
 

 "در مورد بتن غلتکی همه چیز"

 :آشنایی با بتن غلتکی

 .باشدیک روش جدید جهت اجرای بتن در کارهای عمرانی می RCC یا بتن غلتکی

ها و در انگلستان و به عنوان الیه زیر اساس جاده 1940و  1930های ایده استفاده از آن به دهه

 .گرددها باز میروسازی محوطه فرودگاه

عیار یا خشک شناخته شده و در زیر قشر آسفالت بکار در مصارف اولیه بنام بتن کم این مصالح

 .رفتمی

های عمرانی و عمدتًا به عنوان یک مصالح جنبی مطرح هر چند که در کلیه فعالیت بتن غلتکی

 .شده و مورد استفاده قرار گرفت

ن مصالح و تکنیک اجرای قابل میالدی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوا 1960از اوائل دهه 

 .سازی مطرح گردیده و دیری نپائید که مورد توجه و توسعه روز افزون قرار گرفتسد استفاده در

دگی در تولید و ترین آنها سابه عوامل متعددی بستگی داشت که مهم بتن غلتکی رواج استفاده از

 .باشدبه کارگیری و عدم نیاز به تجهیزات و تأسیسات اجرایی ویژه می

 .باشدای و سیمانی و درصد کمی آب میبه اختصار، متشکل از مصالح سنگدانه بتن غلتکی

های نازک و وسیع پخش شده و با بهره که به صورت مخلوط نسبتا خشک و بدون اسالمپ، در الیه

 .گرددهای ساده و ارتعاشی متراکم میگرفتن از غلتک
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های اجرایی این بتن بواسطه پیوستگی در اختالط، حمل و نقل و در مقایسه با بتن معمولی، هزینه

جویی در ها و همچنین از نظر صرفهسازی طراحیپخش کردن بتن و همچنین به خاطر ساده

 .باشدمیگذاری در دوره اجرایی، بسیار کمتر پرداخت سود سرمایه

 .باشداین روش دارای مزایای فنی سدهای بتنی و روش اجرای سریع و ارزن سدهای خاکی می

های متفاوتی توسط افراد مختلف با هدف بهینه کردن منابع ذکر شده ارائه گردیده تاکنون روش

 .است

جرای آالت عملیات خاکی در اکه مضمون همه آنها عبارت از استفاده از غلتک و سایر ماشین

 .باشدسدهای بتنی می
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 :های اجرای بتن غلتکیروش

 .دارد کاربرد …های بزرگ وهای حجیم سدها، شالودهبتنی است که در اجرای سازه بتن غلتکی

 .شودسازی و عملیات خاکی استفاده میآالت راهبرای اجرای آن از ماشین

 

اری است که با ویبراتور معمولی از مقد انرژی الزم برای اجرا و جا دادن این گونه مصالح بیش

 .گرددمین میأت

 به همین دلیل در صورت استفاده از مصالح و مواد سیمانی مشابه آنچه در بتن لرزاننده سنتی

(CVC)  شوندیا بتن متعارف به کار برده می. 
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دست  (CVC) توان به کیفیتی بهتر از کیفیت بتن متعارفهای متوالی بتن، میبا اجرای الیه

 .یافت

ها با از سوی دیگر، مانند سدهای خاکی، ناحیه بین دو الیه متوالی و ناحیه واقع در درون الیه

 .یکدیگر متفاوتند

در مقایسه با بتن متعارف، امکان دستیابی به سرعت زیادتری را فراهم  بتن غلتکی روش اجرای

 .سازدمی

حجم بتن و کاهشی قابل مالحظه در زمان جویی در قیمت واحد که مزایای اقتصادی چون صرفه

 .داشت خواهد پی در را …و  بندیقالب ساخت و همچنین در

مصالح سنگی خنثی، مواد سیمانی و همچون تمامی انواع موجود بتن، مخلوطی از  بتن غلتکی

 .آب است

های حجیم از جمله سدهای وزنی مصالح و روشی نوین برای ساخت اقتصادی سازه بتن غلتکی

 .باشدمی

به کار گرفته شده و با استفاده از  کخا های تکنولوژی بتن ودر این نوع بتن ترکیبی از ویژگی

 .شودآالت ساخت سدهای خاکی حمل، پخش و متراکم میماشین

 .شونددر بسیاری از کشورهای در حال توسعه ساخته می بتن غلتکی امروزه سدهای

زیرا این سدها مزایای اقتصادی و سرعت زیاد اجرای سدهای خاکی و ایمنی سدهای بتنی را توامًا 

 .ددر بردارن
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منجر به پیدایش  سیمان پیشرفت حاصل در تکنولوژی بتن حجیم به منظور کاهش درصد

 .گردیده است بتن غلتکی روش

تر و ریزی سریعیافته و بتندر این روش با منظور نمودن عوامل زیر درصد سیمان مصرفی کاهش 

 :شودای کمتر انجام میبا هزینه

 بندی خاصهای با حداکثر ابعاد بیشتر و دانهاستفاده از سنگدانه 

 استفاده از پوزوالن 

 کنندهساز و رواناستفاده از مواد افزودنی حباب 

 آالت حمل، پخش و تراکم در عملیات خاکی و استفاده از ویبرهاستفاده از ماشین 

 ریزیسنگین در بتن
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 :نسبت اختالط مناسب بتن غلطکی

 :عبارتند از بتن غلطکی مالحظات اساسی در انتخاب نسبت اختالط مناسب

 بندی و درصد آب مناسب برای تراکم(روانی مناسب )توجه به دانه 

 مین خواص مکانیکی و چسبندگی درزها(أمقاومت کافی )ت 

 بندی )کنترل تراوش(آب 

  های حرارتی(هیدراتاسیون کم )محدود نمودن پتانسیل ترکحرارت 

 :مبانی طراحی ضخامت رویه بتن غلتکی

توان انتظار دوام و پایایی از عملیات اجرا شده مسلم است فقط در صورت طراحی مناسب می

 .داشت

بندی دسته (JPCP) های بتنی ساده غیر مسلح درزداردر گروه روسازی غلتکی بتن روسازی

 .گرددمی

های بتنی ساده درزدار و به های طراحی آن به صورت کلی مشابه روش طراحی روسازیروش

 .باشدصورت بدون داول می

 بدون داول که عمدتاً  (JPCP) و روسازی بتنی معمولی RCCP های قابل توجهالبته تفاوت

 .از نظر دور نگه داشته شوند باشد نبایدمربوط به فواصل درزها و عملکرد آنها از نظر انتقال بار می

 3.8باشد که معادل مقاومت خمشی در حدود می c25/30 عمدتاً بتن غلتکی های مقاومتیرده

 .باشدمگاپاسکال می
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و برای مناطق سردسیر دارای  Mpa 25 برای مناطق نرمال معموالً RCCP رده مقاومتی

 .شوددر نظر گرفته می MPa 40 در حدود یخبندان عموماً

 .های فشاری، خمشی، خستگی و کششی قرار دارندها همواره تحت تاثیر انواع تنشروسازی

 .تمرکز بر تنش خمشی است بتن غلتکی اما در طراحی

ها ناشی از ضعف در تحمل های مهم در این رویهدلیل آنست که احتماال شروع اغلب خرابی

 .باشدنیروهای خمشی می

ترین پارامترهای موثر بر ضخامت طراحی خستگی از جمله مهم مقاومت خمشی و مقاومت در برابر

 .گردندمحسوب می

 .ها و خستگی بستگی به محل قرار گرفتن بار چرخ داردمقادیر تنش

 .یابندشویم این مقادیر افزایش میبه طوری که هر چه به لبه نزدیک می

 .ها مشاهده شده استبیتاثیر بسیار زیادی در کاهش خرا بتن غلتکی با تغییر اندک ضخامت

 .وجود دارد RCCP در حال حاضر دو روش مهم برای طراحی ضخامت

 .و روش گروه مهندسین ارتش آمریکا (PCA) روش انجمن سیمان پرتلند

 .گرددهای صنعتی استفاده میعموما در طراحی روسازی PCA از روش

 .داشتن اطالعاتی نظیر الزامی است PCA برای استفاده از روش

 مقاومت بستر یا زیر اساس و اساس 
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 مقاومت خمشی RCC 

 مدول االستیسیته RCC 

 کارآیی درز 

 ها و مشخصات تایرها، فاصله چرخمشخصات وسایل نقلیه شامل بار چرخ 

 تعداد تکرار بار در دوره عمر روسازی 

 درصد انتقال 

توجه به مشخصات فنی آمده تا با  بتن غلتکی طراحان به کمک RCCPave اخیرا نیز نرم افزار

 .موردنظر طراحی مناسب و با دوام به سهولت قابل انجام باشد
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 :های طراحی سد بتن غلتکیروش

 :معیارهای طراحی مخلوط در روش طرح مخلوط با خمیر زیاد روش انگلیسی

ابداع  (Dunstan) روش طراحی مخلوط با خمیر زیاد اولین بار توسط مهندسی به نام دانستان

 .گردید

 Upper) اداره عمران ایاالت متحده بعداً تغییراتی در آن اعمال نمود که در سد آپراستیل واتر

Still Water)  بکار برد. 

با خمیر زیاد منطبق بوده و در آن کل سازه غیرقابل  غلتکی بتن این روش با مفاهیم طراحی سد

 .گرددویژگی مخلوط فراهم میها با توجه به شود و چسبندگی بین الیهنفوذ منظور می

بتن  شود تابه منظور دستیابی به چنین معیارهایی مواد شیمیایی بیشتر در مخلوط مصرف می

 .با خمیر زیاد حاصل شود غلتکی

 :روش ژاپنی RCD معیارهای طراحی مخلوط در روش سد بتنی متراکم شده با غلطک

های مقاومت در ود در حالی که با مشخصهمقدار سیمان بایستی حتی االمکان کم در نظر گرفته ش

 .نظر گرفته شده سازگار باشد

مقداری خاکستر بادی به عنوان ماده افزودنی مصرف شده تا بدین وسیله گرمای هیدراتاسیون و 

 .نیازهای آب مخلوط کاهش یابد
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گرفته شده برای ای درشت دانه بیش از نسبت در نظر الزم است نسبتی از ماسه به مصالح سنگدانه

ها کاهش یافته و تسهیالتی در عمل تراکم با بتن حجیم معمولی منظور شود تا جدا شدن دانه

 .های ارتعاشی فراهم آوردغلتک

 : روش کم سیمان )گروه مهندسین ارتش آمریکا(

 .باشدمی بتن غلتکی این روش مبتنی بر تجارب حاصله در هفت پروژه

تحت عنوان روش استاندارد برای انتخاب  3/211شماره  ACI روش مذکور از دستورالعمل

 .کندهای اختالط در بتن بدون اسالمپ پیروی مینسبت

بتن  دستورالعمل فوق شامل چند جدول است که از روی تجربیات مذکور در ارتباط با

 .تهیه شده است غلتکی

مصالح و مشخصات پروژه مورد تواند برای دامنه وسیعی از های اختالط میاین روش تعیین نسبت

 .استفاده قرار گیرد
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 :دالیل گسترش بتن غلتکی

هیچ وسیله و دستگاه خاصی برای ساخت آن الزم نیست و با ماشین متداول برای روسازی 

 .آسفالتی قابل اجرا است

ها جویی اقتصادی در مقایسه با سایر روسازیباعث افزایش سرعت اجرا و در نتیجه باعث صرفه

 .شودمی

 .ای با فوالد نداردمعموالً نیازی به استفاده از داول در درزها و تقویت سازه

توان به ترافیک های بتنی، میای بعد از تراکم، در آن زودتر از سایر روسازیبه خاطر استحکام سازه

 .اجازه عبور داد

بت به سایر مصرف کم سیمان در این نوع روسازی نس بتن غلتکی دلیل دیگر استفاده از

 .های بتنی استروسازی

در مقابل  RCCP بخشد و باعث بهبود رفتاراستفاده ازخاکستر بادی، کارآیی بتن را بهبود می

 .شودترک می
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 :کاربرد بتنی غلتکی

 :توان نام برددامنه کاربرد بسیار وسیع را می

 هاآزاد راه های اصلی و فرعی وها و خیابانجاده 

  آشیانه هواپیما پرواز وباند 

 های صنعتی و انبارهامحوطه ها وکف سالن 

 باراندازها 

 جاده معادن 

 روهاپیاده 

 رانیپیست اتومبیل ها وورزشگاه 
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 های صنعتی و تجاریکف نمایشگاه 

 های تجاریمحوطه 

 هابنادر اسکله 

 هادامداری 

 هاسردخانه 

 دارهای شیبجاده 

 هالوپ 

 میادین 

 دورها 

 هاپل 

 سدها 

 و کامیون )گاراژ( های اتوبوسایستگاه هاکف ترمینال 

 :مزایای بتن غلتکی

 فنی و کاربردی: 

 تامین نیازهای مقاومتی .1

 دوام و امکان بارگذاری بیشتر روسازی .2
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همچنین حساسیت کمتر بتن نسبت به مواد شیمیایی مانند: بنزین، گازوئیل و نیز مواد  .3

 خورنده

 محیطی با دمای باالعملکرد بهتر در شرایط  .4

 نداشتن مشکالت ناشی از نشست .5

 اقتصادی: 

برداری و های ساخت، بهرههای بتنی بطور متوسط هزینهدر صورت استفاده از رویه .1

 .یابدهای آسفالتی کاهش مینسبت به رویه 50٪تا  25نگهداری 

ها به صورت کلی به علت کاهش هزینه ساخت ناشی از قیمت کمتر کاهش هزینه .2

 .باشدمصالح مصرفی می

 برداریهای تعمیر و نگهداری و ترمیم در دوره بهرهکاهش هزینه .3

 برداری نظیر استهالک وسایل نقلیه و تایرهاهای بهرهکاهش هزینه .4

 زمان صرف شده برای سفر .5

 هزینه تصادفات به دلیل عملکرد ناقص رویه .6

 هزینه مصرف سوخت .7

 افزایش طول عمر .8

 کاهش هزینه تجدید رویه .9

 سرعت اجرا و کاهش هزینه زمان: 

ها در مقایسه با بتن معمولی باعث کاهش قابل مالحظه هزینه RCCP روش اجرای سریع

 .گرددمی
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کاهش زمان اجرا عالوه بر مسائل فنی سبب ایجاد یک مزیت اصلی بنام اقتصادی شدن طرح در 

 .گرددتعامل با زمان می

 زیست محیطی: 

وری کامل از مصالح طبیعی در دسترس و منابع بهره بتن غلتکی یکی از اصول اساسی در ساخت

 .قرضه محلی است

های بتنی آسیب کمتری به منابع طبیعی و جویی در بکارگیری مصالح در الیهبه دلیل صرفه

 .گرددمحیط زیست وارد می

ن مواد به های بتنی سبب کاهش برداشت از منابع نفتی و نیز جلوگیری از ورود ایاستفاده از رویه

 .گرددعنوان ضایعات به محیط زیست می

های آسفالتی و تجارب عمومی در این خصوص باید های رویهبا در نظر گرفتن مشکالت و خرابی

های بتنی، ذهنیت عمومی نسبت به کارایی و مزایای این سعی نمود تا در شروع استفاده از رویه

 .ها تضییع نگرددنوع رویه
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 :از بتن غلتکی به جای آسفالت محاسن استفاده

 های اخیر و احتمال افزایش قیمت آن در آینده با توجه به افزایش قیمت قیر طی سال

 .تر از آسفالت هستندروسازی بتنی بسیار مقرون به صرفه

 های سابگرید و ساب بیس از تراکم خوبی برخوردار باشد زیرسازی در الیه در صورتی که

 .ها اجرا کردتوان بر روی هر کدام از این الیهمیروسازی بتنی را 

 شوداستفاده از مشتقات نفتی از جمله قیر باعث آلودگی محیط زیست می. 

 تر و کم نصب و جابجایی دستگاه بچینگ )بتن ساز( در مقایسه با کارخانه آسفالت آسان

 .تر استهزینه

 های اد خورنده در محوطههای ریخته شده مثل گازوییل و موحساسیت کم به روغن

 .صنعتی

 داری بعد از اجرا است، بزرگترین حسن این روسازی هزینه پایین آن در نگهداری و راه

 .که این هزینه تقریباً ده برابر کمتر از آسفالت است

 های مختلف های متفاوت توسط سازماندر معابر عمومی شهری که احتمال ایجاد برش

 .دارد وجود …، فاضالب و مخابرات، ، گاز، برقاز جمله آب

در صورت استفاده از این روسازی بعد از اتمام عملیات اجرایی و حفاری آنان به سادگی قابل مرمت 

 .و بازسازی است

 .احتمال نشست کردن و خرابی آن بسیار پایین است

  برابر آسفالت است 3تا  2عمر مفید بتن حداقل. 
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 نسبت به آسفالت به خصوص در مورد نگهداری و مراقبت های اجرای این روسازی هزینه

 .است ترتر و مقرون به صرفهبعد از اجرا بسیار پایین

 :معایب و مشکالت استفاده از روسازی بتن غلتکی

 :توان آنها را چنین برشمرددر روسازی مشکالت و معایبی نیز دارد که می RCC استفاده از

 های با ترافیک سنگیندر راه1- 

 بدست آوردن بافت سطحی مناسب برای جلوگیری از لغزش، خیلی دشوار است. 

 صاف کردن سطح RCCP دشوار است. 

به تغییرات رطوبت الزم برای حصول به  RCC با توجه به اینکه عملکرد مطلوب2- 

 .تراکم کافی، حساس است

 .لذا به اجرای دقیق و کنترل نمودن بهنگام ساخت نیاز دارد

اطالعات مربوط به عملکرد طوالنی مدت، عامل موثر دیگری در استفاده نکردن آن کمبود 3- 

 .در بعضی کشورها است

  RCCP شود، زمین زیرین در انسجام )قوام( بتن تازه و با توجه به آنکه روی زمین متراکم می

 .تواند موثر باشدمی RCCP اندرکنش آن بر درجه تراکم

 .تواند متفاوت با تراکم خاک باشدتراکم میلذا رفتار آن در طی فرآیند 
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 :مقاومت رویه بتنی غلتکی

کیلوگرم بر  300تا  150مقاومت فشاری با نسبت آب به سیمان پایین و صفر بودن اسالمپ از 

 .متر مربع که در شرایط عمل آوری و با مرغوبترین مصالح به دست آمده استسانتی

های ها، دورها، بارهای ترافیکی و ایستگاهویژه در محل شیبوزن بارهای سنگین ترافیکی به 

 .کندسنگین را به راحتی تحمل می

 :صلبیت

 .صلب بودن و عدم تغییر شکل در برابر بارهای وارده و ضربات ناشی از سقوط اجسام سخت
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 :با شرایط آب و هوایی RCC سازگاری

گرمسیر و معتدل با توجه به اینکه در برابر دوام بلندمدت نسبت به آسفالت قیری در مناطق 

 .شودافزایش دما مقاوم بوده و هیچگونه تغییر شکلی در آنها ایجاد نمی

های یخبندان در مناطق سردسیر رویه بتنی به خاطر جذب آب پایین و مقاوم بودن در برابر سیکل

 .های احتمالی ایمن و مقاوم استدر مواجه با آسیب

 RCC: برداری زود هنگامبهرهاجرا و 

 برداری زود هنگام حتی در مواقع اضطراریسرعت باالی اجرا و سهولت نگهداری و قابلیت بهره

 :با محیط زیست RCC سازگاری

به خاطر نفوذناپذیری مواد متشکله آن به بافت مصالح و طبیعت، به عنوان رویه سازگار  رویه بتنی

 .محدوده کاربردی خود ندارند هیچگونه مشکل زیست محیطی در

 .شودتا پایان دوره دوام مواد و مصالح متشکله آن به عنوان بخشی از طبیعت تعریف می

 دمای آوردن پایین خاصیت به این و دارد مناسبی دمای جذب ضریب ،خنثی و خاکستری رنگ

 .کندمی کمک محیط

 :های آسفالتیهای بتنی در مقایسه با الیهمعایب رویه

 .هزینه اولیه ساخت روسازی بتنی در مقایسه با روسازی آسفالتی بیشتر است

 .تر استاجرای تعمیرات و عملیات ترمیم در روسازی بتنی مشکل

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%ba%d9%84%d8%aa%da%a9%db%8c/


 

 .گرددهای بتنی محسوب میبعنوان یکی از نقاط ضعف رویه درز انبساط وجود

ها و تخریب بتن نقـش مهمی دارد به نحوی که مشکل نگهداری و مرمت کـه در تشـدید خرابی

 .به لحاظ پکیدن بتن وجود دارد طدرز انبسا محل

بروز پدیده پامپینگ و خارج شدن مصالح ریزدانه از محل درزهای انبساط در صورت عدم استفاده 

 .گرددهای روسازی بتنی محسوب میاز مصالح زهکش بعنوان یکی ازضعف

ای بتنی هدانش فنی و تجربه ساخت روسازهای آسفالتی درمیان پیمانکاران در مقایسه با روسازی

 .بسیار بیشتر اسـت

های آالت پیشرفته و جدیدتر و عدم مهارتهای بتنی بدلیل نیاز به ماشیناز ایـن رو اجرای رویه

 .تر استهای عملی مشکلفنی و تجربه

 :گیرینتیجه

ها برای الزم است بدانیم که اولین گام بتن غلتکی قیری و مزایای آسفالت پس از ذکر معایب

 .ای برای ارزیابی و استناد اتفاق افتاده استجایگزینی برداشته شده و نمونه

های ما تدریس در دانشگاه بتن غلتکی سال است که شیوه تولید، استفاده و مزایای 4۰بیش از 

 .شودمی

نیروی متخصص و آگاه در این باره در کشور تربیت شده است و همه شرایط و امکانات فراهم 

 .است

 .شوداما هم چنان از آسفالت قیری استفاده می
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