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 مقدمه : 

ای که بتن در صنعت ساختمان بخود اختصاص داده، با توجه به جایگاه ویژهامروزه نیاز به دانش تکنولوژی بتن 

ی هابتن در ساخت و تولید سازه از . استفاده فراوانپوشیده نیستبرای مهندسان و همچنین عوامل اجرایی 

گاه . دلیل این جایگوناگون و گستردگی کاربردهای آن گوی سبقت را از دیگر مصالح ساختمانی ربوده است 

پذیری بتن و سهولت اجرای آن و در دسترس بودن اجزاء شکلتوان در ویژه بتن را نسبت به مصالح دیگر می

  .ست های بتنی داناصلی تشکیل دهنده بتن و همچنین عمر مفید و دوام سازه

  RCCبتن غلتکی یا بتن شود، ها استفاده میو روسازی راه های که در ساخت سدهای بتنیاز جمله بتن

  باشد. می

 تاریخچه بتن غلتکی :

ند شدساخت بتن غلتکی حجیم در ابتدا به منظور طراحی و ساخت سدهای ارزان قیمت که سریع ساخته می

یافت. این نوع بتن در اصل جایگزین ارزان قیمتی برای سدهای مورد توجه قرار گرفت و به مرور گسترش 

 ت . گسترش یافهای معمولی نیز ای مورد نظر بود ولی سریع کاربرد آن در جایگزینی بتنخاکی و سنگریزه

مورد نظر  بتن غلتکیند. دساخت یک سد با مقیاس واقعی نموها اقدام به کاربرد بتن غلتکی در اولین بار ژاپنی

مورد استفاده قرار گرفت. اولین سدی که به طور کامل از  8791دنه اصلی سد شی ماجی جاوا در سال در ب

متر  05به نام سد ویلوگریک در آمریکا بود که با  8711سال بعد یعنی در سال  4بتن غلتکی ساخته شد 

از ساخت این سد، استفاده ماه استفاده گردید. پس  0بتن غلتکی در کمتر از هزار متر مکعب  335ارتفاع حدود 

 از بتن غلتکی در سد سازی در نقاط مختلف دنیا به سرعت رشد نمود. 

 بتن غلتکی :

تنی است که توسط حرکت بتن غلتکی ب (ACI)مطابق تعریف بعمل آمده از طرف موسسه انجمن بتن آمریکا 

یات صوصدارای همان خ بتن غلتکی سخت شده که بتن هنوز سخت نشده است متراکم گردد. غلتک هنگامی

باشد و صرفاَ در حالت تازه خاصیت روانی و پالستیکی آن با جا ریخته شده میبتن معمولی که به صورت در
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تفاوت است ولی در مجموع بتن غلتکی دارای آب و مواد سیمانی کمتری خواص پالستیکی بتن در جا ریز م

   نسبت به بتن معمول می باشد. 

 اشدمتراکم کننده بتن را داشته ب باشد تا بتواند تحمل وزن غلتکغلتکی در حد صفر میبتن )روانی( اسالمپ 

و در آن فرو نرود و از طرفی دیگر بتن غلتکی باید در حدی مرطوب باشد که امکان پخش مالت چسبنده در 

؛ از ن غلتکیبارگیری و تراکم بت، حمل و نقل به منظور بتن در عملیات اختالط و تراکم وجود داشته باشد.

 شود.استفاده می ،دنروسازی بکار میکارهای خاکی حجیم نظیر سدسازی و راهبا ظرفیت باال که در آالت ماشین

های عمرانی معمول است بتن غلتکی با عیار کم که در سد سازی استفاده ساخت دو نوع بتن غلتکی در پروژه

اربرد دارد ولی در مجموع به هر دو های روسازی ککه در ساخت الیه باالگردد و بتن غلتکی با عیار نسبتاَ می

 شود. عنوان بتن غلتکی نسبت داده می بتننوع 

 بتن غلتکی سدسازی :      -1

ا و ههای سنگین پلهای حجیم نظیر سدها، دیوارهای حائل بتنی و پایهدر ساخت سازهاین نوع بتن غلتکی 

از این نوع بتن ممکن  ستفادهواردی که آرماتور در مقطع مورد نیاز است ادر م گردد.ها استفاده میسازه

شود پخش می بولدوزر توسط متری ریخته وسانتی 35های باشد . در این روش معموال بتن غلتکی در الیهنمی

، گل والی و مواد گردد. ماشین آالت حمل بتن باید عاری از هر گونه خاکمی مسپس با غلتک لرزشی متراک

 ییزرریزی تمیز نگاه داشته شود. کارها باید طوری برنامهبا شن ؛ریزیبوده و جاده منتهی به محل بتنمضر 

  دقیقه تجاوز نکند .  30شوند که مدت بین زمان اختالط تا تراکم کامل بتن غلتکی از 

 سازی :بتن غلتکی سد یمزایا 

  های عامل اقتصادی آن دانست که در پروژهمزیت استفاده از بتن غلتکی را می توان در مهمترین

 درصد کاهش هزینه اجرا نسبت به بتن معمولی داریم.     35الی  80سدسازی حدود 

  نسبت به بتن معمولیبه دلیل عیار پایین آن کاهش مصرف سیمان در بتن غلتکی  

  ه باشد زیرا در این روش بتن بنسبت به بتن معمولی کمتر میاجرای بتن غلتکی هزینه قالب بندی

 شود . صورت الیه الیه پخش و متراکم می

  آالت سنگین نیروی انسانی به علت کاهش عملیات دستی و استفاده از ماشینکاهش هزینه 

  کاهش مدت زمان ساخت سد با بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی  
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 سازی استفاده از بتن غلتکی در سد

 :بتن غلتکی روسازی راه  -1

های مشابه که در آن مقاومت مکانیکی های روسازی راه و پوششدر ساخت الیهکه عمدتاَ این نوع بتن غلتکی 

بشمار  یه عامل مهمیردد وسایل نقلتالیه مورد نظر و همچنین مقاومت سایشی آن در مقابل رفت و آمد و 

ازی س، محوطههای اتومبیل رانی آشیانه هواپیما، پیستو  هاباند فرودگاه ،های صنعتیمانند کف سالن آیدمی

 شود. استفاده می و غیره 

 مزایا بتن غلتکی روسازی راه :

  ،و طول عمر مفید رویه بتن غلتکی نسبت به آسفالت قیری در راهسازی   باال دوامسرعت باالی اجرا 

 قیریآسفالت حاصل از ساخت و پخش محیطی  زیستهای مصرف سوخت و حذف آلودگی در جوییصرفه 

 الت قیری  نسبت به آسفغلتکی با توجه به باال بودن مقاومت فشاری بتن بارهای سنگین ترافیکی  تحمل  

  اشد بها که از جمله نقاط ضعف آسفالت قیری میمواد نفتی و هیدروکربنمقاوم بودن در برابر ریزش انواع 
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 در روسازی راهاستفاده از بتن غلتکی 

 آوری و مراقبت :عمل

آوری ملباشد. از این رو برای عبتن غلتکی به علت نسبت آب به سیمان کم فاقد آب انداختگی در سطح بتن می

 و مراقبت بتن الزم است سطح بتن مطابق شرایط بتن معمولی مرطوب نگه داشته شود. 
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