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ّای  هحَطِدر  اًَاع رٍساسی ّای بتٌیبِ کارگیزی اقتصادی -بزرسی فٌی

 تزافیک سٌگیي با تَجِ بِ افق بیست سالِ صٌؼتی

  (هطالؼِ هَردی: هٌْذسیي هطاٍر ایوي پٌام راُ)

 
 3هحوذاهیي صزاف، 2ًسین ٍحیذپَر، 1سیزٍس رادکیا

 اُ، خَصػتبى، اَّاصدکتشی ساُ، هذیشؾبهل ؿشکت هٌْذػیي هـبٍس ایوي پٌبم س -1

 ؿشکت هٌْذػیي هـبٍس ایوي پٌبم ساُ، خَصػتبى، اَّاص کبسؿٌبػی اسؿذ ساُ، هذیش اهَس هطبلؿبت -2

 ؿشکت هٌْذػیي هـبٍس ایوي پٌبم ساُ، خَصػتبى، اَّاص کبسؿٌبػی اسؿذ ساُ، کبسؿٌبع اهَس هطبلؿبت -3

 

 

 

 

 

  چكیذُ
ّبی ، هَدّبی ػٌگیي دس هٌبطق گشهؼیش کِ اغلت داسای ًبّوَاسیّبی آػفبلتی دس هحَسثب تَرِ ثِ هـکالت سٍػبصی

اػت، کبسثشد دال ثتٌی ثِ ؾٌَاى الیِ هقبٍم ٍ ثبدٍام، ثبؾج سفؽ هـکالت هضثَس ٍ کبّؾ  دیگش خشاثی ّبثلٌذ ٍ هتَالی ٍ 

َػؿِ پبیذاس اهشی ثشسػی سٍػبصی ّبی ثتٌی ثب تَرِ ثِ هؼئلِ حفع هحیط صیؼت ٍ تاص طشفی  .دٍسُ تؿویشات خَاّذ ؿذ

 ارتٌبة ًبپزیش ثِ ًػش هی سػذ.

ّذف اص اًزبم ایي پظٍّؾ اًتخبة ثْتشیي گضیٌِ سٍػبصی هَسد ًیبص ربدُ ّبی دػتشػی ثِ یکی اص ػبیت ّبی كٌؿتی 

رٌَة کـَس ٍ تشافیک ػٌگیي ایزبد ؿذُ ثش سٍی آى، ثب تَرِ ثِ افق ثیؼت ػبلِ هی ثبؿذ کِ ثب طشاحی اًَاؼ سٍػبصی 

تٌی اص رولِ سٍػبصی ثتٌی ػبدُ دسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح دسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح پیَػتِ، سٍػبصی ثتٌی ّبی ث

سٍػبصی ثتي ًْبیت دس  اقتلبدی اًزبم هی پزیشد. -پیؾ تٌیذُ ٍ سٍػبصی ثتي غلتکی ٍ  ثشسػی ّشکذام اص ًقطِ ًػش فٌی

 -غلتکی اص ًقطِ ًػش فٌی ثْتشیي گضیٌِ ٍ دس کل سٍػبصی ثتي غلتکی ثب ارشای کوتش اص یک ػبؾت ثْتشیي گضیٌِ فٌی

 اقتلبدی ثشای پشٍطُ ثشسػی ؿذُ هؿشفی هی گشدد

 

 یک ػٌگیيپیؾ تٌیذُ، ثتي غلتکی، تشاف سٍػبصی ثتٌی، ثتي هؼلح، ثتي ّای کلیذی: ٍاصُ
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 هقذهِ   -1
ّبی آػفبلتی اػت. یکی اص ثبسصتشیي دالیل ایي اهش، ٍرَد هٌبثؽ ًفتی اص رولِ ّب دس ایشاى اص ًَؼ سٍػبصیسٍػبصی ثیـتش ساُ

دس هٌبطق گشهؼیش کِ اغلت ثبالخق ّبی آػفبلتی دس هحَسّبی ػٌگیي ثب تَرِ ثِ هـکالت سٍػبصی قیش فشاٍاى دس ایشاى اػت.

کِ هخلَطی اص هلبلح ػٌگی، ػیوبى ٍ آة هی ثتٌی  سٍػبصیّبی ثلٌذ ٍ هتَالی ٍ ؿکؼتگی اػت، کبسثشد ، هَدسیداسای ًبّوَا

اص طشفی ثتي ثِ ؾلت داسا ثِ ؾٌَاى الیِ هقبٍم ٍ ثبدٍام، ثبؾج سفؽ هـکالت هضثَس ٍ کبّؾ دٍسُ تؿویشات ًیض خَاّذ ؿذ. ثبؿذ 

هلبلح آى ٍ ؾذم ًیبص ثِ گشم کشدى هلبلح )ػشیؽ الحلَل ثَدى آى(، پغ  ثَدى خَاف ٍ ٍیظگی ّبی هوتبص، دس دػتشع ثَدى

ّبی ، هـکالتی ًیض دس ثخؾثتٌی سٍػبصیّبی فشاٍاى ثب ٍرَد قبثلیتاص آة پشهلشف تشیي هبدُ ؾوشاًی ثِ ؿوبس هی آیذ. 

 سٍػبصی طشاحی دس پبساهتشّب هْوتشیي اص یکی اص طشفی تشافیک ؾجَسی اص هؼیش ًیض هختلف طشاحی ٍ ارشایی آى ٍرَد داسد.

 ٍ قجل ّبیػبل دس تشافیک سؿذ سًٍذ اص آگبّی ٍ هجٌبی آهبسگیشی هَرَد ثش ّبیدس ساُ طشاحی دٍسُ دس ؾجَسی اػت. تشافیک

 ثشآٍسد ٍ آتی تَػؿِ اص ًبؿی سؿذ تخویي ًقل، ٍ اًزبم هطبلؿبت حول ثب رذیذ ّبیساُ دس ثْؼبصی( ٍ ّبیتشافیک )پشٍطُ رزة

  گشدد.هی پیؾ ثیٌی رزة، قبثلیت

( اًزبم پزیشفت سٍػبصی ثتٌی ثِ ؾٌَاى گضیٌِ ای ثْیٌِ رْت طشاحی دس هٌبطق 2003، )پظٍّـی کِ تَػط ٍالکغ دس

ػشد هؿشفی گشدیذ. دس ًتبیذ ایي پظٍّؾ آهذُ اػت کِ ثشسػی ؾذم ٍرَد خبک ّبی حؼبع ثِ یخجٌذاى دس ػبثگشیذ هْوتشیي 

 [.1] یي سٍػبصی ّب دس هٌبطق ػشدػیش هی ثبؿذؾبهل رلَگیشی اص آػیت ثِ ا

سٍػبصی ثتي  تـبثْبت فشاٍاًی هیبى( دس تحقیقبت خَیؾ ثذیي ًتیزِ سػیذًذ 2009کالًتشی ٍ ّوکبساًؾ، )ّوچٌیي 

ٍرَد داؿتِ ٍ ثتي غلتکی ثِ ؾلت دسكذ آة ثِ ػیوبى پبییي داسای هقبٍهت ثشاثش یب ثیـتش اص  سٍػبصی ثتٌی ػبدُ ٍ غلتکی

ّوچٌیي آًْب ًتیزِ گشفتِ اًذ کِ، رْت رلَگیشی اص اضوحالل صٍدسع سٍیِ ثتي غلتکی ًبؿی اص دٍسُ  ی هؿوَلی اػت.سٍػبص

 [.2] ػبًتی هتش سٍکؾ آػفبلتی اػتفبدُ ؿَد 5ّبی رٍة ٍ یخجٌذاى دس هٌبطق ػشدػیش اص 

بخت سٍػبصی ّبی ثتٌی دس ( اًزبم پزیشفت، هتذّبی طشاحی ٍ تزبسة ػ2013دس تحقیقبت دیگشی کِ تَػط تیٌی، )

دس هقبیؼِ ثب سٍػبصی آػفبلتی، اص رولِ ایٌکِ دس كَست ارشای سٍػبصی  آى ؿبیتٍ ه ضایبکـَس اػتشلیب اسائِ ؿذُ ٍ دس پبیبى ه

 [.3]ثتٌی دس پشٍط ّبی ثضسگ اص ًػش اقتلبدی هشغَى ثِ كشفِ خَاّذ ثَد، اؿبسُ ؿذُ اػت 

هختلف  ّبیتَاى اص هذل یه ،یثبسگزاس طیطشح، اّذاف ٍ ؿشا طیثب تَرِ ثِ ؿشا داسًذ کِ یاًَاؼ هختلف یثتٌ ّبییسٍػبص

سٍػبصی  ثْتشیي گضیٌِ ّذف اص اًزبم ایي پظٍّؾ اًتخبة اسائِ گـتِ اػت. (1ؿوبسُ ) هذل ّب دس رذٍل يیآى اػتفبدُ کشد. ا

ٍی آى، ثب تَرِ ثِ یي ایزبد ؿذُ ثش سربدُ ّبی دػتشػی ثِ یکی اص ػبیت ّبی كٌؿتی رٌَة کـَس ٍ تشافیک ػٌگهَسد ًیبص 

سٍػبصی ثتٌی ػبدُ دسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح  اًَاؼ سٍػبصی ّبی ثتٌی اص رولِ افق ثیؼت ػبلِ هی ثبؿذ کِ ثب طشاحی

 -ٍ  ثشسػی ّشکذام اص ًقطِ ًػش فٌیدسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح پیَػتِ، سٍػبصی ثتٌی پیؾ تٌیذُ ٍ سٍػبصی ثتي غلتکی 

 اًزبم هی پزیشد.اقتلبدی 

 

 ( هؼزفی اًَاع رٍساسی ّای بتٌی1جذٍل

 ًَع رٍساسی اختصار بِ التیي تَضیحات

(jointed plain concrete pavement) JPCP ثتٌی ػبدُ دسصداس 

(jointed reinforcement concrete pavement) JRCP ثتٌی هؼلح دسصداس 

(continuous reinforcement concrete pavement) CRCP ِثتٌی هؼلح پیَػت 

(Pre-Stress Concrete Pavement) PCP ُثتٌی پیؾ تٌیذ 

(Roller Compacted Concrete Pavement) RCCP ثتي غلتکی 
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CBR 

K  

 ػَاهل هَثز در طزح رٍساسی  -2

 تزافیک ػبَری 2-1
ب تَرِ ثِ ًوَداس دس ًوَداس اسائِ ؿذُ اػت. ث هتَػط حزن تشدد سٍصاًِ هحذٍدُ هَسد هطبلؿِ ثشاػبع آهبس ثشداؿت ؿذُ

 تَاتش حزن تشدد خَدٍسّبی ػٌگیي ًؼجت ثِ ػجک، ثب تَرِ ثِ احذاث ػبیت كٌبیؽ ػٌگیي کبهال هـخق هی ثبؿذ.

 
 ( حجن تزدد رٍساًِ هحَر هَرد ًظز1ًوَدار

 ػكس الؼول بستز بیضز   2-2
 ؿَد هحذٍد هتش ػبًتی 10 دحذٍ ثِ ایػٌگذاًِ صیشاػبع ضخبهت اػت ثْتش ای،دس كَست اػتفبدُ اص صیشاػبع ػٌگذاًِ

اص ثبس  یپغ اص ػبخت ٍ ًبؿ نیسا دس احش تحک ییوتش احتوبل ؾولکشد ًبهطلَة سٍػبصػبًت 10 حذٍد اص ثیـتش ّبی ضخبهت صیشا

 یثتٌ یّب یسٍػبص شاػبعیهلبلح ص ؾیتَرِ ثِ هـکالت هشثَط ثِ فشػب ثب دس اداهِسا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.  يیػٌگ کیتشاف

ؿَد.  یدس ًػش گشفتِ ه وبىیؿذُ ثب ػ تیتخج شاػبعی( صٌچیا 8هتش ) یػبًت 20 ،یدس طشاح ،یّب ٍ دس لجِ سٍػبصدس هحل دسص

تقشیجی  K( هقذاس 2رْت اؾوبل ایي تغییشات اثتذا اص ًوَداس ؿوبسُ )گشدد.  یؾکغ الؿول ثؼتش اكالح ه تیهٌػَس ضش يیثذ

ٍ دس  A3تب  A1ػبًتی هتشی هلبلح  15)اػتفبدُ اص دٍ الیِ  20اثش ثب ثش CBRثب تَرِ ثِ هقذاس خبک رْت هطبلؿبت اٍلیِ ٍ 

كَست لضٍم اػتفبدُ اص هَاد تخجیت کٌٌذُ، رْت افضایؾ هقبٍهت خبک ٍ سػیذى ثِ هقذاس هَسدًػش( تؿییي ؿذُ، ػپغ ثب 

ثِ رکش اػت کِ پغ اص الصم  تؿییي هی گشدد. pci 800ضشیت ؾکغ الؿول هشکت ثؼتش هقذاس ( 3ًوَداس ؿوبسُ )اػتفبدُ اص 

اص آصهبیؾ ثبسگزاسی كفحِ ثذػت آهذُ ٍ هزذداً هشاحل  Kهطبلؿبت هشحلِ اٍل رْت تذقیق هحبػجبت، هقذاس دقیق پبساهتش 

 طشاحی تکشاس هی ؿَد.

 
 

 بستز CBRبا تَجِ بِ ( psi/in)بز حسب  Kتؼییي هقذار  (2ًوَدار 
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 تؼییي ضزیب ػكس الؼول هزکب بستز (3ًوَدار 

 دیگز پاراهتزّای طزح رٍساسی   2-3
 دس رذٍل اسائِ ؿذُ اػت :دس هؼیش هَسدًػش )آصادساّی( ثتٌی  یطشح سٍػبصاكلی تشیي پبساهتشّبی 

 

 رٍساسی ّای بتٌی ّای طزحپاراهتز( 2جذٍل

 هقذار ًام ػاهل هَرد ًظز
 هحذٍدُ

 هَرد تاییذ
 هقذار ًام ػاهل هَرد ًظز

 هحذٍدُ

هَرد 

 ییذتا

 - 00/3% (rسؿذ ػبلیبًِ) ًشخ 20 50-20 (n)دٍسُ طشح

 80-100 90 دسكذ ؾجَسی اص خط طشح - 5/4 (Piخذهت دّی اٍلیِ)

 - 00/3 (Ptخذهت دّی ًْبیی)
ضشیت تَصیؽ رْتی 

 تشافیک
50/0 - 

 - 0920/48098 هحَس هؿبدل ػٌگیي - 1686/3 هحَس هؿبدل ػجک

106 دد ّن اسص هزوَؼ تش - 87/26 ضشیت سؿذ تشافیکی
×213 - 

 - -282/1 (ZR) اًحشاف هؿیبس 90 9/99-80 (R) ٌبىیاطو تیػطح قبثل

 - 5/1 افت ًـبًِ خذهت دّی - 39/0 (Sc)اًحشاف هؿیبس کلی

CBR 20 خبک ٍ تًٍَبى - 
الؿول ضشیت ؾکغ

 (kثؼتش)
285 - 

 - 20 ضخبهت صیشاػبع تخجیت ؿذُ ثب ػیوبى
ضشیت ؾکغ الؿول هشکت 

 ثؼتش
800 - 

 - 30 حذاقل هقبٍهت فـبسی ثتي)هگبپبػکبل(
ضشیت االػتیؼیتِ 

 (psiثتي)
106

×76/3 - 
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 05/1 (Cdضشیت صّکـی )    √        √  670 (psi)ضشیت گؼیختگی ثتي
10/1-

00/1 

 (fcmهقبٍهت فـبسی هتَػط ثتي)

 )هگبپبػکبل(
3/38 - 

ضشیت هیبًگیي اكطکبک 

 (fa) ثیي دال ٍ الیِ صیشیي
8/1 - 

 (J) ضشیت اًتقبل ثبس سٍػبصی ثتٌی ػبدُ

)ّوشاُ ثب ؿبًِ ثتٌی هتلل ٍ داسای داٍل 

 ثبس(

8/2 1/3-5/2 
 تٌؾ تؼلین هیلگشد

 )هگبپبػکبل(
400 - 

 (Jضشیت اًتقبل ثبس سٍػبصی ثتٌی هؼلح )

)ّوشاُ ثب ؿبًِ ثتٌی هتلل ٍ داسای داٍل 

 ثبس(

6/2 9/2-3/2 
 (fs)تٌؾ هزبص هیلگشد

 بپبػکبل()هگ
300 - 

 

 طزاحی رٍساسی بتٌی سادُ درسدار -3

پغ اص  ( اػتفبدُ هی ؿَد.1رْت تؿییي ضخبهت دال سٍػبصی ثتٌی ػبدُ دسصداس ثب تَرِ ثِ آییي ًبهِ آؿتَ اص ساثطِ )

الیِ ػبًتی هتش  2آیذ. دس ًْبیت ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ثِ اصای ّش هتش ثِ دػت هیػبًتی 36سٍػبصی ضخبهت دال ثتٌی، طشح 

ػبًتی هتش هیبى الیِ آػفبلتی  5ػبًتی هتش ّوشاُ ثب  34ػبًتی هتش اص دال ثتٌی کن هی ؿَد، دال ثتٌی ثِ ضخبهت  1آػفبلتی، 

 گیشد.هیهَسد اػتفبدُ قشاس 

 

                    (   )        
   (

    

       
)
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        [      
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]
] (1) 

      

 

 ؿَد. ثب اػتفبدُ اص یهتش دسًػش گشفتِ ه 5/4 یطشاح يیثبؿذ کِ دس ا یهتش ه 5هؼلح  شیغ یثتٌ یحذاکخش طَل دال ّب

( ثِ ,1984PCAپشتلٌذ ) وبىیهطلت تَػط اًزوي ػ يیسا ثِ حذاقل سػبًذ کِ ا یسٍػبص یخشاث تَاىیبس هاًتقبل ث یآسهبتَسّب

ّب ٍ دسصّبی اتلبل، اػبػبً ثش حؼت تزشثِ  Dowelطشاحی  ؿذُ اػت. گشفتِضخبهت دسًػش  یطشاح یفبکتَس ثشا کیؾٌَاى 

اًتقبل ثبس )داٍل ثبسّب( دس هحل دسصّبی ؾشضی ٍ دس هیبًِ اػت ٍ ػبیض آى ثِ ضخبهت دال ثؼتگی داسد ثِ طَس کلی اص هیلگشد 

هیلی هتشی ٍ ثِ  300هیلی هتش، ثِ فَاكل  40تب  30ضخبهت دال اػتفبدُ ؿذُ کِ اص ًَؼ هیلگشدّبی ػبدُ)ثذٍى آد( ثب قطش 

ل ثؿذی اػت، هی هتش کِ ثِ طَس کبهل سٍغي کبسی ؿذُ ٍ ًیوی اص آى ّب دس یکی اص دال ّب ٍ دیگشی دس داهیلی 450طَل 

. ثب تَرِ ثِ ضخبهت دال اػت، یک ّـتن (Dowel Bar)ثبؿٌذ. ثِ طَس کلی ثشاػبع آییي ًبهِ آؿتَ، قطش آسهبتَس دسص ؾشضی 

 کبفی ثِ ًػش هی سػذ. 40شُ ًواػتفبدُ اص هیلگشد ضخبهت دال 

هی ؿَد. ایي  اػتفبدُ ثبسّب(دٍخت)تبی  هیلگشدّبی اص دسصّب، ایي ثش ؾوَد رْت دس ٍ طَلی هحل دسصّبی ّوچٌیي دس

( S 400هگبپبػکبل) 400هیلگشدّب دس استفبؾی ثشاثش ًلف ضخبهت دال قشاس هی گیشًذ. رٌغ آى ّب اص فَالد داسای تٌؾ تؼلین 

هیلی هتش هی ثبؿٌذ. الصم ثِ رکش اػت  750هیلی هتش ٍ ثِ فبكلِ هشکض ثِ هشکض  750هیلی هتش، ثِ طَل  16ثَدُ ٍ داسای قطش 

بصی ثتٌی ػبًتی هتشی اص دسص ؾشضی اص هیلگشد دٍخت اػتفبدُ ًوی ؿَد. خالكِ ًتبیذ آسهبتَسگزاسی سٍػ 40فبكلِ  کِ دس

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت.3ػبدُ دسصداس دس رذٍل )
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 (خالصِ ًتایج آرهاتَرگذاری رٍساسی بتٌی سادُ درسدار )بزحسب هیلی هتز( 3جذٍل

ًَع  

 آرهاتَر

 تَضیحات فَاصل آرهاتَر گذاری یلگزدطَل ه ًَع هیلگزد قطز هیلگزد

 سٍغي کبسی ؿَد 300 450 ػبدُ 40 داٍل ثبس

 750 750 آرذاس 16 تبی ثبس
هحل دسص  cm40دس 

 ؾشضی اػتفبدُ ًـَد
 

 رٍساسی بتٌی هسلح درسدارطزاحی  -4

لگشّبی فَالدی ثبؿذ ٍ اص آًزب کِ هی یػبدُ دسصداس ه یثتٌ یهؼلح دسصداس ّوبًٌذ سٍػبص یثتٌ یضخبهت سٍػبص يییتؿ

تقشیجبً دس هحل تبس خٌخی )دس ًیوِ استفبؼ دال( ًلت هی ؿًَذ، ثٌبثشایي، ایي فَالدّب تبحیشی ثش هقبٍهت خوـی ثتي ًذاسًذ ٍ 

حشاستی )تشک ّبی حشاستی( تؿجیِ هی ؿًَذ. دسكذ فَالد طَلی هَسد اػتفبدُ  ّبیفقط ثِ هٌػَس هقبٍهت دال دس ثشاثش تٌؾ 

اص  یاػت ٍ دسكذ فَالد ؾشض یدسكذ ػطح هقطؽ دال دس رْت طَل 25/0تب  1/0 يیث یثتٌ یاص سٍػبص دس دال ّبی ایي ًَؼ

سٍػبصی ثتٌی هؼلح دسصداس دس  طلَةثبؿذ. الصم ثِ رکش اػت کِ اهشٍصُ ثِ دلیل ؾولکشد ًؼجتب ًبه یرکش ؿذُ کوتش ه شیهقبد

لح پیَػتِ، ایي ًَؼ سٍػبصی کوتش هَسد اػتفبدُ قشاس هی هقبیؼِ ثب سٍػبصی ّبی ثتٌی ػبدُ دسصداس ٍ سٍػبصی ّبی ثتٌی هؼ

 ؿَد : یهؼلح دسصداس كشف ًػش ه یثتٌ یاص طشح سٍػبص شیص لیگیشد. ثب تَرِ ثِ دال

 سٍػبصی ّبی ثتٌی ػبدُ دسصداس داسای ؾولکشدی هـبثِ یب حتی ثْتش اص سٍػبصی ّبی هؼلح دسصداس ّؼتٌذ. -1

 هقبثلػبدُ دسصداس دس  یثتٌ یهؼلح دسصداس ًؼجت ثِ سٍػبص یثتٌ یصدس سٍػب یؾشض یدسصّب زبدیا ٌِیکبّؾ ّض -2

 تش اػت. یػبدُ دسصداس اقتلبد یثتٌ یثَدُ ٍ سٍػبص ضیًبچ بسیثؼ یآسهبتَسگزاس ٌِیّض ؾیافضا

ٍ  یهقبٍهت یپبساهتشّب ؾیػبدُ دسصداس هٌزش ثِ افضا یًؼجت ثِ سٍػبص یًَؼ سٍػبص يیدس ا یآسهبتَسگزاس ؾیافضا -3

 گشدد. یت دال ًوکبّؾ ضخبه

 دسخلَف اػتفبدُ اص ایي ًَؼ سٍػبصی سضبیت کلی ٍرَد ًذاسد. -4
 

 رٍساسی بتٌی هسلح پیَستِطزاحی  -5

 6/2تفبٍت طشح ضخبهت سٍػبصی ثتٌی هؼلح پیَػتِ ثب سٍػبصی ثتٌی ػبدُ دسصداس دس ضشیت اًتقبل ثبس هی ثبؿذ کِ هقذاس 

آیذ. دس ًْبیت ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ثِ هتش ثِ دػت هیػبًتی 5/34ثتٌی ، ضخبهت دال پغ اص طشح سٍػبصی  دسًػش گشفتِ هی ؿَد.

 5ػبًتی هتش ّوشاُ ثب  32ػبًتی هتش اص دال ثتٌی کن هی ؿَد، دال ثتٌی ثِ ضخبهت  1ػبًتی هتش الیِ آػفبلتی،  2اصای ّش 

 ػبًتی هتش الیِ سٍکؾ آػفبلتی هَسد اػتفبدُ قشاس گیشد.

 ّبی ًبؿی اص تغییش حزن ثتي ٍ اص هٌػَس کٌتشل تشک ػتِ اص هیلگشدّبی طَلی ثِّبی ثتٌی هؼلح پیَ دس سٍػبصی

، ثِ ؾٌَاى ربیگضیٌی ثشای آسهبتَسّبی دٍخت ٍ تکیِ گبّی طَلی یّبی احتوبل هیلگشدّبی ؾشضی ثشای کٌتشل ؾشم تشک

( 2ساثطِ ) اص پیَػتِ هؼلح ثتٌی سٍػبصی ثشای الصم ؾشضی هیلگشد هقذاس تؿییي . ثشایؿَد اػتفبدُ هی ثشای هیلگشدّبی طَلی

 اػتفبدُ هی ؿَد :
 

   
       

   
      (2)                                                                                                                 

Pt : دسكذ هیلگشد ؾشضی 
cγ ٍصى ٍاحذ حزن ثتي : 

L فبكلِ ثیي لجِ ّبی طَلی آصاد : 
fa ضشیت هیبًگیي اكطکبک ثیي دال ٍ الیِ صیشیي :  

fs ( 75: تٌؾ هزبص هیلگشد )دسكذ تٌؾ تؼلین 
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 هیلگشدّبی طَلی ّؼتٌذ؛ ثٌبثشایي هیلگشدّبی ؾشضی دس صیش گبُ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هؿوَالً هیلگشدّبی ؾشضی تکیِ

ػبًتی هتش دس ًػش گشفتِ  120ٍ حذاکخش  60فبكلِ هشکض ثِ هشکض هیلگشدّبی ؾشضی حذاقل گیشًذ.  هیلگشدّبی طَلی قشاس هی

تَاى اص ساثطِ ّبی ؾشضی سا هی فبكلِ ثیي هیلگشد گشدّبی ؾشضی ًجبیذ ثِ هیلگشدّبی طَلی رَؽ دادُ ؿًَذ.لهیهی ؿَد. 

 ( ثذػت آٍسد.3)

  
  

   
    (3           )                                                                                                              

 کِ دس آى:

Pt یؾشض لگشدی: دسكذ ه 

As یؾشض لگشدی: هؼبحت ػطح هقطؽ ّش ه 

D  یدال ثتٌ: ضخبهت 

 اص دسصّب، ؾلیشغن اػتفبدُ اص هیلگشد ؾشضی ایي ثش ؾوَد رْت دس ٍ طَلی دسصّبی هحل اػت کِ، دسالصم ثِ رکش 

هیلی هتش ٍ  16، داسای قطش 400Sهی ؿَد. هیلگشدّبی دٍخت اص فَالد سدُ  اػتفبدُ دٍخت ٍ اص ًَؼ آرذاس ًیض هیلگشدّبی

  ػبًتی هتش هی ثبؿذ. 75شکض آى ّب ًیض ثشاثش ػبًتی هتش ثَدُ ٍ فَاكل هشکض ثِ ه 75طَل 

 ثشای تؿییي دسكذ فَالد طَلی ػِ هؿیبس حذی دس ًػش گشفتِ هی ؿَد کِ ؾجبستٌذ اص : ّوچٌیي 

 هؿیبس فبكلِ تشک .1

 هؿیبس ؾشم تشک .2

 هؿیبس تٌؾ فَالد .3

 کِ دس آى: ( ًـبى دادُ ؿذُ اػت.1دس ؿکل ) یهحبػجِ دسكذ فَالد طَل تنیالگَسّوچٌیي 

Pmax  : فَت( 5/3حذاکخش فَالد طَلی )ثشاػبع هؿیبس حذاقل فبكلِ تشک 

Pmin1  : فَت( 8حذاقل فَالد طَلی )ثشاػبع هؿیبس حذاکخش فبكلِ تشک 

Pmin2  : هیلی هتش( 1حذاقل فَالد طَلی )ثشاػبع هؿیبس حذاکخش ؾشم تشک 

Pmin3  :)حذاقل فَالد طَلی )ثشاػبع هؿیبس تٌؾ فَالد 

Pmin  :د طَلیحذاقل فَال  (Pmin1, Pmin2, Pmin3) Max 

Nmin  :حذاقل تؿذاد هیلگشد طَلی 

Nmax  :حذاکخش تؿذاد هیلگشد طَلی 
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 رًٍذ هحاسبِ درصذ فَالد طَلی در رٍساسی بتٌی هسلح پیَستِ( 1ضكل

 

 43/2فَت ) 8ًجبیذ اص  اص خشدؿذگی تشک هتَالی رْت رلَگیشی تشک ّبی ثیي فبكلِ ثشاػبع هؿیبس فبكلِ تشک حذاکخش

هتش(  07/1فَت ) 5/3هتش( ثیـتش ثبؿذ. ّوچٌیي ثشای ثِ حذاقل سػبًذى ػَساخ ؿذگی ًیض حذاقل هطلَة فبكلِ تشک ّب ثبیذ 

 ( اػتفبدُ هی ؿَد.4ِ هحذٍدیت فبكلِ تشک اص ساثطِ )دس ًػش گشفتِ ؿَد. ًْبیتب رْت تؿییي دسكذ فَالد طَلی ثب تَرِ ث

          
     (  

  
    

)
     

(  
  
   

)
    

(   )     

( ̅       )
     

(  
  
    

)
    

(       )     
   (4)                                                               

   

 کِ دس آى:

 سكذ هیلگشد طَلی: د 

 دسكذ ضشیت گؼیختگی ثتيpsi (86 )سٍصُ  ثش حؼت  28غیش هؼتقین   : هقبٍهت کــی   

       : ضشیت اًجؼبط حشاستی فَالد )   
 

 
) 

 ( تؿییي هی گشدد.4) : ضشیت اًجؼبط حشاستی ثتي ثب تَرِ ثِ رذٍل   

 : قطش هیلگشد ثش حؼت ایٌچ  

 ب ثش حؼت فَت: فبكلِ تشک ّ̅  

 ( تؿییي هی گشدد.4ثب تَرِ ثِ ًوَداس ) psi: تٌؾ کــی ًبؿی اص ثبس چشخ ثش حؼت    

 .( تؿییي هی گشدد5ثب تَرِ ثِ رذٍل ) سٍصُ ثتي ثشحؼت ایٌچ/ایٌچ 28: اًقجبم   

 Pmaxهحبػجِ 

 Pmin1هحبػجِ 

 Pmin2هحبػجِ 

 Pmin3هحبػجِ 

  ٍ تَرِ ثِ ایي ًکتِ کِ  Pminهحبػجِ 

𝑃𝑚𝑖𝑛 ≥    % 

𝑃𝑚𝑎𝑥  آیب ≥ 𝑃𝑚𝑖𝑛 

تغییش هقبدیش پبساهتشّبی  Nmin  ٍNmaxهحبػجِ 

 ٍسٍدی



 
 

 دهمين كنفرانس ملي بتن

 5317ماه  مهر 51 و 51

 مركس تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

9 
 

 
 تؼییي تٌص کططی ًاضی اس بار چزخ (4ًوَدار 

 

 تؼییي ضزیب اًقباض/اًبساط حزارتی بتي (4جذٍل

 َع سٌگذاًًِ

 )درضت داًِ(

 ضزیب اًقباض/اًبساط حزارتی بتي

     
 

 
 

 9/11 کَاستض

 7/11 هبػِ ػٌگ

 5/9 گشاًیت

 6/8 ثبصالت

 8/6 ػٌگ آّک

 

 ارتباط بیي اًقباض ًاضی اس خطک ضذى بتي ٍ هقاٍهت کططی غیز هستقین بتي (5جذٍل

 اًقباض هقاٍهت کططی غیز هستقین
MPa psi 

 0008/0 یب کوتش 300 ب کوتش ی 1/2

8/2 400 0006/0 

5/3 500 00045/0 

2/4 600 0003/0 

 0002/0 یب ثیـتش 700 یب ثیـتش 9/4
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ایٌچ(  04/0هیلی هتش ) 1ًجبیذ اص  تشک رْت رلَگیشی اص خشدؿذگی ٍ ًفَر آة ؾشم ثشاػبع هؿیبس ؾشم تشک حذاکخش

 ( اػتفبدُ هی ؿَد.5ثِ هحذٍدیت ؾشم تشک اص ساثطِ ) لی ثب تَرِثیـتش ثبؿذ. ًْبیتب رْت تؿییي دسكذ فَالد طَ

      
     (  

  
    

)
     

(   )     

(  )    (  
  
    

)
                                                                                                         (6) 

 کِ دس آى:

CW ؾشم تشک ثش حؼت ایٌچ : 

دسكذ هقبٍهت کــی ًْبیی  75ثشاػبع هؿیبس تٌؾ فَالد ثشای اطویٌبى اص ؾذم ؿکؼت ٍ تغییش ؿکل دائوی صیبد فَالد اص 

( 6دس رذٍل ) 400Sفَالد اػتفبدُ هی ؿَد. هقبدیش هتَػط تٌؾ هزبص فَالد ثش حؼت اًذاصُ هیلگشد ٍ هقبٍهت ثتي ثشای فَالد 

 ( اػتفبدُ هی ؿَد.6آٍسدُ ؿذُ اػت. ًْبیتب رْت تؿییي دسكذ فَالد طَلی ثب تَرِ ثِ هحذٍدیت تٌؾ فَالد اص ساثطِ )

 400Sتٌص هجاس فَالد بزای فَالد ردُ  (6جذٍل

 هقاٍهت کططی غیز هستقین
 (mmقطز هیلگزد)

20 16 14 

MPa psi (تٌص هجاسMPa) 

 378 399 455 تشیب کو 300 یب کوتش  1/2

8/2 400 469 420 385 

5/3 500 469 427 392 

2/4 600 469 441 406 

9/4  700  469 455 413 

 420 469 469 یب ثیـتش 800 یب ثیـتش 6/5

 

      
      (  

      
   

)
     

(  
  
    

)
     

(  )
     (  

  
    

)
     

(       )    
                                                                    (6) 

 کِ دس آى:

DTD افت دهبی طشاحی ثش حؼت دسرِ فبسًْبیت : 

 psi: تٌؾ هزبص فَالد ثش حؼت    

 افت .اػت طشاحی دهبی قلحذا ٍ ثتي آٍسی ؾول هتَػط دهبی ثیي اختالف هؼلح، ثتي طشاحی دهبی افت اص هٌػَس

 ( تؿشیف هی ؿَد.7دهبی طشاحی ثِ كَست ساثطِ )

                                                                                                                                   (7) 

 کِ دس آى:

TH ًدس طی هبّی کِ سٍػبصی ػبختِ هی ؿَد: هتَػط ثیـتشیي دهبی سٍصا ِ 

TL  کوتشیي دهبی سٍصاًِ دس ػشدتشیي هبُ ػبل دس ؾوش سٍػبصی : 

 ( حذاقل ٍ حذاکخش تؿذاد هیلگشد هَسد ًیبص ثذػت هی آیذ.9( ٍ )8دس ًْبیت ثب اػتفبدُ اص سٍاثط )
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                                   (8                                                                      )  

                  
 

  
                                                                                                         (9)  

 کِ دس آى:

 : ؾشم کل سٍػبصی   

D ضخبهت دال ثتٌی : 

 

ایٌچ( هقذاس اًقجبم ًبؿی اص خـک  79/0) 20ثب فشم حذاقل هقبٍهت هـخلِ ثتي سٍػبصی ٍ اػتفبدُ اص هیلگشد ثِ قطش 

پًَذ( ٍ ثب داؿتي  24000هی ثبؿذ. ثب فشم حذاکخش ثبس چشخ ًبؿی اص تشافیک حیي ػبخت ) 00045/0( هقذاس Zؿذگی ثتي )

حذاکخش تٌؾ کــی ًبؿی اص ثبس چشخ کِ هی تَاى دس ًػش گشفت،  ثِ ًوَداسال ٍ هقذاس ضشیت هَحش ثؼتش ثب تَرِ ضخبهت د

هی ثبؿذ. ثب فشم ًَؼ هلبلح ػٌگی هَرَد دس ثتي )ػٌگ آّک( ضشیت اًجؼبط حشاستی ثتي ثب تَرِ ثِ رذٍل   psi 150هقذاس 

دسرِ فبسًْبیت  144دسرِ ػبًتی گشاد یب  80ضاى افت دهبی طشاحی ثِ هیضاى اختیبس هی ؿَد. ّوچٌیي هی 8/6، ثشاثش   هقذاس

هیلی هتش، تٌؾ  20ٍ قطش هیلگشد  500ٍ ثب دس ًػش گشفتي هقبٍهت کــی غیش هؼتقین تٌؾ هزبص فَالد ثب تَرِ ثِ رذٍل ٍ

تبیذ آسهبتَسگزاسی سٍػبصی ثتٌی خالكِ ًدس ًْبیت  .دس ًػش گشفتِ هی ؿَد psi 68000هگبپبػکبل یب  469هزبص فَالد هقذاس 

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت.7) ؿوبسُ دس رذٍلثب تَرِ ثِ تؿشیف ػِ تیپ هقطؽ هؼلح پیَػتِ 

 الصم ثِ رکش اػت کِ ًکبت صیش سا دس طشاحی هی ثبیؼت دس ًػش گشفت:

س سٍػبصی هیلی هتش، ثضسگتشیي هیلگشدی اػت کِ ثشای ایزبد چؼجٌذگی ٍ کٌتشل ؾشم تشک ّب د 20هیلگشد ثِ قطش  (1

 ثتي هؼلح پیَػتِ اػتفبدُ هی ؿَد.

 ثشاثش ثضسگتشیي ػٌگذاًِ کوتش ثبؿذ. 5/2ػبًتی هتش یب  10فبكلِ ثیي هیلگشدّبی طَلی ًجبیذ اص  (2

 ػبًتی هتش ثیـتش ثبؿذ. 23فبكلِ ثیي هیلگشدّبی طَلی ًجبیذ اص  (3

 گشد ثبؿذ.ثشاثش قطش هیل 33هقذاس ّوپَؿبًی هیلگشدّب دس هحل قطؽ آى ّب ثبیذ حذاقل  (4

 

 (خالصِ ًتایج آرهاتَرگذاری رٍساسی بتٌی هسلح پیَستِ)بز حسب هیلی هتز (7جذٍل

 ًَع آرهاتَر
قطز 

 هیلگزد
 طَل/تؼذاد هیلگزد ًَع هیلگزد

فَاصل آرهاتَر 

 گذاری
 تَضیحات

 750 750 آرذاس 16 تای بار
هحل دسص  cm40دس 

 ؾشضی اػتفبدُ ًـَد

آرهاتَر 

 ػزضی

103 آرذاس A-A 20هقطغ  
×4/25 500 

103 آرذاس B-B 20هقطغ   دس صیش آسهبتَس طَلی
×55/29 450 

 400 70/33×103 آرذاس C-C 20هقطغ  

آرهاتَر 

 طَلی

 ثشؽ هحل صیش دس 160 ؾذد  155 آرذاس A-A 16هقطغ  

 اًقجبم دسص ایزبد ثشای

 هیلگشد ًجبیذ طَلی

 ثگیشد قشاس طَلی

 160 ؾذد  181 آرذاس B-B 16هقطغ  

 160 ؾذد 206 آرذاس C-C 16هقطغ  
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 طزاحی رٍساسی بتٌی پیص تٌیذُ -6

دسكذ آى ثِ  50تب  40ػبدُ هحبػجِ گـتِ ػپغ  یثتٌ یاثتذا ضخبهت سٍػبص ذُیتٌ ؾیپ یثتٌ یسٍػبص یطشاح یثشا

دس ثخؾ ػبدُ  یثتٌ ی. ثب تَرِ ثِ طشح ضخبهت سٍػبصشدیگ یهذ ًػش قشاس ه ذُیتٌ ؾیپ یثتٌ یؾٌَاى ضخبهت سٍػبص

 ؾیپ یثتٌ یدسصداس( ثِ ؾٌَاى ضخبهت سٍػبص ُػبد یثتٌ یدسكذ ضخبهت سٍػبص 50هتش) یػبًت 17هقذاس  ،یقجل یّب

ّب هیتَاًذ فقط دس رْت طَلی یب دس دٍ رْت طَلی ٍ ؾشضی اًزبم ؿَد.  تٌیذگی دس سٍػبصی پیؾ .ذیآ یثذػت ه ذُیتٌ

ّبی ثتٌی دسصداس اػت، ثٌبثشایي، کیفیت  ّبی سٍػبصی دال تٌیذُ هؿوَالً خیلی ثیـتش اص طَل پیؾ ّبی طَل دال

 8تب  2. فبكلِ هیلگشدّب ٍ سؿتِ کبثل ّب دس  سٍػبصی ثتٌی پیؾ تٌیذُ اص یبثذ سٍػبصی ّب افضایؾ هی ساًٌذگی دس ایي ًَؼ

 گشفت :ػبًتی هتش( هتغیش هی ثبؿذ ثب ایي حبل ثْتش اػت هقبدیش صیش سا دس ًػش  136تب  34ثشاثش ضخبهت دال)

ػبًتی هتشی  17ثشاثش ضخبهت دال پیؾ تٌیذُ کِ  ثب تَرِ ثِ ضخبهت  4تب  2فبكلِ ثیي کبثل ّبی طَلی  (1

 ػبًتی هتش دس ًػش گشفتِ ؿَد. 68تب  34دال هَرَد، هی تَاى 

ػبًتی هتشی  17ثشاثش ضخبهت دال پیؾ تٌیذُ کِ  ثب تَرِ ثِ ضخبهت  6تب  3فبكلِ ثیي کبثل ّبی ؾشضی  (2

 ػبًتی هتش دس ًػش گشفتِ ؿَد 102تب  51، هی تَاى دال هَرَد

تب  ای ثبؿذ کِ تٌؾ فـبسی الصم دس ٍػط طَل ٍ ؾشم دال ایزبد ؿَد تٌیذگی طَلی ٍ ؾشضی ثبیذ ثِ اًذاصُ هقذاس پیؾ

. ثش ایي اػبع دٍ پیؾ ّبی ًبؿی اص ؾجَس ثبسّبی تشافیکی سا تحول ًوبیذ تٌیذُ ثتَاًذ تٌؾ ثذیي تشتیت دال پیؾ

 ذگی طَلی ٍ ؾشضی دس هیبًِ دال تؿشیف هی گشدد کِ ؾجبستٌذ اص:تٌی

  هگبپبػکبل فشم هی گشدد. 500/1هگبپبػکبل کِ  070/2تب  689/0پیؾ تٌیذگی طَلی 

  هگبپبػکبل فشم هی گشدد. 00/1هگبپبػکبل کِ  380/1تب  0پیؾ تٌیذگی ؾشضی 

اػتفبدُ اسٍپب ًیض دس  هتش 300تب  ّبی ذ، اگشچِ اص طَلهتش ثشػ 122ّب دس ایي ًَؼ سٍػبصی هی تَاًذ ثِ حذٍد  طَل دال

هتش اختیبس گشدد. دس ًْبیت هقذاس طَل دال ثب تَرِ  210تب  90. ثب تَرِ ثِ هشرؽ َّآًگ ًیض ایي طَل هی تَاًذ ؿذُ اػت

 هتش اختیبس هی گشدد. 70ثِ تکشاس ؾولیبت طشاحی 

 ؾ هَسد ًیبص دس یک ػطح قبثل قجَلی ثبقی ثوبًذ، الصم اػت افتاطویٌبى اص ایٌکِ دس طَل ؾوش سٍػبصی، هقذاس تٌ ثشای

دسكذ افت  20ثب دس ًػش گشفتي  دس ٌّگبم طشاحی سٍػبصی لحبظ ؿَد. دسكذ دس هیضاى پیؾ تٌیذگی 20تب  15ی ثیي تٌـ

شفتِ هی هگبپبػکبل دس کبثل ّبی ؾشضی هذًػش قشاس گ 2/0هگبپبػکبل دس کبثل ّبی طَلی ٍ  3/0تٌؾ، افتی ثِ هیضاى 

 ؿَد.

 ( هحبػجِ هی گشدد:10حذاکخش تٌؾ ًبؿی اص اكطکبک ثیي دال ٍ الیِ صیش آى اص ساثطِ )

    
     

 
 (10)                                                                                                                        

 کِ دس آى:

 : حذاکخش تٌؾ اكطکبک ثیي دال ٍ الیِ صیش آى    

 : ٍصى هخلَف ثتي   

 (4كطکبک الیِ صیش دال )ثشاػبع رذٍل: ضشیت ا   

L طَل دال ثتٌی : 

 ( اػتفبدُ هی ؿَد.11رْت تؿییي فبكلِ ثیي کبثل ّب اص ساثطِ )ّوچٌیي 

   
    

   
 (11         )                                                                                                                   

  کِ دس آى:

 : فبكلِ ثیي کبثل ّب   
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 تٌؾ تؼلین( 8/0: تٌؾ هزبص دس کبثل )ثشاثش    

 تش(هیلی ه 15: ػطح هقطؽ کبثل )ضخبهت سؿتِ کبثل ّب    

 : پیؾ تٌیذگی دس اًتْبی دال   

 : ضخبهت دال ثتٌی  

( آٍسدُ ؿذُ اػت. الصم ثِ رکش اػت دس كَست اهکبى 8خالكِ ًتبیذ آسهبتَسگزاسی سٍػبصی ثتٌی پیؾ تٌیذُ دس رذٍل )

ذ ًػش قشاس ػبًتی هتشی اص یکذیگش ارشا ؿًَذ کِ ثذلیل ؾذم كشفِ اقتلبدی ه 80ثْتش اػت کبثل ّبی ؾشضی دس فَاكل 

 ًوی گیشد.

 ذُیتٌ صیپ یبتٌ یرٍساس یآرهاتَرگذار جیخالصِ ًتا ( 8جذٍل

 (cmفَاصل کابل ّا) ًَع کابل (mmقطز کابل) ًَع کابل

 35 250سدُ  15 کابل طَلی

 کابل ػزضی

 60 250سدُ  A-A 15هقطغ  

 60 250سدُ  B-B 15هقطغ  

 60 250سدُ  C-C 15هقطغ 

 

 لتكیطزاحی رٍساسی بتي غ -7

تَاى ثِ سٍؽ آؿتَ، گشٍُ  یؿذُ اػت کِ اص آى رولِ ه ـٌْبدیپ یثتي غلتک یسٍػبص یطشاح یثشا یهتفبٍت یتبکٌَى سٍؽ ّب

سٍ دس  ؾیپ یّب تیپشتلٌذ ٍ ... اؿبسُ ًوَد. هحذٍد وبىیاًزوي ػ کب،یاًزوي ثتي اهش کب،یهتحذُ اهش بالتیهٌْذػبى استؾ ا

 :  ؾجبستٌذ اص یطشاح

 5/14ٍ  2/8 تیحذاکخش ٍصى هزبص هحَس هٌفشد ٍ هشکت ثِ تشت کبیهتحذُ اهش بالتیهٌْذػبى استؾ ا یدس سٍؽ طشاح (1

ٍ  18، 16 یػِ هحَس ثب ٍصى هحَس َىیٍ کبه یلیهحَس هَسد ًػش ٍ ؾجَس تش کیتشاف طیثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ؿشا یتي ه

 .ؼتیً شیسٍؽ اهکبى پز يیتي اػتفبدُ اص ا 20

 .ثش ػبؾت اػت لَهتشیک 50کوتش اص  یػشؾت ّب یثشا یا ٌِیگض کبیهتحذُ اهش بالتیهٌْذػبى استؾ ا یسٍؽ طشاح (2

پشتلٌذ  وبىیداسد. الصم ثِ رکش اػت کِ سٍؽ اًزوي ػ تیپشتلٌذ اسرح وبىیسٍؽ آؿتَ ًؼجت ثِ سٍؽ اًزوي ػ (3

 .شدیگ-یهَسد اػتفبدُ قشاس ه یكٌؿت یًَاح یسٍػبص یثشا ـتشیث

ثب  یثب ثبس ػجک ٍ هحَطِ ّب یكٌؿت یهحَطِ ّب یرْت طشاح ٌِیگض يیثْتش کبیاًزوي ثتي اهش یرذاٍل طشاح (4

 .ؿَد یًو ِیتَك یاكل یآصادساُ، ثضسگشاُ ٍ ساُ ّب یثبؿذ ٍ ثشا یه يییپب یػشؾت ؾولکش

گشم ثْشُ  یآػفبلت ِیال بىیّوشاُ ثب ه یثتي غلتک یت سٍػبصضخبه يییآؿتَ رْت تؿ یسٍػبص یطشاح یاص ساٌّوب تیًْب دس 

 ؿَد. یثشدُ ه

طشح سٍػبصی ثتٌی غلتکی )اص آًزبئیکِ ایي ًَؼ سٍػبصی سا هی تَاى اص ًَؼ سٍػبصی ّبی ثتٌی ػبدُ دسصداس ثِ حؼبة 

 ختگی خَاّین داؿت :ثب ایي تفبٍت کِ دس هحبػجِ ضشیت گؼی ،هی ثبؿذ طشاحی سٍػبصی ثتٌی ػبدُّوبًٌذ ثخؾ ، آٍسد(

 ( تؿییي هی کٌین :12هقذاس هتَػط هقبٍهت طشح سا ثشاػبع ساثطِ )

    √       √   (12                                                                                                        )  

 

 کِ دس آى:
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 psiثتي ثش حؼت  ضشیت گؼیختگی :   

Fc  هقبٍهت فـبسی ثتي ثش حؼت :psi 

آیذ. الصم ثِ رکش اػت کِ، کوتشیي ٍ ثیـتشیي ضخبهت هوکي هتش ثِ دػت هیػبًتی 36.5ثٌبثشایي ضخبهت دال ثتٌی، 

 ػبًتی هتش هی ثبیؼت دس چٌذ الیِ ارشا 25ػبًتی هتش ثَدُ ٍ ضخبهت ّبی ثبالتش اص  25تب  10الیِ ّبی ثتٌی غلتکی 

 ؿًَذ.

 : سٍؽ اسائِ هی گشدد 3دس ًْبیت 

)دس حذٍد دٍ ػَم  دس كَستی کِ الیِ ّب غشف هذت یک ػبؾت پخؾ ٍ هتشاکن گشدًذ دال ثتٌی دس دٍ الیِ (1

 10ٍ الیِ ثبالیی  24 ػبًتی هتش( ثِ ضخبهت الیِ اٍل 10الیِ صیشیي ٍ یک ػَم الیِ ثبالیی ٍ ثیـتش اص 

 یبى الیِ آػفبلتی ثیي دال ثتٌی ٍ صیشاػبع تخجیت ؿذُ ثِ کبس ثشدُ ؿَد.ػبًتی هتش ه 5ػبًتی هتش ثِ ّوشاُ 

  الصم ثِ رکش اػت کِ دس ایي سٍؽ هی ثبیؼت تب صهبى پخؾ الیِ دٍم )ثبالیی( ػطح الیِ اٍل )صیشیي( تویض ٍ هشطَة

 ًگِ داؿتِ ؿذُ ٍ اص غلتک چشخ الػتیکی ثِ ّیچ ٍرِ اػتفبدُ ًـَد.

ت صهبًی ثیؾ اص یک ػبؾت پخؾ ٍ هتشاکن گـتِ دال ثتٌی دس دٍ الیِ ثِ دس كَستی کِ الیِ ّب دس هذ (2

ػبًتی هتش هیبى الیِ آػفبلتی ثیي دال ثتٌی  5ػبًتی هتش ثِ ّوشاُ  15ٍ  الیِ ثبالیی  25ضخبهت الیِ اٍل 

 ٍ صیشاػبع تخجیت ؿذُ ثِ کبس ثشدُ ؿَد.

دس دٍ  یدال ثتٌّبی ثتي غلتکی اػتفبدُ ؿَد  اص پیًَذ صدا )اهَلؼیَى قیش ٍ ...( دس ثیي الیِکِ  یدس كَست (3

 يیث یآػفبلت ِیال بىیهتش ه یػبًت 5هتش ثِ ّوشاُ  یػبًت 20 ییثبال ِیٍ  ال 25اٍل  ِیثِ ضخبهت ال ِیال

 ثِ کبس ثشدُ ؿَد. ؿذُ تیتخج شاػبعیٍ ص یدال ثتٌ

 

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت :9دس ًْبیت ًتبیذ طشح سٍػبصی ثتي غلتکی دس رذٍل )

 ًتایج طزح رٍساسی بتي غلتكی ) بز حسب ساًتی هتز(  (9جذٍل

 رٍش اجزای رٍساسی بتي غلتكی
ضخاهت هیاى 

 الیِ آسفالتی

ضخاهت دال 

 بتٌی سیزیي

ضخاهت دال 

 بتٌی باالیی

هذت صهبى ارشای الیِ ّب ثش سٍی 

 یکذیگش، کوتش اص یک ػبؾت ثبؿذ
5 24 10 

هذت صهبى ارشای الیِ ّب ثش سٍی 

 اص یک ػبؾت ثبؿذ یکذیگش، ثیؾ تش
5 25 15 

 20 25 5 دس ثیي الیِ ّب اص پیًَذصدا اػتفبدُ ؿَد
 

 طزح ّا اقتصادی بزرسی -8

صیشاػبع تخجیت ؿذُ ثب ػیوبى، هیبى پغ اص طشاحی ّش یک اص سٍػبصی ّبی ثتٌی ثب هذًػش قشاس دادى ثْبی پبساهتشّبیی ًػیش، 

ی، داٍل ثبس، تبی ثبس، آسهبتَس دٍخت، کبثل صثش کشدى ػطح سٍػبصَاد دسصگیش، الیِ آػفبلتی، دال ثتٌی، ایزبد دسص ٍ پش کشدى ثب ه

الصم ثِ رکش اػت کِ دس  ّبی پیؾ تٌیذگی، پیًَذصدای اهَلؼیًَی ٍ .... ثشآٍسد اقتلبدی ّش یک اص سٍػبصی ّب اًزبم پزیشفت.

 (5ؿوبسُ )ًتبیذ ایي ثشآٍسد دس ًوَداس  ثشآٍسد هشثَطِ ضشیت ثبالػشی، ضشیت هٌطقِ ٍ فَاكل حول هذًػش قشاس گشفتِ اػت.

ثب تَرِ ثِ ًوَداس کبهال هـخق هی ثبؿذ کِ طشح سٍػبصی ثتي پیؾ تٌیذُ هقشٍى ثِ كشفِ ًوی ثبؿذ. دس  آٍسدُ ؿذُ اػت.

ي ( طشح سٍػبصی ثتي غلتکی ثب ارشای کوتش اص یک ػبؾت الیِ ّب ثش سٍی یکذیگش هٌبػت تشی6ًْبیت ثب تَرِ ثِ ًوَداس ؿوبسُ )

 طشح اص ًػش اقتلبدی هی ثبؿذ.
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 بزرسی فٌی طزح ّا   -9

ٍػبصی ّبی ثتٌی ثْیٌِ تشیي طشح فٌی اًتخبة هی سطشح ٍ ارشای ّش یک اص  هَحش دس ثب اهتیبص دّی ثِ ؾَاهل ،دس ثشسػی فٌی طشح ّب

دس ًْبیت اص ًػش فٌی سٍػبصی  ( هؿبیت ّش یک اص طشح ّب سا ًـبى هی دّذ.11( هضایب ٍ رذٍل ٍصًی ؿوبسُ )10گشدد. رذٍل ٍصًی ؿوبسُ )

 ثتي غلتکی ثْیٌِ تشیي طشح فٌی ثشؿوشدُ هی ؿَد.
 

 ای بتٌیهشایای طزح ّز یک اس رٍساسی ٍّسى دّی   (10جذٍل

 ًَع رٍساسی بتٌی
 هشیت )ًوزُ(

ؾذم ًیبص ثِ  ٍسى دّی

 (2هیلگشد )

ٍ  ارشای ساحت

 (2ػشیؽ )

ؾذم ًیبص ثِ هبؿیي 

 (3آالت خبف )

ّضیٌِ چشخِ 

 (3ؾوش کوتش )

 40/0   * * سٍػبصی ثتٌی ػبدُ 

 00/0     سٍػبصی ثتٌی هؼلح دسصداس

 20/0 *    سٍػبصی ثتٌی هؼلح پیَػتِ

 20/0 *    ٌی پیؾ تٌیذُسٍػبصی ثت

 60/0  * * * سٍػبصی ثتي غلتکی
 

 هؼایب طزح ّز یک اس رٍساسی ّای بتٌیٍسى دّی   (11جذٍل

 ًَع رٍساسی بتٌی
 هشیت )ًوزُ(

ثشٍص خشاثی  ٍسى دّی

 (2صٍدسع )

هیضاى ػشٍ 

 (2كذای صیبد )

ٍقت گیش ثَدى 

 (3فشآیٌذ تؿویش )

لضٍم داًؾ فٌی 

 (3ثبالی ارشایی )

 40/0  * * * سٍػبصی ثتٌی ػبدُ 

 60/0 * *   سٍػبصی ثتٌی هؼلح دسصداس

 60/0 * *   سٍػبصی ثتٌی هؼلح پیَػتِ

 30/0 *    سٍػبصی ثتٌی پیؾ تٌیذُ

 20/0   *  سٍػبصی ثتي غلتکی
 

 ًتیجِ گیزی  -10

یکی اص ػبیت ّبی  ّذف اص اًزبم ایي پظٍّؾ اًتخبة ثْتشیي گضیٌِ سٍػبصی هَسد ًیبص ربدُ ّبی دػتشػی ثِ

طشاحی  ثبکِ  ثَدكٌؿتی رٌَة کـَس ٍ تشافیک ػٌگیي ایزبد ؿذُ ثش سٍی آى، ثب تَرِ ثِ افق ثیؼت ػبلِ 

اًَاؼ سٍػبصی ّبی ثتٌی اص رولِ سٍػبصی ثتٌی ػبدُ دسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح دسصداس، سٍػبصی ثتٌی هؼلح 

اقتلبدی اًزبم  -ٍ  ثشسػی ّشکذام اص ًقطِ ًػش فٌیپیَػتِ، سٍػبصی ثتٌی پیؾ تٌیذُ ٍ سٍػبصی ثتي غلتکی 

 پزیشفت. دس ًْبیت هَاسد اسائِ ؿذُ دس صیش سا هی تَاى ثِ ؾٌَاى ًتبیذ کلی ایي پظٍّؾ رکش ًوَد :

 سٍػبصی دس ایي پشٍطُ هی ثبؿذ. ، سٍػبصی ثتي پیؾ تٌیذُ گشاى تشیي ًَؼ5ثب تَرِ ثِ ًوَداس  ؿوبسُ  (1

شاحی ضخبهت سٍػبصی ثتي غلتکی ثب تَرِ ثِ اػتفبدُ ٍ یب ؾذم اػتفبدُ اص ، ط9ثب تَرِ ثِ رذٍل ؿوبسُ  (2

پیًَذصدای ثیي الیِ ای ٍ هتٌبػت ثب هذت صهبى ارشای الیِ ّب ثش سٍی یکذیگش دس کوتش ٍ ثیـتش اص یک 

ػبؾت، ثِ ػِ حبلت تقؼین ؿذُ کِ دس ایي ثیي کوتشیي ضخبهت دس ؿشایط ارشای الیِ ّب ثش سٍیی 

 وتش اص یک ػبؾت ثِ دػت هی آیذ.یکذیگش دس ک
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یي ، سٍػبصی ثتي غلتکی ثب ارشای کوتش اص یک ػبؾت الیِ ّب ثش سٍی یکذیگش کوتش7ٍ  6ثب تَرِ ثِ ًوَداس ؿوبسُ  (3

 پغ اص آى سٍػبصی ثتٌی ػبدُ اقتلبدی تشیي گضیٌِ هی ثبؿذ.سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ٍ  ّضیٌِ ػبخت

دسكذ اص سٍػبصی ثتٌی پیؾ  92ؾت الیِ ّب ثش سٍی یکذیگش، دس حذٍد سٍػبصی ثتي غلتکی ثب ارشای کوتش اص یک ػب (4

 دسكذ اص سٍػبصی ثتٌی ػبدُ اسصاًتش هی ثبؿذ. 10تٌیذُ ٍ دس حذٍد 

سٍػبصی ثتي غلتکی ثب پیًَذصدای ثیي  سٍػبصی ثتي غلتکی ثب ارشای ثیؾ اص یک ػبؾت الیِ ّب ثش سٍی یکذیگش ٍ (5

 دسكذ اص سٍػبصی ثتٌی ػبدُ گشاًتش توبم هی ؿَد. 11ٍ  67/0الیِ ای ثِ تشتیت دس حذٍد 

سٍػبصی ثتي غلتکی اص ًقطِ ًػش فٌی ثْتشیي گضیٌِ ٍ دس کل سٍػبصی ثتي غلتکی ثب  11ٍ  10رذٍل ثب تَرِ ثِ  (6

 اقتلبدی ثشای پشٍطُ ثشسػی ؿذُ هؿشفی هی گشدد. -ارشای کوتش اص یک ػبؾت ثْتشیي گضیٌِ فٌی
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