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 چکیده

اي برخوردار ها از اهمیت ویژهاین شرایط و عملکرد این سازه اي دارند. بنابرهاي هر جامعههاي بتنی نقش بسیار مهمی در زیرساختامروزه سازه
اند. دیدگی و یا خرابی زودرس شدههاي بتنی در مناطق جنوبی کشور در اثر پدیده خوردگی دچار آسیبهاي اخیر تعداد زیادي از سازه . در سالهستند

ترین مشکالتی است که مهندسان هاي بتنی بوده و یکی از مهمها در سازهترین این خرابی از جمله رایج یدهاي حاوي یون کلرتخریب بتن در محیط
پدیده خوردگی ناشی از انتشار یون کلرید در در راستاي بررسی  باشند.هاي بتنی منطقه خلیج فارس با آن مواجه می عمران در تعمیر و نگهداري سازه

ب به سیمان مختلف هاي آ و بدون پوزوالن با نسبت 4/0متاکائولن با نسبت آب به مواد سیمانی  درصد پوزوالن 15و  10، 5ا هایی بتنی ب بتن، نمونه
 هستندیره قشم) قرار داده شده است. نتایج حاکی از آن ماه واقع در منطقه خلیج فارس (جز 50) در شرایط رویارویی پاشش به مدت 5/0و  4/0، 35/0(

میزان غلظت کلرید سطحی نیز در یابد. ضریب انتشارپذیري افزایش می هاي بتنی واقع در محیط پاششی،در آزمونه که با افزایش نسبت آب به سیمان
با شود. همچنین  تدریج ثابت می مدت به   ظت کلرید سطحی در بلندغل یابد. در حالی که مقدار مدت، با افزایش نسبت آب به سیمان افزایش می  کوتاه

یابد. استفاده  سطحی در بتن کاهش می یدهاي بتنی در محیط کلریدي، میزان ضریب انتشارپذیري یون کلرید و غلظت کلر زمان رویارویی آزمونه افزایش
 شود. افزایش غلظت کلرید سطحی در مقایسه با آزمونه شاهد میموجب کاهش ضریب انتشارپذیري یون کلرید در بتن و نیز از متاکائولن 

 .نسبت آب به سیمان، متاکائولن یون کلرید، سطحی، ضریب انتشارپذیري یدبتن، کلر واژگان کلیدي:

 
 مقدمه -1

به دو قرن است  کینزد ،یماده ساختمان کیبتن به عنوان 
زودرس به  يها ی. خرابرود یکه در صنعت ساختمان به کار م

 یو خورنده، نگران ییایموجود در مناطق در يها خصوص در سازه
را در اذهان طراحان بتن به وجود آورده است. لذا  یعیوس

با  یاختمانگسترش کاربرد بتن و بتن مسلح به عنوان مصالح س
 ،حیو کاربرد صح يها، شناخت خواص بتن، تکنولوژ دوام در سازه

 ].1[ سازد یم يشده ضرور یطراح دیعمر مف نیمأت يآن را برا
 نیا پرتلند عالوه بر مانیس دینشان داده است تول مطالعات

مانند سنگ آهک و  یعیبردن منابع طب نیموجب از ب که
تن  کی مانیهر تن س دیبا تول شود، یم یلیفس يها سوخت

 ندهیآال يا گلخانه ياز گازها یکیبه عنوان  زیکربن ندیاکس يد
زده شده است  نیتخم که ي. به طورشود یم جادیا ستیز طیمح

 مانیس دیاز تول یدر جهان ناش يدیتول CO2 درصد گاز 6حدود 
 ].2[ باشد یم

از  یپرتلند حاک مانیبتن ساخته شده از س يبر رو مطالعات
خورنده مانند مناطق  يها طیآن به خصوص در مح یدوام ناکاف

عالوه بر  یوالناستفاده از مواد پوزاین  بنابر. باشد یم ییایدر
کاهش  يها از روش یکهاي خورنده، ی افزایش دوام بتن در محیط

 ].3[ باشد یم مانیس دیدر تول CO2 گاز جادیا
به  ASTM C618 در مانیس نیگزیبه عنوان جا پوزوالن

خود ارزش  يبه خود یناتیآلوم سییلیس ای یکاتیلیعنوان ماده س
و در مجاورت  زیر اریندارد، اما به شکل ذرات بس یچسبندگ
واکنش  میکلس دیدروکسیبا ه یمعمول دماهاي دررطوبت 

 تیکه خاص آورد یرا به وجود م یباتیداشته و ترک ییایمیش
 مانیاز س یمواد پوزوالن دارد. غالباً یو چسبندگ یمانیس

عمده  ازیتر هستند. امت ارزان شوند یآن م نیگزیکه جا يپرتلند
کاهش نرخ  جهیشدن و در نت دراتهیها در سرعت کم ه پوزوالن

 يریپذ ها باعث کاهش نفوذ پوزوالن نی. همچنباشد یم گرمازایی
 شی]. افزا1[ دهند یرا کاهش م مانیس ریبتن شده و تخلخل خم
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 طیعالوه بر حفظ مح یپوزوالن يها مانیو کاربرد س دیتول زانیم
مربوط به صنعت ساختمان  يها تیفعال داریبه توسعه پا ست،یز

 .]3[ منجر خواهد شد
موجود و ارائه  تیمنظور شناخت و درك بهتر وضع به

 تویحل مشکالت موجود، انست يبرا ییو اجرا یعمل يراهکارها
را  یقاتیتحق -یدانشگاه تیدانشگاه تهران سا یمصالح ساختمان

بتن در منطقه آزاد قشم احداث کرده است. در  ییایپا نهیدر زم
 نیگزیجا یوزوالنمتاکائولن به عنوان ماده پ ریثأت قیتحق نیا

 دیمقدار غلظت کلر يروو نسبت آب به مواد سیمانی  مانیس
واقع در  یبتن يها در آزمونه دیکلر ونیانتشار  بیو ضر یسطح

قرار  یماه مورد بررس 50قشم به مدت  رهیجز یمنطقه پاشش
 .گرفته است

 
 متاکائولن يحاو يها بتن ییایمشخصات پا -2

است که  یسیلیس هیفعال با پا اریپوزوالن بس کی متاکائولن
. رس کائولن باشد یآن، رس کائولن م دیدر تول هیمواد خام اول

درجه  200و  100 ياست که در دماها یماده معدن کی
. دهد یآب جذب شده خود را از دست م شتریگراد، ب یسانت
 يدما دردهنده کائولن،  لیتشک یبه عنوان جزء اصل تینیکائول

شده و  زهیونیدراکسیه يگراد، د یدرجه سانت 800و  500 نیب
متاکائولن خواص  نی. همچن]5 ،4[ دهد یآب خود را از دست م

 . جدولدهد یبتن را در کوتاه مدت و بلند مدت بهبود م یکیزیف
 .دهد یمتاکائولن را نشان م یکیزیخواص ف )1 (

 
 ]6[خواص فیزیکی متاکائولن  -1جدول 

 مقدار مشخصات
 6/2 جرم مخصوص

 g/cm3( 4/0-3/0چگالی انبوهی (

 m2/g( 7/1سطح ویژه (

 پودري شکل فیزیکی
 سفید رنگ

 
درصد متاکائولن  10استفاده از  ندامطالعات نشان داده

جایگزین سیمان در طرح مخلوط بتن با نسبت آب به سیمان 
بیشتر و نفوذپذیري کمتري در برابر داراي مقاومت فشاري  3/0

یون کلرید نسبت به طرح حاوي دوده سیلیس جایگزین سیمان 
 10. همچنین نتایج حاصل از مقایسه بتن حاوي ]8 ،7[باشد  می

 4/0درصد متاکائولن با بتن معمولی با نسبت آب به سیمان 

 یدنشان داد بتن حاوي متاکائولن داراي قابلیت انتقال یون کلر
ثیر زمان أ. بررسی ت]9[باشد  ي نسبت به بتن شاهد میکمتر

هاي حاوي متاکائولن روي میزان نفوذ یون  رویارویی در نمونه
کلرید در بتن نشان داد با افزایش درصد متاکائولن جایگزین 
سیمان، با افزایش زمان رویارویی و کاهش نسبت آب به سیمان 

ه . در مطالع]11 ،10[یابد  کاهش می یدمیزان نفوذ یون کلر
، 0زینی با سیمان شامل جایگ دیگري تأثیر متاکائولن با مقادیر

 314روي نفوذ یون کلرید در مالت طی  درصد، 20و  15، 10
روز زمان رویارویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالت 

درصد متاکائولن داراي نفوذ یون کلرید بسیار کمی  20حاوي 
ریب انتشار یون کلرید در مالت با افزایش باشد. از طرفی، ض می

، حدود درصد 15به  10متاکائولن از  میزان درصد جایگزینی
همچنین تحقیقات نشان داده  .]12[درصد کاهش یافت  170

درصد متاکائولن، انتشارپذیري  15است که در نمونه بتنی حاوي 
 .]13[درصد بهبود یافته است  47یون کلرید 

 
 آزمایشگاهیروند  -3
 مصالح مصرفی -3-1

 2هاي اختالط سیمان پرتلند نوع  سیمان مصرفی در طرح
 گوشه و مصالح سنگی ریزدانه به صورت گرد باشد. هرمزگان می

دانه به صورت شکسته و  آهکی و مصالح سنگی درشت -سیلیسی
وط متر و مخل میلی 19دانه ترین اندازه سنگآهکی با بزرگ

ه درصد ریزدان 38دانه به  درصد درشت 62دانه با نسبت سنگ
متاکائولن از شرکت آسان سرام تهیه  باشند. همچنین پوزوالن می

روانی بتن تازه مین أهاي اختالط به منظور ت شده است. در طرح
کننده با پایه کربوکسیالت استفاده شده است.  از مواد فوق روان

قبل از و  به دست آمدها  دانهجذب آب سنگ ظرفیتهمچنین 
ها، مقدار آب  دانهگیري درصد رطوبت سنگ ساخت بتن با اندازه

 شیمیایی مربوط به آنالیز طرح اختالط اصالح شد. مشخصات
) و آنالیز 2جدول (هرمزگان در  2نوع  سیمان پرتلند فازهاي

) ارائه 3شیمیایی اجزاء سیمان پرتلند و متاکائولن در جدول (
 .شده است

 
 مصرفیسیمان پرتلند  شیمیایی فازهايآنالیز  -2جدول 

 C4AF)%( C3A )%(  C2S)%( C3S )%( 

11 6 26 48 
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 سیمان پرتلند و متاکائولن آنالیز شیمیایی اجزاء -3جدول 
 متاکائولن سیمان مشخصات

 CaO(%) ( 63 2/0اکسید کلسیم (
 SiO2(%) ( 21 9/51دي اکسید سیلسیم (

 Al2O3(%) ( 5 9/43( اکسید آلومینیوم

 Fe2O3(%) ( 5/3 0/1( اکسید آهن
 MgO(%) ( 8/1 2/0م (اکسید منیزی

 - SO3(%) ( 6/1( تري اکسید سولفور
 K2O(%) ( 6/0 1/0اکسید پتاسیم (
 - Na2O(%) ( 5/0اکسید سدیم (

 LOI(%) ( 2 6/0( افت وزنی در اثر حرارت

 
 هاي اختالط طرح -3-2

درصد  15و  10، 5مقادیر هاي بتنی حاوي متاکائولن با  طرح
شاهد  و طرح 4/0جایگزین سیمان با نسبت آب به مواد سیمانی 

و  40/0، 35/0(بدون متاکائولن) با نسبت آب به مواد سیمانی 
در محیط پاششی جزیره قشم قرار گرفتند. مقدار آب  50/0

کیلوگرم بر متر مکعب بتن  160هاي اختالط  مصرفی در طرح
 آمده است. )4(رح اختالط در جدول ط 6باشد. جزئیات  می

ها در محل سایت در  سازي مصالح، کلیه طرح پس از آماده
  گراد ساخته شدند. نتایج آزمایش درجه سانتی 20±2دماي 

 آمده است. )4(وي بتن تازه در جدول اسالمپ ر
هاي منشوري از میز لرزان به منظور  پس از پر کردن قالب

ت در شرایط محیطی ساع 24مدت تراکم بتن استفاده شده و به 
هاي  ها، آزمونه داري شدند. پس از باز کردن قالبآزمایشگاه نگه
روز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب جزیره  3بتنی به مدت 

 آوري مرطوب شدند. قشم عمل
 

 ها در منطقه پاشش قرارگیري آزمونه -3-3
آوري، چهار سطح جانبی و سطح تحتانی  پس از پایان عمل

هاي منشوري با پوشش سطحی با پایه پلی اورتان که در  آزمونه
برابر شرایط حاد جنوب بسیار مقاوم است، پوشانده شد تا نفوذ 

 ).)1((شکل  به صورت یک بعدي صورت گیرد یدیون کلر
هاي منشوري در منطقه پاششی اسکله کاوه واقع در  آزمونه

هاي  گیري آزمونهاند. ارتفاع محل قرار جزیره قشم قرار داده شده
اي ناحیه پاشش باالتر از حداکثر ارتفاع مد منطقه و به گونه

گاه در طول سال در آب دریا  ها هیچ انتخاب شده است که آزمونه
ها  که تنها پاشش آب دریا بر روي آن مستغرق نباشند. به طوري

 وجود داشته باشد.

در ناحیه پاشش هنگامی که سطح بتن بر اثر پاشش آب 
ها با ساز و کار  گردد در ابتدا انتقال آب و یون خیس می دریا

که منافذ و حفرات  طوريه گیرد، ب مکش موئینه انجام می
ه ) و نفوذ گازها ب)2(گردد (شکل  اشباع می سطحی بتن سریعاً

هاي  شود. هنگامی که انتقال آب و یون طور کامل متوقف می
ت پایداري رسید، محلول در آن بر اثر مکش موئینه منافذ به حال

ساز و کار انتشار آغاز خواهد شد و تا هنگامی که سطح بتن بر اثر 
باشد. میزان  باد و تابش آفتاب خشک شود ساز و کار غالب می

تاثیر ساز و کار مکش موئینه در انتقال آب و امالح به میزان 
 ].14باشد [ کشش سطحی منافذ بتن وابسته می

 

 
 

 هاي منشوري پس از اجراي پوشش شماي آزمونه -1شکل 
 

 
حفرات سطحی بتن در منطقه  اشباع شدن منافذ و -2شکل 

 ]14[پاشش 
 

 یدتعیین میزان نفوذ یون کلر -3-4
 ها عملیات پودرگیري از آزمونه -3-4-1

ماه  50و  27، 9، 3هاي رویارویی  پس از گذشت زمان
هاي منشوري در جزیره قشم، عملیات پودرگیري از  آزمونه
براي تعیین میزان  NT Build 443ها طبق استاندارد  آزمونه

در محل سایت انجام شد. طبق این استاندارد  یدنفوذ یون کلر
ه شده که برداشت  متر از روي نمونه اي به ضخامت یک میلی الیه

از جمله  یدثیر عوامل دیگر بر نفوذ یون کلرأبه دلیل ت

یسطح بدون پوشش سطح  

 

 سطوح با پوشش سطحی

Cl- 

 پاشش آب
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شود.  کلرشستگی یا بلوري شدن بر روي آن آزمایشی انجام نمی
. ]15شود [ الیه از بتن پودرگیري می 8پس از آن در حداقل 

عمق متوسط هر الیه پس از خارج کردن پودر نسبت به سطح 
 آید. دست میه بتن ب

 
 در پودرهاي تهیه شده یدمیزان یون کلرتعیین  -3-4-2

صورت یون کلرید محلول   به یدگیري درصد یون کلر اندازه
 .]16[ انجام شده است ASTM C1152در اسید طبق 

 
و غلظت کلرید  محاسبه ضریب انتشارپذیري -3-5

 سطحی
هم از محیط خارجی (بیرونی)، در صورت تماس  یدکلر  یون

با خاك آلوده یا آب دریا، و هم از محیط داخلی (مصالح حاوي 
شوند. با توجه به اهمیت زیاد نفوذ کلر به  یون کلر) وارد بتن می

هاي  عنوان یک عامل بسیار مهم در کاهش پایایی بتن، مکانیزم
 اخته شوند. به داخل بتن باید به خوبی شن یدنفوذ یون کلر
کلرید به داخل بتن از طریق سازوکارهاي انتشار   ورود یون

ها  یونی، مکش مویینه، نفوذ، مهاجرت، جذب و یا ترکیبی از آن
مد و پاشش  و گیرد. انتقال ترکیبی مانند شرایط جزر انجام می

طور مداوم در حال تر و خشک شدن و تشدید   است که بتن به
 باشد. میانتقال یون به داخل بتن 
به داخل بتن به عوامل مختلفی نظیر  یدپدیده نفوذ یون کلر

هاي معدنی  نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، کاربرد افزودنی
جایگزین سیمان (نظیر دوده سیلیسی، خاکستر بادي، سرباره، 

آوري، استفاده از  متاکائولن و زئولیت)، نوع و مدت عمل
هاي سطحی، رطوبت و دماي محیط و شرایط بارگذاري  پوشش

 جود ترك) وابسته است.(سطح تنش و و
بر حسب فاصله از  یدمیزان نفوذ یون کلر) 1(طبق رابطه 

در  Fickسطح بتن در زمان مشخص توسط قانون دوم انتشار 
 شود: حالت یک بعدي بیان می
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فاصله از  x، بتن) درصد وزنی( میزان یون کلرید Cدر آن  که
ضریب انتشار  D، )ثانیه(مدت زمان رویارویی  t، )متر(سطح بتن 

میزان یون کلرید در  Cs ،)متر مربع بر ثانیه(یون کلرید در بتن 
در بتن میزان یون کلرید اولیه  C0، بتن) درصد وزنی( سطح بتن

باشد. میزان کلرید اولیه در  تابع خطا می erfو بتن)  درصد وزنی(
درصد وزنی بتن و در  015/0آزمونه بدون پوزوالن برابر 

دست ه درصد وزنی بتن ب 01/0 هاي حاوي متاکائولن برابر آزمونه
یون کلرید بر حسب عمق   از برازش هر پروفیل آمده است.

 آید. دست میه ب Csو  D، مقادیر )2(رگیري با رابطه پود
 

 هانتایج و تجزیه و تحلیل آن -4
بر ضریب انتشار یون کلرید در ثیر زمان أبررسی ت -4-1

 بتن
هاي بتنی در  در ناحیه پاشش، بررسی نتایج مربوط به آزمونه

دهد که با گذشت زمان رویارویی  نشان می )4(و  )3(هاي شکل
یون کلرید در بتن  بتن در محیط کلریدي، میزان ضریب انتشار

. علت این امر، تکمیل فرایند هیدراته شدن و پر یابد کاهش می
 باشد. شدن منافذ بتن با محصوالت این فرایند با گذشت زمان می

 شود، با گذشت زمان مشاهده می )3(طور که در شکل همان
به متاکائولن در محیط کلریدي، هاي بتنی حاوي  رویارویی آزمونه

 شود. ضریب انتشارپذیري یون کلرید یکسانی نزدیک می
درصد متاکائولن  15و  10 هاي حاويهمچنین آزمونه

مشابه با زمان  جایگزین سیمان پرتلند داراي روند کاهشی تقریباً
 هستند.

 C1هاي نسبت به آزمونه C3دهد آزمونه نشان می )4(شکل 
ماه نرخ کاهش ضریب  9ماه تا  3، در بازه زمانی C2 و

 ماه دارد. 50ماه تا  9انتشارپذیري بیشتري نسبت به بازه زمانی 
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 هاي اختالط مشخصات نسبت -4جدول 

 کد آزمونه
نسبت آب به مواد 

 سیمانی
 عیار سیمان

)kg/m3( 
 پوزوالن جایگزین

)kg/m3( 
 مقدار آب

)kg/m3( 
 فوق روان کننده

)kg/m3( 
 اسالمپ

)cm( 
C1 35/0 400 0 140 35/0 8 
C2 40/0 400 0 160 20/0 7 
C3 50/0 400 0 200 00/0 18 

MK5 40/0 380 20 160 80/0 5 
MK10 40/0 360 40 160 40/1 5/5 
MK15 40/0 340 60 160 60/1 8 

 
جایگزین سیمان بر ر درصد متاکائولن ثیأبررسی ت -4-2

 ضریب انتشار یون کلرید در بتن
استفاده از متاکائولن به عنوان جایگزینی براي سیمان پرتلند 
در بتن موجب بهبود ریزساختار، تخلخل و نفوذناپذیري بتن شده 
و درنتیجه پایایی و دوام بتن در معرض نفوذ یون کلرید در 

حاوي  هاي این، آزمونه دهد. بنابر هاي دریایی را افزایش می محیط
درصد متاکائولن جایگزین سیمان پرتلند نسبت به  15و  10، 5

آزمونه فاقد متاکائولن، داراي ضریب انتشارپذیري کمتري 
پذیري یون کلرید در ، ضریب انتشار)5(با توجه به شکل هستند. 

در مقایسه با  MK15و  MK5 ،MK10هاي  بتن در آزمونه
و  82، 66در سه ماه، درصد  74و  75 ،60به ترتیب  ،C2آزمونه 

و  77، 67ماه و  27در درصد  96و  90، 78ماه،  9در درصد  88
، کاهش یافته ماه رویارویی با محیط کلریدي 50دردرصد  84

 .است
 12، 16، 15با توجه به اختالف درصد کاهش قابل مالحظه 

 ماهه براي 50و  27، 9، 3هاي  درصدي به ترتیب در آزمونه 10و 
و  MK5هاي  مقدار ضریب انتشارپذیري یون کلرید بین آزمونه

MK10  درصدي همین مقادیر  7و  6، 6، 1در مقایسه با اختالف
شود که  ، چنین استنباط میMK15و  MK10هاي  بین آزمونه

درصد بهینه براي پوزوالن متاکائولن در منطقه پاششی جزیره 
 باشد. درصد می 15تا  10قشم بین 

 

بر ضریب انتشار  نسبت آب به سیمانثیر أبررسی ت -4-3
 یون کلرید در بتن 

افزایش نسبت آب به سیمان در بتن موجب افزایش فضاهاي 
متخلخل داخل بتن شده و درنتیجه نفوذ یون کلرید به داخل 

 )6(گونه که در شکل  این، همان یابد. بنابر بتن افزایش می
هاي  سیمان در آزمونهشود، با افزایش نسبت آب به مشاهده می

ضریب انتشارپذیري  50/0و  40/0، 35/0داراي آب به سیمان 
به عبارت دیگر، با افزایش نسبت آب به سیمان از یابد. افزایش می

به ترتیب ضریب انتشارپذیري یون کلرید  50/0و  40/0به  35/0
 9درصد پس از  92و  71ماه،  3درصد پس از  121و  20در بتن 

درصد پس از  139و  37ماه و  27درصد پس از  162و  260ماه، 
ماه رویارویی در ناحیه پاششی جزیره قشم افزایش یافته  50

تواند عامل  گیري می است. الزم به ذکر است خطا در اندازه
درصد) ضریب انتشارپذیري آزمونه  260افزایش قابل مالحظه (

به  نسبت به آزمونه با نسبت آب 40/0با نسبت آب به سیمان 
 ماه باشد. 27در زمان رویارویی  35/0سیمان 
 

 
با  ضریب انتشارپذیري یون کلرید در بتنتغییرات  -3شکل 

 درصد متاکائولن 15و  10، 5، 0هاي اختالط حاوي  در طرح زمان
 

 
با  کلرید در بتن پذیري یونتغییرات ضریب انتشار -4شکل 

 5/0و  4/0، 35/0 با نسبت آب به سیمانهاي اختالط  در طرح زمان
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ضریب انتشارپذیري یون کلرید در بتن در تغییرات  -5شکل 

 درصد متاکائولن 15و  10، 5، 0هاي اختالط حاوي  طرح
 

 
ضریب انتشارپذیري یون کلرید در بتن در تغییرات  -6شکل 
 نسبت آب به سیمان 5/0و  4/0، 35/0 باهاي اختالط  طرح

 
 سطحی در بتن یدبر غلظت کلر زمانثیر أبررسی ت -4-4

با گذشت زمان شود، مشاهده می )7(در شکل طور که  همان
، 35/0اي آب به سیمان هاي دارغلظت کلرید سطحی در آزمونه

به علت نفوذ هرچه بیشتر یون کلرید به مرور زمان  50/0و  40/0
ماه،  50یابد. در ضمن، در سن به داخل آزمونه بتنی، کاهش می

در شکل  اند. رسیده ونه به مقدار کلرید سطحی یکسانهر سه آزم
شود با گذشت زمان غلظت کلرید سطحی در نیز مشاهده می )8(

و البته با  ثابت تقریباً ، براي هر طرح،هاي حاوي متاکائولنآزمونه
 است. روند کاهشی

 

ثیر درصد متاکائولن جایگزین سیمان بر أبررسی ت -4-5
 سطحی در بتن  یدغلظت کلر

، MK5هاي  در آزمونهبه ترتیب  سطحی یدمقادیر غلظت کلر
MK10 و MK15  آزمونه در مقایسه باC2،  و  32، 21به میزان

، 91ماه،  9 درصد پس از 89و  36، 26درصد پس از سه ماه،  35
درصد پس  113و  72، 76ماه و  27 درصد پس از 173و  119

(شکل  یافته استافزایش ماه رویارویی با محیط کلریدي  50 از
توان گفت آزمونه حاوي متاکائولن با  طور کلی، میه ب ).)9(

 باشد. سطحی بیشتري می یدضریب انتشار کمتر، داراي مقدار کلر
لیل این امر، پر شدن منافذ موئینه و متخلخل داخل بتن بر اثر د

واکنش پوزوالن با آب و همچنین ایجاد قیدهاي فیزیکی و 
نتیجه نفوذ  باشد که در گیري پوزوالن میکاره یمیایی ناشی بش

افزایش  نهایت درکمتر یون کلرید به داخل بتن و تجمع بیشتر و 
 افتد. ید در سطح بتن اتفاق میغلظت یون کلر

 

 
در با زمان  غلظت کلرید سطحی بتنتغییرات  -7شکل 

 5/0و  4/0، 35/0 با نسبت آب به سیمانهاي اختالط  طرح

در  با زمان غلظت کلرید سطحی بتنتغییرات  -8شکل 

 درصد متاکائولن 15و  10، 5، 0هاي اختالط حاوي  طرح
 

 
هاي  در طرح غلظت کلرید سطحی بتنتغییرات  -9شکل 

 درصد متاکائولن 15و  10، 5، 0اختالط حاوي 
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 یدبر غلظت کلر نسبت آب به سیمانثیر أبررسی ت -4-6
 سطحی در بتن

شود، با توجه به  مشاهده می )10(شکل  طور که در همان
هاي با نسبت آب  در ابتدا سرعت جذب سطحی در آزمونه که این

طحی بیشتري یون کلرید سغلظت  ،به سیمان باالتر، بیشتر است
و پس از اشباع  زمان به مرور ،اما ؛رود نیز در سطح انتظار می

شدن بتن، به علت ظرفیت کم قیدهاي فیزیکی و شیمیایی در 
ذ یون کلرید و پس از به تعادل رسیدن پدیده انتشار در برابر نفو

هاي مختلف  غلظت یون کلرید سطحی در نسبتطوالنی مدت، 
با افزایش نتیجه،  در آب به سیمان به مقدار مشابهی رسیده است.

، 35/0اي آب به سیمان هاي دار نسبت آب به سیمان در آزمونه
-افزایش می در کوتاه مدت، غلظت کلرید سطحی 50/0و  40/0
  رسد. و در سنین بیشتر به مقدار ثابت و یکسانی می یابد

 

 
هاي  در طرح غلظت کلرید سطحی بتنتغییرات  -10شکل 

 نسبت آب به سیمان 5/0و  4/0، 35/0 بااختالط 
 

 گیرينتیجه -5
هاي بتنی در محیط  با گذشت زمان رویارویی آزمونه

 یابد. بتن کاهش میکلریدي، ضریب انتشارپذیري یون کلرید در 
هاي حاوي متاکائولن جایگزین  ضریب انتشارپذیري آزمونه

ه ب سیمان پرتلند نسبت به آزمونه بدون این پوزوالن کمتر است.
درصد متاکائولن جایگزین سیمان  15تا  5که استفاده از  طوري

درصد میزان ضریب انتشارپذیري یون کلرید در  84تا  67پرتلند، 
 50بتن را نسبت به آزمونه بدون این پوزوالن، طی مدت زمان 

 دهد.  ماه رویارویی در محیط پاششی کاهش می
ر متاکائولن جایگزین سیمان پرتلند، مقدا با افزایش درصد

 یابد. در بتن کاهش مییون کلرید  پذیريضریب انتشار
درصد بهینه متاکائولن جایگزین سیمان پرتلند در منطقه 

 درصد می باشد.  15تا  10پاششی جزیره قشم بین 
هاي بتنی حاوي متاکائولن  با گذشت زمان رویارویی آزمونه

در محیط کلریدي، میزان ضریب انتشارپذیري یون کلرید به 
 شود. یکسانی نزدیک میمقدار 

، ضریب 50/0به  35/0با افزایش نسبت آب به سیمان از 
ماه رویارویی  50انتشارپذیري یون کلرید در بتن طی مدت زمان 

 یابد.درصد افزایش می 139در محیط پاششی، 
علت نفوذ هرچه بیشتر یون کلرید به   به ،با گذشت زمان
 یابد. می کاهشغلظت کلرید سطحی  داخل آزمونه بتنی،
متاکائولن به عنوان جایگزین سیمان پرتلند  کاربرد پوزوالن

سطحی در مقایسه با آزمونه بدون  یدسبب افزایش مقدار کلر
درصد  15تا  5که استفاده از  طوريه ب شود. متاکائولن می

درصد میزان کلرید  113تا  76متاکائولن جایگزین سیمان پرتلند 
ماه  50این پوزوالن، پس از  را نسبت به آزمونه بدون سطحی

 دهد. رویارویی در محیط پاششی، افزایش می
در  غلظت کلرید سطحیبا افزایش نسبت آب به سیمان، 

و در سنین بیشتر به مقدار ثابت و  یابدافزایش میکوتاه مدت 
 رسد. یکسانی می

 

 تشکر و قدردانی -6
هاي سازمان منطقه آزاد نویسندگان این مقاله از همکاري

ویژه معاونت عمرانی این سازمان در احداث این سایت ه قشم ب
 تحقیقاتی کمال تشکر و قدردانی را دارند. 
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1. Introduction 

Today, concrete structures have a crucial role in the infrastructure of society. The conditions and performance of 
these structures are important. In recent years, due to corrosion phenomenon, a number of concrete structures in 
Southern areas of Iran have suffered damage or premature failure. Concrete damage in the chloride environments is 
the most common failure of reinforced concrete structures and an important problem for civil engineers which today 
they are faced with the maintenance of them. Recent societal shift toward sustainable consumption and growth 
applied to civil infrastructure systems requires the construction materials to be designed and used with utmost 
attention to their durability and long term response. Pozzolanic materials including silica fume, fly ash, slag, and 
metakaolin have been used in recent decades for developing high performance concrete with improved workability, 
strength and durability. Metakaolin has been used as a pozzolan for high performance concrete applications. This 
material is a thermally activated alumino-silicate which is mostly manufactured by calcinations of kaolin clay at the 
temperature range of 500-850°C [1]. 

It was obtained that implementation of 10% metakaolin in concrete is more effective than silica fume concrete in 
reducing the chloride permeation and increasing the compressive strength [2, 3]. Additionally, it was reported that 
the chloride permeation reduces with water to cement ratio and over time by replacement of part of Portland cement 
with metakaolin in concrete [4, 5]. It was also investigated that substituting 15% level of metakaolin improves ionic 
diffusion and durability performance up to 47% [6]. 

In this paper, the performance of metakaolin concrete and Portland cement concrete with different water to 
cement ratios was investigated in terms of chloride diffusion coefficient and surface chloride content under splash 
exposure condition located in Qeshm Island. 

 
2. Methodology 

2.1. Experimental studies 

2.1.1. Materials 
The cement commercially available ASTM type ІІ Portland Cement (PC) produced in Hormozgan, Iran. 

Metakaolin (MK) was supplied from Asan Saram manufacture, Iran. The substitution contents of metakaolin were 5, 
10 and 15 by weight of cement and control mixture was without MK with a constant cement content of 400 kg/m3. 
The crushed limestone aggregates were from Metosak plant. Maximum size of coarse aggregate was 19 mm. 
Polycarboxylate based superplasticizer was implemented for improving the workability of fresh concrete. Table 1 
gives the chemical properties of the cementitious materials. 

 
2.1.2. Mixture proportions 

Three mixtures containing 5, 10 and 15% MK were made with water to binder ratio (w/b) of 0.4. Additionally, 
three mixtures were developed at 0.35, 0.40 and 0.50 water to cement ratios. The mixture proportions of concretes 
are given in Table 2. 
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Table 1. Chemical properties of Portlan Cement and Metakaolin 
 PC MK 

CaO (%) 63.0 0.2 

SiO2 (%) 21.0 51.9 

Al2O3 (%) 5.0 43.9 

Fe2O3 (%) 3.5 1.0 

MgO (%) 1.8 0.2 

SO3 (%) 1.6 - 

K2O (%) 0.6 0.1 

Na2O (%) 0.5 - 

Loss On Ignition (LOI) (%) 2.0 0.6 

 
Table 2. Concrete mixture composition 

Code w/b Cement (kg/m3) MK (kg/m3) Water (kg/m3) Superplasticizer (kg/m3) 

C1 0.35 400 0 140 0.35 
C2 0.40 400 0 160 0.20 
C3 0.50 400 0 200 0.00 

MK5 0.40 380 20 160 0.80 

MK10 0.40 360 40 160 1.40 

MK15 0.40 340 60 160 1.60 
 

2.1.3. Specimen preparation, casting and curing 
The concrete mixtures were made in the laboratory of the Construction Materials Institute (CMI) at University of 

Tehran. Prisms of concrete were cast in steel molds and Specimens were compacted on a vibrating table. After 
casting for 24hr., the specimens were remolded and cured in Qeshm Island with hot and moist air. After that, The 
concrete specimens were transferred to the splash zone in a marine investigation site that located in Qeshm Island, 
Persian Gulf, Iran, for the period of investigations at ages of 3, 9, 27 and 50 months. 
 

2.1.4. Sampling and testing 
After exposure to seawater, for each age, the specimens were taken to the laboratory for the obtaining of chloride 

profiles at the mentioned ages. Each specimen was grinded in 8 increments from the finished surface to an estimated 
depth of chloride penetration according to NT Build 443 [7]. Then, the total chloride content of concrete was 
measured by auto-titration equipment according to ASTM C1152 [8]. 
 

2.2. Calculation of chloride diffusion coefficient and surface chloride content 
The diffusion coefficient and the surface chloride content for each chloride profile can be determined by Fick’s 

second law of diffusion (Eq. (1)). Due to the concrete is assumed to be a homogenous material, Fick’s second law is 
determined for one-dimensional diffusion. 

 
2

2

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
                                                                                                                                                                                (1) 

The solution of Fick's second law of diffusion with initial and boundary conditions as followed Eq. (2) and Eq. 
(3), is proposed in Eq. 4. 
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where C=C(x,t) is the chloride content at the depth of x from the surface of concrete specimen at the time t, D is the 
chloride diffusion coefficient, Cs is the surface chloride concentration, Ci is the initial chloride concentration and erf 
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is error function [9]. Ci is 0.015% and 0.01% by weight of concrete in specimens without and with MK, 
respectively. Cs and D are obtained from regression of Eq. (4) for the chloride profile of each specimen. 
 
3. Results and discussion 

3.1. Diffusion coefficient 
The chloride diffusion coefficient decreases with increasing the metakaolin content and over exposure time in 

the concrete specimens in the splash zone located in Qeshm Island. The chloride diffusion coefficient increases 
139% with increasing water to cement ratio from 0.35 to 0.50 after 50 months exposure time. Additionally, the 
chloride diffusion coefficient of metakaolin concrete is less than the concrete specimens without metakaolin. So, use 
of 5 to 15% metakaolin replacement of Portland cement in concrete reduces 67 to 84% the chloride diffusion 
coefficient compared with the concrete specimens without MK after 50 months exposure time in splash zone of 
Qeshm Island. After a certain age, in the MK concretes, the chloride diffusion coefficient will gradually be constant 
for different mixes. The optimum percent of metakaolin as a replacement of Portland cement is 10 to 15% in splash 
zone of Qeshm Island. 
 

3.2. Surface chloride content 
The surface chloride content in concrete specimens with 0.35, 0.40 and 0.50 water to cement ratio decreases over 

time since the capillary pore system will be altered as hydration continues. Specially, the surface chloride content 
increases with water to cement ratio at short-term and at long-term, this content will gradually be constant. In 
addition, the surface chloride concentration increases by implementation of metakaolin as a natural pozzolan and a 
replacement of Portland cement. So, use of 5 to 15% metakaolin increases 76 to 113% the surface chloride content 
compared with the concrete specimens without MK after 50 months exposure time in splash zone of Qeshm Island. 

 
4. Conclusions 

In this paper, the performance of concrete with and without metakaolin was investigated in terms of the chloride 
diffusion coefficient and the surface chloride content in the splash zone of Qeshm Island. In addition, to examine the 
performance of metakaolin, specimens with constant water to binder ratio of 0.40 containing 5, 10 and 15% 
metakaolin and specimens without metakaolin with 0.35, 0.40 and 0.5 water to cement ratios were prepared. All of 
the specimens were subjected to splash exposure conditions during 50 months. The results indicated that the 
chloride diffusion coefficient of concrete specimens increases with the water to binder ratio. While, the surface 
chloride content increases with water to cement ratio at short-term and at long-term, this content will gradually be 
constant. It was also obtained that the chloride diffusion coefficient and the surface chloride content of concrete 
specimens decrease over time. In addition, using metakaolin as supplementary materials in concrete improves ionic 
diffusion and durability properties of concrete and also increases the surface chloride content. 
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