنظر
ميباشد .میزان آسیبپذیري یک سازه بتني واقع در ساحل دریا ،گرفتن از عمق همرفتي (عمقي از بتن که درصد رطوبت آن در
وابستگي زیادي به محل قرارگیري بتن نسبت به تراز آب دریا دارد .چرخههاي تر و خشک شدن ،دچار تغییر ميشود و همیشه اشباع
باتوجه به شرایط قرارگیري المانهاي سازهاي نسبت به تراز آب نیست) و استفاده از مقدار بیشینه پروفیل کلراید در انتهاي عمق
دریا ،پنج ناحیه مجاورت تعریف شده است که عبارتند از پاششي ،7همرفتي و ضریب انتشار کلراید ،اقدام به پیشبیني پروفیل یون
جزر و مدي ،2مستغرق ،4مدفون در خاک 3و اتمسفري .]2[ 9در هر کلراید در شرایط تر و خشک شدن کردهاند [ 72و  .]74بنابراین
یک از این نواحي ،مكانیزم نفوذ یون کلراید در بتن متفاوت است بررسي اثر عوامل مختلف مانند نسبت آب به سیمان روي مقدار
و تحت تأثیر برخي از شرایط محیطي از جمله رطوبت ،دما ،باد و بیشینه پروفیل کلراید از اهمیت زیادي در تخمین پروفیل کلراید در
همچنین تابش نور خورشید و یا کلیه این شرایط قرار دارد [.]4

بتن برخوردار بوده است.

یونهاي مهاجم مانند یون کلراید در عمق بتني که در معرض تر و در این مقاله چهار طرح مخلوط بتن با نسبتهاي آب به سیمان
خشک شدن قرار دارد ،با دو مكانیسم نفوذ ميکند .در عمق بتن  ،1/91 ،1/39 ،1/31و  1/99ساخته شده و ضریب انتقال رطوبت و
(که معموال نزدیک به حالت اشباع است) ،یون کلراید با فرایند ضریب انتشار کلراید آن تعیین شد .سپس سعي شده است تا با در
انتشار حرکت ميکند؛ در صورتيکه در بخش همرفتي (که منافذ نظر گرفتن اثر تغییرات دما و رطوبت در فرایند نفوذ یون کلراید در
بتن کامال اشباع نیست) ،انتشار و مكش موئینه ،مكانیزم ترکیبي بتن ،پروفیل یون کلراید در بتن نیمه اشباع در معرض شرایط جزر
حرکت یونها ميباشد .در بتنهاي در معرض چرخههاي تر و و مدي (چرخههاي تر و خشک شدن) پیشبیني شود .بدین منظور
خشک شدن سواحل دریا ،نفوذ یون کلراید ميتواند تا سه برابر یک مدل عددي تهیه شده و دادههاي حاصل از مدل ،به منظور
بیشتر از سازههاي معمولي باشد [ .]3زیرا به نظر ميرسد مقادیر ارزیابي صحت آن با نتایج آزمایشگاهي بدست آمده از سایتهاي
زیادي از آب حاوي یون کلراید در هنگام ترشدن بتن به داخل آن تحقیقاتي دانشگاه تهران واقع در اسكله فوالد شهر بندرعباس و
مكیده شده و هنگاميکه بتن در معرض هواي محیط قرار ميگیرد ،اسكله کاوه جزیره قشم مقایسه شد .در نهایت با استفاده از مدل
رطوبت سطح آن خشک ميشود و مقدار زیادي از یونهاي کلراید ساخته شده و نتایج آزمایشگاهي ،اثر نسبت آب به سیمان روي
روي سطح بتن به جاي ميماند .تكرار فرایند تر و خشک شدن بتن ،مقدار بیشینه پروفیل یون کلراید و عمق همرفتي بتن بررسي شد.
غلظت کلراید در محیط داخلي بتن را افزایش ميدهد ،تا حدي که
ممكن است غلظت یون کلراید در منافذ بتن از غلظت یون کلراید  -2مکانیسم انتقال یون کلراید
در اکثر سازههاي مورد مطالعه ،اغلب مكانیسم عمده ورود یون

آب دریا بیشتر شود [ 9و .]9

یكي از راهكارهاي کاهش خطر آسیبدیدگي سازههاي بتني در کلراید در بتن ،انتشار و مكش موئینه است [ .]73مكانیسم غالب
مجاورت سواحل ،محاسبات دقیقتر فرایند نفوذ یون کلراید در بتن ورود یونها در دورههاي کوتاه رویارویي (چند ساعت) ،بهویژه
و پیشبیني پروفیل یون کلراید در بتن ناشي از عوامل مختلف ،به -نزدیک سطوح غیر اشباع یا اشباع جزئي ،پدیده جذب سطحي
ویژه چرخههاي تر و خشک شدن است .هرچند تاکنون به میزان است که بهعنوان جذب آب توسط منافذ مویینه و انتقال بهوسیله
زیادي از محاسبات ساده بر اساس قانون دوم فیک استفاده شده کشش مویینه در بتن تعریف ميشود [ .]79در ادامه روابط حاکم
است که در آن بتن با شرایط مستغرق فرض شده و پروفیل یون بر شار انتقال دما ،رطوبت و یون کلراید در بتن ارائه خواهد شد.
Splash zone
Tidal zone
Submerged zone
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مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...

بنابراین ،بیشتر محققان ] [42-29سعي کردند تا توزیع رطوبت در

 -1-2انتشار دما

براي محاسبه تأثیر درجه حرارت در فرایند انتقال یونهاي کلراید بتن را چه در شرایط تر شدن و چه در حالت خشکشدن باتوجه
و رطوبت در بتن ،توزیع حرارت درون بتن باید تعیین شود .شار به درجه اشباع آب( w ،بخشي از فضاهاي خالي که با آب پر
حرارتي در بتن تحت اثر گرادیان دما توسط قانون هدایت حرارتي ميشوند) ،پیشبیني نمایند .با استفاده از پارامتر  wبراي شرایط
فوریه که به صورت زیر است ،بهدست ميآید:
𝑇𝛻𝜆𝑞 = −

()7

که  qشار هدایت گرمایي ( 𝜆 ،)W/m2ضریب هدایت حرارتي

همدما ،تعریف ساده شار کل رطوبت ( )Jmبراي هم بخار و هم
مایع ميتواند با معادله زیر بیان گردد ] ،[44طوریكه:
()3

𝑤𝛻 𝑤𝐷𝐽𝑚 = −

( )W/m.Cو  Tدماي بتن ( )Cميباشد .عالمت منفي در معادله که  ،Dwضریب معادل انتقال کل رطوبت بر حسب  m2/sدر
فوق ،نشاندهنده آن است که حرارت در مسیر کاهش دما انتقال حالت مایع ميباشد .با صرفنظر کردن از اثرات ثقلي و با توجه به
ميیابد .البته هدایت گرمایي در بتن بهآرامي با مقدار آب افزایش بقاء جرم آب در منافذ بتن ،هدایت آب ،رشد ساختار منافذ و افت
ميیابد و تحت تأثیر دما ،تغییراتش کم است و ميتوان آنرا ثابت رطوبت در اثر هیدراتاسیون ] ،[22همچنین قانون دوم فیک ،نرخ
فرض کرد [ .]79مقادیر معمول هدایت گرمایي براي بتن اشباع بین انتقال رطوبت در واحد سطح در یک جهت معین ،متناسب با
 7/3تا  4/9W/m.Cميباشد [ .]71پروفیل دما در بتن با توجه به گرادیان غلظت آب ( )wدر همان جهت است .در نتیجه ،درجه
قانون بقاي انرژي تعیین ميشود ،بهطوريکه:
()2

)𝑇𝛻 𝑡𝐷(𝛻 =

()4

𝑇𝜕
𝑡𝜕

𝑇𝜕

→ )𝑇𝛻𝜆(𝛻 = 𝑡𝜕 𝑞𝑐 𝑐𝜌
𝜁

𝑞𝑐 𝑐

𝜌 = 𝑡𝐵 ,

𝜆

𝑞𝑐 𝑐

𝜌 = 𝑡𝐷

اشباع منافذ خمیر سیمان یا بتن ،w ،باید معادله دیفرانسیل زیر را
ارضاء نماید ]:[79
()9

+ 𝛻. (𝐽𝑚 ) ± 𝑄𝑤 = 0

𝑤𝜕
𝑡𝜕

که  ،ρcچگالي بتن ( )kg/m3و ،cqظرفیت گرمایي ویژه که  ،Qwبیانگر رطوبت مصرف شده در فرایند هیدراتاسیون ،خود
( ،λ ،)J/kg.Cهدایت گــــرمایي و 𝜁 ،هدایت گرمایي سطــــح خشکشدگي و یا تولید شده در سایر فرایندهاي شیمیایي مانند
)(j/m2.s.Cاست .براي سادهسازي ،فرض ميشود که چگالي و کربناتاسیون است .با فرض عدم واکنشهاي فوق و مصرف یا
ظرفیت گرمایي ویژه بتن با تغییر در مقدار رطوبت و دما ،ثابت باقي تولید رطوبت اضافي در منافذ بتن ( )Qw=0و همچنین ساختار
ميمانند [ .]78محدوده رایج مقدار ظرفیت گرمایي ویژه براي بتن جامد ریزساختار بتن ،چگالي ثابت محلول منفذي و شرایط
همدمایي ،جایگزیني رابطه ( )3در رابطه ( )9منجر به رابطه ()9
معمولي بین  831تا  7711J/kg.Cميباشد [.]71
خواهد شد ]:[43
 -2-2انتقال رطوبت

()9

𝑤 = −∇. (𝐽𝑚 ) = 𝐷𝑤 ∇2

𝑤𝜕
𝑡𝜕

جذب سطحي (مویینگي) در نتیجه انتقال مویینه در منافذ بتن ناشي در بتنهاي با مقاومت معمولي ،کاهش در مقدار آب منفذي ()w
از کشش سطحي بین آب و ساختار متخلخل بتن ميباشد [ .]76آب در اثر خود -خشکشدگي خیلي کم است و ميتوان از آن
ابتدا روي سطح منافذ مویینه جذب ميشود و سپس زمانيکه صرفنظر کرد .این فرض حتي زمانيکه فرایند هیدراتاسیون هنوز
رطوبت نسبي افزایش ميیابد ،آب تقطیر شده و منافذ را پر ميکند کامل نیست هم درست است .الزم به ذکر است صحت رابطه ()9
و شروع به حرکت از منافذ کوچكتر به منافذ بزرگتر مينماید در دو مطالعه مجزا بررسي و تأیید شده است ]. [49-49
] .[21مدلهاي متعددي تاکنون براي پیشبیني توزیع رطوبت در
بتن ارائه شدهاند ] 27و  ،[22اما به دلیل اینکه یونهاي مهاجم در  -3-2انتقال کلرید
بتن بههمراه فاز مایع (آب) جابهجا ميشوند ،توصیه شده است که  -1-3-2تقید کلراید
در مدلسازي انتقال یونها در بتن در اثر پدیده همرفت رطوبتي ،کل یونهاي کلرایدي که در داخل بتن وجود دارند و یا به داخل
توزیع رطوبت با استفاده از آب منفذي بررسي شود ] 24و  .[23آن نفوذ ميکنند ،بهصورت آزاد باقي نخواهند ماند .به عبارت
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دیگر قسمتي از یونهاي کلراید بهصورت کلراید مقید در آمده و که  ،Jcadvشار یون کلراید در اثر پدیده همرفت (بر حسب
فقط بخشي از یونهاي کلراید به صورت آزاد باقي ميمانند [ 26و  kg/m2sبتن) و ،uسرعت متوسط انتقال رطوبت در بتن بر حسب
 .]41در حقیقت بخش آزاد کلراید است که مسئول تخریب بتن در  m/sاست .در حقیقت  ،uدر هر نقطه از بتن ،مطابق رابطه ()77
ساختمانهاي بتن مسلح ميباشد .در عمل ،تقید کلراید ميتواند به قابل محاسبه ميباشد:
عنوان عاملي براي جلوگیري و یا به تأخیر انداختن خوردگي با

()77

𝑤𝛻 𝑤𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤𝑢 = −

کاهش غلظت یونهاي کلراید در محلول منفذي عمل نماید [ 9و که  wو 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑤 به ترتیب درجه اشباع منافذ بتن در هر نقطه و کل
 .]47رابطه کلراید کل ،کلراید آزاد و مقید را ميتوان مطابق رابطه آب قابل تبخیر در منافذ بتن اشباع شده ميباشد.
( )1نوشت [:]42
()1

1
𝑏𝐶𝜕
)
𝑓𝐶𝜕

(𝑤𝑒 +

=

𝑓𝐶𝜕
𝑡𝐶𝜕

⟹ 𝑏𝐶 𝐶𝑡 = 𝑤𝑒 𝐶𝑓 +

 -3-3-2معادله دیفرانسیل حاکم بر انتقال کلراید
بهطور کلي در ترکیب دو پدیده انتشار و همرفت ،تغییر غلظت در
حجم بتن ميتواند با قانون دوم فیک به صورت رابطه زیر بیان شود

𝐶𝜕

𝑏
در رابطه ( 𝜕𝐶𝑓 ،)1به نام ایزوترم تقید کلراید شناخته ميشود که از ]:[31
طریق آزمایشگاهي (تجربي) بهدست ميآید ] .[44یكي از
𝑡𝐶𝜕
𝑓𝑖𝑑
) 𝑣𝑑𝑎𝑐𝐽 = −𝛻. 𝐽𝑐 = −𝛻. (𝐽𝑐 +
()72
𝑡𝜕
ایزوترمهاي تقید ،ایزوترم النگمیر بوده که طبق رابطه زیر بیان
که  ،Ctغلظت کلراید کل بر حسب kg/m3بتن ،Jc ،شار کلراید
ميشود ]:[41
بر حسب  kg/m2sو ،tزمان بر حسب ثانیه است .با توجه به اینکه
𝑓𝐶𝛼
()8
𝐶𝛽 𝐶𝑏 = 1+طرف چپ معادله بر حسب کلراید کل و طرف راست معادله بر
𝑓

در رابطه فوق  ،و  ثابتهایي هستند که باتوجه به ترکیب سیمان حسب کلراید آزاد ميباشد ،براي یكسان کردن دو طرف معادله
و مواد پوزوالني و نسبت آنها ،تغییر ميکنند«.سرجي» و همكارانش ميتوان ارتباط غلظت کلراید کل ( )Ctبا غلظت کلراید آزاد ()Cf

] [48مقادیر  و  را به ترتیب  7/91و  3/18براي خمیر سیمان و غلظت کلراید مقید ( )Cbرا طبق رابطه ( )9بیان نمود ] ،[44در
پرتلند معمولي با  w/c= 1/9بدست آوردند ( Cfو Cbبرحسب نتیجه:
 mol/Lو  mmol/gسیمان بیان ميشوند ).

()74
𝑓𝐶𝜕

=

𝑓𝐶𝜕
𝑡𝜕

𝜕

) 𝑓𝐶 𝑒𝑤 = 𝜕𝐶 (𝐶𝑏 +
𝑓

𝑓𝐶𝜕 𝐶𝜕

𝑡𝐶𝜕 =

𝑡𝐶𝜕
𝑡𝜕

𝑡𝜕 𝑓

𝐶𝜕

) 𝑒𝑤 (𝜕𝐶𝑏 +

𝑡𝜕
𝑓
 -2-3-2انتشار و همرفت کلراید
پدیده انتشار کلراید در آب آزاد بهصورت ریاضي ميتواند به -با جايگزیني رابطههاي ( )71( ،)6و ( )74در رابطه ( )72داریم:

وسیله قانون فیک و طبق رابطه زیر بیان شود ].[46
()6

𝑓𝐶𝛻 𝑐𝐷 𝑒𝑤𝐽𝑐 𝑑𝑖𝑓 = −

()73

= 𝛻. (𝑤𝐷𝑐 𝛻𝐶𝑓 +

𝑓𝐶𝜕
𝑡𝜕

𝐶𝜕

1

)𝑤 (𝑤𝑡𝑜𝑡 𝜕𝐶𝑏 +
𝑓

𝑒

) 𝑓𝐶𝑤𝛻 𝑤𝐷

که  ، Jcdifشار یون کلراید در اثر پدیده انتشار (بر حسب
 kg/m2sبتن) و  ،Dcضریب انتشار بر حسب  m2/sو  ،weمقدار  -0-2ضرایب انتقال
آب قابل تبخیر (بر حسب m3آب قابل تبخیر بر m3بتن) است -1-0-2 .ضریب انتقال حرارت

همچنین  ، Cمقدار کلراید آزاد بر حسب kg/m3محلول منفذي هدایت حرارتي ،قابلیت بتن براي انتقال حرارت است و مقدار جریان
f
حرارتي عبور کرده از واحد سطح تحت گرادیان حرارتي به مقدار
است .عالمت منفي ،بیانگر نفوذ در جهت مخالف افزایش غلظت
یون کلراید ميباشد .از طرفي زمانيکه مكانیسم انتقال کلراید ،واحد را نشان ميدهد .از طرفي ،ضریب انتشار حرارتي ،سهولت و یا
جریان رطوبت در منافذ بتن باشد ،شار کلراید مي تواند طبق رابطه

( )71نوشته شود:
()71
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𝑓𝐶𝑢 = 𝑣𝑑𝑎 𝑐𝐽

صعوبت حرکت گرما در بتن را نشان ميدهد ]،ACI 207.4 .[37

ضریب انتشار حرارت براي بتن با سنگدانههاي آهكي و کوارتز را به
ترتیب 7/4 ،و  7/9×71-9m2/sگزارش کرده است.

مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...

که در آن ،ضریب  Drefبه عنوان ضریب مرجع انتشار کلراید

 -2-0-2ضریب انتقال رطوبت

یكي از مسائل مهم در مدلسازي توزیع رطوبت در بتن ،ضریب تعریف ميشود که اثر نسبت  w/cو زمان عملآوري بتن ()te=28
انتقال رطوبت ( )Dwاست که آن هم به چند فاکتور مهم مانند دما ،را محاسبه مينماید .سایر ضرایب اصالحي نیز به شرح زیر ميباشد:
رطوبت نسبي موجود در منافذ ،نسبت آب به سیمان ،نوع سیمان و

()76

رویارویي و مدت رویارویي بستگي دارد [ 31 ،79و  .]32در هر

()21

صورت ،با توجه به ماهیت جذب رطوبت در منافذ بتن و افت آن

()27

مواد پوزوالني ،سن بتن ،دوره عملآوري مرطوب ،شرایط

در طول زمان Dw ،مقادیر متفاوتي خواهد داشت .در سالهاي
گذشته ،برخي روابط تجربي براي تخمین تغییرات  Dwنسبت به
مقدار wدر حالت تر شدن ] [34-33و در حالت خشکشدن ]،27
 39 ،29 ،29و  [39پیشنهاد شده است که در بین آنها ،رابطه ()79
و رابطه ( )79به ترتیب براي حالت تر شدن و حالت خشکشدن،
بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.

𝑤𝛽𝐷𝑤 = 𝐷𝑤𝑑 𝑒 −

()79
]

()79

𝛼1−
𝑁 𝑤1−
)
𝑟𝑐𝑤1−

(1+

𝐷𝑤 = 𝐷𝑤𝑠 [𝛼 +

که در آنها 𝐷𝑤𝑑 ،و 𝑠𝑤𝐷 به ترتیب ،ضریب انتقال رطوبت خشک
در حالت ترشدگي و ضریب انتقال رطوبت اشباع در حالت
خشکشدگي است ،β .ضریب حساسیت است که شدت کاهش
 Dwرا با توجه به افزایش wنشان ميدهد.

𝑚 28

) 𝑡 ( = )𝑡( 𝑙𝐶𝐹1

−1
1−𝑤 4
𝑚

] ) 𝑤𝐹2𝐶𝑙 (𝑤) = [1 + (1−
𝑐

] ) 𝑓𝐶( 𝑛𝑜𝑖𝑘 = [1 −
1
𝑇

]) −

()22

𝑈 1
𝑓𝑒𝑟𝑇 𝑅

( [

) 𝑙𝐶𝐶( 𝑙𝐶𝐹3

𝑒 = )𝑇( 𝑙𝐶𝐹4

که ) 𝑒𝑡( 𝑙𝐶 ،𝐹2𝐶𝑙 (𝑤)𝐹3𝐶𝑙 (𝐶𝐶𝑙 ) ،𝐹1و )𝑇( 𝑙𝐶 𝐹4به ترتیب
ضرایب اصالحي مربوط به سن بتن ،درصد اشباع منافذ بتن ،غلظت
کلراید در محلول منفذي بتن و دماي بتن ميباشد .همچنین ،m
فاکتور سن و مقدار آن براي بتن با سیمان پرتلند معمولي 1/2 ،است
] ،w .[94-93درجه اشباع منافذ و ،wcدرجه اشباعي است که
ضریب انتشار کلراید در آن ،نصف ضریب انتشار در شرایط اشباع
ميباشد ( .[78] )wc=1/19ضمناً ثابتهاي  kionو  mتوسط زي
] [44کالیبره شده و مقادیر آنها به ترتیب  8/444و  1/9پیشنهاد
شده است ،زمانيکه  Cfنسبت به وزن بتن بیان شود ،U .انرژي
فعالشدگي فرآیند انتشار کلراید ،R ،ثابت گازها ،𝑇𝑟𝑒𝑓 ،دماي
مرجعي است که در آن 𝑓𝑒𝑟𝐷 محاسبه شده است (برحسب
کلوین) و ،Tدماي بتن (کلوین) ميباشد [.]78

 -3-0-2ضریب انتشار کلراید
دانستن ضریب انتشار کلراید خمیر سیمان سختشده به منظور  -4-2شرایط مرزی
پیشبیني زمان آغاز خوردگي ،مهم است ] .[31بعضي از محققین  -1-4-2شرط مرزی انتقال دما
روابطي را براي ضریب انتشار کلراید بر اساس روشهاي عددي و
تجربي متفاوت و با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار روي آن،

حل رابطه ( )2بستگي به سطح دماي موجود در مرزهاي عضو بتن
مسلح دارد .انتقال دما در سطح بتن از معادله زیر بهدست ميآید:
) 𝑣𝑛𝑒𝑇 𝐽𝑇𝑠 = 𝐵𝑇 (𝑇 −

پیشنهاد کردهاند ] .[38-36طبق پیشنهاد کمیته  Life-365انجمن بتن

()24

کلراید آزاد براي بتن  28روزه ميتواند از رابطه ( )71بدست آید:

حرارت جابهجایي است و مقدار آن در تماس با هوا و آب ،به

آمریكا ] [91و با توجه به مطالعات نعمتي ] ،[97ضریب انتشار یون که 𝑠𝑇𝐽 ،شار سطحي دما بر حسب  m/sاست ،BT .ضریب انتقال
()71

)

𝑚2
𝑠

𝑤

( 𝑐 𝐷𝑟𝑒𝑓,28 = 10−11.58+2.4

ترتیب  77/9و  411Kcal/m2.hr.oCميباشد [.]99

باتوجه به کلیه مطالعات انجام شده و عوامل تأثیرگذار روي ضریب همچنین با توجه به اینکه در شرایط اتمسفري دماي محیط (هوا)
انتشار یون کلراید ،ميتوان رابطه زیر را براي اصالح ضریب انتشار در حال نوسان ميباشد ،رابطه ( ]47[ )22که یک تابع سینوسي
کلراید ارائه نمود [ 78و :]92
()78

است ،ميتواند براي مدلسازي دماي هوا در نظر گرفته شود.
𝑤

𝐷𝐶𝑙 = 𝐷𝑟𝑒𝑓 ( 𝑐 , 28).

)𝑇( 𝑙𝐶𝐹1𝐶𝑙 (𝑡𝑒 ). 𝐹2𝐶𝑙 (𝑤). 𝐹3𝐶𝑙 (𝐶𝐶𝑙 ). 𝐹4

()23

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 +

) (𝑡+𝑡0

)

365

𝜋𝑠𝑖𝑛 (2

2
𝑛𝑖𝑚𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 −
2

= 𝑣𝑛𝑒𝑇

+
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مهدي نعمتي چاري ،اکبر صفري ،محمد شكرچيزاده ،مهدي چیني

که  t ،Tmin ،Tmax ،Tenvو  t0به ترتیب دماي نسبي محیط ،حداکثر معادله ایزوترم واجذب ،رابطه BET7است ] .[98البته رابطه بین
دماي متوسط روزانه در سال ،حداقل دماي متوسط روزانه در سال ،رطوبت نسبي و مقدار رطوبت در منافذ بتن پیچیده و غیر خطي
بازه زماني آنالیز (روز) و سن بتن (روز) ميباشد که با این رابطه است و ميتواند طبق رابطه زیر نوشته شود.

𝑣𝑛𝑒(1−𝑘)[1+(𝐶−1)𝑘]ℎ

𝑤𝑒𝑛𝑣 = (1−𝑘ℎ

ميتوان دماي محیط را در ساعات مختلف شبانه روز و در تمام ()21
روزهاي سال بدست آورد.
که  ،Cپارامتر جذب بخار آب مدل BET؛  ،kپارامتر مدل BET
] 𝑣𝑛𝑒𝑒𝑛𝑣 )[1+(𝐶−1)𝑘ℎ

و  ،wenvمقدار آب در خمیر سیمان معادل بر حسب  gr/grاست.
 -2-4-2شرط مرزی انتقال رطوبت

الزم به ذکر است که پارامتر  ،Cجذب بخار آب کل ،جذب پنهان

زمانيکه بتن در معرض اتمسفر قرار دارد ،اختالف رطوبت بین بخار آب و دما را مد نظر قرار ميدهد .این پارامترهاي ،طبق روابط
سطح و ریزاقلیم آن باعث تبادل رطوبت در سطح مشترک آنها ( )28تا ( )41محاسبه ميشوند.
ميشود .اگر رطوبت اتمسفر از رطوبت تعادل سطح بتن ،کمتر
باشد ،آب مایع در منافذ سطحي به سمت اتمسفر تبخیر خواهد شد
و بنابراین موجب افزایش مكش مویینه و یک جریان دارسي به
سمت سطح ميشود ] .[99اگر رطوبت اتمسفر ،بیشتر باشد ،فرایند

15

()28

)𝑚𝑐𝑛 = (2.5 + 𝑡 ) (0.33 + 2.2𝑤/

()26

𝑒=𝐶

𝑒

0<𝑘<1

()41

855
𝑇

1
𝑛

(1− )𝐶−1
𝐶−1

=𝑘

معكوس رخ ميدهد .موقعیكه بتن اشباع نشده در معرض آب مایع که در آنها T ،henv ،و  ،teبهترتیب رطوبت نسبي محیط ،دماي
قرار ميگیرد ،فشار مویینه در منافذ سطحي به صفر رسیده و موجب بتن ( )ºKو سن هیدراتاسیون معادل (روز) ميباشد Bw .ميتواند با
گرادیان فشار مویینه قابل توجه در سطح بتن و متعاقباً یک جریان استفاده از ضخامت معادل (  )𝑙eبتن در مجاورت سطح واقعي در
دارسي شدید به داخل بتن ميشود ] .[73بنابراین شرایط مرزي معرض و Dwبتن تعیین شود؛ طوریكه 𝑒𝑙 .𝐵𝑤 = 𝐷𝑤 /با مقایسه
رطوبت ميتواند طبق رابطه ( )29نوشته شود.
()29

خشک شدن 𝑣𝑛𝑒𝑤
{ = )𝑤(𝑥 = 0, 𝑡 > 0
1.0
تر شدن

نتایج تحلیلي با نتایج آزمایشگاهي ،بزانت ] [96گزارش کرد که
مقدار ضخامت معادل محیطي 1/19 ،میليمتر است.

براي انتقال رطوبت ،شار جرم سطحي در رابطه زیر داده شده است  -3-4-2شرط مرزی انتقال کلراید
«اُه» و همكارانش ] [91بهصورتي دیگر شرایط مرزي براي شار
] 78و :[43
()29

𝑤𝜕

𝑛
𝑚𝐽
) 𝑣𝑛𝑒𝑤 = −𝐷𝑤 ( 𝜕𝑛 ) = 𝐵𝑤 (𝑤𝑠𝑢𝑟 −
𝑠

𝑛
𝑚𝐽 ،نرمال شار رطوبت بر سطح بتن و ،Bwضریب انتقال
که

تعریف شده انتقال کلراید را طبق رابطه زیر بیان نمودند:

𝑠
𝑙𝐶𝐽
= = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝑢̅𝑐0

()47

) 𝑠𝑤 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 − 𝐶𝑠 ) + 𝐵𝑤 𝐶𝑒𝑛𝑣 (𝑤𝑒𝑛𝑣 −
𝑠
𝑙𝐶𝐽 ،شار سطحي کلراید بر حسب  m/sاست .آکیتا ]،[97
رطوبت سطحي ( )m/sاست [ .]78همچنین  wsurو  ،wenvبه که
ترتیب مقدار  wدر سطح بتن و wمعادل رطوبت محیط بیروني بتن مقادیر 𝐵 را در محدود  2/34تا  3/71×71-1m/sاعالم کرد.
𝑙𝐶

ميباشند .زمانیكه سطح بتن در معرض ترشدگي قرار ميگیرد،
wenvبرابر یک و زمانیكه در معرض خشکشدگي قرار ميگیرد -3 ،برنامه آزمایشگاهی
برابر معادل رطوبت نسبي محیط با توجه به رابطه ایزوترم واجذب بهمنظور بررسي نسبت آب به سیمان روي مقدار بیشینه غلظت
ميباشد .ایزوترم واجذب همدماي مصالح سیماني ،به صورت کلراید رویپروفیل یون کلراید در بتن ،چهار طرح مخلوط بتن با
تجربي از ارزیابي مقدار رطوبت موجود در مصالحي که با نسبت آب به سیمان  1/91 ،1/39 ،1/31و  1/99مد نظر قرار گرفت
رطوبتهاي نسبي مختلف در محیط اطراف در دماي  21درجه و با استفاده از روش ترکیبي آزمایشگاهي-عددي ،ضریب انتقال
سانتيگراد به تعادل رسیدهاند ،بهدست ميآید ] .[91متعارفترین رطوبت و ضریب انتشار کلراید در بتن تعیین شد.
7
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مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...

 -1-3مصالح و طرح اختالط

حداقل رساندن اثر سطح جدارههاي قالب روي نتایج آزمایشها،

طراحي مخلوطهاي بتن ،مطابق روش  ACI 211.1انجام شد .سطح آزمونهها به ضخامت  2/9cmدر هر وجه برش زده شد.
کلیه اجزاء تشكیل دهنده بتن شامل سیمان ،مصالح سنگي ،آب و
فوق روانکننده مطابق استانداردهاي  ASTMفراهم گردید -1-2-3 .تعیین ضریب انتقال رطوبت

مشخصات شیمیایي سیمان در جدول شماره  7ارائه شده است .کلیه آزمونهها در آون با دماي  771±9ºCخشک شده و سپس در

مصالح سنگي ریزدانه و درشتدانه از مصالح کف رودخانه و از دسیكاتور تا دماي  24±2ºCخنک شد .وزن آزمونهها قبل و بعد از
جنس سیلیسي-آهكي تهیه شد .وزن مخصوص حالت اشباع با دسیكاتور کنترل شد تا از عدم تبادل رطوبتي آزمونهها ،اطمینان

سطح خشک ( )SSDو جذب آب مصالح سنگي به ترتیب  2/99حاصل شود .سپس آزمونهها در آب با دماي  24±2ºCمستغرق شد
و  %2/8براي ریزدانه و  2/91و  %7/9براي درشتدانهها بود .طرح و میزان جذب رطوبت آنها در بازههاي زماني مختلف تا اشباع شدن
مخلوط بتن و مشخصات بتن تازه و سختشده به ترتیب در جداول کامل منافذ اندازهگیري شد.
 4 ،2و 3نشان داده شده است .به منظور دستیابي به تراکم مناسب و

جدول  -7آنالیز شیمیایي سیمان مصرفي (درصد وزني)

پرهیز از جداشدگي مخلوط بتن سعي شد تا اسالمپ بتن در محدود

ترکیبات
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
SO3
MgO
K2 O
Na2O
C3 S
C2 S
C3 A
C4AF
LOI
IR

 71±2/9cmحفظ گردد .براي حصول اسالمپ ذکر شده ،از فوق
روانکننده با پایه شیمیایي پلي کربوکسیالت استفاده شد .البته با
توجه به مقدار آب بیشتر مخلوطهاي بتن با نسبت آب به سیمان
 1/91و  ،1/99اسالمپ بیشتري حاصل گردید.
 -2-3آمادهسازی آزمونهها و روش آزمایش
ساخت مخلوط بتن و قالبگیري آنها مطابق استاندارد ASTM
 C192انجام شد .بدین منظور آزمونههاي مكعبي با ابعاد 79cm
تهیه شده و براي کم کردن اثر هیدارتاسیون روي نتایج آزمایشهاي
جذب آب و افت رطوبت ،به مدت یكسال در شرایط عملآوري
مرطوب نگهداري شد .آزمونههاي مورد استفاده در تعیین ضریب
انتشار کلراید به مدت  61روز عملآوري شدند .ضمناً براي به

سیمان نوع 2
94/8
23/3
4/8
4/7
7/9
3/3
1/16
1/18
99
24
9
6
7/72
1/42

جدول  -2طرح مخلوط بتن
مصالح تشكیل دهنده

وزن اجزا در طرحهاي اختالط مختلف ()kg/m3

سیمان نوع ( 2کارخانه تهران)

W40
491

W45
491

W50
491

W55
491

آب (شرب تهران)

731

798

719

764

نسبت آب به سیمان ()w/c

1/31

1/39

1/91

1/99

ماسه ( 1-8mmمتوساک تهران)

7769

7711

7737

7772

شن ( 6/9-76mmمتوساک تهران)

939

941

973

966

فوق روان کننده

1/111

1/281

1

1
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جدول  -4نتایج آزمایش اسالمپ و درصد هواي بتن تازه براي

بعد از اتمام دوره جذب رطوبت ،آزمونهها در محفظه کنترل شده

طرحهاي مخلوط بتن

با رطوبت نسبي  41±2درصد و دماي  24±2ºCو در معرض

مشخصات بتن تازه

خشک شدن قرار داده شدند .در این فرایند ،جرم آزمونهها و متعاقباً

W55 W50 W45 W40

اسالمپ ()cm

77

72

78

23

میزان افت رطوبت آنها اندازه گرفته شد .نتایج جذب آب و افت

درصد هوا

4/3

2/2

7/6

7/2

رطوبت به ترتیب در شكلهاي  7و  2ارائه شده است .میزان درصد

جدول  -3نتایج آزمایش مقاومت فشاري بتن سختشده ()MPa
براي طرحهاي مخلوط بتن (آزمونه مكعبي)
سن بتن (روز)

W55 W50 W45 W40

میزان رطوبت جذب شده و یا افت رطوبت در طول زمان بر میزان
رطوبت الزم براي اشباع کردن آزمونه کامال خشک ،محاسبه شد.
با استفاده از مدل عددي اجزاء محدود مبتني بر معادله دیفرانسیل ارائه

4

22/7

71/1

72/9

6/8

1

41/3

28/1

22/3

71/4

28

32/1

46/7

43/7

47/7

61

36/1

33/9

31/4

49/2

499

97/1

38/6

39/3

37/4

W55

اشباع منافذ (بخشي از منافذ که با رطوبت پر شدند) با تقسیم کردن

W50

شده در رابطه ( )9و روش وزنسنجي ] [92که در آن مجموع مربع
اختالف تغییرات رطوبت بدست آمده از آزمایش و نتایج بدست
آمده از مدل عددي در بازههاي زماني مختلف ،به حداقل رسانده
ميشود ،ضریب انتقال رطوبت مخلوطهاي بتن با توجه به روابط ارائه
شده در بخش دوم مقاله حاضر و مطابق جدول  9تعیین شد.

W40

W45

7
6
5

3
2
1

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

زمان (ساعت)

شكل  -7جذب آب آزمونههاي  72/9cmبتن با طرح مخلوطهاي مختلف در آب با دماي 24ºC
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0

جذب آب ( %وزن بتن)

4

مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...

W55

W45

W50

6.5

W40

6.0

5.0
4.5
4.0

افت رطوبت ( %وزن بتن)

5.5

3.5
3.0

1000

900

800

700

600

400

500

300

200

100

0

2.5

زمان (ساعت)

شكل  -2افت رطوبت آزمونههاي  72/9cmبتن با طرح مخلوطهاي مختلف در محفظه با دماي  24ºCو رطوبت %41
مشخص ،میزان غلظت کلراید در محلول اندازهگیري ميشد تا از

جدول  -9پارامترهاي ضریب انتقال رطوبت
مخلوط بتن

W40

W45

W50

W55

ثبات غلظت نمک اطمینان حاصل گردد.

)𝐷𝑤𝑑 × 10−8 (m2 /s

4/8

4/9

4/3

4/1

پس از یک سال استغراق در حوضچه آب نمک ،از سطح در

𝛽

2/8

2/7

7/9

7/7

معرض هر آزمونه ،در اعماق مختلف (حداقل شش عمق) پودر

)𝐷𝑑𝑠 × 10−10 (m2 /s

2/2

2/9

2/8

4/8

خشک تهیه شده و مقدار کلراید کل (محلول در اسید) پودرها در

* ضـــرایـب wcr ،αو  Nرا به ترتیب برابر  1/162 ،1/19و 9

آزمایشگاه شیمي به روش تیتراسیون تعیین شد .نتایج غلظت کلراید

تخمین شده شد.

در اعماق مختلف در جدول  9نشان داده شده است.
با استفاده از مدل عددي اجزاء محدود مبتني بر معادله دیفرانسیل

 -2-2-3تعیین ضریب انتشار کلراید

ارائه شده در رابطه ( )73و صرفنظر کردن از بخش همرفتي معادله

پس از  61روز عملآوري آزمونههاي بتني ،پنج وجه هر آزمونه با مذکور با توجه به مستغرق بودن آزمونهها ،مجموع مربع اختالف
استفاده از پوشش اپوکسي در برابر نفوذ یون کلراید عایق شد .تغییرات غلظت کلراید بدست آمده از آزمایش و نتایج بدست
آزمونههاي پوشش داده شده پس از خشک شدن پوشش اپوکسي آمده از مدل عددي حداقل شد .در پیشبیني پروفیل یون کلراید
در آب آهک ،اشباع شدند و سپس به مدت یک سال در حوضچه در مدل عددي ،روابط ارائه شده در بخش دوم مقاله و همچنین
حاوي آب نمک ( )NaClبا غلظت  4درصد مستغرق شدند .تقید کلراید ،در نظر گرفته شد .متعاقباً ضریب انتشار کلراید
سرپوش حوضچه آب نمک ،آببندي شده تا از تبخیر آب و تغییر مخلوطهاي بتن با توجه به تطابق خروجي مدل عددي و نتایج
غلظت کلراید در محلول جلوگیري شود .در بازههاي زماني آزمایشگاهي مطابق جدول  1تعیین گردید.
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جدول  -9غلظت کلراید در اعماق مختلف آزمونههاي بتني
مخلوط بتن

گامهاي پودرگیري

7

2

4

3

9

9

1

8

عمق ()mm

2/3

1/1

74/7

76/1

29/1

47/1

41/1

34/1

کلراید کل

1/717

1/743

1/187

1/136

1/142

1/116

1/117

1/111

عمق ()mm

2/3

1/1

72/6

78/6

23/6

41/8

49/9

32/9

کلراید کل

1/744

1/162

1/116

1/133

1/144

1/118

1/111

1/113

عمق ()mm

2/9

1/1

74/1

76/1

29/1

47/1

41/1

32/6

کلراید کل

1/217

1/791

1/776

1/161

1/197

1/143

1/179

1/113

عمق ()mm

2/9

1/1

72/6

78/6

29/1

47/1

49/6

32/6

کلراید کل

1/779

1/187

1/191

1/191

1/128

1/179

1/119

1/116

W40

W45

W50

W55

جدول  -1ضریب انتشارکلراید
مخلوط بتن
ضریب انتشار کلراید
آزاد ()×71-77m2/s

()42

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

W55 W50 W45 W40
4/9

2/1

4/9

3/9

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

()44

[𝐴]𝑛×𝑛 {𝜙𝑖𝑛+1 }𝑛×1 = {𝑏}𝑛×1

که در آن 𝑡∆ F ،K ،C ،و θبه ترتیب بازه زماني ،ماتریس ظرفیت،
 -0مدلسازی انتقال کلراید و تعریف مسأله

ماتریس سختي ،بردار نیرویي و پارامتر تعیین کننده روش حل

 -1-0روش اجزاء محدود

است .در روش ضمني θ =7 ،است که با استفاده از این روش

در روش اجزاء محدود ،غلظت یون کلراید در یک جسم بينهایت جوابهاي پایداري بدست ميآید.
کوچک ،بهوسیله یک تابع شكل و غلظت کلراید نقطهاي بیان شكل  ،4الگوریتم مدل اجزاء محدود براي پیشبیني پروفیل یون
ميشود ] .[97همچنین با استفاده از روش اجزاء محدود ،سري کلراید را نشان ميدهد .همانطوريکه مشاهده ميشود ،بعد از
معادالت دیفرانسیل غیرخطي درگیر به معادالت قابل حل تبدیل اختصاص ویژگيهاي مصالح و مشخصات ابعادي المان بتني،
ميشود ] .[94براي این منظور ،ابتدا با حل معادله انتشار-همرفت مشبندي و اختصاص مقادیر هر المان یا گره صورت ميگیرد.
کلراید و استفاده از روش باقیمانده وزني گالرکین و قضایاي گرین سپس مقدار دما ،رطوبت و کلراید در سه فاز مجزا در طول زمان
و دیورژانس به ماتریسهاي ظرفیت و سختي و نیرویي ميرسیم و پیشبیني ميشود .الزم به ذکر است که نتایج دما در فاز آنالیز
در این مرحله با گسستهسازي این معادله هم در زمان و هم در مكان رطوبت و نتایج دما و رطوبت هر گره در فاز آنالیز توزیع کلراید به
به فرم زیر دست ميیابیم که با حل این معادله در هر بازه زماني به مدل ساخته شده ،اختصاص ميیابد تا اثر تغییرات دما و رطوبت در
مقادیر متغیر اصلي  {𝜙𝑖𝑛+1 }𝑛×1مساله خواهیم رسید:
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انتقال یون کلراید در نظر گرفته شود.

مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...

اختصاص ورودي هاي مدل( :مشخصات ابعادي)
طرح اختالط بتن ( ،w/cmدوره عمل آوري و )..
شرایط محیطي (تاریخچه دما ،رطوبت و کلراید)
ضرایب انتقال حرارت ،رطوبت و کلراید

تنظیم واحد :طول ،زمان و جرم

مدل سازي و مش بندي
تحلیل در فضاي هر یک از متغیرهاي دما ،رطوبت و کلراید
Time = 0

Time = Time + Δt

به روز کردن ،مشخصات المان ها
و شرایط مرزي

آنالیز حالت گذرا

خیر
تكمیل آنالیز

بلي
ذخیره سازي نتایج بدست آمده دما،
رطوبت و مقدار کلراید

شكل  -4الگوریتم مدل اجزاء محدود در فضاي تحلیل دما ،رطوبت و کلراید
 -2-0صحتسنجی و ارزیابی

بندرعباس و نمونه دوم به مدت  91ماه در در شرایط جزر و مدي

براي اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده از مدل عددي ،الزم اسكله کاوه جزیره قشم قرار داشتند.
است نتایج حاصل از این مدل با نتایج آزمایشگاهي براي این مشخصات دمایي و رطوبتي بندرعباس و قشم در جدول  6نشان
منظور ،پروفیلهاي آزمایشگاهي یون کلراید که از آنالیز شیمیایي داده شده است [ .]93همچنین باید متذکر شد که دماي اولیه
دو نمونه بتني بهدست آمد ،مبناي ارزیابي صحت عملكرد مدل نمونهها 24 ،درجه سانتیگراد بوده و نمونهها قبل از قرارگیري در
عددي ارائه شده ،قرار گرفت .مشخصات نمونههاي بتن در جدول محیط دریایي خلج فارس (با مقدار کلراید  2/79گرم در لیتر) ،در
 8ارائه شده است.

حالت اشباع قرار داشتند.

الزم به ذکر است که نمونه اول ،به مدت پنج سال در شرایط جزر براي مدلسازي انتقال دما ،رطوبت و کلراید ،معادالت دیفرانسیل
و مدي (با دو چرخه کامل در شبانه روز) در اسكله فوالد شهر  9 ،2و  73با در نظر گرفتن شرایط مرزي ارائه شده در روابط ،24
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 29و  47به روش اجزاء محدود حل شد (جدول  .)71مشخصات شكل  ،3نتایج مدل عددي را در مقایسه با دادههاي آزمایشگاهي
مصالح شامل ضرایب انتقال حرارت ،رطوبت و کلراید با توجه به نشان ميدهد .شكل  -3الف و  -3ب به ترتیب مربوط به نمونههاي
روابط ارائه شده ،در فرایند آنالیز به مدل اختصاص یافت.
جدول  -8مشخصات نمونههاي بتن در معرض کلراید
7

2

شماره نمونه
نسبت آب به سیمان

1/39

1/31

عیار سیمان )(kg/m3

311

311

 %(C3 Aوزن سیمان)

9/9

1/1

آب قابل تبخیر )(kg/m3

739

721

کلراید اولیه ( %وزن بتن)

1/1198

1/1193

پروفیل خط چین ،مربوط به نتایج آزمایشگاهي بدست آمده از
آنالیز شیمیایي نمونههاي بتن در آزمایشگاه مصالح ساختماني
دانشگاه تهران و پروفیل خط پر ،مربوط به پیشبیني مدل عددي
ارائه شده است .مقایسه نتایج آزمایشگاهي با نتایج حاصل از مدل
عددي ،بیانگر توانایي مدل در پیشبیني پروفیل یون کلراید در بتن
در شرایط جزر و مدي ميباشد.
 -4بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی مقدار بیشنه
غلظت کلراید

جدول  -6شرایط محیطي
شرح

بتن در بندرعباس و جزیره قشم ميباشد .در نمودارهاي شكل ،3

با توجه نتایج آزمایشگاهي به دست آمده از تخمین ضریب انتقال

بندرعباس

قشم

℃ ،Tmax

78/7

78/7

℃ ،Tmin

اطمینان از صحت مدل عددي ساخته در بخش  ،3مي توان پروفیل

43/9

43/9

یون کلراید را در شرایط جزر و مدي بندرعباس تخمین زد .بدین

99

96

منظور شرایط محیطي بندرعباس مطابق جدول  6و طرحهاي

متوسط رطوبت نسبي ()%

جدول  -71معادالت دیفرانسیل استفاده شده در مدلسازي فرایند
انتقال کلراید شرایط جزر و مدي
معادالت دیفرانسیل حاکم
T
w
Cl

𝑇𝜕
)𝑇𝛻 𝑡𝐷(𝛻 =
𝑡𝜕
𝑤𝜕
𝑤 = 𝐷𝑤 ∇2
𝑡𝜕
𝑓𝐶𝜕
𝑏𝐶𝜕 1
𝑡𝑜𝑡 (
)𝑤 +
𝑡𝜕
𝑓𝐶𝜕 𝑒𝑤
𝑓𝐶𝛻 𝑐𝐷𝑤( = 𝛻.
) 𝑓𝐶𝑤𝛻 𝑤𝐷 +
شرایط مرزي

T
w
Cl

) 𝑣𝑛𝑒𝑇 𝐽𝑇𝑠 = 𝐵𝑇 (𝑇 −
𝑛
𝑚𝐽
) 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝐵𝑤 (𝑤𝑠𝑢𝑟 −
𝑠
) 𝑠𝐶 𝐽𝐶𝑙 = 𝐵𝐶𝑙 (𝐶𝑒𝑛𝑣 −
𝑣𝑛𝑒𝑤( 𝑣𝑛𝑒𝐶 𝑤𝐵 +
) 𝑠𝑤 −
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رطوبت و ضریب انتشار کلراید آزاد در بخش  ،4همچنین حصول

مخلوط بتن مطابق جدول  2در نظر گرفته شد .پروفیل یون کلراید
پیش بیني شده براي چهار مخلوط بتن با نسبتهاي آب به سیمان
 1/31تا  1/99پس از  9سال رویارویي با آب حاوي  NaClبه
غلظت  2/79گرم در لیتر در شكل  9نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده مي گردد ،با افزایش نسبت آب به سیمان از
 1/31تا  ، 1/99میزان نفوذ یون کلراید در بتن در عمق  91میلیمتر
از  1/724به  1/768زیاد شده و به عبارت دیگر حدود  97درصد
افزایش یافته است .همچنین مقدار بیشینه پروفیل کلراید از 1/496
درصد براي مخلوط  W40به مقدار  1/437درصد براي مخلوط
 W45کاهش یافته و سپس تا میزان  1/499براي مخلوط W55
افزایش یافته است .دلیل بیشتر بودن میزان بیشینه پروفیل کلراید
در مخلوط  W40نسبت به مخلوط  ،W45کمتر بودن مقدار
ضریب انتشار کلراید مخلوط  W40نسبت به مخلوط  W45بوده
است.

مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي ...
0.6
W45 - 60 m - Model

0.5
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کلراید ( %وزنی بتن)
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الف -نمونه نگهداري شده در ساحل بندرعباس (نمونه )7
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ب -نمونه نگهداري شده در جزیره قشم (نمونه )2
شكل  -3مقایسه نتایج آزمایش (نمونه واقعي) و مدل عددي  7و  ،2پس از حدود پنج سال رویارویي
در این شرایط ،به دلیل ضریب انتشار رطوبت کمتر مخلوط  ،W40انتهاي عمق همرفتي بتن تجمع مينماید .بنابراین رابطه ضریب
کلراید وارد شده به دلیل پدیده همرفت تا عمق همرفتي بتن انتشار رطوبت و ضریب انتقال کلراید در میزان بیشینه غلظت کلراید
نميتواند به اعماق بیشتر به دلیل پدیده انتشار ،نفوذ نماید و در نتیجه روي پروفیل کلراید ،تعیین کننده است .به عبارت دیگر هر چقدر
در انتهاي عمق همرفتي بتن ،تجمع ميکند .در مخلوطهاي  W50میزان ضریب انتشار کلراید کمتر و ضریب انتقال رطوبت بیشتر
و  W55به دلیل بیشتر بودن ضریب انتشار رطوبت نسبت به مخلوط باشد ،کلراید بیشتر در انتهاي عمق همرفتي تجمع کرده و مقدار
 ،W45کلراید بیشتري به دلیل پدیده همرفتي وارد بتن شده و در بیشینه پروفیل کلراید ،افزایش ميیابد.
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مهدي نعمتي چاري ،اکبر صفري ،محمد شكرچيزاده ،مهدي چیني
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شكل  -9اثر نسبت آب به سیمان روي پروفیل یون کلراید ،پس از حدود پنج سال رویارویي
چنانچه مقدار کلراید کل وارد شده به بتن بعد از پنج سال رویارویي نشده است .مقایسه دادههاي مدل عددي با نتایج آزمایشگاهي
در شرایط جزر و مدي با استفاده از انتگرال گرفتن زیر نمودارهاي بدست آمده از سایت تحقیقاتي دانشگاه تهران در اسكله فوالد شهر
شكل  9اندازهگیري شود ،به ترتیب مقادیر  1/729 ،1/719 ،1/166بندرعباس و اسكله کاوه جزیره قشم ،بیانگر توانایي مدل ارائه شده
و  1/738درصد وزن بتن ميباشد .به عبارت دیگر با افزایش نسبت در پیشبیني پروفیل یون کلراید در بتن بود .همچنین با استفاده از
آب به سیمان ،میزان نفوذ کلراید در بتن به صورت نمایي و تا  91نتایج تستهاي انجام شده در شرایط آزمایشگاهي و تحلیل مدل
درصد افزایش یافته است .عمق همرفتي بتن براي مخلوط با عددي ساخته شده براي پنج سال رویارویي بتن در شرایط جزر و
نسبتهاي آب به سیمان مختلف ،بین  9تا  8میلیمتر محاسبه شده مدي خلیج فارس ،نتایج زیر حاصل شد:
است .با افزایش نسبت آب به سیمان ،عمق همرفتي بتن اندکي  -با افزایش نسبت آب به سیمان از  1/31تا  ،1/99میزان نفوذ یون
افزایش داشته است؛ لكن این افزایش ،چندان محسوس نبوده است .کلراید در بتن در عمق  91میلیمتر از  1/724به  1/768و به عبارت
دیگر حدود  97درصد افزایش یافته است.
 -6نتیجهگیری

 -با افزایش نسبت آب به سیمان از  1/31تا  ،1/39مقدار بیشینه پروفیل

در این مقاله ،معادالت حاکم بر انتقال حرارت ،رطوبت و یون کلراید کاهش ميیابد .در صورتيکه با افزایش نسبت آب به سیمان
کلراید در بتن ،بررسي شده و با استفاده از مدلسازي عددي به روش از  1/91تا  ،1/99مقدار بیشینه پروفیل کلراید افزایش یافته است.
اجزاء محدود ،توزیع حرارت ،رطوبت و کلراید در بتن محاسبه  -با افزایش نسبت آب به سیمان ،مجموع کلراید وارد شده در بتن
شد .همچنین عوامل مؤثر بر انتقال یون کلراید در بتن مانند دما و به صورت نمایي و تا  91درصد افزایش یافته است.
رطوبت در نظر گرفته شد .با توجه به تعداد زیاد نمودارهاي دما و  -با افزایش نسبت آب به سیمان ،عمق ناحیه همرفتي ،اندکي
رطوبت (در هر چرخه جزر و مد) ،نتایج آنها در مقاله حاضر ارائه افزایش داشته است.

 / 41تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ اوّل

... مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي

[13] Martin-Perez B,“Service life modelling of R.C.
highway structures exposed to chlorides”, PhD
thesis, university of Toronto, 1999.
[14]. Nielsen EP, Geiker MR, “Chloride diffusion in
partially saturated cementitious material”, Cement
and Concrete Research, Vol. 33, pp. 133-138, 2003.
[15]. Martys N, Ferraris CF, “Capillary transport in
mortar and concrete”, Cement and Concrete
Research, Vol. 27, No. 5, pp. 747-760, 1997.
[16]. Bazant ZP, Thonguthai W, “Pore pressure and
drying of concrete at high temperature. Journal of the
Engineering Mechanics Division”, Vol. 104, No. 5,
pp. 1059-1079, 1978.
[17]. Nevile A, “Properties of Concrete”, third ed.,
Longman Scientific & Technical, 1981.
[18]. Saetta AV, Scotta R, Vitaliani RV, “Analysis of
chloride diffusion in partially saturated concrete”.
ACI Materials Journal, Vol. 90, No. 5, pp. 441-451,
1993.
[19]. Conciatori D, Laferrière F, Brühwiler E,
“Comprehensive modeling of chloride ion and water
ingress into concrete considering thermal and
carbonation state for real climate”, Cement and
Concrete Research, Vol. 40, pp. 109-118, 2010.
[20] Bazant ZP, Najjar LJ, “Drying of concrete as a
nonlinear diffusion problem”, Cement and Concrete
Research, Vol. 1, No. 5, pp. 461–473, 1971.
[21]. Janz M, “Methods of measuring the moisture
diffusivity at high moisture levels”, University of
Lund, Lund Institute of technology, Division of
Building Materials; Report TVBM-3076, 1997.
[22]. Iqbal PO, Ishida T, “Modeling of chloride
transport coupled with enhanced moisture
conductivity in concrete exposed to marine
environment:, Cement and Concrete Research, Vol.
39, pp. 329-339, 2009.
[23]. Lockington D, Parlange J, Dux P, “Sorptivity
and the estimation of water penetration into
unsaturated concrete”, Materials and Structures, Vol.
32, pp. 342-347, 1999.
[24]. McCarter WJ, Watson DW, Chrisp TM,
“Surface zone concrete: drying, absorption, and
moisture distribution”, Journal of Materials in Civil
Engineering, Vol. 13, pp. 49-57, 2001.
[25]. Janz M, “Moisture diffusivities evaluated at
high moisture levels from a series of water absorption
tests”, Materials and Structures, Vol. 35, pp. 141148, 2002.
[26]. Conciatori D, Brühwiler E, Gysler R, “Brine
Absorption in Concrete at Low Temperature:
Experimental Investigation and Modeling”, Journal
of Material in Civil Engineering, Vol. 23, pp. 846851, 2011.
[27]. Glouannec ZP, Salagnac P, “Estimation of
moisture transport coefficients in porous materials
47 / شمارۀ اوّل، سال دهم،تحقیقات بتن

 تشکر و قدردانی-7
از انستیتو مصالح ساختماني و آزمایشگاه مصالح ساختماني دانشگاه
. تشكر ميشود،تهران براي حمایت از آزمایشهاي انجام شده
 مراجع-8
[1]. Mehta K, “Concrete in the marine environment”,
Elsevier Applied Science, 1991.
[2]. Haque MN, Al-Khaiat H, John B, “Climatic
zones - A prelude to designing durable concrete
structures in the ArabianGulf”, Building and
Environment journal, pp. 2410-2416, 2006.
[3]. Comite Euro-International du Beton (CEB),
Bulletin 238, “New Approach to Durability Design”,
1997.

 "فن آوري بتن در شرایط محیطي خلیج، قدوسي و همكاران.[3]
.7418  بهار، چاپ اول،" آسیب شناسي و ارزیابي آن،فارس
[5]. Taheri-Motlagh A, “Durability of Reinforced
Concreted Structures in Aggressive Marine
Environment”, Thesis presented for the degree of
doctor, Delft University of Technology, 1998.
[6]. Ghoddousi P, Ganjian E, Parhizgar T,
Ramezanianpour AA, “Concrete Technology in
theEnvironmental Conditions of Persian Gulf”,
BHRC Publication, No. B 283, Spring 1998.
[7] Zhang J, Mcloughlin I, Buenfeld N, “Modelling
of chloride diffusion into surface-treated concrete”,
Cement and Concrete Composite, Vol. 20, No. 4, pp.
253-261, 1998.
[8] Kirkpatrick TJ, Weyers RE, Anderson-Cook CM,
Sprinkel MM, “Probabilistic model for the chlorideinduced corrosion service life of bridge decks”,
Cement and Concrete Research, Vol. 32, No. 12, pp.
1943-1960, 2002.
[9] Vivas E, Boyd A, Hamilton HR,“Determination
of chloride diffusion coefficient of concrete using
open-circuit potential measurements”, Cement and
Concrete Research, Vol. 34, No. 4, pp. 603-609,
2004.
[10] Shi X, Xie N, Fortune K, Gong J, “Durability of
steel reinforced concrete in chloride environments:
An overview”, Construction and Building Materials,
Vol. 30, pp. 125-138, 2012.
[11] Guimaraes ATC, Helene PRL, “Diffusion of
Chloride Ions in Unsaturated Concrete: Forecast of
Service Life in a Wet-Dry Environment”, ACI
Special Publication, Vol. 229, pp. 175-194, 2005.
[12] Tuutti K, “The effect of individual parameters
on chloride induced corrosion”, In L.O. Nilsson
(Ed.), Chloride penetration into concrete structures,
Goteberg, Sweden, pp. 18-25, 1983.

 مهدي چیني، محمد شكرچيزاده، اکبر صفري،مهدي نعمتي چاري

[39]. Crank J, “The mathematics of Diffusion (2nd
Ed). Clarendon, Oxford, 1975.
[40]. Isgor OB, “A Durability Model for Chloride
and Carbonation Induced Steel Corrosion in
Reinforced Concrete Members”, PhD Thesis in
Carlton University, Canada, 2001.
[41] ACI 207.4, “Cooling and insulating systems for
Mass Concrete”, Reported by ACI Committee 207,
2005.
[42]. Dhir RK, Hewlett PC, Chan YN, “Near-surface
characteristics and durability of concrete:
Assessment and development of in situ test
methods”, Magazine of Concrete Research, Vol. 39,
pp. 183-194, 1986.
[43]. Navarri P, Andrieu J, “High-intensity infrared
drying study: part II”, Case of thin coated films.
Chemical Engineering Process, Vol. 32, No. 5, pp.
319-325, 1993.
[44]. Dietl C, Winter E, Viskanta R, “An efficient
simulation of heat and mass transfer processes during
drying of capillary porous hygroscopic materials.
International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.
41, No. 22, pp. 3611-3625, 1998.
[45]. Xi YP, Bazant ZP, Molina L, Jennings HM,
“Moisture diffusion in cementitious materialsMoisture capacity and diffusion”, Advanced Cement
Based Materials, Vol. 1, pp. 258-266, 1994.
[46]. Idiart AE, Lopez CM, Carol I, “Modeling of
drying shrinkage of concrete specimens at the mesolevel”, Materials and Structures, Vol. 44, pp. 415435, 2011.
[47]. Delagrave A, Bigas JP, Ollivier JP, Marchand
J, Pigeon M, “Influence of the interfacial zone on
chloride diffusivity of mortars”, Journal of Advanced
Cement-Based Materials, Vol. 5, No. 3&4, pp. 8692, 1997.
[48]. Oh BH, Jang SY, “Effects of material and
environmental parameters on chloride penetration
profiles in concrete structures”, Cement and
Concrete Research, Vol. 37, pp. 47-53, 2003.
[49]. Sun YM, Liang MT, Chang TP, “Time/depth
dependent diffusion and chemical reaction model of
chloride transportation in concrete”, Applied
Mathematical Modelling, Vol. 36, pp. 1114-1122,
2012.
[50]. ACI 365.1, “Service-Life Prediction—State-ofthe-Art Report”, Reported by ACI Committee 365,
2000.

 “مدلسازي انتقال کلراید در بتن با در نظر، مهدي نعمتي چاري.[97]
.7463 ، دانشگاه تهران، رساله دکتري،”گرفتن اثر دما و رطوبت
[52]. Alexander MG, Magee BJ, “Durability
performance of concrete containing condensed silica
fume”, Cement and Concrete Research, Vol. 29, pp.
917-922, 1999.

using experimental drying kinetics”, International
Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 48, pp. 205215, 2012.
[28]. Maekawa K, Ishida T, Kishi T, “Multi-scale
modeling of concrete performance-integrated
materials and structural mechanics”, Journal of
Advanced Concrete Technology (JCI), Vol. 1, No. 2,
pp. 91-126, 2003.
[29]. Tuutti, “Corrosion of Steel in Concrete”,
Swedish foundation for concrete research,
Stockholm, 1982.
[30]. Das BB, Pandey SP, “Influence of Fineness of
Fly Ash on the Carbonation and Electrical
Conductivity of Concrete”, Journal of Materials in
Civil Engineering (ASCE), Vol. 23, No. 9, pp. 13651368, 2011.
[31]. Martín-Pérez B, Zibara H, Hooton RD, Thomas
MDA, “A study of the effect of chloride binding on
service life predictions”, Cement and Concrete
Research, Vol. 30, pp. 1215-1223, 2000.
[32]. Ishida T, Iqbal PO, Anh HTL, “Modeling of
chloride diffusivity coupled with non-linear binding
capacity in sound and cracked concrete”, Cement and
Concrete Research, Vol. 39, pp. 913-923, 2009.
[33]. Xi YP, Bažant ZP, “Modeling chloride
penetration in saturated concrete”, Journal of
Materials in Civil Engineering, Vol. 11, No. 1, pp.
58-65, 1999.
[34]. Akita H, Fujiwara T, Ozaka Y, “A Practical
Procedure for the Analysis of Moisture Transfer
within Concrete Due to Drying”, Magazine of
Concrete Research, Vol. 49, No. 179, pp. 129-137,
1997.
[35]. Nemati Chari M, Shekarchi M, Sobhani J,
Nemati Chari M, “The effect of temperature on the
moisture transfer coefficient of cement-based
mortars:
An
experimental
investigation”,
Construction and Building Materials, Vol. 102, No.
1, pp. 306-317, 2016.
[36]. Nemati Chari M, Shekarchi M, Ghods P,
Moradian M, “A simple practical method for
determination of moisture transfer coefficient of
mature concrete using a combined experimentalnumerical approach”, Concrete and Computers, Vol.
18, No. 3, pp. 367-388, 2016.
[37]. Yuan Q, Shi C, De Schutter G, Audenaert K,
Deng D, “Chloride binding of cement-based
materials subjected to external chloride environment
- A review”, Construction and Building Materials,
Vol. 23, pp. 1-13, 2009.
[38]. Sergi W, Yu SW, Page CL, “Diffusion of
chloride and hydroxyl ions in cementitious materials
exposed to a saline environment”, Magazine of
Concrete Research, Vol. 44, No. 158, pp. 63-69,
1992.
 شمارۀ اوّل، سال دهم، تحقیقات بتن/ 42

... مدلسازي انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدي

[53]. Bamforth P, Gjorv O, Sakai K, Bantia N,
“Spreadsheet model for reinforcement corrosion in
structures exposed to chloride”, Concrete Under
Severe Condition 2: Environment and Loading, Vol.
1, pp. 64-75, 2000.
[54]. Song HW, Shim HB, Petcherdchoo A, Park SK,
“Service life prediction of repaired concrete
structures under chloride environment using finite
difference method”, Cement and Concrete
Composites, Vol. 31, pp. 120-127, 2009.
[55] Mehta PK and Monterio PJM, “Concrete
Structure, Properties and Materials”. (3Ed), Prentice
Hall, New Jersy, 2006.
[56]. Mainguy M, Coussy O, Baroghel-Bouny V,
“The role of air pressure in the drying of weakly
permeable materials”, Journal of Engineering
Mechanics (ASCE), Vol. 127, No. 6, pp. 582-592,
2001.
[57]. McCarte WJ, “Influence of surface finish on
sorptivity on concrete”, Journal of Materials in Civil
Engineering, Vol. 5, pp. 130-136, 1933.
[58]. Brunauer S, Emmett PH, Teller E, “Adsorption
of Gases in Multimolecular Layers”, Journal of
American Chemical Society, Vol. 60, pp. 309-319,
1938.
[59]. Bazant ZP, Najjar LJ, “Nonlinear water
diffusion in nonsaturated concrete”, Materials and
Structures, Vol. 5, No. 25, pp. 3-20, 1972.
[60]. Oh BH, Jang SY, “Effects of material and
environmental parameters on chloride penetration
profiles in concrete structures”, Cement and
Concrete Research, Vol. 37, pp. 47-53, 2007.
[61]. Han SH, “Influence of diffusion coefficient on
chloride ion penetration of concrete structure”,
Construction and Building Materials, Vol. 21, pp.
370-378, 2007.
[62] Samson E, Maleki K, Marchand J, Zhang T,
“Determination of the Water Diffusivity of Concrete
Using Drying/Absorption Test Results”, Journal of
Testing and Evaluatiob, Vol. 5, No. 7, pp. 1-12, 2008.
[63]. Zienkiewicz OC, Taylor RL, “The Finite
Element Method”, (4th Ed), McGraw-Hill,
Berkshire, England, UK, 1997.

 “بررسي تأثیر نسبت آب به مواد سیماني و درصد، مهدي چیني.[93]
،”دوده سیلیس بر آهنگ نفوذ یون کلر در بتن در محیط خلیج فارس
..7484 ، دانشگاه تهران،پایان نامه کارشناسي ارشد

44 / شمارۀ اوّل، سال دهم،تحقیقات بتن

Abstract

Chloride Transport Modeling in Concrete Subjected to Tidal Condition:
Effect of Water to Cement Ratio on Maximum Chloride Concentration
Mehdi Nemati Chari
Faculty member of Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)
Akbar Safary
MSc, Qazvin Islamic Azad University
Mohammad Shekarchizadeh
Professor, Department of Civil Engineering, University of Tehran
Mahdi Chini
Faculty member of Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)

Abstract
Chloride penetration into concrete and consequently corrosion of reinforcing steel is one of the
main causes of concrete deterioration in Persian Gulf and Sea of Oman. Concrete deterioration
exposed to tidal condition is very severe when compared to the atmospheric exposure condition.
Therefore, it is necessary to accurately model the simultaneous moisture and chloride ingress into
concrete for durability-based design of reinforced concrete structures. In this study, a finite
element model was developed to numerically solve the governing differential equations of
moisture and chloride transfer. Comparison of the model output with the ones obtained from
experimental works in Bandar Abbas and Qeshm research sites showed that the proposed model
can predict the chloride profile with good accuracy. By using the test results, the model output
showed that the maximum chloride concentration decreased with increasing in water to cement
ratio (w/c) from 0.40 to 0.45 and then slowly increased with increasing in w/c up to 0.55.
Although, the total chloride concentration, which ingress into concrete, increased up to 50 %.
Keywords: Concrete, Profile, Finite Element Method, Numerical Modeling, Chloride Ion.
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