
پتانسيل توسعه رويه هاي بتني در كشور  
و مقايسه فني و اقتصادي آنها

جعفر سبحاني
شهرسازيعضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و 



رويكردهاي مديريتي در  
توسعه روسازي بتني

 300تن قير و هر كيلومتر بزرگراه  150براي ساخت هر كيلومتر راه اصلي، نزديك به •
.تن قير الزم است 400تن و هر كيلومتر آزادراه 

سال  10با نگاهي به افزايش نرخ قير در كشور در يك دهه اخير شاهديم كه در •
گذشته، رقم ناچيزي از اعتبارات وزارت راه، براي خريد قير استفاده مي شد، زيرا 

قيمت قير ارزان بود و حجم زيادي از بودجه عمراني مرتبط را شامل نمي شد، اما در 
.سال هاي اخير به طور قابل توجهي قيمت قير افزايش پيدا كرده است

صرف تامين قير ) ٪40باالي (بخش عمده اي از از اعتبارات تخصيصي وزارت راه •
.پروژهاي راهسازي مي شود

ازديد وزارت راه يك ماده جايگزين يا شبيه تير به منظور افزايش قدرت چانه زني و •
.  كاهش قيمت قير بسيار مهم است



بررسي تجربيات كشورهاي
خارجي در روسازيهاي بتني  

راهها
در كشورهاي اروپايي بعلت كمبود منابع نفتي و به تبع آن  •

كمبود قير و مواد آسفالتي؛ در مقايسه با آمريكا؛ تمايل به  
.استفاده از روسازي بتني در راهها رشد فزاينده اي داشته است

•  
با  . در آمريكا نيز استفاده از اين نوع روسازي رو به رشد مي باشد•

توجه به اين مطالب مي توان دريافت كه استفاده از اين نوع  
روسازي در ايران نيز بايد مورد توجه بيشتري قرار گرفته و در  

مناطق مختلف كشور از آن استفاده گردد



رويكردهاي مديريتي در  
توسعه روسازي بتني

وارد فضا مي شود   CO2توليد هر تن كلينكر يك تن گاز براي •
هم به اين موضوع اضافه شود  ) يارانه اي(كه البته مصرف انرژي 

و همچنين با توجه به پتانسيل توليد كشور و سرمايه گذاري هاي  
انجام شده در صنعت سيمان و بحث تأثير فاصله حمل در  

مي طلبد كه بجاي صادرات اين محصول،  .... صادرات سيمان و
آن را در داخل مصرف و مواد كم حجم با ارزش افزوده باال مثل  

.  قير صادر شود
اين مقدمه، كاربرد رويه هاي بتني به عنوان يكي از  با •

.پتانسيل هاي جايگزيني رويه هاي آسفالتي در كشور مطرح شد



در توسعه فني رويكردهاي 
روسازي بتني

از رويه هاي بتني در كشورهاي ديگر بسيار متداول  استفاده •
است و نيم قرن از بكارگيري آنها در كشورهاي توسعه يافته  

سپري مي شود، اما در كشور ما با وجود مصالح كافي، به دليل  
ارزان بودن قيمت قير در سال هاي پيش، معرفي نشدن  

  -گزينه هاي مناسب جايگزين و در مواردي نبود دانش فني 
اجرايي و تجهيزات موردنياز، اجرا و ساخت اين نوع رويه ها  

.متداول نشده است



در توسعه فني رويكردهاي 
روسازي بتني

با توجه به آزاد شدن حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ناشي از  •
حذف يارانه ها، مزيت اقتصادي اين نوع روسازي ها نسبت به  

.روسازي هاي آسفالتي انكارناپذير است
با جايگزيني رويه بتني با رويه هاي آسفالتي فرصت افزايش  •

صادرات قير فراهم مي گردد كه موجب افزايش درآمد ارزي مهم  
و ارزشمندي براي كشور خواهد شد و هزينه هاي مربوط به  
مسائل زيست محيطي كه در توليد سيمان بر كشور تحميل  
.مي گردد، نيز با مصرف سيمان در داخل جبران خواهد شد



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

با توجه به افزايش توليد سيمان در كشور، لزوم توجه بيشتر به  •
روسازي هاي بتني در كشور احساس شد و مركز تحقيقات راه،  

مسكن و شهرسازي نيز با اقدامات به موقع، توجه صنعت  
راهسازي را به اين موضوع سوق داد و وزارتخانه نيز با ابالغ  
مسئوليت نظارت بر كليه پروژه هاي روسازي بتن غلتكي و 

تدوين آئين نامه هاي مرتبط به مركز تحقيقات، حمايت همه  
.جانبه خود را در اين زمينه آغاز كرد



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

رويه هاي بتني در سطح مديران ستادي و ادارات كل راه و •
شهرسازي استان ها معرفي شد و بسترسازي الزم در خصوص  

.  كاربرد انواع روسازي هاي بتني صورت گرفت



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

حاصله در صنعت سيمان و سرمايه گذاري هاي  پيشرفت هاي •
انجام شده نيز بسيار قابل توجه بوده، به طوري كه هم اكنون،  
توليد سيمان به عنوان ماده اصلي توليد بتن افزايش يافته و 

ميليون تن در سال،   80كشور ايران با ظرفيت توليد  بيش از 
همچنين با توجه به  . جايگاه سوم را در جهان كسب كرده است

برنامه توسعه، توليد سيمان در كشور در سال هاي آتي به بيش  
.ميليون تن در سال خواهد رسيد 120از 



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

اين مقدار در حال حاضر بيش از مقدار موردنياز پروژه هاي فعلي •
مي باشد كه قسمتي از مازاد مصرف به كشورهاي همسايه صادر  

درصد سيمان  10البته ميزان صادرات سيمان كمتر از . مي شود
.  توليدي است كه با قيمت كمتر از قيمت هاي جهاني صادر مي شود

به ذكر است كه اين قيمت تقريبا معادل قيمت سوخت مصرفي  الزم •
توليد يك تن سيمان مي باشد و صادرات با اين قيمت توجيه ندارد  

از طرف ديگر، . و منطقي است كه زمينه مصرف داخلي فراهم گردد
به يقين، توسعه راه هاي كشور نماد توسعه و آباداني كشور محسوب  

.مي شود



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

در عرصه توليد، سازندگي و اجرا، پروژه هاي ملي و استفاده  •
روز افزون از بتن به عنوان پرمصرف ترين مصالح ساختماني در  
ساختمان ها، راه ها، اسكله ها، بنادر و انواع ابنيه، همگي بيانگر  

نقش بتن در توسعه كشور و اهميت آن نزد صاحبنظران و 
.متخصصان به اين امر است

از مهمترين مزاياي بتن مي توان به در دسترس بودن مصالح  •
مصرفي، شكل پذيري، سازگاري مناسب با محيط زيست و عدم 

.  نياز به تكنولوژي هاي پيشرفته براي ساخت آن اشاره كرد



رويكردهاي فني در توسعه 
روسازي بتني

دانش و فن آوري بتن در كشورمان طي سال هاي گذشته رشد  •
در داخل و خارج كشور، جوانان  . چشمگيري داشته است

شايسته ايراني در زمينه تكنولوژي بتن، در زمره كارشناسان و 
متخصصين موفق، مطرح و صاحب نام مي باشند و در كشورهاي  

توسعه يافته متخصصين بتن ايراني از جايگاه ممتازي  
.برخوردارند



سياست هاي راهبردي وزارت  
راه و شهرسازي

سياست هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي بر اين اساس  •
درصد از   10حدود  1397خواهد بود كه بتواند در تا سال 

روسازي هاي راه هاي كشور را به روسازي هاي بتني اختصاص  
شودداده 

البته اين مهم بايد به موازات كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي در    •
اين زمينه باشد تا كيفيت اجراي اين نوع روسازي ها تضمين  

شود و در صورت نتايج مطلوب بتوانيم با سهم بيشتري از  
روسازي هاي بتني، در توسعه اقتصادي راه ها و به تبع آن توسعه  

.حجم پروژه هاي راهسازي كشور كمك كنيم



فني-اقدامات راهبردي
معرفي انواع روسازي هاي بتني مورد استفاده در احداث راه ها،  •
،اجرا و كاربردهاي آنروش هاي •
مشكالت و معضالت احتمالي استفاده ازانواع  بررسي •

،روسازي هاي بتني در شرايط اقليمي مختلف كشور
راهكارهاي اجرايي استفاده از بتن در اجراي روسازي ها در  ارائه •

كشورشرايط اقليمي مختلف در 
انواع  دستورالعمل هاي خاص اجرا و كنترل كيفي تدوين •

كشوربتني در روسازي 



پتانسيل هاي موجود و  
آسيب شناسي

با توجه به وضعيت توليد سيمان، مصالح سنگي مناسب در  •
كشور و شرايط اقليمي، اين نوع روسازي ها مي تواند در بسياري  

.از راه هاي اصلي و فرعي كشور مورد استفاده قرار گيرد



پتانسيل كاربرد با توجه به  
اقليم ايران





روسازي بتني بزرگراه 
بيرجند  -قاين -گناباد

متر در طول روز  500اين دستگاه راندمان •
است

كيلومتر  40مي شود در طول پيش بيني •
بيرجند عمليات  –قاين –محور گناباد 

.روسازي تا سال آينده به اتمام برسد



روسازي بتني باند فرودگاه 
مهرآباد



راست  29پروژه بهسازي باند 
فرودگاه بين المللي مهرآباد

 5الين  9متر عرض اصلي در  45(متر  60متر و با عرض 4000در باندي به طول عمليات اجرايي .•
تاكسي وي عمود بر باند   16و با ) متر شولدر 15متري به همراه 

.  اوليه روسازي آن همگي روسازي انعطاف پذير بتن آسفالتي بوده استوضعيت •
انتخاب مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي توسط شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور  برابر •

:  به عنوان نظارت عاليه پروژه، مركز مسئول پذيرش كليه عمليات اجرايي پروژه به شرح ذيل گرديد
در باندي به (متر مكعب  180،000به ميزان ) هاتاكسي وي(تراش آسفالت باند اصلي و باندهاي خزش•

)تاكسي وي عمود بر باند 16متر و  60متر و عرض  4000طول 
اجراي عمليات بستر سازي پروژه در محل هاي مورد نياز بعد از تراش آسفالت به ميزان حدود •

.متر مربع 150،000
متر مكعب 70،000به ميزان ) FDR(اجراي عمليات اليه تثبيتي با سيمان•
متر مكعب 110،000اجراي عمليات رويه بتني با فينيشر به ميزان •
متر مربع 350،000اجراي عمليات استريپ خاكي به ميزان حدود •
هاي تحت االرضي و ترانشه هاي جذبي در هر استريپاجراي زهكش•
متر مربع 180،000اجراي آسفالت اور ران باند به ميزان •



باند فرودگاه روسازي بتني 
مهرآباد



روسازي بتني باند فرودگاه 
مهرآباد



روسازي بتني باند فرودگاه 
مهرآباد



روسازي بتني آزادراه  
شيراز-اصفهان

اجراي روسازي بتني در كل  •
براي اولين بار  كيلومتر  210
كشوردر 

باند رفت و  4: باندتعداد •
برگشت



كاربردهاي سيمان در صنعت 
روسازي

به دليل قابليت ها و ويزگي هاي فني سيمان، اين ماده در صنعت  •
.راهسازي كاربرد گسترده اي دارد

بررسي رويه راه هاي فرعي، اصلي و شرياني اكثر كشورهاي    •
پيشرو و صنعتي بيانگر توسعه كاربرد روز افزون اين محصول  
داشته و در بهبود و اصالح ويژگي هاي مورد انتظار در صنعت  

.  راهسازي نقش مؤثري دارد



انواع رويه و روسازي بتني 

CP

JPCP JRCP CRCP Concrete Block 
Pavements

Full-Depth Reclamation, 
Soil-Cement, CTB, CMS

Composite CP Pervious CP



بررسي تجربيات كشورهاي خارجي در 
روسازيهاي بتني راهها

درصدنوع روسازي بتني
JPCP70%
JRCP25%
CRCP5%

درصدنوع روسازي بتني
JPCP92%
JRCP23%
CRCP18%

مشخصات استفاده از روسازي بتني در آمريكا

مشخصات استفاده از روسازي بتني در اروپا



بررسي تجربيات كشورهاي خارجي در 
روسازيهاي بتني راهها

كيفيت روسازي هاي بتني اجرا شده در اروپا در مقايسه با  •
آمريكا داراي عمر بهره برداري بيشتر مي باشند  

بسياري از استانداردهاي موجود در آمريكا در زمينة طراحي،  •
.ساخت و مصالح، در اروپا نيز مورد استفاده قرار گرفته است

تكنولوژي استفاده از روسازيهاي بتني در كشورهاي اروپايي  •
.  رشد بيشتري نسبت به آمريكا داشته است



)CTB(تثبيت بستر در سيمان 
و در اساس اصالح بستر و تثبيت اليه هاي •

اساسبرخي موارد زير 
تثبيت با سيمان امكان اساس با مقاومت  •

باالتر براي پروژه هاي راهسازي براي 
داشتن دوام باالتر و مقاومت باالتر را 

فراهم مي سازد
روسازي مسير بزرگراه ها•
جاده هاي با بار ترافيكي زياد و سنگيم•
صنعتي/تاسيسات نظامي•
اليه هاي باند پرواز، تاكسي و اپرون •

فرودگاه هها
پاركينگ ها•



FDRاليه هاي 
آسفالتي،  تركيبي از مصالح خرده تراش بتن  FDRاليه •

اساس و يا زير اساس قديمي، سيمان و يا عامل تثبيت  
بر اساس فرآيند  . كننده ديگر بهمراه آب مي باشد

اختالط مواد مذكور اين اليه به صورت درجا و يا در  
.  و انتقال آن به محل، اجرا مي گردد) بچينگ(كارخانه

بازيافت بتن آسفالتي و استفاده مجدد از مصالح تراشيده  
-Recycle Asphalt Pavement( شده RAP (  كه

جزء روشهاي تعمير و نگهداري اساسي به شمار مي آيد،  
:به روشهاي ذيل انجام مي شود

بازيافت گرم•
بازيافت گرم درجا•
بازيافت سرد•
تراش سرد •
، جوان ساز، آب و  RAPاز مخلوط حاصل از تركيب      •

يك يا دو عامل تثبيت كننده در ساخت رويه راه هاي  
فرعي و يا به عنوان اليه جايگزين بيس تثبيت شده در  

.راه هاي اصلي و يا فرودگاه استفاده مي گردد



Full-Depth Reclamation



متراكم نمودن بتن تثبيت با غلتك تسطيح پس از مشخص شدن رقوم ارتفاعي

اجراء تثبيت قبل از متراكم كردن اليه تثبيت بعد از متراكم شدن

Full-Depth 
Reclamation



روسازي بتني نفوذپذير

نفوذپذير راهكار منحصر بفرد در  بتن •
توسعه  مسائل مهم زيست محيطي و 

.پايدار و سبز مي باشد
امكان دفع آب هاي سطحي  •
،  اجازه نفوذ آب به زمين•
،در شارژ آبهاي زيرزمينيابزار موثر •
كاهش روانابهاي سطحي•



دستورالعمل 
بتني نفوذپذيرروسازي 



روسازي بتن غتلكي
معموالً بتن غلتكي توسط فينيشر  •

آسفالت كه با اصالحاتي براي بتن  
غلتكي الزم است جايدهي و توسط 

عبور غلتك فلزي، غلتك فلزي با  
ويبره و غلتك چرخ الستيكي  
.  متراكم و آماده سازي مي شود

برخالف روسازي بتن معمولي، •
روسازي بتن غلتكي بدون اسفاده از  

قالب، داول يا آرماتورهاي فوالدي  
.  ساخته مي شود



غتلكي در  بتن نقش روسازي 
فرآيند توسعه روسازي بتني

براي ترافيك كم سرعت، بتن غلتكي مي تواند يك انتخاب مناسب در بسياري از •
هاي بتن معمو لي موجب صرفه جويي قابل  نسبت روسازي كشورها باشد كه به 

كه دستگاههاي  مالحظه اي در هزينه هاي اجرا مي گردد، به خصوص زماني 
.نباشندخاص مورد نياز براي فرآيند ساخت در دسترس 

اين كه مطابق استانداردهاي مربوط به  با وجود در آزادراهها و بزرگراههاي اصلي،  •
و انتخاب مورد نياز است آسفالتي همواري سطح هنوز يك اليه پوشش بتن 

حل كامالً اقدامات مناسب براي مقابله با ترك هاي انعكاسي نيز مشكلي است كه 
.انتخاب اقتصادي مي باشدحال يك نشده است، با اين 

انتظار مي رود كه با پيشرفت هاي جديد در ارتباط با دستگاههاي پرداخت بتن   •
RCC  پيش متراكم شده با تراكم باال، كاهش تعداد عبورهاي غلتك، يا حتي  از

بهبود يابد كه در نهايت به رانندگي غيرضروري كردن آن، خصوصيات مربوط 
منجر به استفاده گسترده تر بتن غلتكي مي گردد



مركبرويه هاي 
اساس طراحي روسازي معموالً يك اليه  رويه هاي مركب بر •

  cm(اليه بتني و روي آن يك اليه آسفالت اليه نازك از عمدتاً 
اين نوع روسازي به دليل صلب بودن اليه  . اجرا مي شود) 3-5/2

  Baseبيندر منجر به كاهش هزينه هاي مربوط به آماده سازي 
.  مي شود



رويه هاي بتني در حوزه عمران  
شهري

سالن هاي صنعتي•
پاركينگ هاي عمومي•
انبارهاي كاال•



راهكارهاي پيشنهادي در توسعه
رويه هاي بتني

)CONVENTIONAL CONCRETE PAVEMENT(روسازي هاي بتني 
دوام باال، هزينه چرخه عمر پايين، طراحي انعطاف پذير: راهكار عمومي براي كليه كاربردها•

)CONCRETE INTERLOCKING PAVEMENTS(رويه هاي بتن بلوكي 
بهترين راهكار براي فضاهاي شهري داراي تنوع در باربري و بار ترافيك كم  و سنگين•

)THIN CONCRETE PAVEMENT(رويه بتني نازك 
راهكار قابل اتكا براي كاهش هزينه ساخت براي رويه هاي با بار ترافيكي كم•

)ROLLER COMPACTED CONCRETE(رويه بتن غلتكي 
راهكار نوين كه تركيبي از مقاومت و دوام را به همان سادگي رويه آسفالتي در دسترس قرار مي دهد•

)CONCRETE OVERLAY/WHITETOPPING(وايت تاپينگ / روكش بتني 
بهترين راهكار براي نوسازي رويه هاي موجود•

CEMENT TREATED BASE(بستر تثبيت شده با سيمان 

بهترين نوع بستر براي هر نوع روسازي•

)SOIL CEMENT(سيمان -خاك
راهكار مناسب و كم هزينه براي بارهاي ترافيكي كم•



بتنيانواعه رويه هاي 
روسازي بتني ساده درزدار•

• JPCP: Jointed Plain Concrete Pavement 
روسازي بتني مسلح درزدار•

• JRCP:Jointed Reinforced Concrete Pavement 
پيوستهبتني مسلح روسازي •

• CRCP: Continuously Reinforced Concrete 
Pavement



تحليل امكان سنجي ساخت 
رويه هاي بتني در ايران

شواهد تجربي و تئوري منعكس كننده اين واقعيت هستند كه  •
مي توان رويه هاي بتني را براي شرايط مختلف محيطي،  

.طراحي نمود.. ترافيكي، خاك و 
امروزه بسياري از دستگاه هاي متولي امر طرح و تدوين •

نامه ها، روش هاي موجود در حوزه روسازي را با هدف    آيين
كاهش هزينه هاي توليد، اجرا، عمر سرويس دهي و صرفه  

.جويي در مصرف انرژي را مورد بازنگري قرار مي دهند



تحليل امكان سنجي ساخت 
رويه هاي بتني در ايران

از اين رو ايجاب مي كند با استناد به تجربيات جهاني و امكان •
سنجي وجود مصالح مناسب، نسبت به گسترش دانش و فناوري 

.ساخت رويه هاي بتني اقدام كرد
توجه داشت كه بتن فراگيرترين مصالح ساختماني است كه  بايد •

.توليد و مصرف آن به گونه فزاينده و جهش وار گسترش مي يابد
از كل انواع مختلف  ٪ 75آمار نشان مي دهد كه در دنيا حدود •

مصالح ساختماني مصرفي در بخش ساختمان و كليه تاسيسات و  
...  سازه هاي زيربنايي مانند راه، فرودگاه، سد، مترو، بند و اسكله و 

.را بتن تشكيل مي دهد



مواد و مصالح اوليه و ماشين آالت
در حوزه روسازي بتني

)شن و ماسه(مصالح سنگي •
سيمان و مواد سيماني مكمل•
مواد افزودني شيميايي•
مواد پليمري•
و تاي بار) داول(ميله ها دوخت •
ماشين  آالت مورد نياز•



)شن و ماسه(مصالح سنگي 
اصوالً در راهسازي سنگدانه هاي سنگهاي آذرين كه همه  •

.كانيهاي آن بلوري است مناسب مي باشد
سنگدانه هاي رسوبي كه سست بوده و رگه خاكي دارند براي  •

.راهسازي مناسب نيست
نقش كنترل كيفي در شناسايي مواد و مصالح مناسب  •



تعداد كارگاه هاي توليد شن 
و ماسه به تفكيك استان



كنترل كيفي مصالح سنگي
محدوده مجازاستانداردآزمايششرح آزمايش

طبقASTM C136ASTM C33دانه بندي

بامصالح پايه اختالف داشته  2/0نبايدبيشترازASTM C136مدول نمي ماسه
باشد

درصد 5حداكثرASTM C117ميكرون75ذرات عبوري ازالك 

-ASTM C128وزن مخصوص

درصد 3حداكثرASTM C128جذب آب

درصد 1حداكثرASTM C142كلوخه هاي رسي وذرات خرد شونده

درصد 5/0حداكثرASTM C123ذرات سبك

درصددر سولفات سديم  10حداكثرASTM C88سالمت سنگدانه
درصد درسولفات منيزيم15و

روز 28درصددرسن  1/0حداكثرASTM C1260&C1567واكنش هاي قليايي سيليسي



سيمان  وضعيت توليد آمار 
كارخانه 70بيش از : تعداد كارخانه هاي سيمان•
خط توليد 94بيش از : تعداد خط توليد سيمان•
كارخانه 12: تعداد كارخانه هاي در حال ساخت•



توليد سيمان آمار وضعيت 
)ميليون تن(

صادرات توليدظرفيت
سيمان

مصرف داخل 
كشور

سال

7666105690
7670145691
7870195192
7966194793
8059154494

حال ساختدر  10/5



برآورد سيمان مورد نياز  
طرح هاي وزارت راه 

برآورد تقريبي عملكرد حوزه عملكردعنوانرديفك
ساليانه

  500-350(km)و احداث برنامه توسعهبخش ريلي1

بخش احداث راه هاي ملي  2
بزرگراهها و   آزاد راهها،(

)راههاي اصلي

احداث و توسعه
كيلومتر   100با احتساب (

)اجراي رويه بتني

(km)2100-1700  

بخش احداث راههاي فرعي 3
و روستايي

اجراي رويه   ٪10با احتساب (
)بتن غلتكي

(km)8000-6000  

احداث و نگهداري باند فرود و  توسعه فرودگاهها4
جانبي تاسيسات

  2با پيش بيني اجراي 
 باند به صورت روسازي

بتني
ساير حوزه هاي عملكردي5

مجموعاً دو ميليون تن سيمان مجوز خريد اعتباري سيمان براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي وزارت راه و  
شهرسازي





وضعيت توليد و مصرف بتن
ميليون تن در سال   45با فرض مصرف داخلي سيمان معادل •

ميليون   150، اين مقدار به توليد ساليانه بتن در حدود 95
ميليون   60منجر خواهد شد كه حدود كمتر از مترمكعب 

ميليون مترمكعب در   90مترمكعب بصورت بتن آماده و 
هاي عمراني كشورمانند پل سازي و ساختمان  هاي پروژه  پروژه
.بزرگ توليد و مصرف مي شودهاي 



توسعه رويه بتني در كشور
با توجه به سياست ابالغي از سوي وزارت راه و شهرسازي  •

، اين مقدار بتن ٪10مبني بر توسعه رويه هاي بتني تا 
پتانسيل بااليي براي توسعه راه هاي بتي در ميتواند 

.كشور گردد



ماشين آالت مورد نياز
.  روسازي بتني به دو روش درجا و پيش ساخته قابل اجرا است•

.  ساختن آن تند پيش مي رود و تعمير كردن آن آسان است
گذشته از اينها براي ساختن راه بتني به روش پيش ساخته،  

احمد حامي كتاب راهسازي  (نيست زياد  گران نياز به ماشين 
1363!(



ماشين آالت مورد نياز
در روش اجرا درجا، اجراي روسازي بتني به دو صورت بتن  •

.ريزي با قالب ثابت و بتن ريزي با قالب لغزنده انجام مي شود
در بتن ريزي با قالب ثابت، عمليات بتن ريزي، تراكم و پرداخت  •

بتن و بقيه عمليات مرتبط به اجراي روسازي با قالب هاي ثابت  
.  از جنس عمدتاً فوالدي و شكل لبه دال بتني انجام مي شود

اين قالبها  . قالبها قبل از اجرا روسازي در محل نصب مي شوند
عالوه بر شكل دان به لبه دال بتني،  



مقايسه فني، اقتصادي و زيست محيطي روسازي هاي  
آسفالتيبتني و 

مديران يا مهندسين حمل و نقل معموالً يك روش مطلق و محكم براي تعيين  •
جزء الينفك برنامه  روسازي يك با اين حال انتخاب نوع . نوع روسازي ندارند

انتخاب نوع روسازي يك دانش و روش كامل و دقيق . مديريت روسازي است
يك فرد بايد فاكتورهايي از قبيل حجم نوع روسازي ندارد، ولي براي انتخاب 

ساز، ترافيك، نوع خاك، شرايط آب و هوايي، مواد و مصالح، مالحظات ساخت و 
فرآيند انتخاب ممكن است به  . و مسائل زيست محيطي را در نظر بگيردنگهداري 

روسازي از طريق تجربي يا چند نوع وسيله مقايسه طراحي سازه اي براي يك يا 
برآورد هاي مقايسه هزينه مي تواند به طرح هاي مختلف . تئوري صورت گيرد

هزينه سرويس دهي روسازي ها . گيري اعمال شودفرآيند تصميم روسازي براي 
سطح عملكرد عالوه بر هزينه اوليه، بايد شامل هزينه هاي آتي براي نگه داشتن 

حتي با كامل كردن طراحي سازه اي و مقايسه هزينه اي آن، . مورد انتظار باشد
، مؤثر است مورد بررسي قرار نمي مناسبترتمام عواملي كه در تعيين روسازي 

.گيرد



نگاهي بر تكامل روسازي هاي بتني

 .George Wدر اياالت متحده آمريكا، پيشنهاد اولين روسازي بتني را •
Bartholomew  به مقامات شهري  1889قبل در سالسال 120، بالغ بر

.ارائه كرد)اوهايواز شهرهاي ايالت يكي (بلفونتناين
بسازدبعد از دو سال توانست اولين روسازي بتني را وي •
روسازي هاي بتني در ساخت سيستم هاي بين ايالتي در از  20در نيمه قرن .•

.اياالت متحده آمريكا استفاده شد
هاي طراحي آشتو براي آزمايش راه ها يكي براي بتن و فرمول 1956سالدر •

شديكي براي آسفالت ارائه 
اين فرمول ها با تغييرات بعدي و بهبوديافته ، پايه اي براي روش هاي طراحي •

تكنولوژي ساخت روسازي بتني   1960در دهة .ضخامت در استاندارد آشتو شدند
از جمله اينكه قالب هاي لغزان براي اجراي اين روسازي ها  .دچار تغييراتي شد

بوجود آمد و كنترل هاي الكترونيكي براي استفاده مناسب تر از اين قالب ها بكار 
.گرفته شد



نگاهي بر تكامل روسازي هاي بتني
. در كانادا مورد استفاده قرار گرفت 1930روسازي هاي بتني از دهه •
  29000كيلومتر از 1239بتني روسازيهاي كانادا كبك در ايالت •

، شبكه ي راه هاي اين ايالت را تشكيل مي  %4كيلومتر، يعني فقط 
.كنندحمل مي را ترافيك اين ايالت %  75دهد، ولي در حدود 

آغاز نمود و   1880آلمان ساخت جاده هاي بتني را در اواخر دهه ي •
ها با روسازي بتني را  ساخت بزرگراه به طور وسيع  1934در سال 

.شروع كرد
درصد شبكه ي راه هاي ماشين روي  25روسازي بتني درزدار   •

مي دهدتشكيل پرحجم را در آلمان 



نگاهي بر تكامل روسازي هاي بتني
حدود دو سوم راه هاي ماشين روي پرحجم اتريش، داراي  •

درصد از شاهراه هاي   40روسازي . روسازي هاي بتني هستند
روسازي  . را روسازي بتني تشكيل مي دهدروي بلژيك ماشين 

هاي بتني نسبت به ديگر كشورهاي بررسي شده بيشتر در  
كم در بلژيك استفاده مي شود، حجم ترافيك جاده هاي با 

.  راه هاي روستايي با روسازي بتني مي باشد%  60بطوريكه 
روسازي بتني هستند و هلند داراي شبكه را ههاي % 2حدود 

.  حجم كل ترافيك اين كشور را حمل مي كنند%  38اين راه ها 
و چين نيز از روسازي  انگلستان، ژاپن در كشورهاي ديگر مانند 

هاي بتني مورد استفاده قرار گرفته است



مطالعات انجام شده
سال عمر   20مطالعاتي روي چهار روسازي داخل ايالتي با بيش از •

آن مايل، كه تقريباّ نيمي از  100بهره برداري و طول تقريبي 
با بار ترافيكي  آسفالتي ديگر روسازي درزدار و نيم روسازي بتني 

روسازي موردنظر بيانگر چهار  چهار اين . برابر است، انجام شده است
نوع شرايط جغرافيايي و آب و هوايي متفاوت در آمريكا است، كه  

؛عبارتند از
غربي  تنسي •
يوتا •
شرقي  اوكالهاماي •
در شمال آتالنتاجورجيا •



مقايسه عمر سرويس دهي
برابر مقاطع   2,6تا  1,6بين اين مطالعه بتني در مقاطع •

آسفالتي عمر خدمت دهي داشته اند، كه به طور ميانگين عمر  
استبرابر روسازي آسفالتي  2,2بتني خدمت دهي روسازي 

تجزيه و تحليل هزينه چرخه عمر نشان مي دهد كه روسازي  •
بتني گرانتر است، كه  از روسازي درصد  250تا  14آسفالتي از 

درصد بيشتر   130آسفالتي روسازيهاي به طور ميانگين هزينه 
از روساز يهاي بتني است



مقايسه عمر سرويس دهي
در مطالعه اي كه توسط دانشگاه ايالت ميشيگان انجام شده •

  30كيلومتر از سيستم بزرگرا هها در طي  3219است، تقريبا 
هزينه ها شامل هزينه  . بررسي قرار گرفته استسال مورد 

بازسازي و روكش مجدد و (ساخت و ساز اوليه و هزينه نوسازي 
براي در نظر گرفتن تفاوت موجود  . گرفته شده استنظر در ...) 

در عمر مفيد مقاطع روسازي، هزينه كلي بر ميانگين عمر مفيد  
شده است تا هزينه مربوط به هر كيلومتر براي  روسازي تقسيم 

هزينه هاي  در اين مطالعه نشان داده شد . هر سال حاصل شود
برابر هزين ههاي   2,2هاي آسفالتي تقريبا به روسازي مربوط 

بتني استروسازي هاي مربوط به 



مقايسه عمر سرويس دهي
مطالعه ديگري در ميشيگان روي هزينه هاي واقعي دو نوع  •

روسازي آسفالتي  . انجام شده است) آسفالتي و بتني(روسازي 
اولين  . ساخته شده است 1961مايل در سال  29,9طول به 

بوده است و تاكنون   1977مربوط به سال اي روسازي تعميرات 
مايل در   23,3روسازي بتني به طول . استتعمير شده بار  9

اين روسازي فقط يك بار در  . ساخته شده است 1960سال 
هزينه هر مايل روسازي  . استنوسازي شده  1987سال 

  69460دالر و هزينه هر مايل روسازي بتني  188267آسفالتي 
.دالر بوده است



مقايسه عمر سرويس دهي
وي سه منطقه براي ارزيابي روسازي  آيوا مطالعه اي در ايالت •

شده انجام  1994تا سال  1954هاي بتني و آسفالتي از سال 
.است



مقايسه عمر سرويس دهي
مطالعه اي نيز روي روسازي خيابان هاي در شش شهر ايالت  •

  10مايل از خيابا نهاي بتني طي  1500كانزاس روي حدود 
نتيجه اصلي اين مطالعه اين بود كه  . شده استسال انجام 

سال   40خيابان هاي بتني در اين شه رها بطور متوسط باالي 
مقايسه هزينه هاي روسازي بتني و آسفالتي  . مفيد دارندعمر 

نشان داده است كه هزينه نگهداري خيابان هاي بتني، تقريبا  
هر مايل است، درحاليكه اين رقم براي  به ازاي دالر  425برابر 

اين رقم  . دالر به ازاي هر مايل است 4000روسازي آسفالتي 
استروسازي بتني برابر  9,5تقريبا 



مالحظات انتخاب نوع روسازي
در اينجا فاكتور هاي مؤثر در فرآيند تصميم گيري انتخاب نوع روسازي، كه  •

است، به دو قابل اجرا براي روسازي هاي جديد و بازسازي روسازي ها 
.  دسته فاكتور هاي اصلي و ثانويه تقسيم شده و مورد بررسي قرار مي گيرد

ترافيك، مشخصات خاك،  روسازي شامل فاكتور هاي اصلي انتخاب نوع 
. شرايط آب و هوايي، مالحظات ساخت و ساز، بازيافت و مقايسه هزينه است

براي انتخاب روسازي وجود نداشته باشد و  فاكتورهاي مهم زماني كه 
چندين نوع مختلف روسازي مورد نظر باشد، از مقايسه هزينه، براي تعيين  

اين مقايسه بايد شامل هزينه اوليه ساخت و  . روسازي استفاده مي شودنوع 
عمر، هاي چرخه ساز، هزينه مراحل بعدي يا كار هاي اصالحي، هزينه 

هزينه استفاده كنندگان از جاده در . هزينه نگهداري و ارزش اسقاطي باشد
و بازسازي نيز بايد مدنظر عمليات نگهداري طي دور ههاي ساخت و ساز، 

.قرار گيرد



مالحظات انتخاب نوع روسازي
فاكتور هاي ثانويه انتخاب نوع روسازي نيز شامل عملكرد روسازي •

در مصرف هاي مشابه در منطقه، حفظ منابع طبيعي و صرفه جويي 
مصالح و انرژي، در دسترس بودن مصالح محلي و امكانات  

. محلي استپيمانكاران، مشخصات سطح رويه، نتايج آزمايش هاي 
در ادامه به بررسي و مقايسه اقتصادي و زيست محيطي روسازي 

نوع  در انتخاب هاي آسفالتي و بتني، كه از مهمترين عوامل مؤثر 
الزم بذكر است، با توجه به مشكالت  . روسازي است، مي پردازيم

قابل  در صورتي اجرايي موجود در كشورمان، اين بررسي و مقايسه 
استناد و معتبر است كه طراحي و اجراي روسازي هاي بتني و  

قابل  بتن كيفيت آسفالتي مطابق با استانداردهاي مربوطه بوده و 
.قبولي داشته باشد



طراحي روسازي هاي آسفالتي و بتني



 ESALخالصه محاسبات 
Equivalent Single Axle Loads



طراحي روسازي آسفالتي



روش (روسازي بتني طراحي  CAC(



بتنيمقايسه اقتصادي روسازي هاي آسفالتي و 
هزينه هاي چرخه عمر

  -تجزيه و تحليل هزينه هاي چرخه عمر، يك ابزار مهندسي•
هزينه  اقتصادي است كه توسط طراحان روسازي براي مقايسه 

هاي معادل و ارزيابي ارزش اقتصادي طرح هاي  طرح 
اين ابزار تمام هزينه هاي طول  . پيشنهادي استفاده مي شود

را مستندسازي مي كند و در انتخاب  نوع روسازي عمر هر 
روسازي عالوه بر هزينه هاي اوليه، هزينه هاي نگهداري در  

طول عمر روسازي را در نظر مي  بازسازي در آينده، نوسازي و 
.گيرد



مقايسه اقتصادي روسازي هاي آسفالتي و بتني
هزينه هاي چرخه عمر

هزينه هاي دفتري، سرمايه گذاري واقعي مورد نياز براي  •
ساختن و نگهداري روسازي ها جهت تأمين يك سطح خدمت  

به دليل اينكه هزينه اوليه ساخت و . مي باشدقابل قبول دهي 
ساز بخش بزرگي از هزين ههاي دفتري را شامل مي شود،  

تأثير بودجه واقعي موجود براي  روسازي تحت انتخاب نوع 
هزينه ساخت و ساز اوليه، هزينه هاي  . ساخت و ساز اوليه است

و نگهداري پيشگيرانه و نگهداري روزمره نوسازي، هزينه هاي 
ارزش اسقاطي، اجزاي اصلي هزينه دفتري در پروژ ههاي  

:ساخت و ساز و بازسازي جاده ها است



هزينه ساخت و ساز اوليه
هزينه ساخت و ساز اوليه شامل تمام هزينه هاي دفتري براي  •

از جديدترين داده هاي قيمت واحد  . اجراي روسازي است
محاسبه هزينه هاي ساخت و ساز اوليه استفاده  بايد در مصالح 

با بوجود آمدن مصالح و رو شهاي جديد، آيت مهاي هزينه  . شود
.به دقت برآورد گرددنيز بايد اي جديد 



هزينه ساخت و ساز اوليه
مقادير مصالح مورد نياز براي روسازي هاي آسفالتي و بتني  •

.  ، در ادامه محاسبه مي شود3و  2طراحي شده در جداول 
.  متر است 7,3يك راه اصلي درجه دو، به عرض محاسبات براي 

متر درنظر   1و  1,85عرض شانه خارجي و داخلي راه بترتيب 
فهرست  "واحد آيتم ها استخراج شده از بهاي . شده استگرفته 

بهاي واحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن، 
].  3[ آمده است 4در جدول  " 1388، سال و ترابريرسته راه 

  5مقادير مصالح و هزينه هاي ساخت و ساز اوليه در جدول 
.خالصه شده است



آيتم هاي كاري و بهاي واحد بر اساس فهرست 
بهاي



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



تخمين مصالح و هزينه مصالح و ساخت و ساز 
اوليه



مصالح و هزينه مصالح و ساخت تحليل تخمين 
و ساز اوليه

نشان داده شده است، در ايران هزينه   5همانگونه كه در جدول •
بجز در شرايط  (ساخت و ساز اوليه روسازي هاي آسفالتي 

از روسازي هاي  ) كم با تكيه گاه بستر متوسطبا ترافيك بزرگراه 
بطور متوسط هزينه ساخت و ساز اوليه  . بتني بيشتر است

درصد بيشتر از روسازي هاي بتني   11هاي آسفالتي روسازي 
.است



هزينه نوسازي
تعيين خط مشي نوسازي روسازي ها در آينده يكي از فعالي تهاي مهم  •

بخش  هاي اين چرخه عمر روسازي ها است، كه با توجه به آن هزينه 
سال   50طول عمر بهره برداري روسازي هاي بتني معموال . برآورد مي شود

ترافيك زياد در اكثر موارد  هاي با نوسازي روسازي هاي بتني جاده . است
ميليمتري آسفالت روي جاده اصلي و شانه ها   80شامل اجراي يك روكش 

در اينجا نيز براي سادگي محاسبات  . بهره برداري استسال  40پس از 
بنابراين  . نوسازي روسازي هاي بتني را همين ميزان در نظر مي گيريم

روكش آسفالتي براي نوسازي  سانتيمتر .مترمربع 8*1000*10.2=81600
بنابراين هزينه . استبرداري، نياز سال بهره  40جاده موردنظر پس از 

ريال  473280000بهره برداري برابر با  40نوسازي روسازي بتني در سال 
، هزينه معادل نوسازي  %5برابر با نرخ تنزيل با در نظر گرفتن . است

.ريال است67227381روسازي بتني در سال صفر برابر با 



سال در نظر  50اگر طول عمر بهره برداري روسازي هاي آسفالتي نيز •
بگيريم، روسازي هاي آسفالتي معموال بطور متوسط پس از

نوسازي سال هاي  ].  12[ سال بهره برداري به نوسازي نياز دارد 40و  27•
15ميليمتر از اليه ، 40شامل برداشتن  27و  15

را  40ميليمتري و نوسازي سال  50آسفالتي و اجراي روكش آسفالتي •
ميليمتر از اليه آسفالتي و اجراي 80شامل برداشتن 

هزينه هاي   6در جدول . ميليمتري در نظر مي گيريم 100روكش آسفالتي •
.نوسازي روسازي هاي آسفالتي محاسبه شده است

فهرست بهاي واحد پايه رشته راه،  "الزم بذكر است بهاي واحد آيتم ها از •
باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن، رسته راه و ترابري،

استخراج شده است " 1388سال •



آيتم ها و هزينه هاي نوسازي روسازي هاي 
يك  (آسفالتي در طول عمر بهره برداري 

)كيلومتر از راه موردنظر



همانطور كه مالحظه مي شود، هزينه نوسازي روسازي هاي  •
  5,66سال بهره برداري در ايران تقريبا  50آسفالتي در طول 

بعالوه بدليل  . نگهداري روسازي هاي بتني استبرابر هزينه 
مشكالت طراحي، اجرا و نگهداري در ايران ، روسازي هاي  

متوسط جهاني به نوسازي بيشتري نياز دارند  نسبت به آسفالتي 
و نسبت هزينه نوسازي روسازي هاي آسفالتي روسازي هاي  

.خواهد كردنيز تجاوز  5,66بتني از 



هزينه نگهداري
و ) كار هاي تعميراتي جزئي و موضعي(اين هزينه شامل هزينه نگهداري روزمره •

بدليل تنوع فعاليت  . است) ايتعميراتي دوره كار هاي (هزينه نگهداري پيشگيرانه 
هاي نگهداري و عدم مستندسازي اين فعاليت ها، بدست آوردن و محاسبه هزينه 

هزينه هاي نگهداري نسبت به  . روسازي ها بسيار دشوار استهاي نگهداري 
و اثر كمي در ناچيز بوده هزينه هاي ساخت و ساز اوليه و نوسازي روسازي ها 

اما بايد توجه داشت كه بدليل دوام . تجزيه و تحليل هزينه هاي چرخه عمر دارند
آب و هوايي مختلف، هزينه هاي نگهداري در شرايط مناسب روسازي هاي بتني 

هزينه . استساليانه اين روسازي ها نسبت به روسازي هاي آسفالتي بسيار كمتر 
درصد هزينه ساخت و ساز  5هاي نگهداري ساليانه براي روسازي هاي آسفالتي 

درصد  2,5( نصف اين مقدار هاي بتني اوليه اين روسازي ها و براي روسازي 
با اين فرض نتايج مقايسه هزينه هاي نگهداري . است) هزينه ساخت و ساز اوليه

مشاهده مي  . ارائه شده است 7هاي بتني و آسفالتي در جدول ساليانه روسازي 
بهره برداري بطور در طول شود كه هزينه هاي نگهداري روسازي هاي آسفالتي 

.برابر روسازي هاي بتني است 2,23متوسط 



تخمين هزينه نگهداري روسازي هاي آسفالتي 
)يك كيلومتر از راه موردنظر(و بتني 



هزينه بهره برداران
:هزينه بهره برداران شامل موارد زير است•
مشخصات فيزيكي و شرايط روسازي در سرعت و ميزان مصرف سوخت و روغن : هزينه عملياتي وسيله نقليه) الف•

و استهالك
بدليل صلب بودن روسازي هاي بتني، هزينه عملياتي وسيله . مؤثر است) هزينه عملياتي وسيله نقليه(الستيك ها •

ميزان(نقليه 
.روي اين روساز يها كمتر از روساز يهاي آسفالتي است) مصرف سوخت و روغن و استهالك الستيك ها•
اين هزينه اساساً شامل هزين ههاي تأخير استفاده كنندگان در اثر كاهش سرعت، توقف و : هزينه هاي شخصي•

مسدود شدن
:محدوده جغرافيايي روسازي روي هزينه هاي تأخير به دو صورت تأثيرگذار است. جاده است•
.كاهش سرعت عملياتي در محدوده جغرافيايي روسازي•
.  كاهش ظرفيت جاده در محدوده جغرافيايي روسازي•
زمان  اين فاكتو رها شامل . فاكتور هاي زيادي در ارزيابي اثر محدوده جغرافيايي روسازي بايد مدنظر قرار گيرد•

و فعاليت، حجم ترافيك و توزيع ساعتي ترافيك، ظرفيت جاده، تركيب انواع وسايل نقليه در جريان عبور متوسط 
هزينه قسمتي از . تئوري هاي مختلفي براي محاسبه هزينه تأخير وجود دارد. و طول محدوده موردنظر استمرور 

.استاستفاده كنندگان نيز شامل هزينه هاي تصادفات و هزين ههاي ناراحتي استفاده كنندگان هاي شخصي 
مشاهده مي شود، مجموع هزينه هاي معادل طول عمر روسازي هاي آسفالتي بطور متوسط  8مطابق با آنچه جدول 

.برابر روسازي هاي بتني است 1,68



يك كيلومتر از  (مقايسه هزينه هاي طول عمر روسازي هاي آسفالتي و بتني 
)راه موردنظر



هزينه هاي پنهان آسفالت
در  . جاي تعجب نيست كه نوسانات قيمت نفت بصورت روزانه است•

شود و مواد كم  توليد مي پااليش نفت خام محصوالت مرغوب بيشتر 
همچنين . ارزش، مانند قير، كمتر از نفت خام استخراج مي شود

، حاكي از تأمين كمتر مواد  بيشتر آنقيمت باالتر نفت و تقاضاي 
هزينه هاي مرتبط با اجراي روسازي . آسفالتي در آينده است

روسازي آسفالتي به مقدار  . نمي شودمواد محدود آسفالتي به خريد 
در  زيادي انرژي و يا سوخت هاي فسيلي براي حرارت دادن به مواد 

.  درجه سانتيگراد نياز دارد 160تا رسيدن به دماي حدود كارخانه 
، كه در آن مي شودسپس آسفالت به كارگاه ساخت و ساز حمل 

تجهيزات ريختن و فشردن آسفالت سوخت هاي فسيلي استفاده مي  
.كنند



هزينه هاي پنهان آسفالت
گالن در هر مايل سوخت ديزل براي توليد  8981آسفالت تقريبا به •

براي  548و براي حمل و نقل و ريختن نياز دارد، درحاليكه بتن به 
بنابراين براي توليد تا  . براي ريختن نياز دارد 1369توليد بتن و 

برابر انرژي بيش از توليد تا   5,5حداقل ريختن آسفالت نياز به 
بر اساس يك فرض محافظه كارانه كه  . ريختن بتن مي باشد
، ضخامت يكسان داشته باشند،  بتني معادلروسازي آسفالتي و 

)  كيلومتر 1,6( مقدار سوخت ديزل مورد نياز براي ريختن يك مايل 
  10718) ميليمتر 250( اينچ  10به ضخامت از يك باند آسفالتي 

ميزان مصرف سوخت ديزل براي ريختن . است) ليتر 48724( گالن 
  1916) ميليمتر 250( اينچ  10با ضخامت مسير بتني يك مايل 

است، كه اين مقدار كمتر از يك پنجم مقدار  ) ليتر 8710( گالن 
نياز براي ريختن روسازي آسفالتي مشابه استمورد سوخت 



مقايسه زيست محيطي روسازي هاي آسفالتي 
و بتني

عالوه بر اهداف اقتصادي و فني، اثرات زيست محيطي و ملزومات توسعه  •
پروژه هاي زير ساختاري  ها و پايدار به طور فزاينده در طراحي روسازي 

توليد بتن از نظر نياز به منابع كارا است و  . ديگر در نظر گرفته مي شود
بيشتر مواد تشكيل  . بتن نياز به فرآوري كمي دارندتشكيل دهنده مواد 

حمل و نقل  و انرژي دهنده بتن در محل به دست آمده و ساخته مي شوند 
روسازي هاي سازگار با محيط زيست آنهايي  . را به حداقل مي رسانند

طراحي، ساخت و نگهداري آنها مسائل  ابعاد ازجمله هستند كه در همه 
از  روسازي بتني به دليل عمر طوالني، . محيط زيستي درنظر گرفته مي شود

نظر اقتصادي مقرون به صرفه و سودمند است و به حداقل مصرف مواد، 
، نگهداري و بازسازي در طول عمر  و سازانرژي و ساير منابع را براي ساخت 

ذيالً به برخي ويژگ يهاي مثبت زيست محيطي روسازي هاي  . نياز دارد
.با روساز يهاي آسفالتي اشاره مي شوددر مقايسه بتني 



مقايسه زيست محيطي روسازي هاي آسفالتي 
طول عمر زياد: بتنيو 

سال   50بزرگراه هاي بتني متعدد در آمريكاي شمالي بيش از •
چنين عمر طوالني روسازي هاي بتني به  . ] 15[ عمر داشته اند

يك
منطقه از آمريكاي شمالي و به يك نوع خاصي از محيط زيست  •

در برخي مقايس ههاي  . و يا آب و هوا محدود نبوده است
اقتصادي

مذكور در بخ شهاي قبلي به مقايسه عمر روساز يهاي بتني و •
.آسفالتي اشاره گرديده است



كاهش مصرف سوخت خودرو و انتشار گازها و  
كاهش مصرف انرژي جهت ساخت و ساز

برخالف آسفالت كه ويسكواالستيك است و به همين دليل به دما و بار  •
زير بارگذاري  در گذاري حساس است، سطح صلب روسازي هاي بتني 

وسيله نقليه سنگين تغييرشكل نمي دهد و در نتيجه داراي انحناي كمتري  
انحناي روسازي در اعمال  از درجه مصرف سوخت تا حدودي تابعي . است

هر گونه انحنا مقداري از انرژي  . بار از چرخ هاي وسايل نقليه سنگين است
به اين ترتيب، انرژي و  . به جلو را جذب مي كندوسيله نقليه پيش راندن 

هاي  سوخت بيشتر براي حركت وسايل نقليه سنگين بر روي روسازي 
مصرف سوخت براي دو نوع كاميون هنگامي كه  . پذير الزم استانعطاف 

  ٪6تا  ٪1متوسط حدود روي روسازي هاي بتني حركت كرده اند، به طور 
كاهش يافته است، كه اين كاهش بسته به نوع خودرو و سرعت كاميون  

خودرو، كاهش هزينه هاي  مصرف سوخت بهرحال كاهش . تغيير مي كند
.حمل و نقل و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي را به همراه دارد



كاهش مصرف سوخت خودرو و انتشار گازها و  
كاهش مصرف انرژي جهت ساخت و ساز

وزني از مخلوط بتن را %  90آب، شن، ماسه و ديگر مواد تشكيل دهنده تا حدود •
، خردكردن سنگ، تركيب  و ماسهفرآيند استخراج معدن شن . شامل مي شوند

مصالح بتن و حمل و نقل بتن به كارگاه ساخت و ساز نياز به انرژي بسيار كم 
به   COساخت بتن در درجه اول يك تابع از سيمان موجود نتيجه در دارد و در 

.  جو منتشر مي كند
.  استمخلوط در فقط مقدار نسبتاً كمي از  CO 2توليد مقدار •
طور متوسط براي يك بزرگراه به تنهايي، به  CO2در مورد گازهاي گلخانه اي •

تن و بيش از سه   165,000سال عمر خود  30كيلومتري در طول  100شرياني 
آمده در توليد سيمان مورد استفاده براي ساخت روسازي به وجود   CO2برابر 

.استبتني همان بزرگراه 
در ساخت سيمان مورد استفاده براي احداث يك كه  CO2همه ديگربه عبارت •

بهره برداري بدليل بهبود بهره  ، سال 9بزرگراه بتني بوجود آمده است در طي 
وري سوخت جبران مي شود



كاهش استفاده از منابع طبيعي براي اليه هاي 
زيرين روسازي

به دليل صلبيت و سختي بتن، دال بخش عمده اي از ظرفيت سازه  •
اي را تأمين مي كند و بارهاي وسيله نقليه سنگين را در

بنابراين، در  . منطقه نسبتا وسيعي از زير اساس توزيع م يكند•
روسازي هاي آسفالتي در هنگام طراحي يكسان معموال اليه هاي

بر اساس . ضخيم تري از مصالح دانه هاي زيراساس مورد نياز است•
يك تجزيه و تحليل در طرح معادل براي روساز يهاي آسفالتي

و بتني براي يك جاده شرياني در محل با مقاومت كم، تقريبا دو  •
برابر مصالح دانه اي براي روسازي آسفالتي نسبت به روسازي

.بتني مورد نياز است•



رنگ روشن تر و سردي
اين مشخصه ميزان انرژي مورد نياز براي . سطوح بتني منعكس كننده نور است•

چراغ هاي روشنائي،  . دهدكاهش مي روشن كردن زمين جاده ها در طول شب را 
عناصر مهمي از امكانات بزرگراه هاي شهري است كه با تقويت ديد شب به طور 

روسازي آسفالتي نياز به چراغ بيشتر  . ترافيك مي شودبهبود ايمني مستقيم باعث 
.  داردروسازي بتني در هر واحد طول براي دستيابي به روشن سازي نسبت به 

در انرژي اوليه و %  31مطالعات انجام شده نتايج صرفه جويي هزينه ها تا حد 
در مقابل روسازي آسفالتي را نشان روسازي بتني هزينه هاي نگهداري روشنايي 

انرژي نور خورشيد كه از روسازي سطوح منعكس نشده است به انرژي . مي دهد
روسازي . مي شود كه درجه حرارت روسازي را افزايش مي دهدحرارتي تبديل 

.  كند و سردتر استمنعكس مي بتني نور خورشيد را بيشتر از روسازي آسفالتي 
خنك بودن يك شهر . درجه حرارت باالتر باعث افزايش تشكيل مه غليظ مي شود

مي توانند تاثير شگرفي بر غلظت دود مه داشته درجه سانتيگراد  5تنها به اندازه 
خصوص تأثير استفاده از روسازي هاي روشن تر بتني مي تواند در اين . باشد

.مناسبي داشته باشد



روان آبكيفيت 
از طريق استفاده از روسازي هاي نفوذ  كيفيت رواناب  مي تواند •

روسازي هاي نفوذ پذير بتني باعث  . پذير بتني بهبود يابد
كمك به شارژ شدن سفر ههاي آب زيرزميني  روان و كاهش 
آنها همچنين ميزان آالينده، مانند روغن خودرو، ضد  . مي شود

.ديگر موجود در رواناب را كاهش مي دهدو مايعات يخ زدگي 



بافت سطحي ساكت
يكي از مزاياي استفاده از روساز يهاي بتني اين است كه عمال  •

هر گونه بافت سطحي مي تواند در طول عمليات پرداخت، براي  
.  روسازي ايجاد شود-رساندن آلودگي صوتي الستيكبه حداقل 

براي  نتايج تحقيقات انجام شده تاكنون نشان مي دهد كه 
هاي عادي بتني الگوهاي طولي از لحاظ سر و صداي  روسازي 

استفاده از بافت سنگدانه نمايان در اروپا از  . كم مساعد هستند
.سر و صدا و اثربخشي هزينه بسيار مطلوب استلحاظ كاهش 



بهبود ايمني آتش سوزي در تونل ها
مصالح روسازي غيرقابل احتراق و . آتش سوزي در تونل ها باعث خسارت هاي سازه اي و تلفات جاني مي شود•

در داخل تونل كمك مي كند و باعث محافظت از تجهيزات تونل و اجزاي سازه اي مي  ايمني افراد غير سمي به 
اين ويژگي بتن باعث افزايش . كه گا زهاي مضر از خود منتشر نمي كنداحتراق است بتن مصالحي غيرقابل . شود

.ايمني و كاهش آتش سوزي مي شود
براي مثال در اتريش براي . قوانين برخي از كشور ها استفاده از روسازي هاي بتني در تون لها را ضروري مي داند•

مطالعه آزمايشگاهي براي . از يك كيلومتر استفاده از روساز يهاي بتني اجباري استطول بيش تونل هاي با 
مقايسه روسازي هاي آسفالتي و بتني

نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه آسفالت ارزش گرمايي بااليي . در آتش سوزي انجام شده است•
:  دارد

دقيقه مشتعل مي شود و به بار آتش سوزي  8درجه سانتيگراد بعد از  530تا  428آسفالتي در دمايي بين سطوح •
.تونل اضافه مي شودداخل 

روسازي هاي بتني گاز هاي سمي منتشر نمي كنند، در حاليكه روساز يهاي آسفالتي گا زهاي سمي و آلوده •
دقيقه بعد از مشتعل شدن روسازي هاي   5اين گازها . از خود متصاعد مي كند...) و   (CO 2و  COكننده 

عالوه بر اين روسازي هاي آسفالتي دود سياه رنگي منتشر مي كنند كه باعث كاهش  . شوندمي آسفالتي متصاعد 
.سرعت عمل مردم و تيم هاي نجات مي شودنتيجه كاهش قدرت ديد و در 

روسازي هاي بتني در هنگام آتش سوزي تغييرشكل نمي دهند و خواص مكانيكي خود را تا حد زيادي حفظ مي  •
خواص ، درحاليكه آتش سوزي باعث از دست رفتن پيوند سنگدان هها در روساز يهاي آسفالتي مي شود و كنند

.مكانيكي آسفالت تا حد زيادي از دست مي رود



نتيجه گيري
طول عمر سرويس (همانگونه كه از مطالب ارائه شده برمي آيد عالوه بر طول عمر •

، )برابر 2هاي آسفالتي است، گاه تا از روسازي دهي روسازي هاي بتني بيش 
آن استفاده از ويژگي هاي زير را مي توان براي روسازي بتني برشمرد كه موجب 

:در سطح وسيعي شده است
طول عمر بهره برداري روسازي هاي بتني نياز به نگهداري كمتري نسبت  در  -1•

به روسازي هاي آسفالتي
. دارند•
روسازي بتني نياز كمتري به مصالح دانه بندي براي زيراساس جهت نگهداري  -2•

همچنين روسازي هاي بتني را مي توان . داردروسازي آسفالتي سازه اي نسبت به 
چنداني در افزايش بستر تأثير مقاومت . (بر روي بسترهاي ضعيف نيز اجرا نمود

در ضخامت روسازي هاي بتني ندارد، اما در روسازي هاي آسفالتي مقاومت بستر 
).ضخامت روسازي، از اهميت بااليي برخوردار مي باشدتعيين 



نتيجه گيري
تردد بر روي روسازي هاي بتني بدليل وجود درزها معموال  •

مي  هاي آسفالتي داراي صداي بيشتري نسبت به روسازي 
باشد، البته تكنولوژي مصالح جديد صداي ناشي از تردد در  

بافت سطحي بهينه  . دهدكاهش مي روسازي هاي بتني را 
روسازي بتني سطحي ساكت تر را فراهم مي كند و باعث  

.شودصوتي مي كاهش آلودگي 



نتيجه گيري
احداث روسازي هاي بتني نسبت به روسازي هاي آسفالتي نياز  •

نگهداري كمتري  تعمير و به سرمايه اوليه كمتر داشته و هزينه 
راه ها به منظور تامين منابع جامعه احداث مي شوند . (نيز دارد

به  . منابع ملي تامين مي گردداز طريق و معموال سرمايه آنها 
همين دليل براي محاسبه كل هزينه يك راه بايد عالوه بر  

، تمام هزينه هاي مربوط به جامعه و نيز  اوليه ساختهزينه 
قرار  هزينه هاي مربوط به راه در طول عمر آن مورد محاسبه 

البته الزم به ذكر است كه تعمير و مرمت روسازي هاي  ). گيرد
.مي باشدهاي آسفالتي بتني مشكلتر از تعمير و مرمت روسازي 



نتيجه گيري
روسازي بتني با كيفيت مطلوب ريخته شده و بافت سطحي  •

اين  . مي شودسوخت خودرو مناسب دارد، باعث كاهش مصرف 
كاهش مصرف سوخت بدليل كمتر بودن انحناي بتن نسبت به  

به  (همچنين مصرف سوخت . استبار الستيك آسفالت تحت 
ساخت  در طول توليد مواد، حمل و نقل، تهيه و ) خصوص ديزل

.  ساز براي روسازي بتني كمتر از روسازي آسفالتي استو 
روسازي  و نگهداري بعبارت ديگر انرژي جهت توليد، انتقال 
.بتني از روسازي آسفالتي پايين تر است



نتيجه گيري
از جمله  (در مخلوط روسازي بتني محصوالت جانبي صنعتي •

شود، كه  تواند استفاده مي ) خاكستر بادي و سيمان سرباره
تقاضا براي مصالح دست نخورده را كاهش مي دهد و منابع  

در ضمن روسازي  . داردنگه مي طبيعي را از صدمه محفوظ 
.درصد قابل بازيافت است 100بتني خود تجديد شدنى و 



نتيجه گيري
رنگ روسازي بتني روشنتر است و اين باعث افزايش بازتابش  •

مقدار برق  و كاهش نور و در نتيجه باعث بهبود ديد در شب 
مورد نياز براي روشن كردن جاده ها در شب مي شود و به  

.كمك مي كندگرمايي شهري كاهش ايجاد جزيره 



نتيجه گيري
روان  روسازي بتني طراحي شده با شانه هاي بتني نفوذ پذير •

هاي آبي  كردن سفره سطحي را به حداقل رسانده و به پر 
.زيرزميني كمك مي كند





روسازی بتنی

ساختار

 بتنیرویه

اساس

زیراساس

بستر



انواع روسازی های بتنی
 داربتنی درز روسازی(JPCP) 

 دار مسلح بتنی درز روسازی(JRCP)



انواع روسازی های بتنی
 درز بتنی بدون روسازی(CRCP)



Concrete’s rigid structure spreads the load over 
a larger area and keeps pressures on the 

subgrade low.

تفاوت بین روسازی بتنی و آسفالتی

18,000 18,000 

18,000 18,000 



روش های طراحی روسازی بتنی

روش آشتوAASHTO(84%ایاالت آمریکا)

 پرتلند انجمن سیمان روشPCA(4)%

 (12)روش ها سایر %



AASHTOروش آشتو
عمر طرح و ترافیک طرح محاسبه : گام اول
تعیین ضریب عکس العمل خاک بستر: گام دوم
سترروی مقدار ضریب ب( در صورت وجود)تعیین اثر الیه اساس : گام سوم
 تعیین عمق بستر سنگی و اثر آن روی ضریب بستر: چهارمگام
 اثر تغییرات فصلی روی مقدار ضریب بستر : پنجمگام
 بستراثر کیفیت الیه زیر بتن روی مقدار ضریب : ششمگام
تعیین مدول گسیختگی بتن و مدول االستیک بتن: گام هفتم
تعیین ضریب زهکشی: گام هشتم
تعیین ضریب انتقال بار: گام نهم
تعیین مقادیر قابلیت اعتماد طرح و انحراف معیار: گام دهم
ضخامتتعیین : گام یازدهم



 PCAروش انجمن سیمان پرتلند 

معیار های طراحی
 خرابی ناشی از خستگیFatigue Damage

 سایش خرابی ناشی ازErosion Damage



 PCAروش انجمن سیمان پرتلند 

عمر طرح و ترافیک طرح محاسبه : گام اول
تعیین ضریب عکس العمل خاک بستر: گام دوم
ستر بروی مقدار ضریب ( در صورت وجود)تعیین اثر الیه اساس : گام سوم

(Load Safety Factors)
تعیین فاکتور اطمینان بار: گام چهارم
 تعیین مدول گسیختگی بتن و مدول االستیک بتن: پنجمگام
 تعیین خرابی ناشی از خستگی: ششمگام
 تعیین خرابی ناشی از خوردگی: هفتمگام
 ضخامتتعیین : هشتمگام



PCAتفاوت های روش آشتو و انجمن سیمان پرتلند

استفاده از ضریب بار معادل هم ارز در روش آشتو و محور های واقعی در روش انجمن

 فاکتور ه ار قابلیت اعتماد و انحراف معیار و مقدار متوسط تمامی مقادیر، استفاداز استفاده

PCAاطمینان بار در روش 

 ایج در روش انجمن، استفاده از نت( المان های محدود)طراحی بر مبنای روش مکانستیک

آزمایش میدانی در روش آشتو

 در روش آشتو نوع خرابی منفک نمی شود ولی در روشPCA  خرابی های خستگی و

خوردگی به صورت مستقل بررسی می شود

 عدم لحاظ تاثیرات فصلی در مقدار ضریب عکس العمل خاک بستر در روشPCA



فوالد حرارتیطراحی 

σc:تنش کششی در دال
L: طول دال

fa:ضریب اصطکاک بین دال و الیه زیر
γc:وزن مخصوص بتن

 As:عرض . سطح فوالد الزم در واحد طول 
fs:تنش مجاز فوالد



(Tie Bar)فوالد دوخت طراحی 
As: سطح مقطع الزم برای واحد طول دال

h: ضخامت دال
L: فاصله تا نزدیک ترین وجه خارجی روسازی

ǒҗƳқ қǁƳƕ ƟƳƁ:t
қң�ƤƹƧ ңƁƙ :d

ƹңỸƲƧ үỸǜƧ ҹƫǔ:µ



داول هاطراحی 

fb: تنش مجاز لهیدگی

σb: تنش لهیدگی داول
Pt: سهم بار داول

Id: ممان اینرسی داول

Ed: مدول یانگ داول
K (81.5-409 GN/m3): مدول تکیه گاهی داول

β: سختی نسبی داول

fb>σb



داول هاطراحی  ℓ:نسبیسختی شعاع 
E: مدول االستسیته بتن

ν: ضریب پواسان بتن
K: مدول عکس العمل خاک بستر

h: ضخامت دال



(رطوبت)Warpingو( دما)Curlingتنش های ناشی از 



طراحیتحقیقات جاری به منظور بهبود روش های 

 مکانیستیک توسعه روش های طراحی

 لحاظ نمودن اثرات محیطی تنش هایCurling  وWarping  ناشی از دما و

رطوبت

و ترک هابررسی تاثیر خصوصیات مصالح سنگی روی رفتار و تشکیل درز ها

 آن در عملکرد روسازی بتنیمشخصات تاثیر نوع اساس و



شمال-آزاد راه تهران:  مثال

شمال-آزادراه تهران



سال20بار معادل هم ارز برای 32793048: ترافیک عبوری از خط طرح

R: 95%
S0: 0.39
2: افت نشانه خدمت
مگا پاسکال 5: مدول گسیختگی بتن
1و بدون الیه اساس 1.25با الیه اساس تثبیتی زهکش : ضریب زهکش
2.8: ضریب انتقال بار
اعمال نگردید: اصالح بواسطه عمق بستر سنگی
سانتی متر15: ضخامت اساس تثبیتی زهکش
بدون الیه اساس، با الیه 1: اثر کیفیت الیه زیر بتن روی مقدار ضریب اساس

3اساس تثبیتی 
 سانتی متر 25سانتیمتر، با الیه اساس 30ضخامت رویه بتنی بدون اساس

شمال-آزادراه تهران



 بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشگاه با اجرای آزمایش بارگذاری
:بدست آمده به شرح ذیل می باشد  Kصفحه ای مقادیر 

شمال-آزادراه تهران



130اساس زهکش تثبیت شده با سیمان Kg/m3

شمال-آزادراه تهران



CRCPروسازی بتنی پیوسته 

الراالی الوالال الوالی
:پارامترهای الورال نیاز•

ASTM C496 (ft=86%SC)مقاومت کششی بتن1.

بتنSHRINKAGEضريب 2.

ضریب انبساط حرارتی بتن و فوالد3.

قطر میلگرد4.

ماهی(افت درجه حرارت طرح 5. تفاوت متوسط گرمترين دمای 
اه که بتن ريخته می شود و متوسط حداقل دمای سرد ترين م

)سال



CRCPروسازی بتنی پیوسته 

محاسبه تنش های فوالال•



CRCPروسازی بتنی پیوسته 
معیار های طراالی•
.1ỸƱ �ңǔ ƱƤөỸƕ : برای حداقل کردن خرابیSpalling 

حداقل Punchoutمتر و برای حداقل کردن 2.4حداکثر 
متر1.1

.2�ңǔ ﬞңƋ : ميليمتر1محدود کردن عرض ترک به

.3ỸƱ қң� ƤƹƧ Ɵҗỷқ ҹƫǔ :75 %ش نهايي فوالد مقاومت کش



روکش بتنی

PCAطراحی روکش بروش •

طراحی بروش آشتو•



بتنیروکش 



روکش بتنی



)PCAروش (طراحی روکش بتنی
:مراحل طراحی•
بررسی وضعیت روسازی موجود و تقسيم آن به قطعات•

به و تقسيم قطعات...يکسان از منظر خرابي، ترافيک و
واحد های نمونه

ي و  FWDآزمايش • در صورت وجود خرابی های سازه ا
تعیین وضعیت انتقال تنش در درزها و ترک ها

آزمايشات تعيين مشخصات بستر و بتن موجود•



)PCAروش (روکش بتنی طراحی 
Unbondedطراحی روکش •

Case1:  خرابی زياد در وسط دال و
گوشه ها و ضعف اتقال بار در محل 

ترک و درز
Case2:  وسط دال و کم در خرابی

تعمير خرابی های موضعیگوشه ها و 

Case3:  خرابی کم در وسط دال و
تزريق سيمان زير دال د گوشه ها و 

محل حفره ها



)PCAروش (بتنی روکشطراحی 
Bondedطراحی روکش •

B=0.9
A=1.35-1.55

��او�� کششی 
ASTM C496



)روش اشتو(طراحی روکش 



Deffو Sceffروش های تعيين •

روش مشاهده چشمی و آزمایشات مصالح1.

روش آزمایشات غیر مخرب2.

روش عمرباقی مانده3.



)روش اشتو(طراحی روکش 
الاالت الوالر روالاالی التالی الوالوال • )روش چشمی(ض



)روش اشتو(طراحی روکش 

روش آزمايشات غیر مخرب



)روش اشتو(طراحی روکش 

روش عمر باالی الاالالال•

Deff=CF×D0



)روش اشتو(طراحی روکش 
Bondedوکش ر•

Unbondedروکش •



)روش اشتو(طراحی روکش 
روکش التالی روی االالالت•



)روش اشتو(طراحی روکش 
:Dfی تالییال ابر Kمحاالالال 

DSB= ،ضخامت کل روسازی موجودEP=ESB



حلیل تحقیقات انجام شده در کشور در زمینه ت

و طراحی انواع روسازی های بتنی 

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

(رکبیردانشگاه امی)تحقیقات انجام شده در کشور 



 یست روسازی قرن ب)پروژه طراحی روسازی بتنی پیش تنیده

(و یکم

 ارائه منحنی ها و روابط طراحی روسازی های پیش تنیده

(777بوئینگ )تحت بار هواپیمای طرح 

تحقیقات انجام شده در کشور



گاهپروژه طراحی روسازی بتنی پیش تنیده فرود

چرخ6



41

دستگاهتوسطریزیبتنبرایمترآماده360طولبهتنیدگیپیشغالفهای

(birdge deckpaver)کشیدهپستنیدهپیشروسازیایجادبرای

گاهپروژه طراحی روسازی بتنی پیش تنیده فرود



بارگذاری، مش بندی و اعمال تنش پیش تنیدگی

گاهپروژه طراحی روسازی بتنی پیش تنیده فرود



فرمول پیشنهادی این تحقیق
 برای دو جهت طولی و عرضی می نویسیم :

dsx = ts + Rsx + f Lx – nR
dsy = ts + Rsy + f Ly – nR
dsx :تنش پیش تنیدگی طراحی برای جهت طولی
dsy :تنش پیش تنیدگی طراحی برای جهت عرضی
n : نسبت تنش مجاز برای تعداد تکرار بار وارده هواپیمایB-777 که از روابطPCA محاسبه می شود  .
Rsx :تنش خمشی حاصل از بار یا تنش پیش تنیدگی اولیه حاصل از آنالیز در جهت طولی
Rsy :یتنش خمشی حاصل از بار یا تنش پیش تنیدگی اولیه حاصل از آنالیز در جهت عرض
f Lx :تنش مقاوم اصطکاک بین الیه رویه بتنی و اساس در جهت طولی
f Ly :تنش مقاوم اصطکاک بین الیه رویه بتنی و اساس در جهت عرضی
ts :تنش پیچشی حاصل از تغییرات دما در عمق الیه بتنی
R :تنش خمشی مجاز



•Rsx = (4.26-0.0325hp-0.0186hc) × (2.02 × 10-8 E2-3.70 × 10-4 E + 2.661) R2=0.9786

•Rsy = (4.58 – 0.027hp – 0.0218hc) × (1.284×10-8E2–2.889×10-4E +2.617)

•q = (0.169 – 0.002 hp – 0.000637 hc) × (0.339In (E) – 1.828)

•Rsx تنش پیش تنیدگی اولیه در جهت طولیN/mm2

•Rsyتنیدگی اولیه در جهت عرضی تنش پیشN/mm2

•hp : ضخامت الیه بتنی(cm)

•hc : ضخامت اساس(cm)

•q : تنش فشاری حداکثر وارد بر خاک بسترN/mm2

•E  : مدول االستیسیته خاک بسترN/mm2

•Nf :تعداد تکرار مجاز بار

• :تنش کششی دال

•R : (تنش خمشی مجاز)مدول خرابی

268.3
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فرمول پیشنهادی این تحقیق



روسازی بلوکی بتنی



روسازی بلوکی بتنی
تحلیل المان های  محدود سه بعدی

3D Finite Element method



ن بر عملکرد چفت و بست بیBتأثیر چرخش بلوک 

یبلوکهای مستطیلی در حالت چیدمان جناغ ماه

برعملکرد چفت و بست Bچرخش بلوک تأثیر 

مان بین بلوکهای غیر مستطیلی در حالت چید

جناغ ماهی



روسازی بلوکی بتنی



مراحــل طراحـی ارائه شده
 بر اساس آمار ترافیک مربوطه نوع و تعداد بارهای محوری(ni )مشخص می گردد .

 مقدارCBR اشباع خاک بستر تعیین می شود.

بر اساس داده های فوق منحنی مربوطه انتخاب می شود.

یک ضخامت برای الیه اساس فرض می شود.

 با استفاده از گراف مربوطه مقادیر(Ni  )تعیین می گردد.

 مقدار(Ni )بدست آمده با مقدار بدست آمده از رابطه ماینر  کنترل می گردد و در

.صورت ارضا رابطه مزبور طرح پایان می پذیرد

یب ضخامت در صورتی که نتیجه رابطه فوق خیلی بزرگتر یا کوچکتر از یک بود بترت

.اساس کاهش یا افزایش داده می شود و مراحل فوق تکرار می شوند

روسازی بلوکی بتنی



روسازی بلوکی بتنی
CBR=10
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روکش بتنی روی رویه آسفالتی



روکش بتنی روی رویه آسفالتی



تنیطراحی مکانیستیک روکش ب

)986.0(

)09.39575(39.132131965.139117.1441.2684433.58106
2 



R

CBREtt ACACPCCPCC

)945.0(

02.0001.0475.0058.010
2

5





R

CBREtt ACACPCCx

)926.0(

74.12023.0001.0482.0060.010
2

5





R

CBREtt ACACPCCz

ton 8برای بار محوری ( پیش بینی)معادالت طراحی 

)997.0(

57.41521.0594.0326.110
2

5





R

CBRtt ACPCCecompressiv



فلوچارت طراحی-طراحی مکانیستیک روکش

PCCt

ExpectedN

cmtAC 15

حدس یک مقدار برای 
ضخامت روکش بتنی 1

بدست آوردن تعداد تکرار بار مورد انتظار

مشخص کردن ضخامت 
رویه آسفالتی قدیمی

cmtAC 15

ACECBR

مشخص کردن مدول االستیسیته
و مقاومت بسترآسفالت

خیربله



فلوچارت طراحی-طراحی مکانیستیک روکش

)986.0(

)09.39575(39.132131965.139117.1441.2684433.58106
2 



R

CBREtt ACACPCCPCC

)( AASHTOPCCN
)(PCAPCCN

69.12026.0001.032.013.0105  CBREtt ACACPCCxfxN

34.15042.0001.0590.0282.0105  CBREtt ACACPCCz fzN



فلوچارت طراحی-طراحی مکانیستیک روکش

ضخامت حدسی
=

ضخامت طراحی

71.1297.0534.0105  ACPCCecompressiv ttdN

allExpected NN 

1

پایان

خیر بله

},,,,{ )()( dfzfxAASHTOPCCPCAPCCall NNNNNMinN 



-سال40آمریکا بعد از وستون یهروسازی بتنی در 
سانتی متر 20ضخامت

با تشکر



محاسبه عمر طرح و ترافیک طرح 



ترضریب عکس العمل خاک بستعیین 



مقدار ضریب بسترروی تعیین اثر الیه اساس 

:موارد استفاده از اساس
کمنیاز به الیه زهکش برای بستر با نفوذ پذیری•
(خاکهای ریز دانه)کاهش پدیده پامپینگ •
ین افزایش ضریب عکس العمل خاک بسترو کار ماش•

های راهسازی
و 200درصد از الک 40خاک بستر عبوری کمتر از •

ن برای ترافیک متوسط کامیو6دامنه خمیری کمتر از 
نیازی با اساس ندارد

کامیون در روز یا یک میلیون200برای ترافیک کمتر •
بار معادل هم ارز در عمر روسازی، نیازی به اساس 

نیست



رعمق بستر سنگی و اثر آن روی ضریب بستتعیین 



اثر تغییرات فصلی روی مقدار ضریب بستر 



اثر کیفیت الیه زیر بتن روی مقدار ضریب بستر



تعیین مدول گسیختگی بتن و مدول االستیک بتن



تعیین ضریب زهکشی



تعیین ضریب انتقال بار



تعیین مقادیر قابلیت اعتماد طرح و انحراف معیار

0.39=انحراف معیار استاندارد



تعیین ضخامت



محاسبه عمر طرح و ترافیک طرح 

سال20=عمر طرح



روی مقدار ضریب بستر( در صورت وجود)تعیین اثر الیه اساس 



(Load Safety Factors)فاکتور ایمنی بار

1/2=برای راههای با ترافیک سنگین، ازادراهها •

1/1= برای بزرگراهها و خیابانهای شریانی با ترافیک متوسط •

1= مسیرهای با ترافیک کم . برای راهها ، خیابانهای مسکونی •



تعیین خرابی ناشی از خستگی



تعیین خرابی ناشی از خستگی



سایشتعیین خرابی ناشی از 



سایشتعیین خرابی ناشی از 



سایشتعیین خرابی ناشی از 



سایشتعیین خرابی ناشی از 



تعیین ضخامت





فوالدضریب انبساط حرارتی = 9×10─6 C



CRCPروسازی بتنی پیوسته 



CRCPروسازی بتنی پيوسته 



CRCPروسازی بتنی پیوسته 



مکانستیک روسازی -روش طراحی امپریکال 

بتنی
:شامل•

• �Ỹ ƭүỸҳ �Ỹƭ ƟқƧ(Structural Models) : مثال مدل
های المان هاتئوری دال ،دودحم ی ، تیر روی تکيه گاه 

عيين تنش، کرنش وخيز در الي ه هااالستيک به منظور ت
• � ǎỷңҗ �ỷƱ ƟқƧ(Distress Models) : به منظور پیش

بینی خرابی های ذیل بر اساس نتايج مدل سازه ای



•�ǎỷңҗ � ỷƱ ƟқƧ ƉỷƳƫỷ:

Fatiqueترک های خستگی. 1• Cracking

Pumpingپامپينگ . 2•

التالال تراز دو لبه دل در محل درز. 3• Faultingا

Joint Deteriorationمحالل درز ضا. 4•

Punchoutبرش پانچ . 5•

مکانستیک روسازی -روش طراحی امپريکال 
بتنی



مکانستیک روسازی بتنی-روش طراحی امپريکال 



-سال40آمریکا بعد از وستون یهروسازی بتنی در 
سانتی متر 20ضخامت

ربا تشک



Fatiqueترک های خستگی Cracking



Pumpingپامپينگ 



درزدر محل دال اختالف تراز دو لبه 
Faulting)درز داول دار(



Joint Deteriorationاضمحالل درز 



Punchoutبرش پانچ 


	تیتر مجموعه سخنرانی ها.pdf
	برنامه سمینار - روز اول
	برنامه سمینار - روز دوم
	1- شکرچی زاده
	2- رمضانیانپور
	3- سبحانی
	4- مقدس نژاد
	5- فخری
	6- پورخورشیدی
	7- چینی
	8- باقری
	9- نعمتی

