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چکيده
در سالهاي اخير ،بهدليل هزينههاي زياد ساخت روسازي و مالحظات زيستمحيطي ،از مصالح ضايعاتي و بازيافتي مختلفي در
مخلوطهاي بتني و بتن غلتکي استفاده شده است .اين پژوهش ،به بررسي خصوصيات مکانيکي و زيستمحيطي بتن غلتکي
حاوي سرباره فوالد به عنوان محصول جانبي و پسماند صنعت فوالد و مصالح خرده آسفالتي به عنوان پسماند صنعت ساخت
راه جهت جايگزيني بخشي يا تمام مصالح سنگي در روسازي راهها ميپردازد .بدين منظور ،آزمايشهاي مقاومت فشاري ،کشش
غيرمستقيم و خمش سهنقطهاي روي نمونههاي  7و  28روزه انجام شد .آزمايش خمش سهنقطهاي جهت بهدست آوردن مقاومت
خمشي ،چقرمگي و قابليت جذب انرژي استفاده شد .همچنين ،آزمايش سايش کانتابرو و آزمايش تراوش مواد آالينده روي نمونه
هاي  28روزه انجام شد .نتايج نشان داد که جايگزيني مصالح سنگي طبيعي با سرباره فوالد و مصالح خرده آسفالتي باعث کاهش
مقاومتهاي فشاري ،کششي و خمشي روسازي بتن غلتکي ميشود .در اين ميان ،تأثير مصالح خرده آسفالتي در کاهش
خصوصيات مکانيکي بارزتر است .با افزايش مقدار سرباره فوالد و مصالح خرده آسفالتي ،عليرغم کاهش در ميزان بار حداکثر،
ميزان چقرمگي و قابليت جذب انرژي نمونهها افزايش مييابد .از طرفي ،با افزايش سرباره فوالد ،مقاومت سايشي مخلوط بتن
غلتکي افزايش مييابد .همچنين ،بر اساس نتايج اين تحقيق ،با جايگزيني تا  %50مصالح سنگي طبيعي با سرباره فوالد يا ترکيب
سرباره فوالد و مصالح خرده آسفالتي ،حداقل معيارهاي قابل قبول مطابق استانداردهاي مربوطه حاصل شد .نمونه حاوي %25
سرباره فوالد و  %25مصالح خرده آسفالتي جايگزين مصالح سنگي طبيعي ،مقاومتهاي فشاري ،کششي و خمشي را نسبت به
نمونه شاهد ،به ترتيب تا  %34 ،%24و  %21کاهش و چقرمگي را تا  %13افزايش داد .بدينترتيب ،مصالح ضايعاتي استفاده شده
در اين پژوهش ،به دليل نتايج رضايتبخش ،اثرات زيستمحيطي مثبت و صرفه اقتصادي ،قابليت استفاده در بتن غلتکي را دارا
هستند.
واژههاي کليدي :روسازي بتن غلتکي ،سرباره فوالد ،مصالح خرده آسفالتي ،خصوصيات مکانيکي ،تراوش مواد آالينده
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 .1مقدمه

بهرهبرداري سريع از جاده را داراست و ميتواند با

موضوع زيرساختهاي حمل و نقل براي توسعه

تجهيزات آسفالت پخش و متراکم شود (بري2001 ،؛ لوپز

اقتصادي و اجتماعي در سطح منطقهاي ،ملي و بينالمللي

يوسدا و همکاران2016 ،؛ ابات و همکاران .)2017 ،در

بسيار مهم است .عنصر اصلي زيرساخت حمل و نقل،

مقايسه با روسازي بتني معمولي ،روسازي بتن غلتکي

روسازي است ،که ميتواند با هدفهاي مختلف ،صلب

داراي مزيت سرعت بيشتر اجراست .روش ساخت

يا انعطافپذير باشد (بنواداه و همکاران .)2017 ،هر دو

سازگار با محيطزيست آن ،عالوه بر اقتصادي بودن،

نوع روسازي ،مزايا و معايبي از نقطه نظر انتقال بارهاي

باعث کاهش توليد دياکسيد کربن ميشود (کورتز و

ترافيکي دارند .روسازي بتني براي ساخت راههاي با

ايتون1991 ،؛ بيلي و همکاران .)2015 ،سطح روسازي

حجم ترافيک زياد ،فرودگاهها ،تونلها ،پلها ،توقفگاه

حاصل به اندازه يک رويه بتن سيماني متداول صاف

هاي روباز ،محوطههاي روباز و انواع ديگر کفسازيها

نيست .بنابراين ،استفاده متداول از بتن غلتکي براي

بهکار ميرود (بنواداه و همکاران .)2017 ،امروزه با

ساخت روسازي در مناطق صنعتي است ،که سرعت

پيشرفت علم روسازي ،حصول معيارهاي مهمي ،از جمله

ترافيک کندتر است و نياز به آسفالت سفت و بادوام است

افزايش عمر رويهها ،افزايش مشخصات فني ،داشتن

(هلستد .)2009 ،تحقيقات روي روسازي بتن غلتکي در

صرفه اقتصادي ،در نظر گرفتن جنبههاي زيستمحيطي

دهه  80ميالدي آغاز شد و اولين قطعه راه آزمايشي در

و رقابت با ساير انواع رويهها مد نظر ميباشد.

سال  1982ساخته شد .در ابتدا ،روسازيها با اين

بتن غلتکي ( 1)RCCعبارت است از مخلوط سفت

محدوديت روبرو ميشدند که بتن غلتکي ،روسازي

و نسبتاً خشکي از سنگدانهها ،ماسه با دانهبندي توپر ،مواد

باکيفيت باال ايجاد نميکرد .اما امروزه ،با توسعه فناوري

سيماني و آب که در مخلوطکن بتن مخلوط شده و

و پيشرفت فني دستگاهها و غلتکهاي متراکم کننده،

همگن ميگردد .مخلوط توليد شده داراي کارآيي و ظاهر

فرصت مناسبي براي توسعه روسازيهاي بتن غلتکي

مشابه با مخلوط شن نمدار است .اين مخلوط توسط

ايجاد شده است (.)2004 ،ACI 207.5R-99

کاميونها يا نقالهها حمل ميشود و توسط فينيشر يا
پخشکنندههاي اصالح شده مخصوص ،در اليه زيرين
پخش و توسط غلتکهاي ارتعاشي متراکم ميشود
(تيابجي و همکاران1995 ،؛ .)2004 ،ACI 207.5R-99
از آنجا که اين نوع بتن از آب و سيمان کمتري نسبت به
بتن معمولي برخوردار است ،داراي خواص بتن با
اسالمپ صفر است .اين بتن يک گزينه جايگزين مهم
براي ساخت و ساز در راستاي سياستهاي حمل و نقل
بسياري از کشورهاي پيشرفته شده است ،زيرا حدود 10
تا  40درصد صرفه اقتصادي در مقايسه با بتن معمولي به
داليلي از جمله ميزان سيمان کمتر ،عدم استفاده از
ميلگرد ،فاصله بيشتر درزها ،پخش بدون قالببندي و

- Rolled Compacted Concrete
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 .2مطالعات پيشين
امروزه ،به داليل زيستمحيطي و با توجه به کاهش منابع
طبيعي ،بازيافت مواد زايد و استفاده مجدد از آنها مورد
توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است .آلودگي
محيطزيست ناشي از توسعه صنعتي در آينده ،استفاده از
مواد بازيافتي و ضايعات را اجتناب ناپذير ميکند .در
سالهاي اخير ،مواد بازيافتي و ضايعاتي زيادي در
مخلوطهاي بتني معمولي و بتن غلتکي بهکار رفته است.
کمک به حفظ و نگهداري منابع غيرقابل جايگزين،
کاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و بازيابي انرژيهاي
صرف شده طي توليد اين ضايعات ،از جمله اهداف مورد
نظر در کاربرد اين مواد به شمار ميرود .مصالح بازيافتي
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به عنوان جايگزين سنگدانههاي ريز و درشت و نيز به

قالب سه مخلوط به صورت جايگزيني در بخش

عنوان افزودنيهاي سيماني استفاده ميشوند .به عنوان

درشتدانه ،جايگزيني در بخش ريزدانه و جايگزيني در

مثال ،بتن خرد شده ،خرده آسفالت بازيافتي ( 1)RAPو

هر دو بخش ،استفاده شد .نتايج آزمون مقاومت فشاري

شيشههاي خرد شده دورريز ،از جمله مهمترين مواد

و مقاومت کششي غيرمستقيم نشاندهنده کاهش مقاومت

پسماند بازيافت شده مورد استفاده به عنوان سنگدانههاي

در مخلوطهاي حاوي خرده آسفالت بود .پژوهش

ريز و درشت در روسازيهاي بتني هستند.

مشابهي در دانشگاه فلوريدا در رابطه با افزودن خرده

استفاده از مصالح با کيفيت کمتر يا مصالح بازيافتي

آسفالت به بتن معمولي انجام شد .خرده آسفالت با

نه تنها يک راهحل مقرون بهصرفهتر ميباشد ،بلکه مي-

درصدهاي مختلف صفر 70 ،40 ،20 ،و  100به مخلوط

تواند اثرات منفي زيستمحيطي بتن غلتکي را نيز کاهش

بتن معمولي اضافه گرديد .نتايج اين پژوهش نشاندهنده

دهد .پژوهشي که در زمينه بررسي نقش خرده بتن

کاهش در مقاومت فشاري ،مدول االستيسيته ،مقاومت

بازيافتي راه به عنوان سنگدانه در بتن غلتکي انجام شده،

خمشي و مقاومت کششي غيرمستقيم با افزايش درصد

نشاندهنده عملکرد بسيار خوب سنگدانههاي بازيافتي و

خرده آسفالت بود .ميزان کاهش مقاومت خمشي کمتر از

قابل استفاده بودن اين مصالح در بتن غلتکي است

مقاومت فشاري و کششي غيرمستقيم بود (حسيني و

(کورارد و همکاران .)2010 ،مداح و همکاران ()2014

همکاران .)2008 ،فخري و عموسلطاني ( )2017نشان

امکان استفاده از الستيک خرد شده را در روسازي بتن

دادند که استفاده از خرده آسفالت باعث کاهش مقاومت

غلتکي بررسي کردند .آنها دريافتند که مقاومت فشاري

فشاري و خمشي نمونههاي بتن غلتکي شد؛ به ويژه

روسازي بتن غلتکي ساخته شده با سنگدانههاي

هنگامي که ميزان مصالح خرده آسفالتي بيش از %50

الستيکي ،در صورت اصالح زبري سطوح الستيکي ،مي-

باشد .اين رفتار ،با چسبندگي کمتر بين مالت سيمان و

تواند  11تا  28درصد بهبود يابد؛ در حالي که مقاومت

دانههاي مصالح خرده آسفالت توجيه شده است.

کششي ميتواند  15تا  20درصد بهبود يابد .همچنين،

چسبندگي بين مصالح سنگي و ماتريس سيمان تحت

ايشان در پژوهشي دريافتند که با وجود الستيک ،روسازي

تأثير منفي حضور سنگدانههاي مصالح خرده آسفالتي در

بتن غلتکي از خاصيت انعطافپذيري بيشتري برخوردار

مخلوطهاي بتن غلتکي است و اين ميتواند کاهش

ميشود .عيب اصلي استفاده از الستيک ،کاهش

مشاهده شده در مقاومت آنها را توضيح دهد (بوستا و

خصوصيات مکانيکي روسازي بتن غلتکي بود (مداح و

همکاران .)2018 ،بنابراين ،بايد در استفاده از مصالح

همکاران.)2017 ،

خرده آسفالتي براي روسازيهاي بتن غلتکي توجه زيادي

استفاده از خرده آسفالت در تهيه مخلوطهاي بتني

شود ،تا حداقل مشخصات الزم براي روسازيهاي بتني

ميتواند مقدار مصرف مصالح جديد را کاهش دهد و

حفظ گردد .استفاده از هر بخشي از مصالح خرده آسفالتي

منجر به صرفهجويي در مصرف سرمايه و منابع طبيعي

(ريزدانه ،درشتدانه يا ترکيب هر دو) ميتواند مقاومت

گردد .هوانگ و همکاران ( )2006به بررسي تأثير استفاده

فشاري ،کششي و خمشي مخلوط بتن غلتکي را در تمام

از خرده آسفالت در مخلوطهاي بتني معمولي پرداخته

زمانهاي عملآوري تا حد زيادي کاهش دهد .با اين

اند .در اين پژوهش ،به جاي خرده آسفالت بازيافتي ،از

حال ،مخلوط حاوي مصالح خرده آسفالتي ريزدانه،

خرده آسفالت مصنوعي و پير شده در آزمايشگاه و در

خصوصيات مقاومتي بهتري را نسبت به مخلوط حاوي

- Reclaimed asphalt pavement
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عموزاده عمرانی ،حصیرچیان

مصالح خرده آسفالتي درشتدانه و مخلوط حاوي مصالح

با توجه به سيليس آمورف از خاصيت پوزوالني

خرده آسفالتي ترکيبي نشان ميدهد .اين موضوع برخالف

برخوردار است .سرباره از آهک ،سيليس ،آلومين و

تصور عمومي است (دبارما و سينگ .)2019 ،همچنين،

مقاديري اکسيدهاي آهن ،اکسيد منيزيم و اکسيدهاي

وجود مصالح خرده آسفالتي ميتواند مقاومت چقرمگي

قليايي تشکيل شده است .هر ساله  250ميليون کيلوگرم

مخلوط بتن غلتکي را افزايش دهد .بدين ترتيب ،ظرفيت

سرباره در اصفهان توليد ميشود ،که حاوي مواد و

تحمل بار پيش از گسيختگي و شکست در روسازي

ترکيبات با ارزشي مانند اکسيد کلسيم ،اکسيد منيزيم،

افزايش مييابد (دبارما و همکاران .)2019 ،در ضمن ،تا

آهن ،فسفر ،منگنز و سيليسيم ميباشد .اين مواد در حال

 50%از مصالح سنگي طبيعي را ميتوان با بخشي از

حاضر بدون استفاده ميماند ،که عالوه بر محدوديتهاي

مصالح خرده آسفالتي (درشتدانه يا ريزدانه) جايگزين

فيزيکي ،احتماالً خطرات بالقوه زيستمحيطي را نيز در

کرد ،تا مخلوط بتن غلتکي به عنوان اليه سطحي روسازي

بر دارد .بنابراين ،در صورت استفاده از اين مواد ميتوان

مورد استفاده قرار گيرد .زيرا اين مخلوطها مقاومت کافي

تا اندازهاي از هزينههاي تحميلي جهت نگهداري و انتقال

در برابر سايش ناشي از حرکت وسايل نقليه را دارند

آنها کاست.
تحقيقي که در مورد مصالح بازيافتي حاصل از سرباره

(دبارما و سينگ.)2019 ،
بتن غلتکي ترکيبي با الستيک ،کاهش مقاومت

کنورتر کارخانه ذوب آهن به عنوان جايگزين بخشي از

بيشتري را نسبت به خرده آسفالت از خود نشان ميدهد،

سنگدانههاي مخلوط بتن غلتکي انجام شد ،نشان داد که

که اين ميتواند از مزيتهاي خرده آسفالت نسبت به

جايگزيني  25درصد اين مواد باعث بهبود خواص

خرده الستيک باشد .مزيتي که اضافه کردن خرده الستيک

مقاومتي بتن غلتکي شده و افزايش بيشتر در درصد

به بتن معمولي دارد ،افزايش بيشتر خاصيت جذب انرژي

جايگزيني سرباره باعث کاهش مقاومت گرديد .بر مبناي

در بتن است .بدين ترتيب ،در قياس با الستيک ،خرده

نتايج حاصل شده در تحقيق فوق ،و با توجه به قيمت

آسفالت شانس بيشتري براي جايگزيني سنگدانه در

ارزانتر سرباره نسبت به سنگدانه طبيعي ،استفاده از سرباره

مخلوط بتني ،بهويژه در مقادير بيش از  %10نسبت به وزن

موجب کاهش هزينههاي ساخت ميشود .در ضمن،

کل مخلوط دارد (هوانگ و همکاران .)2004 ،فخري و

استفاده از ترکيب  %10سرباره و  %15پودر سنگ آهک

همکاران ( ،)2017رفتار ترک خوردگي مخلوط بتن

جايگزين سيمان ،ضمن اقتصادي کردن طرح مخلوط،

حاوي مصالح خرده آسفالتي و خرده الستيک را بررسي

سبب افزايش دوام بتن ميشود .در اين تحقيق ،به-

کردند .به طور کلي ،مشخص شد که با افزايش مقدار

کارگيري چنين ترکيبي از مواد سيماني ،براي ساخت بتن-

سيمان از  12درصد به  20درصد ،چقرمگي شکست همه

هاي در مجاورت يون سولفات و از جمله ابنيه مسير راه

مخلوطها افزايش مييابد .مخلوطهاي حاوي خرده

و پايههاي پل توصيه شده است (مستوفي نژاد و نظري

الستيک ،مقادير چقرمگي شکست بيشتري را در مقايسه

منفرد .)1385 ،در پژوهشي ديگر ،با افزايش نسبت

با مخلوطهاي حاوي مصالح خرده آسفالتي نشان مي-

مصالح سرباره کوره قوس الکتريکي به عنوان درشتدانه،

دهند.

مقاومت فشاري ،مقاومت کششي و مدول االستيک

ضعف در مشخصات مکانيکي بتن غلتکي حاوي

روسازي بتن غلتکي در تمامي زمانهاي عملآوري ،در

مصالح خرده آسفالتي در صورت جايگزيني بخشي از آن

مقايسه با نمونههاي شاهد ،کمي کاهش يافت؛ در حالي

با مصالح ديگر ميتواند قابل حل باشد .سرباره کوره

که مقاومت در برابر سايش افزايش يافت .بتن غلتکي

فوالد ،محصول جانبي صنعت آهن و فوالد ميباشد ،که

حاوي  %100سرباره فوالد به عنوان جايگزين درشتدانه،
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بررسی اثر سرباره فوالد و مصالح خرده آسفالتی بر خصوصیات مکانیکی و آالیندگی روسازی بتن غلتکی

به مقاومت مطلوبي براي استفاده در روسازي رسيد (لم

طبيعت و همچنين استفاده از سرباره کارخانههاي

و همکاران 2017 ،و  .)2018 aدر پژوهشي ديگر ،بافت

فوالدسازي ،که حجم انبوهي را در کارخانهها به خود

زبر مصالح سرباره قوس الکتريکي باعث بهبود مقاومت

اختصاص ميدهد ،به عنوان جايگزيني مناسب براي

کششي مخلوط بتن غلتکي شد (لم و همکاران.)2018 b ،

سنگدانه در بتن ،عالوه بر حفظ محيطزيست ،باعث

سرباره فوالد ريزدانه و درشتدانه حاصل از کوره قوس

کاهش استفاده از منابع طبيعي شن و ماسه ميشود.

الکتريکي اثرات متفاوتي بر خصوصيات مکانيکي بتن

همچنين ،بررسي خواص مکانيکي و زيستمحيطي بتن

غلتکي دارند .نتايج نشان داده که با جايگزيني مصالح

غلتکي با افزودن توأمان خرده آسفالت و سرباره فوالد و

ريزدانه با سرباره ،مشخصات مکانيکي به دست آمده

بررسي درصدهاي بهينه مصالح و تحليل خصوصيات

کاهش مييابد .از طرفي ديگر ،استفاده از سرباره فوالد در

بهينه آنها يک رويکرد جديد خواهد بود.

بخش درشتدانه ،به دليل زاويهدار بودن و زبري زياد آن،
باعث افزايش قفل و بست مصالح سنگي و به تبع آن

 .3مشخصات مصالح و طرح اختالط

باعث افزايش خصوصيات مکانيکي و شکستگي ميشود

مصالح اصلي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مصالح

(روحاالميني و همکاران.)2019 ،

سنگي ،سيمان ،خرده آسفالت بازيافتي ،سرباره فوالد و

در پژوهشهاي پيشين ،بررسي تأثير استفاده جداگانه و

آب است .مصالح سنگي مصرفي در اين مطالعه از نوع

ترکيبي سرباره کوره فوالد و خرده آسفالت بازيافتي بر

شکسته بوده است .مشخصات سنگدانههاي ريز و درشت

خواص مکانيکي روسازي بتن غلتکي مورد مطالعه و

طبق روشهاي آزمايش  C127 ،C3و  C128از استاندارد

مقايسه قرار نگرفته است .بيشتر تحقيقات انجام شده در

ASTMتعيين شده است .سرباره فوالد ترکيبي غيرفلزي

زمينه بتن غلتکي بر پايه بررسي نقش مصالح محلي و

است که داراي سيليکاتهاي کلسيم ،فريتهاي کلسيم،

ضايعاتي به عنوان جايگزين مصالح درشتدانه روي رفتار

اکسيدهاي آهن ،آلومينيوم ،منگنز ،کلسيم و منيزيم است

بتن غلتکي استوار بوده است .همچنين ،روشهايي که

و به طور همزمان با فوالد توليد ميشود .سرباره مورد

محققين مختلف براي ساخت نمونههاي بتن غلتکي بهکار

استفاده در اين پژوهش ،که از نوع سرباره فوالد کوره

بردهاند با يکديگر متفاوت است .اين تحقيق ،ضمن

اکسيژني ( 1)BOFيا فرايند کنورتر اکسيژني 2است ،از

استفاده از خرده آسفالت ناشي از تخريب روسازيهاي

کارخانه فوالد مبارکه اصفهان تهيه شد .مشخصات مصالح

قديمي و رفع مشکالت ناشي از دفع اين نوع مصالح در

سنگي و سرباره به شرح جدول  1ميباشد.

جدول  .1مشخصات مصالح سنگي و سرباره فوالد
مشخصات

مصالح سنگي

سرباره فوالد

استاندارد

حداکثر سايش به روش لس آنجلس ()%

18

20

ASTM C131-06

چگالي واقعي درشتدانه (گرم بر سانتيمتر مکعب)

2/71

3/21

ASTM C127

چگالي واقعي ريزدانه (گرم بر سانتيمتر مکعب)

2/54

2/79

ASTM C128

جذب مصالح درشتدانه ()%

1/2

1/8

ASTM C127

جذب مصالح ريز دانه ()%

2/5

3/3

ASTM C127

ارزش ماسهاي ()%

80

-

-

مدول نرمي

2/78

3/62

ASTM C125

- Basic xygen urnace steel slag

1
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خرده آسفالت بازيافتي از دپوي مصالح در غرب

سنگي ،خرده آسفالت بازيافتي و سرباره فوالد استفاده شد

تهران تهيه شد .سيمان پرتلند تيپ  IIکارخانه سيمان

تا شرايط يکساني براي همه حالتها در نظر گرفته شود.

تهران براي تهيه نمونهها انتخاب شد .ترکيبات سيمان

دانهبندي مورد استفاده در اين پژوهش بر اساس

مورد استفاده در جدول  2آمده است .در اين پژوهش ،از

دستورالعمل  )2003( PCAدر جدول  3آورده شده است.

دانهبندي يکساني براي تمام ترکيبات شامل مصالح
جدول  .2ترکيبات شيميايي سيمان مصرفي
ترکيبات
شيميايي
درصد

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

K2O

Na2O

LOI

ساير

61/71

21/04

4/75

3/61

1/19

2/35

0/61

0/54

1/73

2/47

جدول  .3دانهبندي مصالح سنگي مورد استفاده
اندازه الک ()mm

25

19

12/5

9/5

4/75

1/18

0/15

0/075

حدود دانهبندي PCA

100

90-100

70-90

70-85

40-60

20-40

6-16

2-8

دانهبندي استفاده شده

100

95

83

75

45

25

6

2

براي ساخت نمونهها از آب شهري (آشاميدني)

نمونه  N100که هر دو بخش درشتدانه و ريزدانه آن از

استفاده گرديد .در بتن غلتکي ،آب مورد نياز هيدراتاسيون

سنگدانه طبيعي ساخته شده ،به عنوان نمونه شاهد در نظر

شيميايي از دو منبع تأمين ميشود .قسمتي از آن از طريق

گرفته شده است .تأثير ميزان خرده آسفالت و سرباره

آب اضافي (آب آزاد) در ريزدانهها و درشتدانهها تأمين

فوالد بر مخلوطهاي بتن غلتکي در قالب ساير نمونهها

ميشود و قسمت ديگر آن با اضافه کردن آب به همزن

بررسي شد .در واقع ،نمونهها متشکل از هر يک از مصالح

تأمين ميشود .کيفيت آب مصرفي بايد الزامات استاندارد

سنگي ،خرده آسفالتي و سرباره فوالد به تنهايي و ترکيب

 ASTM C1602را داشته باشد.

درصدهاي مختلف از آنهاست .ميزان رطوبت بهينه و

نسبتهاي مختلف مصالح استفاده شده براي تهيه

چگالي حداکثر براي مخلوط بتن غلتکي شاهد به دست

مخلوطهاي  RCCدر جدول  4ارائه شده است .براي

آمد و براي ساير مخلوطهاي مورد مطالعه نيز به همان

دستيابي به اهداف تحقيق 15 ،نسبت مخلوط تهيه شده

مقدار در نظر گرفته شد تا شرايط يکنواختي براي همه

است .مخلوطهاي  RCCدر مطالعه حاضر بر اساس

مخلوطها حاصل شود .نسبت آب به سيمان برابر  0/4در

استاندارد  ASTM: C1176طراحي و تهيه شده است .در

نظر گرفته شد.

مطالعات گذشته و دستورالعملهاي طرح اختالط ،مقدار

نکته مهم در روش ساخت اين است که بتن

کل مواد سيماني در  12 ،RCCتا  16درصد وزن خشک

ساختهشده در آزمايشگاه مشابه نمونه عملي خود که

مصالح سنگي توصيه شده است (بري2001 ،؛ ،PCA

توسط فينيشر و غلتک اجرا شده است ،باشد .فاکتور

2003؛ مدرس و حسيني2014 ،؛ فخري و عموسلطاني،

مناسبي که ميتواند منعکسکننده اين تشابه باشد ،وزن

 .)2017بنابراين ،در اين تحقيق ،ميزان سيمان ،با انجام

مخصوص نمونههاست که بايد حتياالمکان مشابه نمونه

چند پيشآزمايش و همانند بسياري از پژوهشهاي

واقعي اجرا شده باشد و اين فاکتور نيز کامالً از ميزان

مشابه ،براي همه نسبتهاي اختالط ،ثابت (مقدار

تراکم تأثيرپذير است.

ميانگين  %14در اين پژوهش) در نظر گرفته شد (مدرس
و حسيني2014 ،؛ فخري و عموسلطاني2017 ،؛ حسامي
و همکاران2016 ،؛ روحاالميني و همکاران.)2019 ،
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جدول  .4مشخصات و نسبتهاي اختالط مخلوطهاي مختلف )kg/m3( RCC
عالمت

ترکيب مصالح مخلوط

اختصاري

سيمان

مصالح
سنگي

RAP

سرباره
فوالد

آب

 %100مصالح سنگي

N100

285

2036

-

-

114

 %75مصالح سنگي %25 ،مصالح خرده آسفالتي

N75R25

285

1527

509

-

114

 %50مصالح سنگي %50 ،مصالح خرده آسفالتي

N50R50

285

1018

1018

-

114

 %25مصالح سنگي %75 ،مصالح خرده آسفالتي

N25R75

285

509

1527

-

114

 %100مصالح خرده آسفالتي

R100

285

-

2036

-

114

 %75مصالح سنگي %25 ،سرباره فوالد

N75S25

285

1527

-

509

114

 %50مصالح سنگي %50 ،سرباره فوالد

N50S50

285

1018

-

1018

114

 %25مصالح سنگي %75 ،سرباره فوالد

N25S75

285

509

-

1527

114

 %100سرباره فوالد

S100

285

-

-

2036

114

 %75مصالح خرده آسفالتي %25 ،سرباره فوالد

R75S25

285

-

1527

509

114

 %50مصالح خرده آسفالتي %50 ،سرباره فوالد

R50S50

285

-

1018

1018

114

 %25مصالح خرده آسفالتي %75 ،سرباره فوالد

R25S75

285

-

509

1527

114

 %50مصالح سنگي %25 ،مصالح خرده آسفالتي %25 ،سرباره فوالد

N50R25S25

285

1018

509

509

114

 %25مصالح سنگي %50 ،مصالح خرده آسفالتي %25 ،سرباره فوالد

N25R50S25

285

509

1018

509

114

 %25مصالح سنگي %25 ،مصالح خرده آسفالتي %50 ،سرباره فوالد

N25R25S50

285

509

509

1018

114

براي تراکم نمونههاي بتن غلتکي دو روش کلي "ميز

کيلوگرمي متراکم شدند .سپس ميز مرتعش شد تا زماني

ارتعاشي همراه با سربار (روش ارتعاشي همراه با سربار)"

که نشانههايي از شيره بتن در اطراف لبه ظاهر شد.

و "چکش ارتعاشي (روش ضربهاي)" مورد استفاده قرار

همچنين ،نمونههاي تير در قالبهاي منشوري شکل به

ميگيرد (روحاالميني و همکاران .)2018 ،در اين

ابعاد  100 ×100 × 500ميليمتر با استفاده از ميز ارتعاش

پژوهش ،از روش ميز ارتعاشي همراه با سربار استفاده

و سربار  22/7کيلوگرمي متراکم شدند .پس از اتمام

شد .ساخت نمونهها مطابق استاندارد ASTM C1176

ساخت و قبل از برداشتن از قالبها ،نمونهها به مدت 24

صورت پذيرفت .در اين روش ،براي تراکم نمونهها از

ساعت در دماي آزمايشگاه عملآوري و توسط پوشش

ميز مرتعش وب 1استفاده ميگردد (شکل  .)1بدين ترتيب

هاي پالستيکي پوشانده شدند .سپس نمونهها از قالب

که قالب محکم به ميز بسته شده ،مخلوط بتني در سه اليه

خارج شده و قبل از انجام آزمايشهاي مربوط به

داخل قالب ريخته ميشود .نمونههاي استوانهاي به قطر

خصوصيات مکانيکي ،در حمام آب نگهداري شدند.

 150ميليمتر و ارتفاع  300ميليمتر با سربار 9/1

- Vebe
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شکل  .1نمونه استوانهاي تحت سربار روي ميز ارتعاش

 .4برنامه آزمايشگاهي
برنامه آزمايشگاهي در اين پژوهش شامل آزمايشهاي
مقاومت فشاري ،کشش غيرمستقيم ،خمش سهنقطهاي
جهت به دست آوردن مقاومت خمشي ،چقرمگي و
جذب انرژي ،آزمايش سايش کانتابرو و آزمايش تراوش
مواد آالينده ( 1)TCLPميباشد .نمونههاي مقاومت
فشاري ،کششي و خمشي درون حوضچه آب با دماي 25
درجه سلسيوس به مدت  7و  28روز و نمونههاي
مقاومت سايشي و تراوش مواد آالينده به مدت  28روز
عملآوري شدند .با توجه به آزمايشهاي مورد استفاده
در اين پژوهش ،بررسيها روي نمونههاي با سن حداکثر
 28روز انجام شد .مطابق با توصيه دستورالعملها در اين
زمينه ،بجز آزمايش مقاومت خمشي جهت طراحي
روسازي فرودگاه ها و نواحي صنعتي ،که بهتر است روي
نمونههاي  90روزه انجام شود ،ساير آزمايشها ميتوانند
روي نمونههاي  28روزه انجام شوند (،ACI 325.10R
 .)1999بسياري از پژوهشگران نيز نمونههاي با سن
حداکثر  28روز را مورد بررسي قرار دادهاند (ابات و
همکاران2017 ،؛ دبارما و سينگ2019 ،؛ لم و همکاران،
2018b؛ روحاالميني و همکاران.)2019 ،

- Toxicity characteristic leaching procedure
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 .4-1آزمايش مقاومت فشاري
در اين تحقيق ،براي اندازهگيري مقاومت فشاري ،از
نمونههاي استوانهاي طبق استاندارد  ASTM C39استفاده
شده است .بر اساس اين استاندارد ،نرخ مجاز بارگذاري
 0/15تا  0/35مگاپاسکال بر ثانيه است .نحوه انجام اين
آزمايش بدين گونه بود که پس از رسيدن نمونه به سن
مورد نظر ،نمونههاي بتني را در زير جک فشاري
مخصوص قرار داده ،سپس نيروي قائمي از سوي جک با
نرخ بارگذاري  0/3مگاپاسکال بر ثانيه به نمونهها اعمال
شد تا نمونه در اثر بار فشاري وارد بر آن گسيخته شود.
نيروي الزم جهت گسيخته شدن توسط دستگاه نشان داده
شده در شکل  2مشخص و ثبت شده است.

 .4-2آزمايش کشش غيرمستقيم
اين آزمايش ،که به آزمايش برزيلي نيز معروف ميباشد،
جهت تعيين مقاومت کششي دو نيم شدن بتن بر اساس
استاندارد  ASTM C496به کار برده ميشود .مقاومت
کششي معموالً به صورت درصدي از مقاومت فشاري
بيان ميشود.

1
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شکل  .2نحوه قرارگيري نمونه در دستگاه اندازهگيري مقاومت فشاري

براي بتن غلتکي ،مقاومت کششي معموالً کمتر از

 0/86تا  1/12مگاپاسکال بر دقيقه باشد ،که در اين

بتنهاي معمولي است ،که اين امر عموماً براي بتنهاي با

پژوهش به مقدار  0/95مگاپاسکال بر دقيقه اعمال شد.

کارايي کم صادق است (مدرس .)1393 ،جهت انجام اين

همچنين ،طي مدت بارگذاري ،نمودار بار -تغييرمکان

آزمايش ،از نمونههاي استوانهاي به قطر  15سانتيمتر و

توسط نرمافزار مربوطه ترسيم شد .در پايان آزمايش،

ارتفاع  30سانتيمتر استفاده شد .نمونه استوانهاي پس از

مقاومت خمشي با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد:

قرار گرفتن در گيره نگهدارنده ،به گونهاي در زير جک
فشاري قرار داده ميشود که نيروي اعمالي از سوي جک
در امتداد ارتفاع نمونه و بر سطح جانبي آن اعمال گردد.
نرخ بارگذاري بايد بين  0/7تا  1/4مگاپاسکال بر دقيقه
باشد .در اين پژوهش ،نرخ بارگذاري برابر  1مگاپاسکال
بر دقيقه بر نمونهها وارد شد .بار اعمالي از سوي جک به
تدريج افزايش يافت تا آنجا که منجر به دو نيم شدن
نمونه گرديد .سپس بار نهايي گسيختگي توسط دستگاه
قرائت و ثبت شد.

()1

2𝑏𝑑 2

که در آن  Fsمقاومت خمشي ( P ،)MPaحداکثر بار وارده
( L ،)Nطول دهانه ( b ،)mmعرض نمونه ( )mmو d

عمق نمونه است.
چقرمگي به عنوان قابليت تغييرشکل مصالح قبل از
شکست تعريف ميشود .هرچه مصالح چقرمهتر باشد،
در اثر اعمال تنش ،با افزايش طول بيشتر ،ديرتر دچار
شکست ميشود .جهت به دست آوردن مقدار چقرمگي،
بارگذاري با نرخ کرنش  0/5ميليمتر بر دقيقه و فرکانس
 1هرتز انجام شد .مقدار چقرمگي از رابطه ( )2قابل

 .4-3آزمايش خمش سهنقطهاي
اين آزمايش به منظور به دست آوردن پارامترهاي مقاومت
خمشي ،چقرمگي و جذب انرژي انجام شد .مهمترين
پارامتر مورد استفاده در ارزيابي مقاومت روسازيها،
مقاومت خمشي است .در اين پژوهش ،مقاومت خمشي
روي نمونههاي تير منشوري شکل بتن غلتکي مطابق با
استاندارد  ASTM C78تعيين شد .نرخ بارگذاري بايد بين
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𝐿𝑃3

= 𝑠𝐹

محاسبه است:
() 2

𝑓∆

∆𝑑)∆(𝐹 𝑇𝑜𝑢𝑔ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 = ∫0

در اين رابطه F(Δ) ،مقدار بار در وسط دهانه با تغييرشکل
براير  Δ ،)N( Δتغييرشکل وسط دهانه ( )mmو

:Δf

حداکثر تغييرشکل وسط دهانه ( )mmاست .هر چه سطح
زير نمودار بار -تغييرشکل بيشتر باشد ،قابليت جذب
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عموزاده عمرانی ،حصیرچیان

انرژي بيشتر و انعطافپذيري نمونهها پيش از وقوع

يک از مصالح بر مخلوطهاي بتن غلتکي انجام شد.

شکست بيشتر است.

آزمايش  TCLPمطابق دستور العمل  EPA-1311سازمان
حفاظت محيطزيست آمريکا انجام ميگيرد (،EPA

 .4-4آزمايش سايش کانتابرو

1

.)2005

فرسايش ناشي از نيروهاي ساينده باعث کاهش عملکرد

در اين آزمايش ،ابتدا بايد از مخلوطها و مصالح مورد

روسازيهاي بتني ميشود .از اين رو ،در صورت استفاده

نظر نمونهگيري انجام شود .سپس ،بايد محلول مورد نظر

از بتن  RCCبه عنوان اليه رويه ،ارزيابي آن الزم است

براي ترکيب با نمونه را آماده کرد .بايد توجه داشت که

(دبارما و همکاران .)2019 ،در اين پژوهش ،نمونههاي

نسبت محلول به بخش جامد  20به  1ميباشد ،که در اين

 RCCبراي تعيين مقاومت در برابر سايش مخلوطهاي

آزمايش  200ميليليتر محلول و  10گرم بخش جامد

مورد نظر مطابق با  ASTM C1747ساخته شده و مورد

استفاده شد .محلول استفاده شده شامل آب يونزدايي

آزمايش قرار گرفتند .در اين روش ،نمونههاي استوانهاي

شده و استيک اسيد داراي  pHبرابر  2/88ميباشد .سپس،

نام برده شده ،درون دستگاه لُس آنجلس (بدون گلولههاي

نمونهها در دستگاه نوساندهنده قرار ميگيرند .اين

فلزي) با تعداد  300دور و با سرعت  33دور در دقيقه
قرار گرفتند .افت وزني کانتابرو از رابطه ( )3به دست

دستگاه داراي ويژگي کنترل دما و نوسان ميباشد .نمونه-
ها بايد به مدت  12ساعت با سرعت  30دور در دقيقه و
در دماي  20درجه در حالت نوسان باشند .بعد از اتمام

آمد:
()3

× 100

𝑊1 −𝑊2
𝑊1

= 𝐿𝐶

 18ساعت نوسان و اختالط ،مايع درون ظرف از فيلتر

که در آن CL ،افت وزني کانتابرو ( W1 ،)%وزن اوليه

مخصوص عبور داده ميشود .پس از فيلتراسيون براي

نمونه (گرم) و  W2وزن نهايي نمونه (گرم) است.

غليظ شدن محلول ،استيک اسيد به محلول اضافه ميشود
تا  pHمحلول به کمتر از  2برسد .در نهايت ،غلظت
فلزات سنگين به روش جذب اتمي ،اندازهگيري شده و

 .4-5آزمايش تراوش مواد آالينده ()TCLP
آزمايش  TCLPيکي از متداولترين تستهاي تراوش

با حدود استاندارد مقايسه ميشود (.)2005 ،EPA

آلودگي مواد زائد خطرناک است .در اين آزمايش ،ميتوان
ميزان جدا شدن فلزات سنگين از ماده جامد را تحت

 .5نتايج و بحث

شرايط طبيعي اندازه گرفت و از خطرناک نبودن ماده مورد

 .5-1مقاومت فشاري

استفاده اطمينان حاصل کرد .با توجه به ترکيب شيميايي

نتايج آزمايش مقاومت فشاري نمونههاي مختلف با مدت

سرباره فوالد ،فلزات سنگيني که در اين آزمايش مورد

عملآوري  7و  28روزه در شکل  3نشان داده شده است.

بررسي قرار ميگيرند ،ميتوانند شامل کروم ،نيکل،

از هر طرح اختالط و زمان عملآوري ،سه نمونه مورد

سرب ،روي ،جيوه ،کادميوم و  ...باشند .اين آزمايش به

آزمايش قرار گرفته و ميانگين اين مقادير در نظر گرفته

منظور بررسي تبعات احتمالي زيستمحيطي و تعيين

شده است .خط ترسيم شده روي شکل بيانگر حداقل

ميزان آلودگي آبهاي عبوري از روسازيهاي بتن غلتکي

مقاومت مجاز ( 27/6مگاپاسکال) مطابق استاندارد ACI

حاوي مصالح خرده آسفالتي و مخصوصاً سرباره فوالد،

ميباشد (بري .)2001 ،مقاومت فشاري  7و  28روزه

روي سرباره فوالد و مخلوطهاي بتن غلتکي حاوي هر

نمونهها از آهنگ تغييرات مشابهي برخوردار است.

- Cantabro
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بررسی اثر سرباره فوالد و مصالح خرده آسفالتی بر خصوصیات مکانیکی و آالیندگی روسازی بتن غلتکی

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،با جايگزيني

به يکديگر ميشود .عدم پيوند مناسب ،در فصل مشترک

مصالح سنگي طبيعي با مصالح خرده آسفالتي ،مقاومت

قير و فاز دوگانه سنگدانه و سيمان اتفاق ميافتد ،زيرا

فشاري کاهش مييابد .بهطوري که در نمونههاي 28

وجود پوشش نازک قير دور سنگدانه ،چسبندگي ماتريس

روزه ،با جايگزين کردن کل مصالح سنگي طبيعي با

مالت سيمان به سطح سنگدانه را کاهش داده و باعث

مصالح خرده آسفالتي ،مقاومت فشاري  50/8درصد

انتقال ترک به ماتريس مالت سيمان در اطراف سنگدانه

کاهش يافت و نتوانست حداقل مقاومت فشاري الزم

ميشود .بدين ترتيب ،بتن حاوي مصالح خرده آسفالتي،

مطابق با استانداردهاي مربوطه را کسب نمايد .به اين

به جاي اينکه از قسمت سنگدانه گسيخته شود ،به دليل

علت که هم مصالح خرده آسفالتي کيفيت ضعيفتري

کاهش چسبندگي ،از قسمت مالت سيمان شکسته مي-

نسبت به مصالح طبيعي دارند و علت اصلي اين که وجود

شود.

قير در اطراف سنگدانهها باعث کاهش چسبندگي مصالح

شکل  .3نتايج آزمايش مقاومت فشاري نمونههاي مختلف (ميلههاي خطا و اعداد روي آنها بيانگر انحراف معيار استاندارد
هستند)

شکل  ،4نحوه گسترش ترک مويي در نمونههاي

همچنين ،با جايگزيني مصالح سنگي طبيعي با مصالح

مقاومت فشاري نمونه حاوي خرده آسفالت را نشان مي-

سرباره فوالدي ،مقاومت فشاري کاهش يافت .نمونه

دهد .در اين نمونهها ،افزايش انعطافپذيري حاصل از

حاوي  %100سرباره فوالد نسبت به نمونه کنترلي32/4 ،

وجود قير در مصالح خرده آسفالتي باعث ايجاد تمرکز

درصد کاهش در مقاومت فشاري  28روزه را نشان مي-

تنش در نمونه شده ،سبب از بين رفتن چسبندگي بين بتن

دهد و مقدار آن نيز کمتر از حداقل قابل قبول است .يکي

و قير ميشود .همچنين ،ميتواند زير بارهاي فشاري،

از علتها ،نسبت آب به سيمان بيشتر مخلوط داراي

باعث ايجاد ترک مويي در مخلوط و کاهش مقاومت

مصالح سربارهاي نسبت به مصالح سنگي طبيعي است.

فشاري شود .با جايگزيني  %50از مصالح سنگي طبيعي

عالوه بر آن ،مطالعات گذشته نشان داده که اتصال کمتري

با مصالح خرده آسفالتي ،حداقل مقاومت فشاري برابر با

بين مصالح ريزدانه سرباره فوالد و خمير سيمان برقرار

 28/8به دست آمد که بيشتر از حداقل مقدار الزم است.

است ،که باعث کاهش تحمل بار ميشود (روحاالميني و
همکاران .)2019 ،اين مشکل ميتواند به دليل تشکيل
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پوشش کربنات کلسيم طي فرايند هوازدگي مصالح

عملآوري ،مقاومت فشاري ارتقا مييابد .نمونههاي

سرباره باشد (لم و همکاران .)2017 ،ميتوان اينطور بيان

حاوي سرباره ،در مجموع مقاومت فشاري بيشتري را

کرد که مصالح سرباره فوالد آب را در خود نگه ميدارند

نسبت به نمونههاي حاوي مصالح خرده آسفالتي نشان

و همين امر باعث کاهش مقاومت ،مخصوصاً در دوره-

دادند.

هاي عملآوري کمتر ،ميشود .با افزايش مدت

شکل  .4نحوه گسترش ترک در نمونههاي مقاومت فشاري

هرچه مقدار مصالح خرده آسفالتي و سرباره فوالد

نظر گرفته شده است .خط ترسيم شده روي شکل بيانگر

افزايش مييابد ،مقاومت فشاري نمونهها کمتر ميشود.

حداقل مقاومت کششي مجاز ( 2مگاپاسکال) مطابق

تأثير افزايش مصالح خرده آسفالتي بر کاهش مقاومت

استاندارد  ACIاست (بري .)2001 ،همانند آزمايش

فشاري بتن غلتکي بيشتر از سرباره فوالد است .بدين

مقاومت فشاري ،با جايگزيني مصالح سنگي طبيعي با

ترتيب ،نمونههاي حاوي  %100مصالح خرده آسفالتي و

مصالح خرده آسفالتي و نيز سرباره فوالد ،مقاومت کششي

سرباره يا مجموع اين دو و همچنين نمونههاي حاوي

نمونهها کاهش يافت .بهطوري که در نمونههاي  28روزه،

 %25مصالح طبيعي و مابقي مصالح خرده آسفالتي و

با جايگزين کردن کل مصالح سنگي طبيعي با مصالح

سرباره در مدت عملآوري  28روز نتوانستند حداقل

خرده آسفالتي ،مقاومت کششي  57/5درصد کاهش يافت

مقاومت فشاري مجاز مطابق استاندارد را برآورده نمايند.

و نتوانست حداقل مقاومت کششي الزم مطابق با

نمونههاي حاوي دست کم  %50مصالح طبيعي ،حداقل

استانداردهاي مربوطه را کسب نمايد .البته براساس اين

مقاومت فشاري مجاز مطابق استاندارد را برآورده کردند.

آزمايش ،نمونههاي بيشتري حداقل مقاومت کششي را
برآورده کردند .بجز نمونه مذکور و نمونههاي حاوي

 .5-2مقاومت کششي غيرمستقيم

حداقل  %75مصالح خرده آسفالتي ،حاوي ترکيب %50

در شکل  ،5نتايج آزمايش کشش غيرمستقيم روي نمونه-

مصالح خرده آسفالتي و  %50سرباره فوالد ،حاوي ترکيب

هاي با مدت عملآوري  7روزه و  28روزه نشان داده

 %25مصالح خرده آسفالتي و  %75سرباره فوالد و نمونه

شده است .از هر طرح اختالط و زمان عملآوري ،سه

حاوي ترکيب  %25از مصالح سنگي يا سرباره فوالد و

نمونه مورد آزمايش قرار گرفته و ميانگين اين مقادير در

 %50مصالح خرده آسفالتي ،ساير نمونهها حداقل
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معيارهاي استاندارد را در مدت عملآوري  28روز کسب

مطابق استاندارد را کسب کرد ( 2/12مگاپاسکال) .ولي

کردند .نمونه حاوي  %100سرباره فوالد نسبت به نمونه

نمونه  N25R75عليرغم دارا بودن  %25مصالح سنگي

کنترلي 42/2 ،درصد کاهش در مقاومت کششي  28روزه

طبيعي داراي مقاومت کمتر از مقاومت مجاز بود (1/78

را نشان ميدهد؛ ولي مقدار آن بيشتر از حداقل مقدار قابل

مگاپاسکال) .بيشتر بودن مقاومت کششي نمونههاي بتني

قبول است .در اين آزمايش نيز افزايش مصالح خرده

حاوي سرباره فوالد نسبت به نمونههاي حاوي مصالح

آسفالتي ،کاهش مقاومت کششي بيشتري را نسبت به

خرده آسفالتي عمدتاً مربوط به تفاوت سطح تماس

سرباره فوالد نتيجه داد .به عنوان مثال ،نمونه حاوي %100

مصالح سنگي و ماتريس سيمان است ،که اين سطح براي

مصالح سرباره فوالد ( )S100حداقل مقاومت کششي الزم

بتن غلتکي داراي سرباره فوالد ،زبرتر است.

شکل  .5نتايج آزمايش مقاومت کششي نمونههاي مختلف (ميلههاي خطا و اعداد روي آنها بيانگر انحراف معيار استاندارد
هستند)

 .3-5مقاومت خمشي

و همکاران .)2019 ،مخلوطهاي با مقاومت فشاري

مقاومت خمشي مخلوط بتن غلتکي يکي از موارد بحث

بيشتر ،مقاومت خمشي بيشتري را نشان دادند .بر اساس

برانگيز در اين مخلوطهاست که نه تنها بر نتايج طراحي

اين شکل ،با افزايش مصالح خرده آسفالتي جايگزين

تأثير ميگذارد ،بلکه مستقيماً بر مقاومت مخلوط در برابر

مصالح سنگي ،مقاومت خمشي کاهش يافت .همانطور

خستگي و ترک خوردگي حرارتي نيز تأثيرگذار است

که قبالً نيز اشاره شد ،چسبندگي ضعيف بين مصالح خرده

(فخري و عموسلطاني .)2017 ،مقاومت خمشي نمونه-

آسفالتي و مالت سيمان دليل اصلي کاهش مقاومت است.

هاي مختلف مورد بررسي در اين پژوهش با مدت

اگرچه روش تراکم تأثير زيادي بر مقاومت دارد ،اما با

عملآوري  7و  28روز در شکل  6مشاهده ميشود .از

اين حال ،چسبندگي بين ذرات و مالت سيمان بسيار مهم

هر طرح اختالط و زمان عملآوري ،سه نمونه مورد

است.

آزمايش قرار گرفته و ميانگين اين مقادير در نظر گرفته

البته استفاده از مصالح خرده آسفالتي تأثير منفي

شده است .خط ترسيم شده روي شکل بيانگر حداقل

کمتري بر مقاومت خمشي داشته تا مقاومت فشاري.

مقاومت خمشي مجاز ( 3/6مگاپاسکال) مطابق اکثر

بدين معني که با جايگزيني تمام مصالح سنگي با مصالح

دستورالعملهاست (لوپز يوسدا و همکاران2018 ،؛ دبارما

خرده آسفالتي ،مقاومت فشاري  50/8درصد کاهش
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يافت؛ در حالي که مقاومت خمشي  37/6درصد کاهش

داراي خواص شکستگي بهتري نسبت به مخلوط دراي

يافت .در تأييد مورد مذکور ،شايان ذکر است که بجز

مصالح سنگي طبيعي هستند .همچنين ،نحوه بارگذاري

نمونه حاوي  %100مصالح خرده آسفالتي ،ساير نمونهها

در تستهاي مقاومت فشاري و مقاومت خمشي يکسان

حداقل معيار مقاومت خمشي را برآورده کردند .ممکن

نيست (دبارما و همکاران .)2019 ،اينها برخي از داليلي

است وجود پوشش قير عاملي براي مقاومت خمشي بهتر

است که ميتواند جهت توجيه کاهش کمتر مقاومت

مخلوطهاي حاوي خرده آسفالت نسبت به مقاومت

خمشي نسبت به مقاومت فشاري در نظر گرفته شود .از

فشاري باشد .پوشش قيري از لحاظ ماهيت

آنجا که روسازيهاي بتن غلتکي معموالً براساس

ويسکواالستيک است و تمايل دارد مانع انتشار ترک از

مقاومت خمشي طراحي ميشوند ،اين نتايج ميتواند

طريق خمير مالت به جاي مصالح شود .در نتيجه،

باعث افزايش استفاده از مصالح خرده آسفالتي جايگزين

چقرمگي مخلوطهاي حاوي مصالح خرده آسفالتي

مصالح سنگي براي اين روسازيها شود.

افزايش مييابد .اين مخلوطها به دليل چقرمگي بهتر

شکل  .6نتايج آزمايش مقاومت خمشي نمونههاي مختلف (ميلههاي خطا و اعداد روي آنها بيانگر انحراف معيار استاندارد
هستند)

همانطور که در شکل  6پيداست ،با افزايش سرباره

مخلوط بتن غلتکي ميشود ،که عمدتاً به دليل مقدار زياد

فوالد جايگزين مصالح سنگي ،مقاومت خمشي کاهش

 CaOآزاد در سرباره فوالد است .اين عامل ميتواند منجر

يافت .نمونه حاوي  %100سرباره فوالد نسبت به نمونه

به انبساط و تشکيل ميکروترکهاي بيشتر بين سرباره و

کنترلي %30 ،کاهش در مقاومت خمشي  28روزه را نشان

خمير سيمان و در نهايت تضعيف اتصال بين آنها شود.

ميدهد؛ ولي مقدار آن بيشتر از حداقل مقدار قابل قبول

همانند مقاومت فشاري و کششي ،مقاومت خمشي

است .از آنجا که در اين پژوهش جايگزيني مصالح هم

نمونههاي حاوي سرباره فوالد نيز بيشتر از نمونههاي

در بخش درشتدانه و هم در بخش ريزدانه انجام شد،

حاوي مصالح خرده آسفالتي با مقدار معادل است.

علت کاهش مقاومت خمشي را ميتوان اين گونه تحليل
کرد که وجود سرباره فوالد ريزدانه (با سطح مخصوص
زياد) باعث ايجاد خصوصيات مکانيکي نامطلوب در
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 .5-4چقرمگي

سنگي طبيعي است ،که  %30افزايش چقرمگي را نسبت

چقرمگي ،جذب انرژي پيش از شکست را نشان ميدهد.

به نمونه کنترلي نشان ميدهد .اين عامل به دليل افزايش

اين پارامتر بستگي به ظرفيت تحمل بار و تغييرشکل

انعطافپذيري و جذب انرژي مخلوطهاي حاوي مصالح

مربوطه پيش از شکست دارد .شکل  ،7مقايسه چقرمگي

خرده آسفالتي ميباشد .در واقع ،با کاهش مقاومت

مخلوطهاي بتن غلتکي با مدت زمان عملآوري  28روز

خمشي ،چقرمگي زياد ميشود .در مخلوطهاي حاوي

را نشان ميدهد .مطابق اين شکل ،با افزايش مصالح خرده

مصالح سنگي طبيعي ،عالوه بر اين که مقاومت خمشي

آسفالتي به عنوان جايگزين مصالح سنگي طبيعي،

بيشتر بود ،شکست به صورت ناگهاني و سريع اتفاق افتاد.

چقرمگي افزايش مييابد .بيشترين مقدار مربوط به نمونه

زيرا هر چه تحمل بار بيشتر باشد ،شکست سريعتر اتفاق

حاوي  %100مصالح خرده آسفالتي جايگزين مصالح

ميافتد و جذب انرژي کمتر ميشود.

شکل  .7نتايج آزمايش چقرمگي روي نمونههاي  28روزه

همچنين ،با افزايش سرباره فوالد جايگزين مصالح

مخلوط  ،R50S50ميزان چقرمگي  4468نيوتن ميليمتر

سنگي طبيعي ،ميزان چقرمگي افزايش يافت .به طوري که

ميباشد و باالخره چقرمگي مخلوط حاوي  %100سرباره

با جايگزيني کل مصالح سنگي طبيعي با سرباره فوالد،

فوالد  4294نيوتن ميليمتر است .در واقع ،تأثير مصالح

چقرمگي  15/7درصد افزايش يافت .مطالعات گذشته نيز

خرده آسفالتي در افزايش چقرمگي بيش از سرباره فوالد

نشان داده که با جايگزيني بخش درشتدانه مصالح سنگي

است.

با سرباره فوالد ،چقرمگي شکست در عملکرد برشي
افزايش مييابد (روحاالميني و همکاران .)2019 ،بدين

 .5-5قابليت جذب انرژي

ترتيب مشاهده ميشود که افزايش چقرمگي بتن غلتکي

انرژي جذب شده را ميتوان با محاسبه مساحت زير

حاوي سرباره فوالد در مقايسه با مصالح خرده آسفالتي

منحني بار -تغييرشکل حاصل از آزمايش خمش سهنقطه-

کمتر است .به عنوان مثال ،چقرمگي مخلوط حاوي %100

اي بهدست آورد .در شکل  ،8مقدار انرژي جذب شده

مصالح خرده آسفالتي 4820 ،نيوتن ميليمتر است .با

درنمونههاي  28روزه داراي  %100از هر يک از مصالح

جايگزين کردن مصالح خرده آسفالتي با سرباره فوالد،

مورد استفاده و همچنين نمونههاي حاوي ترکيب %50

ميزان چقرمگي به تدريج کاهش يافت .به عنوان مثال ،در

مصالح سنگي طبيعي و  %50مصالح خرده آسفالتي و
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ترکيب  %50مصالح سنگي طبيعي و  %50سرباره فوالد

چسبندگي زياد بين سنگدانه و مالت سيمان ،ترک از ميان

نشان داده شده است .هرچه انرژي جذب شده بيشتر

ذرات سنگدانه انتشار مييابد .در مقابل ،براي مخلوط بتن

باشد ،انعطافپذيري نمونه تا وقوع شکست بيشتر خواهد

غلتکي حاوي مصالح خرده آسفالتي ،قير يک فيلم نازک

بود .همانطور که مشاهده ميشود ،نمونه حاوي %100

در سطح مشترک مالت سيمان و مصالح تشکيل ميدهد،

مصالح خرده آسفالتي ( )R100بيشترين تغييرشکل را

که ممکن است مانع انتشار ترک شود .از اين رو ،ترک در

پيش از شکست تحمل کرده است؛ عليرغم اين که مقدار

دور ذرات مصالح سنگي ايجاد ميشود و اين پديده منجر

بار حداکثر کمتري را نسبت به ساير مخلوطهاي مورد

به افزايش تغييرشکل نهايي نمونه قبل از شکست کامل و

بررسي دارد .بدين ترتيب ،افزودن مصالح خرده آسفالتي،

نهايتاً جذب انرژي بيشتر ميگردد ،که به طور مستقيم به

نمونهها را انعطافپذيرتر و تغييرشکلپذيرتر ميکند و

طول مسير ترک بستگي دارد (هوانگ و همکاران.)2008 ،

انتظار ميرود که در معرض بارهاي مکرر ،رفتار بهتري

مخلوط حاوي  %100سررررباره رفتار بينابين دو مخلوط

داشته باشند .بر اساس مشاهدات آزمايشگاهي نيز در

مذکور را دارا ميباشررد .نکته قابل توجه اين که مخلوط

هنگام انجام آزمايش مقاومت فشاري ،نمونههاي حاوي

حاوي ترکيب  %50م صالح سنگي طبيعي و  %50م صالح

 %100مصالح سنگي طبيعي بر خالف نمونههاي حاوي

خرده آ سفالتي جذب انرژي بي شتري ن سبت به مخلوط

 %100مصالح خرده آسفالتي ،به سرعت و به طور ناگهاني

حاوي  %100سرباره فوالد دارد .واضح است ،که مخلوط

به مرحله شکست ميرسيدند .در حالي که در نمونههاي

حاوي ترکيب  %50مصالح خرده آسفالتي و  %50سرباره

حاوي  %100مصالح خرده آسفالتي ،گسيختگي به

فوالد داراي ميزان جذب انرژي کمتري از مخلوط تماماً

صورت تدريجي و سطح ترک در زمان گسيختگي اندک

خرده آسرررفالتي و بيشرررتر از مخلوط تماماً سرررربارهاي

بوده است .در مخلوط بتن غلتکي معمولي ،به دليل

ميباشد.

شکل  .8منحني بار -تغييرشکل پنج مخلوط بررسي شده از نمونههاي  28روزه
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 .5-6مقاومت سايشي

يافت ،که ميتواند به دليل چسبندگي ضعيف بين مالت

مقاومت سايشي يکي از پارامترهاي مهم در روسازي بتن

سيمان و مصالح حاوي قير حتي در سطح باشد .اين نتايج،

غلتکي است ،زيرا سطح آن هميشه در معرض سايش

پتانسيل استفاده از  RAPدر مخلوطهاي بتن غلتکي را به

ناشي از الستيکهاي وسايل نقليه خواهد بود .در اين

عنوان يک سطح رويه روسازي محدود مينمايد .با اين

پژوهش ،مقاومت سايشي مخلوطهاي مختلف با استفاده

وجود ،مخلوط  N75R25ميتواند براي روسازي راه

از تعيين افت وزني در آزمايش کانتابرو مشخص شد.
هرچه درصد افت وزني کمتر باشد ،مقاومت سايشي

پيشنهاد شود ،زيرا اين مخلوط آنطور که از نتايج بر مي-
آيد ،مقاومت قابل مقايسهاي با مخلوط کنترلي دارد.

بيشتر است .همانطور که در شکل  9مشاهده ميشود ،با

نکته شايان ذکر اين که با افزايش سرباره فوالد به

توجه به مطالعات ،مخلوط کنترلي ( )N100با افت وزني

عنوان جايگزين مصالح سنگي طبيعي ،مقاومت سايشي

 ،%12مقاومت سايشي مناسبي را داراست .با افزايش

افزايش يافت .بيشترين مقاومت سايشي مربوط به مخلوط

مصالح خرده آسفالتي به عنوان جايگزين مصالح سنگي

داراي  %100سرباره کوره فوالد ( )S100ميباشد .اين امر

طبيعي ،افت وزني افزايش و در نتيجه مقاومت سايشي

به دليل بافت ناهموار سرباره فوالد است .عالوه بر آن ،از

کاهش يافت .در مورد مقاومت سايشي مخلوطهاي

آنجايي که جايگزيني مصالح با سرباره فوالد شامل مصالح

حاوي مصالح خرده آسفالتي ،در مخلوطهاي N50R50

سنگي ريزدانه نيز ميشود ،توانايي سرباره فوالد ريزدانه

و  N25R75در مقايسه با مخلوط کنترلي (،)N100

در افزايش واکنش پوزوالني باعث پر کردن منافذ و

مقاومت سايشي به ترتيب حدود  %47و  %66کاهش

متراکمتر شدن سطح مشترک بين ماتريس سيمان و
مصالح ميشود.

شکل  .9افت وزني کانتابرو در مخلوطهاي مختلف  28روزه

فلزات سنگين شامل سرب ،جيوه ،نيکل ،کروم ،کادميوم،

 .5-7تراوش مواد آالينده ()TCLP

مس و روي بررسي شد .غلظت فلزات سنگين در شيرابه

آزمون  TCLPبراي بررسي تأثيرات زيستمحيطي مصالح

سرباره فوالد ريزدانه و مخلوطهاي بتن غلتکي شامل

خرده آسفالتي و مخصوصاً سرباره فوالد ،قبل و بعد از

 %100از هر يک از مصالح ،در جدول  5ارائه شده است.

کاربرد در بتن غلتکي استفاده شد .در اين تحقيق ،غلظت

همانطور که مشاهده ميشود ،غلظت سرب و کادميوم در
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سرباره فوالد بيشتر از حد مجاز تعيين شده به وسيله

سيمان پرتلند در جذب مقدار زيادي کادميوم ،کروم و

دستورالعمل  EPA-1311سازمان حفاظت محيطزيست

روي نسبت داد (مدرس و همکاران .)2018 ،در ساير

آمريکا ميباشد .در حالي که غلظت اين فلزات سنگين

مخلوطها نيز مقدار غلظت فلزات سنگين کمتر از حد

در مخلوط حاوي سرباره ( )S100بعد از  28روز

مجاز است .اين امر نشان ميدهد که مخلوط بتن غلتکي

عملآوري کمتر از حد مجاز است .در واقع ميتوان گفت

ميتواند فلزات سنگين موجود را تثبيت و جامدسازي

که ماتريس سيمان ميتواند اين فلزات سنگين را در خود

کند و شيرابه اليههاي بتني اثرات مخربي بر آبهاي

حل نمايد .مقاومت فشاري را نيز ميتوان به توانايي

سطحي و زيرزميني نخواهد داشت.

جدول  .5نتايج آزمايش تراوش مواد آالينده
غلظت فلزات سنگين در شيرابه ()mg/l
نمونه
سرباره فوالد

Pb
6/89

Hg
0/01

Ni
0/01

Cr
0/03

Cd
1/25

Cu
0/13

Zn
0/08

N100

Nd1

Nd

0/36

0/63

0/06

R100

0/09

Nd

0/03

0/03

0/08

Nd
0/04

0/09

S100

3/87

Nd

Nd

0/02

0/48

0/06

5

0/2

25

5

1

25

معيار مقررات
TCLP

Nd
0/05
25

 .8-5بحث در مورد نمونههاي ترکيبي

نمونه کنترلي  15/8درصد کاهش را نشان ميدهد.

همانطور که پيش از اين نيز ذکر شد ،يکي از اهداف مهم

مقاومت کششي نمونههاي ،N50S50 ،N50R50

اين پژوهش به حداقل رساندن استفاده از مصالح سنگي

 N50R25S25 ،N25S75و  N25R25S50بيش از حداقل

طبيعي جهت صرفهجويي در هزينه و جايگزيني با مصالح

مقادير مجاز مطابق استاندارد مربوطه است .بيشترين

ضايعاتي به منظور برآورده کردن اهداف زيستمحيطي

مقاومت کششي ميان اين نمونهها مربوط به نمونه

است .در مورد نمونههاي ترکيبي ،نمونههاي  28روزهاي

 N50S50است ،که نسبت به نمونه 18/5 ،N50S25R25

که با کمترين ميزان مصالح سنگي طبيعي ،حداقل

درصد افزايش و نسبت به نمونه کنترلي  21/5درصد

معيارهاي الزم براي استفاده از بتن غلتکي در روسازي

کاهش را نشان ميدهد .بجز نمونه  ،R75S25ساير نمونه-

راه را مطابق استانداردها کسب نمودند ،به شرح زير مي-

هاي ترکيبي ،حداقل مقاومت خمشي الزم بر اساس

باشند:

استاندارد را کسب کردند ،که بيانگر اين است که

در خصوص مقاومت فشاري ،نمونههاي ،N50R50

مخلوطهاي بتن غلتکي در مجموع ،ضعف کمتري در

 N50S50و  N50S25R25حداقل مقاومت فشاري مجاز

مقابل تنشهاي خمشي دارند .در اين ميان ،نمونه

مطابق استاندارد را برآورده نمودند .بيشترين مقاومت

 N50S50نسبت به نمونه  10/5 ،N50S25R25درصد

فشاري ميان اين نمونهها ،مربوط به نمونه  N50S50است،

افزايش و نسبت به نمونه کنترلي  12/4درصد کاهش را

که نسبت به نمونههاي  N50R50و  ،N50S25R25به

نشان ميدهد.

ترتيب  12/8درصد و  10/2درصد افزايش و نسبت به
- Not detected
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نمونههاي ترکيبي ،نسبت به نمونه حاوي %100

پژوهش ،با کاهش  %50در استفاده از مصالح سنگي

مصالح سنگي طبيعي ،چقرمگي و جذب انرژي بيشتري

طبيعي ميتواند عالوه بر کاهش آلودگيهاي

داشتند .بالطبع ،با افزايش مصالح خرده آسفالتي و سرباره

زيستمحيطي ،به حفظ اين منابع غيرقابل جايگزين کمک

فوالد ،نه تنها حداقل معيارها برآورده ميگردد ،بلکه

کند .مصالح خرده آسفالتي ،يک محصول ضايعاتي است

چقرمگي و جذب انرژي افزايش مييابد .چقرمگي نمونه

و به صورت محلي در دسترس است .هزينه آن بسيار

 N50S25R25به دليل دارا بودن  %25مصالح خرده

ناچيز در نظر گرفته ميشود .با اين حال ،مشمول هزينه

آسفالتي به جاي سرباره فوالد ،نسبت به نمونه ،N50S50

شکستن و خرد کردن مصالح است .اين هزينه حدود %1

 6/7درصد افزايش و همچنين نسبت به نمونه کنترلي

کل هزينه توليد يک متر مکعب بتن غلتکي ميباشد

 13/4درصد افزايش را نشان ميدهد .اگرچه نمونههاي

(دبارما و همکاران .)2019 ،از آنجا که سرباره فوالد

حاوي مقدار زياد مصالح خرده آسفالتي مقاومت سايشي

محصول جانبي و پسماند صنعت فوالد است ،توليد آن

مناسبي نداشتند ،ولي با توجه به بيشتر بودن مقاومت

هيچگونه مصرف انرژي و انتشار دياکسيد کربن را در

سايشي نمونه حاوي سرباره فوالد حتي نسبت به نمونه

پي ندارد .از يک طرف ،هزينههاي حمل و نقل مصالح از

حاوي مصالح سنگي طبيعي ،با جايگزيني بخشي از

معادن سنگ تا محل ساخت و اجراي بتن هم براي مصالح

مصالح خرده آسفالتي با سرباره فوالد ،مقاومت سايشي

سنگي طبيعي و هم مصالح ضايعاتي وجود دارد و از

نمونههاي ترکيبي ارتقا مييابد .به عنوان مثال ،نمونههاي

طرفي ديگر کاهش هزينههاي زيستمحيطي ناشي از

 N25R25S50 ،N50R25S25 ،N50S50و R25S75

برداشته شدن مصالح خرده آسفالتي از محل دپو و سرباره

داراي مقاومت سايشي قابل مقايسهاي با مخلوط کنترلي

فوالد از زمينهاي اطراف کارخانه را نيز بايد در نظر

هستند و حتي نمونه  N50S50درصد افت وزني کمتري

داشت .در نتيجه ،کاهش استفاده از مصالح سنگي طبيعي،

را نسبت به نمونه کنترلي نشان ميدهد ( 16/4درصد در

عالوه بر صرفه اقتصادي ،بازيابي انرژيهاي صرف شده

برابر  .)%18بدين ترتيب ،با ترکيب مناسبي از مصالح

در توليد ضايعات و کمک به حل مشکالت مربوط به

سنگي طبيعي ،مصالح خرده آسفالتي و سرباره ميتوان به

محل دفع ضايعات را نيز در پي دارد.

مقاومت سايشي کافي دست يافت.
در خصوص جنبه زيستمحيطي نمونههاي ترکيبي،
با توجه به اين که غلظت برخي فلزات نظير سرب و

 .6نتيجهگيري
در اين پژوهش ،امکان استفاده از مصالح خرده آسفالتي

کادميوم در سرباره فوالد بيش از حد مجاز دستورالعمل-

و سرباره فوالد و ترکيبي از آنها به عنوان جايگزين مصالح

هاي مربوطه ميباشد و در صورت استفاده در بتن غلتکي،

سنگي طبيعي در روسازي بتن غلتکي مورد بررسي قرار

غلظت آنها به کمتر از حد مجاز کاهش مييابد ،مسلماً از

گرفته است .آزمايشهاي مورد استفاده شامل آزمايشهاي

اثرات تخريبي ناشي از شيرابههاي اين ضايعات در

مکانيکي و آزمايش  TCLPبه عنوان يک آزمايش

طبيعت کاسته خواهد شد.

زيستمحيطي ميباشد .اهم نتايج به دست آمده به شرح

با توجه به موارد مذکور ،نمونههاي ترکيبي N50S50

زير است:

و  N50S25R25حداقل معيارهاي مربوط به آزمايشهاي

 -استفاده از مصالح خرده آسفالتي و سرباره کوره فوالد

به کار رفته در اين پژوهش را برآورده کردند.

به عنوان جايگزين مصالح سنگي طبيعي باعث کاهش

نمونه  N50S25R25به عنوان يکي از نمونههاي

مقاومت فشاري ،مقاومت کششي و مقاومت خمشي

مناسب حاوي هردو مصالح ضايعاتي مورد استفاده در اين
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مخلوطهاي بتن غلتکي ميشود .با افزايش اين مصالح

 -روسازي بتن غلتکي حاوي مصالح خرده آسفالتي و

ضايعاتي ،عمدتاً به دليل کاهش چسبندگي بين اين مصالح

سرباره فوالد اثرات مخربي بر آبهاي سطحي و

و مالت سيمان ،مقاومتهاي مکانيکي مذکور کاهش مي-

زيرزميني نخواهد داشت .عليرغم باال بودن غلظت

يابد .تأثير افزايش مصالح خرده آسفالتي بر کاهش

فلزات سنگين در شيرابه سرباره فوالد ريزدانه ،در صورت

مقاومت مکانيکي بتن غلتکي بيشتر از سرباره فوالد است.

استفاده از سرباره فوالد در بتن غلتکي ،غلظت فلزات

استفاده از مصالح خرده آسفالتي احتماالً به علت وجود

سنگين در شيرابه اليه بتني به کمتر از حد مجاز کاهش

پوشش قير ،تأثير منفي کمتري بر مقاومت خمشي نسبت

مييابد.

به مقاومت فشاري داشته است.

 -براساس يافتههاي اين پژوهش ،ترکيب مناسبي از

 -با افزودن مصالح خرده آسفالتي و سرباره فوالد ،به دليل

مصالح خرده آسفالتي و سرباره فوالد به عنوان جايگزين

افزايش انعطافپذيري ،چقرمگي افزايش مييابد .تأثير

بخشي از مصالح سنگي طبيعي ،با برآورده کردن حداقل

مصالح خرده آسفالتي در افزايش چقرمگي بيش از سرباره

معيارهاي قابل قبول روسازي بتن غلتکي مطابق

فوالد است.

استانداردهاي مربوطه ،ميتواند عالوه بر کاهش آلودگي-

 -مخلوطهاي حاوي مصالح خرده آسفالتي و سرباره

هاي زيستمحيطي ،هزينههاي مربوط به مصرف مصالح

فوالد بيشتر ،عليرغم کاهش در ميزان بار حداکثر ،جذب

طبيعي را کاهش دهد.

انرژي بيشتري را دارند .بدين ترتيب ،انعطافپذيري اين

 -با توجه به يافتههاي اين پژوهش و با ديدگاه استفاده

نمونهها تا وقوع شکست بيشتر خواهد بود و انتظار مي-

از حداقل مصالح سنگي طبيعي ،از ميان مخلوطهاي بتن

رود که در معرض بارهاي مکرر ،رفتار بهتري داشته

غلتکي ترکيبي مورد استفاده ،مخلوط حاوي  %50مصالح

باشند.

سنگي طبيعي و  %50سرباره فوالد و همچنين مخلوط

 -با افزايش مصالح خرده آسفالتي مقاومت سايشي

حاوي  %50مصالح سنگي طبيعي %25 ،سرباره فوالد و

مخلوط بتن غلتکي به دليل چسبندگي ضعيف بين مصالح

 %25مصالح خرده آسفالتي ميتوانند براي ساخت

حاوي قير و مالت سيمان حتي در سطح ،کاهش مييابد.

روسازي پيشنهاد شوند .اين پيشنهاد محدود به مشخصات

از طرف ديگر ،با افزايش سرباره فوالد ،مقاومت سايشي

مصالح و آزمايشهاي مربوط به اين پژوهش بوده و براي

روسازي به دليل بافت ناهموار سرباره و متراکمتر شدن

اجرايي شدن بايد توسط آزمايشهاي بيشتر و پژوهش-

سطح مشترک بين اين مصالح و ماتريس سيمان افزايش

هاي ميداني ،اعتبارسنجي شود.

مييابد .بدين ترتيب در صورت استفاده ترکيبي از مصالح
خرده آسفالتي و سرباره فوالد ،ضعف مربوط به سايش
مصالح خرده آسفالتي جبران خواهد شد.
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