
Rezumat 

 
 

Deşi a fost intens studiat în ultimele decenii, fenomenul de penetrare a clorurilor în betonul 

fisurat şi influenţă acestuia asupra structurilor fisurate din beton armat (BA), încă nu e suficient 
înţeles, datorită complexităţii sale. De-a lungul anilor, cercetătorii au folosit diverse metode 
experimentale pentru a studia influenţa a diverşi factori cum ar fi: caracteristicile geometrice ale 
fisurilor, factorii de mediu, proprietăţile betonului şi „mecanisme de atenuare” asupra penetrării 
clorurilor în structuri din beton fisurat. Datorită multiplelor sale avantaje, în ultimul timp s-a arătat un 
interes ridicat în ceea ce priveşte implementarea unui model numeric care să poată simula cu 
exactitate penetrarea clorului în beton, luând în considerare diversele mecanisme de transport ale 

clorului. Cu toate acestea un număr restrâns de informaţii se găseşte în literatură cu referire la 
simularea penetrării clorului în structuri cu fisuri reale. 

Capitolul 1 prezintă o scurtă introducere cu sublinierea scopului şi a importanţei actualului 
proiect de cercetare. Sunt prezentate informaţii generale referitoare la durata de viaţă a unei structuri 
din beton armat (BA) şi valoarea critică a concentraţiei de clor în beton. Sunt date diverse definiţii 

găsite în literatură pentru aceste concepte. De exemplu, durata de viaţă a unei structuri din BA poate 

fi definită că fiind durata de timp de la momentul construirii structurii până în momentul în care 
această funcţionează în condiţii optime, adică până în momentul în care toate proprietăţile acesteia 
depăşesc valorile minime impuse. Concentraţia critică de clor din beton este definită că fiind conţinutul 
de clor necesar pentru depasivarea armăturii. Se consideră că degradarea unei structuri se produce în 
două faze: faza de iniţiere şi faza de propagare. Faza de iniţiere este definită că fiind durata de timp în 
care structura funcţionează până în momentul în care stratul protector din jurul armăturii se 
depasiveaza, fiind distrus fie de clorurare, fie de carbonatare, iar faza de propagare începe în 

momentul în care valoarea critică a concetratiei de clor este atinsă. De asemenea este descris pe scurt 
mecanismul de corodare al armăturilor dn beton armat, mecanism electrochimic ce necesită existenţa 
unui anod şi a unui catod. În continuare este prezentată importantă şi justificarea temei alese. Tema 
aleasă este una de actualitate, deoarece penetrarea clorurilor în structurile fisurate de BA reprezintă 
una din principalele cauze ale deteriorării acestora, ducând în final la pierderea rezistenţei şi stabilităţii 
acestora. Aşa cum a fost menţionat deja, mulţi cercetători au studiat acest aspect, dar nu au există 
până acum date experimentale referitoare la penetrarea clorului în beton cu fisuri reale şi de 

asemenea foarte puţini au propus un model numeric capabil să simuleze penetrarea în clorului în 
aceste fisuri reale. Scopul acestei lucrări este acela de a realiza un model numeric capabil să simuleze 
penetrarea clorului în beton fisurat şi nefisurat, folosind că parametrii valorile obţinute experimental şi 
luând în considerare caracteristicile geometrice ale epruvetelor folosite în partea experimentală. La 
finalul capitolului o descriere schematizată a tezei de doctorat este expusă. 

În capitolul 2 este făcută o scurtă trecere în revista atât a datelor experimentale, cât şi a celor 

numerice existente în literatură cu referire la penetrarea clorului în betonul fisurat şi nefisurat. Exsita 
două moduri de obţinere a fisurilor: metode distructive şi metode nedistructive. Principalele moduri 
distructive de obţinere a fisurilor folosite de către cercetetori sunt: metodă discului brazilian, testul de 
„despicare”, metodă de expandare a unui miez de oţel cu diametru variabil, încovoierea în 3 sau în 4 
puncte. Ca metode nedistructive, se realizează „crestături” prin introducerea şi înlăturarea ulterioară a 
unor plăcute de cupru, iar totodată se poate folosi fierastrul electric pentru tăierea lonitudinala în 
epruvete cilindrice. Sunt prezentate cele mai folosite metode experimentale de simulare a clorului în 

beton :testele de migrare şi testele de difuzie. Principala diferenţa dintre acestea este că testul de 
migrare este unul de difuzie accelerată, în care penetrarea ionilor de clor în beton este accelerată de 
prezenţa unei surse de curent. Principalele mecanisme de transport a clorului: difuzia, migrarea, 

absorbţia capilară, permeabilitatea, sunt definite şi descrise sumar. Totodată, influenţă diverşilor 
factori (lăţimea fisurii, adâncimea fisurii, raportul apă-ciment, conţinutul şi tipul de ciment, 
caracteristicile de încărcare) şi a mecanismelor de „atenuare” asupra penetrării clorului în betonul 
fisurat sunt prezentate. În final sunt descrise diversele modele numerice, cum ar fi: metodă 

elementelor finite (MEF), „Delft lattice model”, şi tehnici de modelare găsite în literatură care 
analizează aspectele bi şi tri-dimensionale a penetrarri clorului în beton, luând în considerare diverse 
metode de transport a clorului. 

Capitolul 3 se referă la partea experimentală a actualului proiect de cercetare. Mai întâi este 
prezentată o descriere schematizată a testelor experimentale. Pentru a fi posibilă studierea influenţei 
fisurilor reale asupra penetrării clorurilor în structuri din BA, 40 epruvete de 100 mm diametru au fost 

prelevate prin carotare din diverse locuri dintr-o placă de BA încărcată anterior, realizată dintr-un 
beton clasa C30/37 cu dimensiunea maximă a agregatelor de 14 mm. Probele au fost apoi pregătite 



astfel încât să respecte condiţiile impuse în standardul NŢ BUILD 492 (1999) pentru testul de migrare 

rapidă (100 mm diametru şi 50 mm grosime). Datorită caracteristicilor probelor, cele 40 de epruvete 
au fost grupate în patru mari categorii: epruvete fără fisuri şi fără armături (S), epruvete cu fisuri şi 
fără armături (SC), epruvete fără fisuri şi cu armături (SR) şi epruvete cu fisuri şi cu armături (SCR). 

Pentru fiecare proba în parte, caracteristicile geometrice (lăţimea fisurii, traiectoria fisurilor, poziţia 
armăturilor) dar şi poziţia frontului de carbonatare au fost determinate. În plus, pe lângă măsurarea 
lătimilor fisurilor pe suprafeţele superioară şi inferioară, fiecare proba a fost secţionată vertical în 
diverse locuri, perpendicular pe fisură. Profilul fisurii a fost studiat pe întreagă grosime a epruvetei, iar 
totodată, lăţimea fisurii a fost determinată pe toată grosimea fisurii. Au fost determinate valorile medii 
ale lăţimii fisurilor luând în considerare atât suprafaţă superioară şi inferioară a epruvetelor, cât şi 
valorile determinate în adâncimea probelor, pentru fiecare proba în parte. Pentru determinarea 

experimentală a penetrării clorului, un test de migrare rapidă nestationara a fost efectuat (NŢ BUILD 
492, 1999), în urma căruia atât valoare frontului de penetrare a fost determinată, cât şi valoarea 
coeficientului de migrare. Pe baza datelor experimentale următarele concluzii au fost trase: pentrarea 
clorului este influenţată de caracteristicile betonului pe suprafaţă expusă; stratul superior al betonului 
afectează proprietăţile de transport al materialului, favorizând penetrarea clorurilor; existenţa fisurilor 

are o influenţă semnificativă asupra penetrării ionilor de clor, ducând la creştera acesteia; nici o 

concluzie referitoare la influenţă existenţei armăturii asupra penetrării clorului în beton nu a putut fi 
trasă; aparent, carbonatarea împinge frontul de clor în adâncimea betonului şi reduce semnificativ 
concentraţia de clor; un studiu mai amănunţit trebuie realizat pentru a determina influenţă 
carbonatării asupra penetrării de clor.  

Pe baza datelor experimentale obţinute, s-a determinat influenţă carbonatării asupra penetrării 
clorului, care duce la scăderea semnificativă a concentraţiei de clor. Cu toate că există un număr 
limitat de replici, o analiză statistică cu intervalul de încredere de 95% a fost realizată. Pentru 

realizarea acestei analize statistice au fost folosite: metodă comparaţiei mediilor şi analiză 
dispersională ANOVA, care au fost prezentate sumar. Pentru a investiga posibilă influenţă a anumitor 
factori: influenţă suprafeţei expuse, influenţă existenţei armăturilor, influenţă lăţimii fisurilor, au fost 
folosite următoarele date experimentale: xd- adâncimea medie de penetrare, xc- adâncimea de 
penetrare în dreptul fisurii; Dd- coeficientul de difuzie corespunzător lui xd, Dc- coeficientul de difuzie 
corespunzător lui xc, şi valoril medii ale lăţimii fisurilor determinate luând în considerare atât valorile 
obţinute pentru suprafeţele superioară şi inferioară, cât şi luând în considearare lăţimea fisurii în 

adâncimea probelor. În urma realizării studiului statistic următoarele concluzii au fost trase: 
adâncimea de penetrare a clorurilor este semnificativ influenţată statistic de suprafaţă expusă atunci 
când sunt considerate toate tipurile de probe, dar şi când e considerată o anumită categorie de probe 
(S- probe fără fisuri, fără armături, SC- probe cu fisuri, fără armături, SR- probe fără fisuri, cu 
armături şi SCR- probe cu fisuri, cu armături); adâncimea de penetrare determinată în dreptul fisurii 
este influenţată din punct de vedere statistic de existenţa fisurii; nici o influenţă semnificativă din 

punct de vedere statistic referitor la influenţă lăţimii fisurii asupra penetrării clorului nu a fost 
determinată; efectul combinat al existenţei armăturii şi a suprafeţei expuse are o inflenţă smnificativa 
din punct de vedere statistic asupra difuziei de clor.  

Capitolul 4 se referă la partea numerică a actualului proiect de cercetare. Mai întâi este 
prezentată o descriere schematizată a simulării numerice. Apoi, sunt prezentate amănunţit două 
modele numerice găsite în literatură, care au fost elaborate considerând caracteristicile unei fisuri 
reale. În continuare este prezentat modelul numeric implementat de autorul actualului studiu de 

cercetare, care permite simularea penetrării ionilor de clor în betonul nefisurat şi fisurat. Iniţial, a fost 
implementat un model 2D care simulează penetrarea clorului în epruvete de mortar cu fisuri artificiale 
(crestături), cu lăţimi şi adâncimi de diverse valori, cu ajutorul software-ului Abaqus pe baza MEF 

folosind difuzia de masă. Este prezentat algoritmul de rezolvare al ecuaţiilor de difuzie de masă din 
Abaqus. Pentru a simula difuzia clorului, sunt folosite datele experimentale determinate în urmă unei 
colaborări anterioare între Unversitatea Politehnică Timişoara şi UGent. Rezultatele numerice obţinute 
sunt comparate cu cele experimentale şi datorită unei bune concordante între acestea, este dovedită 

validitatea modelului numeric ales. Totodată, prin aceste simulări s-a demonstrat că pe baza valorilor 
existente, lăţimile fisurilor considerate nu influenţează proprietăţile de transport a clorului, ci doar 
adâncimea fisurilor. Totodată s-a tras concluzia că în cazul simulării numerice, valoarea penetrării 
clorului are o influenţă scăzută asupra coeficientului de difuzie din Abaqus. Un model 3D a fost apoi 
implementat pentru a simula penetrarea clorului în probele fisurate şi nefisurate folosite în partea 
experimentală, descrisă anterior. Trebuie precizat că la fel că şi în cazul modelului 2D prezentat mai 

sus, parametrii folosiţi în modelare: coeficicentul de difuzie D, concentraţia iniţială de clor c şi 
concentraţia aplicată C, au fost determinti experimental şi folosiţi că date de intrare în simulare. 



Penetrarea clorului a fost simulată în beton nefisurat (probe de referinţă tip S), iar după aceea a fost 

simulată în beton fisurat (Epruvetă 4 de tip SC cu fisuri şi fără armături). Rezultatele numerice au fost 
comparate cu cele experimentale şi au fost în bună concordanţă. De asemenea, în acest capitol este 
prezentat un model 3D pentru fiecare epruvetă folosită în partea experimentală, luând în consideare 

caracteristicile geometrice ale fiecărei probe, inclusiv ale fisurilor şi ale poziţionării armăturilor. La 
sfârşitul capitolului sunt prezentate următoarele concluzii generale: rezultatele numerice sunt în bună 
concordanţă cu cele experimentale, iar modelul implementat este unul care poate simula 
corespunzător penetrarea clorului; pe baza datelor considerate, penetrarea clorului nu este influenţată 
de lăţimea fisurii, ci doar de adâncimea acesteia. 

În capitolul 5 concluziile finale, contribuţiile personale şi câteva sugestii pentru viitoare studii 
sunt prezentate. Sunt prezentate concluziile generale ale proiectului de cercetare: prezenţa fisurilor 

are o influenţă semnificativă asupra penetrării clorurilor; nici o influenţă semnificativă a lăţimii fisurii 
asupra penetrării clorului nu a fost determinată; penetrarea clorului este influenţată de adâncimea 
fisurii; suprafaţă espusă are o influenţă semnificativă asupra penetrării clorului; carbonatarea 
influenţează penetrarea clorului; modelul de EF propus poate simula corespunzător penetrarea clorului 
în beton nefisurat şi fisurat. Ca şi contribuţii personale sunt amintite următoarele: folosirea 

epruvetelor cu dimensiuni de 100 mm diametru şi 40 mm grosime, cu fisuri reale, obţinute prin 

carotare dintr-o placă încărcată până la rupere; examinarea amănunţită a celor 40 de epruvete, 
fiecare fiind unică din punct de vedere al caracteristicilor geometrice atât ale fisurilor cât şi a exsitentei 
armăturilor; analiza statistică a diverşilor parametrii care pot influenţa penetrarea clorului; realizarea 
unui studiu preliminar în vederea validării modelului numeric, folosind date experimentale existente, 
iar apoi a fost realizată simularea nuerica pe epruvetele folosite în actualul proiect de cercetare. Ca şi 
direcţii viitoare de cercetare sunt amintite: realizarea unui program experimental în care un număr 
mai are de epruvete să fie folosite; studierea corodării armăturilor atunci când sunt supuse penetrării 

clorurilor; implementarea unui model numeric care simuleze corespunzător penetrarea clorului în 
epruvete cu armături şi luând în considerare caracteristicile fisurilor. 


