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 مطالعه بر طراحی طرح اختالط اجرایی روسازی بتن غلتکی

مطابق با شرایط آب و هوایی گرم و خشک و  تحلیل رویه بتنی طراحی 

 شده توسط نرم افزار المان محدود
 

 
  محسن سلیمان دهکردی،  مسلم قادری

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق -1

 د راهنما و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اسالمی واحد بافق      استا -2

 
Email: (moslemghm@yahoo.com, mohsen.soleiman@gmail.com) 

  دهیچک
 ر،یا باودن    ارزان لیا باه دل  ،یوجود مصالح کاا   رغمیمتداول است، اما در کشور ما عل اریبس گرید یدر کشورها یبتن یها هیاستفاده از رو

ناو    نیا خاا،، اجارا و سااخت ا    زاتیا تجه یو بعض اجرایی – ینبودن دانش  ن یو در موارد نیگزیمناسب جا یها نهینشدن گز یر مع

ناو    نیا ا یا تصااد  تیا هاا، مز  ارانهیاز حذف  یناش متی  شیو ا زا یانرژ یبا توجه به آزاد شدن حامل ها. تمتداول نشده اس هایروساز

تواناد   یم هایاز روساز نیا ،یمیا ل طیدر کشور و شرا مانیس دیتول تیبا توجه به وضع.است  ریانکارپذ یلتآسفا ینسبت به روساز هایروساز

 تیا اهم لیدر کشور، اما بادل  هاینو  روساز نیا یراهنما نیتدو رغمیعل. ردیکشور مورد استفاده  رار گ یو  رع یاصل یاز راهها یاریدر بس

موجاود در کشاور و    یهاا  یالزم است تاا بار اسااک تکنولاوژ     ،یفیکنترل ک نیو همچن دوام طرح مخلوط، بحث یروشها ،ییمسائل اجرا

 طیشارا  نکاه یباا توجاه باه ا   . گردد یبررس هاینو  روساز نیو عملکرد ا یفیو مراحل کنترل ک ییکشور، نکات اجرا یمیا ل طیشرا نیهمچن

در شاهر کرماان باه     لوتیبصاورت پاا   یبتن غلتک یروساز هژپرو نیشود، لذا در ا یاز کشور منطقه گرم و خشک محسوب م یادیبخش ز

 .گر ت رار  شیمورد پا ینو  روساز نیعملکرد ا ،یفیک یو عالوه بر آن انجام آزمونهاگردید از مناطق گرم و خشک کشور اجرا  یکیعنوان 

الح میکس شاده ایجااد کارد تاا باه      نتایج نشان داد که در شرایط آب و هوایی گرم و خشک، می بایست تغییرات اندکی در مشخصات مص

برای دستیابی به بتنی با تراکم حداکثر و مقاومات خمشای و    53/0نسبت آب به مواد سیمانی . مخلوط بتن غلتکی مورد نظر دست یا ت 

از  یکای دیگار  . مقدار  سیمان  عامل اصلی در کنترل بسیاری از مشخصات  بتن تازه و سخت شده می باشد. کششی مطلوب حاصل گردید

نتایج مهم دیگر اینست که بر خالف بتن معمولی، با کاهش میزان آب از میزان روطوبت مطلوب ممکن است ا زایش مقاومت  شاری را در 

. بر اساک نتایج حاصل، معادله ساده ای جهت پیشبینی مقاومت خمشی با توجه به مقاومت  شاری بتن غلتکی بدست آمد. بر نداشته باشد

 :شده به شکل زیر می باشد این معادله ساده

Fcf = 0/73× 

در . بر اساک مطالعات انجام پذیر ته، این مقاله یک نو  طرح اختالط بتن غلتکی  مناسب برای مناطق گرم و خشک را پیشنهاد می دهد

 .هرحال، این طرح اختالط می تواند با توجه به مو عیت های آب و هوایی دیگر گسترش پیدا کند

 

 بتن غلتکی، مقاومت  شاری، مقاومت خمشی، روسازی، طرح اختالط :کلیدی لماتک
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  مقدمه. 1

 بیدر کشور ما تخر یصنعت یو محوطه ها( و بزرگراهها یاصل یراهها ،ییروستا یراهها)  ابانهایمعابر سواره رو خ یاز جمله مشکالت اساس

کشاور را   یابانهایجاده ها و خ یمنیا بیضر ،یبه ا تصاد مل یاردیلیخسارات م لیباشد که در کنار تحم یآسفالت م یمتوال یها ضیو تعو

درصاد   000ماورد اعتارا     تیوضا  نیا کاه ا  یکند به نحو یبه خودروها وارد م زین یداده است و البته خسارات  راوان شبشدت کاه زین

 ازمناد یو ن سات یمعضل ن نیو ر ع ا ییبر  ادر به پاسخگوساخت معا ی عل یاعترا  که تکنولوژ. باشد یها و رانندگان م لیصاحبان اتومب

 . باشد یم یکیمعابر سواره رو و ترا  تو ساخ یطراح یکیو تکن یساختار رییتغ

و آسافالت   تهاا یباودن  ابل  نییدر کناار پاا   یریآسفالت   بیها در ترک دروکربنیو ه یاستفاده از مواد  عل یطیمح ستیمعضل ز یاز طر 

 یهاا  کلیو سا  یجاو  راتییا در برابار تغ  یداریباالخص دوام و پا یکیمورد لزوم در معابر ترا  یاز مشخصات  ن یاریساحراز ب یبرا یری 

 .رو  رار داده است شیرا پ RCCP یبتن یها هیرو نهی، گز خبندانی

 

 

 

 

 
 
 

 

 خرابی های روسازی آسفالتی 1-1شکل 

گرهای آسفالتی یا ماشین آالت پخش خاك پخش و با استفاده از غلتک تثبیت بتن غلتکی یک روسازی بتنی است که با استفاده از پرداخت

 0۸۹0می شود، بعلت مصرف کم سیمان، جمع شدگی و انقبا  کمتر، مقاومت باال، اجرای سریع و دیگر مزایا، این نو  روساازی، از ساال   

دانه بنادی شاده، سایمان پرتلناد و مقادار کمای آب        ها مخلوطی از سنگدانه های RCC. {0}مورد استفاده و مطالعه بیشتر  رار گر ت 

، این بتن دارای مقاومت بسیار زیاد و کاارایی پاایین    مخلوط  به صورت یک توده همگن می باشد که مقدار اسالمپ آن صفر است. هستند

 .{2}می باشد

 
 مصرفی مواد و مصالح. 2

ارایه  5-2الی  0-2های  و شکل( 0-2)در جدول ( نخودی و بادامی)های درشت  و سنگدانه( شکسته و طبیعی)های ریز  مشخصات سنگدانه

 .کارخانه ممتازان کرمان می باشد  2صر ی، سیمان نو  سیمان م. شده است

های متعدد آزمایشگاهی و لحاظ کردن شرایط  نی و  و ساخت مخلوط ح اختالط، براساک مشخصات مصالح بومیشایان ذکر است، طر

 .ه است اجرایی پروژه بدست آمد

  
 ها مشخصات سنگدانه(: 1-2)جدول 

نوع و شناسه 

 سنگدانه

جذب آب در 

 SSDحالت 

وزن مخصوص 

 SSDدر حالت 

وزن مخصوص 

 خشک

وزن مخصوص 

 ظاهری

عبوری از الک 

 میکرون 57

% g/cm
3
 g/cm

3
 g/cm

3
 % 

 9/0 51/2 77/2 75/2 9/0 شن بادامی

 27/1 76/2 77/2 79/2 22/1 شن نخودی

 79/1 99/2 79/2 57/2 72/2 عیماسه طبی

 19/5 76/2 71/2 77/2 97/1 ماسه شکسته
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 ایران 202بندی شن بادامی و محدوده استاندارد  منحنی دانه(: 1-2)شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ایران 202بندی شن نخودی و محدوده استاندارد  منحنی دانه(: 2-2)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران 202ی ماسه طبیعی و شکسته و محدوده استاندارد بند منحنی دانه(: 2-2)شکل 
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 لار یجباران مقادار کام      یدارناد، بارا   لار ی  یمطالعه مقدار اندک نیمانند سنگدانه استفاده شده در ا رانیا ینظر به آنکه اغلب سنگدانه ها قیتحق نیدر ا

آب باه ماواد    بتنسا  خبنادان یکنتارل   یذکر است کاه بارا   انیشا. شد استفاده یاصل یبر مترمکعب در طرح ها لوگرمیک 530 مانیسنگدانه از مقدار س

بار   لاوگرم یک 530 مانیمقادار سا   یبارا  مانیمقادار آب باه سا    نیا. شده است شنهادیپ 53/0کمتر از  یمانیو نسبت آب به مواد س 4/0کمتر از  یمانیس

 .باشدیمترمکعب  ابل حصول تر م

 

 آزمایشات و طرح مخلوط .3

بود کاه   یهفت طرح بگونه ا نیانتخاب ا. اند دهیارائه گرد 0-5انتخاب شدند که در جدول  یاصل یطرح به عنوان طرح ها 7 یدماتمق یپس از ساخت ها

 هیا ثان 30-50باه حادود    یبا یو نیا از زماان سااخت ا   قاه ید  40تا  50بود و پس از حدود  هیثان 20-00مخلوط ها حدودا  یبیبال اصله پس از ساخت و

الزم باه ذکار اسات    . باشدیالزم م یبتن غلتک یزمان ساخت و اجرا نیب یانتخاب شد که معموال مدت زمان لیدل نیبه ا یبیزمان و نیا. ا تی یم شیا زا

 لبتاه ا. شاده اسات   شانهاد یپ {3و5}هیا ثان 73-30 گرید یو در برخ {4} هیثان 40-50مراجع  یدر برخ یبتن غلتک یها یمناسب روساز یبیکه زمان و

زماان   هیا ثان 00تاا   50و با توجه باه مطالعاات موجاود     شودیکارا محسوب نم یمخلوط بتن غلتک کی هیثان 00از  شتریب یبیزمان و یبراکه  رسدیبنظر م

 ییه بااال یا اول یبا یمخلوط ها که بدون  وق روانسااز و  یدر ساخت برخ نیهمچن. {0} باشدیدر زمان اجرا م یبتن غلتک یمخلوط ها یبرا یمناسب یبیو

 یو سپس در مخازن هاا   یمرطوب عمل آور یساعت تحت پوشش پارچه ا 24نمونه ها بمدت  یریپس از  الب گ. دی وق روانساز استفاده گردداشتند از 

نموناه   هیا ته وربه منظ یالزم بذکر است که هر مخلوط اصل. شده اند ینگهدار شاتیتا زمان انجام آزما گرادسانتی درجه 25±0 یآب اشبا  از آهک در دما

  .دو بار ساخته شده است یو منشور یستوانه هاا یها

 مانیمقادار سا   راتیی، تغ5۹/0و  53/0، 55/0با در نظر گر تن سه نسبت  یمانینسبت آب به مواد س راتییتغ ریکه تاث دیگرد یسع یاصل یمخلوط ها در

 یرو( یعا یو پاوزوالن طب  سیلیدوده سا ) یاد پاوزوالن ماو  یحاو یها مانیس سهیبر مترمکعب و مقا لوگرمیک 573و  530، 523با لحاظ کردن سه مقدار 

 .ردی رار گ یمورد بررس یکیدوام و خوا، مکان یپارامترها

 

طرح مخلوط های بتن اصلی استفاده شده در مطالعه حاضر. 0-5جدول   

 مخلوط

 سیمان

 
 

(kg/m3) 

دوده 

 سیلیسی

 

(kg/m3) 

 ماسه
 

 
 

 

(kg/m3) 

 شن نخودی
 

(kg/m3) 

 شن بادامی
 

(kg/m3) 

 آب
 

 
 

(kg/m3) 

  وق روانساز

 
(kg/m3) 

Rccp-350-0.33 270 0 1175 617 616 9/117  7/2  

Rccp-350-0.35 270 0 1166 611 610 7/122  25/2  

Rccp-350-0.38 270 0 1120 607 607 0/122  0 

Rccp-325-0.40 227 0 1166 611 610 0/120  0 

Rccp-375-0.36 257 0 1116 601 299 0/127  0 

Rc-poz-350-0.35 270 0 1166 611 610 7/122  0/2  

Rc-SF7%-350-0.37 7/227  7/26  1122 605 607 7/129  0/2  

 

نحوه اختالط مخلوط های بتن ارائه  2-5در جدول . لیتر برای هر اختالط انجام پذیر ت 40اختالط بتن توسط یک پن میکسر در حجم 

 .گردیده است

 
بتننحوه اختالط مخلوط های .  2-5جدول   

 ثانیه 50مخلوط کردن اولیه سنگدانه ها توسط مخلوط کن بمدت  0

 ثانیه 50ا زودن سیمان به سنگدانه و اختالط به مدت  2

 اضا ه کردن آب و سوسپانسیون دوده سیلیسی حین چرخش میکسر 5

 د یقه 4اختالط به مدت  4
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 SAFEمدل سازی عددی با نرم افزار . 4

بار طباق    یروسااز  یپس از طراح میپرداز یم SAFE توسط نرم ا زار ریبا مشخصات ز یبتن یروساز یرم ا زارن لی سمت به تحل نیدر ا

و مادول   یبا مدل کردن آن در نرم ا زار با مقاومت  شار سانتیمتر مشخص گردید و  07 یو ضخامت روساز کایارتش آمر نیروش مهندس

را دارا  یو خمش یمقاومت کشش نیشتریکه ب یطرح تیکه در نها دیشخص گردطر ح ها م یکیمختلف ، مشخصات مکان یها تهیسیاالست

 .مینمائ یمقطع انتخاب م نیباشد را تحت بار وارده در ا یم

 :باشد یمتر م یمربع و واحد طول بر حسب سانت متریبر سانت لوگرمیتنشها  بر حسب ک هیکل

در نظار   ریا باه صاورت ز   کیهر السات  یو برا دهیگرد نییساختمان تع یلطرح در مبحث ششم مقررات م ونیمقدار بار وارده بر اساک کام

 .باشد یمتر م 00 ونیطول کام. گر ته شد
بار وارده بر روسازی بر حسب کیلوگرم 1-6جدول   

PointLoads 

Point_ID Load Vertical 

5 LIVE 4000 

6 LIVE 4000 

7 LIVE 8000 

10 LIVE 8000 

8 LIVE 8000 

9 LIVE 8000 

 نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع -4-1
 kg/cm2بر حسب  xتنشهای کششی و خمشی حداکثر در جهت محور  2-4جدول 

 R کششی R خمشی L کششی  Lخمشی    مقاومت  شاری

40 71.67 -32 73.38 -32 

30 66.2 -29.8 68 -28.29 

20 59 -23 61 -24 

 

 
 xهای کششی و  شاری هر یک از نمونه ها در سمت راست و چپ مدل در جهت محور تنش 0-4شکل 

 

 kg/cm2بر حسب  Yتنشهای کششی و خمشی حداکثر در جهت محور  5-4جدول 

 Rکششی  Rخمشی  Lکششی  Lخمشی  مقاومت  شاری

40 27.7 -29.9 27.75 -29.9 

30 27.05 -29.14 27.05 -29.14 

20 26.16 -28.57 26.16 -28.57 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 
 Yتنشهای کششی و  شاری هر یک از نمونه ها در سمت راست و چپ مدل در جهت محور  2-4شکل 

 
 تنشهای ماکزیمم در مدل سه  بعدی 5-4شکل 

 تنشهای کششی و  شاری وارده بر خاك بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 4-4جدول 

 کششی خمشی مقاومت  شاری

40 0.0110397 -0.00106 

30 0.011026 -0.00141 

20 0.0109907 -0.00166 

 
 تنشهای کششی و  شاری وارده بر خاك بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 4-4شکل  

 :نتیجه گیری

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد با توجه به اینکه بیشترین  400با توجه به نمودارها و نتایج حاصله طرحی که دارای مقاومت  شاری 

ومت را در برابر کشش و خمش دارا می باشد به عنوان طرح انتخابی جهت طراحی طرح اختالط و اجرای روسازی بتن غلتکی پیشنهاد مقا

 .می گردد
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 آزمایشگاهی  نتایج. 5

 مقاومت فشاری مخلوط های اصلی بتن غلتکی -5-1
 7همانطور که مشخص است مخلوط ها در سن . استروز ارائه شده  2۹و  7مقاومت  شاری مخلوط های اصلی در سنین  0-3در شکل 

کیلوگرم بر مترمکعب و آب به  530مگاپاسکال برای مخلوط با سیمان  42روز مقاومت های  شاری مناسبی داشته و حتی مقاومت تا 

 0/27به مقاومت  شاری  RCCP325-0.4و  RCCP 350-0.38روز مخلوط های  7هرچند در سن . مشاهده میگردد 55/0سیمان 

مگاپاسکال بدست آمده  53روز برای تمام مخلوط ها مقاومت  شاری بیش از  2۹نرسیده اند، اما در سن  ]7و4[مگاپاسکال پیشنهادی 

همچنین نتایج . مگاپاسکال میباشد 00درصد دوده سیلیسی  به میزان  7بیشترین مقاومت در این سن مربوط به مخلوط حاوی . است

 . میباشند( مگاپاسکال 42)روز  2۹و سن ( مگاپاسکال 50)روز  7ط پوزوالنی در سن نشانگر مقاومت مناسب مخلو

 
 روز 2۹و  7مقاومت  شاری مخلوط های بتنی در سنین . 0-3شکل 

 مدول گسیختگی مخلوط های بتن غلتکی-5-2
. مگاپاسکال متغیر میباشد 23/3تا  22/4مدول گسیختگی طرح ها بین . ارائه شده است 2-3مدول گسیختگی مخلوط های بتنی در شکل 

همانطور که در شکل مشخص است با کم شدن نسبت آب به سیمان مقاومت خمشی ارتقاء پیدا کرده است و مخلوط های حاوی دوده 

 . سیلیسی و سیمان پوزوالنی عملکرد مناسب تری نسبت به سایر مخلوط ها داشته اند

این . حاصل شده است 7/0درصد برابر  ۸3 شاری با ضریب همبستگی مناسب نسبت مدول گسیختگی به جذر مقاومت  5-3در شکل 

با توجه به نتایج موجود پیشنهاد میشود برای درنظرگر تن . است ] ACI 318-11 ]۹توصیه شده در  05/0مقدار کمی بزرگتر از مقدار 

 .استفاده گردد fr=0.63√f’c  عدم  طعیت ها برای محاسبات طراحی از رابطه

 
 روز 2۹مدول گسیختگی مخلوط های بتنی در سن . 2-3شکل 

 
 روز 2۹نسبت مدول گسیختگی به جذر مقاومت  شاری مخلوط های بتنی در سن . 5-3شکل 

 .همانطور که مشاهده میشود با ا زایش مقاومت  شاری، مقاومت خمشی در نمونه ها نیز ا زایش می یابد

Fcf = 0/73× 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 

 شار آب مخلوط های بتن غلتکینفوذ تحت ف -5-3
نتایج نشان می دهند که با کم . ارائه شده است 4-3در شکل  EN 12390-8میزان بیشترین نفوذ آب تحت  شار مطابق روش استاندارد 

 کیلوگرم بر مترمکعب 530میزان نفوذ برای مخلوط های حاوی . شدن نسبت آب به سیمان نفوذپذیری نمونه ها کاهش پیدا کرده است

کمترین . کاهش یا ته است 55/0و  53/0به  5۹/0میلیمتر با کاهش نسبت آب به سیمان از  00میلیمتر و  02میلیمتر به  04سیمان از 

میلیمتر بیانگر نفوذپذیری اندك این مخلوط ها  3مقدار نفوذ آب مربوط به مخلوط های حاوی دوده سیلیسی و سیمان پوزوالنی به میزان 

 .   است

 
 روز 2۹نفوذ تحت  شار آب مخلوط های بتنی در سن . 4-3شکل 

 

مشاهده می گردد در نمونه هایی که از پوزوالن ها استفاده شده است میزان نفوذ آب کمتر می باشد و  4-3همانطور که در نمودار 

آب نیز در نمونه ها بیشتر شده  همچنین در نمونه های بدون پوزوالن با کاهش مقاومت  شاری و ا زایش میزان آب به سیمان میزان نفوذ

 .است

 مقاومت سایشی مخلوط های بتن غلتکی -5-5
همانطور که مشهود است تفاوت چندانی بین میزان سایش نمونه های بتنی . ارائه شده است 3-3عر  ساییده شده نمونه ها در شکل 

 7/0)سبب کاهش اندکی  55/0به  5۹/0آب به سیمان از کاهش نسبت . متغیر میباشد 4/20تا  7/0۸وجود نداشته و سایش نمونه ها بین 

همچنین نمونه های حاوی دوده سیلیسی و سیمان پوزوالنی نسبت به مخلوط های مشابه اندکی . عر  سایش شده است(  میلی متری

 . سایش کمتر داشته اند که نشانگر تاثیر کم این مواد در کاهش سایش تحت آزمون حاضر است

  

 
 روز 2۹زان سایش نمونه های بتنی در سن می. 3-3شکل 

 نتایج آزمایش های جذب حجمی آب 5-6-8

نتایج بیانگر آن میباشند که با ا زایش نسبت . ارائه شده است 7 -3و  0 -3نتایج آزمایش های جذب حجمی آب در شکل های 

به عنوان . ساعته و نهایی ا زایش یا ته است 24د یقه،  50کیلوگرم بر مترمکعب مقدار جذب آب  530آب به سیمان در مقدار سیمان 

 5۹/0درصد و برای نسبت آب به سیمان  ۸4/4و  7/5، 50/0 55/0مثال در زمان های مذکور مقدار جذب آب برای نسبت آب به سیمان 

ان جذب آب سبب ا زایش میز RCCP-325-0.4کاهش مقدار سیمان و ا زایش مقدار آب در مخلوط . است ۸2/3و  03/3، 7۹/0برابر 

کیلوگرم بر  573مخلوط حاوی . درصد شده است ۸/0و  7/0، 7/0به میزان ( درصد 5/3و  3/0 ،0/4) RCCP-350-0.35نسبت به مخلوط 

 24د یقه،  50کمی بیشتر جذب حجمی آب در سنین  RCCP-350-0.35نسبت به مخلوط  50/0مترمکعب سیمان و آب به سیمان 

قایسه با مخلوط های بدون پوزوالن مخلوط های حاوی سیمان پوزوالنی و دوده سیلیسی مقدار جذب در م. روز داشته است 7ساعت و 
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ساعت و هفت روز به ترتیب برابر  24د یقه،  50مقدار جذب آب مخلوط حاوی سیمان پوزوالنی در سنین . حجمی آب کمتری  داشته اند

 . درصد است 4/4و  0/5، 4/0ر درصد و برای مخلوط حاوی دوده سیلیسی براب 0/4و  5/5، 4/0

 
 روز 2۹میزان جذب آب نمونه های بتنی در سن . 0-3شکل 

 
 روز 2۹میزان جذب آب نمونه های بتنی در سن . 7-3شکل 

 

 نتایج آزمایش های تورق سطحی بتن در اثر نمک های یخ زدا 5-6-9

نیز مقدار  0-3در جدول . ارائه شده است ۹-3شکل  مقدار ذرات جداشده از سطح نمونه های بتنی بر اثر نمک های یخ زدا در

تنها  ]ASTM C672 ]۸بر اساک معیارهای ارائه شده در در ت جایگزین پیشنهادی . سیکل ارائه شده است 30ذرات جداشده پس از 

ه درشت در معر  که معادل تورق متوسط با کمی سنگدان 5گرم بر مترمربع در رده  000مخلوط حاوی دوده سیلیسی با مقدار تورق 

کیلوگرم بر مترمکعب سیمان و آب  530مخلوط حاوی سیمان پوزوالنی و مخلوط حاوی .  رار گر ته است )گرم بر مترمربع 300-0500)

که معادل تورق متوسط و تا حدودی شدید که سنگدانه درشت در بخش ( گرم بر مترمربع 2000تا  0500) 4در رده  55/0به سیمان 

 . در ت  رار گر ته اند 3سایر مخلوط ها دارای تورق شدید بوده اند و در رده . ر سطح مشخص است  رار گر ته اندهایی به وضوح د

 
 وزن ذرات جداشده از سطح نمونه های بتن در اثر نمک های یخ زدا. ۹-3شکل 

 

 30وزن ذرات جداشده از سطح نمونه های بتن در اثر نمک های یخ زدا در سیکل . 0-3جدول 
 مخلوط (گرم بر مترمربع)ن ذرات جداشده وز

0۹33 Rccp-350-0.33 

5۸00 Rccp-350-0.35 

0030 Rccp-350-0.38 

۹2۹0 Rccp-325-0.40 

4200 Rccp-375-0.36 
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04۹3 Rc-poz-350-0.35 

000 Rc-SF7%-350-0.37 

 

 نتیجه گیری.6 

 .و استفاده از دوده سیلیسی بندان یخ ربراب در کا ی مقاومت و مناسب بندی دانه با سنگدانه از استفاده -0

 پراکتور چکش تراکم به نسبت% ۸۹ حدا ل تراکم -2

 .کا ی موجب ا زایش مقاومت در برابر یخبندان می گردد زمان مدت با مناسب آوری عمل -5

 وجودم زدن یخ  ابل آزاد آب شدن که موجب کم53/0 (Guathier er al )  ،( PCA) 40/0:   حداکثر سیمانی مواد به آب -4

 . موئینه می گردد حفرات در

 .پیشنهاد می گردد( مترمکعب بر کیلوگرم 500 حدا ل) سیمان مقدار -3

 .شود جلوگیری یخبندان شرایط در بتنی روسازه شدن اشبا  از تا باشد زهکش خوبی به باید( base) زیرسازه -0

 ارتقا) گدازی آهن کوره سرباره و بادی خاکستر:  ا زودنی جهت ا زایش مقاومت در برابر یخبندان مواد از استفاده بیشترین -7

 (یخبندان برابر در مقاومت

درصد به صورت ترکیبی جایگزین درصدی از سیمان و همچنین تامین  یلر مورد  53: سیلیسی دوده و طبیعی پوزوالن مجمو  -۹

 .نیاز مصالح و کاهش نفوذپذیری پیشنهاد می گردد

 (نرم آهک سنگ جای به یتیدولوم آهک سنگ) سخت های سنگدانه انتخاب -۸

 بود خواهد سایش در خوب خیلی عملکرد دارای 53/0 سیمان به آب و مگاپاسکال 40 مقاومت با بتن یک -00

 .هستند سایش برابر در غلتکی بتن های روسازی خوب دوام از حاکی شده انجام های آزمایش نتایج -00

 .طور  ابل مالحظه ای کمتر می شود با کاهش اندازه درشت دانه ها، عمق سایش سطحی رویه ها نیز به -02

 گر ته  رار استفاده مورد که  رودگاه ها های  سمت از برخی در جز کشور های راه شبکه در بتنی های روسازی وجود عدم -05

 نسبتا سطح از راهسازی های شرکت در روسازیها نو  این اجرای و طراحی نحوه از آگاهی و تجربه مراتب تا گردیده باعث است،

 ها روسازی نو  این استفادهاز برای الزم آگاهی نگردد، ا دام بتنی های روسازی عملی اجرای به زمانیکه تا و بوده برخوردار نیپایی

 هموار اجرا و طراحی برای را راه و نموده حل را مشکالت میتوان الزم ابتکارات انجام با عمل میدان در وا ع در .شد نخواهد حاصل

 .ماند خواهیم بهره بی پیشر ته تکنولوژی این مواهب از همیشه برای اینصورت غیر در.نمود

  رار آزمون مورد مختلف شرایط در را روسازیها انوا   ابلیت میتوان تحقیق این در آمده بدست نتایج و  وق مطالب به توجه با -04

 .یا ت دست مطالعه این در شده بینی پیش اهداف به و داده
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