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 چکیده

و  و يكی از پركاربردترين اين قطعـات، جــداول در حال گسترش می باشد ساخته روش پيش قطعات به اتتوليداستفاده از 

ساخته عبارتنـد از روش معمـولی، روش فشـاری خشك و روش  پيش كفپوشهایباشــند. روشهــای توليــد  بتنــی مــی كفپوشهای 

كـه بتنی با اسالمپ صفر مـيباشـد، در قالـب ريختـه و بـا فشار  پايينـك، بتن با سطح كارايی فشاری تر. در روش فشـاری خش

متراكم ميشـود. يكـی از مزايـای روش فشـاری خشك، سرعت اجرا و خروج قطعه از قالب بالفاصـله پس از جايدهی و تراكم است كه 

چنـين نسـبت آب بـه سيمان پايين در بتنهای مـورد اسـتفاده در ايـن روش، دنبال دارد. هـم عدم نيـاز بـه تعـداد زيادی قالب را به

ی عوامل مختلفی  دستيابی به ويژگيهای مقاومتی و دوامی مطلوب در قطعات بتنی ميتواند نتيجه .بهبود كيفيت بتن را سبب ميگردد

يكی از مواردی كه در  .آوری و عمـل تخليهمل، باشـد؛ از جمله مصالح مناسب، طرح اختالط صحيح و رعايت اصول فنی در ساخت، ح

در در هنگــام اخــتالط و جايدهی بتن ميباشد.  ميزان تراكم قطعات پيش ساخته می باشدشـرايط سـاخت بـتن تأثيرگـذار اســت، 

       موثر بر تراكم بتن نآكـه افـزايش يـا كـاهش  به سزايی داردكيفيت بتن تأثير ميزان رطوبت بهينه در  ،شرايط فشار تراكم ثابت

روش فشاری  شده به توليد كفپوشهای بتنیبـتن بـر كيفيت  ميزان رطوبت. لـذا هـدف ايـن تحقيق عبارتست از بررسی باشد می

 .گردد شده می كه منجر به بهترين كيفيت بـتن سخت بهينه رطوبتخشك و نيز تعيين 
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 مقدمه .1

هدف از طراحی روسازی فراهم آوردن یک ترکیب سازه ای بر روی مسیر حرکت جهت انتقال ترافیک عبوری به صورت ایمن ، یکنواخت و کارآمد می 

 می اطالق هایی روسازی به پذیر انعطاف های روسازی تقسیم می شوند .  3و مرکب  2، انعطاف پذیر 1ی روسازی ها به سه دسته : صلبباشد . به طور کل

 ی سازه شکل تغییر و خمش روسازی، نوع این در پذیر انعطاف ی واژه از استفاده علت .باشد شده پوشش قیری مصالح یا آسفالت با آنها سطح که شود

 تشکیل بتن از آن سطحی ی الیه که شود می گفته ها روسازی از دسته آن به صلب روسازی دیگر سوی از .می باشد ترافیکی بارهای تحت روسازی

  .باشد شده

 

 

.  

 ) روش انتقال بار روسازی صلب و انعطاف پذیر(1 شکل

 

 

 در کمتر، ساخت هزینه و ترافیک به بازگشایی برای کوتاهتر زمان کمتر، سروصدای تولید قبیل از دالیلی به آسفالتی روسازی میدانیم که همانطور

 مسیر شیارافتادگی قبیل از مشکالتی ،)دارد ویسکواالستیک رفتار( است پذیر انعطاف آسفالتی، روسازی که آنجا از اما است؛ متداول ایران بسیار

 تقابل در ؛(1)تصویر شماره  میشوند بار نزدیکی در تنش تمرکز باعث پذیر انعطاف روسازیهای همچنین . میدهد نشان را زدگی موج و چرخ،کناررفتگی

 در روسازی، بستر و اساس روی بتن الیه واسطه به شده منتقل کم تنشهای شک، بدون و میشود پخش بتن، نظیر سخت الیه های زیر در تنشها اینکه با

به علت مقاومت باالی بتن، بلوک ها در برابر دوره های یخ زدن و آب شدن ناشی  .است موثر هایی الیه چنین در شکل روسازی تغییر حذف یا کردن کم

 از استفاده نمک در فصل زمستان، مقاوم بوده و همچنین دارای مقاومت سایشی و اصطکاکی باالیی می باشد. 

به فرد سیستم روسازی بلوکی این است که مدول  پس از اجرای بلوک ها بالفاصله می توان ترافیک را از روی آن عبور داد. یکی از مزایای منحصر

جه افزایش تجمعی سختی رویه بلوکی با گذشت زمان و عبور وسایل نقلیه افزایش می یابد. فرآیند فوق به این دلیل اتفاق می افتد که با گذشت زمان و در نتی

وک های بتنی نسبت به هم می ه سبب افزایش میزان قفل شدگی بلبار عبوری ترافیکی، یک عملیات تراکم درسطح رویه بلوکی صورت گرفته و در نتیج

درصد  5/1بار محور استاندارد معادل حاصل می گردد. که تنها  10111الی  11111این کاهش نشست یا افزایش مدول سختی معادل رویه پس از عبورشود. 

 .تعداد محور عبوری کل عمر طرح روسازی بوده است 

 از ماسه که به عنوان ابزاری برای انتقال بار به کار برده می شوند، ترک های ناشی ازتنش و غیر یکنواختی به حداقل می رسد. به علت وجود درزهای پر 

هزینه ن اینکه ترکی در سطح ایجاد شود. همانند روسازی های انعطاف پذیر آسفالتی ، مصالح دانه ای اساس با مقدار کمی نشست تطبیق داده می شوند بدو

 تعمیر و نگهداری کاهش می یابد. زیرا امکان مرمت قسمت های مفروش شده با بلوک های بتنی بدون ایجاد یک سطح جدید وجود دارد. های 
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ر مقایسه با سای روسازی بلوکی بتنی به علت دارا بودن بافت و ساختار ویژه ، الگوها، رنگ ها، زیبایی منحصر به فردی را به ارمغان می آورند که در مقام

 شکل های روسازی، توانایی ترکیب و هم گونی چشم گیری با محیط اطراف خود دارد. 

  .نصب بلوک های روسازی با ماشین آالت زمان اجرای پروژه را کاهش می دهد 

 الح کاهش می یابد. دراین نوع روسازی برای تعمیر و باز سازی می توان بلوک های استفاده شده را دوباره به کاربرد که در نتیجه میزان پرت مص 

ز ماشین آالت گران به طور خالصه ، با مقایسه روسازی بلوکی با روسازی های متداول بتنی و آسفالتی به مزایای آن از قبیل سرعت اجرای باال، عدم استفاده ا

موجود زیست محیطی روسازی های  قیمت، هماهنگی با محیط زیست، عدم مشکالت ناشی از کسب مقاومت و پرداخت بتن در روسازی بتنی و مشکالت

 آسفالتی پی برده می شود.

 باشد می افتادگی شیار نظیر دائمی شکلی تغییرات فاقد . 

 شود. نمی فتیله یا جمع گرفتن ترمز هنگام  

 شود نمی نرم و روان گرم بسیار و گرم هوای در . 

 شود نمی ایجاد نقلیه وسایل چرخ جای استاتیک های بار زیر در . 

 باشد. می برخوردار باالی بسیار خزش متمقاو از  

 گردد نمی افتادگی شیار و شدگی جمع دچار سرباالیی یا سرازیری در . 

 گردد. نمی چسبنده ماده شدن حل و الیه تخریب به منجر سوخت ریزش اثر در  

 دهد نمی شکل تغییر بلند یا کوتاه زمان مدت در نقلیه وسایل نمودن پارک اثر در . 

 دهد. می نشان خود از نور انعکاس اثر در مناسبتری بسیار رویت قابلیت شب هنگام در

رد تاثیر رطوبت بهینه بر دوام بتن با اسالمپ صفر در مورد کفپوشهای بتنی که در رده روسازی صلب و بتن با اسالمپ صفر قرار می گیرند ، مودر این تحقیق 

 بررسی قرار می گیرد.

ناسبی در برابر شرایط آسیب رسان محیطی برخوردار باشد تا بدین ترتیب عمر مفید آن ها افزایش یافته و در نتیجه هزینه کفپوشهای بتنی بایستی عملکرد م

ملی ایران  211054شماره  تعمیر و نگهداری آن ها به حداقل برسد. به منظور تعیین و پیش بینی مشخصه های دوام از یکسری آزمایشات ساده مطابق استاندارد

 ه خواهد شد.به تفسیر توضیح داد 3در بخش  که ]2و[1ه می شوداستفاد

بر اساس تراکم ژئوتکنیکی مصالح با تغییر ، روش تراکم مصالح خاکی می باشد. در این روش با اسالمپ پایین از پارامترها در طراحی مخلوط بتن یکی 

تعیین می شود یابد. با استفاده از منحنی به رطوبت بهینه با یک عیار سیمان ثابت  رطوبت دست می –درصدی به منحنی دانسیته  5رطوبتهای زیاد شونده تقریبا 

 [3]و شاخصهای دوام از جمله آزمایش سیکل های ذوب و یخبندان و جذب آب و ... در نمونه های با رطوبت متفاوت با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

 مشخصات مصالح .2

سنگ دانه ها نيز  .ارايه شده است 1بوده و آناليز شيميايی آن در جدول  2تيپ  سيمان مورد استفاده در اين مطالعه از نوع

كه اطالعات و منحنی دانه و  از معدن دوكوهك شيراز ميلی متر 57.4شامل ماسه طبيعی سيليسی رودخانه ای با حداكثر بعد 

می باشد  و از معدن گله زن لی مترمي 1274، سنگ دانه نخودی سيليسی شكسته با حداكثر بعد  2و شكل  2بندی در جدول 

كه  ACI [5]طرح اختالط بر اساس آيين نامه  نشان داده شده است.  3 و شكل 3جدول منحنی دانه بندی در اطالعات و كه 

   و الزامات دستگاه توليد كه محدوديتهايی ايجاد می نمود، طراحی شده است. جهت اختصار توضيح داده نخواهد شد
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 لیز شیمیایی سیمان مصرفی )صد وزنی(: آنا 1جدول 

Cao 2Sio 3o2Al 3o2Fe Mgo 3So o2K o2Na 
64.38 21.46 5.14 3.96 1.38 1.86 0.78 0.13 

 
 

 : نتایج آزمایش دانه بندی ماسه 2جدول 

 

 

درصد 

تجمعی رد 

 شده

درصد 

تجمعی 

 مانده

درصد مانده 

 روی هر الک
 وزن مصالح

اندازه 

سوراخ 

 الک

(mm) 

 شماره الک

100.00 0.00 0.00 0 9/5 3/8" 

77.17 22.83 22.83 250 4/75 4 

50.23 49.77 26.94 295 2/36 8 

32.79 67.21 17.44 191 1/18 16 

17.63 82.37 15.16 166 0/60 30 

8.31 91.69 9.32 102 0/30 50 

2.83 97.17 5.48 60 0/15 100 

 سینی زیر الک - 31 2.83 100.00 0.00

 مجموع - 1095 100 511 289

      

 

   KMF 4.11ضریب نرمی ماسه 

 
حداکثر درصد مجاز )مواد ریزتر 

 ( 57μmاز الک 

 ملی ایران 903مطابق استاندارد 

2/80  % 
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 (نمودار دانه بندی ماسه) 2 شکل

 
 : نتایج آزمایش دانه بندی شن 9جدول 

درصد عبوری 

مطابق 

استاندارد 

903 

 درصد رد شده
درصد مانده روی 

 هر الک

وزن مصالح 

 )گرم(

اندازه 

سوراخ 

 الک

(mm) 

 شماره الک

 "1 25 0 0.00 100.00 111تا  54

- 100.00 0.00 0 18.75 3/4" 

 "1/2 12.5 1424 33.57 66.43 01تا  24

- 41.73 24.71 1048 9.4 3/8" 

 4 4.75 1688 39.79 1.93 11تا  1

 8 2.36 71 1.67 0.26 4تا  1

 سینی زیر الک - 11 0.26 0.00 -

  
 مجموع - 4242 100



 

0 

 

 (نمودار دانه بندی شن) 3 شکل

 5مطالعات آزمایشگاهی -3

 :كششی روش انجام آزمون3-1

مجهز باشد تكيه گاه بااليی بايد توانايی چرخش حول محور عرضی را  5دستگاه آزمون بايد به دو تكيه گاه به فرم شكل 

 شد.داشته با

از بلوكهای كامل جهت اين آزمايش استفاده می شود و هر گونه ناهمواری از سطح از بين برده شده و در آب با دمای 

 ساعت قرار داده ، سپس با پارچه خشك و آزمون انجام شود. 25درجه سلسيوس به مدت  4±21

فشرده جهت جلوگيری از تمركز تنش استفاده  بلوک را در داخل دستگاه آزمون قرارداده با نوار پر كننده از جنس الستيك

مگاپاسكال اعمال نموده و تنش كششی از فرمول زير محاسبه  1714±1711و بار را به آرامی و به تدريج با سرعتی معادل نموده 

 [2]می گردد.

 

 
 

 بر اساس ضخامت نمونه k: مقدار  4جدول 

                                                      
 مطاللعات در آزمایشگاه اختصاصی شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب انجام شده است. 5
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 (اصول آزمون کششی) 4 شکل

 

 
 ی نمونه ها: مقاومت کشش7جدول 

سيمان  شماره طرح

)كيلوگرم در 

 مترمكعب(

 0-1ماسه 

 )كيلوگرم(

-0نخودی 

1274 

 

نسبت آب به 

 سيمان )درصد(

مقاومت كشش 

Mpa (22)روزه 

1 341 1411 311 25 3.7 

2 341 1411 311 27 3.69 

3 341 1411 311 29 3.84 

5 341 1411 311 31 3.88 

4 341 1411 311 33 4.2 

0 341 1411 311 35 4.22 

. 341 1411 311 37 4.07 

2 341 1411 311 39 3.98 
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 روش انجام آزمون جذب آب:3-2
 

روز داخل آب غوطه ور می شوند تا به يك وزن  3با ثبت زمان به مدت تقريبا در اين آزمايش آزمونه های عمل آوری شده، 

ده و سطح آنها با يك پارچه خشك می گردد و سپس توزين می ثابت برسند. در اين مدت در زمان هايی، از داخل آب خارج ش

درصد بود ادامه می يابد  171و تا زمانی كه تغييرات وزن كمتر از  توزين می شونده خشك شد در دستگاه آون پسس شوند.

دار درصد است. مق معموال پس از گذشت يك روز روند تغييرات وزن آزمونه ها اندک   (.)وزن خشك سپس وزن ثبت می شود

 [2,6,8]رجوع گردد. 4به شكل  .جذب آب آزمونه ها در هر زمان با استفاده از رابطه زير بدست می آيد

 

 
 

 (حوضچه غوطه وری نمونه) 5 شکل

 

 : محدودیتها بر اساس استاندارد استاندارد 6جدول 

 
 

  میزان جذب آب نمونه ها: 6جدول 
سيمان  شماره طرح

)كيلوگرم در 

 مترمكعب(

 0-1ه ماس

 )كيلوگرم(

-0نخودی 

1274 

 

نسبت آب به 

 سيمان )درصد(

ميزان جذب آب 

 ) درصد (

1 341 1411 311 25 7.31 

2 341 1411 311 27 7.08 

3 341 1411 311 29 6.38 



 

5 

5 341 1411 311 31 6.04 

4 341 1411 311 33 5.33 

0 341 1411 311 35 4723 

. 341 1411 311 37 4722 

2 341 1411 311 39 0712 

 

 

 روش انجام آزمون ذوب و يخبندان:3-3

ميلی متر  3آزمونه ها را در محفظه يخبندان چنان تراز قرار دهيد كه سطح آزمون از حالت افقی در هر جهت بيش از 

شكل  )مطابق دما  –انحراف نداشته باشد و در معرض يخبندان و آب شدن پی در پی قرار گيرد. در طی آزمون ، چرخه زمان 

 واقع شوند.  6بايد در ناحيه هاشور خورده شكل در محلول سديم كلريد در وسط سطح همه آزمونه ها(0

درصد سديم كلرايد را اضافه  3چرخه ، در هنگام آب شدن يخ ، در صورت لزوم مقداری محلول  15چرخه و  .پس از  

 ر باشد.(ميلی مت4±2نموده تا ضخامت محلول بر روی سطح آزمونه به ميزان )

ساعت خشك  25درجه سلسيوس به مدت  114±4چرخه پوسته ها را با برس و آبفشان جمع كرده و در دمای  22پس از 

و منفرد كمتر از   1كرده و تناسب وزن به مساحت آزمونه بر حسب متر مربع جواب آزمون و مقدار ميانگين بايد كمتر از 

 .[6,7,2] باشد كيلوگرم بر متر مربع174
 

 
 

 (دما -چرخه زمان ) 6 کلش
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 : محدودیت استاندارد تست ذوب و یخبندان5جدول

 
 
 

 
 

 (نمونه ذوب و یخبندان) 7 شکل
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 : نتایج آزمون ذوب و یخبندان 8جدول 
سيمان  شماره طرح

)كيلوگرم در 

 مترمكعب(

 0-1ماسه 

 )كيلوگرم(

-0نخودی 

1274 

 

نسبت آب به 

 سيمان )درصد(

پوسته ميانگين 

شدگی 

 )كيلوگرم(

1 341 1411 311 25 170 

2 341 1411 311 27 175. 

3 341 1411 311 29 1723 

5 341 1411 311 31 1714 

4 341 1411 311 33 1752 

0 341 1411 311 35 1752 

. 341 1411 311 37 1752 

2 341 1411 311 39 1715 

 

 روش انجام آزمون سايش:3-5

 

اين ماده از كوراندوم )اكسيد آلومينيوم ذوب شده( می باشد . كننده را از مواد ساينده خشك پر كنيد ابتدا قيف هدايت 

دور  4.سپس شير خروجی را باز كرده و موتور چرخ پهن روشن نموده و آزمونه را در تماس با چرخ پهن قرار داده. پس از 

، دو شير ماده ساينده را ببنديد و نمونه برای تعيين  باشد موتور را خاموش كردهچرخش كه معادل گذشت يك دقيقه می

 [2]ميزان سايش برداريد.
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 (دستگاه سایش چرخ پهن) 8 شکل

 

 
 

 

 

 

 : محدودیت تست سایش 3جدول 

 

 

 
 : نتایج آزمون سایش 10جدول 

سيمان  شماره طرح

)كيلوگرم در 

 مترمكعب(

 0-1ماسه 

 )كيلوگرم(

-0نخودی 

1274 

 

نسبت آب به 

 )درصد(سيمان 

ميانگين پوسته 

شدگی )ميلی 

 متر(

1 341 1411 311 25 170 

2 341 1411 311 27 175. 

3 341 1411 311 29 1723 

5 341 1411 311 31 1714 

4 341 1411 311 33 1752 

0 341 1411 311 35 1752 

. 341 1411 311 37 1752 

2 341 1411 311 39 1715 

 

 

 :نتیجه گیری -4 

در توليد  تاثير رطوبت بهينه بر دوام بتن با اسالمپ صفربه بررسی و نتايج آزمايشگاهی  تجربیضر با به كارگيری روش مطالعه حا

عالوه بر جنس مصالح،  .در معيارهای مكانيكی و دوام بتن نتايج نشانگر آن هستند كه 5با توجه به شكل پرداخته است.  كفپوشهای بتنی

ترهايی مانند رطوبت بهينه، فشار تراكم، دمای اوليه بتن و ساير نكات جانبی نقش بسزايی ايفا می نمايند نوع سيمان، عيار سيمان پارام

 می توان مقدار فشار تراكم و رطوبت و دماهای متفاوت پايه تحقيقات بعدی در اين زمينه باشند. حال آنكه 
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مقاومت کششی

 ذب آب

ذوب و یخبندان

سایش

 

 (مقایسه نتایج) 9 شکل

 

 

جرم حجمی خشك همبستگی مناسبی  .ترين حالت ازنظر فنی و اقتصادی انتخاب كنيم ی دقيق، ميزان مصالح مصرفی را در بهينهبا تحليل

 . به عبارتی با افزايش جرم حجمی خشك ميتوان انتظار داشت كه حجم تخلخل قابلآب داشته استنفوذ و جذب حجمی  با منافذ قابل

سيمان، نسبت آب به سيمان و تعامل اين دو از نظر آماری فاكتورهای مؤثر بر جرم حجمی خشك، فاكتورهای مقدار  . نفوذ كاهش يابد

ی مذكور در اند و با انتخاب مقادير مناسب عيار سيمان و نسبت آب به سيمان مقادير پارامترها نفوذ و جذب حجمی آب بوده منافذ قابل

نفوذ  همبستگی مناسبی با جرم حجمی خشك، منافذ قابل كششی بتن مقاومت نكته حائز اهميت اين است كه   .دگير حد بهينه قرار می

اعتمادی را فراهم آورد.  های دوام نتايج قابل تنهايی نميتواند ازنظر مشخصه به كششینداشته است، به عبارتی مقاومت  آبو ضريب جذب 

ط مخلوط الزم ميداند از كارايی مناسب برخوردار الاخت دستيابی به طرحلذا روش تراكم ژئوتكنيكی كه حداكثر جرم حجمی خشك را برای 

 .روی روشهای مبتنی بر كارايی صورت گيرد  خواهد بود، ليكن الزم است مطالعات بيشتری
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