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چکیده
در این تحقیق برخی از خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی حاوی سنگدانه های به دست آمده از بتن ضایعاتی مورد مطالعه قرار گرفته
است .ترکیبات مختلفی از بتن غلتکی که در آنها بخش ریزدانه ،درشت دانه یا تمام سنگدانه های ریز و درشت طبیعی بتن غلتکی با
سنگدانه های به دست آمده از بتن ضایعاتی جایگزین گردید Tساخته شده و مقاومت فشاری و خمشی ،مدول االستیسیته و قابلیت
جذب انرژی آنها ارزیابی شده است .مقاومت فشاری و خمشی ترکیبات در عمرهای مختلف  82 ،7و  19روز و مدول االستیسیته و
جذب انرژی در عمر  82روز اندازه گیری شده است .نتایج نشان می دهد که بتن غلتکی حاوی مصالح بازیافتی دارای مقاومت فشاری
کمتری نسبت به بتن حاوی سنگدانه های طبیعی بوده ولی این تفاوت قابل توجه نیست .مخلوطی حاوی بخش درشت دانه بازیافتی و
ریز دانه طبیعی بیشترین مقاومت فشاری را در بین مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی دارد .همچنین ،مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی
دارای مقاومت خمشی بیشتری از مخلوط کنترل با مصالح طبیعی هستند و بیشترین مقاومت خمشی مربوط به ترکیبی است که حاوی
درشت دانه بازیافتی و ریزدانه طبیعی است .نتایج همچنین نشان دهنده این است که نسبت مقاومت خمشی به فشاری ،که به عنوان
نشانه ای از جذب انرژی است ،در مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی بیشتر از مخلوط کنترل است و بیشترین مقدار این نسبت مربوط
به مخلوطی است که حاوی بخش ریزدانه و درشت دانه بازیافتی است .نتایج آزمایش مدول االستیسیته نیز نشان دهنده قابلیت جذب
انرژی باالتر مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی بوده ،ولی مدول االستیسیته این ترکیبات کمتر از مخلوط کنترل بوده و کمترین مدول
االستیسیته مربوط به مخلوطی است که حاوی درشت دانه و ریزدانه بازیافتی است .نتیجه گیری کلی این تحقیق بیانگر قابل استفاده
بودن سنگدانه های بازیافتی به دست آمده از بتن سازه ای در بتن غلتکی است.

واژه های کلیدی :بتن غلتکی ،بتن ضایعاتی ،مقاومت فشاری ،مقاومت خمشی ،مدول االستیسیته
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مقدار زیادی به خصوصیات مکانیکی آن ،از جمله مقاومت

 .1مقدمه
بتن غلتکی نوعی از بتن سیمان پرتلند است که از اختالط مصالح
سنگی درشت و ریز ،سیمان و آب به مقدار کم ساخته شده و با
اسالمپ نزدیک به صفر توسط فینیشر مخصوص آسفالت پخش
شده و توسط غلتکهای ارتعاشی متراکم می شود [Hazaree et
] .al. 2012; Omran et al. 2017بتن غلتکی دارای
کاربردهای متعددی از جمله در سدسازی و روسازی راهها و
پارکینگها و کفهای صنعتی است .از مزایای روسازی بتن غلتکی
نسبت به بتن معمولی عدم نیاز به قالب بندی ،آرماتورهای
تسلیح ،میلگردهای اتصال و تای بار و درز است [Krishna
] .Rao et al. 2016در صورت اجرای مناسب ،این نوع بتن
مقاومت های باالیی را کسب نموده و دوام رضایت بخشی را در
مقابل شرایط محیطی خواهد داشت [Courard, Michel
] .and Delhez, 2010همچنین ،از دیگر مزایای این نوع
روسازی می توان به عدم نیاز به پرداخت سطح و دوام باالی آن
اشاره نمود ] .[Modarres and Hosseini, 2014روسازی
بتن غلتکی حساسیت کمتری به ترک خوردگی ناشی از انقباض
در اثر خشک شدن دارد .استفاده از بتن غلتکی باعث صرفه
جویی در زمان و منابع به مقدار  87تا  %17نسبت به بتن معمولی
می گردد [ACI Committee 325, 2011; Naik et al.
] .2001همه این ویژگی ها باعث شده اند که روسازی بتن
غلتکی در مقایسه با روسازی آسفالتی و بتن معمولی هزینه
کمتری داشته باشد و گزینه مناسبی برای خیلی از کاربردها باشد.
روسازی بتن غلتکی با محیط زیست سازگارتر بوده و در ساخت
و بهره برداری از آن انرژی کمتری مصرف می گردد .یکی از
مهمترین کاربردهای روسازی بتن غلتکی محلهایی است که
دارای ترافیک سنگین و ایستا هستند ،مثل محل توقف هواپیماها
و باندهای خزش در فرودگاهها ،پارکینگ ماشین آالت سنگین و
راههای دسترسی به مناطق صنعتی [ Management and
] .Planning Org., 2009عملکرد روسازی بتن غلتکی به

فشاری ،خمشی و مدول االستیسیته بستگی دارد.
امروزه آلودگی های زیست محیطی حاصل از ضایعات تولیدی
به یکی از مسائل مهم جوامع شهری در دنیا تبدیل شده است.
ضایعات ساخت و تخریب  )CDW(8یکی از اصلی ترین مواد
ضایعاتی هستند .این ضایعات در حین ساخت و تعمیر
ساختمانها و یا در اثر تخریب آنها یا سایر زیر ساختها تولید
میشوند .با توجه به حجم انبوه این مواد انباشتن آنها در اطراف
شهرها از نظر ظاهری ،اشغال سطح وسیعی از زمینها و سایر
آلودگی ها مشکل ساز گردیده است .در اتحادیه اروپا سالیانه
 157میلیون تن ضایعات ساخت و تخریب تولید می شود که
حدود  %98از کل ضایعات این اتحادیه را تشکیل می دهد
] .[Fisher and Erge, 2009ضایعات ساخت و تخریب
متشکل از انواع زیادی از مواد و مصالح ،شامل بتن ،مالت ،آجر،
چوب ،پالستیک ،شیشه و انواع فلزات هستند .یکی از مهمترین
بخشهای ضایعات ساخت و تخریب بتن است ;[Tam, 2008
] .Kim and Kim, 2007بتن ضایعاتی از تخریب و نوسازی
رویه های بتنی ،تخریب ساختمانهای بتنی و سایر منابع تولید
میگردد .یکی از مناسبترین روشهای مدیریت ضایعات
بازیافت و بکارگیری مجدد آنها در تولید محصوالت جدید
است .بتن سخت ضایعاتی را میتوان خرد نموده و به عنوان
بخشی از ،یا تمام سنگدانه های مورد استفاده در مصالح جدید
استفاده نمود .سنگدانه های بتن بازیافتی ،به دلیل وجود مالت
سیمان در اطراف آنها ،در مقایسه با سنگدانه های معمولی ،دارای
مقاومت کمتر ،جذب آب بیشتر ،مقاومت سایشی و چگالی
کمتری هستند ] .[Radevic et al. 2017همچنین این
سنگدانه ها دارای بافت سطحی زبرتر ،گوشه های تیزتر و سطح
ویژه بیشترهستند ;[Chen, Lin and Wu, 2011
]Michigan Department of Transportation, 2011
مطالعات و تجربیات گذشته نشان می دهند که سنگدانه های بتن
ضایعاتی قابل استفاده در مخلوطهای آسفالتی [Radevic et
al. 2017; Chen, Lin and Wu, 2011; Ektas and
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Karakasu, 2012; Zulkati, Wong and Song,
2013; Arabani, Moghadas Nejad and
] ،Azarhoosh, 2013بتن سازه ای ;[Etxeberria, 2007
] ،Moghimi and Berenjian, 2009اساس یا زیر اساس
تثبیت شده [Marradi and Lancieri, 2008, Agrela et

 %877مصالح بتنی بازیافت شده در زیر اساس راه ،رطوبت بهینه
و وزن مخصوص خشک حداکثر در مقایسه با مصالح طبیعی به
ترتیب افزایش و کاهش پیدا کردند .مارادی و النسیری پتانسیل
استفاده از مخلوط خردههای بتن که با سیمان تثبیت شدهاند را
به

عنوان

مصالح

و

الیهاساس

زیراساس

al. 2012; Del Rey et al. 2015; Houben,
] Molenaar and Shui, 2010و مصالح سنگی غیر چسبنده

بررسیکردند] .[Marradi and Lancieri, 2008نتایج کار

مثل اساس و زیر اساس '[Poon and Chan, 2006; O

آنها نشان داد که سن بتن بازیافتی در کارایی بتن بازیافتی تثبیت

] Mahoney; 1991است .در آمریکا در حدود  %15از

شده با سیمان بسیار تاثیرگذار است .در نهایت آنها به این نتیجه

سنگدانه های بتن ضایعاتی در اساس راهها استفاده میشود

رسیدند که این مواد قابلیت استفاده در الیههای اساس و

] .[Wilburn and Goonan, 1998در برخی از کشورها از

زیراساس را دارند و میتوان به عنوان مصالح جایگزین از آنها

سنگدانه های حاصل از بتن بازیافتی به عنوان بخشی از مصالح

بهره برد .آگرال و همکارانش امکان استفاده از خرده های بتن

سنگی بتن استفاده میشود .برای مثال ،درانگلستان  %87از حجم

ضایعاتی را در زیراساس تثبیت شده راه بررسی کردند .آنها این

کل سنگدانه هایی که در این کشور استفاده می شود حاصل از

مصالح را در دو مقطع از یک راه در ماالگای اسپانیا استفاده نموده

بتن بازیافتی است] .[Collins, 1994معموال حد معینی برای

و نشان دادند که امکان پذیری در این کاربرد وجود دارد

میزان استفاده از سنگدانه های بازیافتی در بتن مشخص میگردد

] .[Agrela et al. 2012رادویچ و همکارانش [Radevic

] .[Agrela et al. 2012راو و همکارانش در سال 7770

] et al. 2017از سنگدانه های بتن ضایعاتی در مخلوط بتن

امکان استفاده از نخالههای ساختمانی را در بتن بررسی کردند و

آسفالتی استفاده نمودند و دریافتند که مخلوطهای حاوی سنگدانه

از جنبههای مختلف مشکالت مربوط به نخالههای ساختمانی،

های بازیافتی دارای سختی کمتری نسبت به مخلوطهای حاوی

بازیافت آنها و استفاده مجدد از آنها در بتن را مورد ارزیابی

سنگدانه های طبیعی هستند ،اما مقاومت در برابر تغییر شکل آنها

قرار دادند ] .[Rao et al. 2007ملبوچی تأثیر افزودن

تفاوت قابل توجهی ندارد .لوپز -اوسدا و همکارانش [Lopez-

درصدهای مختلف خردههای آجر ،ماسه و سیمان را روی

] Uceda et al. 2016خصوصیات بتن غلتکی که در آن

مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی قرار داده است

بخش درشت دانه با  57و  %877مصالح سنگی بتن بازیافتی

] .[Melbouci, 2009پون و چان احتمال استفاده از مصالح

جایگزین شده بود را مطالعه نمودند و دریافتند که با جایگزینی

بتنی بازیافت شده و آجر رسی خرد شده را در زیر اساس راه

مصالح سنگی طبیعی با مصالح بازیافتی ،مقاومت فشاری ،خمشی

بررسی کردند] .[Poon and Chan, 2006نتایج تحقیق آنها

و کششی و مدول االستیسیته کاهش می یابند.

نشان داد که با استفاده از  %877مصالح بتنی بازیافت شده در زیر

اگرچه مطالعات متعددی درخصوص استفاده از آسفالت بازیافتی

اساس راه ،رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر در

در بتن غلتکی انجامگرفته است

[Modarres and

مقایسه با مصالح طبیعی به ترتیب افزایش و کاهش پیدا کردند.

] ، Hosseini, 2014; Settari et al. 2015اما بررسی

پون و چان احتمال استفاده از مصالح بتنی بازیافت شده و آجر

خصوصیات بتن غلتکی حاوی سنگدانه های به دست آمده از

رسی خرد شده را در زیر اساس راه بررسی کردند [Poon and

بتن بازیافتی به خوبی مطالعه نشده است .بنابراین ،در این تحقیق،

] .Chan, 2006نتایج تحقیق آنها نشان داد که با استفاده از

خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی که در آن بخش های درشت
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دانه و ریزدانه با مصالح سنگی به دست آمده از بتن سیمانی

کیفیت پایینتری از مصالح طبیعی دارند .افت وزنی در آزمایش

بازیافتی جایگزین شده اند مورد مطالعه قرارگرفته است.

لس آنجلس برای مصالح بازیافتی دقیقا برابر با حداکثر مجاز
است ،که این موضوع به دلیل وجود خمیر سیمان در اطراف این

 .2مواد و مصالح

سنگدانهها است که مقاومت زیادی در برابر سایش و ضربه

مواد مورد استفاده در این تحقیق شامل مصالح سنگی طبیعی و

ندارند .در صورت عدم تامین این مشخصه میتوان جایگزینی

بازیافتی ،سیمان و آب است .مصالح سنگی طبیعی مورد استفاده

بخشی از درشت دانه های طبیعی را با مصالح بازیافتی در نظر

برای ساخت نمونه های بتن غلتکی از معدن کوهی حصار خرابه

گرفت .با این حال ،الزامات مشخصات فنی مورد نیاز برای

در نازلوی ارومیه تهیه گردید .مصالح سنگی در سه اندازه درشت

مصالح سنگی بتن غلتکی [Management and Planning

(87/5تا  75میلیمتر) ،متوسط(5تا  )87/5و ریز ( 7تا  5میلیمتر)

]Org., 2009را برآورده مینمایند .به دلیل شکسته بودن

تهیه گردیدند .مصالح سنگی هر بخش به طور جداگانه دانه بندی

سنگدانه های بتن بازیافتی الزام حداقل درصد شکستگی در یک

گردیدند تا بر اساس دانه بندی آنها و محدوده دانه بندی مورد

جبهه نیز تامین میشود.

استفاده برای مخلوط بتن غلتکی ،که از نشریه شماره  951به

به دلیل عدم تامین مصالح عبوری از الک  777توسط مصالح

دست آمد ][Management and Planning Org., 2009

بازیافتی ،برای تامین این بخش از مصالح ،فیلرهای چند کارخانه

درصد اختالط هر کدام آنها محاسبه گردید .ضمنا ،آزمایش

آسفالت بررسی گردید و با توجه به ویژگی های الزم از نظر دانه

مرغوبیت نیز بر روی مصالح سنگی انجام گرفت که نتایج آن در

بندی ،در همه ترکیبات مختلف ،از فیلر کارخانه آسفالت شرکت

جدول  8ارائه گردیده اند .با توجه به تهیه مصالح طبیعی از سنگ

ارومیه بتن استفاده گردید .در این تحقیق 1 ،ترکیب مختلف از

شکسته کوهی ،الزام مربوط به حداقل درصد شکستگی درشت

مصالح سنگی مورد مطالعه قرار گرفته است .ترکیب اول ،که به

دانه ها نیز تامین میشود .مصالح سنگی بتن بازیافتی از خرد کردن

عنوان مخلوط کنترل استفاده می شود ،متشکل از مصالح سنگی

نمونه های بتنی مکعبی  85 × 85 × 85اخذ شده از آزمایشگاه

درشت و ریز طبیعی است و سنگدانه های بازیافتی در آن استفاده

فنی و مکانیک خاک در پروژه راه آهن مراغه – ارومیه به دست

نشده اند .سه مخلوط دیگر ،به ترتیب ،شامل درشت و ریز

آمد .مقاومت  17روزه آن ها بین  997تا  197کیلوگرم بر سانتیمتر

بازیافتی ،ریز بازیافتی و درشت طبیعی و درشت بازیافتی و ریز

مربع بود .نمونه های مکعبی ضایعاتی توسط چکش به قطعات

طبیعی هستند .با توجه به دانه بندی بخش های درشت ،متوسط

کوچکتر تقسیم ،سپس با استفاده از سنگ شکن آزمایشگاهی به

و ریز مصالح اصلی و بازیافتی و محدوده دانه بندی مورد نیاز

قطعات ریزتر تبدیل شدند (شکل  .)8مصالح بازیافتی بتنی بعد

برای مخلوط ،درصد اختالط هر بخش و فیلر در چهار ترکیب

از خرد کردن در سه اندازه درشت ( 87/5 -75میلیمتر) ،متوسط

مورد استفاده در این تحقیق تعیین گردید .درصدهای اختالط

( 5 -87/5میلیمتر) و ریز ( 7-5میلیمتر) تقسیم بندی شدند.

طوری تعیین گردید که اختالف قابل قبولی بین دانه بندی ها

سپس ،آزمایش دانه بندی بر روی هر قسمت انجام گرفت .شکل

وجود داشته باشد تا نتایج قابل مقایسه باشند .جدول  7درصد

 7مصالح سنگی بازیافتی در اندازه های مختلف را نشان می دهد.

اختالط بخش های مختلف را در مخلوط نشان میدهد .این

همانند مصالح اصلی ،آزمایشات مرغوبیت مصالح روی مصالح

درصدهای اختالط باعث گردید منحنی دانه بندی مخلوط ها به

بازیافتی نیز انجام گردید ،که نتایج آن در جدول  8نشان داده شده

یکدیگر خیلی نزدیک باشند .شکل  9منحنیهای دانه بندی

اند .همانگونه که مالحظه می گردد ،مصالح بازیافتی به طور کلی

مخلوطهای مختلف و محدوده دانه بندی مشخصات فنی را نشان
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می دهد .درصد فیلر مصرفی در ترکیبات مختلف یکسان نبوده

سیمان بتن غلتکی بین  87تا  %81وزن خشک مصالح سنگی

است .فیلر مورد استفاده در مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی،

است .در این تحقیق ،درصد سیمان  %81وزن خشک مخلوط

به دلیل وجود مواد ریز بیشتر در آنها کمتر از فیلر مورد استفاده

انتخاب گردید.

در مخلوط ساخته شده با مصالح سنگی طبیعی بود.

آب مورد استفاده در ساخت بتن غلتکی باید دارای مشخصات

سیمان مورد استفاده در تحقیق برای ساخت نمونه ها سیمان

آب برای بتن معمولی باشد .در این تحقیق ،از آب شرب ارومیه

پوزوالنی تهیه شده از کارخانه سیمان ارومیه است .جدول 9

استفاده گردیده است .آزمایشهای کنترل کیفی بر روی آب انجام

ترکیبات شیمیایی و برخی از مشخصات سیمان مورد استفاده در

گردید که نتایج نشان داد تامین کننده مشخصات مورد نیاز است.

تحقیق را نشان می دهد .بر اساس نشریه شماره  ،951مقدار

شکل  .1دستگاه سنگ شکن آزمایشگاهی
جدول  .1خصوصیات مصالح سنگی طبیعی و بازیافتی مورد استفاده در تحقیق
مشخصات

مصالح طبیعی

مصالح بازیافتی

حداقل

حداکثر

درصد سایش روش لس آنجلس

75

95

-

95

درصد دانه های سوزنی

81

81

-

97

درصد دانه های پولکی

81

87

-

77

درصد افت وزنی در مقابل سولفات
سدیم و سالمت سنگدانه ها

بخش

8/9

7/1

8/1

0/1

7/0

1

بخش ریز

8/7

88/1

ظاهری

7/070

7/071

حقیقی

7/101

7/911

ظاهری

7/181

7/050

حقیقی

7/007

7/8

درشت
بخش ریز
بخش

درصد جذب آب

وزن مخصوص بخش درشت

وزن مخصوص بخش ریز
ارزش ماسه ای

درشت

15
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شکل  .2مصالح سنگی بازیافتی

جدول .2درصد اختالط بخش های مختلف
نوع مخلوط

درشت دانه

متوسط

ریز

فیلر

کنترل

78

83

55

5

تماما بازیافتی

78

77

55

7

درشت بازیافتی

78

83

55

5

ریز بازیافتی

78

77

55

7

120
100
80
60

-

40
20

100

1

10

0
0.01

0.1

شکل  .3دانه بندی مصالح سنگی در مخلوطهای مختلف

جدول  .3مشخصات سیمان مصرفی در تحقیق
ترکیب شیمیایی

ویژگی
CaO

SiO2

Al2O3

53/0

71/07

1/11

Fe2O3

MgO

SO3

7/07

9/0

7/99

افت وزنی

باقی مانده

وزن

سطح

در اثر

نامحلول %

مخصوص()gr/cm3

مخصوص
()cm2/gr

حرارت %
مقدار

1/9

0/33

9/75

9187
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نشان می دهد .همانگونه که مالحظه می گردد ،ترکیبات حاوی

 .3طرح اختالط
همانگونه که قبال ذکر گردید ،درصد اختالط بخش درشت،
متوسط ،ریز و فیلر مصالح سنگی ،بر اساس دانه بندی اجزاء
مختلف و محدوده دانه بندی مشخصات فنی تعیین گردیدند.
مقدار سیمان در بتن غلتکی بر اساس الزامات مقاومت و دوام
تعیین میشود که در حدود  87تا  %81وزن مصالح سنگی خشک
پیشنهاد میشود .در این تحقیق مقدار میانی این محدوده ،یعنی
 ،%81انتخاب گردید .مقدار رطوبت بهینه برای بتن غلتکی بر
اساس روش مورد استفاده در تراکم خاک و منطبق با استاندارد
 ASTM D1557تعیین گردید .به این منظور ،برای هر کدام از
مخلوطها 5 ،نمونه  5/1کیلوگرمی از مخلوط سیمان و مصالح
سنگی تهیه شده و به هر کدام مقدار رطوبتهای مختلف اضافه
گردیده و به خوبی مخلوط گردید .مخلوط حاصل در  5الیه
مختلف در قالب های تراکم ریخته شده و با چکش تراکم 1/5
کیلوگرمی و ارتفاع سقوط  15سانتیمتری ،تعداد  51ضربه به هر
الیه وارد گردید .سپس ،وزن مخصوص خشک مربوط به نمونه
های متراکم شده در هر رطوبت اندازه گیری شده و تغییرات آن
با درصد رطوبت ترسیم گردید ،و رطوبت بهینه متناظر با حداکثر
وزن مخصوص خشک تعیین گردید .شکل  1منحنیهای تراکم
مخلوطها را نشان می دهد .همچنین ،جدول  1مقدار هر کدام از
اجزا برای ساخت یک نمونه متراکم ،چگالی خشک حداکثر،
رطوبت بهینه و نسبت آب به سیمان را برای مخلوطهای مختلف

مصالح بازیافتی دارای حداکثر وزن مخصوص خشک کمتر و
درصد رطوبت بهینه بیشتر هستند .همچنین مالحظه میگردد که
ترکیب حاوی ریزدانه بازیافتی ،دارای رطوبت بهینه بیشتری از
مخلوط حاوی درشت دانه بازیافتی است .این موضوع به دلیل
درصد جذب آب بیشتر ریزدانه بازیافتی است که در جدول 8
نشان داده شده است .همچنین ،ریزدانه ها درای سطح مخصوص
بیشتر بوده و رطوبت مورد نیاز برای تراکم را افزایش میدهد.
همچنین ،همانگونه که در جدول مالحظه میگردد ،نسبت آب
به سیمان برای مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی بیش از مخلوط
کنترل است ،که این موضوع به دلیل جذب آب باالی مصالح
بازیافتی است .الزم به ذکر است که این نسبت ها برای مصالح
خشک است ،ولی معموال نسبت آب به سیمان بر اساس مصالح
سنگی اشباع بیان میشود که مقادیر آن نیز معموال کمتر از مقادیر
ذکر شده در جدول است.
به منظور بررسی تاثیر تراکم بر دانه بندی مخلوطها ،مصالح سنگی
مخلوط حاوی درشت دانه و ریز دانه بازیافتی بعد از عملیات
تراکم (بدون استفاده از سیمان) مجددا دانه بندی شده و مالحظه
گردید که تفاوت درصد های عبوری با قبل از تراکم کمتر از %9
است .این مقدار برای مخلوط حاوی مصالح سنگی طبیعی نیز
کنترل گردیده و  %8/5تعیین شد .بیشتر خرد شدگی بعد از تراکم
مربوط به درشت دانه ها بود و بخش ریز دانه تغییر قابل توجهی
نداشت.

جدول  .4نسبت اجزا مخلوطهای مختلف
نوع مخلوط

وزن مخصوص رطوبت

نسبت

وزن مصالح

وزن مصالح

وزن

وزن فیلر

وزن

بهینه%

آب به

سنگی

سنگی

ماسه

(گرم)

سیمان

خشک

درشت(گرم)

متوسط(گرم)

(گرم)

(گرم)

حداکثر(

سیمان

)gr/cm3
تماما طبیعی

8757

357

7057

757

105

7/95

1/7

7/11

تماما

8757

8877

7057

877

105

7/71

87/9

7/10

بازیافتی
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درشت

8877

8757

7057

105

877

0/3

7/71

7/0

طبیعی و ریز
بازیافتی
درشت

357

8757

7057

105

757

1/1

7/78

7/15

بازیافتی و
ریز طبیعی

2.4

2.35
2.3
2.25

2.2
2.15
2.1
2.05

2
1.95
1.9
15

10

5

0

شکل  .4منحنیهای تراکم مخلوطها

85×85×85سانتیمتر استفاده گردید 91 .نمونه مکعبی برای اندازه

 .4طرح آزمایش و ساخت نمونه ها
همانگونه که قبال ذکر گردید ،چهار ترکیب مختلف در این تحقیق
مورد مقایسه قرار گرفته اند .ترکیب کنترل که در آن تمامی درشت
دانه و ریز دانه از مصالح سنگی طبیعی است (ترکیب ،)NA
ترکیب دیگر حاوی ریز دانه از مصالح سنگی طبیعی بوده و
درشت دانه آن از مصالح سنگی بتن ضایعاتی( ،)RC-NFترکیب
سوم حاوی درشت دانه از مصالح سنگی طبیعی و ریز دانه به
دست آمده از بتن ضایعاتی ( )NC-RFو ترکیب چهارم شامل
سنگدانه های ریز و درشت از بتن ضایعاتی است(.)RA
خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری و خمشی در
عمرهای مختلف 71 ،0و  38روز و مدول االستیسیته و قابلیت
جذب انرژی مخلوطهای مختلف در عمر  71روز اندازه گیری
گردید .جدول  5طرح آزمایشهای بکار رفته در این تحقیق را
نشان میدهد .سه نمونه برای انجام هر آزمایش استفاده گردید.
برای اندازه گیری مقاومت فشاری از نمونه های مکعبی با ابعاد

گیری مقاومت فشاری ساخته شد .برای آزمایش مقاومت خمشی
نمونه های تیر منشوری با طول  95سانتیمتر و عرض و ارتفاع
 87سانتیمتر ساخته شد 91 .نمونه نیز برای تعیین مقاومت خمشی
ساخته شد .برای اندازه گیری مدول االستیسیته و قابلیت جذب
انرژی مخلوطها نمونه های استوانه ای به قطر  85و ارتفاع 97
سانتیمتر ساخته شد 87 .نمونه استونه ای نیز برای اندازه گیری
مدول االستیسیته ساخته شد .نمونه ها به روش ارتعاش بر روی
میز لرزان تحت سربار و مطابق با استاندارد ASTM C1176
ساخته شدند (شکل  .)5طبق این استاندارد ،نمونه های استوانه
ای در سه الیه مساوی تحت سربار  3877گرم روی میز لرزان به
مدت حدود  95ثانیه مرتعش گردیدند .مدت زمان ارتعاش با
استفاده از آزمایش  Vebeبدست آمد .در مورد نمونه های مکعبی
و منشوری نیز همین رویه تکرار گردید ،با این تفاوت که چون
2

سطح نمونه های مکعبی (  )775cmو نمونه های منشوری (
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 )957cm2بیشتر از سطح نمونه های استوانه ای ( )801/0cm2
است ،بنابراین ،به نسبت افزایش سطح ،وزن سربار نیز افزایش
یافت .وزن سربار برای نمونه های مکعبی مقدار  88531گرم و
برای نمونه منشوری مقدار  81795گرم محاسبه و استفاده گردید.
عمل آوری نمونه های مکعبی و منشوری طبق استاندارد 888
 BS8118 -Partدر حوض آب در دمای  77 ±7درجه سانتی
گراد انجام گردید .نمونه های استوانه ای طبق استاندارد ASTM
 C31در حوض آب در دمای  79 ±7درجه انجام شد .برای
جلوگیری از هدر رفتن بخش آهکی سیمان نمونه ها آب با آهک
شکفته اشباع گردید .مقدار آهک موجود در آب طبق استاندارد

()8

3PL
2bd 2

fb 

که در آن  f bمقاومت خمشی بر حسب  P ،MPaمقدار بار در
لحظه شکست بر حسب  L ،Nطول دهانه تیربرحسب b ،mm
عرض تیر و  dارتفاع تیر بر حسب میلیمتر هستند.
آزمایش مدول االستیسیته طبق استاندارد  ASTM C469بر
روی نمونه های استوانه ای انجام گرفت .برای این کار ،چون
نمونه استوانه ای بایستی تحت بار تک محوری قرار گیرد ،باید
دو مقطع دایره ای استوانه کامال صاف باشد .بنابراین ،ابتدا طبق
استاندارد  ASTM C617نمونه ها توسط گوگرد کالهک
گذاری شدند .سپس دستگاه اندازه گیری تغییر شکل روی آن

 ASTM C31باید  89گرم در لیتر باشد.

نصب شد و همزمان با ثبت بار محوری (فشاری) مقدار تغییر
شکل نیز ثبت گردید (شکل -1ج) .سپس با رسم نمودار تنش –

 .7آزمایشها

کرنش مدول االستیسیته هر نمونه ،مطابق استاندارد ASTM

بر روی نمونه های مکعبی ساخته شده و عمل آوری شده در
سنین مختلف  71 ،0و  38روز ،طبق استاندارد -Part 881

 C469با استفاده از رابطه ( )7تعیین گردید.
()7

 BS8118آزمایش مقاومت فشاری انجام شد (شکل  -1الف).

S 2  S1
Ec 
 2  0.00005

مقاومت خمشی مخلوطها با استفاده از نمونههای منشوری با طول

که در آن  S2تنش متناظر با  %17تنش بیشینه S1 ،تنش متناظر با

 95سانتیمتر و عرض و ارتفاع  87سانتیمتر و عمل آوری شده در

کرنش  7/77775و   2کرنش متناظر با تنش  S2است.

سنین  71 ،0و  38روز اندازه گیری گردید .این کار طبق استاندارد

الزم به ذکر است که قبل از انجام آزمایشها ،نمونه ها وزن شده و

 BS EN 12390 Part 5انجام گرفت(شکل  -1ب) .در این

با اندازه گیری ابعاد آنها ،وزن مخصوص ترکیبات مختلف با

آزمایش ،با بارگذاری در وسط تیر و ادامه آن تا لحظه شکست،

محاسبه میانگین آنها به دست آمدند.

از رابطه  8مقدار مقاومت خمشی یا مدول شکست محاسبه
گردید.

شکل  .7ساخت نمونه ها بر روی میز لرزان
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جدول  .7طرح آزمایشهای انجام شده در تحقیق
نام ترکیب

ریزدانه

نوع درشت دانه

NA

طبیعی

طبیعی

RC-NF

طبیعی

بازیافتی

NC-RF

بازیافتی

طبیعی

RA

بازیافتی

بازیافتی

عمر عمل آوری
38

0

71

مقاومت فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت

مقاومت خمشی

مقاومت خمشی-

مقاومت خمشی

فشاری-

مدول االستیسیته
فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت

مقاومت خمشی

مقاومت خمشی-

مقاومت خمشی

مدول االستیسیته
فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت

مقاومت خمشی

مقاومت خمشی-

مقاومت خمشی

مدول االستیسیته
فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت فشاری-

مقاومت

مقاومت خمشی

مقاومت خمشی-

مقاومت خمشی

مدول االستیسیته

ب

ج

الف

شکل  .7نمونه های تحت آزمایش (الف)آزمایش مقاومت فشاری (ب) مقاومت خمشی (ج) مدول االستیسیته

مصالح طبیعی هستند .به طوری که ترکیب ساخته شده با مصالح

 .7نتایج و بحث

سنگی ریز و درشت بازیافتی ،دارای وزن مخصوصی حدودا %87

 1-7نتایج وزن مخصوص
شکل 0وزن مخصوص ترکیبات مختلف را نشان می دهد.
همانگونه که مالحظه می گردد ،ترکیب ساخته شده با مصالح
بازیافتی دارای وزن مخصوص کمتری از ترکیب ساخته شده با

کمتر از مخلوط کنترل است .این موضوع به دلیل وزن مخصوص
کمتر سنگدانههای بازیافتی نسبت به سنگدانههای طبیعی است.
کاهش وزن مخصوص بتن غلتکی میتواند هزینه های حمل و
اجرای روسازی را کاهش دهد.
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بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانههای بتن بازیافتی

 2-7نتایج آزمایش مقاومت فشاری

کاهش مقاومت فشاری می گردد [Modarres and

مقاومت فشاری به تنهایی در عملکرد روسازی بتن غلتکی به

] .Hosseini, 2014; Settari et al. 2015موضوع به دلیل

اندازه مقاومت کششی و یا خمشی دارای اهمیت نیست ،زیرا

سختی پایینتر سنگدانه های بازیافتی به دلیل وجود مالت

مقدار تنش های فشاری وارده به بتن در روسازی خیلی کمتر از

سیمان در اطراف آنهاست که باعث شکستگی و بروز ترک در

مقدار مقاومت فشاری است .اما ،مقاومت کششی بتن ،زیاد نبوده

این سنگدانه ها میشود .اما ،کاهش مقاومت در مخلوطهای

و تنشهای دمایی در روسازی ممکن است از آن بیشتر شده و

حاوی مصالح بازیافتی قابل توجه نیست .مقاومت  71روزه

باعث ترک خوردگی گردد .مقاومت خمشی بتن نیز مستقیما به

مخلوط حاوی درشت و ریز بازیافتی( ،)RAریز بازیافتی و

عمر خستگی آن ارتباط مییابد و کافی نبودن آن میتواند باعث

درشت طبیعی( )NC-RFو درشت بازیافتی و ریز طبیعی(RC-

بروز ترک خوردگی خستگی گردد .مقاومت فشاری بتن

 ،)NFبه ترتیب %81 ،%87/5 ،و  %9کمتر از مخلوط کنترل است.

روسازی از آن جهت اهمیت دارد که به مقاومت کششی ،خمشی

استفاده از ریزدانه بازیافتی تاثیر بیشتری در کاهش مقاومت دارد.

و مدول االستیسیته بتن ارتباط مییابد .معموال بتن دارای

با این حال ،مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی دارای مقاومتی

مقاومت فشاری باال ،دارای مقاومت کششی و خمشی و مدول

بیش از حداقل مورد نیاز هستند .نتایج مقاومت فشاری در

االستیسیته بیشتر است .معموال مشخصات فنی در کشورهای

عمرهای عمل آوری مختلف نشان میدهند که روند کسب

مختلف ،حداقل مقاومت فشاری معینی را برای بتن غلتکی

مقاومت در عمرهای مختلف در مخلوطهای حاوی مصالح

روسازی ها الزام مینمایند .برای مثال" ،انجمن بتن آمریکا"

بازیافتی با مخلوط کنترل تفاوت معنی داری ندارد .تحقیقات

حداقل مقاومت فشاری  70/1MPaرا در عمر  71روز پیشنهاد

قبلی نشان داده است که برای بتن غلتکی حاوی مصالح سنگی

مینماید ] .[ACI, 2000شکل  ،1مقدار مقاومت فشاری نمونه

درشت بازیافتی مقدار رشد مقاومت در فاصله  71تا  38روز

های مکعبی ترکیبات مختلف را در عمرهای عمل آوری 71 ،0

بیشتر از مخلوط کنترل است [Lopez-Uceda et al.

و  38روز نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،به طور

] .2016اما ،نتایج این تحقیق نشان می دهد که غیر از مخلوطی

کلی ،مقاومت فشاری مخلوطهای ساخته شده با مصالح بازیافتی،

که حاوی ریزدانه بازیافتی است ،در بقیه مخلوطها چنین روندی

کمتر از مخلوط ساخته شده با مصالح طبیعی است .این نتایج با

وجود ندارد .همچنین ،در تحقیقات قبلی نشان داده شد که

تحقیقات قبلی انجام گرفته توسط لوپز اوسدا و همکاران

نسبت مقاومت فشاری  0روزه به  71روزه مخلوط کنترل و

] [Lopez-Uceda et al. 2016همخوانی دارد ،که با

مخلوطهای حاوی سنگدانه درشت بتن بازیافتی حدود %15

جایگزینی  57و  %877درشت دانه بتن غلتکی با سنگدانه های

است] .[Lopez-Uceda et al. 2016اما ،این نسبت برای

بتن بازیافتی دریافتند که مقاومت فشاری کاهش مییابد .استفاده

مخلوطهای استفاده شده در این تحقیق حدود  %07است .این

از آسفالت ضایعاتی در بتن غلتکی نیز نشان داده است که باعث

اختالف به تفاوت در نوع سیمان ارتباط می یابد.
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شکل  .8مقاومت فشاری ترکیبات مختلف

 3-7نتایج آزمایش مقاومت خمشی

باشد که باعث میشود مقاومت خمشی بیشتر شود .این نتایج با

همانگونه که در بخش قبلی ذکر گردید ،مقاومت خمشی یا مدول

یافته های تحقیقات قبلی در تضاد است [Lopez-Uceda et

شکست الیه های بتنی در روسازی دارای اهمیت زیادی است.

] .al. 2016در تحقیقات قبلی نشان داده شده است که در

الیه های بتنی با مقاومت خمشی بیشتر عمر خستگی باالتری

مخلوط بتن غلتکی حاوی  57و  %877مصالح سنگی درشت بتن

داشته و دیرتر ترک می خورند .از همین رو ،از این شاخص در

بازیافتی مقاومت خمشی بیشتر از آن در بتن غلتکی کنترل با

طراحی روسازی های صلب استفاده می شود .مطابق روش طرح

سنگدانه های طبیعی است .بر خالف مقاومت فشاری که سختی

روسازی اشتو ،حداقل مقاومت خمشی  71روزه مورد نیاز

سنگدانه ها تاثیر زیادی در مقاومت فشاری دارد ،برای مقاومت

 9/5MPaاست ] .[AASHTO, 2009شکل  3مقاومت

خمشی چسبندگی خمیر سیمان بین سنگدانه ها و قفل و بست

خمشی مخلوطهای مختلف را بعد از عمل آوری به مدت 71 ،0

سنگدانه ها تاثیر بیشتری دارد .مقایسه مخلوط حاوی درشت

و  38روز نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،برای

بازیافتی با ریز بازیافتی بیانگر این است که مخلوط حاوی ریزدانه

تمام دوره های عمل آوری ،مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی

بازیافتی دارای مقاومت خمشی کمتری از مخلوط حاوی درشت

دارای مقاومت خمشی بیشتری از مخلوط کنترل ساخته شده با

دانه بازیافتی است .این موضوع میتواند به دلیل ایجاد اتصال

مصالح طبیعی است .به نظر میرسد این موضوع می تواند به دلیل

بیشتر بین سنگدانه ها در حالتی است که از درشت دانه بازیافتی،

زبری بیشتر سنگدانه های بازیافتی و قفل و بست بیشتر بین آنها

که دارای سطح زبرتری از درشت دانه طبیعی است ،باشد .اما،

 778فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره چهارم/تابستان ( /8931پیاپی)18:

بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانههای بتن بازیافتی

وقتی از ریز دانه بازیافتی استفاده میگردد ،ضعف سنگدانه های

مورد استفاده در این تحقیق محاسبه گردیده است .در این روش

بازیافتی با زبری بیشتر آنها جبران نمیشود .بر همین اساس،

طراحی ضخامت بر اساس تنش کششی در دال و محدودیت ترک

مخلوطی که در آن به طور همزمان از درشت دانه و ریز دانه

خوردگی خستگی در بتن بر اساس  87شاخص طرح ،که براساس

بازیافتی استفاده می شود ،مقاومت خمشی مابین دو حالت فوق

گروه بار ترافیکی و تعداد آنها تعیین می شود ،محاسبه میگردد.

است .بر اساس نتایج نشان داده شده در شکل  ،3مقاومت خمشی

این طرح شامل یک رویه بتن غلتکی است که بر روی الیه اساس

مخلوط  NC-RF ،RC-NFو  ،RAبه ترتیب 87 ،80 ،و %7/5

سنگدانه ای قرار گرفته بر روی بستر رسی با  CBRبرابر با 5

بیشتر از مخلوط کنترل است .افزایش مقاومت خمشی باعث می

است .مقدار ضریب عکس العمل موثر بستر رویه بتنی در این

شود که به ضخامت کمتری از این مصالح در روسازی نیاز باشد،

طرح  07MPa/mدر نظر گرفته میشود .ضخامت رویه بتنی

که این موضوع هزینه اجرای روسازی را کاهش خواهد داد.

برای شاخص طراحی حداقل  8و حداکثر  87در جدول  1نشان

مقایسه مقدار مقاومت خمشی در عمرهای عمل آوری مختلف

داده شده است .همانگونه که مالحظه میگردد ،در شاخص

نشان می دهد که مخلوطهای حاوی مصالح بازیافتی مقدار

طراحی  ،87که مربوط به ترافیک زیاد یا بارهای سنگین تر است،

بیشتری از مقاومت خمشی خود را در عمر عمل آوری  0روزه

استفاده از بتن غلتکی حاوی مصالح سنگی بازیافتی به کاهش

کسب می نمایند .به طوری که ،مقدار مقاومت خمشی  38روزه

قابل توجهی در ضخامت منجر خواهد شد .در شاخص طراحی

مخلوط کنترل  %15بیش از مقاومت خمشی  0روزه آن است ،در

 ،8استفاده از بتن غلتکی حاوی مصالح سنگی بازیافتی منجر به

حالی که ،این مقدار برای مخلوطهای NC-RF ،RAوRC-NF

استفاده از حداقل ضخامت مورد نیاز  87سانتیمتر خواهد شد.

به ترتیب ،حدودا  51 ،51و  %51است .مطالعات انجام گرفته در

بنابراین ،استفاده از سنگدانه های بازیافتی در بتن غلتکی روسازی

قبل نشان داده است که نسبت مقاومت خمشی به مقاومت فشاری

با ترافیک زیاد یا سنگین اقتصادی تر است.

مخلوط حاوی درشت دانه بتن بازیافتی به مقدار  57و %877

نسبت مقاومت خمشی به مقاومت فشاری مخلوطهای مختلف در

مشابه مخلوط کنترل بوده و مقدار آن حدود  %88است[Lopez-

شکل  87نشان داده شده است .مقدار بیشتر این نسبت بیانگر

] .Uceda et al. 2016اما ،در این تحقیق نتایج نشان میدهند

قابلیت جذب باالتر انرژی مخلوط است .همانگونه که مالحظه

که اگرچه این نسبت برای مخلوط کنترل حدود  %88است ،اما

میگردد ،به طور کلی ،این نسبت برای مخلوطهای حاوی بتن

برای مخلوطهای حاوی سنگدانه بتن بازیافتی حدودا  %81است.

بازیافتی بیشتر از مخلوط کنترل است .از بین مخلوطهای حاوی

این اختالف می تواند به تفاوت سایر عوامل ،مثل نوع و مقدار

مصالح بازیافتی ،مخلوطی که در آن از درشت دانه طبیعی و

سیمان و نوع سنگدانه های طبیعی و بتن بازیافتی ارتباط یابد و

ریزدانه بازیافتی استفاده شده است بیشترین نسبت را دارد ،که

به بررسی بیشتر در این ارتباط نیاز است.

بعد از آن مخلوط حاوی ریز دانه و درشت دانه بازیافتی و مخلوط

با استفاده از روش طرح روسازی "مهندسین ارتش آمریکا"

حاوی درشت دانه بازیافتی و ریزدانه طبیعی قرار میگیرند.

ضخامت روسازی بتن غلتکی با استفاده از چهار ترکیب مختلف
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شکل  .17نسبت مقاومت خمشی به مقاومت فشاری ترکیبات مختلف

 4-7قابلیت جذب انرژی و مدول االستیسیته

میشود .همانگونه که مالحظه میگردد ،مخلوط حاوی

مدول االستیسیته مخلوطها با ترسیم منحنی تغییرات تنش با کرنش

سنگدانههای طبیعی دارای بیشترین مقاومت ،و بعد از آن

نمونه ها تعیین گردید .شکل  88منحنی تغییرات کرنش عمودی

مخلوطهای حاوی درشت دانه بازیافتی و ریز طبیعی ،ریز و

به تنش اعمال شده را در نمونه های استوانه ای مورد استفاده در

درشت بازیافتی و ریز بازیافتی و درشت طبیعی قرار میگیرند،

آزمایش تعیین مدول االستیسیته نشان می دهد .همانگونه که

که با نتایج مقاومت فشاری ارائه شده در شکل( )1سازگار است.

مالحظه می گردد ،تغییرات تنش با کرنش مخلوطها در ابتدا خطی

همچنین ،مخلوط حاوی مصالح طبیعی ،کمترین کرنش در لحظه

بوده و سپس وارد ناحیه غیر خطی میگردد تا زمانی که با ایجاد

شکست را دارد که بیشترین مقدار برای آن در مخلوط حاوی

کرنش معینی ،نمونه به حداکثر مقاومت خود رسیده و شکسته

ریزدانه و درشت دانه بازیافتی دیده می شود.
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جدول  .7مساحت زیر منحنی تنش -کرنش مخلوطها
نوع مخلوط

NA

RA

RC-NF

NC-RF

مساحت زیر منحنی

7/171

7/195

7/11

7/177

()kg/cm2

300
250
200

100

)(kg/ cm2

150

50
0

0.003

0.0025

0.002

0.0015

0.001

0.0005

0

شکل  .11منحنی های تنش-کرنش مخلوطهای مختلف

با محاسبه سطح زیر منحنی تنش-کرنش مخلوطها ،که نشان

بازیافتی با سختی کمتر در داخل بتن سخت شده است که باعث

دهنده قابلیت جذب انرژی مخلوطهاست ،نتایج در جدول  0ارائه

می شود عملکردی شبیه وجود حفره در بتن داشته باشند و

گردیده اند .همانگونه که مالحظه میگردد ،مخلوط حاوی درشت

سهمشان در تحمل بار کاهش یابد .محققین قبلی نیز دریافته اند

دانه بازیافتی و ریز طبیعی بیشترین قابلیت جذب انرژی را دارا

که مدول االستیسیته بتن غلتکی با به کارگیری سنگدانه های بتن

است ،که بعد از آن مخلوط حاوی ریز و درشت بازیافتی بیشترین

بازیافتی به عنوان بخشی از درشت دانه یا تمام آن کاهش می یابد

جذب انرژی را دارد .دلیل باالتر بودن قابلیت جذب انرژی

] .[Lopez-Uceda et al. 2016لوپز اوسدا و همکارانش

مخلوط حاوی مصالح طبیعی از مخلوط ساخته شده با ریز دانه

دریافتند که در بتن غلتکی ساخته شده با  957کیلوگرم سیمان در

بازیافتی و درشت دانه طبیعی بیشتر بودن مقاومت و تنش کمینه

متر مکعب مدول االستیسیته بتن غلتکی حاوی 57و %877

است.

سنگدانه درشت بازیافتی ،به ترتیب 78 ،و  %98کمتر از آن برای

مدول االستیسیته بتن از ویژگی های مهم و تاثیرگذار این مصالح

بتن غلتکی کنترل است .نتایج مشابهی توسط دبیاب و همکارانش

در عملکرد روسازی است که بیانگر سختی الیه بتنی است .اغلب

به دست آمد ،که دریافتند با جایگزینی تمام سنگدانه ها با بتن

روشهای طراحی روسازی بتنی از این ویژگی بتن در تعیین

بازیافتی مدول االستیسیته  %97نسبت به مخلوط کنترل کاهش

ضخامت الیه بتنی استفاده میکنند .شکل( )87مقادیر مدول

مییابد ] .[Debieb et al. 2009از بین مخلوطهای حاوی

االستیسیته مخلوطهای مختلف را که از رابطه ( )7محاسبه گردیده

مصالح بازیافتی ،مخلوط حاوی درشت دانه بازیافتی و ریزدانه

اند را نشان می دهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،مخلوطهای

طبیعی دارای بیشترین مدول است ،و کمترین مدول االستیسیته

حاوی مصالح بازیافتی دارای سختی کمتر از مخلوط حاوی

مربوط به مخلوطی است که از ریزدانه و درشت دانه بازیافتی

مصالح طبیعی است .این موضوع به دلیل وجود سنگدانه های

استفاده شده است.
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حسن طاهرخانی ،حیدر سازگار

مختلف شامل  NC-RF ،RA ،NAو  ،RC-NFبا استفاده از

 .7تحلیل آماری نتایج

نرم افزار  excelانجام گرفت .نتایج این تحلیل در جدول ()1

به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت بین ویژگی های

ارائه گردیده اند .با توجه به مقادیر  P-valueبرای خصوصیات

مخلوطهای مختلف مورد بررسی در این تحقیق ،تحلیل واریانس

مختلف که کوچکتر از سطح معنی داری  7/75است ،می توان

یک طرفه ( )One-way ANOVAاز نتایج به دست آمده از

نتیجه گرفت که اختالف بین ویژگی های مختلف برای چهار نوع

مقاومتهای فشاری و خمشی و مدول االستیسیته مخلوطهای

مخلوط ذکر شده معنی دار است.

جدول  .8نتایج تحلیل واریانس نتایج آزمایشگاهی
مقاومت فشاری  70روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/71

1/81×87-1

91

8071/11

9

583/99

بین گروهی

11/8110

1

959/99

درون گروهی

88

5107/110

کل

مقاومت فشاری  71روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/711

8/99×87-1

35/18

8171/719

9

1181/75

بین گروهی

81/199

1

891/1110

درون گروهی

88

1357/377

کل

مقاومت خمشی  38روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/711

1/81×87-1

08/71

8750/180

9

9807/75

بین گروهی

81/19999

1

881/1110

درون گروهی

88

9731/380

کل

مقاومت خمشی  0روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/7111

7/778071

89/171

81/31113

9

57/11

بین گروهی

8/717

1

87/8

درون گروهی

88

17/31

کل

مقاومت خمشی  71روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/711818

8/15×87-0

811/751

99/03831

9

878/9051

بین گروهی

7/777199

1

8/17111

درون گروهی

88

877/3175

کل
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مقاومت خمشی  38روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/711818

8/13×87-5

10/01581

97/79118

9

37/08519

بین گروهی

7/19999

1

5/711110

درون گروهی

88

35/0175

کل

مدول االستیسیته  71روزه
 Fبحرانی

P-value

F

متوسط مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

1/711818

7/77908

78/88

1/175551

9

75/18110

بین گروهی

7/1705

1

9/71

درون گروهی

88

73/70110

کل

24

26
24

22
21

22

20

20
18
14

)(GPa

16
12
10
NC-RF

RC-NF

NA

RA

شکل  .12مدول االستیسیته مخلوطهای مختلف

جمع بندی و نتیجه گیری

.8

در این تحقیق سنگدانه های بازیافتی به دست آمده از بتن ضایعاتی
جایگزین بخش درشت دانه و ریزدانه یک بتن غلتکی با مصالح
سنگی طبیعی شده و خصوصیات مخلوطهای به دست آمده مورد
ارزیابی قرار گرفتند .به طور خالصه نتایج زیر از این تحقیق گرفته
می شوند.


استفاده از بتن ضایعاتی در بتن غلتکی ،باعث افزایش

رطوبت بهینه و کاهش وزن مخصوص بتن میگردد.


بتن های حاوی سنگدانه های بازیافتی دارای مقاومت

فشاری کمتری از بتن حاوی مصالح طبیعی هستند ولی این تفاوت

قابل توجه نبوده و مخلوطهای حاوی سنگدانه های بازیافتی بیش
از حداقل مقدار مورد نیاز مقاومت دارند.


مخلوطهای حاوی مصالح سنگی بازیافتی دارای مقاومت

خمشی بیشتری از بتن غلتکی حاوی سنگدانه طبیعی هستند.


مخلوطی که در آن بخش درشت دانه مصالح سنگی با

سنگدانه بازیافتی جایگزین شده است دارای مقاومت فشاری و
خمشی بیشتری از سایر ترکیبات حاوی سنگدانه بازیافتی هستند.


نسبت مقاومت خمشی به فشاری ،که بیانگر قابلیت جذب

انرژی مخلوط نیز است ،برای مخلوطهای حاوی سنگدانه بازیافتی
بیشتر از مخلوطهای حاوی سنگدانه طبیعی است.


مدول االستیسیته مخلوطهای حاوی سنگدانه بازیافتی از

مخلوط کنترل کمتر است .اما ،مقدار اختالف قابل توجه نبوده و
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مخلوط حاوی درشت دانه و ریزدانه بازیافتی با کمترین مدول
. سختی کمتری از مخلوط کنترل دارد%80  حدود،االستیسیته
استفاده از مصالح سنگی بازیافتی باعث کاهش ضخامت



الیه بتنی در روسازی شده و باعث اقتصادی تر شدن روسازی
.میشود
 میتوان بیان کرد که مصالح سنگی بازیافتی،به طور کلی
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 توصیه می شود عملکرد مخلوطها،برای تکمیل این تحقیق
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 از دانشگاه علم وصنعت8908  درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال،حسن طاهرخانی
 از دانشگاه تربیت مدرس8905 ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال
 موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی راه و ترابری از دانشگاه8915  در سال.تهران اخذ نمود
 زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مضالح و مواد روسازی بوده و در حال.ناتینگهام انگلستان گردید
.حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه زنجان است
 از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان8917  درجه کارشناسی در رشته دبیر فنی عمران را در سال،حیدر سازگار
 از دانشگاه آزاد زنجان8931 (تبریز) و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال
 بتن و مکانیک خاک بوده و، زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مضالح و مواد روسازی.اخذ نمود
درحال حاضر بهعنوان کارشناس مکانیک خاک آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سد کانی سیب پیرانشهر
.مشغول بکار است
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