ةٍام خدا
دکحر غهی ىػظيی  :طرکث ىٍِدشی شازه ةحً خاورىیاٌَ
ةحً غهطکی( ) Roller Compacted Concrete: RCC
چکیده  :ةحً غهحکی یک فٍاوری در خال رطد و جّشػَ در دٌیا ةّده و کارةرد وشیػی در شد شازی  ،راُِا ةا
جرافیک شٍگیً ،ةٍادر،اشکهَ ُا،فرودگاُِا،ىدّطَ ُای صٍػحی ،پارکیٍگِا،راُِای ارجتاطی و روشازی راه و
غیره دارد .
در ةحً غهحکی شدشازی اٌدازه شٍگداٌَ درطححر از ةحً ىػيّنی ةّده و از  50ىیهیيحر جا ةیض از 100
ىیهیيحر اشحفاده ىیگرددو غیار شیيان آن کو ىیتاطد.
ةحً غهحکی روشازی اٌدازه داٌَ ةٍدی ىصانح خداکثر  19ىیهیيحر ةّده و ةا غیار شیيان  250کیهّگرم در ىحر
ىکػب ةحً ىلاوىث فظاری  7روزه ىػادل  230کیهّگرم ةرشاٌحیيحر ىرةع و  28روزه ىػادل  320کیهّگرم
ةر شاٌحیيحرىرةع ةدشث آىده اشث.
ىخهّطی از شٍگداٌَ ُا  ،شیيان و آب داخم دشحگاه ىخهّط کً ةصّرت ةحً ةا اشالىپ صفر ىیکس طده
وةٍام ةحً غهحکی ةّشیهَ فیٍیظر پخض و ةا غهحک ویتره و شپس غهحک چرخ الشحیکی کّةیده و ىحراکو
ىیگردد.
پس از کّةیدن و ىحراکو کردن ةحً کیّریٍگ و ىرطّب ٌگَ داطحً شطح ةحً ةيدت یک ُفحَ ضروری
ىیتاطد.
کهید واژه ُا :ةحً غهحکی  ، RCCآشفانث كیری ،ىلاوىث فظاری ،شیکم یختٍدان  ،دوام  ،پایداری  ،ىدیط
زیصث،روشازی راه ةا ىصانح طصحَ و غیر طصحَ
جاریخچَ ی ةحً غهحکی :
ىٍِدشیً کاٌادایی پیظروان ةحً غهطکی در دٌیا ةّده اٌد در ایانث ةریحیض کهيتیا ()British cloumbia
در شال  1970ةحً غهحکی را ةرای ىدّطَ شازی کارخاٌجات انّار ةا ةار جرافیکی شٍگیً در وٌکّور کاٌادا
آغازطدٌ .حیجَ ةحً غهحکی رضایث ةخض ةّد .رو شازی ةحً غهحکی در ىدّطَ ُای صٍػحی کارةرد وشیػی
در کاٌادا پیدا کرد .و اونیً ةحً غهحکی در اروپا در شال  1970در جاده ُای ةا ةار جرافیکی کو در اشپاٌیا
اشحفاده گردید.

شال  1975ارجض اىریکا در ایانث ىی شی شی پی در یک ایصحگاه ىطانػاجی یک جاده دشحرشی ةصّرت
آزىایظی از ةحً غهحکی اخداث ٌيّد ٌحیجَ از نداظ اكحصادی و طّل غير و شرغث اجرا غانی ةّد.
در شال  1984اىریکا در پایگاه ٌظاىی ُّد جگزاس پارکیٍگ جاٌک ُا و وشایم ٌلهیَ ئ ٌظاىی شٍگیً از ةحً
غهحکی اشحفاده ٌيّد کَ ةصیار ىّفلیث آىیز ةّد و پروژه ُای روشازی جاده و پارکیٍگ وشایم ٌلهیَ چرخ
زٌجیری ةَ ىصاخث  324000ىحر ىرةع در پایگاه ٌظاىی درام (ٌ )Drumیّیّرك و روشازی پارکیٍگ
اجّىتیم طرکث جٍرال ىّجّر در ایانث جٍصی ةَ ىصاخث  405000ىحر ىرةع در آىریکا اجرا گردید
و در شال  1992طرکث شیف وی ةرای روشازی ىدّطَ اٌتار خّد در ایانث کانیفرٌیا  226000ىحر ىرةع
اجرا گردید.

در شال  1987در ژاپً اونیً ةحً غهحکی ةَ ةِره ةرداری رشید و جا شال  1997خدود  1800000ىحر ىرةع
روشازی ةحً غهحکی در ژاپً شاخحَ طد.
در کظّر ُای ىانزی – فراٌصَ – ٌروژ  -فٍالٌد -داٌيارك – آنيان – اشحرانیا و آرژاٌحیً طروع ةَ روشازی
ةحً غهحکی کردٌد.
جا پایان شال  1990شطح روشازی ةحً غهحکی در اروپا ةیض از  12000000ىحر ىرةع اجرا کَ ةیض از ٌیيی
از آن در اشپاٌیا شاخحَ طد .و خدود  1500000ىحر ىرةع از ایً شطح ةرای ةزرگراه ُا و راه ُای اصهی
ةّده اشث.

ىلایصَ روشازی ُای ةحٍی (صهب) وآشفانحی (اٌػطاف پذیر)
ىزیث رویَ ُای ةحٍی در ىلایصَ ةا آشفانحی :
رویَ ةحٍی در ٌّاخی ةا ىلاوىث ةصحر کو و جرافیک شٍگیً ٌصتث ةَ روشازی آشفانحی ارجح جر اشثُ .زیٍَ
جػيیر و ٌگِداری روشازی ةحٍی در ىلایصَ ةا آشفانحی کيحر ىیتاطد.
غير ىفید رویَ ُای ةحٍی چٍدیً ةراةر ةیظحر از روشازی ُای آشفانحی ةّده و ةَ دنیم فراُو شاخحً دید
ةیظحر در طب ةرای اشحفاده کٍٍدگان روشازی ةحٍی از ٌظر ایيٍی ٌصتث ةَ آشفانث ارجح جر اشث.
ضخاىث روشازی ةحٍی در ىلایصَ ةا روشازی آشفانحی کيحر اشث و در ٌحیجَ در ٌّاخی کَ ىددودیث
ضخاىث وجّد دارد ارجدیث داطحَ و در غیً خال در ىصرف ىصانح ٌیز صرفَ جّیی ىی گردد.
ةَ دنیم صرفَ جّیی در ةکارگیری ىصانح در الیَ ةحٍی جخریب ىٍاةع طتیػی و ىدیط زیصث ٌصتث ةَ
آشفانث کيحر صّرت ىی گیرد.
در ىٍاطق طیب دار کُّصحاٌی ةا جػداد زیاد وشایم ٌلهیَ شٍگیً کَ روشازی آشفانث جّاةگّ ٌيی ةاطد
روشازی ةحٍی ىی جّاٌد ةَ غٍّان گزیٍَ ی خّةی ىد ٌظر كرار گیرد.
در طرایط ىدیطی ةا دىای زیاد غيهکرد روشازی ةحٍی ةِحر از آشفانحی اشث.
کارةرد ةحً غهحکی در شاخث شد ُا و پارکیٍگ فرودگاه ُا  -راه ُای ارجتاطی :ىدّطَ و جرىیٍال ُای ةٍادر
و روشازی راه و غیره ةّده و ةرای ةحً غهحکی شد شازی اٌدازه ی شٍگداٌَ درطث جر از ةحً ىػيّنی و از 50
ىیهیيحر جا ةیض از  100ىیهیيحر و غیار شیيان کيحر از ةحً ىػيّنی ىی ةاطد.
ةحً غهحکی ىخهّطی از شٍگداٌَ ُا –شیيان و آب داخم دشحگاه ىخهّط کً ةَ صّرت ةحً ٌيدار ةا اشالىپ
صفر ىیکس طده و ةَ وشیهَ ی فیٍیظر پخض ةا غهحک ُای ویتره و شپس غهحک ُای چرخ الشحیکی
کّةیده و ىحراکو ىی گردد پس از ىحراکو کردن ةحً کیّریٍگ و ىرطّب ٌگِداطحً شطح ةحً ةَ ىدت یک
ُفحَ ضروری ىی ةاطد
جِث ةِتّد خصّصیات طکم پذیری و افزایض ىلاوىث خيظی ةحً غهحکی اشحفاده از انیاف پهیيری ىاکرو
شازه ای ةاغخ افزایض طکم پذیری ةحً – افزایض ىلاوىث خيظی –پیظگیری از ایجاد جرك و افزایض
ىلاوىث ةحً غهحکی در ىلاةم ضرةَ افزایض دوام ةحً در ىلاةم خصحگی خیاجی ةحً و پایداری و جذب اٌرژی
خيظی در طّالٌی ىدت ىی گردد.
در خال خاضر در کظّر آىریکا و کاٌادا و کظّرُای اروپایی و خاور دور ةحً غهحکی ةرای روشازی جرافیک
ةصیار شٍگیً در طرایط آب و ُّای ٌاىصاغد و شرىا و یختٍدان و گرىای طدیدجایگزیً آشفانث كیری
گردیده اشث.

ةر طتق آئیً ٌاىَ  ACI 207.5 R89ةرای ةحً غهحکی و جراکو پذیری  Compactibilityةر طتق
اشحاٌدارد ASTM C 1170آزىایض ىیگردد.
اشحفاده از شیياٌِای پّزوالٌی کارایی ةحً غهحکی را ةَ اٌدازه كاةم جّجِی افزایض خّاُد داد .

فیٍیظرُای جدید ةا جٍظیيات نیزری ةرای ةحً غهحکی ةَ ةازار آىده کَ دارای طيظَ و ویتره ةّده و ةحً
ٍُگام پخض و جصطیح طيظَ گیری و شپس ةا ویتره ىرجػض ىیگرددو شطح ةحً غهحکی در خد روشازی
ُای آشفانث كیری صاف و ىصطح ىیتاطد.
ضخاىث ةحً غهطکی جا  25شاٌحیيحر و ىیزان جراکو خدود  90جا  95درصد خداکثر جراکو اٌجام طده در
آزىایظگاه ىیتاطد زىان کارکردغهحکِای پظث فیٍیظر کيحر و شرغث وکیفیث افزایض یافحَ و کارةرد ةحً
غهحکی یکی از ارزان جریً و ةادوام جریً روش اجرا جتدیم طده اشث.
ىصانح غیر طصحَ و فیهر طتیػی ریز داٌَ غیر خيیری غتّری از انک  200در خد  7/5درصد ةدون طصحظّ
ىیحّاٌد در ىخهّطِای ةحً غهحکی ىصرف گردد.
اشحفاده از ىیکروشیهیس کیفیث روشازی ةحً غهحکی را افزایض ىیدُد.
ىصانح ٌخّدی و ةاداىی جا خداکثر  19ىیهیيحر ىاشَ طکصحَ و فیهر طتیػی و غیار شیيان  250کیهّگرم
شیيان در ىحر ىکػب ةحً غهحکی ىلاوىث فظاری  7روزه ىػادل  230کیهّگرم ةر شاٌحیيحر ىرةع و  28روزه
ىػادل  320کیهّگرم ةر شاٌحیيحر ىرةع ةدشث آىده اشث.
ةا جّجَ ةَ گراٌی كیر و آنّدگی زیصث ىدیطی ُیدروکرةّرُا ٌاطی از پخث نکَ گیری غير کّجاه و گراٌی
كیيث جيام طده آشفانث روشازی از گردوٌَ ىصرف کظّرىان خارج خّاُد طد .
از طرفی جّنید شانیاٌَ خدود  60ىیهیّن جً شیيان در ایران و ارزاٌی ىصانح و كیيث جيام طده پاییً،
اجرای شریع و آشان ،ىلاوىث و دوام و شازگاری ةا ىدیط زیصث و ُّای گرم و شرد ،ةحً غهحکی درآیٍده در
پروژه ُای شد شازی ،روشازی راه ةا جرافیک شٍگیً،ةٍادر،اشکهَ ُا ،فرودگاه ُا،ىدّطَ ُای صٍػحی،
پارکیٍگ ُا ،راه ُای ارجتاطی و غیره کارةرد وشیػی خّاُد داطث.
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