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مروری بر روش های مختلف طرح اختالط روسازی های بتن
غلتکی
رضا مهرعلیزاده ،1مهدی چینی ،2محمد شکرچی زاده ،3مجتبی کهندل نیا ،1شادی
2

آزاد 1و بهار بیهقی ،1رضا بنی اردالن

( )5کارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسي دانشگاه تهران
( )2کارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران
( )1عضو هيئت علمي گروه عمران دانشكده فني ،دانشگاه تهران و سرپرست انستيتو

چكيده :
روشهای متعددی برای تعيين نسبت های اختالط بتن غلتكي ( )RCCPتوسط سازمان ها و کميته های بتن ارائه شده است .اين
روش ها عموما تجربي ،نيمه تج ربي و براساس روش های تئوری مي باشد .اگرچه ،عموما در روش های مختلف طرح نسبت
اختالط ،از دو رويكرد تراکم خاک و رويكرد رواني (کارايي) استفاده مي شود .اين دو رويكرد به ترتيب براساس بهينه سازی چگالي
خشک نمونه بواسطه رطوبت بهينه و طرح اختالط بواسطه حجم مطلق تعريف شده اند .در اين مقاله به بررسي روش های مختلف
ارائه شده جهت تعيين نسبت های اختالط بتن غلتكي پرداخته شده است که عبارتند از :روش طرح اختالط ( PCAراهنمای بتن
غلتكي روسازی( ACI ،)5گزارش بتن غلتكي روسازی ،)2روش خمير بهينه و روش اجسام معلق .روش تراکم خاک  PCAبصورت
گسترده ای برای طرح نسبت اختالط روسازی های بتن غلتكي مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين راستا ،در اين مقاله روش تراکم
خاک  PCAبه عنوان روش اصلي انتخاب شده است و روشهای ديگر به جزئيات با روش  PCAمقايسه شده اند.

واژگان کليدی  :بتن غلتكي – طرح اختالط – روسازی – ACI - PCA

Guide For Roller-Compacted Concrete Pavements
Report on Roller-Compacted Concrete Pavements

1
2
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 -1مقدمه :
در دهه های اخير استفاده از بتن غلتكي در صنعت سازه های بتني بيش از پيش شده است.در حيطه سازه های مهندسي ،بتن
غلتكي در راستای صنعت سازه های «سد» و «روسازی راه» مورد استفاده قرار مي گيرد .تعريف بتن غلتكي روسازی از نقطه نظر
 ACI 325.10Rاز قرار زير ميباشد :بتن غلتكي مخلوطي سفت از مجموعه سنگدانه ها (با حداکثر اندازه ¾ اينچ ( 53ميليمتر))،
مواد سيماني و آب مي باشد که با غلتک های ويبره ای متراکم مي گردد و طي واکنش هيدراتاسيون تبديل به بتن مي شود (.)5
برای سازه های بتن غلتكي روش های متعددی برای طراحي نسبت اختالط ارائه شده است .بنابراين ،انتخاب يكي از اين روش ها
به عنوان يک روش استاندارد مشكل است :
Portland Cement Association (PCA 2010) – Guide For Roller-Compacted Concrete
Pavements – National Concrete Pavement Technology Center – August 2010
American Concrete Institute (ACI) – ACI325.10R - Report on Roller-Compacted
)Concrete Pavements – 1995 (Reapproved 2001
Corps of Engineers Method
High Paste Method
(روش عددی)Solid Suspension Model

1.
2.
3.
4.
5.

در تمامي روش های فوق هدف از توليد طرح اختالط بتن غلتكي ،بدون توجه به روش استفاده شده اين است که حجم خمير
کافي جهت پ وشاندن سنگدانه ها را داشته باشد و فضای خالي بين آنها را نيز پر کند ،مقاومت مكانيكي و مشخصات االستيک
مورد نظر را داشته باشد ،مشخصات کارايي مورد نظر را داشته باشد تا به آساني چگالي موردنياز بدست آيد ،و پايايي کافي داشته
باشد تا در شرايط زيست محيطي موجود دوام آورد ( .)2بنابراين  ،آگاهي کامل از روش های مختلف در طراحي طرح مخلوط های
روسازی بتن غلتكي از اهميت زيادی برخوردار است.

 -2مشخصات مهندسی بتن غلتکی :
مشخصات بتن غلتكي مشابه مشخصات روسازی بتني معمولي ( )Conventional Pavementمي باشد ،با اين تفاوت که
نسبت اختالط بتن غلتكي و روش اجرای روسازی غلتكي متفاوت ميباشد .مشخصات مهندسي ذکر شده برای بتن غلتكي ،از
آزمايش های انجام شده بر روی نمونه های استوانهای بدست آمده از پروژههای واقعي روسازی استخراج شدهاست.
آزمايش های مورد نياز برای تعيين مشخصات مهندسي بتن غلتكي شامل موارد زير مي باشند :







 : ASTM C1435 / C1435Mاستاندارد ساخت نمونه های استوانهای بتن غلتكي بوسيلهی چكش ويبره ()1
 : ASTM D1557آزمايش تعيين مشخصات آزمايشگاهي تراکم خاک به روش اصالح شده (ft-lbf/ft3 10555
()4( )) kN/m3 2055
 : ASTM C39 / C39Mاستاندارد تعيين مقاومت فشاری نمونههای استوانهای ()1
 : ASTM C42 / C42Mروش استاندارد ايجاد و آزمايش هسته و تير های بتني ()0
( : ASTM C1170 / C1170Mآزمايش وبه) استاندارد تعيين رواني و چگالي بتن غلتكي با ميز لرزه ()0
 : ASTM C78استاندارد آزمايش تعيين مقاومت خمشي بتن (با استفاده از تير ساده و بارگذاری  1نقطهای) ()8

 -5-2مقاومت فشاری و خمشي :
مقاومت بتن غلتكي به عواملي چون عيار سيمان ،نسبت آب به سيمان ،کيفيت سنگدانهها و درجه تراکم بتن بستگي دارد .عموما،
مقاومت فشاری و خمشي روسازی غلتكي مي تواند در حد و حدود روسازی بتني معمولي باشد.
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 -5-5-2مقاومت فشاری :
مقاومت فشاری بتن غلتكي عموما در محدوده  4555تا  28( psi 0555تا  )MPa 45مي باشد .در بعضي پروژهها تا مقاومت های
بيشتر از  )MPa 48( psi0555نيز بدست آمده است .استفاده از دانهبندی متراکمِ سنگدانه ها در طرح اختالط بتن غلتكي نيز در
کسب مقاومت فشاری تاثير گذار است .نسبت آب به سيمان کم در طرح اختالط بتن غلتكي باعث ايجاد ماتريس سيمان با
تخلخل کم مي شود که منجر به افزايش مقاومت فشاری مي گردد .هر نسبت اختالط دارای درصد رطوبت بهينه مي باشد که در
اين درصد رطوبت بيشينه چگالي خشک بدست مي آيد .در قسمت  4مراحل تعيين نسبت اختالط بر اساس مقاومت طراحي درج
شده است (.)2

 -2-5-2مقاومت خمشي :
مقاومت خمشي رابطه مستقيمي با چگالي و مقاومت فشاری بتن دارد .در روسازی بتن غلتكي ،با توجه به نسبت آب به سيمان
کم ،چگالي خمير و چسبندگي آن با سنگدانهها باالست .در نتيجه ،مقاومت خمشي بتن غلتكي عموما باالست و در محدوده 155
تا  1.1( psi 5555تا  )MPa 0مي باشد .رابطه بين مقاومت خمشي و مقاومت فشاری بتن غلتكي بصورت زير مي باشد :

fr  C f c

()5
که،
 ،مقاومت خمشي (بارگذاری سه نقطهای))MPa( psi ،
 ،مقاومت فشاری)MPa( psi ،

 ،Cضريب ثابت وابسته به اختالط واقعي بتن غلتكي بين  3تا ( 55برای  )psiيا بين  5.040تا ( 5.351برای )2( )MPa

 -3انتخاب مصالح بتن غلتکی :
انتخاب صحيح مصالح در توليد بتن غلتكي بر روی کيفيت ترکيبات بتن غلتكي بسيار تاثيرگذار است .بنابراين ،مشخصات مصالح
مصرفي مورد استفاده در طرح مخلوط های بتن غلتكي در ذيل آمده است.

 -5-1سنگدانهها :
سنگدانههای معدني حدود  %81وزن بتن غلتي را تشكيل مي دهند و نقش مهمي در کسب کارپذيری موردنظر ،چگالي طراحي
تحت تراکم ويبرهای ،مقاومت خمشي و فشاری ،مشخصات حرارتي ،مشخصات بلند مدت و دوام ايفا مي کند (.)2
سنگدانه های مصرفي در روسازی بتني معمولي که نتايج مطلوبي به همراه داشته باشد مي تواند در روسازی بتن غلتكي نيز مورد
استفاده قرار گيرد .مشابه بتن معمولي ،طي اجرای پروژه الزم است سنگدانه های منبع برای کيفيت و رواني مطلوب مورد ارزيابي
قرار گيرند .منظو ر از روانيِ دانه بندی سنگدانه ها مشخصاتي از قبيل جذب آب ،وزن مخصوص ،شاخص خميری ،مقاومت سايشي،
واکنش پذيری قليايي-سيليسي ( )ASRو دوام مي باشد (.)2
انتخاب صحيح سنگدانهها و دانهبندی سنگدانهها برای روسازی بتن غلتكي احتمال جداشدگي را کاهش مي دهد و مقاومت و دوام
روسازی را بهبود مي بخشد .عالوهبراين ،انتخاب سنگدانهها بر روی ميزان آب و مواد سيماني مورد نياز تاثير گذار مي باشد (.)2
مخلوط سنگدانه با دانه بندی خوب و متراکم در بتن غلتكي مطلوب مي باشد .در اکثر موارد ريزدانه ها و درشتدانهها بصورت
مخلوط تهيه مي شود که دانه بندی مطلوب را داشته باشد .شكل  5دانه بندی مناسب برای ريزدانهها ،درشتدانهها و مخلوط آنها
را پيشنهاد مي کند.
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حد پايين درشتدانه
حد باالی ريزدانه

حد باال مخلوط
حد پايين ريزدانه

حد پايين مخلوط
حد باالی درشتدانه

درصد
عبور
ی

شماره الک

شکل  .1دانه بندی توصیه شده
برای داشتن بتن غلتكي با کيفيت باال ،الزم است درشت دانه ها و ريز دانه ها محكم و مداوم باشند .الزم است برای ارزيابي کيفيت
سنگدانه ها ،آزمايش های ليست شده در استاندارد  ASTM C33برای ارزيابي مشخصات فيزيكي تمامي سنگدانه های مصرفي
در طرح اختالط بتن غلتكي صورت بگيرد (.)3 ,2
 -5-5-1درشت دانه ها :
برای طرح اختالط بتن غلتكي ،درشت دانه های مطابق با استاندارد  ASTM C33پيشنهاد مي گردد ( .)3 ,2جهت داشتن
سطحي محكم و برای جلوگيری از جداشدگي ،بيشترين بعد اسمي سنگدانه ها بايد از  1/4اينچ ( 53ميليمتر) کوچكتر باشد.
معموال بيشترين بعد اسمي سنگ دانه ها بين محدوده  1/8تا  1/4اينچ ( 50تا  53ميليمتر) تغيير مي کند .در صورت داشتن
نسبت های اختالط مناسب (با ريز دانه های کافي) ،با  NMSAبيش از  1/4اينچ ( 53ميليمتر) (تا حد  5 5/2اينچ (18
ميليمتر)) نيز مي توان به سطحي با کيفيت خوب دست يافت .برای کاهش جداشدگي ،افزايش چسبندگي و بهبود کيفيت
رانندگي مي توان از  NMSAهای کوچكتر از  1/4اينچ ( 53ميليمتر) ( به کوچكي  5/2اينچ ( 51ميليمتر)) استفاده نمود.
اگرچه ،در صورت استفاده از  NMSAهای کوچک ،ميزان مصرفي سيمان افزايش مي يابد که منجر به کاهش مقاومت روسازی
مي شود .عالوه بر آزمايش های معمول که بر روی درشت دانه ها صورت مي گيرد ،الزم است آزمايش سايش لوس آنجلس
(مطابق استاندارد  )AASHTO T96 / ASTM C131انجام شود ( .)55 ,55در بعضي موقعيت ها انجام آزمايش های سالمت
( ،)51 ,52( )AASHTO T104 / ASTM C88واکنش پذيری قليايي-سيليسي ( ASTM C586و / ASTM C1105
 ،)50-54( )AASHTO T303ضريب دوام ( )58 ,50( )AASHTO T103 / ASTM D3744و ضريب انبساط حرارتي
( )53( )AASHTO TP60ضروريست.

 -2-5-1ريزدانه ها :
ريزدانه ها بايد الزامات مربوط به دوام ذکر شده در استاندارد  ASTM C33را داشته باشند .استفاده از سنگدانههای ريز تر از
الک شماره  01( 255ميكرون) ،درصورتيكه پالستيک نباشند ،برای پر کردن فضای خالي سنگ دانه ها مناسب مي باشند.
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بنابرا ين ،منبع سنگ دانه های که گرد و غبار زيادی در محل دپوی آنها موجود باشد ،درصورتيكه پالستيک نباشند ،برای استفاده
در طرح اختالط بتن غلتكي ميتواند مفيد باشد (.)3 ,2
اسكلت سنگدانه های مصرفي در بتن غلتكي که تحت تراکم تحكيم مي يابند بسيار تحت تاثير ريزدانه ها مي باشند .استفاده از
ريزدانه های بيشتر منجر که کاهش ميزان سيمان مصرفي و خمير مربوطه مي شود که درصورتيكه با دانهبندی مناسب با درشت
دانه ها مخلوط شود ،يک مخلوط تراکمپذير و با دوامي را به ارمغان ميآورد .برخالف مخلوط های آسفالتي ،گوشه دار بودن
ريزدانه ها در مخلوط های بتن غلت كي از اهميت بااليي برخوردار نيست .کامال گوياست که کارپذيری و مقاومت در برابر
شيارشدگي مخلوط های آسفالتي بسيار تحت تاثير گوشه دار بودن ريزدانه هاست .برخالف مخلوطهای آسفالتي ،استفاده از ريزدانه
های طبيعي (کروی) در مخلوط های بتن غلتكي جهت ايجاد ماتريس قوی بسيار معمول مي باشد.

 -2-1مواد سيماني :
مخلوط های بتن غلتكي مي تواند از هرگونه انواع سيمان های هيدروليكي ،سيمان مخلوط و يا ترکيبي از سيمانهای هيدروليكي
و پوزوالن ساخته شود .اطالعات دقيق تری در خصوص انتخاب و استفاده سيمان های هيدروليكي و مكمل های سيماني در
گزارش  ACI 225Rگردآوری شده است (.)25
مشابه بتن معمولي ،مصالح مورد استفاده در مخلوط های بتن غلتكي بايد بگونهای انتخاب شوند که مقاومت شيمياييِ کافي در
برابر حمالت سولفاته ،واکنش های قليايي و ساييدگي داشته باشد .نوع مواد سيماني تاثير چشمگيری در هيدراتاسيون و روند
کسب مقاومت دارد که در نتيجه آن بر روی مقاومت بتن در سنين پايين اثر گذار مي باشد.
در روسازی بتن غلتكي استفاده از سيمان های تيپ  Iو  IIبسيار رايج و معمول مي باشد .درصورتيكه مقاومت باال در سنين پايين
مدنظر باشد مي توان از سيمان تيپ  IIIاستفاده نمود .سيمان تيپ  Vنيز بايد در مناطقي مورد استفاده قرار بگيرد که خاک
موجود در آن مناطق شرايط مناسبي داشته باشد .مواد سيماني بايد الزامات ذکر شده در استاندارد های  ASTM C150و
 ASTM C1157را داشته باشد (.)22 ,25
مصالح سيماني مكمل ( ) SCMنيز مي تواند جهت اطمينان از تراکم کافي در مخلوط هايي که ريزدانههای با دانهبندی استاندارد
دارد مورد استفاده قرار گيرد .اگرچه در اياالت متحده آمريكا استفاده از مصالح سيماني مكمل رايج نيست .در صورت استفاده،
مصالح سيماني مكمل کارپذيری بتن را بهبود مي بخشند ،واکنش پذيری قليايي سنگدانه ها و واکنش پذيری قليايي-سيليسي را
کاهش مي دهند و زمان تراکم را افزايش مي دهند .در صورت استفاده از ميكروسيليس شرايط ذوب و يخ را نيز بهبود مي بخشد
(.)2
 -1-1آب :
در بتن غلتكي ،آب مورد نياز هيدراتاسيون شيميايي از دو منبع تامين مي شود .قسمتي از آن از طريق آب اضافي (آب آزاد) در
ريزدانه ها و درشت دانه ها تامين مي شود و قسمت ديگر آن با اضافه کردن آب به ميكسر تامين مي شود .کيفيت آب مصرفي
بايد الزامات استاندارد  ASTM C1602را داشته باشد .پيش از اجرای پروژه الزم است کيفيت آب توسط مهندسان مجرب تاييد
شده باشد (.)21

 -4تعیین طرح اختالط :
بطور کلي روش های تعيين طرح اختالط بتن غلتكي بر اساس موارد زير است :


استفاده از روش تراکم خاک برای روسازی های بتن غلتكي معمول و رايج مي باشد .بنابراين ،اين روش با جزئيات در
ادامه توضيح داده خواهد شد.
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روش تراکم خاک بصورت گستردهای برای طرح نسبت اختالط روسازی های بتن غلتكي مورد استفاده قرار ميگيرد.
طبق اين روش رابطه ای بين چگالي و درصد رطوبت مخلوط های بتن غلتكي ايجاد مي شود به اين منظور که حداکثر
چگالي نمونه های متراکم شده بدست آيد.

در ادامه روش های متداول در طراحي مخلوط بتن غلتكي مورد بررسي قرار ميگيرد:

 -1-4روش تراکم:
روش تراکم خاک ارائه شده در  PCAشامل مراحل زير مي باشد:
)5
)5
)2
)1
)4
)1
)0

انتخاب مقاومت طرح
انتخاب سنگدانه های خوب دانه بندی شده
انتخاب محدوده متوسطي از مصالح سيماني
رسم نمودار درصد رطوبت-چگالي
آماده سازی نمونه ها برای سنجش مقاومت فشاری
آزمايش نمونه ها و انتخاب عيار سيمان موردنياز
محاسبه نسبت های اختالط

در ذيل مراحل فوق شرح داده خواهد شد :

 -5انتخاب مقاومت طرح
به جهت تنوع مصالح و متفاوت بودن شرايط اختالط و اجرا ،الزم است طرح اختالط های بتن غلتكي در آزمايشگاه ساخته شوند تا
)" ناميده
مقاومت های بيش از مقاومت موردنظر بدست آيد .مقاومت مورد نظر تحت عنوان نام "ميانگين مقاومت موردنياز (
را برای بتن معمولي نشان داده است .اگرچه ،برای مخلوط های بتن غلتكي استاندارد
مي شود ACI 214R-02 .روش تعيين
درج نشده است .پيشنهاد مي شود از دستورالعمل ذکر شده در استاندارد ( ACI 214R-02به جز
تاييد شدهای برای تعيين
قسمت تعيين ) پيروی شود (.)24
و ضوابط تاييد مقاومت را تعريف کند .ميانگين مقاومت
پيشنهاد مي شود برای هر پروژهای ،طراح ،ميانگين مقاومت مورد نياز،
) برابر با مجموع مقاومت طراحي ( ) با ضريب اطمينان مي باشد.
مورد نياز (

 -5انتخاب سنگدانه های خوب دانه بندی شده :
در مرحله اول الزم است سنگدانه ها از نقاط نظر دانه بندی ،مقاومت در برابر جداشدگي و تراکم پذيری بهينه شود.دانه بندی
سنگدانه های مخلوط بايد دانه بندی حداکثر چگالي را بدست دهد .شكل اساليد بعد دانه بندی مناسب بتن غلتكي را به همراه
منحني فولر برای حداکثر اندازه  4/1اينچ ( 53ميليمتر) را نشان مي دهد .منحني فولر روشي برای تعريف دانه بندی متراکم به
منظور دستيابي به حداکثر چگالي با هر حداکثر اندازه سنگدانه ميباشد.
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شکل  .2دانه بندی توصیه شده در PCA
محدوده نشان داده شده در شكل بر اساس دانه بندی پيشنهادی ( PCA 2006توليد بتن غلتكي) ميباشد ،با اين تفاوت که
حداکثر درصد عبوری از الک شماره  4کمي افزايش يافته است .عموما ،در صورت استفاده از سنگدانه هايي که دانه بندی آنها در
محدوده پيشنهادی باشد ،بتن توليد شده ميتواند در حوالي حداکثر چگالي متراکم گردد .بغير از ذرات کوچكتر از الک شماره
 ،555منحني فولر در بين محدوده پيشنهادی قرار ميگيرد.

 -2انتخاب محدوده متوسطي از مصالح سيماني
انتخاب مصالح سيماني براساس مشخصات پروژه ،موارد اقتصادی ،ميزان دسترسي به مصالح و الزامات توليد تعيين ميشود .برای
شروع ،مي توان ميزان  55تا  51درصد برای سيمان بدون مصالح مكمل سيماني بمنظور پوشاندن درشت دانه ها در نظر گرفت.
مصالح سيماني بصورت درصدی از کل مصالح خشک بيان مي گردد و با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود.
()2

مصالح سيماني (= )%

* 555

 -1رسم نمودار درصد رطوبت-چگالي :
برای درصد مصالح سيماني ثابت ،درصد رطوبت های مختلفي جهت رسم نمودار درصد رطوبت-چگالي انتخاب گردد.
برای اکثر سنگدانه ها ،درصد رطوبت بهينه در محدوده  1تا  8درصد بدست مي آيد .پيشنهاد ميشود درصد رطوبت های مختلفي
در محدوده های نشان داده شده در نمودار اساليدهای بعدی انتخاب شود و يا بر اساس تجربيات قبلي محدوده هايي انتخاب
گردد.
درصد رطوبت مطابق با رابطه زير محاسبه ميگردد :
()1

درصد رطوبت (= )%

* 555

برای هر درصد مصالح سيماني ،ميتوان حداکث ر چگالي خشک و درصد رطوبت بهينه را با انجام آزمايش پروکتور اصالح شده
( )ASTM D1557را بدست آورد .در صورت استفاده از سنگدانه های ضعيف ،الزم است جهت جلوگيری از شكست سنگدانه ها
از آزمايش پروکتور استاندارد ( )ASTM D698استفاده نمود .روش ديگر برای تعيين رابطه درصد رطوبت-چگالي ،انجام آزمايش
استاندارد ( ASTM C1170استاندارد تعيين رواني و چگالي بتن غلتكي با استفاده از ميز ويبره) مي باشد (.)21 ,0 ,4
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پيشنهاد مي شود برای هر  1درصد مصالح سيماني مختلف ،حداقل  1منحني درصد رطوبت-چگالي رسم شود .به عنوان مثال،
مي توان از درصد های  %52 ،%55و  %54برای  1درصد مصالح سيماني مختلف استفاده نمود.

 -4آماده سازی نمونه ها برای سنجش مقاومت فشاری :
برای هر درصد مصالح سيماني ،با استفاده از چكش ويبره ( )ASTM C1435و يا روش ميز ويبره (  )ASTM C1176نمونه های
استوانه ای مقاومت فشاری آماده شود ( .)20 ,1نظير هر يک از درصد مصالح سيماني ،تمامي نمونه ها بايستي در درصد رطوبت
بهينه متناظر ساخته شود.

 -1آزمايش نمونه ها و انتخاب عيار سيمان موردنياز :
نمونه ها برای تعيين مقاومت فشاری در درصد مصالح سيماني انتخاب شده آزمايش شوند .منحني مقاومت فشاری بر حسب
درصد مصالح سيماني رسم شود .با استفاده از اين منحني ،درصد سيماني که مقاومتِ موردنيازِ تعيين شدهی قبليِ پروژه را
برآورده سازد انتخاب شود .همانطور که گفته شد ،مقاومت مورد نياز ( ) برابر مجموع مقاومت طراحي ( ) و ضريب اطمينان
مي باشد.

 -0محاسبه نسبت های اختالط
درصورتيكه درصد مصالح سيماني مورد نياز اختالف زيادی با تمامي درصد سيمان های انتخاب شده داشته باشد ،منحني درصد
رطوبت -چگالي ديگری برای تعيين درصد رطوبت بهينه در درصد مصالح سيماني جديد تشكيل شود .درصورتيكه درصد رطوبت
بهينه با تغيير درصد مصالح سيماني تغييرات قابل توجهي نداشته باشد ،مي توان درصد رطوبت بهينه را در درصد مصالح سيماني
مورد نياز با درونيابي بدست آورد .درنهايت ،با انتخاب درصد مصالح سيماني مورد نياز و درصد رطوبت بهينه ،مي توان نسبت های
طرح اختالط نهايي را برای پروژه محاسبه نمود .برای تعيين وزن مصالح و حجم متناظر آنها بايد شرايط ( SSDسطح اشباع
خشک) را برای سنگدانهها استفاده نمود.

 -2-4روش روانی یا کارپذیری ()Consistency or Workability
روش رواني يا کارپذيری بر اساس استاندارد  ACI 211.3Rتدوين شده است .اين روش برای تعيين نسبت های طرح اختالط بتن
غلتكي با بزرگترين اندازه اسمي دانه  10.1ميليمتر کاربرد دارد .در اين روش نيز الزم است نسبت های اختالط بگونه ای طرح
شوند که حجم خمير کافي برای پوشاندن سنگدانه ها و فضای خالي بين آنها موجود باشد .در اين روش معيار تعيين کارپذيری و
رواني بهينه ،انجام آزمايش وبه اصالح شده مي باشد .زمان وبه ،زمان تشكيل يافتن يک حلقه کامل شيره بتن به دور قالب وبه
تحت تحكيم ميباشد .مطابق پيشنهاد استاندارد  ،ACI 211زمان وبه مناسب برای تحكيم ،زمان بين  15تا  45ثانيه مي باشد
(.)20
الزم به ذکر است در تعيين طرح اختالط بتن غلتكي به روش رواني ،به جدول زير دقت شود.
جدول  .1مفاهیم عبارات آمده در تعیین طرح اختالط بتن غلتکی به روش روانی
نسبت حجمي پوزوالن به سيمان

حجم کل مالت

حداقل مقدار خمير سيمان

حجم مالت بدون هوا

نسبت حجم خمير بدون هوا به حجم
مالت بدون هوا

حجم ريزدانه
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حجم درشت دانه

حجم آب

حجم هوای مخلوط

حجم سيمان

حجم درشت دانه

حجم پوزوالن

حجم بتن

نسبت حجمي آب به مجموع
سيمان و پوزوالن

حجم خمير بدون هوا
روش رواني شامل مراحل زير مي باشد :
)5

انتخاب نسبت حجمي پوزوالن به سيمان (

)1

تعيين حجم درشت دانه (

)1

محاسبه حجم خمير بدون هوا (
تعيين حجم آب آزمايشي ( )

)0

)2

)

)
)

گام اول  :انتخاب نسبت حجمي پوزوالن به سيمان (

)4

تعيين حجم هوای مخلوط (

)0

)
تعيين حجم ريزدانه (
محاسبه حجم سيمان ( )

)8

 )3تعيين حجم پوزوالن ( )
 )55انجام آزمايش رواني بتن

تعيين حداقل حجم خمير سيمان ( )
)

 )55محاسبه وزن مصالح
 )52تعيين طرح نهايي و سنجش مقاومت فشاری

)

با توجه به شكل 1نسبت حجمي پوزوالن به سيمان و نسبت حجمي آب به مجموع سيمان و پوزوالن بر اساس مقاومت مورد نياز
و تيپ سيمان مصرفي برای توليد نمونه آزمايشي انتخاب شود :
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شکل .3نمودار تعیین نسبت حجمی پوزوالن به سیمان و نسبت حجمی آب به مجموع سیمان و پوزوالن بر اساس
مقاومت

گام دوم  :تعيين حداقل حجم خمير سيمان ( )
حداقل حجم خمير سيمان به دو روش قابل محاسبه مي باشد :
 )5با توجه به نسبت آب به سيمان انتخاب شده ،نمونه های مالت با درصد های مختلف ريزدانه ساخته شود .سپس به
روش ( ASTM D1557تراکم اصالح يافته) ،چگالي نمونه های مالت ساخته شده اندازه گيری شود .سپس با توجه به
نمودار چگالي مالت – حجم خمير ،حجم خمير مالتي که بيشترين چگالي را بدست دهد انتخاب شود.
 )2به عنوان جايگزين روش فوق ،ميتوان از يک روش تقريبي بهره جست .نسبت حجم خمير بدون هوا به حجم مالت
بدون هوا را ميتوان از محدوده  5.18تا  5.40انتخاب نمود.
گام سوم  :تعيين حجم درشت دانه (

)

حجم درشت دانه نيز به دو روش قابل تعيين مي باشد :
 )5در روش اول ،حجم درشت دانه بصورت آزمون و خطا بدست مي آيد .بدين گونه که نسبت های مختلف حجمي درشت
دانه و مالت با يكديگر ترکيب شوند .سپس ،زمان وبه اصالح شده بتن غلتكي اندازه گيری شود .مراحل فوق به ازای
نسبت های مختلف تكرار شود تا زمان وبه مورد نظر حاصل شود.
 )2مي توان از جدول زير برای تعيين حجم تقريبي درشت دانه استفاده نمود.
جدول  .2تعیین درصد حجمی درشت دانه
حداکثر اندازه اسمي سنگدانه
ميليمتر (اينچ)

درصد حجمي درشت دانه

(515 )0

 01تا 04

(551 )4 2/5

 05تا 01

(01 )1

 10تا 05

(10.1 )5 2/5

 12تا 10

(53 )4/1

 40تا 12

(3.1 )8/1

 42تا 48

گام چهارم  :تعيين حجم هوای مخلوط (

)

مقدار هوای بتن در محدوده بين  5تا  2درصد انتخاب شود .حجم هوای مخلوط بوسيله رابطه زير قابل محاسبه مي باشد :

()4

گام پنجم  :محاسبه حجم خمير بدون هوا ( )
حجم خمير بدون هوا به  2صورت محاسبه مي شود :
)5
()1
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که در اين رابطه ،حجم کل خمير (
()0
 )2درصورتيكه مقدار

) ،با رابطه زير حساب مي شود :

در گام  2انتخاب شده باشد :

()0
) با رابطه زير محاسبه مي شود :

که در اين رابطه حجم مالت بدون هوا (
()8

)

گام ششم  :تعيين حجم ريزدانه (

حجم ريز دانه نيز براساس گام پنجم بصورت زير محاسبه مي شود :
()3

)

گام هفتم  :تعيين حجم آب آزمايشي (

با توجه به نسبت حجمي آب به مجموع سيمان و پوزوالنِ انتخاب شده در گام اول ،داريم :
()55

گام هشتم  :محاسبه حجم سيمان (

)

حجم سيمان به صورت زير محاسبه مي شود :
()55

گام نهم  :تعيين حجم پوزوالن (

)

حجم پوزوالن بصورت زير محاسبه مي شود :
()52

گام دهم  :محاسبه وزن مصالح
با توجه به چگالي توده ای هر يک از مصالح ،وزن آنها محاسبه شود.

گام يازدهم  :انجام آزمايش رواني بتن
مطابق با استاندارد ،آزمايش وبه اصالح يافته بر روی بتن غلتكي توليد شده با طرح اختالط آزمايشي ،انجام شود تا رواني مورد نظر
حاصل شود.

گام دوازدهم  :تعيين طرح نهايي و سنجش مقاومت فشاری
پس از تعيين حجم نهايي سنگدانه ها ،دو نمونه اضافي با نسبت های آب به سيمان کمتر و بيشتر از مقدار انتخاب شده ساخته
شود .درنهايت ،منحني مقاومت فشاری برحسب نسبت آب به سيمان رسم شود تا طرح اختالط نهايي بتن غلتكي تعيين شود.

 -3-4روش : High Paste
اين روش طرح اختالط توسط سازمان آبادسازی اياالت متحده آمريكا ( )U. S. Bureau of Reclamationتدوين شده
است .بتن غلتكي توليد شده توسط اين روش عموما درصد مواد سيماني و پوزوالني باال با دانه بندی متوسط و کارپذيری باال دارد.
هدف اين روش توليد بتن غلتكي با نفوذپذيری بسيار پايين ميباشد که اين ويژگي با استفاده از ميزان بهينه مواد سيماني امكان
پذير است.
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مقدار آب مصرفي ،ريزدانه و درشت دانه بر اساس ارزيابي زمان وبه اصالح يافته در محدوده  55تا  15ثانيه با انجام آزمايش وبه
اصالح يافته ( )ASTM C1176بر روی مخلوط های بتنيِ آزمايشي تعيين مي گردد.

 -4-4روش عددی (مدل اجسام معلق) (: )Solid Suspension Model
در سالهای اخير ،يک روش تئوری و عددی برای طراحي نسبت های اختالط بتن غلتكي تحت نام «مدل اجسام معلق» معرفي
شد.
اين روش بر پايه بهينه سازی چگالي خشک مخلوط های بتن غلتكي ،برای تعيين نسبت های هريک از مصالح خشک (سيمان،
خاکستر بادی ،ميكروسيليس ،ماسه و درشت دانه) مي باشد.
با استفاده از روش بهينه سازی چگالي خشک ،مقدار آب الزم برای پوشاندن فضای خالي بين مصالح خشک محاسبه مي شود.
با در دست داشتن مشخصات مصالح موجود (دانه بندی ،وزن مخصوص و درصد ها) ،مي توان با استفاده از يک شبيه ساز
کامپيوتری مدل اجسام معلق را برای طرح اختالط بتن غلتكي مدل سازی کرد.
مزيت اصلي مدل اجسام معلق ،سرعت در محاسبات و بهينه سازی نسبت های اختالط مي باشد .در عين حال ،نيازی به انجام
تعداد زيادی آزمايشات آزمايشگاهي نمي باشد.

 -5نتیجه گیری :









روش تعيين طرح اختالط به روش تراکم خاک در استاندارد  ACI 211.3Rنيز آمده است .اين روش تقريبا مشابه
روش ارائه شده در استاندارد  PCA 2010مي باشد .يكي از تفاوت های اين دو روش در ميزان درصد مواد سيماني
پيشنهادی مي باشد.
استاندارد  PCA 2010محدوده  55تا  51درصد را برای انتخاب درصد اوليه سيمان بصورت نسبت وزن مصالح سيماني
کرده است .درحاليكه استاندارد  ACIمحدوده  52تا 50
به مجموع مصالح سيماني و سنگدانه های خشک پيشنهاد
درصد را بگونه نسبت وزن سيمان به وزن سنگدانه های خشک معرفي مي کند.
در روش تراکم خاک ( )PCAتعداد مقادير فرض شده نسبت به روش رواني ( )ACIکمتر مي باشد .بنابراين سرعت
همگرايي به نسبت های نهايي طرح اختالط ،در روش تراکم خاک بيشتر است.
جهت دستيابي به نسبت های نهايي طرح اختالط ،تعداد آزمايش های انجام شده در روش تراکم خاک کمتر از روش
رواني مي باشد.
در صنعت روسازی (آسفالتي يا بتني) ،تراکم خاک نسبت به رواني از اهميت زيادی برخوردار است .از اين رو ،استفاده
از روش تراکم خاک بسيار گسترده تر است.
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