
 

 

 یح بتنوسط تعمیر و تسطیح مجدد

بدون  ینبتسطوح  بتنی آسیب دیده است تا به این وسیله هایروسازییا  سطوح نوسازییک روش  یسطح بتن تسطیح مجدد

 مورد استفاده قرار گیرند.دوباره  یبازسازی کل

رای این ارزیابی ب شود.ارزیابی سطح موجود  که ، الزم استیسطح بتن تسطیح مجددبخشی از  عنوانبهقبل از انجام هر روشی 

 یا خیر. کندمیموجود مالحظات طراحی خاصی را برآورده  یالیهکه بدانیم  شودمیاین انجام 

 

 بتنی موجود هایروسازیمربوط به الزامات 

اهمیت زیادی  هاآن، در نظر گرفتن تسطیح مجددکه قبل از  وجود دارندکه در باال هم گفته شد، مالحظات خاصی  گونههمان

 دارد. این مالحظات موارد زیر هستند:

 موجود باید ضخامت کافی داشته باشد. یالیهمورد نیاز،  اقداماتبرای انجام  .1

بار را به  آهستگیبه ی هم داشته باشد. این درزها باید سطح بتن ممکن است عالوه بر درزهای عرضی، درزهای طول .2

 ح مجددتسطی)وقتی که  باشدصاف بودن سطح  تأثیرتحت  ک( منتقل کنند. این انتقال بار نبایدخا)زیرین  یالیه

 انجام شود(.

زیرین محدود  در الیه در سطح دوباره تسطیح شده یا هاییترکدرزها و  واسطهبهباید نفوذ ذرات جامد ریز و رطوبت 

 .شود

ندازه باید ا یتقویت آرماتورهایوجود داشته باشد.  یتقویت هایآرماتور روی، کاور کافی باید حادبرای مواجهه با شرایط  .3

 به حداقل برسد. هاترک عرض د تانمناسبی داشته باش یفاصلهو 

 .ودشمیآرماتورها تعیین و فواصل  مجددتسطیح  یالیهمورد استفاده بر اساس ضخامت  یدانهسنگ یاندازهحداکثر  .4

، توصیه داردخوب و بادوام استفاده شود. در مناطقی که احتمال یخ زدن و ذوب شدن وجود  هایدانهسنگباید از  .5

 مفید باشد. تواندمیهم  زدایییخبرای که هوادهی انجام شود. استفاده از نمک  شودمی



 

 

به  تا از نفوذ مصالح شانه باشدبتن یا دیگر مصالح پایدار  جنس باید از راه هایشانهمصالح مورد استفاده برای ساخت  .6

 لوگیری شود.تسطیح شده مجدد ج یالیهداخل روسازی زیرین و 

 تسطیح مجدد منظوربهبتنی موجود  هایروسازیسطوح یا ارزیابی 

 ارزیابی شود. تسطیح دوبارههم گفته شد، شرایط روسازی موجود باید قبل از انجام فرآیند  قبالًکه  گونههمان

 از: اندعبارتموجود  هایروسازیسه بخش اصلی ارزیابی 

  شرایط قابلیت خدمت یاارزیابی شرایط عملکردی 

 هاناهمواری بررسی 

  ساختارارزیابی از طریق آزمایش 

 دمنفرد یا ترکیبی در یک روسازی وجو صورتبهمجزا از هم نیستند. این عوامل ممکن است  کامالًسه معیار ذکر شده در فوق 

 .دهدمیقرار  تأثیررا تحت  تسطیح مجدد، تصمیمات قبل از داشته باشند. وقوع متفاوت این شرایط

ری ارزیابی درست باید تصویدرک درست شرایط موجود روسازی یا سطح است.  گزینه، بهتریندر انتخاب  تأثیرگذارعامل اصلی 

 ی.تا ارزیابی عملکرد ساختاری استارزیابی  مبتنی براین شرایط بیشتر . را نشان دهد عملیاتپس از  رفتار سطح ینحوهاز 

 عملکردی سطوح قدیمی وضعیت

روش ارزیابی  .داردکیفیت رانندگی بستگی به این شرایط . قرار داردرفت و آمد  تأثیرتحت  اساساً سطوح بتنی عملکردیشرایط 

 .دهندمیرا انجام بر اساس کیفیت رانندگی ارزیابی  هاسازمان. بعضی از کندمی استفادهپانل  بندیدرجهاز 

مز مقاومت سطح در برابر تر تواندمیکرد. این سطح  استفادهدیمی سطح ق نامناسب دهیسرویسبه دلیل عدم  توانمیروکش را 

 را باال ببرد.

 هاناهمواری بررسی

. هنددمی جدید یالیهدر مورد عملکرد  اطالعاتی هابررسیتعیین کرد. این  بررسیبا  توانمیموجود را  یالیهآسیب به  شدت

 نشده است. ارائهاما یک روش استاندارد تاکنون  برای بررسی وجود داردمختلفی  هایروش

 ساختاری اثربخشی

این کار با ارزیابی پاسخ روسازی به بارهای  .شودمیاستفاده سطح موجود  یالیه ساختاربرای درک  غیر مخرب هایآزمایشاز 

 .شودمیاعمالی انجام 

AASHTO  که از نامش هم پیداست،  گونههماناین روش . شودمینامیده « عمر باقیمانده»کرده است که  ایجادیک روش دیگر

 بیان هابارگذاریزمان یا تعداد  تواند برحسبمی عمر گیریاندازهرا ارزیابی خواهد کرد. مقیاس  گذشتهعمری که از روسازی 

ا عددی باالتر ی یعمر باقیمانده دارد. ممکن است بدون هیچ دلیل گیریاندازه هنگام در بروز خطا هاییمحدودیتشود. این روش 

 .داده شودنشان  ترپایین



 

 

و مشخصات مصالح روسازی  هاناهمواری بررسیپیشنهاد شده است )روش سوم(. این روش از  AASHTOروشی دیگر هم توسط 

 .کندمیالیه استفاده  ساختار وضعیتبرای تعیین  موجود

 تسطیح مجددبرای  هاروسازیو  هاکف ساختارطراحی 

دلیل این امر این است م دارد. و نقص عملکردی، مورد اول اهمیت بیشتری نسبت به مورد دو ساختارینقص  یمقایسههنگام 

مورد نیاز است به هر حال بیشتر از ضخامتی است که برای رفع نقص عملکردی مورد  ساختارکه ضخامتی که برای رفع نقص 

 نیاز است.

 :شوندمیشامل تعیین الزامات زیر  هاروشاما این ؛ شودمیمختلفی را شامل  هایروش الیه جدیدطراحی ضخامت 

  آینده برایشده  برآورد ترافیک ترافیک حاکم وتعیین ظرفیت متناسب با : ساختارظرفیت 

  مؤثر ساختاریظرفیت 

  مؤثر ساختاریو ظرفیت  ساختاریتفاوت بین ظرفیت. 

 الزامات دیگر تجدید سطح بتن

 :شودمیاشاره  هاآنبه  ادامهدر  شوندمیدیگر عواملی که در طول تجدید سطح در نظر گرفته بعضی از 

 بتنی هایالیهمشترک بین  سطح

ک نگرانی مهم در مالحظات طراحی ی الیه مشترک بین دو سطحزیرین و سطح روکش هستند.  یالیهبین  هاترکمش سطحاین 

 .دهدمیار قر تأثیررا تحت جدید  یالیهعملکرد کل  پیوند. این قرار داردمشترک  سطحاین  تأثیرتحت  پیوند این دوالیهاست. 

را ید جد یالیهزیرین و  یالیهمشترک اتصال بین سطح . مصالح کنیممیمشترک دو هدف را دنبال  سطحمصالح در رابطه با 

 به کار بروند. جدید یالیهزیرین از  یالیه یجداکننده عنوانبهند توانمیچنین و هم بخشندمیبهبود 

ای اجز صورتبهکه هر کدام از عناصر  شودباعث میدر مرحله دوم  .دباشعملکرد و انتقال بار یکپارچه  شودمیاین سطح باعث 

 به این معنی که اتصال کمی بین دو الیه وجود دارد.مجزا از هم عمل کنند. 

 .شودمیانجام  غیر پیوستهپیوسته و  دو صورتبه  سطح تسطیح مجددبر اساس این دو هدف 

 پیوسته تسطیح

 .شودمیقدیمی و جدید استفاده  یالیهساده برای ایجاد اتصال بین گل یا دوغاب بتنی  از عمدتاًپیوسته تسطیح در 

نیست. در موارد  0.62از  تربزرگبه سیمان مورد استفاده  نسبت آب معموالً رتلند و آب هستند. مصالح مورد استفاده سیمان پ

 شودمیخاصی از این مصالح استفاده ن

 تسطیح غیر پیوسته

ی زیادی دارد. در هاناهمواریزیرین بسیار ضعیف است و  یالیهکه  شودمیدر شرایطی استفاده  عموماً پیوستهغیر تسطیح 

 .شودمی تشکیل ی انعکاسیهاترکچنین شرایطی اگر اتصال بین روکش جدید و قدیمی باشد، 



 

 

رایطی، از بنابراین تحت چنین ش؛ شودمیمنتقل  ترقویباالیی  یالیهضعیف به  ینزیر یالیهاین به این دلیل است که تنش در 

 منفرد عمل کنند. صورتبهکه دو الیه  شودمیاین کار باعث . شودمی، استفاده غیر پیوسته فصل مشترکمصالح 

 زهکشی سطح بتنی

ر مناسبی د اما الزم است بافت؛ تا زهکشی مناسب آب تسهیل شود شودانجم میعرضی در روسازی  هایشیبایجاد  بااین کار 

حی امکان زهکشی زیرسطکه  شودمیهمچنین توصیه داشته باشد.  یسطح روسازی ایجاد شود که مقاومت لغزشی کافی و مناسب

 در هنگام تجدید سطح ایجاد شود.

 تقویت تجدید سطح بتنی

که  هاییترک. کندمیاین کار کنترل انواع مختلف ترک را ممکن . شودمیآجدار استفاده  هایآرماتورخاص از  هایدر روسازی

 درزها است. یفاصله ینتیجه شودمیایجاد 

دگی )جمع ش هستندکه مربوط به واکنش هیدراسیون سیمان پورتلند  افتندمیاتفاق به دلیل جمع شدگی  معموالً هاترکاین 

 د بود.ننسبت به دما و مقدار رطوبت دال متفاوت خواه هاترکاین ناشی از خشک شدن(. 

 مزایای تجدید سطح بتنی

ن کار . ایشودمیو باعث افزایش طول عمر سطح  شودتلقی مینگهداری  فرایند بخشی از عنوانبهتجدید سطح بتنی  .1

 .شودمی اندازهادستو کاهش ایجاد در طوالنی مدت  هاترکبه جلوگیری از 

 .شودمیدر طول فصول گرم  کنندگیخنکبتن رنگ روشنی دارد که باعث کنترل دما و ایجاد اثر  .2

 .افزایدمیزیبایی سطح  هایجنبهکه به  شودمی ارائهتجدید سطح بتنی امروزه با تنوع رنگ  .3

 دهد.به نمای خانه ظاهر خوبی  تواندمیمتنوعی برای سطح بتنی موجود است که  هایرنگ .4

 است. ترراحتدر مقایسه با سطوح دیگر  یاز سطح بتن روبیبرف .5

 معایب تجدید سطح بتنی

بتنی به شکست  در خصوص الیه جدید گیریتصمیمروکش و ارزیابی نامناسب شرایط موجود باعث خواهد شد که  .1

رداشتن ب، برای آن اندیشید توانمیتنها تدبیری که در سطح ایجاد شود.  هاییترککه  شودمیبیانجامد. این کار باعث 

 روسازی و ساخت سطحی جدید است.سطح  کامل

 اقتصادی است. تربزرگاین گزینه برای سطوح  .2

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://theconstructor.org/practical-guide/concrete-resurfacing-repair-concrete-floor-pavement-

surfaces//20597 
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