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  تعاریف

  آسفالت حفاظتی

خاکی شنی، آسفالتی و بتنی و بالفاصله پخش سنگدانه بر روي آن (آسفالت سطحی)، یا اندودهاي  هايدرراهپخش قیر 

اسالري سیل، یا میکروسرفیسینگ، آسفالت حفاظتی ، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، یا پخش آسفالت ايماسهاي یا سنگدانه

  .شودمی نامیده

  آسفالت سرد

ها و یا قطران در دماي محیط تهیه و در همین دما قیرابه آسفالت سرد از اختالط مصالح سنگی یا قیرهاي محلول، یا

  شود.می پخش و متراکم

  آسفالت متخلخل

  شود.بندي باز، در کارخانه آسفالت تهیه میدانه شکسته داراي هايآسفالت متخلخل از اختالط قیر با سنگدانه

  اساس

منظور شده راه یا الیه زیراساس، بهقشري از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روي بستر آماده

  شود.هاي باالتر روسازي قرار گیرد، قشر اساس نامیده میتحمل بارهاي وارده از الیه

  نی و سنگیاساس ش

هاي معادن کوهی با مشخصات فنی معین که به ابعاد اي یا سنگاي رودخانهعبارت است از مصالح شکسته شن و ماسه

   هندسی موردنظر بر روي قشر زیراساس و یا بستر روسازي قرار گیرد.

  اساس قیري

شده راه یا الیه زیراساس، ر آمادهمخلوطی از مصالح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روي بست

  شود.هاي باالتر روسازي قرار گیرد، قشر اساس قیري نامیده میمنظور تحمل بارهاي وارده از الیهبه

  اساس ماکادامی
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شده بر روي قشر آماده هاي مشخص و پخش آناندازه اي شکسته بهرودخانه هايمخلوطی از سنگ کوهی یا سنگ

  ها.شده در نقشههاي مشخصها و ضخامتاندازه د،سطح راه برابر ابعا

  اندود سطحی (تک کت)

منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد الیه بسیار نازك قیر محلول یا قیرابه روي سطح آسفالتی یا بتنی بهپخش یک

  شود.یتک کت نامیده م شود، اندود سطحی یاچسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روي آن پخش می

  اندود نفوذي (پریم کت)

الیه قیر محلول با کندروانی (ویسکوزیته) کم یا متوسط در سطح شنی راه (بستر روسازي راه یا زیراساس و یا پخش یک

  شود.می پریم کت نامیده اساس)، اندود نفوذي یا

  (سیل کت) بندآباندودهاي 

بندي، افزایش خاصیت آب منظورآسفالتی و یا بتنی موجود، بههاي رویه هاي حفاظتی بر روي انواعاجراي آسفالت

بند یا سیل کت ها، اندود آببرداريهاي سطحی، بهسازي موقت و افزایش عمر بهرهدیدگیآسیب نفوذناپذیري، اصالح

  شود.می نامیده

  بازیابی روسازي آسفالتی

به انجام رسانده است.  است که قبالً کاربرد اولیه خود را هاي قدیمیبازیابی روسازي آسفالتی، استفاده مجدد از آسفالت

  گیرد.هاي قدیمی صورت میوانفعال بر روي آسفالتاي فعلاین عمل معموالً پس از انجام پاره

  باز بنديدانهبتن آسفالتی با 

  باشد.روسازي مرطوب میبندي باز که مناسب براي باال بردن اصطکاك عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه

  متراکم بنديدانه بتن آسفالتی با

بندي پیوسته مناسب براي شرایط محلی با کاهش فضاي خالی و دانه عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با

  افزایش مقاومت و عمر بیشتر.

  بستر روسازي راه
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  گیرد.می قرارهاي روسازي بر روي آن شده خاکی راه که مصالح الیهسطح تمام

  بهسازي و روکش آسفالتی

هاي آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجراي سازهاي روسازي هاي سطحی ودیدگیمرمت و اصالح انواع آسیب

  شود. می هاي تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازي نامیدهروکش

  زهکشی

انحراف و تنظیم و  سنگی،خرده یا  سنگی و هايزه رزمینی، مصرفزی سطحی و هايگذاريلولهاز  زهکشی عبارت است

  ي اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.هانقشهاجراي سایر کارهاي تکمیلی، طبق 

  زیراساس

قشري از مصالح سنگی (یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی) با مشخصات فنی معین و به ضخامت مشخص که 

تحمل بارهاي وارده از قشرهاي باالي روسازي قشر اساس قرار گیرد، قشر زیراساس  منظوربهبگرید) بر روي بستر راه ( سا

  .دهدمی. زیراساس معموالً اولین الیه از ساختمان روسازي راه را تشکیل شودمی نامیده

  زیراساس شنی و سنگی

که با مشخصات فنی معین تهیه و بر روي بستر روسازي  شکنسنگشکسته شده در  هايسنگیا  ايرودخانهمصالح شنی 

له، زیراساس شنی . قشر حاصگرددمیپخش و سپس طبق شرایط فنی آبپاشی و کوبیده  موردنظرراه حمل و به ضخامت 

  شود. نامیده می

  قرضه جانبی

  م راه.قرضه ایست موجود در حریم قانونی راه و در صورت بالمانع بودن در نزدیکی و مجاورت حری

  قرضه موضعی

  .شودمی قرضه ایست که از منابع مناسب موجود در طول راه و با رعایت حداقل فاصله حمل تعیین

  قرضه منتخب
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  اساس

اي از مصالح سنگی یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد چسباننده نظیر قیر یا سیمان با مشخصات فنی معین که الیه

  شود، اساس نام دارد. میمنظور تحمل بارهاي وارده ریخته و اجرا روي بستر راه یا روي قشر زیراساس به

  انواع قشر اساس

با توجه به نوع زمین و شرایط جوي و مصالح موجود در محل و میزان بار وارده و تعداد آمدوشد و همچنین وضع اقتصادي 

  توان استفاده نمود:از انواع اساس به شرح زیر می

 اي شکسته (اساس شنی)اساس شن و ماسه  

  سنگ شکسته (اساس سنگی)قلوهاساس سنگ کوهی شکسته یا  

 اساس ماکادامی   

 اساس قیري 

   اساس شنی یا سنگی

اي یا سایر هاي شن و ماسهها، تپهها و مسیلمصالح مصرفی براي اساس شنی از شکستن شن و ماسه بستر رودخانه

اي در درشت رودخانههاي سنگشده از معادن سنگ یا قلوههاي استخراجمعادن و براي اساس سنگی از شکستن سنگ

شده باید بدون مواد آید. مصالح تهیهبندي و سایر مشخصات الزم، به دست میها و سپس سرند و تأمین دانهشکنسنگ

  شده باشد.هاي سخت و مقاوم تشکیلآلی و گیاهی بوده و از سنگدانه

هاي درشت و ریز مصالح گدانهسن از تفکیک .صورت یک مخلوط همگن در بستر راه پخش شودمصالح اساس باید به

صورت پخش گردد که پس از کوبیدن احتیاج به کسر یا اضافه کردن نداشته اساس باید جلوگیري نمود. مصالح باید به

  باشد.

الیه پخش و کوبیده شود و دوحالتی که سانتیمتر یا کمتر باشد، مصالح باید در یک 15در مواردي که ضخامت اساس 

هاي مساوي تقسیم نمود ولی در هیچ حالتی نباید سانتیمتر باشد، باید ضخامت کل را به الیه 15 ضخامت اساس بیش از

  د.سانتیمتر باش 15سانتیمتر یا بیشتر از  10ضخامت هر الیه کوبیده شده کمتر از 

اید از داخل قوس ها که غلتک زنی باستثناي قوسبه یدوحالت شده و به محور راههاي راه شروعکناره عملیات کوبیدن از

   شده و به بلندترین آن در خارج از قوس ختم شود.ترین رقوم راه شروعو پایین
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، باید حداقل صد درصد حداکثر وزن مخصوص خشک مصالحی باشد که T191تراکم نسبی الیه اساس با آزمایش آشتو 

  آید.به دست می Dطریقۀ  T180در آزمایشگاه با روش آشتو 

 زنی و سپس با آبپاشی وآمده کمتر از میزان مشخصه باشد، باید الیه کوبیده شده شخمدستنسبی به که تراکمدرصورتی

 قدر کوبیده شود تا تراکم نسبی قیدشده تأمین شود. غلتک زنی مجدد آن

  هاي مصالح مصرفی کمتر باشد.ضخامت هر الیه، نباید از دو برابر اندازه ماکزیمم دانه

  اساس ماکادامی 

اي شکسته و پخش آن بر روي هاي رودخانهات این قسمت شامل تهیه اساس ماکادامی از سنگ کوهی یا سنگعملی

ها و سپس پخش مصالح ریزدانه و باالخره شده در نقشههاي تعیینها و ضخامتشده سطح راه برابر ابعاد، اندازهقشر آماده

  باشد.می کوبیدن آن به روش خشک یا تر

  باشد:می ي قشر اساس ماکادامی شامل دو بخش و با مشخصات فنی زیرمصالح مصرفی برا

  دانهمصالح درشت

شود، اي تهیه میرودخانه هاي بزرگ اندازهسنگدانه سنگی (ماکادام) که از شکستن سنگ کوهی یا قلوهمصالح درشت 

 باشد.خش دیگر بباید کامالً سخت، محکم، بادوام و عاري از هرگونه الي و رس و یا مواد زیان

   مصالح ریزدانه

شود، شامل ماسه می مصالح ریزدانه که براي پر کردن فضاي خالی قشر اساس ماکادامی بعد از پخش و کوبیدن مصرف

  .ها استشسته طبیعی یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از آن

  قشر جداکننده

گیرد، بالفاصله در زیر الیه اساس ماکادامی قرار میالیه جداکننده شامل ماسه که یک اجراي قشر اساس ماکادامی به

  مکانیکی صورت گیرد.  کنندهبا گریدر یا پخشاي باید ماسه نیاز دارد. پخش این مصالح

  پخش ماکادام

 پخش مصالح سنگی، جز با دستور دستگاه نظارت نباید با عملیات ماسه پاشی و غلتک زنی بیشتر از 

  شد.متر طول فاصله داشته با 200
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   کوبیدن قشر ماکادام

  .هاي استاتیک و یا لرزشی مورداستفاده قرار گیردعملیات کوبیدن، برحسب اینکه غلتک

هاي استاتیک مورداستفاده قرار گیرد، بالفاصله بعد از پخش مصالح و اطمینان از انطباق سطوح که فقط غلتکدرصورتی

تن  10ها حداقل هایی که وزن آنموردنظر، قشر ماکادام باید با غلتکهاي ها و هواداريها و ضخامتنهایی آن با اندازه

ها که از داخل قوس غلتک زنی باید از کناره راه شروع و به محور آن ختم شود مگر در قوس باشد کوبیده شود. عملیات

   گردد.ترین نقطه شروع و به بلندترین نقطه ختم مییا پایین

در عملیات تراکم، قشر ماکادام را باید بالفاصله بعد از پخش و اطمینان از انطباق  هاي لرزشیدر صورت کاربرد غلتک

هاي سنگی قدر ادامه داد که دانهآن را آن  غلتک زنی نموده و هاي موردنظرها و ضخامتاندازه نهایی آن با آرایش سطح

چرخ هاي مصالح، براي کوبیدن با غلتک سهجایی دانهقدر کافی قفل و بست شده و قشر حاصله بدون جابهدر یکدیگر به

  استاتیک به وزن حداقل ده تن، آماده باشد.

  ايقشر ماکادام چندالیه

سانتیمترمربع  700) با صفحه T222به طریق آزمایش بارگذاري (آشتو  Eتراکم قشر ماکادام با تعیین ضریب ارتجاعی 

  کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد. 2500متر از نباید ک Eشود. مقدار سانتیمتر) کنترل می 30(قطر صفحه 

  سازيراه قیر در

هاي باشد که دانهسازي، شامل مواد قیري و قطرانی، داراي این خاصیت اصلی میراه هاي سیاه مصرفی درچسباننده

زیادي کند. قیر جسمی است به رنگ سیاه که از شمار می سنگی را به یکدیگر چسبانده و به جسم یکپارچه تبدیل

 شده است.هیدروکربور ساخته

هایی هاي معدنی و حاللشود. قیر در روغنمی قیر خالص در دماي محیط جامد یا نیمه جامد است و براثر حرارت روان

   شود.تري کلرید اتیلن حل می نظیر سولفید کربن، تتراکلرید کربن و

سنگ، چوب و تقطیر گازهاي حاصل از حرارت دادن زغالاي دارد از نیز که رنگی سیاه ولی متمایل به قهوه قطران

گردد. سازي حاصل میشود و از تصفیه آن قطران راهآید. این ماده قطران خام نامیده میهاي شیستی به دست میسنگ

  سازي کشور معمول نیست.شود و استفاده از آن در کارهاي راهمی قطران در ایران به میزان بسیار کم تولید

  قیر انواع
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هاي چرخ، یا غلتکشود با غلتک سهمی عملیات تراکم در این مرحله که بالفاصله بعد از پخش مخلوط آسفالتی شروع

کنند غلتک ردیف کار میهاي ردیف یا لرزشی با هم چرخ و غلتککه غلتک سهگردد. وقتیردیف یا لرزشی اجرا می

ها بعدازآن عمل نمایند. چرخ با نیروي محرکه غلتک باید چرخ) باید بالفاصله پشت فینیشر و بقیه غلتکسه (دوچرخ یا

  .طرف فینیشر باشد تا از جمع شدن آسفالت در جلوي چرخ جلوگیري نمایدبه

  مرحله دوم

شود که مخلوط آسفالتی میل مرحله اول و در شرایطی شروع میغلتک زنی در این مرحله از تراکم، بالفاصله بعد از تک

تواند تراکم نسبی موردنظر را تأمین کند. این درجه حرارت می چنان حرارتی است کههنوز حالت خمیري داشته و داراي آن

ین مرحله از نوع هاي مورداستفاده در اگراد است. غلتکدرجه سانتی 95بندي پیوسته هاي آسفالتی با دانهبراي مخلوط

  .باشدیا لرزشی می الستیکی

  دانه، مجاز نیست.هاي چرخ الستیکی براي آسفالت ماستیک درشتاستفاده از غلتک

  .متر باشد 60هاي مرحله اول معموالً باید بیش از هاي مورد مصرف در مرحله دوم، از غلتکفاصله غلتک

  مرحله تکمیلی و نهایی

چرخ ردیف استاتیک در این مرحله باید مورداستفاده قرارگرفته و در حداقل فاصله نسبت به هاي دوچرخ یا سهغلتک

ها حداکثر پنج کیلومتر در تن و سرعت آن 8ها در این مرحله حداقل هاي مرحله دوم عمل نمایند. وزن غلتکغلتک

  باشد.ساعت می

شود. حداکثر تعداد عبور غلتک براي دن زیادتر از اندازه، موجب قیر زدگی میدانه، کوبیدر مورد آسفالت ماستیک درشت

  عبور است 6تکمیل تراکم این نوع آسفالت، معموالً 

   تراکم قشرهاي آسفالتی

درصد وزن  97قشرهاي آسفالتی شامل اساس آسفالتی، آستر و رویه در هر آزمایش کنترل باید به تراکمی که کمتر از 

و تراکم  T166اي آزمایشگاهی مارشال نباشد کوبیده شود. وزن مخصوص نمونه مارشال به طریق آشتو هنمونه مخصوص

دانه درشت شود. حداقل کوبیدگی آسفالت ماستیکگیري و محاسبه میاندازه T230نسبی قشرهاي آسفالتی به روش آشتو 

انی، درصد فضاي خالی سنگدانه ها و درصد فضاي رو ،مقاومتدر آزمایش مارشال  باشد.نیز مانند آسفالت گرم معمولی می

  .خالی پرشده با قیر، تعیین می گردد

  معایب سطوح آسفالتی
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  هاها و حفرهگودال

  آیند:ها در اثر عوامل زیر به وجود میاین گودال

   کافی نبودن کوبیدگی آسفالت الف:

  وجود نقاط ضعف در زیرسازي ب:

  کافی نبودن قیر در آسفالت پ:

 آسفالت در اثر خرابی زیرسازينشست 

هاي آب، گاز،کابل و نظایر آن، محل در بعضی از نقاط که زیرسازي یا خاکریز جاده، خوب کوبیده نشده و یا براي عبور لوله

گردند و درنتیجه سطح آسفالت تدریج متراکم میشده ولی در بازسازي آن دقت نشده، بعداً در زیر ترافیک بهمذکور کنده

  .کندنشست می

  هاي آسفالتترك

  شود.استفاده می  MC2ها از قیربراي مرمت این ترك

  اند از:هاي آسفالت عبارتترین تركمهم

  طولی و عرضی هايترك

ها شوند، علت ایجاد این تركموازات محور راه و یا عمود بر آن ایجاد میطور که از نامشان پیداست، تقریبًا بهها هماناین ترك

 باشد.کاربرده شده در خاکریز بدنه راه میجایی زیرسازي، انقباض زیرسازي در سرماي شدید و یا تورم بعضی از مصالح بهجابه

  موزاییکییا  سوسماريپوست هايترك

شوند، در اکثر موارد علت موزاییکی هاي کوچکی به شکل نقش روي پوست سوسمار ایجاد میصورت چندضلعیها بهاین ترك

  شدن آسفالت، عدم مقاومت کافی قشرهاي زیرین و یا عدم تکافوي ضخامت آسفالت است

  جمع شدگی هايترك



  سازيراه و راه–(راه و ساختمان)و دادگستري  قوه قضاییه 187ماده –ناس رسمیآمادگی آزمون کارش سومجزوه  

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1400ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق 
47 47 

ها، بیشتر دهند که به هم متصل هستند،علت به وجود آمدن آنهاي بزرگی را تشکیل میها روي سطح آسفالت چندضلعیاین ترك

  ست.کمبود قیر در مخلوط آسفالت و یا شکنندگی نوع قیر مصرفی ا

  هاللی شکل هايترك

ها به علت عدم چسبندگی قشر آسفالت گرم به زیرسازي آن و یا در اثر نچسبیدن قشرهاي آستر و رویه به یکدیگر، این ترك

 شوند.اي وسایط نقلیه ظاهر میایجاد و درنتیجه در اثر فشار افقی حاصله از حرکت چرخه

  موج و شیارهاي طولی و عرضی

شوند. صورت یکنواخت و منظم درسطح آسفالت ایجاد میی که به شکل سینوسی و اکثراً بههایوبلنديپستیموج عبارت است از 

بندي غیر صحیح مواد سنگی، وجود مصالح گرد گوشه به ترین علل ایجاد موج وجود قیر اضافی در مخلوط آسفالت، دانهمهم

بندي ار در سطح آسفالت به علت عدم وجود قیر کافی و یا دانهمقدار غیرمجاز و باالخره خوب کوبیده نشدن آسفالت است. شی

هاي موجدار و شیاردار، کندن آسفالت و تجدید آن با رعایت آید. طریقه اساسی مرمت قسمتناصحیح مواد سنگی به وجود می

  مشخصات آسفالت است.

  بیرون زدن شن از آسفالت

ریجی مواد سنگی از مخلوط آسفالت که علت آن کمبود قیر در آسفالت بیرون زدن شن از آسفالت عبارت است از جدا شدن تد

که بیرون زدن شن جزئی باشد و معایب دیگري در سطح باشد. درصورتیشده و یا حرارت زیاد در هنگام پخش آن میتهیه

ع عیب نمود، این بدون پخش مواد سنگی روي آن رف MC2نازکی از قیر مایع توان با پخش الیهآسفالت مشاهده نشود، می

  نامند.می طریقه را اصطالحاً سیل کت ابري

  رو زدن قیر

سازد و براي آید و در هواي مرطوب و بارانی سطح راه را لغزنده میاین عیب در اثر وجود قیر زائد در مخلوط آسفالت به وجود می

بندي شده ش سنگ شکسته و یا ماسه دانهتوان در فصولی که هوا گرم است با پخترافیک خطرناك است، براي مرمت آن می

هاي سنگین، قیرهاي زائد را جذب نمود، هرگاه مقدار قیر بیرون زده دفعات توسط غلتکروي سطح آسفالت و کوبیدن آن به



  سازيراه و راه–(راه و ساختمان)و دادگستري  قوه قضاییه 187ماده –ناس رسمیآمادگی آزمون کارش سومجزوه  

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1400ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق 
48 48 

خوب خیلی زیاد باشد و یا هوا کامالً گرم نباشد، باید سطح آسفالت را خراشید و مقداري سنگ شکسته به آن اضافه نمود و آن را 

  کوبید.

  سازيراه ژئوسنتتیکها در

هاي عمرانی به همراه مصالح خاکی، سنگی یا در محصوالت مسطحی از جنس پلیمر هستند که در پروژه ژئوسنتتیکها

   روند.بستر طبیعی به کار می

کاربرد  .حفاظت ،بنديآب ،زهکشی، جداسازي، تسلیم ن،عملکرد اصلی هستند: فیلتراسیو 6ژئوسنتتیکها عموماً داراي 

 شود. ها بیان میژئوسنتتیکها بر اساس عملکرد اصلی یا اولیه آن

 عملکرد انواع ژئوسنتتیکها

   فیلتراسیون  زهکشی  جداسازي  تسلیم  بنديآب  حفاظت

       

       

       

       

       

یا سایر سیستمهاي کنترل  هامانند سنگچین ژئوتکستایلها در کنترل فرسایش خاك از طریق نصب در زیر آرمورها از

  .شودفرسایش، استفاده می

 .ژئوگرید) باید توسط قیر، اشباع شود -بند نمودن سیستم، ژئوتکستایل یا ژئوکمپوزیت (ژئوتکستایلمنظور آببه

   

  


