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 مقایسه با روسازی آسفالتی از دیدگاه مدیریت ساختو استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه 

 محمد کالنی

 مهندسی و مدیریت ساخت -عمران  دانشجوی کارشناسی ارشد 

Samangan_1360@yahoo.com 

 منصور پرویزی

 استاددانشگاه یاسوج

 چکيده

 فاکتورهای فنی و اقتصادی باید فرد یك نوع روسازی انتخاب برای ولی ندارد، دقيق و کامل روش و دانش یك روسازی نوع انتخاب

 زیست مسائل و ساز، نگهداری و ساخت مالحظات مصالح، و مواد هوایی، و آب شرایط خاك، نوع ترافيك،هزینه، حجم قبيل از

 طریق از روسازی چند نوع یا یك برای ای سازه طراحی مقایسه وسيله به است ممکن انتخاب فرآیندبگيرد.  نظر در را محيطی

 اعمال گيری فرآیند تصميم برای روسازی مختلف های طرح به تواند می هزینه مقایسه های گيرد. برآورد صورت تئوری یا تجربی

ایران،  است که در بتنی جهان مورد استفاده قرار می گيرد، روسازی شود. یك نوع از روسازی هایی که امروزه در بسياری از کشورهای

 قير از یارانه ها حذف و نفت منابع شدن کم به توجه با حال این است. با نبوده استفاده و توجه مورد تاکنون قير بودن ارزان دليل به

مقایسه و ارزیابی  این مقالهاست. هدف کالن  و توجه بررسی نيازمند ایران در بتنی روسازی های از آسفالت، استفاده هزینه افزایش و

جنبه های فنی، اجرائی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی از دیدگاه مدیریت ساخت می باشد و استفاده از این نوع 

 های پيمانکاری قرار می گيرد. نتایجهای روسازی به عنوان یك الگوی پيشنهادی مناسب در اختيار کارفرمایان، مشاوران و شرکتالیه

ك راه حل تواند یمطالعات نشان می دهد که جایگزینی بتن آسفالتی با بتن غلتکی جهت استفاده به عنوان الیه رویه روسازی راه، می

 مناسب فنی و اقتصادی، برای این مسير باشد.
 

 

 اجرائی،مدیریت  ، اقتصادی ،روسازی بتن غلتکی، هزینه،  آسفالت های کليدی:واژه
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 قدمهم

پيشرفت و رشد در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه و عنایتی وافر به تحقيقات علمی، عملی و تخصصی است و عواملی 

ها و همچون فقدان آگاهی در علوم و فنون مختلف، عدم بکارگيری صحيح نيروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنين سياست

-ها و برنامهگذاریموجب رکود و تنزل رشد در اینگونه کشورها شده است. از مهمترین اقدامات در سياست ریزی نامناسب،برنامه

های تحقيقاتی و پژوهشی، تعيين هدف و خط مشی برای توسعه و همچنين هدایت، تشویق و اشاعه فرهنگ تحقيقاتی و استفاده ریزی

های یزیرانی است که حاصل آن، دستيابی به اهداف توسعه ملی خواهد بود. برنامههای ملی، منابع طبيعی و نيروی انسبهينه از سرمایه

تحقيقاتی باید بلندمدت و فراگير باشد تا امکان انتقال و کسب تجارب گوناگون در علوم مختلف امکانپذیر شود. امروزه از مهمترین 

گذاری در این بخش حقيقات در آن کشور است و سرمایهگذاری در هر کشوری، ميزان توجه به امر تمعيارهای پيشرفت و سرمایه

 گردد. های توسعه در آن کشور میموجب تقویت و تعالی شاخص

های مختلف تحقيقات و علوم و فنون گوناگون قابل دستيابی است. یکی همانگونه که ذکر شد، این پيشرفت و توسعه در زمينه

باشد که امروزه بطور گسترده در هر کشوری ها میاجرای سطوح روسازی در جادهاز این علوم و فنون، مباحث مربوط به طراحی و 

های گسترده و توان به موفقيتها و اهميت تحقيقات در این زمينه میمورد بررسی قرار گرفته است و با تبيين دقيق شاخص

ود شرایط زیستی و اکولوژیکی و ... دست های ملی، بهبهای اقتصادی، استفاده بهينه از سرمایهچشمگيری درخصوص کاهش هزینه

 یافت. 

های مربوط به راه و راهسازی تعلق دارد. از اولين یکی از گسترده ترین و بزرگترین پروژه های عمرانی بدون شك به پروژه

باشد. طراف آن میاقدامات برای رونق و آبادانی یك منطقه، فراهم نمودن امکان ارتباط پایدار و روان آن منطقه با سایر مناطق ا

همچنين با افزایش جمعيت و نياز آن به کاالهای اساسی، اهميت حمل و نقل از طریق راهسازی روزافزون گشته و از این نظر نياز به 

 سرمایه گذاری در این بخش بيشتر احساس می شود. 

فاده از این نوع روسازی، ضمن اینکه موجب باشد که استهای ساخته شده، اکثراً از نوع آسفالت قيری میدر ایران، روسازی راه

باشد؛ عالوه بر این الزم به ذکر است که یکی از گردد، با مخاطرات زیست محيطی فراوانی روبرو میمصرف سرمایه ملی )نفت( می

های متوالی های صنعتی در کشور ما، تخریب و تعویض های بزرگراهی و محوطهرو، خيابانها و شبکهمشکالت اساسی معابر سواره

باشد که این امر به دليل ماهيت و خصوصيات آسفالت قيری )انعطافپذیر بودن بتن آسفالت قيری، ناپایدار بودن در برابر آسفالت می

های یخبندان، کم بودن مقاومت در مقابل فشارهای فيزیکی و...( اجتناب ناپذیر است که در کنار تحميل تغييرات جوی، گرما و سيکل

ها و خيابانهای کشور را نيز به شدت کاهش داده است و البته خسارات فراوانی به راوان به اقتصاد ملی، ضریب ایمنی جادهخسارات ف

 ای نيز وارد نموده است.سيستم حمل و نقل جاده

ز یك ميليون تن گذشت، این در حالی است که بيش ا 07( از حدود 29از طرفی توليد سيمان در کشور )برای مثال در سال 

برد. پس با این پتانسيل مشکلی در تامين سيمان چهارم توليد سيمان کشور مازاد مصرف داخلی بوده و راه به بازار صادراتی می

ها و طرحهای عمرانی کشور وجود ندارد، لذا افزایش سرانه مصرف سيمان با کاربردهای جدیدی از قبيل استفاده در راهسازی پروژه
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 می باشد .به صرفه و صالح کشور 

ا( هها )تعمير روسازیهای بتنی در ساخت راهگيری از رویهبررسی های انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان از رواج بهره

های بتنی در ایران را )عليرغم دسترسی به مصالح کافی و مناسب برای ساخت دارد که از جمله دالیل عمده در عدم توسعه روسازی

ودن تر بها بخصوص روسازی با آسفالت قيری و همچنين اقتصادیهای بتنی نسبت به سایر روسازیتر روسازیبتن، عمر طوالنی

آالت مورد نياز و عدم شناخت کافی از این روش قيمت تمام شده آن(، ارزانی قيمت قير در سالهای گذشته، نبود دانش فنی و ماشين

 بين کارشناسان و مجریان عمرانی باید دانست .

 

 

 انواع روسازی های بتنی

های بتنی، ميزان مقاومت برشی و سختی و سختی خمشی آنها در برابر بارهای اعمال شده است، یکی از ویژگيهای مهم روسازی

های بتنی معرفی ها در سالهای اخير با سرعت چشمگيری همراه بوده است. در ادامه انواع روسازاز اینرو توسعه این نوع از روسازی

 .92(، مقایسه روسازی های بتنی و آسفالتی، نشریه داخلی انجمن بتن ایران شماره 2929عليخانی، م.ا.، )اند ]یدهگرد

.] 

 (JPCPروسازی غيرمسلح درزدار )

در این نوع روسازی، به اندازه کافی که ترك های طبيعی قابل انتظار تحت کنترل باشند، درزهای مسلح در نظر گرفته می شود. 

های فوالدی نرم در درزهای عرضی و از ميله های تقویتی استفاده نشده است. بلکه ممکن است از ميلهنوع روسازی از آهندر این 

 97تا  29متر و با ضخامت  5/9های فوالدی بی شکل و آجدار در درزهای طولی استفاده شود. فاصله درزهای عرضی در حدود 

ها تحت عنوان آهن رسد. این آهنکيلوگرم در متر مربع می 9ین نوع روسازی به حدود باشند. ميزان آهن مصرفی در اسانتيمتر می

( اجرا 2:1شود. برای تخفيف صدا و ضربه، آنها را مورب )با شيب داول در درزهای عرض و آهن دوخت در درزهای طولی مصرف می

ز کنند تا ا. همچنين فاصله درزها را تصادفی انتخاب میهای وسایل نقليه به طور همزمان از روی آنها عبور نکنندکنند تا چرخمی

 ایجاد صداهای یکنواخت جلوگيری شود.

 شود. ضخامتگذاری اتوماتيك همزمان بوسيله فينيشر در الیه دوم انجام میپخش بتن با فينيشر )در دو الیه همزمان( و آهن

 سانتيمتر است. 95و حداکثر حدود  95تقریبی دو الیه حدود 
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 (CRCPزی یکسره بتن مسلح )روسا

درصد سطح مقطع مصرف  8/7تا  9/7شود و بيشترین آهن در این نوع روسازی گذاری سنگين و فاقد درز متمایز میبا آهن

 شود.می

 (JRCPروسازی درزدار بتن مسلح )

درصد سطح مقطع  2/7تا  95/7ميزان آهن مصرفی در این نوع روسازی بيش از روسازی نوع اول و کمتر از نوع دوم و به مقدار 

 و از نوع آهن توری پيش بافته می باشد.

 (RCCروسازی بتن غلتکی )

 این رطوبت باشد. مقدارمی هيدراسيون کم حرارت و صفر اسالمپ دارای که است سيمان کم و خشك بتن نوع یك غلطکی بتن

 غلتك ها وزن بتواند هم و باشد فراهم بتن در سيمان خمير امکان پخش یکنواخت اختالط، ضمن تا باشد مناسبی حد در باید بتن

ای چندالیه هایاجرای پی و معابر روسازی هایالیه تك سریع اجرای سدها، ساختمان در بتن از این استفاده نماید. موارد تحمل را

 باشد.می

 برای الزم است. مقاومت معمولیاز بتن  که بيشتر باشدمی مکعب متر بر کيلوگرم 9957حدود  در غلطکی بتن مخصوص وزن

شود. می حاصل سيمانی مصالح بر متر مکعب کيلوگرم 257تقریباً بتن غلتکی،  برای مربع سانتيمتر بر کيلوگرم 297حدود  طراحی

معمولی  بتن ارتجاعی ضریب از کمتر بسيار که آمده بدست مربع ميليمتر نيوتن بر 8977حدود  ارتجاعی بتن غلتکی نيز ضریب

 وارده بارهای برابر در شکل تغيير و عدم بودن گردد. صلبمی خوردگی ترك مقابل در غلطکی بتن بهتر باعث عملکرد این و باشدمی

 باشد.می بتن نوع این دیگر مشخصات نيز از سخت اجسام سقوط از ناشی ضربات و

ا به عنوان ترکيبی از مصالح اصالح شده ب توان بتن غلتکی رادر خصوص کاربرد بتن غلتکی )بتن متراکم شده با غلتك(، می

های اصالح شده با سيمان به کار می سيمان و بتن ویبره در نظر گرفت. بتن غلتکی با همان دستگاه هایی که برای ساخت اساس

نها به آروند، ساخته می شود. در بتن غلتکی نيز مانند اساس اصالح شده با سيمان، از مصالح خشك استفاده می شود که رطوبت 

منظور امکانپذیر ساختن عمل تراکم با استفاده از غلطك کاهش داده شده است. بر عکس، ميزان سيمان و سایر خصوصيات آن مشابه 

 رود.بتن ویبره است که به طور معمول در روسازی به کار می

ی باشد و محصول نهایشود، میبتن غلتکی سفت شده در اصل دارای همان خصوصيات بتن معمولی که به صورت درجا ریخته می

به زبان ساده بتن تلقی شود. خاصيت روانی و پالستيکی نهایی غلتکی در حالت تر، اساساً متفاوت با خواص پالستيکی درجا می باشد. 
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ه واسالمپ بتن غلتکی باید درحد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلطك متراکم کننده باشد. شيوه اجرای بتن غلتکی مشابه شي

 اجرای روسازی آسفالتی است.

 ( RCCP) 1بتن غلتکی روسازی راه

ميليمتر(، مواد سيمانی و آب که  22عبارت است از مخلوط سفت و نسبتًا خشکی از سنگدانه ها )با اندازه حداکثر  بتن غلتکی

و سرانجام  گرددده و متراکم میای کوبيهای متداول روسازی آسفالتی )فينيشر( پخش و پس از آن توسط غلتك ویبرهتوسط دستگاه

 (2992)حسينی، شود بعد از سخت شدن در اثر واکنش هيدراتاسيون سيمان به بتن تبدیل می

 روشهای طراحی روسازیهای بتن غلتکی 

صول مشابهی بر طراحی این دو رویه  شابه خواص مهندسی روسازی بتن غلتکی با روسازی معمولی بتنی صلب، ا با توجه به ت

جمع شدگی کمتر روسازی بتن غلتکی نسبت به روسازی معمولی و عدم استفاده از داول در روسازی بتن غلتکی حاکم است. به جز 

برای محاسبه ضخامت در این نوع بتن ها باید مشابه با روسازی بتن غلتکی تنش خمشی روسازی و آسيبهای ناشی از عبور ترافيك 

 .  .در محدوده مجاز قرار گيرد

وسازی بتن غلتکی ضخامت روسازی تابعی از بارگذاری، مشخصات مقاومتی بتن )مدول گسيختگی( و مشخصات در طراحی ر

سانتيمتر بوده و حداکثر ضخامت در هر الیه به  27مکانيکی خاك می باشد. حداقل ضخامت روسازی بتن غلتکی پس از تراکم باید 

لتکی با توجه به مقاومت خمشی، خستگی ناشی از تنشهای خمشی و سانتيمتر محدود شود. فرایند طراحی ضخامت رویه بتن غ 97

سازمان مدیریت  959کنترل نسبت تنش خمشی بحرانی به مقاومت خمشی، برای دامنه کاربرد این دستورالعمل باید مطابق نشریه 

 [.WWW.PEMBROKECONSTRUCTION.COMو برنامه ریزی کشور باشد ]

  RCCPمزایای

  خاصی برای ساخت آن الزم نيست و با ماشين آالت متداول برای روسازی آسفالتی قابل اجرا است.هيچ وسيله و دستگاه 

 ود.رکشور برای توليد بتن غلتکی یکی از مزیت های اصلی توليد این نوع بتن به شمار می در سيمان و مصالح فراوانی 

 باشد.می آسفالت فشاری مقاومت برابر سه از بيش بتن نوع این فشاری مقاومت 

                                                 
1 RCC Pavements 
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 کار انجام سرعت شود،می مخصوص متراکم هایغلتك بوسيله و حمل کاميون بوسيله بتن که آن جهت به روش این در 

 معمولی است. بتن از ترپایين بسيار شده صرف هایهزینه و

 باشد.نمی تخصص باال با کارکنان به نياز بتن نوع این اجرای برای 

 دوام لذا شود،نمی ایجاد دما در آن افزایش از ناشی شکلی تغيير هيچگونه و بوده مقاوم دما افزایش برابر در بتن نوع این 

 است. مناطق گرمسير بيشتر در بخصوص قيری آسفالت به نسبت آن بلندمدت

 درصد  97شود )حدود ها میجویی اقتصادی در مقایسه با سایر روسازیباعث افزایش سرعت اجرا و در نتيجه باعث صرفه

 جویی در مقایسه با روسازی بتنی معمولی(صرفه

 بندی ندارد.ای با فوالد و همچنين غالبنيازی به استفاده از داول در درزها و تقویت سازه 

 ساعت پس  29توان به ترافيك اجازه عبور داد )های بتنی میای بعد از تراکم، زودتر از سایر روسازیبه دليل استحکام سازه

 صورت ضرورت فوری(از اجرا، البته در 

 سال(. 97تا  25سال در مقایسه با  57تا  97باشد )برابر آسفالت می 9تا  5/2های بتنی حدوداً عمر مفيد رویه 

  رنگ روسازی بتنی روشن است و این باعث افزایش بازتابش نور و در نتيجه باعث بهبود دید در شب و همچنين کاهش

گردد. همچنين ضریب جذب دمای مناسبی دارد و این خاصيت به پایين آوردن مقدار برق مصرفی جهت روشنایی جاده می

 دمای محيط کمك می کند.

 .در شرایط محيطی با دمای زیاد عملکرد روسازی بتنی بهتر از آسفالت است 

  روسازیRCCP د.ردر مقایسه با بتن آسفالتی مقاومت بيشتری در مقابل مواد روغنی و نفتی ریخته شده در سطح راه دا 

  ،ضخامت روسازی بتنی در مقایسه با روسازی آسفالتی کمتر است و در نتيجه در نواحی که محدودیت ضخامت وجود دارد

 گردد.جویی می ارجحيت داشته و در عين حال در مصرف نيز صرفه

 متر الت کهای بتنی، تخریب منابع و محيط زیست نسبت به آسفجویی در بکارگيری مصالح در روسازیبه دليل صرفه

 گيرد.صورت می

 باشد.هزینه تمام شده ساخت روسازی بتن غلتکی از روسازی آسفالت قيری کمتر می 

 های بتنی در صورتی که با کيفيت مطلوب ریخته شود، به دليل کمتر بودن انحنای بتن نسبت به آسفالت تحت بار روسازی

 گردد.خت میالستيك بخصوص در خودروهای باری سنگين، باعث کاهش مصرف سو

 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع است، در صورتی که 85تا  05ترین آسفالت قيری حدوداً مقاومت فشاری در مرغوب RCCP 

 رسد.کيلوگرم بر سانتيمتر مربع هم می 977یا  977به راحتی به 
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 RCCPمعایب 

 پراکنده.و  دور نقاط در اجرا امکان عدم و کشور سطح در محدود بسيار مراکز توسط توليد 

 های آسفالتی در ميان پيمانکاران در مقایسه با روسازی بتن غلتکی بسيار بيشتر است، دانش فنی و تجربه ساخت روسازی

 باشد.تر میهای عملی پيمانکاران مشکلهای بتن غلتکی به دليل عدم مهارت فنی و تجربهاز این رو اجرای رویه

 های بتن غلتکی محسوب می شود. ضعف رویه وجود درزهای انقباضی بعنوان یکی از نقاط 

  بتن غلتکی هم از جهت ایجاد سر و صدا در اثر حرکت چرخ اتومبيل بر روی آنها و هم می توانند نقش مهمی در تخریب

 بتن داشته باشند، به نحوی که مشکل نگهداری و مرمت محل درزها به لحاظ پکيدن وجود دارد.

 ر مقابل لغزش.عملکرد نسبتاً ضعيف بتن غلتکی د 

 ستفادها فينيشر نظير های آسفالتیروسازی ساخت در استفاده مورد تجهيزات و وسائل از غلتکی بتن های روسازی اجرای برای

 شودمحدود می کم با عرض روستایی در معابر اجرای این نوع روسازی امکان لذا شود،می

 

 و مروری بر تحقيقات انجام شده (RCCPتاریخچه پيدایش روسازی بتن غلتکی )

ميالدی و بوسيله ژرژ پارتومولف در شهر بلفونتن اوهایو آمریکا اجرا شد.  2829به طور کلی اولين روسازی بتنی ماندگار در سال 

. در تبرخی بر این عقيده هستند که اولين روسازی بتنی در اسکاتلند اجرا شده است، ولی پس از اجرا به زودی منهدم گردیده اس

 [.www.pavement.com ناميدند ]آن موقع واژه بتن شهرت نداشت، از این رو این نوع روسازی را سنگ مصنوعی می

ی بين هادرصد بزرگراه 97ایاالت متحده تا پيش از این به خواص زیرسازی و زیربنایی بتن پی برده بوده است و بر اساس آن تا 

ردند. ایالت کها از پوشش بتنی استفاده میایالتی آمریکا با پوشش بتنی پوشش کاری کرده بود. در کانادا درصد کوچکی از بزرگراه

درصد( به خود اختصاص داده بود. بر این اساس به  9های بتنی را در کانادا )چيزی در حدود کبك کانادا بيشترین مقدار از جاده

ه چيزی محيطی را دربر نگرفته، بلکهای بتنی فقط منافع اقتصادی و زیستاین نتيجه رسيند که استفاده از جاده تدریج محققين به

ی های بتن غلتکهای بتنی از جمله روسازیفراتر از این منافع را به همراه داشته و همين امر دليلی بر توسعه ساخت و اجرای روسازی

 .شد 

 یا و سيمان با شده تثبيت مصالحی نظير خاك تکامل و توسعه راستای در نوین روشی (RCCP) غلتکی بتن روسازی ساخت

داشته  کاربرد هاروسازی ساخت و طراحی در اساس و زیراساس به عنوان مدیدی هایمدت که باشد می سيمان با شده اصالح اساس

 است. مهندسين کانادایی گرفته صورت نيز اول جهانی جنگ از قبل کشورها از بسياری در غلتکی بتن کابردهای اوليه گونه است. این
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را  سيمان از باالتری مقدار با کاربرد سنگدانه باالتر کيفيت با اساس هایالیه ایجاد منظور به 2207سال  کلمبيا در بریتيش ایالت

 .کردند  آغاز

 بتن کاربرد روسازی الیه روکش بود. اولين به نياز بدون و کامل روسازی عنوان به غلتکی بتن روسازی نظر گرفتن در بعدی گام

بود.  2207ونکوور کانادا در سال  در سنگين بارگذاری با الوار و کارخانجات چوب برای ایمحوطه ساخت در شکل بدین غلتکی

 به بود، موفقيت آميز بسيار بود، شدید سایش همچنين و سنگين بارگذاری تحت که محوطه این در بتن غلتکی روسازی عملکرد

 است . داشته کانادا در وسيعی صنعتی کاربرد هایمحوطه روسازی ساخت برای غلتکی بتن روسازی زمان آن از نحوی که

 کاربرد اولين و اسپانيا در کم حجم ترافيکی با هایجاده در 2207سال  در اروپا در غلتکی بتن روسازی از نمونه استفاده اولين

 در پیسیسیمی در امریکا ارتش مطالعاتی ایستگاه در آزمایشی به صورت دسترسی جاده یك آميزساخت موفقيت امریکا در آن

 و وسایل هاتانك برای پارکينگ وسيع محوطه احداث امریکا در RCCPمهم  و واقعی کاربرد اولين بوده است؛ ليکن 2205سال 

 .بوده است  2289سال  در تگزاس در هود در پایگاه سنگين نظامی نقليه

 بخش همچنين و توسط بخش دولتی، نظامی سنگين بارهای برای روسازی توجهی قابل تعداد آميز،موفقيت کاربرد این از بعد

 هایپایانه و هابندرگاه روسازی نظامی سنگين، نقليه وسایل روسازی پارکينگ شامل کاربردها گرفت. این صورت آمریکا در خصوصی

و  جاده روسازی یکی شدند، اجرا 2227تا  2282سالهای  در که بزرگ پروژه دو ميان این از بوده است. کانتينری بارهای مبادله

 پارکينگ روسازی دومی و درام نزدیك نيویورك پایگاه در مترمربع 999777مساحت  به چرخ زنجيری نقليه وسایل پارکينگ محل

 .ذکر است قابل مترمربع 975777مساحت  به تنسی در موتور جنرال شرکت برای اتومبيل

متر مربع بوده که نزدیك به نيمی از آن در  29777777کل سطوح ساخته شده از این نوع روسازی بالغ بر  2227تا پایان سال 

شود که در آنها های اصلی میها و جادهها مربوط به بزرگراهمتر مربع از این نوع روسازی 2577777اسپانيا واقع شده است. در حدود 

 .قرار گرفته است  RCCبهبود همواری سطح یك الیه آسفالتی بر روی الیه به منظور 

اجرا  را غلتکی بتن روسازی مترمربع 991777کاليفرنيا  در خود انبار محوطه روسازی وی برایسيف شرکت نيز 2229سال  در

 .بود  پایين نگهداری هزینه و سنگين بارهای تحت خوب باال، دوام ساخت سرعت پایين، اوليه هزینه انتخاب این نمود. دليل

 اولين نبودن بخش رضایت و عليرغم شد ساخته 2285سال  در غلتکی بتن روسازی اولين عالوه بر این در آسيا، در اندونزی

 غلتکی بتن روسازی اولين ژاپن شد. در ساخته کشور در این نوع روسازی این از مترمربع 557777از  بيش 2227سال  تا آنها تجربه

 ساخته شد. در کشور این در غلتکی بتن روسازی مترمربع 2877777حدود  2220سال  تا و بهره برداری رسيد به 2280سال  در

 .شد  ساخته بطور آزمایشی و ایالتی جاده یك برای 2227سال  در بتن غلتکی روسازی اولين نيز کشور مالزی

ساخت  به شروع 2287سال  از از بعد آرژانتين و استراليا آلمان، دانمارك، فنالند، نروژ، فرانسه، کشورهای فوق کشورهای بر عالوه

 .است  مترمربع 277777در حدود  آنها از هر یك استفاده که نمودند غلتکی بتن روسازی

 ميزان به غلتکی بتن کاربرد نيز و آفریقای جنوبی ایسلند اکوادور، مکزیك، کلمبيا، اروگوئه، شيلی، کشور هفت عالوه بر این در

 29777777مرز  از در دنيا غلتکی بتن روسازی کل سطح 2227سال  است. تا پایان گرفته صورت آزمایشی صورت به یا و محدود
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 هایراه ها وبزرگراه برای سطح این از مترمربع 2577777حدود  شد. در اسپانيا ساخته در آن نصف از که بيش نمود تجاوز مترمربع

 [..2929روسازی بتن غلتکی ، گزارش فنی، عماد درس،گرفت ] قرار استفاده مورد اصلی

های موفقی از اجرای بتن غلتکی گزارش شده است که در ادامه به مرور و بررسی تاکنون در بسياری از کشورهای دنيا تجربه

 برخی از مطالعات، تحقيقات و گزارشات ارائه شده پرداخته شده است.

 از فواید دیگر کنند. یکیمی انعطافپذیر استفاده روسازی در موجود مشکالت با مبارزه برای غلتکی بتن از باغل نوآور مهندسان

 تعمير نياز به که بود روسازی دنبال نوعی به زحل شرکت 2228ندارد. در سال  شدگی وجود شيار آن در که است این غلتکی بتن

فوت  99کيلومتر و عرض آن  92یا  مایل 28راه  کردند. طول استفاده غلتکی بتن از تحقيق از پس کمی داشته باشد. آنها نگهداری و

 مشاهده روسازی این اول عمر سال 25در  ميليمتر( بود. آنها 957تا  ميليمتر 257اینچ ) 27تا  1 بين آن متر و ضخامت 9/0یا 

شد می محسوب بزرگ یك امتياز آسفالتی بتن با قایسهم که این قضيه در ندارد نياز نگهداری و تعمير هيچ به روسازی این که کردند

اله قاسمی، جهاد ، فيروز داوودی، نعمت2922های روسازی در آزادراه و اتوبان با نگاهی به روسازی بتن به جای آسفالت، روش]

 [.دانشگاهی)دانشگاه صنعتی امير کبير

داد، از بتن غلتکی استفاده کرد. زمانی ترافيك سنگينی را عبور میهای خود که باید شهر مك کوری در کانادا برای بخشی از راه

ا، آنها هها و ایجاد ترك و شيارشدگی و دیگر خرابیکه روسازی انعطافپذیر )آسفالت( مورد استفاده قرار گرفت، به دليل عبور کاميون

ر از روسازی تلت جدید پر کنند، از بتن غلتکی که بادوامبا مشکالت فراوانی روبرو بودند. آنها به جای اینکه بخشهای خرابی را با آسفا

اینچ آسفالت انعطافپذیر هم از ایجاد ترك و  9اینچ بتن غلتکی به جای  27آسفالتی بود، استفاده کردند. آنها با جایگزین کردن 

الت اصلی آنها بود را حذف کردند های دیگر جلوگيری کردند و هم تعمير و نگهداری که یکی از مشکشيارشدگی و هم از ایجاد خرابی

[99.] 

 آسفالتی(، مهندسان ضعيف هستند )روسازی بسيار آن روسازی طورهمين و خاك لحاظ از هاراه که آمریکا مناطق از بسياری در

کردند.  را انتخاب روسازی نوع این غلتکی، بتن ساخت سرعت و به قدرت توجه با است. آنها هاجاده ارتقاء و گسترش حال در راه

 خوبی به گزینه عنوان روکش به انعطافپذیر آسفالت یا و غلتکی بتن انتخاب و راه فونداسيون عنوان به بتن غلتکی انتخاب با آنها

 از پس اینکه به توجه بيشتری داشت. با هم عمر و داشت نياز کمتری نگهداری و تعمير به هم روسازی نوع این یافتند؛ زیرا دست

 [.99شدند ] روسازی نوع این بيشتر جذب آنها کند، عبور آن روی از می تواند ترافيك غلتکی بتن ساخت از کمی بسيار مدت

وزارت حمل و نقل گرجستان با استفاده از روسازی بتن غلتکی برای بازسازی شانه بسيار نگران بودند، چون تجارب زیادی در 

متر و  9منتهی به پایتخت کشور خود تصميم گرفتند از بتن غلتکی به عرض  این رابطه نداشتند. آنها برای بازسازی مسيری از جاده

ميليمتر استفاده کنند. بعد از مدتی که از زمان ساخت آن سپری شد، آنها مشاهده کردند که سطح آن بسيار صاف و  957ضخامت 

ای هبودند، با مشکالت زیادی از جمله خرابی بدون هيچ گونه خرابی بود؛ چون در سنوات گذشته که از روسازی آسفالتی استفاده کرده

 [.99برداری بودند ]سطح، آن هم بعد از مدت زمانی از بهره

برای  پرترافيك و شلوغ این نقاط است. بازسازی مهم بسيار نقليه وسائل شتاب کاهش و افزایش دليل به هاتقاطع روکش

 کلگری در شهر 222سال  دارد. در اساسی نقش و است مهم ها بسيارپروژه گونه این در زمان چون است، سخت بسيار راه مهندسين
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 دچار شيارشدگی آسفالتی بود، انعطافپذیر روسازی جنس از که آن قبلی روکش چون شد، غلتکی بازسازی بتن با تقاطعی کانادا، در

 برداشته را قبلی روکش در یك شب و کمی مدت زمان در داشت. آنها زیادی نگهداری و تعمير به نياز و بود شده بسياری ترکهای و

بتن کردند ] روکش ميليمتر 57ضخامت  به آسفالتی با آن را روی غلتکی بتن از ریختن بعد کردند. آنها جایگزین غلتکی بتن با و

 [.، جهاد دانشگاهی واحد فنی امير کبير تهران2922اللهی، غلتکی در سدسازی، محمدرضا بهبودی، محمد حسين نعمت

این  کند.های دسترسی صنعتی از بتن غلتکی به عنوان روسازی استفاده میت حمل و نقل تنسی به طور مداوم برای راهشرک

به  ها همهای فراوان به این نتيجه رسيدند که این جادهکند. آنها بعد از بررسیشرکت برای ساخت و ساز با دولت محلی همکاری می

سنگين و هم به لحاظ اقتصادی نسبت به روسازی آسفالتی بسيار مقرون به صرفه هستند. مدیر  لحاظ مقاومت در برابر وسائل نقليه

گوید که بتن غلتکی هم به لحاظ دوام و هم به لحاظ اقتصادی نسبت به روسازی انعطافپذیر این شرکت در رابطه با این پروژه می

علی فاخر، زاده، مقایسه آن با دیگر خصوصيات بتن، محمد شکرچی پذیری بتن غلتکی وبررسی ميزان نفوذآسفالتی بسيار بهتر است ]

 [.2927المللی مهندسی عمران، محمد حسين افتخار، کيوان زارعی رامی، ششمين کنگره بين

های اراند که در برابر بهای شهری اوهایو از روسازی انعطافپذیر آسفالتی که بسيار نازك است استفاده نمودهدر بسياری از خيابان

 و مسکونی مناطق ها هم برای اهالی اینسنگين استحکام کافی ندارد. اما ساخت و سازهای مداوم برای تعمير و نگهداری اینگونه راه

 روبرو غبار گرد و و بارندگی به علت کار توقف مشکل با طورهمين است. آنها کرده ایجاد مشکل هاسازه و ساز دیگر ساخت برای هم

 کردند. همچنين انتخاب را غلتکی بتن ساز، و سرعت ساخت همچنين و باال مشکالت به توجه با شد. آنهامی کار توقف باعث که بودند

کردند.  )ترافيك متوسط روزانه( استفاده ADT 977با ترافيك حدود  اوهایو دانشگاه اصلی نزدیك خيابان روکش برای غلتکی بتن از

 آسفالتی روسازی برابر در بتن غلتکی مزیتهای بزرگترین از یکی از آنها چون روکش شد، غلتکی بتن با نيز هاخيابان این روسازی

 .دهند  قرار برداریبهره مورد آن را ساعت 99بعد از  توانستندمی که آنها بود این مزیت این و کردند استفاده

شد. بتن  برده محل به درام ميکسر جای به کمپرسی کاميون یك با غلتکی بتن کانزاس، شهر در ایپروژه از گزارشی طبق

 28به  آن را غلتك و رساند درصد 28تا  25چگالی  به را آن یك فينيشر بود، اما درصد 85آن  چگالی که پروژه در این شده استفاده

از روسازی بتنی [. یکی از مشکالتی که ناشی 98است ] پروژه این در موفقيت کليدهای از یکی مخلوط موجود در آب و رساند درصد

های آهکی و در شمال شهر کانزاس به وجود آمد، ترك خوردگی بتن بود. علت این امر چرخه ذوب یخ بود که با توجه به سنگدانه

سال جواب داد.  97سال طراحی شده بود،  57ای که برای شد. به طوری که جادهواکنش قليایی سيليس باعث بوجود آمدن ترك می

ور طتی تشکيل شد که تصميم گرفتند به جای سنگ آهکی از کوارتز، گرانيت و سنگهای بادوام استفاده کنند و هميناما پس از آن هيئ

درصد مقاومت فشاری خود، قبل از  05ها حتما باید به و یا سيمان حاوی خاکستر بادی استفاده کنند و سنگدانه Fاز سيمان نوع 

دهد که بتن غلتکی گزینه مقرون به صرفه و بادوامی ه باشند. تجارب در کانزاس نشان میاینکه ترافيك از روی آنها عبور کند، رسيد

برای روسازی نسبت به روسازی آسفالتی بوده است، البته اگر سطح بتن شياردار شود و تجهيزات مناسب وجود داشته باشد. هيچ 

وان تاما بيشتر با توجه به مواد موجود در یك منطقه می دستورالعملی برای اینکه کجا از بتن غلتکی استفاده شود، وجود ندارد.

شود اما بتن غلتکی کمی ارزانتر از روسازی های با حجم باال استفاده میگيری کرد. اما با توجه به هزینه آن، معموالً در جادهتصميم

 ورد نظر دارد. اگرچه در حالت کلی، روسازیهای نفتی در کشور مآسفالتی است، ليکن استفاده از آن، بازهم بستگی به قيمت فرآورده
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ره ملی اولين کنگها، ابوالفضل حسنی، کاربرد بتن غلتکی در روسازی راهآسفالتی نياز به تعمير و نگهداری زیاد و هميشگی دارد ]

 [.2989، اردیبهشت مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

انجام شده است که شرح مختصری از آنها  RCCPاتی محدودی در زمينه در کشور ایران نيز در سالهای اخير، کارهای تحقيق

 در ادامه و در قسمت مروری بر تحقيقات انجام شده آمده است. 

های بتن غلتکی، به ای با عنوان ارائه روشهای افزایش مقاومت لغزشی و همواری در روسازی( در مقاله2929صفرنيا و همکاران )

های بتنی به خصوص بتن غلتکی و همچنين ميزان بهبود خواص سطحی های افزایش اصطکاك در روسازیبررسی استفاده از راهکار

های بيشتر خودرو استفاده کرد که نتيجتاً دو شيوه تراش زدن و شياراندازی آن پرداخته اند تا بتوان از این روسازی برای سرعت

(، 2929صفرنيا، ت.، حسنی، الف.، کریمی گوغری، م.، )معرفی نموده اند ]هایی از جنس الماس را از جمله این راهکارها توسط سرمته

، هفتمين کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه "های بتن غلتکیارایه روشهای افزایش مقاومت لغزشی و همواری در روسازی"

 [. سيستان و بلوچستان

فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی در راهسازی و ای با عنوان مقایسه ( در مقاله2929بخش و همکاران )فرح

های اقتصادی آن از نظر کيفيت ساخت، اثرات زیست محيطی، طول عمر روسازی و هزینه RCCPسازی، به بررسی روسازی محوطه

، ف.، مارینی، فرح بخشاند ]های آسفالتی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دادهپرداخته و این نوع روسازی را با روسازی

، "سازیمقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی در راهسازی و محوطه"(، 2929ع.، )الف.، کرانیان، 

 [.همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

فرآوری و پخش آسفالت و همچنين معایب و مشکالت اجرای  های گزاف تهيه،سازمان عمران شهرداری سمنان با توجه به هزینه

، اقدام به اجرای روکش های بتنی در سطح مطالعاتی و تحقيقاتی در سطح شهر سمنان پرداخت. 2929آسفالت نسبت به بتن در سال 

بتن خود متراکم  (،RCCطی آخرین اقدامات صورت گرفته توسط این ارگان، سازمان عمران اجرای بتن در انواع بتن غلتکی )

(SCC و بتن اليافی در نوارهای حفاری نقاط مختلف شهر را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند بهترین گزینه از لحاظ توجيه )

های سنگين را برای اجرای روکش جاده در آینده نه چندان دور انتخاب نماید الزم به ذکر است که ریالی و مقاومت باال برای ترافيك

مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن "(، 2929فرح بخش، ف.، مارینی، الف.، کرانيان، ع.، )باشد ]پروژه کماکان در حال اجرا می این

، همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد "سازیغلتکی و آسفالتی در راهسازی و محوطه

 [.یاسوج

 ل اطالعاتروش تجزیه و تحلي

با عنایت به تعداد وسيع پروژه های اجرایی روسازی بتن غلتکی در سطح کشور و عدم دسترسی گسترده به تمامی این پروژه ها، 

رخی  بباشد. لذا با مراجعه به اسناد و مدارك موجود در دفاتر فنی دستيابی به تعداد دقيق جامعه آماری مورد نظر بسيار مشکل می
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 با مهندسين و پرسنل و طراحان مورد نظر در این پروژه ارتباط برقرار شد و اقدام به بازدیدهای ميدانی در این پروژه ،از این شرکت ها

 و همچنين مصاحبه های ميدانی در بين آنها شد. ها

ن های بتبر این اساس و به منظور شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر خصوصيات فنی، اجرایی و اقتصادی استفاده از روسازی 

غلتکی در مقایسه با روسازی های مرسوم آسفالتی، در خصوص افزایش و کاهش هزینه و زمان اجرا و خصوصيات فنی و... در این 

پژوهش، با ارزیابی اسناد و مدارك موجود در شرکت های مشاور طرح مورد سعی شد تا در چند مرحله از طریق مصاحبه با طراحان، 

درگير بوده و یا هستند، به بررسی  ها و ناظران و مهندسينی که به طور مستقيم در اجرای این پروژهمدیران پروژه، سرناظران 

پرداخته شود. سپس ضمن مصاحبه با افراد باتجربه و مطالعه مقاالت ها خصوصيات مذکور در رابطه با نوع روسازی در این پروژه 

مشاور، آیتم های مؤثر در این مقوله شناسایی گردیده و بر اساس آنها منتشر شده در این زمينه و همچنين نظر عوامل شرکت های 

 به سنجش و ارزیابی نتایج پرداخته شد. 

 

 مقدمه

 بين از بررسی مسير مورد روسازی نوع انتخاب کند، تصميم گيری آن مورد در باید راه مهندس که مسائلی مهمترین از یکی

بررسای  داد. در این  خصاوص قرار مورد بررسای را مختلفی پارامترهای باید امر این برای و می باشاد آسافالتی بتنی و روساازی

پارامترهای تاثير گذرا بر این انتخاب و مقایسه فنی و اقتصادی دو نوع آسفالت پرداخته شده سپس مورد تجزیه و تحليل قرار خواهد 

 گرفت.

 پارامترهای تاثيرگذار در انتخاب نوع روسازی

 ميزان ترافيك

سازی، ميزان نوع انتخاب در موثر از پارامترهاییکی  سازی های عبوری ترافيك تعداد و رو شد. رو سفالتی می با  علت به آ

 ضعف این بار تکرار و بارگذاری زمان گذشت با و دارند عملکرد ضعيفی وارده سنگين بارهای مقابل در ویسکواالستيك ویژگيهای

شدید ست، عبوری زیاد ترافيك ميزان که مناطقی امروزه در دليل همين یابد. بهمی ت سازی های از ا  غلتکی بتن بویژه و بتنی رو

 می شود. استفاده
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 خاك بستر محيط

 به علت آسفالتی روسازی های در تنش است. توزیع محيط بستر خاك خصوصيات بر مشخصات آسفالت، موثر عوامل از یکی

سبتاً کوچکی سطح در انعطاف پذیری، ستر دليل همين به و می گيرد صورت ن سازی ب تنش  تحمل جهت کافی از مقاومت باید رو

 دارند، که صلبيتی جهت به غلتکی بتن روسازی جمله از روسازی های بتنی دیگر باشد. از سوی برخوردار بارگذاری از حاصل های

سبتا یك در را عبوری ترافيك بار سترده توزیع سطح ن ستر و می کنند گ سازی ب شهای تحت رو می گيرد.  قرار کمتری وارده تن

ستر خاك بنابراین مقاومت سفالتی روسازی پایداری در ب سياری در ممکن است دیگر سوی از و دارد کننده ای نقش تعيين آ  از ب

سمتهای سيرِ ق ستر خاك آزادراه، یك م سبی مقاومت از ب ستفاده برخوردار منا شد. بنابراین ا سازی از نبا  به گزینه غلتکی بتن رو

 .بود  خواهد بهتری مراتب

 عوامل محيطی

 بدون که عوامل این و بررسی می باشد. شناسایی اقليمی شرایط یا محيطی عوامل روسازی، نوع انتخاب در دیگر مهم پارامتر

 یك واقع است. در برخوردار ایفوقالعاده اهميت از روسازی ها شوند، گسيختگی و خرابی ایجاد باعث می توانند بار ترافيکی اعمال

 مقاومت مانند مصالح خصوصيات بر تاثير طریق از عوامل باشد. این داشته مقاومت مخرب محيطی نيروهای در برابر باید روسازی

ستحکام فيزیکی صطکاکی، ا صالح و ا سيختگی و دوام قبيل از م صالح حجم بر تاثير نيز و گ شهای دورنی ایجاد و م ستم در تن  سي

 نسبت رطوبت و حرارت درجه جمله از شرایط اقليمی به عوامل می دهند. این قرار تاثير تحت را عملکرد روسازی و رفتار روسازی،

 خارجی، عوامل تمام ميان دارد. در منطقه یك آبوهوایی شرایط بر تاثير شدیدی جغرافيایی که موقعيت است می شود. بدیهی داده

 بر مصااالح حرارت درجه تاثير اندازه گيری اساات. برای زیروسااا ویژگيهای روی بر تاثير عامل در جوی مهمترین حرارت درجه

ستاندارد حرارت می گيرد. درجه صورت مختلف دماهای در مصالح مدول االستيسيته و فشاری مقاومت بتنی، و آسفالتی  تعيين ا

 خمشی یا فشاری مقاومت نسبت سانتيگراد، درجه 98تا  9حرارت  درجه می باشد. در محدوده سانتيگراد درجه 92بتن  مقاومت

سبی ستاندارد حرارت درجه در مقاومت به بتن ن سفالت در تغييرات این که حالی می یابد. در کاهش 8/7به  95/2از  ا  علت به آ

سيار قير ویسکوز ویژگی  2917به  1877از  درجه سانتيگراد 98تا  9از  حرارت درجه با افزایش آسفالت مقاومت و است شدیدتر ب

سفالت حرارت درجه منفی تاثير مييابد. بنابراین کاهش کيلوگرم سيار بر آ ست، شدیدتر ب سياری در جهت همين به ا  مراجع از ب

ستفاده آسفالتی روسازی از معتدل مناطق و در بتنی روسازی از گرمسير و سردسير مناطق در که است شده پيشنهاد  شود. از ا

 استفاده دارند، قرار گرم بسيار یا برفگير و سردسير مناطق در که هایی آزادراه روسازی ساخت در که می رسد نظر به جهت همين

 .باشد توجيه پذیر غلتکی بتن از روسازی
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 رطوبت

رطوبت نيز یکی دیگر از عوامل محيطی بسيار مهم می باشد که در استحکام و مقاومت خاك بستر بسيار اثرگذار است. تغيير 

آبهای زیرزمينی، نفوذ آب از سطح روسازی و یا انتقال رطوبت از شانه راه بوجود می آید. در ميزان رطوبت به دليل باال آمدن سطح 

طی ماه های زمستان، دوره یخبندان عمقی است و رطوبت خاك دچار یخبندان شده و در نتيجه ظرفيت باربری خاك به شدت 

الیه های باالیی وارد چرخه ذوب یخبندان می شوند در حالی  کاهش می یابد. از اواخر زمستان تا اوسط بهار نيز به دليل افزایش دما،

که الیه های زیرین همچنان در حالت یخبندان باقی می مانند. این افزایش شدید رطوبت در روسازی باعث کاهش شدید ظرفيت 

دار است، به همين دليل باربری روسازی می شود. از طرف دیگر در روسازی های آسفالتی مقاومت خاك بستر از اهميت زیادی برخور

در مناطق با زمستان سرد و تابستان گرم و یا مناطق با بارندگی و سطح آب زیرزمينی باال، روسازی بتن غلتکی انتخاب مناسبتری 

 و برنامهریزی معاونت ترابری، و راه وزارت ، 914 نشریه کشور، راه های روسازی در غلتکی بتن اجرای و طراحی راهنمایمی باشد ]

 [.نقل و حمل پژوهشکده جمهور، - رئيس راهبردی ظارتن

 

 

 

 اجرایی مقایسه

 به دستيابی برای لزوم صورت در و است شده تشکيل آب و ماسه شن، سيمان، اختالط از که است مصنوعی سنگ نوعی بتن

 بتنی روسازی های ساخت دیگر عبارت به یا و راهسازی در بتن از می شود. استفاده استفاده نيز افزودنی مواد از ویژگيهای مطلوب

 تمهيدات غلتکی بتن روسازی اجرای می گيرد. برای قرار استفاده مورد دنيا کشورهای از بسياری در امروزه و متداول است دنيا در

 باال توليد ميزان با بتن دائمی کارخانه های از استفاده است. امروزه نياز مورد آسفالتی روسازی اجرای با مقایسه در متفاوتی نسبتا

 از استفاده با غلتکی بتن نقل و دارد. حمل زیادی بسيار مقبوليت است، دقيق کنترل تحت آنها افزودنی در سيمان ميزان که

 صورتی در بنابراین است، حساس و مهم بسيار غلتکی بتن در رطوبت تغييرات البته انجام می شود، روکشدار و باز بدنه با کاميونهای

 حسنی، ابولفضلباشند ] محافظ پوششهای به مجهز باید کاميون ها طوفانی، یا گرم مانند روزهای باشد، نامطلوب محيطی شرایط که

 [.2989شریف،  صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره اولين راه ها، روسازی در غلتکی بتن کاربرد

شين آالت سازی اجرای ما شين آالت همان واقع در غلتکی بتن رو سازی برای نياز مورد ما شد رو سفالتی می با  در تنها و آ

 معمول فينيشاارهای از جزئی تغييراتی با اعمال تنها می توان غلتکی بتن روسااازی پخش دارند. برای اندکی تفاوت اجرا روش

 تراکم ایجاد باعث حدودی تا خود که هستند ارتعاشی اسکریدهای به مجهز عموماً فينيشرها طرف دیگر، کرد. از استفاده راهسازی

می رود  کار به آسفالتی الیه های تراکم برای که می گيرد صورت غلتك هایی همان نيز توسط بتن تراکم می شود. عمل بتن اوليه
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سازی در غلتکی بتن اجرای و طراحی راهنمای] شور، راه های رو شریه ک  نظارت و برنامهریزی معاونت ترابری، و راه وزارت ، 914 ن

 [.نقل و حمل پژوهشکده جمهور، - رئيس راهبردی

 استفاده هنگام شود. در مرطوب بتن پخش عمليات از قبل اندکی باید اساس الیه سطح گرم، روزهای در بتن پخش موقع در

ستگاه های انواع از سازی، دیگر د شکيل از جلوگيری برای رو سازی، نهایی سطح در فرورفتگيها و برآمدگی ها ت  خروجی باید رو

 بتن کل ضخامت الیه، عمق تمام در مناسب تراکم اطمينان جهت نماید. از فراهم را جلو به دستگاه حرکت پيوسته امکان دستگاه

سط معموال غلتکی بتن کند. تراکم تجاوز سانتيمتر 95از  نباید شده ریخته غلتکی سياری و سنگين لرزشی غلتك یك تو  از در ب

صورت چرخ غلتك یك همراه به موارد ستيکی  شت( بر حرکت یك و رفت ثابت )یك حرکت عبور دو شامل که می گيرد ال  برگ

 تراکم به رسيدن زمان تا است، بيشتر یا عبور 9معموالً  که لرزشی با چندین عبور عمل می باشد. این شده ریخته تازه مصالح روی

سب، ستيکی غلتك عبور چندین بار با تراکم عمل نيز نهایت مييابد. در ادامه منا سد پایان به چرخال  و ترکها ترتيب بدین تا می ر

 تا شود کنترل و تنظيم طور متناوب به باید غلتك عبورهای داشت که توجه شوند. باید برطرف کامال احتمالی سطحی سوراخهای

 و راه وزارت ، 914 نشریه کشور، راه های روسازی در غلتکی بتن اجرای و طراحی راهنمایشود ] جلوگيری فرورفتگی ها تشکيل از

 [.نقل و حمل پژوهشکده جمهور، - رئيس راهبردی نظارت و برنامهریزی معاونت ترابری،

سازی در سازی های همانند غلتکی بتن رو سفالتی رو شکيل احتمال نيز آ  وجود خط چندین با راه هایی در طولی درزهای ت

 از بعد و نمی کنند متراکم را اول خط از سااانتيمتری 57تا  97نوار  یك معموال درزها این آمدن بوجود از دارد. برای جلوگيری

 (.2-9می کنند )شکل  متراکم دوم خط از قسمتی به همراه را نظر مورد کناری دوم، نوار خط بتن پخش
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باعث  آساافالت روکش الیه یك با همراه غلتکی بتن از همچين به عنوان یك عامل اجرایی مشاااهده می شااود که اسااتفاده

 می گردد. آزادراهی پروژه های روسازی در توجهی قابل اجرای سرعت افزایش

 در مرور به و می شد اجرا عرضی درز بدون روسازی می گرفت، قرار استفاده مورد غلتکی بتن روسازی که ابتدایی سالهای در

صادفی نامعين ترکهای فواصل  به نمی گرفت، صورت مناسب صورت به بار انتقال ترکها، این زیاد عرض دليل می آمد. به بوجود ت

 آب و شرایط نوع به بسته عرضی گيرد. درزهای صورت مشخص فواصل در و هدفدار صورت به درزها شد که پيشنهاد دليل همين

ستفاده غلتکی، بتن مقاومت و هوایی شوند ایجاد سطح کردن اره از با ا ست الزم و می   صورت به امکان حد تا آنها لبه های که ا

  معاونت ترابری، و راه وزارت ، 914 نشااریه کشااور، راه های روسااازی در غلتکی بتن اجرای و طراحی راهنمایباشااد ] عمودی

 [.نقل و حمل پژوهشکده جمهور، - رئيس راهبردی نظارت و برنامهریزی

 

 

 اقتصادی مقایسه

تدوین  سازمانهای و طراحان از بسياری است. امروزه اقتصادی پارامترهای مهندسی، پروژه های ارزیابی در موثر عوامل از یکی

 موجود روشهای روسازی، مفيد عمر بهبود آن پی در و سرویس دهی هزینه های و انرژی در صرفه جویی جهت در کننده آیيننامه،
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سياری داده اند. همچنين بازنگری قرار مورد را  در تاخير قبيل از مصرف کننده هزینه های اوليه، هزینه های بر عالوه سازمانها از ب

 .ميگيرند  نظر در طراحی در موثر هزینه های عنوان به نيز را غيره و نقليه وسيله استهالك یا بهسازی، و تعمير هنگام ترافيك

 هزینه های چرخه عمر

سی  سط  -تجزیه و تحليل هزینه های چرخه عمر، یك ابزار مهند ست که تو صادی ا سه هزینه اقت سازی برای مقای طراحان رو

طرح های معادل و ارزیابی ارزش اقتصااادی طرح های پيشاانهادی اسااتفاده می شااود. این ابزار تمام هزینه های طول عمر هر نوع 

زی روسازی را مستندسازی می کند و در انتخاب روسازی عالوه بر هزینه های اوليه، هزینه های نگهداری در آینده، نوسازی و بازسا

 در طول عمر روسازی را در نظر می گيرد.

سطح خدمت دهی  سازی ها جهت تأمين یك  ساختن و نگهداری رو سرمایه گذاری واقعی مورد نياز برای  هزینه های دفتری، 

قابل قبول می باشااد. به دليل اینکه هزینه اوليه ساااخت و ساااز بخش بزرگی از هزینه های دفتری را شااامل می شااود، انتخاب نوع 

وسازی تحت تأثير بودجه واقعی موجود برای ساخت و ساز اوليه است. هزینه ساخت و ساز اوليه، هزینه های نوسازی، هزینه های ر

نگهداری روزمره و نگهداری پيشگيرانه و ارزش اسقاطی، اجزای اصلی هزینه دفتری در پروژه های ساخت و ساز و بازسازی جاده ها 

 است.

 هزینه ساخت و ساز اوليه

هزینه ساخت و ساز اوليه شامل تمام هزینه های دفتری برای اجرای روسازی است. از جدیدترین داده های قيمت واحد مصالح 

باید در محاسبه هزینه های ساخت و ساز اوليه استفاده شود. با بوجود آمدن مصالح و روش های جدید، آیتم های هزینه ای جدید 

 نيز باید به دقت برآورد گردد.

متر درنظر  2و 85/2متر است. عرض شانه خارجی و داخلی راه بترتيب  9/0محاسبات برای یك راه اصلی درجه دو، به عرض 

، 999 شماره نشریه ایران، های راه آسفالتی روسازی نامه ترابری، آئين و راه وزارت معيارها، تدوین و فنی امور دفترگرفته شده است ]

 [. 2982معيارها،  تدوین و فنی امور دفتر کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان

      آناليز قيمت مصالح مصرفی روسازیجدول یك 

تر  وزن واحد حجم قيمت واحد )ریال( واحد نام الیه م هر  يماات  ق

 مکعب )ریال(

مت هر متر مربع  قي

 )ریال(
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 99057 9905777 9957 2277777 تن آسفالت رویه

 99057 9905777 9957 2277777 تن آسفالت آستر

 227 22777 9977 95777 تن اساس

 992 99757 9277 97577 تن زیراساس

 - 52992 2877 99210 تن شن

 - 292257 9977 17577 تن ماسه

 - 9922577 9257 097777 تن سيمان

 

   آناليز قيمت روسازی آسفالتیجدول دو 

قيمت واحد هر متر  ضخامت نام الیه

 مربع )ریال( 

 قيمت کل

 299057 99057 5 آسفالت رویه

 925777 99057 97 آسفالت آستر

 99007 227 99 اساس

 1958 992 25 زیراساس

 190208 جمع کل

 

    آناليز قيمت روسازی بتن غلتکیجدول سه 

قيمت واحد هر متر  ضخامت نام الیه

 مربع )ریال( 

 قيمت کل

 299057 99057 5 آسفالت رویه

 292895 5529 95 آسفالت آستر

 1958 992 25 زیراساس

 907799 جمع کل

 ریال 907799معادل  آسفالتی، روسازی جایگزین عنوان به استفاده قابل معادل غلتکی بتن روسازی هزینه اساس همين بر

سبه گردیده ست. همانطور محا شود، مالحظه که ا سازی شده تمام قيمت فعلی شرایط در می  صد 99حدود  غلتکی بتن رو  در

سفالتی است روسازی صلی دليل البته که آ سفالت قيمت آن دنبال به و قير قيمت چشم گير و ناگهانی افزایش نيز آن ا  طی در آ

ست. باید توجه اخير ماه چند سه گردد، این قير توليد قيمت مانند سيمان توليد برای سوخت قيمت اگر که داشت ا  متفاوت مقای
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 بود. خواهد

 تيجه گيرین

سازی سياری در غلتکی بتن رو شورهای از ب ستفاده مورد دنيا ک سفانه اما می گيرد و گرفته قرار ا شور متا  دليل به ما در ک

 نگرفته قرار توجه مورد نياز، مورد خاص همچنين تجهيزات و اجرایی و فنی دانش وجود عدم و گذشته سال در چندین قير ارزانی

 نظر در با و ... و خاك ترافيك، محيطی، شرایط هر در بتنی روسازی های از کهگرفت  نتيجه ميتوان و تجربی تئوری نظر است. از

ستفاده عوامل گرفتن ستفاده مورد اخيرا بتنی روسازی های از نوعی عنوان به غلتکی بتن نمود. روسازی اقتصادی ا سياری قرار ا  ب

 طبيعت پسماندهای از بسياری زیست محيط با سازگاری دليل به و است شده واقع قبول موارد مورد از بسياری در و است گرفته

ستفاده می توان مورد آن مقاومت افزایش جهت در را سيبهایی دیگر از طرف و داد قرار ا ست محيط به که آ سيار ميکند وارد زی  ب

سازی های از کمتر سفالتی رو سازی آ ست. رو سازی آن دنبال به بتنی و ا ستفاده قابل باال صلبيت دليل به غلتکی بتن رو  در ا

سياری شند محيطی شرایط از ب سازی تنها خرابی های نه دیگر طرف از و می با سبت بتنی رو سازی به ن سفالتی رو ست، کمتر آ  ا

 می باشد. آسفالتی روسازی برابر چندین نيز بتنی روسازی عمر بلکه

ساختی می توان گفت که با سه به عنوان نتيجه گيری کلی و از نظر مدیریت  سازی ساخت هزینه مقای سفالتی رو  بتن و آ

صورت غلتکی ساخت که گرفت نتيجه می توان آزادراهی محور یك برای خاص به  سازی هزینه  سبت بتن رو  هزینه به غلتکی ن

سازی ساخت سفالتی، رو ست. همچنين کمتر توجهی قابل ميزان به آ ساخت، هزینه های بر عالوه ا  که نگهداری و ترميم هزینه 

می  آسفالتی روسازی از بسيار کمتر غلتکی بتن روسازی در شود، نيز بيشتر ساخت هزینه از است ممکن بلندمدت در گاهی حتی

 حفظ کيفيت کنار روسازی در نوع این که است مطلب این گواه کشور خارج و داخل در غلتکی بتن اجرای روسازی باشد. تجریبات

 دهد.می  کاهش زیادی حد تا را اجرایی هزینه های اجرا،

 

 پيشنهادات

 ، پيشنهادات زیر به عنوان تحقيقات آتی به خوانندگان و عالقمندان ارائه می گردد:مقالهپيرو مطالب ارائه شده در این 

 سفالت مختلف های بندی دانه وجود به توجه با صالح قيرهای مختلف انواع و  آ شات باید در کل شده، ا  داری دامنه آزمای

سه   شود انجام دارد، وجود زیادی یك آلترناتيوهای هر جهت که پارامتر، دو ازین ترکيب بهترین تعيين جهت سپس به مقای

 جزئی تر آن با روسازی بتن غلتکی پرداخته شود.

  شه و شي سفالت با فيلرهای متفاوت همچون خرده  سفالتی، از قبيل متخلل، آ سایر نمونه های آ صادی کاربرد  سه فنی اقت مقای
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 و ... با روسازی بتن غلتکی. SMAپوسته و برنج و ... ، آسفالت 

 صادی ارزیابی ستفاده اقت سفالت، و قير در ها، افزودنی انواع از ا سازی بتنی، و آ سه رو  افزایش پارامترهای در آنها ثيرتأ با مقای

 نماید. رهنمون افزدونی بهترین از استفاده سمت به را کنندگان استفاده که آسفالت،
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[9] PIARC, Technical Committee on Concrete Roads, "The Use of Roller Compacted   Concrete for Roads", 

1995.  

[01 American Concrete Institute, "Guide for Selecting Proportios for No-Slump Concrete. AC1211. 3R- 1997. 

[00] Concrete Type, American Concrete Pavement Association ,www.pavement.com 

[01] Michacl. E . Ayers. Ph.D., Global Pavement Consultants, Inc., "Roller- Compacted Concrete for Roadway. 

Industrial& Port  Applications". Concord, North Carolina. February 28. 2012. 

 .2929روسازی بتن غلتکی ، گزارش فنی، عماد درس،

اله قاسمی، جهاد ، فيروز داوودی، نعمت2922های روسازی در آزادراه و اتوبان با نگاهی به روسازی بتن به جای آسفالت، [ روش29]

 دانشگاهی)دانشگاه صنعتی امير کبير(

 المللی تکنولوژی بتن،رفيعی، فرشيد واحدی فرد، نهمين کنفرانس بينهای اخير طرح اختالط بتن غلتکی روسازی ، محمد [ روش29]

2988. 
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 ، جهاد دانشگاهی واحد فنی امير کبير تهران.2922اللهی، [ بتن غلتکی در سدسازی، محمدرضا بهبودی، محمد حسين نعمت25]

علی فاخر، محمد حسين افتخار، زاده، شکرچیپذیری بتن غلتکی و مقایسه آن با دیگر خصوصيات بتن، محمد [ بررسی ميزان نفوذ21]

 .2927المللی مهندسی عمران، کيوان زارعی رامی، ششمين کنگره بين

[01] Harris Lisa, “Experiences with Roller Compacted Concrete in Kansas”, Spring 2012. 

 .292ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار، حميد ابراهيمی، مالحظات و کاربرد آن، اولين همایش منطقه Rcc[ بتن غلتکی 28]

 .2989ت ، اردیبهشاولين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریفها، ابوالفضل حسنی، [ کاربرد بتن غلتکی در روسازی راه22]

های بتن ارایه روشهای افزایش مقاومت لغزشی و همواری در روسازی"(، 2929گوغری، م.، ) [ صفرنيا، ت.، حسنی، الف.، کریمی97]

 ، هفتمين کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان."غلتکی

-در راهسازی و محوطه مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی"(، 2929[ فرح بخش، ف.، مارینی، الف.، کرانيان، ع.، )92]

 ، همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج."سازی

[11] Fares Abdo, PE, “Roller-Compacted Concrete Pavements”, 2009. 

 .2989و فناوری، زمستان ، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقيقات "کاربرد بتن غلتکی در روسازی راه"[ 99] 

 . 2927، 927-988، تهران، جلد اول، صفحه "طراحی روسازی ساختار راه"[ تن زاده، جواد، تن زاده، رضا، تن زاده، رشيد، 99]

 [12] Huang, Yang H, "Pavement Analysis and Design", Prentice Hall, 1993. 

 نظارت و برنامهریزی معاونت ترابری، و راه وزارت ، 914 نشریه کشور، راه های روسازی در غلتکی بتن اجرای و طراحی [ راهنمای91]

 نقل و حمل پژوهشکده جمهور، - رئيس راهبردی

 .2989شریف،  صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی ملی کنگره اولين راه ها، روسازی در غلتکی بتن کاربرد حسنی، [ ابولفضل90]
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