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چکیده:
پس از استفاده موفقیت آمیز بتن غلتکی در کارهای سازه ای حجیم مانند سدسازی و با توجه به ویژگی این بتن در کسب مقاومت
زیاد بهویژه در سنین کم ،توجه کارشناسان به سوی استفاده از بتن غلتکی در ساخت روسازی معطوف گردید .روسازیهای بتن
غلتکی ( )RCCPترکیبی از جنبه های مختلف مصالح روسازی بتنی به همراه برخی از وجوه ساخت و اجرای روسازیهای آسفالتی
است .ویژگی اصلی روسازی بتن غلتکی ،کیفیت و خواص بسیار بهتر آن نسبت به رویه آسفالتی و صرفهجوییهای اقتصادیای
میباشدکه دراثر استفاده از آن ایجاد میشود .بعالوه RCCP ،نیازی به قالببندی و پرداخت ندارد و میتوان در آن از میلگرد
اتصال ،میلمهارها و آرماتورگذاری استفاده نکرد.
در این مقاله به بررسی اجمالی مبانی تعیین طرح مخلوط بتن غلتکی و ویژگیهای مهم آن پرداخته شده و نتایج بدست آمده از
تحقیقاتی که تاکنون در دنیا برای اصالح و بهبود خواص بتن غلتکی انجام گردیده ،ارائه میشود .هچنین ،با توجه به نتایج
محققان و تجربیات بدست آمده در کشور ،راهکارهایی برای رفع چالشهایی که در کشور برای تولید و اجرای این نوع روسازی با
آن مواجه هستیم ارائه میگردد.

واژههای کلیدی :روسازی بتن غلتکی ،طرح مخلوط ،ویژگیها
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 -1مقدمه
علت نامگذاری بتن غلتکی (RCC) 5بدلیل غلتکهای فوالدی لرزنده بزرگ 1و غلتکهای چرخالستیکی 9است که برای تراکم آنها
استفاده میشود .خواص مقاومتی و اجزای اصلی بتن غلتکی (سنگدانههای خوب دانهبندی شده ،مصالح سیمانی و آب) مشابه بتن
معمولی است ولی طرح اختالط آن با بتن معمولی متفاوت است .بتن غلتکی تازه ،خشکتر از بتن معمولی با اسالمپ صفر است.
بتن غلتکی باید بهحدی سفت و خشک باشد که بتواند وزن غلتکها را تحمل کند و بهاندازهای مرطوب باشد که بهخوبی مخلوط
شود و خمیر آن بین سنگدانهها ،بهطور یکنواخت و بدون جداشدگی سنگدانهها 4پراکنده شود .بتن غلتکی معموال توسط
دستگاههای متداول آسفالتی (فینیشر) 1پخش و پس از آن توسط غلتک ویبرهای کوبیده و متراکم میگردد .برخالف روسازی
بتنی معمولی ،روسازی بتن غلتکی بدون نیاز قالببندی ساخته میشود و میتوان در آن از میلگرد اتصال 6یا آرماتورهای
مسلحکننده استفاده نکرد .روسازیهای بتن غلتکی ترکیبی از جنبههای مختلف مصالح روسازی بتنی به همراه برخی از وجوه
ساخت و اجرای روسازیهای آسفالتی است که بطور اجمالی در جدول  5به آنها اشاره شده است .با وجود اینکه روش تراکم و
دانهبندی سنگدانههای روسازیهای بتن غلتکی (شکل  ،)5مشابه روسازیهای آسفالتی است ،ویژگیهای مصالح و عملکرد سازهای
آن مشابه روسازی بتن معمولی است [.]5
جدول  –1وجوه مشترک بتن غلتکی با روسازی بتنی و روسازی آسفالتی
روسازی آسفالتی

روسازی بتنی معمولی

دارای دانهبندی مشابه

مصالح یکسان با نسبت اختالط متفاوت

عملیات پخش و تراکم مشابه

الزامات عملآوری مشابه

شکل  -1دانهبندی ویژه برای بتن غلتکی (خط توپر) مشابه دانهبندی الیه میانی آسفالت (خط چین) []1

1

Roller-compacted concrete
heavy vibratory steel drum
3
rubber-tired rollers
4
segregation
5
asphalt-type paver
6
dowels
2
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 -2کاربردهای روسازی بتن غلتکی []1
روسازی بتن غلتکی یک انتخاب اقتصادی به همراه امکان ساخت سریع برای بسیاری از کاربردها محسوب میشود .از موارد کاربرد
آن می توان به جادههای دسترسی به کارخانههای صنعتی و پارکینگها ،محوطههای کشتیرانی ،بندرگاهها و محوطههای
باراندازها ،ترمینالهای کامیونها و باربریها ،محوطههای انبار اجسام سنگین ،جادههای شهری با ترافیک کم و جادههای روستایی،
محوطههای پارک هواپیماها ،محوطههای نگهداری از وسایل نقلیه یا محوطههای زبالهها ،پارکینگهای تجاری بزرگ ،سوارهروهای
پارکینگهای عمومی ،شانه های بزرگراهها ،خطوط عبور موقتی که باید سریع برای عبور و مرور وسایل نقلیه ساخته شوند و اتوبانها
درصورت استفاده ترکیبی با الیه رویی آسفالتی اشاره کرد.
اصلیترین مزیت بتن غلتکی آن است که دارای قابلیت ساخت سریعتر و مقرونبهصرفهتر از روسازیهای بتن معمولی و آسفالتی
چندالیه است .صرفهجوییهای اقتصادیای که دراثر استفاده از بتن غلتکی در مقایسه با رویه بتنی معمولی ایجاد میشود عمدتا
می توان به کاهش درصد سیمان ،کاهش هزینههای قالببندی و بتنریزی و کاهش زمان ساخت اشاره کرد .بعالوه ،در بتن غلتکی
میتوان از میلگرد اتصال ،میلمهارها و آرماتورگذاری استفاده نکرد .همچنین درصد خمیر کمتر بتن غلتکی باعث جمعشدگی
کمتر شده و ترکخوردگیهای ناشی از تنشهای جمعشدگی را کاهش میدهد .بعالوه ،روسازی بتن غلتکی را میتوان طوری
طراحی کرد که دارای مقاومتهای خمشی ،فشاری و برشی بیشتری باشد که به آن امکان تحمل بارهای بزرگتر تکرار شونده را
میدهد ،بدون آنکه دچار گسیختگی گردد .همچنین بدلیل نفوذپذیری کم آن ،روسازی بتن غلتکی دوام بسیار خوبی داشته و در
برابر حمالت شیمیایی و محیطی مانند شرایط ذوب و انجماد مقاومت میکند .داشتن چنین ویژگیهایی باعث میگردد که
روسازی بتن غلتکی در محوطههای صنعتی که در آنها بارگذاری نقطهای ناشی از پشتگیرهای تریلرها مدنظر میباشند ،دارای
مقاومت دربرابر چرخش خوبی باشد .مقاومت سایشی روسازی بتن غلتکی حتی تحت بارگذاریهای سنگین و حجم زیاد ترافیک
مشابه روسازی بتن معمولی است .بدلیل رنگ روشن سطح روسازیهای بتن غلتکی ،الزامات روشنی سطح پارکینگها و انبارها را
تأمین میکند .وسایل نقلیهی سبک مانند ماشینها و کامیونهای سبک میتوانند با سرعت پایین روی روسازیهای بتن غلتکی
به محض تمام شدن عملیات ساخت آن بدون ایجاد خرابی رفت و آمد کنند .بتن غلتکی حتی بدون استفاده از افزودنی حبابزا،
دوام زیادی در برابر شرایط ذوب و انجماد دارد.
از مهمترین محدودیتهای روسازی بتن غلتکی آن است که بدون استفاده از الماسه سنگزنی 7و پرداخت سطح روسازی بتن
غلتکی ، 8نمی توان از آن برای روسازیهای حامل ترافیکهای با سرعت زیاد استفاده کرد .در هنگام اجرا برای اطمینان از ایجاد
چسبندگی کافی بین لیفتهای افقی چندگانه و دالهای مجاور باید طی یک ساعت عملیات بتنریزی انجام شوند ،در غیر اینصورت
درزهای سرد تشکیل میشوند .همچنین ،بدلیل درصد آب نسبتا کم  ،ساخت روسازی بتن غلتکی تحت شرایط آب و هوایی گرم
به مراقبت بیشتری نیاز دارد تا از تبخیر آب جلوگیری شود.

 -3طرح اختالط بتن غلتکی روسازی
همانقدر که انتخاب مصالح مناسب برای داشتن یک مخلوط بتن غلتکی باکیفیت ضروری است ،تعیین یک نسبت اختالط مناسب
نیز ضروری می باشد .روش طرح اختالط نباید با استفاده از روش آزمایش و خطا بدست آید ،بلکه باید به این منظور یک رویکرد
علمی و سیستماتیک را در پیش گرفت که خواص مهندسی ،الزامات ساخت و اقتصادی مطلوب را لحاظ میکند .روشهایی که

diamond grinding
RCC’s profile and smoothness

3

7
8

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران  -تهران  51 -مهرماه 5931

بهمنظور تعیین نسبتهای طرح اختالط بتن غلتکی گسترش یافته اند با توجه به دیدگاه بکار رفته در تعیین نسبت اختالط توسط
آنها ،به دو دستۀ زیر تقسیم میشوند:
 -5روش تراکم خاک :3تعیین نسبتهای طرح اختالط با استفاده از روش خاکی (دیدگاه خاکی).
 -1روش روانی و کارایی :50تعیین نسبتهای طرح اختالط با استفاده از روش تعیین کارایی (دیدگاه بتنی)]9[ .
صرفنظر از روش بکار رفته ،اهداف اصلی تولید مخلوط بتن غلتکی نخست آن است که دارای حجم کافی خمیر برای پوشاندن
سنگدانهها و پرکردن حفرات بین آنها باشد؛ دوم آنکه قادر به تولید مقاومت مکانیکی 55و خواص االستیکی 51مورد نظر باشد؛ سوم
آنکه مشخصات کارایی آن به گونهای باشد که رسیدن به چگالی مورد نیاز را راحت و ممکن سازد و چهارم آنکه دارای دوام کافی
برای تحمل شرایط محیطی موجود باشد[.]5

 -1-3الزامات مصالح در تعیین نسبت اختالط بتن غلتکی
مصالح اصلی موجود در طرح اختالط بتن غلتکی مشابه سایر بتنها ،سنگدانهها (شن و ماسه) ،مصالح چسبنده (سیمان و مواد
جایگزین آن) و آب میباشد .گاهی اوقات بر حسب شرایط از افزودنیها نیز استفاده میشود .بهطور کلی انتخاب و استفاده از این
مصالح بر اساس مقاومت مکانیکی و دوام مورد نیاز بتن غلتکی صورت میگیرد[ .]9در ضمن ،نوع بتن غلتکی نیز محدودیتهایی
برای مصالح مصرفی از جمله در بزرگترین بعد سنگدانه مصرفی ایجاد میکند .نکته قابل توجه این است که از بتن معمولی حتی
در صورت تغییر طرح اختالط آن به صورت تغییر در مقدار سیمان و ریزدانه ها و درشتدانه ،کاهش میزان آب ،تغییر در نسبت
آب به سیمان و افزایش سنگدانههای نرم ،نمیتوان بهعنوان بتن غلتکی استفاده کرد [ .]1در ادامه ویژگیهای مورد نیاز برای
هرکدام از این مصالح بهمنظور استفاده در بتن غلتکی بیان شده است.

 -1-1-3سنگدانهها
برای ساخت بتن غلتکی باید از سنگدانههای خوب دانه بندی شده استفاده شود تا درصد خمیر مورد نیاز را بهینه کند ،فضای
حفرات را به حداقل برساند ،جداشدگی را کاهش دهد و سطحی متراکم ،صاف و محکم از بتن غلتکی را ایجاد کند .معموال
مخلوهای بتن غلتکی مطابق شکل  1نسبت به بتن معمولی به درصدهای بیشتری از ریزدانه نسبت به درشتدانهها نیاز دارند.
سنگدانههای بتن غلتکی باید الزامات کیفیت سنگدانههای اشاره شده در استاندارد  ASTM C33را برآورده کنند [5و .]1سنگدانه
مصرفی در بتن غلتکی بهطور کلی بیشترین (حدود  71تا  81درصد) فضا را در بتن بهخود اختصاص میدهد .از این رو مشخصات
آن باعث تغییرات بسیار زیادی در خصوصیات بتن چه قبل و چه بعد از گیرش آن میشود [ .]9تحقیقات نشان میدهند که امکان
استفاده از سنگدانههای نشسته در مخلوطهای  RCCPبا رعایت برخی محدودیتها وجود دارد .همچنین به کمک فیلرهای طبیعی
میتوان خواص مکانیکی  RCCPرا بهبود بخشید [.]96

9
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الف -درشتدانه :بدلیل درصد آب کم بتن غلتکی ،خطر جداشدگی در آن زیاد است .بهمنظور به حداقل رساندن جداشدگی طی
جابجایی و بتنریزی بتن غلتکی و دستیابی به یک سطح صاف ،بزرگترین قطر اسمی درشتدانه مصرفی برای بتن غلتکی 53
میلیمتر درنظر گرفته میشود [.]4
ب -ریزدانه :چنانچه درصد ریزدانه از میزان توصیه شده برای بتنهای معمولی بیشتر شود احتمال وقوع جداشدگی طی
جابجایی و بتنریزی کاهش مییابد [ .]5افزایش نسبت ریزدانه در مخلوط منجر به نیاز به آب بیشتر برای حفظ روانی میگردد که
طبق گزارشهای موجود ،افزایش درصد آب روی مقاومت فشاری ،در درصد مصالح سیمانی ثابت ،تأثیر قابل مالحظهای ندارد
[6و]7

شکل  -2مقایسه محدوده دانهبندی ویژه  RCCPمطابق  ACI325.10Rو بتن معمولی مطابق طرح ملی بتن ایران
اینطور بهنظر می رسد که بدلیل نسبت بسیار کم آب به مصالح سیمانی و درصد تراکم زیاد ،صرفنظر از درصد مصالح سیمانی ،با
افزایش درصد ریزدانههای غیرخمیری ،مقاومت مکانیکی بتن غلتکی افزایش مییابد .طبق نتایج تحقیقات برخی محققین،
سنگدانههای حاشیهای( 59مانند شیل ،گری راک ،ماسه بادی ،سیلت و رس) در مقایسه با سنگدانههای استاندارد به درصد مصالح
سیمانی بیشتری برای رسیدن به مقدار مقاومت مشخص نیاز دارند [.]8
پ -دانهبندی :میزان مالت (خمیر) سیمان موردنیاز در طرح اختالط نیز تحت تأثیر دانهبندی و شکل سنگدانهها میباشد.
محدوده دانهبندی توصیه شده توسط  ACI 325.10Rدر جدول  1آمده است [.]3
جدول  -2محدوده دانهبندی توصیه شده برای استفاده در طرح اختالط روسازیهای بتن غلتکی
اندازه الک )(mm
درصد حد پایین
حد باال

عبوری

11
500
500

53
89
500

51/1
71
39

3/1
66
81

4/71
15
63

1/96
98
16

5/58
18
46

0/60
58
96

0/90
55
17

0/51
6
58

0/071
1
8

marginal aggregates
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دانهبندی سنگدانهای را میتوان با انتخاب مناسب نسبت درشتدانهها و ریزانهها تأمین کرد .بعالوه ،استفاده از سنگدانههای ریزتر
از الک شماره  71( 100میکرومتر) در صورت غیرپالستیک بودن ،درجهت کاهش فضاهای خالی بین سنگدانهای مناسب است.

 -2-1-3مصالح سیمانی
مصالح سیمانی بکار رفته باید الزامات مقاومت و دوام را برآورده کنند .مصالح چسبندهای که در ساخت روسازیهای بتن غلتکی
بکار میروند عبارتند از سیمان پرتلند معمولی یا سیمان هیدرولیکی مخلوط شده ،54روبارههای بدست آمده از کورههای
آهنگدازی ،51پوزوالنهای طبیعی و پوزوالنهای مصنوعی .انتخاب نوع سیمان بر اساس مقاومت طرح و سنی که این مقاومت باید
تأمین شود ،انجام میگیرد [ .]9در مواقعی که خاک بستر دارای سولفات باشد ،میتوان از سیمان ضدسولفات در طرح اختالط
استفاده کرد .آنچه بهعنوان پوزوالن در اینجا نام برده میشود همان پوزوالنهای طبیعی هستند که در استاندارد ASTM C618
در طبقهبندی  Nقرار میگیرند [ .]1خاکسترهای آتشفشانی ،پومیسها ،توفها ،خاکهای دیاتومه و در مواردی مواد طبیعی
فرآوری شده مانند رسها و شیلهای کلسیته شده ،جزو ایندسته از پوزوالنها میباشند .نکتهای که در انتخاب پوزوالن باید به
آن توجه داشت ،نقش پوزوالن در بتن و دسترسی محلی به آن میباشد .از طرفی دیگر ،استفاده از پوزوالن در بتن باید منطبق با
استانداردها و مشخصات اجرایی باشد [9و .]8الزم به ذکر است ،در مکانهایی که دسترسی به پوزوالن راحت و امکانپذیر است،
میتوان از پوزوالن بهعنوان بخشی از ریزدانهها که در جهت کاهش فضاهای خالی بین سنگدانهای مناسب است استفاده کرد.
عالوه بر پوزوالنها ،سرباره (روباره) کورههای آهنگدازی دانهای آسیابشده که از فرآوردههای جانبی صنایع تولید آهن میباشد
نیز در پروژه های بتن غلتکی کاربرد دارد .این ماده دارای مواد سیلیسی ،آهکی و آلومینی بوده و عالوه بر خواص پوزوالنی دارای
خواص چسبندگی نیز میباشد و به همین دلیل از آن میتوان بهجای بخشی از سیمان در طرح اختالط استفاده کرد.
خاکستربادی ،معموال در صورت استفاده از  51تا  10درصد مجموع مصالح چسبنده را در بر میگیرد [ .]8خاکستر بادی بر خواص
بتن قبل و بعد از گیرش اثرگذار است .بطوریکه کارایی ،مقاومت و افت بتن را تحت تأثیر قرار میدهد و آنها را بهبود میبخشد.
عالوه بر این خاکستر بادی دمای هیدراته شدن ،نفوذپذیری و تخلخل بتن را کاهش داده و مقاومت خوردگی بتن را افزایش
میدهد [ .] 51همچنین استفاده از خاکستر بادی روش مناسبی برای افزایش ریزدانهها بهمنظور کمک به تراکم آندسته طرح
اختالطهایی که به دانهبندی استاندارد ریزدانهای نیاز دارند میباشد [8و .]3برخی محققین دریافتند که با افزایش میزان خاکستر
بادی در بتن غلتکی ،مقاومت بتن به همراه مقاومت ویژه آن در سنین پایین کاهش مییابد؛ اما به تدریج با افزایش سن
عملآوری ،مقاومت بتن و مقاومت ویژه آن افزایش مییابد .بطوریکه ،اثر خاکستر بادی روی بتن غلتکی بعد از  7روز ،مثبت بوده
و به تدریج افزایش مییافت؛ بطوریکه سهم آن روی مقاومت  30روزه حداقل به  10درصد میرسید .این موضوع بر مقاومت
خمشی در مقایسه با مقاومت فشاری مشهودتر بود .از طرفی دیگر میزان زیاد خاکستر بادی در جهت کاهش فضاهای خالی داخل
بتن ،بویژه فضاهای خالی مضر میباشد [ .]50مخلوطهایی که در آنها خاکستر بادی جایگزین سیمان میگردد ،افزایش درصد
خاکستر بادی باعث کاهش مقادیر مقاومت فشاری ،کششی دو نیم شدن و خمشی در تمامی سنین تا  580روزه میگردد .از طرف
دیگر ،هنگامی که خاکستر بادی جایگزین بخشی از سنگدانهها میگردد ،با افزایش درصد خاکستر بادی مقادیر مقاومتهای
مخلوطها در تمامی سنین نسبت به نمونه شاهد افزایش مییابد]55[ .
در ایران خاکستر بادی تولید نمی گردد ،اما پوزوالن طبیعی بصورت خاکستر آتشفشانی ،پومیس ،توف و خاک دیاتومه در نواحی
مختلف کشور یافت میشود .بررسیهای انجام شده روی خواص این پوزوالنها در بسیاری از موارد حاکی از قابل قبول بودن این
Blended Hydraulic Cement
Ground Granulated Blast Furnace
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پوزوالنها بهمنظور استفاده در طرح اختالط میباشد .بطوریکه طی بررسیهای برخی محققین ،استفاده از دوده سیلیس کارایی
را کاهش می دهد ،ولی استفاده از پومیس کارایی بتن غلتکی را افزایش میدهد .در مقابل ،مقاومت فشاری و مقاومت در برابر
یخبندان را کاهش میدهد ]51[ .بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته ،افزودن ژل میکروسیلیس باعث افزایش آب مخلوط برای
حفظ روانی میگردد؛ همچنین نفوذپذیری نمونههای حاوی میکروسیلیس پس از  30روز بهبود مییابد که دلیل آن پیشرفت
فرآیند هیدراتاسیون است[ .]59همچنین محققین دریافتند که افزودن ژل میکروسیلیس بطور قابل مالحظهای موجب اصالح
مشخصات مکانیکی  RCCPگردیده و موجب سهولت رسیدن به شرایط مورد نیازی که استاندارد  ACI325.10Rبرای روسایهای
بتن غلتکی ملزم ساخته ،میگردد [91و.]97

 -3-1-3افزودنیهای شیمیایی
از افزودنیهای شیمیایی مختلفی مانند کاهندههای آب ،56کندگیرکنندهها ،57تندگیرکنندهها 58و فوق روان کنندهها 53میتوان در
مخلوط بتن غلتکی به منظور بهبود چسبندگی مخلوط و سرعت تخلیه بتن استفاده کرد .بدلیل طبیعت خشک مخلوط بتن
غلتکی ،مقدار مصرف افزودنیهای شیمیایی در مخلوطهای بتن غلتکی بطور کلی بیشتر از مخلوطهای بتنی معمولی است [.]5

 -4-1-3الیافها
طرح استفاده از الیاف در بتن به حدود چهل سال پیش بر میگردد و طی این سالها موارد استفاده از آن افزایش یافته است و
کاربرد آن در بتن غلتکی که به خاطر انجام عملیات تراکم بهوسیله ی غلتک ،امکان میلگرد گذاری در آن وجود ندارد از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
در همین راستا ،تأثیر الیاف فوالدی روی روسازی بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن اثر الیاف فوالدی روی
افزایش مقاومت فشاری و مدول االستیسیته فراتر از حد انتظار بود ،بگونهای که مقاومت کششی و خمشی بتنهای الیافی مورد
آزمایش حتی بعد از اولین ترکخوردگی افزایش مییابد .همچنین استفاده از الیاف در افزایش قابلیت شکلپذیری تأثیر بسزایی
دارد .به طور کلی الیاف دخالتی در تراکم بدست آمده ندارد .عالوه بر این با استفاده از الیاف ،مقاومت نهایی در مقایسه با مقاومت
مربوط به اولین ترکخوردگی بهوضوح افزایش یافت [ .]3همچنین طبق یافتههای محققین ،تأثیر الیاف فلزی بر افزایش مقاومت
فشاری در مقایسه با الیاف پلیپروپیلن بیشتر میباشد .با افزایش الیاف فوالدی ،شاخصهای طاقت نیز افزایش مییابد ،چرا که با
افزایش الیاف ضمن افزایش شکلپذیری ،ظرفیت جذب انرژی نیز افزایش مییابد [54و .]51

 -4خواص بتن غلتکی
در حال حاضر ،به جز روش ساخت نمونههای استوانهای فشاری که در استاندارد  ASTM C 1176توضیح داده شده است [،]97
روش استاندارد مشخصی برای ساخت و آزمایش نمونههای بتن غلتکی در آزمایشگاه ،مانند روش مشخصی جهت ساخت
نمونههای خمشی بتن غلتکی و یا روش مشخصی برای انجام آزمایشهای مربوط به دوام بتن غلتکی  ،وجود ندارد و محققین تا به
اکنون از روشهای مختلفی برای این کار استفاده کردهاند .از طرف دیگر ،این موضوع که نمونههای بتن غلتکی بدون در نظر
گرفتن روش ب کار رفته برای ساخت آنها با یکدیگر مقایسه گردند ،امکانپذیر نمیباشد .با این وجود ،معموال اطالعات بدست آمده
16

water reducers
retarders
18
accelerators
19
superplasticizers
17
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در زمینۀ خواص مکانیکی بتن غلتکی ،بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش بر روی مغزههای 10گرفته شده از روسازیهای
ساختهشده و یا نتایج بدست آمده از آزمایش مقاطع ساخته شده در مقیاس کامل 15که در آزمایشگاه انجام شده است استوار است
[ .]9اجرای بتن غلتکی از سرعت زیادی برخوردار است و بر حسب تعریف ،الیههای اجرا شدۀ بتن غلتکی پیش از گیرش کامل،
توسط الیههای جدید پوشیده میشوند بنابراین ،هیچگاه زمان کافی برای کنترل مشخصات مکانیکی بتن غلتکی در حین اجرا
وجود ندارد .پس باید برای تمامی مراحل اجرا آزمایشهای متناسبی پیشبینی کرد [ .]99در ادامه ،به بیان خواص مکانیکی و دوام
مربوط به روسازیهای بتن غلتکی بر اساس اطالعات بدست آمده از پروژههای مختلف میپردازیم.

 -1-4مقاومت

فشاری22

جدول  9مقاومت فشاری نمونههای مغزهگیری شده از پروژه های اجرا شده در کانادا که چند سال از تاریخ ساخت آنها میگذرد را
نشان میدهد .این اطالعات مبتنی بر نتایج بدست آمده از تعداد محدودی نمونه میباشد که از هر پروژه مغزهگیری شده است[.]9
با توجه به آن ،مالحظه میشود که مقاومتهای فشاری قابل قبولی با استفاده از بتن غلتکی میتوان بدست آورد .بعالوه ،در
مقایسه با ب تن معمولی ،برای میزان سیمان یکسان ،تراز مقاومت فشاری بدست آمده در اینجا زیادتر میباشد[ .]9نکتهای که در
خصوص بتن غلتکی باید در نظر داشت این است که مقاومت بتن غلتکی همانند بتنهای معمولی به پارامتر نسبت آب به سیمان
( )w/cنیز بستگی دارد .با کاهش  w/cمقاومت فشاری بتن افزایش مییابد .البته موضوع اخیر با فرض کافی بودن درصد رطوبت
جهت تراکم مطلوب بتن غلتکی است.
جدول  – 3مقاومت فشاری مغزههای گرفته شده از پروژههای اجرا شده در کانادا
2

پروژه

سن مغزهها (سال)

درصد سیمان مصرفی

مقاومت فشاری ) ( kg cm

انبار درختان قطع شدۀ کایسیوس)(Caycuse

4

 85و 59

136

انبار درختان قطع شدۀ کایسیوس

8

59

459

بندر بارگیری لینترم)(Lynterm

9

8

990

انبار درختان قطع شده در فراسرمیلز (Fraser
)Mills
معدن ذغالسنگ بالموس)(Bullmoose

5

59

990

5

541

511

اسکله شهر فراسر

5

51

915

 -5روسازی مذکور در دوالیه ساخته شدهاست ..الیه فوقانی به ضخامت  511میلیمتر و دارای  59درصد سیمان بوده و الیۀ زیرین به ضخامت  109میلیمتر و
دارای  8درصد سیمان میباشد.
 10 -1درصد میزان سیمان فوق شامل پوزوالن طبیعی میباشد.

 -2-4مقاومت

خمشی23

از آنجایی که بریدن نمونهها بصورت تیر از پروژه های روسازی ساخته شده با بتن غلتکی دشوار است ،لذا اطالعات زیادی در مورد
مقاومت خمشی بتن غلتکی جادهای در دسترس نمیباشد .نتایج بدست آمده از آزمایش نمونههای تیر مغزهگیری شده از چند
روسازی که با استفاده از بتن غلتکی ساخته شدهاند در جدول  4نشان داده شده است[ .]57این اطالعات بر اساس تعداد محدودی
20

Core
Full-Scale
22
Compressive strength
23
Flexural strength
21

8

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران  -تهران  51 -مهرماه 5931

نمونه تیر میباشد که از هر پروژه مغزهگیری شده است .با توجه به تیرها و مغزههای بدست آمده از مقاطع مختلف ،مالحظه
می شود که رابطۀ بین مقاومت خمشی و فشاری در بتن غلتکی مشابه رابطۀ بین مدول گسیختگی و مقاومت فشاری در بتن
معمولی میباشد [.]56

 -3-4مقاومت کششی دو نیم

شدن24

مقاومت کششی  18روزه نمونههای مغزهگیری شده از پروژههای روسازی بتن غلتکی ،با توجه به میزان مصالح چسبنده بکار رفته
در طرح اختالط آنها ،در محدودهای بین  1816-4518کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار دارد .اندازهگیری مقاومت کششی با انجام
آزمایش مقاومت کششی روی مغزهها راحتتر و قابل اعتمادتر از اندازهگیری آن با استفاده از انجام آزمایش خمش روی تیرهای
بریده شده میباشد .در جدول  4عالوه بر مقاومت خمشی تیرهای بریده شده ،مقاومت کششی مربوط به نمونههای مغزهگیری
شده نیز آمده است [.]58
جدول  :4مقاومت خمشی و مقاومت کششی بدست آمده از پروژههای ساخته شده با بتن غلتکی در امریکا []17
پروژه

سن آزمایش
(روز)

پادگان استوارت)(Ft. Stewart

30

میانگین مدول گسیختگی
2

میانگین مقاومت کششی
2

) ( kg cm
75/5

) ( kg cm
-

پادگان هود)(Ft. Hood

7
18

46/1
18/4

-

پادگان هاروی
)(Harvey Barracks

7
18

11/5

19/8
18/1

پادگان کمپیل )(Ft. Campbel

7
18

41/1
-

18
-

بندر آبردین)(Aberdeen

7
18

93
44/1

16/7
95/8

 -4-4مدول االستیسیته
آزمایش تعیین مدول االستیسیته عموماً روی نمونههای مغزهگیری شده از پروژههای بتن غلتکی انجام نمیشود .آزمایشهای
محدود به نمونههای مغزهگیری شده از مقاطع آزمایشی که در مقیاس کامل ساخته شدهاند نشان میدهند که مدول االستیسیته
یتن غلتکی با مدول االستیسیته بتن معمولی ،با میزان سیمان یکسان ،برابری کرده با اندکی بیشتر است[.]9

 -5-4پدیدۀ خستگی
خستگی ،یک پروسه در حال پیشرفت و دائمی تغییرات در داخل مصالح تحت تکرار تنش توسط نیروهای خارجی و یا تغییرات
دما است .آزمایشهایی که بهمنظور بررسی اثر خستگی روی بتن غلتکی انجام شدهاند محدود میباشند . .تحقیقات گستردهای که
در برزیل در خصوص رفتار خستگی روسازی بتن غلتکی انجام گرفت ،نشان دادند که این روسازی ،دارای رفتار خستگی شبیه به
روسازی بتنی است .البته میتوان انتظار داشت که برای مقادیر درصد سیمان مشابه ،روسازی  RCCPدارای مقاومت بیشتر در
Splitting tensile strength

9
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برابر خستگی باشد؛ زیرا نسبت آب به سیمان در اینگونه مخلوطها بطور قابل مالحظهای کمتر است .همچنین این تحقیقات نشان
داده است که دانهبندی سنگدانه نقش نسبتا مهمی در رفتار خستگی دارد .بطوریکه مخلوطهای با درصد درشتدانه بیشتر دارای
مقاومت بهتری در برابر رشد ترکها نسبت به مخلوطهای با سنگدانه ریزترمیباشد؛ بطوریکه شروع آن در حدود  %61عمر خستگی
است .همچنین با داشتن سیمان مشابه ،تراکم مخلوط نقش مهمی روی رفتار خستگی بتن دارد و باید در هنگام اجرا بهخوبی
کنترل گردد تا عمر خستگی مورد نظر در پروژه حاصل شود53[ .و10و ]94

 -6-4مقاومت چسبندگی بین الیهای
یکی از خواص مهم بتن غلتکی ،مقاومت چسبندگی بین الیهای آن میباشد .مقاومت چسبندگی مشخص میکند که آیا روسازی
ساخته شده با بتن معمولی در چند الیه را میتوان بصورت یک الیۀ منفرد درنظر گرفت یا اینکه بتن مذکور بصورت الیههایی با
چسبندگی جزئی یا بدون چسبندگی عمل میکند .آنچه مسلم است این است که ظرفیت انتقال بار الیههای دارای چسبندگی کم
یا بدون چسبندگی ،مشخصاً کمتر از ظرفیت انتقال بار مربوط به زمانی است که در اثر چسبندگی خوب بین الیهای ،الیهها
بهصورت یک الیه واحد عمل میکنند .در محل درزهای سرد ،مقاومت چسبندگی ایجاد شده کم میباشد .در بهترین حالت،
مقاومت چسبندگی بتن در محل درز بین الیهها باید حداقل  10درصد مقاومت بتن غلتکی مربوط به قسمتهای اصلی الیههای
موردنظر باشد ،چرا که ساخت آنها بر اساس دستیابی به خواص مکانیکی دقیق انجام گرفته است[ .]8مطابق نتایج بررسیهای
برخی از محققین ،استفاده از دوغاب سیمانی بین الیهای در بتن غلتکی ،زمینهساز افزایش مقاومت بینالیهای نسبت به حالت
بدون دوغاب بوده و درصورت بکارگیری آن ،با افزایش نسبت آب به سیمان دوغاب ،مقاومت چسبندگی بین الیهای کاهش
مییابد .همچنین تغییرات شرایط بین الیهای ،تأثیر محسوسی بر نتایج تغییر مکان برشی ندارد ،در حالی که افزایش فشار نرمال
میزان تغییر مکان برشی حداکثر را افزایش میدهد [.]15

 -7-4دوام
با توجه به روش ساخت و بتنریزی مربوط به بتن غلتکی ،امکان وجود هوای زیاد در داخل طرح اختالط بتن غلتکی در پروژههای
اجرایی وجود ندارد .نمونههای بتن غلتکی مغزهگیری شده از پروژههای روسازی ،وقتی تحت آزمایش یخ زدن و ذوب شدن قرار
میگیرند ،دوام خوبی را از خود نشان نمیدهند .اما این بدین معنی نیست که بتن غلتکی در محل کارگاه نیز دوام خوبی از خود
نشان نمی دهند .بهترین روش برای ارزیابی دوام بتن غلتکی ،بررسی آن تحت تأثیر چرخههای یخ زدن و ذوب شدن در عمل
میباشد[] 8؛ اما با این وجود ،تاریخ طوالنی استفاده از این بتن در کانادا و در نواحی شمالی امریکا نشان از رضایتبخش بودن دوام
این بتن دارد [ .]11برای انجام آزمایش ذوب و انجماد طبق برخی نتایج بدست آمده ،روش  Bاستاندارد  ASTM C666نسبت
به روش  Aاستاندارد  ، ASTM C666احتماال مقاومت در برابر ذوب و انجماد روسازی بتن غلتکی را با دقت بیشتری برآورد
میکند]13[ .
محققین دریافتند که عدم عملآوری مناسب ،افت مقاومت در حدود  41درصد و استفاده از ترکیبات عملآوری افت مقاومت 91
درصدی نسبت به عملآوری مرطوب را به همراه دارد .همچنین ،نحوه عملآوری بر مقاومت خمشی بتن غلتکی نسبت به مقاومت
فشاری تآثیر بیشتری دارد .تأثیر عملآوری بر خصوصیات دوام بتن غلتکی از قبیل مقدار تخلخل ،جذب آب و نفوذپذیری هم
مشابه خصوصیات مکانیکی میباشد و عمل آوری مرطوب برای بتن غلتکی روسازی راه پیشنهاد شده است [14و .]11همچنین
مطالعات برخی محققین نشانگر آن است که با کاربرد سیمان نوع ( Vضد سولفات) ،بتنهای غلتکی روسازی دوام مناسبی در
برابر محیطهای سولفاتی خواهند داشت [19و .]16برخی محققین طی مطالعات خود دریافتند که میتوان در بتن غلتکی حباب
هوا ایجاد کرد .منافذ هوای ایجاد شده مقاومت در برابر انجماد-ذوب را بهبود زیادی میبخشد .الزم به ذکر است که ایجاد حباب
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هوا در مخلوطهای کمسیمان نسبت به مخلوطهای پرسیمان بدلیل درصد سنگدانههای بیشتر این نوع مخلوطها بسیار سختتر
است17[.و .]18

 -8-4خواص سطحی بتن غلتکی جادهای
بتن غلتکی دارای سطحی خشن و ناصاف میباشد .خواص سطحی باید از نقطهنظر بافت سطح ،11همواری سطح 16و نفوذپذیری در
برابر آب 17بررسی شود[.]11
 -1-8-4بافت سطح :اندازه و نوع سنگدانههای موجود در بتن در شکل بافت سطحی ایجاد شده نقش اصلی را ایفا میکند .هر
چه اندازه بزرگترین سنگدانه کوچکتر انتخاب شود ،سطح بدست آمده دارای بافتی ریزتر و یکنواختتر خواهد بود.]90[ .
 -2-8-4همواری سطح :استفاده از ماشینهای راهسازی ،که در تراکم آسفالت با چگالی زیاد بکار میروند ،به ایجاد سطحی
هموار برای روسازیهای بتن غلتکی کمک می کنند .بتن غلتکی قابلیت استفاده برای هر نوع شرایط حمل و نقلی را دارد؛ اما به
علت نقش آن در کاهش سرعت عبور و مرور تا حدود  16-64کیلومتر بر ساعت ،از آن در ساخت روسازیهای مربوط به
اتوبانهای اصلی استفاده نمیگردد .اما با استفاده از روکش آسفالت میتوان سطحی همواره برای جادۀ موردنظر ایجاد کرد؛ که در
این صورت میتوان سرعت حمل و نقل را نیز افزایش داد [90و.]95
 -3-8-4نفوذپذیری در برابر آب :بافت غیریکدست سطح روسازی ساخته شده با بتن غلتکی ،میزان نفوذپذیری آب به داخل
بتن را افزایش می دهد؛ در اثر نفوذ آب به داخل بتن ،سازوکارهای مربوط به یخزدن و ذوب شدن و دیگر خسارتهای ناشی از
ورود آب به سطح روسازی شروع به فعالیت میکنند .با توجه به نتایج بدست آمده نفوذپذیری آب به داخل روسازیهای بتن
غلتکی از روسازیهای بتن معمولی بیشتر میباشد .یکی از راهحلها برای کاهش نفوذپذیری ،استفاده از افزودنی مانند دوده
سیلیس 18میباشد .اما با وجود آنچه که گفته شد بررسیهای انجام شده نشان میدهد نفوذپذیری اثری روی روسازیهای بتن
غلتکی ندارد .به ویژه اینکه هیچ گزارشی مبنی بر تخریب این بتن تحت اثر یخ زدن و ذوب شدن ،حتی پس از گذشت چند دهه از
ساخت آن در مناطق سردسیر مانند کانادا وجود ندارد [.]91

 -5نتیجهگیری
با در نظر گرفتن مزایایی که بدان اشاره شد و با افزایش دانش فن ی و کسب مهارت در زمینه مراحل ساخت و اجرا و در
نظر گرفتن تمهیدات اجرایی مورد نیاز که خود موجب غلبه بر محدودیتهای موجود در این زمینه میگردد ،میتوان از
روسازی بتن غلتکی در پروژههای کشور بهطور مؤثری بهره برد .البته آگاهی و توجه به نکات اجرایی می تواند موجب
افزایش کیفیت و کارایی بتن غلتکی تولیدی گردد.
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