
 

 :کاربرد آسفالت بتنی

 ؟آسفالت بتنی چیست

ها و ها، فرودگاهها، پارکینگیک نوع آسفالت است که معمواًل برای روسازی جاده آسفالت بتنی

 .شودهمچنین هسته مرکزی سدهای خاکی از آن استفاده می

 .استشروع شده  ۲۰ها از ابتدای قرن برای روسازی جاده آسفالت استفاده از

هاست که در کشورهای ها به جای آسفالت قیر سالدر جاده آسفالت بتنی استفاده از رویه

 .مختلف به خصوص در کشورهای توسعه یافته رواج دارد

 .انداما در ایران مردم، پیمانکاران و هم مسئوالن عمرانی با آن غریبه

لیل استفاده از این روش در راهسازی در قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال برای نخستن به همین د

ها در خصوص معایب و مزایای این روش ایجاد بار سبب شده تا سؤاالت فراوانی برای مردم و رسانه

 .شود

 .سال است 1۰تا  5عمر مفید آسفالت قیر در صورت استفاده از مواد با کیفیت 

دارند و در  بازسازی از مواد نامرغوب شاهد این هستیم که ساالنه نیاز به ترمیم یابه دلیل استفاده 

 .این زمان تا سه برابر قابل افزایش است بتن مورد

هایی که تردد وسایل نقلیه سنگین وجود دارد استفاده جهت روکش جاده آسفالت بتنی از

 .شودمی

 :از جمله

 اهخیابان 
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 یمعابر عمومی شهر 

 یهای روستای و کوهستانجاده 

 یهای اصلجاده 

 اههای صنعتی جادهمحوطه 

 یهای اصلی و فرعخیابان 

 اهآزادراه 

 اهباند فرودگاه 

 اهای صنعتی و انبارهکف سالن 

 اروهپیاده 

 نجاده معاد 

 یهای تجارمحوطه 

 ابنادر و باراندازه 

 اهسردخانه 

 اهکف ترمینال 
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 :یمزایا و معایب آسفالت بتن

 :مزایا

 تزیبایی و سازگاری با محیط زیس 

 دوام سه برابر آسفالت 

  هرویه جادکاهش هزینه نگهداری و ترمیم 

 قیر تر از آسفالتمقرون به صرفه 

 یسادگی مرمت و بازساز 

 یاحتمال پایین نشست کردن و خراب 

 ددار مانند گردنه اسدآبامناسب برای مناطق شیب 

 ابدون تغییر شکل در اثر افزایش دم 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d9%82%db%8c%d8%b1/
https://ostovarsazan.com/%d9%82%db%8c%d8%b1/


 

 نهای یخبنداجذب پایین آب و مقاوم بودن در برابر سیکل 

 یبدون روزدگ 

 اسرعت باالی اجر 

 یسهولت نگهدار 

 (ساعت پس از اجرا ۲4برداری زود هنگام )حتی در مواقع اضطرار قابلیت بهره 

 های بتنی، ضریب جذب دمای مناسبی دارد و این به رنگ خاکستری و خنثی رویه

 .کندمحیط کمک میخاصیت پایین آوردن دمای 

 یکنترل یخ زدگ 

 یبهبود زهکش 

 مکنترل انقباض و تور 

 هانعکاس نور در شب برای امنیت راننده و عابر پیاد 

 33  ردرصد بازتاب نور بیشت 5۰تا 

 :معایب

 ننیاز به دقت زیاد در تولید و اجرای آ 

 طوجود درزهای انبسا 

  دانش فنی و تجربه ساخت روسازهای آسفالتی در میان پیمانکاران در مقایسه با

 تبسیار بیشتر اس آسفالت بتنی هایروسازی

 های فنی و اجرا سخت به دلیل نیاز به ماشین آالت پیشرفته و جدیدتر و عدم مهارت

 رتهای عملی مشکلتجربه

 تنیتر تعمیرات و عملیات ترمیم در روسازی باجرای مشکل 
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  آسفالت تر ازدرصد گران 1۰هزینه اجرا در هنگام ساخت تا 

 رتولید صدای زیاد در حین کا 

 

 :نهای بتنی در ایراهایی از جادهنمونه

 دفرودگاه مهرآبا 

 (فرودگاه امام خمینی )ره 

 زفرودگاه تبری 

 فرودگاه رامسر 

  شمال –آزادراه تهران 

  شیراز –آزادراه اصفهان 

 رینگ اتصالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
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  قائن –جاده بیرجند 

 راسکله شهید باهن 

 

 :یتاریخچه پیدایش آسفالت بتن

های هوایی سازی پایگاهمریکا برای کفبرای نخستین بار در ایالت تگزاس ا بتن غلتکی ایده اولیه

 .های کانتینری در نظر گرفته شدو محوطه

آسفالت  احداث شد و اولین راه بین شهری ساخته شده از 1891اولین خیابان بتنی در آمریکا در 

 .باشدمی 19۰9، در آمریکا و طی سال بتنی

 5متر )ضخامت  7.۲فوت(  9کیلومتر )عرض  6.38مایل  ۲4اولین آزادراه بتنی در آمریکا به طول 

 3778مایل(  ۲348در مجموع  1914ساخته شد و تا سال  1913سانتیمتر )در سال  7.1۲اینچ( 

 .کیلومتر راه بتنی ساخته شد
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ها را تسریع بخشید که های طراحی و فنی، ساخت این رویهپیشرفت 194۰تا  193۰های بین سال

 .ارزانتر و با دوامتر نیز بودند

 .در اروپا )سوئد( ساخته شدند بتن غلتکی هایدر همین دهه اولین راه

 :هادر فرودگاه آسفالت بتنی تاریخچه اجرای روسازی

 .در فرودگاه فورد ایالت میشیگان بوده است 19۲8ساخت اولین روسازی بتنی فرودگاهی در سال 

هواپیما در آن دوره، ضخامت روسازی معموال میلیمتر  15۲به دلیل سبک بودن حدود همچنین 

 .بوده است

-686ها به جهانی دوم، ضخامت روسازی با ورود هواپیماهای بمب افکن سنگین وزن در جنگ

 .میلیمتر افزایش یافت 5۰8

 :وضعیت روسازی بتنی در ایالت متحده

 .قریبا وجود داردهای عمومی تمیلیون کیلومتر راه 6/6 

 .ها با روسازی بتنی اجرا شده استدرصد از راه 6/16در این کشور در حدود 

 .اندهای بتنی به دلیل ایجاد صدای بیشتر با آسفالت روکش شدهبسیاری از راه

برداری زود هنگام های عمرانی به دلیل سرعت اجرا و امکان بهرههای بتنی در پروژهاستفاده از رویه

 .شودهای طرح در مقایسه با روسازی آسفالتی میجویی در هزینهباعث صرفه از آن

 :یانواع رویه بتن

ع ، ریزدانه، درشتدانه، آب و نیز مواد پوزوالنی ساخته شده و انواسیمان ها از بتنانواع رویه

 :مختلفی دارند
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 روسازی بتنی غیر مسلح درز دار: 

 .گیرندصفحات با فواصل انقباضی نزدیک بهم در کنار یکدیگر قرار می

 .شودهمچنین در این روش از میلگردهای اتصالی برای انتقال بار در عرض استفاده می

 روسازی بتنی مسلح درز دار: 

شود و مانند روش باال برای افزایش مقاومت سازه برای افزایش فاصله درزها استفاده می میلگرد از

 .رودبه کار نمی

 .در برابر کشش ضعیف است ولی در برابر فشار مقاومت باالیی دارد آسفالت بتنی

 وسازی بتنی پیش تنیدهر: 

 .دهندبا اعمال یک تنش فشاری، تنش کششی حاصل از بار ترافیکی را در حد باالیی کاهش می

 های بتنی غلتکیروسازی :RCCP 

 .گیردزنی صورت میاجرا شده و عملیات تراکم توسط غلتک یبتن غلتک رویه آن با استفاده از

 های بتنی غیرمسلح با میله داولروسازی: 

 .شوددر این نوع روسازی، از بتن غیرمسلح که دارای درزهای انقباضی عرضی بوده استفاده می

 .گرددهای مشخص تعبیه میدر این درزها، داول بارها در محل

های شوند و برای تعمیر راهها از ترکیب آسفالت و بتن تشکیل میهای ترکیبی این رویهرویه

 .روندموجود به کار می

 .است topping white ها معروف بهواع معمول این رویهیکی از ان
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 رهای بتنی غیرمسلح بدون داول باروسازی 

 رپذیهای بتنی انعطافروسازی 

 یهای بتنی بلوکروسازی 

 هپیوست بتن مسلح روسازی 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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