
                  
     Proceedings of the 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009 
 

Paper Code. No. CT0108 
 
 

 CT0108, Page1

 بتن ر روي مقاومت فشاريبفشار حرارت و آوري تحت بررسي تاثير عمل

 
 

  2مهدي گلچين ،2صابر صبوريان ،2رضا صاحبي ،1محمدرضا توكلي زاده 
   دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه عمران -1

  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران دانشجوي كارشناسي -2 
  

  drt@um.ac.ir   
  

  خالصه
 ،اثر داردبتن  مقاومت فشارييكي از عواملي كه برسرعت افزايش  .بعد از ساخت است آن مقاومت فشاريهاي بتن افزايش تدريجي  از ويژگي

در اين  .شود رطوبت و دماي مشخص از دستگاه اتوكالو استفاده مي ،آوري بتن تحت فشار براي عمل .باشد مي) ، فشارارطوبت، دم( بتن شرايط محيط
 چهار نوع طرح اختالط ي بايها بتن بر رويمتفاوت فشار حرارت و تحت سه روند اعمال  آوري بتن توسط اتوكالو، ي چگونگي عملپژوهش به بررس

 .گيرد آوري بتن مورد بررسي قرار مي در عمل و نوع سيمان عيارپارامترهايي چون تاثير  پس از مقايسه حاالت مختلف. پرداخته شده است مختلف
  .گردد عمل آوري مشخص مي رژيممناسبترين فشار، حرارت و با مقايسه سه روند اعمال  همچنين در پايان

  
 اتوكالو  ،پوزوالني سيمان، IIتيپ سيمان پرتلند، بتن مقاومت فشاري آوري، عمل :كلمات كليدي

  
  

  مقدمه .1
  

 يعني اين مرحله، زمان مورد نياز براي .گردد آغاز ميتن آوري ب مرحله عملريزي و اتمام عمليات پرداخت،  بالفاصله پس از بتن بتن يند توليدآدر فر
هاي پيش  آوري بتن در مورد بتن كوتاه نمودن زمان عمل .]1[شود در نظر گرفته ميروز  28، نهايي مقاومت فشاريرسيدن به و  ،ي سخت شدن مرحله

دارد و باعث كاهش هزينه و  پژوهشگرانكنندگان و  براي توليد ي هاي زياد هاي آزمايشگاهي مورد استفاده ها و همچنين نمونه ساخته در كارخانه
اين دستگاه با اعمال حرارت و فشار . شود اتوكالو استفاده ميي به نام آوري بتن از دستگاه منظور تسريع عمل به. گردد ها مي اقتصادي تر شدن فعاليت

ي اتوكالو و اعمال حرارت به سيستم باعث  ي بسته وجود آب در محفظه .]2[هدد هاي بتن را بهبود مي يده، بسياري از ويژگيبخش  سرعتآوري را  عمل
مگاپاسكال رطوبت سيستم   2در اين مجموعه در فشار  .يابد در پي افزايش فشار، رطوبت و دماي سيستم افزايش مي .شود افزايش فشار داخل محفظه مي

 سرعتسيمان را  خميرهيدراسيون عمليات گرما و رطوبت عواملي هستند كه  .]3[درس مي درجه سانتيگراد 212به رطوبت اشباع و دماي سيستم به 
   .بخشند مي
  
  
 هاي پيشين پژوهش .2
  

ون نتاك .هاي پيش ساخته توسعه يافت آوري بتن در  كشور سوئد مطرح گرديد و در زمينه عمل 1920سال  درعمل آوري بتن تحت فشار و دماي باال 
با توجه به ها  اين پژوهشدر . اند پرداخته آوري عملزمان مدت و  ، حرارتكه به بررسي تاثير فشار است ينه انجام گرفتههاي متفاوتي در اين زم پژوهش

توسط ي كه در پژوهش .آوري گوناگوني معرفي شده است عملو نوع بتن، نتايج و الگوهاي ) ، سنگدانه، مواد افزودنيسيمان(مصالح مصرفينوع 
آوري شده در  عمل بتن متفاوت برايزودگير كننده  موادو نوع سيمان ظير ني پارامترهايي  مطالعهبا  پذيرفت انجامتايلند در اونگسونكونگ و همكاران 

 ساعت به عنوان رژيم مناسب 8مدت و به  درجه سانتيگراد 160 يدماآوري در  ، عمل )Autoclaved Aerated Concrete-AAC( اتوكالو
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هاي مصرفي بر روي مقاومت فشاري و مدول االستيسيته بتن  به بررسي تاثير نوع سنگدانه ،در ژاپن توسط ونگوهشي ديگر در پژ .]4[است  پيشنهاد شده
AAC آوري بتن  عمل ،هاي مصرفي با افزايش چگالي سنگدانهنشان داده شده است كه  اين پژوهشدر  .پرداخته شده استAAC 5[يابد بهبوده مي[.   

  
  
 رو  پژوهش پيش .3
  

گذار  عواملي كه بر پروراندن بتن تاثير. آوري بتن بر مقاومت فشاري بتن است طور كه گفته شد هدف اين پژوهش بررسي تاثير شرايط عمل همان
قادر است اتوكالو . به همين منظور در اين پژوهش از دستگاه اتوكالو استفاده شده است. آوري باشند عبارتند از فشار، رطوبت و دماي محيط عمل مي
بررسي  نمونه به 120ساخت بيش از  در اين پژوهش با. هاي بتن را براي مدت مشخصي در دما و فشار مشخص و رطوبت اشباع  نگه دارد مونهن

 14آوري شده در مخزن آب پس از  عمل هاي نمونه با مقايسه مقاومت فشاري. پرداخته شد هاي متفاوت تحت رژيمدر حرارت و فشار،  آوري بتن عمل
همچنين در اين پژوهش  .شود رد، شناسايي مياد آوري رژيمي كه بيشترين اثرگذاري را بر روند عملهاي گوناگون،  رژيم اب AACبتن  هاي نمونهو روز 

براي  .تپرداخته شده اس هايي با عيار و نوع سيمان متفاوت آوري يكسان ولي با طرح اختالط هايي تحت روند عمل به بررسي تاثير اتوكالو بر روي نمونه
ختالط، يك طرح ديگر با افزون بر اين سه طرح ا. استفاده شدكيلوگرم بر سانتيمتر مكعب  550و 400، 250از سه عيار  IIتيپ تهيه بتن با سيمان پرتلند 

  . آورده شده است 1جزئيات اين چهار طرح اختالط در جدول . مورد بررسي قرار گرفت 400الني و عيار سيمان پوزو
 II تيپ پرتلند سيمان، 2/3با مدول نرمي  شكسته ماسه، سانتيمتر5/12 با بزرگترين اندازهشكسته  شن :ها عبارتند از فاده شده براي ساخت نمونهمصالح است

هاي  نمونه كامل يكنواختي يابعاد دستگاه اتوكالو و با توجه به اهميت بسيار باال  با توجه به محدوديت .خاش يزوالنوسيمان پو  شرقسيمان كارخانه 
نمايش  1كه در شكل سانتيمتر مكعب انجام شد  5/7 ×5/7×5/7 بعاد با ا MDF  ورق ساخته شده ازسه قلوي  قالب 3 درريزي  بتن، رژيم تهيه شده در هر 
  .داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
ها  پس از  تمامي نمونه. گرفت و با روش استاندارد متراكم شدقالب از پيش چرب شده قرار  10آماده و در ليتر بتن  10ها،  براي تهيه هر دسته از نمونه

به عنوان شاهد براي تصادفي از ميان آنها  صورتبه  نمونه 5سپس، . ]6[دناستاندارد قرارگرفتقالب و در شرايط داخل ساعت در  24ريزي به مدت  بتن
 مختلفآوري  در دستگاه اتوكالو چيده شد تا تحت شرايط عمل ديگرونه نمپنج . قرار گرفت شباعاروزه در آب آهك  14 مقاومت فشاريگيري  اندازه

  .قرار گيرد
هاي شاهد  نمونهها با  آن فشاري مقاومت و شدآوري  عمل مختلف در دستگاه اتوكالو سه رژيمدر  طرح اختالطهاي مربوط به هر  نمونه در اين پژوهش

هاي به شرح زير  هاي حرارتي در اثر تغيير دماي ناگهاني، از رژيم جلوگيري از بروز تنشو با توجه به اهميت  ASTMطبق پيشنهاد . گرديدمقايسه 
. مگاپاسكال برسد 2دقيقه به ميزان  75شود كه فشار در مدت  اي اعمال مي نخست، افزايش حرارت به گونه آوري هاي عمل در تمام روش. ده شداستفا

دقيقه به  90در مدت دستگاه فشار  ي سيستم خنك كننده با روشن كردنآوري، در پايان،  هاي عمل ها در تمامي روش همينطور براي سرد نمودن نمونه
ها در  زمان نگهداري نمونه. باشد ها تحت فشار مي آوري در مدت زمان نگهداشتن نمونه هاي عمل تفاوت بين رژيم .]7[شود فشار اتاق رسانده مي

  2 در زمان رسيدن فشار به شايان به ذكر است كه اصول ترموديناميك . باشد مگاپاسكال مي 2عت در فشار سا 5/4و  3، 5/1به ترتيب  3تا  1هاي  رژيم
  ]3[.باشددر جه سانتيگراد  212بايست دماي سيستم برابر ميمگاپاسكال 

 

هاي بتني قالب نمونه -1 شكل
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 هاي ساخته شده طرح اختالط بتن - 1 جدول

 سيمان شن ماسه آب نسبت آب چگالي بتن
  سيماننوع 

(kg/m³) يمانبه س (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 

2310  40/0  215  730  820  550   IIتيپ  پرتلند سيمان

2300  47/0   190  880  820  400   IIتيپ  پرتلند سيمان

2340  74/0   185  1085  820  250   IIتيپ  پرتلند سيمان

2300  51/0   205  880  815  400   سيمان پوزوالني

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آب با  سانتيمتر10  درون مخزن اتوكالو به ارتفاع ،اتوكالودستگاه  ها در داخل قبل از قرار دادن نمونه ،دستگاه اتوكالو استفاده از اساس دستورالعملبر

ته د و درون اتوكالو گذاشنگير اي كه بدين منظور تهيه شده است قرار مي ها در سه رديف بر روي پايه نمونه شود، ريخته ميدرجه سانتيگراد  60دماي 
پس از گذشت چند دقيقه با  .شود گردد و شير تخليه دستگاه در حالت باز قرار داده مي كننده آن روشن مي پس از بستن درب دستگاه،گرم .دنشو مي

رسد و  ميمگاپاسكال  2فشار دستگاه به  دقيقه 75با سپري شدن .  شود ، شير در حالت بسته قرار داده ميلوله خروجيمشاهده خارج شدن بخار آب از 
. گردد ي دستگاه روشن مي و خنك كننده شود كننده خاموش مي گرم) ساعت 5/4 و 0/3 ، 5/1( گانه هاي سه براي رژيم پس از گذشت زمان مورد نظر

د و درون نخارج شوها بايد از دستگاه  در اين مرحله نمونه .شود رسد و سپس شير خروجي دستگاه باز مي مي محيطفشار دستگاه به فشار  دقيقه 90از  پس
 25 دقيقه به 15ها در عرض  دماي نمونه ،تدريجي آب سرد به اين آبنمودن با اضافه در اين عمليات،  .دنقرار داده شودرجه سانتيگراد  90آبي با دماي

  .شود ميكاهش داده درجه سانتيگراد 
 بتن شكن به وسيله دستگاهآنها فشاري  و سپس مقاومت شدندتاق نگهداري ساعت در شرايط ا 24ها به مدت  نمونه  ،آوري به وسيله اتوكالو بعد از عمل 

  .]8[شدندروز شكسته  14در سن  استانداردنيز طبق  ي شاهدها نمونه .شد گيري اندازه كيلو نيوتن بر ثانيه 2/1بارگذاري با سرعت 
  
  
  
  
  
  
  
  

دستگاه اتوكالو -2شكل   ها پس از قرارگيري در دستگاه اتوكالونمونه -3شكل 

  ها پس از شكستن نمونه - 5شكل  دستگاه بتن شكن -4شكل 
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 ها بررسي داده .4
  

بيش از با اختالف هايي  دادهضروري است كه توجه به اين مطلب . ها آورده شده است مقاومت فشاري نمونههاي مربوط به  تمام داده،  2در جدول شماره 
  . است نشان داده شدهحذف شده و در جدول با رنگ خاكستري از محاسبات ميانگين  درصد از 15

  
رژيم ، ميزان تاثير شاهدهاي  ها با مقاومت فشاري نمونه آن ي اند و مقايسه آوري شده هاي كه به وسيله اتوكالو عمل مقاومت فشاري نمونهررسي ب

 نسبت ، از محاسبهبتن مقاومت فشاري بر روياين اثر  تاثيربه منظور بيان ه ك به طوري. دهد هاي بتني نشان مي نمونه فشاري را برمقاومت آوري عمل

  )مگاپاسكال(هاي بتن مقاومت فشاري كليه نمونه  - 2جدول 

 ميانگين انحراف معيار
 ه نمونهشمار

 نوع سيمان سيمان عيار آوري نوع عمل رژيم
5 4 3 2 1 

07/0 9/8 8/8 8/8 8/8 8/8 0/9 1 

AAC 

 IIتيپ پرتلند  250

24/0 0/9 4/9 1/9 8/8 7/8 8/8 2 

20/0 4/5 3/5 5/5 2/5 7/5 1/5 3 

30/0 3/11 2/11 6/11 3/11 8/10 7/11 1 

 2 2/11 3/11 7/11 8/10 6/11 3/11 30/0 شاهد

84/0 3/11 7/10 4/12 89/8 2/14 7/10 3 

03/1 1/15 0/16 0/16 5/13 7/11 9/14 1 

AAC 

 IIتيپ پرتلند  400

36/0 8/13 2/14 0/14 7/13 9/13 1/13 2 

45/0 4/10 9/10 6/9 7/10 4/10 5/10 3 

36/1 1/23 1/22 1/22 8/23 1/22 5/25 1 

 2 8/23 5/25 1/22 1/22 1/22 1/23 36/1 شاهد

47/1 4/21 0/23 0/23 7/19 4/21 7/19 3 

44/2 3/22 1/18 4/28 9/22 0/19 9/24 1 

AAC 

 IIتيپ پرتلند  550

06/2 6/18 1/18 4/16 - 3/21 - 2 

59/1 1/11 0/13 2/9 3/12 8/9 8/15 3 

59/1 7/33 4/32 2/32 1/34 5/36 4/33 1 

 2 4/32 1/34 5/36 2/32 4/33 7/33 58/1 شاهد

88/0 2/27 3/26 9/25 4/27 1/28 0/28 3 

67/0 4/11 7/10 6/11 5/11 4/12 6/10 1 

AAC 

 پوزوالني 400

81/1 8/18 6/19 7/17 3/21 0/16 5/19 2 

38/1 5/20 3/21 8/17 6/21 3/21 9/20 3 

37/1 0/20 8/20 4/18 7/21 3/13 8/18 1 

 2 3/13 8/18 4/18 9/20 7/21 0/20 37/1 شاهد

81/1 3/18 2/18 4/20 3/18 6/19 1/15 3 
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. ده استاستفاده ش روز 14استاندارد به مدت در شرايط نگهداري آوري شده  هاي عمل فشاري نمونه به مقاومت AACهاي  فشاري نمونه مقاومت
  .دهد هاي مختلف نشان مي راي نمونهها را ب اين نسبت  3 جدول

ساخته  هاي بتني نمونهفشاري كه با افزايش زمان نگهداري بتن در فشار باال تاثير اتوكالو بر روي مقاومت  شود مشاهده مينتايج به دست آمده  بررسيبا 
با افزايش زمان   روزه 14 هاي نمونه مقاومت فشاريه ب AACهاي  بتن مقاومت فشاريبه عبارت ديگر نسبت . شود كم مي  IIپرتلند تيپ سيمان شده با 

  .داده شده استنشان  6شكل كه در  .يابد نگهداري بتن در اتوكالو كاهش مي
  (%)هاي شاهد به مقاومت فشاري نمونه AACهاي  نسبت مقاومت فشاري نمونه  - 3جدول

 3رژيم   2رژيم   نوع سيمان عيار (kg/cm³) ١رژيم 

1/48   4/79   7/78   250   IIتيپ  پرتلند سيمان

8/48   6/59   5/65   400   IIتيپ  پرتلند سيمان

9/40   4/54   3/66   550   IIتيپ  پرتلند سيمان

2/107   4/94   0/57   400   سيمان پوزوالني

  
 مقاومت فشارينسبت . استمتفاوت  ،هاي بتني با مقدار سيمان مختلف نمونه مقاومت فشاريتاثير اتوكالو بر روي يابيم كه  در مي نموداربا دقت بيشتر در 

. باشد ميكمترها سيمان بيشتري به كار رفته،  ي كه درآنيها در نمونه، روزه 14 ي استاندارد آوري شده هاي عمل نمونه مقاومت فشاريبه  AACهاي  نمونه
  .گردد تاييد ميباالتر در جهت عمودي  مربوط به عيارهاي جابجايي خطوطصحت اين مطلب نيز با 

 
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با عيار سيمان  IIتيپ  پرتلند و سيمان داراي سيمان پوزوالني  بتنشاهد هاي  نمونه فشاري و مقاومت AACهاي  نمونه فشاري مقاومت ،8و  7شكل در 
 اراي سيماند AACهاي  نمونه فشاري ، مقاومتمگاپاسكال 2طور كه مشخص است با افزايش زمان نگهداري بتن در فشار همان. شود مشاهده مي 400

قرار دارند تاثير اتوكالو بر روي  مگاپاسكال 2يعني با افزايش زماني كه نمونه ها در فشار . شود تر مي ها نزديك روزه آن 14 مقاومت فشاريبه پوزوالني 
   .شود بيشتر مي مقاومت فشاري

استفاده شده است  با  IIپرتلند تيپ ي كه در آنها از سيمان يها كه عملكرد اتوكالو بر روي بتنگيري كرد  نتيجهتوان  با توجه به مطالب ذكر شده مي
با افزايش زمان نگهداري  IIسيمان پرتلند تيپ بتن با  تاثير اتوكالو در مقاومت فشاري. باشد ي با سيمان پوزوالني متفاوت ميها عملكرد آن بر روي بتن

افزايش  ،مگاپاسكال 2براي بتن با سيمان پوزوالني با افزايش زمان نگهداري در فشار تنسبدر حالي كه اين  .يابد كاهش مي، مگاپاسكال 2ن در فشار بت

 به بتن شاهد براي عيارهاي مختلفAACهاي نمودار نسبت ميانگين مقاومت فشاري نمونه -6شكل
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هايي  براي بتن هاي بتني دارد نمونه مقاومت فشاري، كه بيشترين تاثير را بر مگاپاسكال 2 مدت زمان بهينه نگهداري بتن در فشارآيد كه  به نظر مي. يابد مي
آشكار است كه  .ساعت است 5/4هاي ساخته شده با سيمان پوزوالني بيشتر از  ساعت و براي بتن 5/1اند كمتر از  دهساخته ش IIتيپ  پرتلند كه با سيمان

به بهتر   9شكل اين مطلب در  . ساعت نيز مورد بررسي قرار گيرد  5/4و بيشتر از  5/1هاي كمتر از  بايست مدت زمان براي رسيدن به مدت زمان بهينه مي
  .ه استنمايش گذاشته شد

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )kg/cm³400عيار(هاي شاهد  با سيمان پوزوالني  با نمونهAACنمودار مقايسه ميانگين مقاومت فشاري بتن  -7شكل 

 )kg/cm³400عيار(هاي شاهد  نمونهبا   IIبا سيمان پرتلند تيپ  AACنمودار مقايسه ميانگين مقاومت فشاري بتن   -8شكل 

 هاي مختلف براي سيمان 400به بتن شاهد با عيار  AACنمودار نسبت مقاومت فشاري بتن   - 9شكل       
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 گيري نتيجه .5
  

هاي متفاوت  مورد  و سيمان پوزوالني تحت رژيم IIهاي مختلف سيمان پرتلند تيپ  هاي بتني با عيار براي نمونه آوري در حرارت و فشار باال اثر عمل
  .بررسي قرار گرفت و نتايج زير بدست آمد

به طوري  دباي مي كاهش، مگاپاسكال 2ن در فشار با افزايش زمان نگهداري بت IIپرتلند تيپ بتن با سيمان  شاريتاثير اتوكالو در مقاومت ف •
 .حاصل گرديد مگاپاسكال 2ساعت در فشار  5/1ي با مدت زمان نگهداري در رژيم  AACآوري بتن  كه بهترين عمل

آوري  بتن عملي   روزه 14 مقاومت فشاريبه  AACهاي  ت مقاومت فشاري نمونهنسب ،  IIتيپ پرتلند  با افزايش عيار سيمان در بتن با سيمان •
 .دباي ميكاهش شده در شرايط استاندارد

به طوري كه  دباي مي افزايش، مگاپاسكال 2ن در فشار با افزايش زمان نگهداري بتپوزوالني بتن با سيمان  تاثير اتوكالو در مقاومت فشاري •
 .مگاپاسكال حاصل گرديد 2ساعت در فشار  5/4 نگهداري مدت زمان مي با در رژي  AACآوري بتن  بهترين عمل

  
 
 قدرداني .6

  
همكاري مسئولين   و همچنيندانشگاه فردوسي مشهد  و مكانيك خاك سازه هاي مسئولين آزمايشگاه وروه عمران حمايت گبا سپاس فراوان از 

همچنين از كمك دوستاني كه در طول . اين پژوهش ميسر نبودانجام  اين عزيزان،  ياريون كه بدسپاد انديش شرق و بنيان بتن   هاي شركت هآزمايشگا
  .ما را ياري نمودند سپاسگزاريماين پژوهش 
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