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مقدمه
الف -هدف
اين دستورالعمل ،با اهداف زير تهيه شده است:
 -1ارتقاي دانش دستانرکاران معابر شهري در کشور
 -2ايجاد يک بستر واحد براي عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري کشور
 -3ارائة يک مرجع کامل و در عين حال مختصر براي کارفرمايان ,مشاوران و پيمانکاران معابر شهري
ب  -رويکرد
رويکرد اين دستورالعمل ،براي انجام عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري کشور ،مبتني بر رهيافتهاي زير بوده است:
 -1پيروي از يک فرايند همسان در سراسر کشور
 -2مستندسازي تمامي مراحل تصميمسازي و سوابق اقدامات انجام شده
 -3بهبود مستمر و ارتقاي کيفيت مداوم
ج  -فرايند
مراحل فرايند اجراي عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري ،مطابق شکل صفحه بعد ,عبارت است از:
مرحلة اول:
برداشت خرابيهاي معابر و تکميل کاربرگ مربوط که بر اساس بخش ارزيابي معابر به شمارة  1-1-11/2انجام ميشود.
مرحلة دوم:
تعيين شيوه ترميم هر معبر که بر اساس بخشهاي  1-1-11/3تا  1-1-11/7انجام ميشود.
مرحلة سوم:
برآورد هزينه ترميم هر معبر بر اساس فهارس بهاي تجميعي .شايانذکر است که اگرچه فهارس بهاي تجميعي جزء الينفک اين دستورالعمل
است ،اما ازآنجاکه بايد همهساله بهروز شوند ،در اين مجلد ارائه نشده و بهصورت مستقل منتشر خواهد شد.
مرحلة چهارم:
تهيه برنامهوبودجه ساالنه ترميم معابر بر اساس بخش اولويتبندي معابر به شمارة 1-1-11/8
مرحلة پنجم:
تهيه اسناد مناقصه ترميم معابر در قالب اسناد مناقصه و قراردادهاي همسان.
مرحلة ششم:
برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکار ترميم معابر.
مرحلة هفتم:
ارزشيابي اقدامات پيمانکار پس از پايان کار وي و تحويل گرفتن معابر که بر اساس دستورالعمل ارزيابي معابر به شمارة  1-1-11/2انجام
ميشود.
مرحلة هشتم:
بايگاني مدارک و اسناد تمامي اقدامات انجامشده و ايجاد بانک اطالعات شناسنامه فني معابر شهر.
بديهي است که اين مراحل ساالنه تکرار خواهد شد.

مراحل اجراي فرايند تعمير و نگهداري معابر شهري

شماره سند5-5-51 :

دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري

1

 1-1-15/1کليات ،اهداف و تعاريف
روسازي راهها همواره در معرض انواع تنشهاي ناشي از عواملي همچون بار ترافيکي ،تغيير شکل اليههاي اساس ،زيراساس و بستر ،ميزان رطوبت و تغيير دما قرار
دارند که اين تنشها نيز موجب خرابيهايي در روسازي راهها ميشوند .انواع ترکها ،چالهها و تغيير شکل اليهها از انواع اين خرابيها ميباشند .بهمنظور مرمت و
اصالح اين خرابيها ابتدا بايد نوع خرابي شناسايي و ارزيابي شود و سپس با توجه به اولويتها با روش مناسب ترميم يابد .در دستورالعمل روسازي آسفالتي راهها و
بزرگراههاي شهري روشها و الزامات فني عمومي شناسايي ،ارزيابي ،اولويتبندي و ترميم و اصالح خرابيها ارائه ميشود.

اين دستورالعمل به ترتيب اولويت شامل سه بخش زير است:
بخش اول :شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري
بخش دوم :الزامات و مشخصات فني عمومي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي شهري
بخش سوم :اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري
 -1هدف و دامنه کاربرد

اهداف تدوين اين دستورالعمل عبارت است از:
 -1-1ارائه يک ساختار يکپارچه به ارزيابان براي انجام ارزيابي عيني معابر شهري و برآورد فني کيفيت و سطح خدمترساني آنان.
 -2-1تعيين الزامات و مشخصات فني عمومي تعمير ،نگهداري و بهسازي روسازي آسفالتي معابر شهري بهمنظور رعايت حداقل مشخصات فني الزم
و ايجاد وحدت رويه.
 -3-1ايجاد رويهاي مشخص در اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري.
 -2تعاريف:

اصطالحات و کلمات کليدي که در اين دستورالعمل بهکار رفته به شرح زير است:
 -1-2معبر :منظور از معبر سوارهرو ،پيادهرو و ملحقات يک خيابان (مانند جداول ،انهار ،فضاي سبز جنبي و حتي تابلوها و عالئم راهنماي موجود در
آن) است؛ کوچه نيز معبر محسوب ميشود.
 -2-2محدودة ارزيابي :محدودة ارزيابي ،عبارت است از منطقهاي که بايد مورد ارزيابي قرار گيرد .معموالً محدودة ارزيابي ،بخشي از يک معبر است
که در حدفاصل ميان دو چهارراه اصلي متوالي قرار دارد .بهتر است محدودة ارزيابي در يک محله واقع شود؛ اما ممکن است به دليل وسعت
معبر ،اين امر ميسر نباشد.
 -3-2گروه ارزيابي :افرادي را شامل ميشود که عمليات ميداني ارزيابي معابر را انجام ميدهند .معموالً گروه ارزيابي از دو نفر تشکيل ميشود که
حداقل تحصيالت آنان کارداني است و در زمينة ارزيابي معابر ،آموزش ديدهاند.
 -4-2ابزارهاي ارزيابي :اولويت با ارزيابي مکانيزه است و در صورت ارزيابي دستي ابزارهاي اصلي ارزيابي ،عبارت است از :کاربرگهاي ارزيابي ،متر
نواري ،خطکش ،شمشه و دوربين عکاسي.
 -1-2گزارش ارزيابي :کاربرگهاي ارزيابي تکميلشده ،نظرهاي گروه ارزيابي ،نظرهاي احتمالي ساکنان محل ،به همراه مستندات و عکسهاي معبر،
مجموعاً پس از تأييد مسئول واحد عمران ،گزارش ارزيابي ناميده ميشود.
-6-2

-7-2
-8-2
-9-2

بايگاني مستندات خرابيها :گزارشهاي ارزيابي هر معبر بايگاني ميشود تا بهعنوان شناسنامه خرابي معبر براي اقدامات بعدي و تصميمگيري
در سالهاي آتي به کار آيد.
ترک فعال :عبارت است از ترکخوردگي که در آن ميزان تغيير عرضي ترک ناشي از تغييرات دمايي در طول سال بيشتر از  3ميليمتر باشد.
ترک غيرفعال :عبارت از ترکخوردگي که در آن ميزان تغيير عرض ترک ناشي از تغييرات دمايي در طول سال کمتر از  3ميليمتر باشد.
لکهگيري :عبارت است از جايگزيني و بهسازي مصالح فرسوده و تخريبشده در بدنة روسازي معابر براي سطوح با وسعت تا  111مترمربع با
مصالح مناسب که بهصورت هندسي و با رعايت مشخصات استاندارد انجام ميشود تا عبور ايمن و مناسب را براي تردد خودروها و عابران
فراهم سازد.
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شماره سند5-5-51 :

 -11-2لکهگيري هندسي :روش استاندارد لکهگيري است که با رعايت الزامات زير انجام شود:
 -1-11-2لکهگيري به شکل مستطيل يا مربع بوده که يک بعد آن بهموازات مسير حرکت خودروها انجام شود.
 -2-11-2برش آسفالت بهصورت راستگوشه و قائم که با دستگاه برش مکانيکي ( )Cutterانجام شده باشد.
 -11-2لکهگيري سطحي :نوعي لکه گيري است که در آن تنها بخشي از رويه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شد،
اندود سطحي و رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواهد شد.
 -12-2لکهگيري نيمه عمقي :نوعي لکهگيري است که در آن تمام رويه آسفالتي و تمام يا بخشي از اليه اساس برچيده شده و پس از جايگزين نمودن
مصالح مناسب اساس يا اصالح اليه اساس ،اندودهاي سطحي و نفوذي و اليههاي رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواهند شد.
 -13-2لکهگيري عمقي :نوعي لکهگيري است که در آن تمام رويه آسفالتي و اليه اساس و تمام يا بخشي از اليه زيراساس برچيده شده و پس از
جايگزين نمودن مصالح مناسب اساس و زيراساس يا اصالح اليههاي اساس و زيراساس ،اندودهاي سطحي و نفوذي و اليههاي رويه آسفالتي
مناسب جايگزين خواهند شد.
 -14-2وسعت لکهگيري :منظور اندازه سطحي است که نياز به لکهگيري دارد و با توجه به سطح خرابي ،به دو نوع زير تقسيمبندي ميشود:
 -1-4-2لکهگيري جزئي :لکهگيري سطوحي است که سطح خرابي آنها تا  21مترمربع باشد.
 -2-4-2لکهگيري کلي :لکهگيري سطوحي است که سطح خرابي آنها بيش از  21مترمربع تا  111مترمربع باشد.
 -11-2تراش و روکش کلي :منظور عمليات ترميم مربوط به سطوح بيش از  111مترمربع است که بهصورت مکانيزه انجام شود و در آن تنها بخشي
از رويه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شده ،اندود سطحي و رويه آسفالتي مناسب جايگزين ميشود.
 -16-2روکش اساسي کلي :منظور عمليات ترميم مربوط به سطوح بيش از  111مترمربع است که در آن تمام رويه آسفالتي و تمام يا بخشي از
اليههاي اساس و زيراساس برچيده شده و پس از جايگزين نمودن مصالح مناسب اساس و زيراساس يا اصالح اليههاي اساس و زيراساس،
اندودهاي سطحي و نفوذي و اليههاي رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواهد شد.
 -17-2درزگيري به روش آببندي ترک :منظور تزريق مواد درزگير در ترکهاي فعال روسازي آسفالتي پس از برش ترک و با هدف جلوگيري از نفوذ
آب به بدنه روسازي و گسترش ترکها است.
 -18-2درزگيري به روش پرکردن :عبارت است از پخش و قرار دادن مواد پرکننده به درون ترکهاي غيرفعال برش داده نشده بهمنظور کاهش
اساسي نفوذ آب.
 -19-2اندود سطحي  /تککت :عبارت است از پخش يک اليه بسيار نازک از قير خالص با درجه نفوذ زياد ،قير تندگير ،قيرآبه يا قير محلول روي
سطح آسفالتي يا بتني که بهمنظور ايجاد چسبندگي بين دو قشر پخش ميشود.
 -21-2اندود نفوذي  /پريمکت :عبارت است از پخش يک اليه قير محلول با درجة نفوذ کم يا متوسط (ويسکوزيتة کم يا متوسط) در سطح شني راه
(بستر ،زيراساس يا اساس) که بهمنظور تثبيت و آببندي سطح راه قبل از اجراي اولين اليه آسفالتي پخش ميشود.
 -21-2اندود آببند /سيلکت :عبارت است از پخش يک الية آسفالت حفاظتي بر روي روية آسفالتي که بهمنظور آببندي ،اصالح خرابيهاي
سطحي ،افزايش عمر و يا بهسازي روية آسفالتي اجرا ميشود.
 -22-2آزادراه :با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) که مسيرهاي رفتوبرگشت از هم جدا ،دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و
در آن دسترسي با کنترل کامل است .عبور پياده ،دوچرخه ،ساير وسايل نقليه غير موتوري و در موردهايي عبور تمام يا بخشي از وسايل نقليه
تجاري ممنوع است.
 -23-2بزرگراه :مانند آزادراه است ولي امکان ايجاد تقاطع و دسترسي در آن بهطور محدود وجود دارد.
 -24-2شرياني  :1معبري است با دو يا چند خط عبور که ميتواند مسيرهاي رفتوبرگشت آن از هم جدا شده باشد.
 -21-2شرياني  :2معبري است با دو خط عبور که تعداد خطوط آن در برخي موارد ميتواند بيشتر باشد.
 -26-2معابر فرعي :به معابري با دو يا يک خط عبور اطالق ميشود.
 -27-2ساير اصطالحات اين دستورالعمل طبق تعاريف ضوابط نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور است.
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 :1-1-11/2شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري
شناسايي و ارزيابي روسازي بهمنظور تعيين نوع و شدت خرابي موجود انجام ميشود و نتايج آن در سنجش و برآورد ميزان خرابي و تعيين روش ترميم
به کار ميرود .نوع و شدت خرابي روسازي آسفالتي بر اساس دستهبنديهاي زير و جدول ( )1و ( )2تعيين ميشود.
 -1نوع خرابي

مهمترين خرابيهاي رويههاي آسفالتي شامل موارد زير است:
 -1-1ترکها شامل:
 -1-1-1ترک عرضي
 -2-1-1ترک طولي
 -3-1-1ترک بلوکي
 -4-1-1ترک پوستسوسماري
 -1-1-1ترک انعکاسي
 -6-1-1ترک برشي در لبه
 -7-1-1ترک هاللي
 -2-1قيرزدگي
 -3-1چين و شکن و موج
 -4-1شنزدگي
 -1-1چاله
 -6-1نشست و تورم
 -7-1خرابي ناشي از اجراي نوار حفاري
 -8-1خرابي ناشي از غير همسطح بودن دريچهها
در جدول شماره ( )1مهمترين عيوب روسازي آسفالتي به همراه تعريف آنها ارائه شده است.
 -2شدت خرابي

بهاستثناي خرابيهاي ناشي از غير همسطح بودن دريچهها ،در ساير انواع خرابيها ،شدت خرابي به سه دسته کم ،متوسط و زياد تقسيم ميشود.
شاخصهاي اين تقسيمبندي به تفکيک نوع خرابي در جدول شماره  2آمده است.
 -3ارزيابي خرابي (سنجش و برآورد ميزان خرابي)
 -1-3فرآيند اجراي ارزيابي
فرآيند ارزيابي به دو شيوه مکانيزه و دستي انجام ميشود .فرآيند ارزيابي مکانيزه حسب نوع دستگاه و دستورالعمل مربوطه است .فرآيند ارزيابي
دستي در شش مرحله به شرح زير انجام ميشود:
 -2-3ثبت مشخصات محدودة ارزيابي
ارزياب بايد ابتدا مشخصات محدودة ارزيابي را تعيين و در کاربرگ  131وارد کند (کاربرگ  132مربوط به فرايند ارزيابي مکانيزه است) .در ثبت
مشخصات معابر واقع در محدودة ارزيابي ،بايد موقعيت معابر ازنظر شمالي -جنوبي ،شرقي -غربي يا اريب بودن از هم متمايز شوند.
 -3-3ارزيابي ميداني
ارزياب بايد وضعيت روسازي آسفالت معبر را ،بر طبق روشي که قبالً به ارزيابان آموزش داده شده است ،مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهد .در صورت
لزوم ،ارزياب بايد از عيوب و ديگر مشکالت موجود در سطح معبر ،عکسبرداري کرده ،ضميمه گزارش ارزيابي نمايد.
 -4-3ثبت اطالعات
در مرحلة بعد ،ارزياب اطالعات حاصل از ارزيابي وضعيت روسازي آسفالت معبر را در کاربرگهاي ارزيابي ثبت ميکند.
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 -1-3مصاحبة محلي
نظرخواهي از ساکنان و کسبة محل و ثبت درخواستهاي آنان ،همواره مفيد است .به همين دليل ،درصورتيکه ارزياب صالح بداند ،ميتواند با
ساکنان محل مصاحبه کند تا از نظرهاي آنان آگاه شود .نتايج مصاحبه هم بايد ضميمة گزارش ارزيابي شود.
 -6-3ارائة گزارش ارزيابي
گروه ارزيابي ،کاربرگهاي تکميلشده ،مالحظات گروه و نظرهاي احتمالي ساکنان ،به همراه عکسها و ساير اطالعات مربوط به کيفيت معبر را که
بتوانند براي تصميمگيريهاي آتي مؤثر باشد ،در قالب گزارشي ،گردآوري و براي اقدامات مقتضي بعدي ،در اختيار مديران مربوطه قرار ميدهد.
کاربرگهاي شناسايي و ارزيابي روسازي آسفالتي بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:
 نام و نماية معبر منطقه  /ناحيه مورد پيمايش نشاني قطعة مورد پيمايش محل خرابيها (خط ،متراژ) نوع خرابي (که با عالئم و نشانهها تعيين ميشود) شدت خرابي (که با رنگ تعيين شود) اندازة خرابيراهنمايي :براي ثبت خرابيها ،از پيوست شماره يک با عنوان "آلبوم راهنماي شناسايي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري" استفاده ميشود.
پس از تکميل کاربرگهاي ارزيابي اين کاربرگها در اختيار تيم فني شهرداري قرار ميگيرد تا نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
 تعيين نوع و روش تعمير خرابي که با توجه به الزامات اين بخش و جداول شماره  6 ,1 ،4و  7تعيين ميشود. برآورد مقادير اجراي کار و هزينههاي تعمير خرابي. -7-3تأييد گزارش ارزيابي
مسئول مستقيم گروه ارزيابي (واحد عمران يا هر واحد يا شخص ديگري که اين مسئوليت به او واگذار شده است) گزارش ارائه شده از سوي گروه
ارزيابي را بررسي و در صورت نياز ،اصالح ميکند و نهايتاً ،پس از رفع نواقص و برآورد هزينة رفع عيوب معبر ،گزارش را تأييد و آن را براي شهردار و
شوراي شهر ارسال مينمايد تا تصميمات الزم اتخاذ شود .الزم به ذکر است که بايد تالش و دقت الزم براي تخمين هزينة پروژه ،با حداقل خطا ،به
عمل آيد.
 -8-3شيوة انجام ارزيابي عيوب رويههاي آسفالتي به روش دستي
الزم است گروههاي ارزيابي ،اطالعات کافي در زمينة مشکالت معابر و شيوة ارزيابي آنها را داشته باشند تا بتوانند معابر را به طرز مؤثري ارزيابي
کنند .بهطورکلي ،در روسازي آسفالتي سوارهروهاي معابر شهري ،ممکن است  11عيب اصلي وجود داشته باشد .ارزياب بايد سعي کند تا اين عيوب
يازدهگانه را در محدودة ارزيابي خود شناسايي کرده ،نوع ،شدت و محل وقوع خرابي را در کاربرگ مربوط ثبت کند .براي اين منظور ،بهتر است ارزياب
پياده در مسير حرکت خودروها قدم زده ،از طريق مشاهده وضعيت روسازي آسفالتي سوارهرو معبر را ،بر طبق روشي که در دوره آموزشي آموخته است،
مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهد.
البته ،ارزياب ميتواند از درون خودرويي که با سرعت حداکثر چهل کيلومتر در ساعت ،از سوارهرو معبر ميگذرد هم ،ارزيابي خود را انجام دهد؛ اما
همواره بايد آماده باشد تا در صورت نياز ،از خودرو خود پياده شده و عيوب را از نزديک ارزيابي نمايد.
ارزيابان بايد از خرابيها عکس بگيرند تا بهعنوان مستندات گزارش و شواهد مورد نياز ،براي انجام بررسيهاي مجدد احتمالي ،در زمينة ميزان خرابيها
و شدت آنها ،در بايگاني موجود باشند.
در صورت وجود هرگونه مستحدثات (از قبيل دريچه ،ايستگاه اتوبوس ،ميلهگذاري و ،)...در بخش سوارهرو معبر ،ارزيابان بايد توجه الزم را به آنها
مبذول و پس از بازرسي و ارزيابي آنها ،نتيجه را در کاربرگ ارزيابي خويش ثبت کنند.
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جدول  :1عيوب مهم روسازي آسفالتي
نمايه

عنوان عيوب مهم
روسازي آسفالتي

واحد اندازهگيري

|

ترکهاي طولي

متر

W

ترکهاي عرضي

متر

E

ترکهاي انعکاسي

متر

B

ترک بلوکي

مترمربع

X

ترک پوستسوسماري

مترمربع

T

قيرزدگي

C

موج و چين خوردگي
(ترک هاللي)

مترمربع
مترمربع

G

شنزدگي

O

چاله

عدد

V

نشست و تورم

مترمربع

U

نوار حفاري

مترمربع

H

دريچة غير همسطح

عدد

P

صيقلي شدن

مترمربع

R

شيار شدگي

مترمربع

مترمربع

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

شرح و تعريف عيب

ترکهايي که بهصورت خطي و بهموازات محور مرکزي معبر ،در سطح آسفالت سوارهرو به
وجود ميآيند و عمدتاً ناشي از ساختوساز بد و بارگذاري ميباشند.
ترکهايي که بهصورت خطي و عمود بر محور معبر در سطح آسفالت سوارهرو به وجود
ميآيند و عمدتاً ناشي از ترافيک و سيکلهاي حرارتي ميباشند.
در روسازي هايي که بر روي دال بتني قرار دارند و در اثر جابجايي ناشي از تغيير دما يا
رطوبت دال اين ترکها به وجود ميآيند ،ناشي از بارگذاري نبوده و از عمق به سطح روسازي
عرض ترک کاهش مييابد .عالوه بر موارد فوق در سطوح آسفالتي که بر روي روسازيهاي
آسفالتي قديمي با ترکهاي مرمت نشده ساخته ميشوند نيز ايجاد ميشوند.
ترکهاي به هم مرتبطي هستند که سطح روسازي را به قطعات مستطيل شکل تقسيم
مي کنند .اين عيب ،حاصل ترافيک خودروها نيست ،بلکه ناشي از انقباض و انبساط آسفالت
سوارهرو براثر تغييرات دماي هوا در طي شبانهروز است.
ترکهاي طرحدار بههم پيوستهاي به شکل تکههاي چندضلعي با گوشههاي تيز به ابعاد
حداکثر  61سانتيمتر هستند که بر روي آسفالت به وجود ميآيند .اين عيب عمدتاً در مسير
چرخ خودروها به وجود ميآيد.
اين عيب براثر حرکت قير بهطرف سطح معبر و تشکيل يک الية قيري در سطح آسفالت به
وجود ميآيد .مهمترين علت قيرزدگي ،وجود قير بيشازحد در آسفالت و گرماي هوا است.
اين عيب از تغيير شکل پالستيک طولي يا عرضي آسفالت ،در اثر اعمال بار مکانيکي وارد
شده از طرف الستيک خودروها به سطح معبر ،بهويژه در سرپيچهاي تند ،تقاطعها و نقاط
شيبدار ناشي ميشود.
اين عيب به دليل هوازدگي ،از دست رفتن قير و کاهش چسبندگي آسفالت به وجود ميآيد و
موجب جدا شدن دانههاي شن و ماسة سطح روسازي آسفالت ،از آن ميشود.
چالهها ،عيوب پيالهايشکل کوچکي در سطح روسازي هستند که شدتشان با جذب رطوبت و
باقي ماندن آب در آنها افزايش پيدا ميکند.
اين عيب حاصل بار ترافيکي و حرکت چرخ خودروها بر روي روسازي آسفالت است و با
فرورفتن سطح آسفالت ،يا باال آمدن آن مشخص ميشود؛ و شدت آن برحسب متوسط عمق
گود افتادگي يا برآمدگي است.
اين عيب براثر جايگزيني آسفالت سطح معبر با مواد تازه به وجود ميآيد.
وجود هرگونه مشکل ،در شکل ،نصب و نحوة قرارگيري دريچه که براي عابران خطرآفرين
باشد.
اين عيب براثر تردد زياد خودروها و سايش آسفالت بهمرورزمان به وجود ميآيد.
اين عيب حاصل بار ترافيکي و حرکت چرخ خودروها بر روي روسازي آسفالت است و با
فرورفتن سطح آسفالت در محل عبور چرخ خودروها به وجود ميآيد.
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تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي
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تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي
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جدول  :2راهنماي تعيين شدت خرابي روسازي آسفالتي
نوع خرابي /ترک
ترکهاي طولي ،عرضي و
انعکاسي

ترک بلوکي

ترک پوستسوسماري

قيرزدگي

شنزدگي

موج ،چينخوردگي و
صيقليشدن

چاله

نشست و تورم /شيارشدگي
نوارحفاري عريض ()21cm
/
نوارحفاري کمعرض ()<21cm

دريچة غير همسطح

شدت
کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
شديد
کم
متوسط
شديد
کم
متوسط
شديد
کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
شديد
کم
متوسط
شديد
کم
شديد

معيار شدت و روش شناسايي آن
عرض ترک کمتر از  6ميليمتر باشد.
عرض ترک  6و بيشتر تا  19ميليمتر باشد.
عرض ترک بيش از  19ميليمتر باشد.
اندازه ابعاد بلوکها بيش از  2متر ميباشند.
اندازه ابعاد بلوکها بيش از  1و کمتر از  2متر ميباشند.
اندازه ابعاد بلوکها بيش از  1/3و کمتر از  1متر ميباشند.
اندازه ابعاد تکههاي پوستسوسماري بيش از  1/3تا  1/6متر ميباشند.
اندازه ابعاد تکههاي پوستسوسماري کمتر از  1/3متر بوده و ترکها داراي اندکي خردشدگي نيز ميباشند.
اندازه ابعاد تکههاي پوستسوسماري کمتر از  1/3متر بوده و مرز تکهها کامالً مشخص و جدا ميباشند.
ارتفاع قيرزدگي کمتر از  1ميليمتر باشد.
ارتفاع قيرزدگي بيش از  1ميليمتر و کمتر از  11ميليمتر باشد.
ارتفاع قيرزدگي بيش از  11ميليمتر باشد.
عمق شنزدگي کمتر از  11ميليمتر باشد.
عمق شنزدگي بيش از  11ميليمتر و کمتر از  21ميليمتر باشد.
عمق شنزدگي بيش از  21ميليمتر باشد.
سطح خرابي کمتر از  3مترمربع باشد.
سطح خرابي بين  3تا  11مترمربع باشد.
سطح خرابي بيش از  11مترمربع باشد.
در اين نوع خرابي چاله ،داراي قطري ميان  11تا  41سانتيمتر و عمق بين  1تا  1سانتيمتر است.
در اين نوع خرابي چاله داراي قطري ميان  11تا  41سانتيمتر و عمق بيش از  1سانتيمتر است.
در اين نوع خرابي چاله داراي قطري ميان  41تا  81سانتيمتر و يا عمق بيش از  1سانتيمتر است.
عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي کمتر از  11ميليمتر باشد.
عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي بيش از  11ميليمتر و کمتر از  31ميليمتر باشد.
عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي بيشتر از  31ميليمتر باشد.
طبق استاندارد و بدون اختالف سطح با سطح روسازي قبلي ترميم شده باشد.
سطح ترميمشده داراي اختالف سطحي کمتر از  31ميليمتر با سطح روسازي قبلي باشد.
سطح ترميمشده داراي اختالف سطحي برابر يا بيش از  31ميليمتر با سطح روسازي قبلي باشد.
دريچهاي که داراي اختالف سطحي کمتر از  31ميليمتر با سطح روسازي باشد.
دريچهاي که داراي اختالف سطحي برابر يا بيش از  31ميليمتر با سطح روسازي باشد.

سند:
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تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه 4از 4

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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 :1-1-11/3مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري
 -1استانداردها

مفاد اين بخش از دستورالعمل بايد به ترتيب اولويت با رعايت مشخصات فني عمومي نشريات  234 ،111و  281سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
اجرا شود.
 -2الزامات ايمني و حفاظت

در انجام عمليات تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي ،بايد تمهيدات الزم براي ايمني کارکنان پروژه و ساير عابران ،طبق مقررات "آييننامة ايمني امور
پيمانکاري" (مصوب  1388/12/3شواريعالي حفاظت فني ـ وزارت کار) و مقررات نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور اتخاذ شود.
رعايت الزامات قانوني (مصوب شوراي اسالمي شهر) و ايمني زير در هنگام ترميم نوار حفاري الزامي است:
 -1-2رعايت کليه موارد ايمني و نصب عالئم هشدار دهنده و ساير تمهيدات الزم بر اساس آئيننامههاي معتبر حفاظتي و ايمني کارگاهها و
دستورالعملها و ضوابط ترافيکي در حين عمليات (از زمان شروع به تجهيز کارگاه تا زمان تحويل) بر عهده دستگاه متقاضي بوده و چنانچه در
طول اين مدت هرگونه حادثهاي ناشي از عمليات مذکور رخ دهد ،مسئوليت کامل آن بر عهده دستگاه متقاضي است.
 -2-2حفاظت از محدوده عمليات اعم از زمان عمليات و يا زمان استراحت و نصب عالئم هشداردهنده در فواصل ابتدا و انتهايي کار و يا حتي جلوتر و
عقبتر از محوطه کار (بنا بر توصيه ترافيکي) بر عهده دستگاه متقاضي است.
 -3-2اصل و يا تصوير مجوز بايد دائماً در محل موجود باشد تا در صورت درخواست مأمورين ارائه شود.
 -4-2رعايت عدم سد معبر در محل تخليه خاک و مصالح مصرفي و يا تأسيساتي که قرار است نصب شوند و نيز جلوگيري از گستردگي و پخش
هرگونه مصالح در سطح معابر الزامي است و در صورت عدم رعايت موارد فوق ،شهرداري مجاز است رأساً اقدام به رفع سد معبر نموده و
هزينههاي مربوط را به هنگام تصفيهحساب بهاضافه پانزده درصد ( )٪11از پيمانکار اخذ نمايد.
 -1-2پيمانکاران موظفاند بهصورت مستمر کارگران نظافتچي را در اطراف مسير به کار بگمارند در غير اين صورت شهرداري رأساً اقدام و
هزينههاي مربوط را بهاضافه پانزده درصد ( )٪11به هنگام تصفيهحساب از پيمانکار اخذ خواهد نمود.
 -6-2پيمانکاران موظف هستند تخليه مصالح را در زمان اعالمشده در مجوز و يا زمان مجاز در ساختوسازهاي شهري به انجام رسانند ،عالوه بر آن
بايد بارگيري و تخليه مازاد مصالح از کارگاه را نيز به شکلي انجام دهند که کمترين مانع در رفتوآمد وسايل نقليه محدوده عمليات ايجاد شود.
 -7-2پيمانکار بايد در ابتدا و انتهاي مسير حفاري حداکثر پانصد ( )111متر کليه مشخصات عمليات نظير دستگاه متقاضي و پيمانکار را بهطور
مشخص بر روي تابلو نصب نمايد.
 -8-2دستگاه متقاضي بايد محل دقيق کليه تأسيسات را قبل از شروع حفاري ،مشخص نمايد .مسئوليت ناشي از قصور اين بخش ،بر عهده
شهرداري نيست .ضمناً چنانچه پس از شناسايي و در زمان حفاري هرگونه عيب و نقصي مشاهده شود ،الزم است بالفاصله قبل از وارد آمدن
خسارت بيشتر نسبت به رفع آن اقدام نمايد .ترجيحاً تجهيزات حفاري مکانيکي حداکثر تا فاصله پنجاه ( )11سانتيمتري هرگونه تأسيسات غير
مخرب و يک متري تأسيسات گازي و انفجاري (مانند بنزين و نفت و امثالهم) اجازه کار داشته و براي فاصلههاي نزديکتر بايد عمليات دستي
انجام شود.
 -9-2دستگاه متقاضي بايد تمهيدات الزم جهت عدم برخورد با تأسيسات هوايي را نيز مدنظر قرار دهد تا از اين بابت خسارت و يا خطري حادث
نشود.
 -11-2دستگاه متقاضي بايد موانع زميني مانند عالئم ،تابلوها و درختان و امثالهم را با هماهنگي دستگاههاي مربوط به هزينه خود موقتاً جابجا نمايد
تا پس از پايان کار در صورت نياز در محل قبلي خود نصب شوند ،همچنين بايد موانعي را که مستقيماً در مسير نبوده ولي احتمال سقوط آنها
پس از حفاري وجود دارد را نيز مورد توجه قرار دهد.
 -11-2دستگاه متقاضي بايد قبل و حين عمليات حفاري اطمينان حاصل کند که اقدامات هدايت ترافيک مطابق آئيننامههاي حوزه ترافيک
شهرداري و موردقبول راهنمايي و رانندگي انجام شود .ضمناً چراغهاي چشمکزن هشداردهنده نيز در مکانهاي موردنياز نصب شده و بهخوبي
عمل نمايند.
نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

سند:
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مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي
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مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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 -12-2دستگاه متقاضي بايد تمهيدات الزم جهت جلوگيري از ريزشهاي احتمالي جدار نوار حفاري و يا سقف تونل را به عمل آورد ،عليالخصوص
در مواردي که اين عمليات بهموازات محلهاي پرتردد انجام ميشود.
 -3مشخصات استاندارد مواد و مصالح

مواد و مصالح مصرفي براي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي بايد با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و زمان اجرا ،طبق الزامات استانداردهاي زير
تأمين شود:
 -1-3دانهبندي سنگدانة مصرفي براي ساخت بتن آسفالتي (مخلوط آسفالت گرم) بايد طبق جداول  1-9تا  1-9نشرية  234باشد.
 -2-3قير مصرفي براي توليد بتن آسفالتي بايد از نوع قير نفتي خالص يا قيرهاي اصالحشده (پيوست  )2به روشهاي مورد تأييد باشد بهنحويکه
بتواند الزامات جدول  1-14نشرية  111را تأمين نمايد.
 -3-3اندود سطحي بايد با الزامات فصل  16نشرية  111و استاندارد  ASTMD 5992سازگار باشد.
راهنمايي :قير مصرفي براي اندود سطحي ميتواند از نوع قيرهاي محلول ( )Liquid Asphaltيا قيرآبه ( )Emulsified Asphaltباشد.
 -4فرايندها و گردشکارها

عمليات تعمير و نگهداري روسازي معابر شهري شامل مراحل زير است:
 -1-4تمهيدات اوليه
قبل از شروع عمليات اجرايي بايد اقدامات زير انجام شده باشد:
 -1-1-4پيمايش و برداشت عيوب
قبل از اجراي عمليات تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي بايد محل خرابي بهصورت دستي يا مکانيزه و مطابق بخش " 1-1-11/1شناسايي و ارزيابي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري" پيمايش و برداشت شده و کاربرگهاي ارزيابي روسازي آسفالتي تکميل ،تأييد و تصويب شود.
 -2-1-4تنظيم برنامة اجرايي
برنامة عمليات اجرايي با توجه به شرايط آب و هوايي و محدوديتهاي ترافيکي تدوين شود.
 -3-1-4انتخاب پيمانکار و دستگاه نظارت
دستگاه نظارت و پيمانکار تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي بايد مطابق مقررات شهرداري و نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور انتخاب شوند.
 -4-1-4صدور دستورکار تعمير خرابي
دستور کار اصالح ،مرمت و هرگونه عمليات تعميراتي بايد با توجه به مفاد قرارداد و بهصورت دقيق تعيين شود .اين دستور کار بايد حداقل شامل موارد
زير باشد:
 نام و سمت عوامل اجراي طرح (شهردار ،مسئول واحد عمران ،دستگاه نظارت و پيمانکار) اطالعات قراردادي (شماره ،تاريخ و موضوع قرارداد پيمانکار) نوع و اندازة خرابي دستور فني اصالح و مرمت خرابي کروکي و نقشة اجراي عمليات تعيين مشخصات و برآورد اوليه مصالح مصرفي -1-1-4اخذ مجوز
قبل از اقدام به انجام هرگونه عمليات در معابر شهري مجوز عمليات مربوطه از مقامات مجاز شهرداري بايد اخذ گردد و درصورتيکه شوراي اسالمي
شهر در اين خصوص مصوبهاي داشته باشد رعايت آن الزامي است.
 -2-4انجام عمليات تعمير و نگهداري
الف -تجهيز کارگاه
چنانچه در محل عمليات نياز به تجهيز کارگاه موقت باشد ،دستگاه متقاضي بايد با مشخصاتي که در مجوز قيد ميشود و با رعايت تمامي مالحظات
اعم از حفظ شکل ظاهري مناسب ،رعايت مسائل ايمني و بهداشتي کارگران و  ...نسبت به تجهيز کارگاه اقدام نمايد.
سند:
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ب -عمليات اجرايي
نوع عمليات اجرايي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي به نوع خرابي و شدت آن بستگي دارد .انواع متداول تعمير خرابيها بهطورکلي شامل درزگيري،
لکهگيري (سطحي ،نيمه عمقي و عمقي) ،تراش و روکش کلي ،روکش اساسي کلي ،ترميم نوار حفاري (کمعرض و عريض) ،همسطح سازي دريچه و
چاله پرکني است .در جداول شماره  6 ,1 ،4و  7خرابيهاي روسازي آسفالتي و نوع تعميرات آورده شده است.
در عمليات اجرايي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي رعايت الزامات فني و ايمني زير با توجه به نوع عمليات ضروري است:
 -1-2-4عالمتگذاري محل خرابي:
محل خرابيهايي که نيازمند ترميم هستند بايد با رنگ سفيد و به شکل نشان دادهشده در تصوير ( )1عالمتگذاري شود .عالمتگذاري بايد بهصورت
مربعمستطيل و با فاصله حداقل  31سانتيمتر از تمام نقاط خرابيها باشد و يک وجه محل عالمتگذاري بايد عمود بر مسير ترافيک باشد .در دو گوشه
غير مجاور محل عالمتگذاري شده بسته به نوع روش ترميم بايد يکي از نمايههاي جدول شماره  4نوشته شده و در رابطه با مساحتهاي بيش از
 111مترمربع طول و عرض وسعت خرابي بايد درج شوند.
 -2-2-4برش محل خرابي:
برش محل عالمتگذاري شده توسط دستگاه برش بهصورت قائم انجام ميپذيرد و چنانچه از دستگاه تراش مکانيزه براي تعمير لکهگيري استفاده
ميشود عمليات برش بايد بعد از تکميل عمليات تراش انجام شود و دورتادور محل تراش دادهشده و يا حداقل ابتدا و انتهاي آن بايد با دستگاه برش
بريده شود.
 -3-2-4تخريب آسفالت:
تخريب آسفالت با دستگاه کمپرسور يا هر وسيله ديگر جهت تخريب رويههاي آسفالتي صورت ميپذيرد .براي سطوح خرابي کوچک که مستلزم انجام
عمليات لکهگيري است تخريب بعد از عمليات برش انجام ميگيرد.
 -4-2-4خاليکردن محل خرابي:
شامل برچيدن مواد حاصل از تخريب يا تراش آسفالت از محل خرابي بهصورت مکانيزه يا دستي و تميز کردن موقعيت توسط دستگاه کمپرسور هوا
است .در صورت نياز به برچيدن اليههاي اساس و زيراساس بهمنظور اصالح يا جايگزين نمودن آنها بايد اين اليهها نيز برداشت شوند.
 -1-2-4تثبيت اليههاي اساس و زيراساس:
تثبيت اليههاي اساس و زيراساس بهوسيله اختالط مصالح اساس و زيراساس برداشته شده با مصالح تثبيت کننده مانند سيمان و آهک و ريختن آن در
چند اليه (با حداکثر ضخامت  11سانتيمتر) و تراکم آن صورت ميپذيرد( .دستورالعمل اختالط مصالح اساس و زيراساس با مصالح تثبيت کننده و ميزان
تراکم آنها توسط دستگاه نظارت تهيه و به پيمانکار ابالغ ميشود).
 -6-2-4تهيه و اجراي اليههاي اساس و زيراساس:
در صورت نامناسب و غيرقابل استفاده بودن اليههاي اساس و زيراساس برداشته شده بايد مصالح مناسب تهيه نمود و در چند اليه (با حداکثر ضخامت
 11سانتيمتر) و با تراکم الزم اجرا کرد.
 -7-2-4اندود نفوذي:
براي ايجاد پيوند بين اليه اساس و آسفالت ،قبل از پخش آسفالت آستر ،بايد از اندود نفوذي استفاده کرد .با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و زمان
اجرا و بافت بستر راه از انواع قيرهاي محلول و قيرآبه ميتوان براي اندود نفوذي استفاده کرد ،مقدار قير محلول از  1تا  2کيلوگرم و مقدار قيرآبه از 1/1
تا  2/1کيلوگرم بر مترمربع ميتواند تغيير کند که حسب شرايط آب و هوائي و جغرافيايي منطقه توسط دستگاه نظارت تعيين ميشود.
 -8-2-4اندود سطحي:
قبل از پخش آسفالت رويه بر روي آسفالت آستر ،براي ايجاد پيوستگي بين دو اليه آسفالت بايد از اندود سطحي استفاده نمود .از انواع قيرهاي محلول
و قير آبه با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و زمان اجرا و کيفيت و قدمت آسفالت آستر ميتوان براي اندود سطحي استفاده کرد .مقدار قير محلول
حدود  1/2تا  1/4کيلوگرم و مقدار قيرآبه  1/21تا  1/1کيلوگرم بر مترمربع ميتواند تغيير کند که حسب شرايط آب و هوائي و جغرافيايي منطقه توسط
دستگاه نظارت تعيين ميگردد .درصورتيکه اليههاي آسفالتي بهطور مستمر و با فاصله زماني کمتر از  24ساعت پخش شوند ،با تائيد دستگاه نظارت
نيازي به اجراي اندود سطحي بين دو اليه مذکور نيست.
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 -9-2-4پخش و تسطيح آسفالت:
براي سطوح بزرگ بايد از دستگاه مکانيزه پخش آسفالت /فينيشر استفاده نمود .در خصوص لکهگيريها ميتوان آسفالت را بهصورت دستي پخش و
تسطيح کرد .براي اين منظور بايد آسفالت را با بيل برداشته و داخل محل لکه ريخت .بايد ابتدا حاشيههاي لکه و سپس قسمتهاي داخلي پر شده و با
استفاده از ماله عريض تسطيح نمود و از ريختن آسفالت به سطح خارج از لکه پرهيز کرد.
 -11-2-4درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي:
بهمنظور ايجاد چسبندگي بين آسفالت جديد و قديم در محل درز ،ديوارههاي برش يا تراش داده شده بايد با اندود قيري درزگيري شود .درصورتيکه
براي درزگيري از نوار لکهگير استفاده شود ،نوار لکهگير بايد قبل از اجراي اندود قيري چسبانده شده ،سپس اندود قيري سطح زير آسفالت اجرا شود.
 -11-2-4متراکم کردن آسفالت:
تراکم مخلوط آسفالتي بايد با غلتکهاي چرخ آهني و الستيکي انجام شود .حداقل تراکم الزم معادل  97درصد وزن مخصوص نمونههاي آزمايشگاهي
مارشال است .حداکثر ضخامت تراکمپذير براي اليههاي آسفالتي  71ميليمتر است .در خصوص تراکم آسفالت معابر کوچک که امکان استفاده از
غلتکهاي بزرگ وجود ندارد بايد از دستگاههاي چرخ آهني کوچکتر ) (CG11استفاده نمود .سطح نهايي آسفالت لکهگيريها بايد حداقل  3ميليمتر و
حداکثر  6ميليمتر از سطح روکش قديمي باالتر باشد.
 -12-2-4آببندي حاشيههاي وصله:
بعد از انجام عمليات تراکم آسفالت ،بايد محل لبه وصله را توسط مواد آببند مناسب آببندي نمود .اين حفاظت ثانوي براي جلوگيري از نفوذ آب
است .عرض نوار آببندي لبه حدود  11ميليمتر کافي است .پس از پخش ماده آببند ،اليهاي از ماسه را روي آن ريخته تا از بجا ماندن اثر تاير
وسايل نقليه جلوگيري به عمل آيد.
 -13-2-4پوشاندن سطوح آسفالتي:
پس از پايان عمليات مرمت بايد بر روي سطح نهايي ماسهآهکي يا پودر سنگ پاشيده شود .ضخامت اليه پوششي ماسه يا پودر سنگ مصرفي نبايد
کمتر از  1ميليمتر باشد .پس از  24ساعت سطح مرمتشده تميز گردد.
 -14-2-4دماي مخلوط آسفالت حين تراکم:
درجه حرارت مخلوط آسفالتي به عواملي از قبيل نوع قير مصرفي ،دانهبندي مصالح سنگي ،ضخامت اليه ،فصل اجراي کار ،حرارت محيط و سطح راه،
سرعت باد ،نوع و تعداد غلتکها بستگي دارد که ميزان آن توسط دستگاه نظارت تعيين ميشود ولي نبايد کمتر از  121و بيشتر از  161درجه
سانتيگراد باشد.
 -11-2-4تراش محل خرابي:
از دستگاه تراش مکانيزه براي تراش استفاده ميشود .عمليات تراش آسفالت تا محو خرابي از سطح آسفالت ادامه مييابد و براي سطوح خرابي کوچک
که مستلزم انجام عمليات لکهگيري است بايد از درامهاي کوچکتر (به عرض  11 -61سانتيمتر) استفاده نمود در اين صورت بايد ابتدا محل خرابي را
از مواد زائد تخليه و سپس چهار ضلع يا حداقل ابتدا و انتهاي آن را با دستگاه برش مکانيکي بهصورت قائم و راستگوشه برش داد.
 -16-2-4برش محل درزگيري:
در فرآيند درزگيري به روش برش ،برش توسط دستگاه برش و بهصورت قائم انجام ميپذيرد .عرض و عمق برش با توجه به شرايط آب و هوايي طبق
جدول شماره  3تعيين ميشود .هر برش حداقل بايد  3ميليمتر از هر طرف ترک را بردارد .حداکثر عرض برش  38ميليمتر و حداقل آن  12ميليمتر
است.
جدول  :3عرض و عمق برش ترکها در فرايند درزگيري
شرايط آبوهوايي

عرض برش )(cm

عمق برش )(cm

گرم
معتدل
سرد

1/1
2
3

2
2
1
سند:
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 -17-2-4تزريق مواد درزگير:
پيش از تزريق ،ماده درزگير در مخزني مجهز به پوششي دوبله ،ذوب ميشود .مواد درزگير اصالح شده بايد توسط ديگهايي با سيستم گرمايشي
غيرمستقيم (روغن داغ) مجهز به همزن و دستگاه فشار ،گرم شوند .همچنين اين دستگاهها بايد مجهز به ابزارهاي تزريق با فشار مواد درزگير ،دماسنج
تعيين دماي ماده درزگير و روغن باشند .پس از گرم کردن ماده درزگير تا دماي توصيه شده براي تزريق و آمادهسازي ،عمليات تزريق بايد دقيقاً بعد از
عمليات تميز کردن و خشککردن ترک انجام گيرد .در تزريق ماده درزگير رعايت موارد زير توصيه ميشود:
 ماده درزگير را بايد توسط نازل بهطوري درون ترکها ريخت تا کانال از پايين به باال پر شود و هوا در زير مواد باقي نماند. مقدار کافي و مناسب از ماده درزگير درون کانال ترک پخش شود. ماده درزگير با حرکتي پيوسته درون کانال ترک پخش شود و مقدار مناسبي ازآنجهت وضعيتهاي آرايشي همسطح ،نوار پهن -برآمده يا نوارپهن -نوار کمکي به درون ترک ريخته شود.
 در طول مدتي که کار متوقف است ،مواد درزگير درون لوله تزريق به درون مخزن ذوب بازگردانده شود. -18-2-4شکلدادن ماده درزگير:
جهت شکل دادن مواد پخش شده درون ترک ،شکلبندي با استفاده از اتصاالت بشقابي شکل يا  Uشکل انجام ميگيرد .تصاوير  2تا  4عمليات برش،
تزريق و شکلدهي ترک آسفالتي را نشان ميدهند.

تصوير  :1عالمتگذاري محل خرابي

تصوير  :2عمليات برش روسازي آسفالتي

تصوير  :3عمليات تزريق و شکلدهي

تصوير  :4عمليات تزريق و شکلدهي
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سرد

شماره سند5-5-51 :

گرم

معتدل

تصوير  :5نحوة شکلدهي به مواد درزگير با توجه به دورة اجرا

 -19-2-4تزريق مواد سرد درزگير:
قيرهاي امولسيون ،مواد پرکننده با کاربرد سرد هستند .مواد سرد درزگيري تنها نيازمند يک قيف هستند .گيرش قير امولسيوني بستگي به دما و رطوبت
دارد .دماي پايين و رطوبت نسبتاً زياد موجب افزايش زمان موردنياز جهت عملآوري ميشود .باران يا دماي انجماد نيز تا  24ساعت پس از پخش
امولسيون ،تأثير معکوسي بر آن دارند .در بعضي از مناطق با توجه بهاحتمال شکلگيري شبنم در صبح ،بهترين زمان براي پخش امولسيون سرد
ساعتهاي وسط روز است .قير امولسيون سرد بايد در دماي هواي باالي  11ºCبه کار برده شود.
 -21-2-4پاکسازي محل ترک و رطوبتزدايي:
ابتدا بايد با استفاده از يک کمپرسور هوا گرد و غبار ،مواد نخاله و آب درون ترک با هواي خشک زدوده شود و سپس با استفاده از فشار هواي گرم
سطح ترک گرم و رطوبت درون آن خشک شود.
 -21-2-4مستندسازي:
در مستندسازي ،عکسبرداري از محل خرابي بايد قبل و بعد از تعمير انجام شود و فايل آن به دستگاه نظارت يا کارفرما ارائه گردد.
دستگاه متقاضي موظف است اطالعات الزم مربوط به ضخامت و نوع اليههاي حفاريشده از رويه معبر تا انتهاي تراز کف را در هر مسير،
يادداشت و جهت ثبت در بانک اطالعاتي معابر ،به کارفرما ارائه نمايد.
جدول  :4راهنماي نمايهگذاري تعميرات روسازي آسفالتي
رديف

1
2
3
4
1
6
7
8
9
11

نمايه تعمير

روش تعمير

1

N

درزگيري به روش پر کردن

2

N

درزگيري به روش برش

3

N

لکهگيري سطحي

4

N

لکهگيري نيمه عمقي

5

N

لکهگيري عمقي

6

N

تراش و روکش کلي

7

N

روکش اساسي کلي

8

N

مرمت نوار حفاري (کمعرض و عريض)

9

N

چاله پرکني

N10

همسطح سازي دريچه
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جدول  :1راهنماي تعيين نوع تعميرات خرابيهاي عددي و طولي روسازي آسفالتي
نوع خرابي

چاله

نوار حفاري عريض و کمعرض

دريچه غير همسطح

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

شدت

نوع تعميرات

کم

پر کردن چاله با آسفالت گرم

متوسط

پر کردن چاله با آسفالت گرم

زياد

پر کردن چاله با آسفالت گرم

کم

پايش دورهاي

متوسط

مرمت نوار حفاري

زياد

مرمت نوار حفاري

کم

پايش دورهاي

شديد

همسطح سازي دريچه
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جدول  :6راهنماي تعيين نوع تعميرات خرابيهاي سطحي روسازي آسفالتي
نوع تعميرات
نوع خرابي

ترک بلوکي

ترک پوستسوسماري

قيرزدگي

شنزدگي

صيقلي شدن

موج و چين خوردگي

نشست و تورم/
شيارشدگي

شدت

وسعت خرابي کمتر از  111مترمربع

وسعت خرابي برابر و بيش از  111مترمربع

کم

درزگيري

درزگيري

متوسط

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

زياد

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

کم

درزگيري

درزگيري

متوسط

لکهگيري نيمه عمقي *

روکش اساسي کلي *

زياد

لکهگيري عمقي *

روکش اساسي کلي *

کم

ماسهپاشي گرم (ماسهپاشي با ماسة داغ و تراکم با
غلتک)

ماسهپاشي گرم (ماسهپاشي با ماسة داغ و تراکم با
غلتک)

متوسط

ماسهپاشي گرم

تراش و روکش کلي

شديد

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

کم

پايش دورهاي

پايش دورهاي

متوسط

مرمت سطحي (آسفالت حفاظتي :فاگ سيل)

قيرپاشي

شديد

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

کم

پايش دورهاي

پايش دورهاي

متوسط

قيرپاشي

قيرپاشي

شديد

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

کم

پايش دورهاي

پايش دورهاي

متوسط

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

زياد

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

کم

پايش دورهاي

پايش دورهاي

متوسط

لکهگيري سطحي

تراش و روکش کلي

شديد

لکهگيري نيمه عمقي يا عمقي

روکش اساسي کلي

* اولويت با روش ترميم اشاره شده در جدول است ولي در مواقع اضطراري ميتوان با تائيد دستگاه نظارت رويه آسفالتي را به ضخامت موردنياز تراش
داده و با استفاده از ژئوگريدهاي آسفالتي و اجراي آسفالت پليمري روي آن نسبت به ترميم خرابي اقدام نمود.

سند:

5 -5 -51/3

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

صفحه  8از 11
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شماره سند5-5-51 :

جدول  :7راهنماي تعيين نوع تعميرات ترکهاي طولي ،عرضي و انعکاسي
شدت

تراکم (طول ترک در  111متر

درصد خرابي ديواره يا حاشيه

طول از يک خط عبوري) متر طول

ترک نسبت به طول ترک ()%

L<11

کم

11 < L < 135

L > 135

L<11

متوسط

11 < L < 135

L > 135

L<11

زياد

11 < L < 135

L > 135

نوع تعميرات

1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111
1 < B ≥25
25 < B ≥51
51 < B ≥111

برش**

پايش دورهاي*  /درزگيري به روش
پايش دورهاي* /درزگيري به روش برش**
درزگيري به روش برش
درزگيري به روش برش
درزگيري به روش برش*  /لکهگيري سطحي**
درزگيري به روش برش*  /لکهگيري سطحي**
لکهگيري سطحي
لکهگيري سطحي
لکهگيري نيمه عمقي
درزگيري به روش برش يا پر کردن
درزگيري به روش برش يا پر کردن
درزگيري به روش برش يا پر کردن
درزگيري به روش برش يا پر کردن
درزگيري به روش برش يا پر کردن
لکهگيري سطحي
لکهگيري سطحي
لکهگيري سطحي
لکهگيري نيمه عمقي
درزگيري به روش پر کردن
درزگيري به روش پر کردن
درزگيري به روش پر کردن
درزگيري به روش پر کردن
لکهگيري سطحي
لکهگيري نيمه عمقي
لکهگيري سطحي
لکهگيري نيمه عمقي
لکهگيري عمقي

روشهاي تعمير فاقد عالمت * مربوط به تمام انواع ترکها ميباشند.
* درصورتيکه ترکها از نوع طولي و عرضي باشند از اين روش تعمير استفاده ميشود.
** درصورتيکه ترکها از نوع انعکاسي باشند از اين روش تعمير استفاده ميشود.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

سند:

5 -5 -51/3

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

صفحه  9از 11
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شماره سند5-5-51 :

انواع روشهاي ترميم خرابيهاي روسازي آسفالتي

درزگيري

به روش برش

لکهگيري

به روش پر کردن

سطحي

تراش و روکش

نيمهعمقي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور

روکش کلي

همسطحسازي دريچهها

ترميم نوار حفاري

عريض

روکش اساسي

چاله پرکني

کمعرض

عمقي

سند:

5 -5 -51/3

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

صفحه  11از 11

شماره سند5-5-51 :
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 :1-1-11/4مشخصات فني درزگيري ترکهاي روسازي آسفالتي
 -1انواع درزگيري :درزگيري يک روش نگهداري پيشگيرانه محسوب ميشود که به دو طريق انجام ميشود:
الف -آببندي
ب -پرکردن
 -2مواد درزگيري :مواد درزگير بايد از ترکيبات مقاوم در برابر سيکلهاي انبساط و انقباض باشند و مانع از عبور رطوبت و ساير مواد به داخل درزها
شوند.
راهنمايي :مواد درزگير که بهاصطالح قير پليمري نيز ناميده ميشوند ،مواد پرکنندهاي هستند که قابليت ارتجاعي داشته و به دليل حل نشدن در
آب ،چسبندگي زياد و رواني کم ،مانع از نفوذ آب به اليههاي زيرين روسازي ميشوند.
 -3استاندارد مواد و مصالح :مواد درزگيري بايد با الزامات استانداردهاي  D 6690و  ASTM: D 3405سازگار باشد.
 -4نمونهگيري و آزمايش :مواد خريداريشده براي درزگيري قبل از مصرف بايد از سوي آزمايشگاه مورد تأييد ،نمونهگيري ،آزمايش و تأييد شود.
 -1مستثنيات درزگيري :در شرايط زير تعمير ترکهاي روسازيها به روش درزگيري توصيه نميشود:
 -1-1معابر با عمر روکش آسفالتي بيش از  11سال
 -2-1ترکهاي پوستسوسماري
 -3-1معابر داراي طرح ترميم و بهسازي در آينده
 -6مشخصات فني درزگيري به روش آببندي:
 -1-6درزگيري به روش آببندي ،عبارت است از تزريق مواد درزگير در ترکهاي فعال روسازي آسفالتي ،پس از برش ترک و با هدف جلوگيري
از نفوذ آب به بدنه روسازي و گسترش ترک.
 -2-6معموالً ترکهاي فعال با خرابي محدود لبه (ديواره ترک) را بايد آببندي نمود .ولي مناسبترين شرايط براي ترميم ترک با استفاده از روش
آببندي ،تعمير ترکهايي با عرض  6-12ميليمتر و ترکهايي با عرض  12-21ميليمتر و با خرابي ديواره ترک در حد کم است.
 -3-6بهترين زمان براي درزگيري ترکها ماههاي معتدل سال (خرداد ،شهريور و مهر) است.
 -4-6در درزگيري به روش آببندي بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-6برش محل ترک ،مطابق بند  16-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-6پاکسازي محل ترک و رطوبتزدايي ،مطابق بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-6تزريق مواد درزگير ،مطابق بند  17-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-6شکلدادن ماده درزگير ،مطابق بند  18-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-6پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-6مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
 -7مشخصات فني درزگيري به روش پرکردن:
 -1-7درزگيري به روش پرکردن عبارت است از تزريق ماده پرکننده در ترکهاي غيرفعال روسازي آسفالتي با هدف جلوگيري از نفوذ آب به بدنه
روسازي و گسترش ترک .معموالً ترکهاي غيرفعال با خرابي متوسط ديواره تا ديواره بدون خرابي را بايد پر نمود .ولي مناسبترين شرايط
براي ترميم ترک با استفاده از روش پرکردن ،تعمير ترکهاي با عرض  12-21ميليمتر با خرابي ديواره ترک در حد متوسط و ترکهاي با
عرض  21-21ميليمتر با خرابي ديواره ترک در حد کم تا متوسط است.

سند:

5 -5 -51/4

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

آسفالتي

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  1از 2

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني درزگيري ترکهاي روسازي
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شماره سند5-5-51 :

 -2-7زمان درزگيري :بهترين زمان براي درزگيري ترکها ماههاي معتدل سال (خرداد ،شهريور و مهر) است.
 -3-7مراحل درزگيري به روش پرکردن :در درزگيري به روش پرکردن بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-3-7پاکسازي محل ترک و رطوبتزدايي ،مطابق بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-3-7آمادهسازي و تزريق ماده پرکننده ترک
 -3-3-7شکلدادن ماده درزگير ،مطابق بند  18-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-3-7پوشش سطوح آسفالتي ،مطابق بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-3-7مستندسازي ،مطابق بند  21-2-4بخش 1-1-11/3

سند:

5 -5 -51/4

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

آسفالتي

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  2از 2

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني درزگيري ترکهاي روسازي

شماره سند5-5-51 :
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 :1-1-11/1مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

 -1مشخصات فني لکهگيري سطحي:
 -1-1کاربرد :اين مشخصات فني براي لکهگيري سطحي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا  111مترمربع کاربرد دارد.
 -2-1تعريف لکهگيري سطحي :عبارت است از تراش رويه آسفالتي تا عمقي که ترکها محو بشوند و جايگزين نمودن محدوده تراش دادهشده با
آسفالت توپکا.
 -3-1مراحل لکهگيري سطحي با آسفالت گرم :در لکهگيري سطحي با آسفالت گرم ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام شود:
 -1-3-1عالمتگذاري محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند 1-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-3-1تراش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-3-1برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-3-1خالي کردن محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-3-1درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي (در صورت امکان) ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-3-1اندود سطحي ،مطابق الزامات فني بند  8-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-3-1پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-3-1متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-3-1آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-3-1پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-3-1مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري سطحي با آسفالت گرم ،مطابق جدول شماره ( )8است.

جدول  :8جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري سطحي با آسفالت گرم
مرحله

شرح عمليات اجرايي

مرحله اول

نقشه شماتيک

 -1عالمتگذاري محل خرابـي بـا رنـگ بـه
شکل هندسي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  1از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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مرحله

شماره سند5-5-51 :

شرح عمليات اجرايي

مرحله دوم

نقشه شماتيک

 -1تراش آسفالت با دستگاه تراش به ضـخامت الزم
تا محو شدن ترکها و عمـودبر نمـودن لبـههاي
تراش داده شده
 -2برداشت نخالههاي حاصل از تراش
 -1برش آسفالت پيرامون محل تراش داده شده (يـا
حداقل ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شـده) بـه
ضخامت عمق تراش
 -2برداشت نخالههاي حاصل از برش

مرحله سوم

 -3پاکســازي ذرات ســطحي بــا وســايل دســتي و
دستگاه کمپرسور باد
 -4بارگيري و حمل مواد حاصل از تراش و برش بـه
گود مجاز
 -1اجراي نوار آببندي در صورت امکان
 -1تهيه و اجراي انـدود سـطحي بـا قيـر بـه مقـدار
موردنياز با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت
پروژه

مرحله چهارم

 -2تهيه ،حمل و اجـراي آسـفالت رويـه (توپکـا) بـه
ضخامت و تعداد اليههاي الزم بهصورت دستي و
کليه عمليات الزم براي اجراي روسـازي شـامل:
تراکم آسفالت ،درزگيري و...
 -1اجراي آببندي حاشيه لکه

مرحله پنجم

 -2پوشش سطوح آسفالتي با پودر سنگ يـا ماسـه
آهکي
 -3تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائد حاصل از
عمليات اجرايي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  2از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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 -2مشخصات فني لکهگيري نيمهعمقي با آسفالت گرم:
 -1-2کاربرد :اين مشخصات فني براي لکهگيري نيمه عمقي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا  111مترمربع کاربرد دارد.
 -2-2تعريف لکهگيري نيمه عمقي :عبارت است از برش پيرامون ،تخريب و برچيدن آسفالت سطح خرابشده ،برچيدن بخشي از اليه اساس
آسيبديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن آنها با مصالح مناسب تهيه يا تثبيت شده و اجراي آسفالت توپکا در اليههاي مورد
نياز.
 -3-2زمان لکهگيري نيمهعمقي :در فصل زمستان لکهگيري نيمه عمقي بهجز تعميرات اضطراري مجاز نيست.
 -4-2مراحل لکهگيري نيمهعمقي با آسفالت گرم :در لکهگيري نيمهعمقي با آسفالت گرم ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-2عالمتگذاري محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-2برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-2تخريب آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  3-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-4-2خالي کردن محل خرابي (شامل برچيدن آسفالت و برداشتن بخشي از اليه اساس آسيبديده) ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش
1-1-11/3
 -1-4-2تثبيت اليه اساس ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-2تهيه و اجراي اليه اساس ،مطابق الزامات فني بند  6-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-2درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي (در صورت امکان) ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-4-2اندود نفوذي ،مطابق الزامات فني بند  7-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-4-2پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-2متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-2اندود سطحي (درصورتيکه اليههاي آسفالت با فاصله زماني بيش از  24ساعت اجرا شوند) ،مطابق الزامات فني بند  8-2-4بخش
1-1-11/3
 -12-4-2آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -13-4-2پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -14-4-2مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري نيمه عمقي با آسفالت گرم ،مطابق جدول شماره  9است.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  3از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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جدول  :9جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري نيمهعمقي با آسفالت گرم
مرحله

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1عالمتگـذاري محــل خرابــي بــا رنــگ بــه شــکل
هندسي

مرحله اول
 -2برش آسفالت محل عالمتگذاري شده بـا دسـتگاه
برش

 -1تخريــب آســفالت بــين خطــوط بــرش بــا دســتگاه
کمپرسور يا هر وسيله ديگر
مرحله دوم

 -2برچيدن اليه اساس آسيب ديده
 -3حمل نخالههاي حاصل از تخريب به گود مجاز
 -1آبپاشي و کوبيدن بستر با تراکم  91درصد
 -2تثبيت مصالح اسـاس بـه روش مخلـوط کـردن بـا
سيمان به نسبت  111کيلوگرم سيمان در مترمکعب
در اليههاي حداکثر  11سانتيمتري

مرحله سوم

 -3اجراي نوار آببندي در صورت امکان

 -1تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار موردنيـاز
با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه
مرحله چهارم
 -2تهيه ،حمل و اجراي آسفالت توپکا به ضخامت مورد
نياز براي قشر آسـتر و کليـه عمليـات الزم شـامل
تراکم آسفالت و...

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  4از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شماره سند5-5-51 :

دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري

مرحله

شرح عمليات اجرايي

مرحله پنجم

 -1تهيه و اجراي اندود سطحي با قير بـه مقـدار مـورد
نياز با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه
(درصورتيکه دواليه آسفالت با فاصله زماني بـيش
از  24ساعت اجرا شوند)

23

نقشه شماتيک

 -2تهيـه ،حمــل و اجـراي آســفالت رويـه (توپکــا) بــه
ضخامت الزم و کليه عمليـات الزم شـامل تـراکم
آسفالت
 -1اجراي آببندي حاشيه لکه

مرحله ششم

 -2پوشش سطوح آسـفالتي لکـهگيري شـده بـا پـودر
سنگ يا ماسه آهکي
 -3تميزکاري محوطه از هرگونه مـواد زائـد حاصـل از
عمليات اجرايي

 -3مشخصات فني لکهگيري عمقي با آسفالت گرم:
 -1-3کاربرد :اين مشخصات فني براي لکهگيري عمقي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا  111مترمربع کاربرد دارد.
 -2-3لکهگيري سطحي با آسفالت گرم ،عبارت است از برش پيرامون ,تخريب و برچيدن آسفالت سطح خراب شده ،برچيدن اليه اساس و بخشي
از اليه زيراساس آسيبديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن آنها با مصالح مناسب تهيه يا تثبيت شده و اجراي آسفالت
توپکا در اليههاي مورد نياز.
 -3-3زمان لکهگيري عمقي :در فصل زمستان لکهگيري عمقي بهجز تعميرات اضطراري مجاز نيست.
 -4-3مراحل لکهگيري عمقي با آسفالت گرم :در لکهگيري عمقي با آسفالت گرم ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-3عالمتگذاري محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-3برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-3تخريب آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  3-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-4-3خالي کردن محل خرابي (شامل برچيدن آسفالت و برداشتن اليه اساس و بخشي از اليه زيراساس آسيبديده) ،مطابق الزامات فني
بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-4-3تثبيت اليههاي اساس و زيراساس ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-3تهيه و اجراي اليه اساس و زيراساس ،مطابق الزامات فني بند  6-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-3درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي (در صورت امکان) ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-4-3اندود نفوذي ،مطابق الزامات فني بند  7-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-4-3پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش .1-1-11/3
نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  5از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

 -11-4-3متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-3اندود سطحي (درصورتيکه اليههاي آسفالت با فاصله زماني بيش از  24ساعت اجرا شوند) ،مطابق الزامات فني بند 8-2-4
بخش 1-1-11/3
 -12-4-3آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -13-4-3پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -14-4-3مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري عمقي با آسفالت گرم ،مطابق جدول شماره ( )11است.
جدول  :11جزئيات اجرايي مراحل لکهگيري عمقي با آسفالت گرم
مرحله

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1عالمتگذاري محل خرابي با رنگ به شکل هندسي
مرحله اول
 -2برش آسفالت محل عالمتگذاري شده بـا دسـتگاه
برش

 -1تخريــب آســفالت بــين خطــوط بــرش بــا دســتگاه
کمپرسور يا هر وسيله ديگر
مرحله دوم

 -2برچيدن اليه اساس
 -3برچيدن اليه زيراساس آسيب ديده
 -4حمل نخالههاي حاصل از تخريب به گود مجاز
 -1آبپاشي و کوبيدن بستر با تراکم  91درصد

مرحله سوم

 -2تثبيت مصالح اساس و زيراساس بـه روش مخلـوط
کردن با سيمان به نسبت  111کيلـوگرم سـيمان در
مترمکعب در اليههاي حداکثر  11سانتيمتري
 -3اجراي نوار آببندي در صورت امکان

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  6از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شماره سند5-5-51 :

دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري

مرحله

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار مورد نياز
با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه
مرحلهچهارم
 -2تهيه ،حمل و اجراي آسفالت به ضخامت مورد نياز
براي قشر آستر و کليه عمليات الزم شامل تـراکم
آسفالت و ...

مرحلهپنجم

 -1تهيه و اجراي اندود سطحي با قير به مقـدار مـورد
نياز با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه
(درصورتيکه دواليه آسفالت با فاصله زماني بـيش
از  24ساعت اجرا شوند)
 -2تهيه ،حمـل و اجـراي آسـفالت رويـه (توپکـا) بـه
ضخامت الزم و کليه عمليـات الزم شـامل تـراکم
آسفالت

 -1اجراي آببندي حاشيه لکه

مرحلهششم

 -2پوشش سطوح آسفالتي لکـهگيري شـده بـا پـودر
سنگ يا ماسه آهکي

 -3تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائـد حاصـل از
عمليات اجرايي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني لکهگيري روسازي آسفالتي

صفحه  7از 7

سند:

5 -5 -51/1

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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 :1-1-11/6مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازيهاي آسفالتي شهري
انواع ترميم نوار حفاري :اجرا و ترميم نوار حفاري به دو نوع تقسيم ميشود:

الف -اجرا و ترميم نوار حفاري کمعرض (با عرض کمتر از )21cm
ب -اجرا و ترميم نوار حفاري عريض (با عرض بيش از )21cm

 -1مشخصات فني کلي ترميم نوار حفاري:
 -1-1کاربرد :اين مشخصات فني براي نحوه اجراي ترميم نوارهاي حفاري عريض و کمعرض در روسازيهاي آسفالتي به کار ميرود.
 -2-1زمان و دماي اجرا :عمليات ترميم نوار حفاري در دماي کمتر از  7◦Cو هواي باراني مجاز نيست .فصل مناسب براي اجراي اين عمليات ماههاي
گرم و معتدل سال (از ارديبهشت تا آبان) است.
 -3-1بالفاصله پس از تراش آسفالت بين خطوط برش محلهاي خراب نوار حفاري بايد نسبت به اجراي اندود سطحي و پخش و تراکم آسفالت اقدام
الزم را به عمل آورد.
 -4-1مراحل اجراي مرمت نوار حفاري :در اجراي مرمت نوار حفاري ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-1برش طرفين نوار حفاري به فاصله  11سانتيمتر از محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-1تراش سطحي با دستگاه تراش ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-1اندود سطحي ،مطابق الزامات فني بند  8-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-4-1پخش بتن آسفالتي
 -1-4-1متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-1آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-1پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-4-1مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3

 -2مشخصات فني اجراي نوار حفاري کمعرض:
 -1-2کاربرد :اين مشخصات فني براي نحوه اجراي نوار حفاري کمعرض (با عرض کمتر از  )21cmدر روسازيهاي آسفالتي به کار ميرود .اين قبيل
نوارهاي حفاري معموالً براي کارگذاري لوله غالف (فيبرهاي نوري و سيمهاي برق) يا لولههاي آبرساني فضاي سبز (آب خام) ايجاد ميشوند.
 -2-2جنس لولة غالف يا آب خام ميتواند از نوع پلياتيلن ،جيآر پي ) (GRPيا جيآر ائي ) (GREبا فشار کاري  11 barباشد.
 -3-2براي اجراي هرگونه نوار حفاري کم عرض جديد ،لولة غالف يا لولة آب خام بايد به نحوي کار گذاشته شود که سطح فوقاني لوله حداقل 21 cm
پايينتر از سطح تمام شدة روسازي باشد.
 -4-2بالفاصله پس از حفاري تا حداقل  48ساعت پس از بتنريزي بايد محل حفاري با ورق فوالدي مناسب ،ضخامت حداقل  2 cmو عرض حداقل
 11 cmپوشانده شود .ورق فوالدي بايد به نحوي تعبيه شود که تحت بار ترافيکي جابجا نشود .ميتوان حسب مورد از انحراف ترافيک با رعايت
نکات ايمني براي حفاظت از بتن استفاده نمود.
 -1-2محل اجراي نوار حفاري :اجراي نوار حفاري کمعرض در سطح سوارهرو در بزرگراهها و معابر شرياني اصلي و شرياني فرعي ممنوع است ،براي
عبور فيبر نوري و لولههاي آب خام ،محل مناسب شامل رفوژ مياني ،فضاي سبز حاشية راه و پيادهروها است و چنانچه به داليل فني ،گذراندن
لولههاي آب خام و فيبر نوري از زير آسفالت ضروري باشد ،محل عبور بايد طبق تصوير ( )7اجرا شود .درهرصورت ،تهية مشخصات فني و نقشة
اجرايي براي اخذ مجوز حفاري براي اين قبيل عمليات ،طبق دستورالعمل حفاري ،ضروري است .نوار حفاري کمعرض بايد مستقيم با شکل
هندسي راستگوشه ،در فاصلة  71 cmاز کانال يا کانيو کنار راه اجرا شود و عمق لوله غالف يا آب خام نبايد کمتر از  21 cmباشد.
سند:

5 -5 -51/6

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازيهاي آسفالتي شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  1از 5

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در
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شماره سند5-5-51 :

تصوير  :7محل اجراي نوار حفاري کمعرض در سطح سوارهرو

 -6-2مراحل اجراي نوار حفاري کمعرض :در اجراي نوار حفاري کمعرض ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-6-2برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-6-2خالي کردن محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-6-2حفاري نوار حفاري
 -4-6-2تميز کردن کانال و خيس کردن ديوارههاي آن
 -1-6-2لولهگذاري در عمق 21 cm
 -6-6-2بتنريزي تا باالي روية آسفالتي (جدول )11

 -7-6-2تراش سطحي با دستگاه تراش کمعرض (جدول *)11
 -8-6-2اندود سطحي (درصورتيکه اليههاي آسفالت با فاصله زماني بيش از  24ساعت اجرا شوند) ،مطابق بند  8-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-6-2پخش بتن آسفالتي
 -11-6-2متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-6-2آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -12-6-2پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -13-6-2مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل نوار حفاري کمعرض ،مطابق جدول شماره ( )11است.
راهنمايي :1در مواردي که حفاري و لولهگذاري اجرا شده باشد ،صرفاً مراحل ( 7-6-2تراش سطحي) تا اتمام فرآيند انجام ميشود.
* پس از عملآمدن بتن (حداقل  48ساعت پس از بتنريزي) ،روية آسفالتي و بتن به عرض حداقل  11و حداکثر  12/1سانتيمتر با دستگاه تراش
کمعرض تراش داده شده و روية آسفالتي (توپکا) به ضخامت  1تا  6سانتيمتر بهصورت راستگوشه اجرا ميشود.
راهنمايي :2اجراي نوار حفاري در سطح سوارهرو اصوالً مجاز نيست ،مگر در موارد استثنايي و پس از اخذ مجوز حفاري.

سند:

5 -5 -51/6

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازيهاي آسفالتي شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  2از 5

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در

شماره سند5-5-51 :
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جدول  :11جزئيات اجرايي نوار حفاري کمعرض
نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

نحوة لولهگذاري ،پر کردن کانال با بتن و حفاظت آن با ورق فلزي

روش تراش آسفالت و بتن به عرض  11تا  12/1سانتيمتر

اندود سطحي ،پخش و کوبيدن بتن آسفالتي و درزبندي آن

سند:

5 -5 -51/6

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازيهاي آسفالتي شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  3از 5

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در
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شماره سند5-5-51 :

 -3مشخصات فني اجراي نوار حفاري عريض:
 -1-3اين مشخصات فني براي نحوه اجراي نوار حفاري عريض در روسازيهاي آسفالتي به کار ميرود.
 -2-3اجراي عمليات نوار حفاري در دماي کمتر از  7◦Cو هواي باراني مجاز نيست .فصل مناسب براي اجراي اين عمليات ماههاي گرم و معتدل سال
(از ارديبهشت تا آبان) است.
 -3-3بالفاصله پس از حفاري تا حداقل  48ساعت پس از بتنريزي بايد محل حفاري با ورق فوالدي مناسب با ضخامت الزم و عرض موردنياز
پوشانده شود .ورق فوالدي بايد به نحوي تعبيه شود که تحت بار ترافيکي جابجا نشود .ميتوان حسب مورد از انحراف ترافيک با رعايت نکات
ايمني براي حفاظت از بتن استفاده نمود.
 -4-3مراحل اجراي نوار حفاري عريض :در اجراي نوار حفاري عريض ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-3برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-3خالي کردن محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-3حفاري نوار حفاري
 -4-4-3تميز کردن کانال و خيس کردن ديوارههاي آن
 -1-4-3اجراي عمليات مربوطه (اعم از لوله آب ،فاضالب ،گاز يا هر عمليات ديگر)
 -6-4-3اجراي اليه پوششي طبق مشخصات فني مربوطه
 -7-4-3اجراي اليه تحتاني با مشخصات اليه زيراساس
 -8-4-3اجراي اليه مياني به يکي از روشهاي تثبيت مصالح ،بتن ضعيف يا مصالح قلوه و شن
 -9-4-3اجراي اليه فوقاني با مشخصات اليه اساس
 -11-4-3اندود نفوذي ،مطابق الزامات فني بند  7-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-3پخش بتن آسفالتي.
 -12-4-3متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -13-4-3آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -14-4-3پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-3مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجراي اليهها در نوار حفاري عريض مطابق تصوير ( )8است.

سند:

5 -5 -51/6

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازيهاي آسفالتي شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  4از 5

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در

شماره سند5-5-51 :

دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري

اياان هاااامت درهرصااور

عرض ترانشه حفاري

نتايااد از دو سااوم هاااامت

توپکا به ضخامت 4 cm
بيندر به ضخامت 6 cm

آسفالت قتل کمتر باشد.
اليه يوقان با مشاصا
بند 1-1-2-4

برش کاتر

اليه ميان با مشاصا
بند 8-1-2-4

عمم متغير

اليه تحتان با مشاصا اليه
زيراساس طتم نشريه 909

اليه پوشش با مشاصا
ين اب،غ دستگاه نظار
عمم متغير
عمم متغير

لوله اصل

اليه زيرسري

تصوير  :8نوع و عمق اليهها در نوار حفاري عريض با جايگزيني و متراکم کردن خاک بستر

سند:

5 -5 -51/6

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازيهاي آسفالتي شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  5از 5

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني اجرا و ترميم نوار حفاري در
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 :1-1-11/7مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم:

 -1مشخصات فني تراش و روکش با آسفالت گرم:
 -1-1کاربرد :اين مشخصات فني براي تراش و روکش سطوحي با وسعت بيش از  111مترمربع کاربرد دارد.
 -2-1تعريف تراش و روکش :تراش و روکش عبارت است از تراش رويه آسفالتي تا عمق الزم (محور ترکها) و جايگزين نمودن محدوده تراش داده
شده با آسفالت توپکا يا بيندر.
 -3-1زمان تراش و روکش :بهترين زمان اجراي عمليات تراش و روکش از اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز است.
 -4-1مراحل تراش و روکش :در تراش و روکش ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-1عالمتگذاري محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-1برش محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  2-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-1تخريب آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  3-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-4-1خالي کردن محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-4-1درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي (در صورت امکان) ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-1پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-1متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-4-1اندود سطحي (درصورتيکه اليههاي آسفالت با فاصله زماني بيش از  24ساعت اجرا شوند) ،مطابق الزامات فني بند  8-2-4در 1-1-11/3
 -9-4-1آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-1پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-1مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش ،مطابق جدول شماره ( )12است.
جدول  :12جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش
مرحله

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1عالمتگذاري محل خرابي با رنگ بـه شـکل
هندسي
مرحله اول
 - -2عالمتگذاري محل خرابي با رنگ به شکل
هندسي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  1از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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مرحله

شماره سند5-5-51 :

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1برش ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شده بـا
دستگاه کاتر به ضخامت تراش
مرحله دوم

 -2حمل نخالههاي حاصل از تراش به گود مجاز
 -3پاکسازي ذرات سطحي بـا وسـايل دسـتي و
دستگاه کمپرسور باد
 -1تهيه و اجراي اندود سطحي با قيـر بـه مقـدار
موردنياز با توجـه بـه شـرايط آب و هـوايي و
موقعيت پروژه

مرحله سوم

 -2تهيه ،حمل و اجـراي آسـفالت رويـه (توپکـا)
 1 -12به ضخامت الزم
 -3پخــش آســفالت بــا دســتگاه فينيشــر و کليــه
عمليات الزم بـراي اجـراي روسـازي شـامل،
تراکم آسفالت و ...
 -4اجراي نوار آببندي
 -1عالمتگذاري محل خرابي با رنگ به شـکل
هندسي

مرحلهچهارم

 -2تهيه ،حمل و اجراي آسفالت رويه (توپکـا) بـه
ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شـامل تـراکم
آسفالت

 -1اجراي نوار آببندي حاشيه روکش شده
مرحله پنجم
 -2پوشش سطوح آسفالت لکهگيري شده با پـودر
سنگ يا ماسه آهکي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  2از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شماره سند5-5-51 :
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 -2مشخصات فني روکش اساسي مکانيزه:
 -1-3کاربرد :اين مشخصات فني براي روکش اساسي براي سطوحي با وسعت بيش از  111مترمربع کاربرد دارد.
 -2-3تعريف روکش اساسي :عبارت است از برچيدن رويه آسفالتي سطح خراب شده بهطور کامل ،بريدن بخشي از اليه اساس (يا اساس و زيراساس)
آسيب ديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن آنها با مصالح مناسب تهيه يا تثبيت شده و اجراي آسفالت آستر و رويه در اليههاي
مورد نياز.
 -3-3زمان روکش اساسي :بهترين زمان اجراي روکش از اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز است.
 -4-3مراحل روکش :در روکش ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-2عالمتگذاري محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-2تخريب آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  3-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-2خالي کردن محل خرابي (شامل برچيدن آسفالت و برداشتن اليه اساس و زيراساس آسيبديده) ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش
1-1-11/3
 -4-4-2تثبيت اليههاي اساس و زيراساس ،مطابق الزامات فني بند  1-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-4-2تهيه و اجراي اليه اساس و زيراساس ،مطابق الزامات فني بند  6-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-2درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي (در صورت امکان) ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-2اندود نفوذي ،مطابق الزامات فني بند  7-2-4بخش 1-1-11/3
 -8-4-2پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش 1-1-11/3
 -9-4-2متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-2اندود سطحي (درصورتيکه اليههاي آسفالت با فاصله زماني بيش از  24ساعت اجرا شوند) طبق الزامات فني بند  8-2-4بخش 1-1-11/3
 -11-4-2آببندي حاشيههاي وصله ،مطابق الزامات فني بند  12-2-4بخش 1-1-11/3
 -12-4-2پوشاندن سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -13-4-2مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش ،مطابق جدول شماره ( )13است.
جدول  :13جزئيات اجرايي مراحل روکش اساسي
مرحله

مرحله اول

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1عالمتگذاري ناحيه آسيبديده با رنگ

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  3از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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مرحله

شماره سند5-5-51 :

نقشه شماتيک

شرح عمليات اجرايي

 -1برش آسفالت محل عالمتگذاري شده بـا دسـتگاه
برش

مرحله دوم

 -2تخريــب و برچيــدن آســفالت موجــود بــا دســتگاه
کمپرسور يا هر نوع وسـيلة مکـانيکي بـه ضـخامت
الزم و رعايــت شــکل هندســي و عمــودبر نمــودن
لبههاي تراش داده شده
 -3بارگيري و حمل نخالههاي حاصل از تخريب به گود
مجاز
 -4اصالح اليههاي اساس و زيراساس در صورت لزوم
 -1کوبيدن بستر

مرحله
سوم

 -2اصالح اليههاي اساس و زيراساس
 -3اجراي نوار آببندي

 -1تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار موردنيـاز
با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه
مرحله چهارم
 -2تهيه ،حمل و اجـراي آسـفالت بـه ضـخامت الزم و
کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت و ...
 -1تهيه و اجراي اندود سطحي با قير به مقدار موردنياز
بــا توجــه بــه شــرايط آب و هــوايي و موقعيــت پــروژه
(درصورتيکه دواليه آسفالت با فاصله زماني بيش از 24
ساعت اجرا شوند)
مرحله پنجم

 -2تهيــه ،حمــل و اجــراي آســفالت رويــه (توپکــا) بــه
ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت
 -3اجراي نوار آببندي حاشيه روکش شده
 -4پوشش سطوح آسفالت لکهگيري شده با پودر سنگ
يا ماسه آهکي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  4از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شماره سند5-5-51 :

دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري
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 -3مشخصات فني روکش اساسي دستي:
 -1-3کاربرد :اين مشخصات فني براي اجراي آسفالت به روش دستي در معابري که امکان استفاده از ماشينآالت سنگين وجود ندارد و براي سطوح
با وسعت بيش از  111مترمربع به کار ميرود.
 -2-3تعريف اجراي آسفالت به روش دستي :اجراي آسفالت به روش دستي عبارت است از برچيدن هر نوع روسازي معبر اعم از آسفالتي ،بتني،
موازائيکي و غيره و جايگزين نمودن با يک اليه آسفالت توپکا.
 -3-3زمان اجراي آسفالت به روش دستي :بهترين زمان اجراي آسفالت به روش دستي از اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز است.
 -4-3مراحل اجراي آسفالت به روش دستي :در اجراي آسفالت به روش دستي ،بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:
 -1-4-3تخريب آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  3-2-4بخش 1-1-11/3
 -2-4-3خالي کردن محل خرابي ،مطابق الزامات فني بند  4-2-4بخش 1-1-11/3
 -3-4-3اندود نفوذي ،مطابق الزامات فني بند  7-2-4بخش 1-1-11/3
 -4-4-3پخش و تسطيح آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  9-2-4بخش 1-1-11/3
 -1-4-3متراکم کردن آسفالت ،مطابق الزامات فني بند  11-2-4بخش 1-1-11/3
 -6-4-3پوشش سطوح آسفالتي ،مطابق الزامات فني بند  13-2-4بخش 1-1-11/3
 -7-4-3مستندسازي ،مطابق الزامات فني بند  21-2-4بخش 1-1-11/3
جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش ،مطابق جدول شماره ( )14است.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  5از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

جدول  :14جزئيات اجرايي مراحل اجراي آسفالت به روش دستي
مرحله

شرح عمليات اجرايي

مرحله اول

 -1برچيدن رويه موجود (آسفالت ،موزاييـک ،بـتن و
غيره) به هر ضخامت

نقشه شماتيک

 -1آبپاشي و کوبيدن بستر با تراکم  91درصد
مرحله دوم
 -2حمل نخالههاي حاصل از تخريب به گود مجاز

 -1تهيه و اجراي انـدود نفـوذي بـا قيـر بـه مقـدار
موردني ـاز بــا توجــه بــه شــرايط آب و هــوايي و
موقعيت پروژه
مرحله سوم

 -2تهيه ،حمل و اجراي آسفالت توپکا به ضـخامت
الزم آستر و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت
و...
-3پوشش سطوح آسفالت لکـهگيري شـده بـا پـودر
سنگ يا ماسه آهکي

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

صفحه  6از 6

سند:

5 -5 -51/7

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

شماره سند5-5-51 :
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 :1-1-11/8اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري
 -1کاربرد :اين دستورالعمل در تعيين اولويت طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري کاربرد دارد.
 -2شاخصهاي اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري ،به شرح زير هستد:
 -1-2شاخص کلي خرابي شامل:
 -1-1-2شاخص نوع خرابي
 -2-1-2شاخص اندازة خرابي
 -3-1-2شاخص شدت خرابي
 -4-1-2شاخص اهميت معبر
 -1-1-2شاخص برخورداري
 -6-1-2شاخص نظر شوراي شهر و مديران ارشد شهرداري
 -7-1-2شاخص اولويت طرح از نظر هزينة پروژه
 -3روش تعيين مقادير شاخصهاي اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري به شرح زير
است:
-1-3

روش تعيين مقدار شاخص خرابي کلي روسازي آسفالتيPCI

يکي از عوامل مهم در اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري ،شاخص کلي خرابي
است که بر اساس سه متغير نوع خرابي ،شدت خرابي و مقدار خرابي ،تعيين ميشود؛ براي تعيين اين شاخص از اطالعات مندرج در کاربرگهاي
شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري و روش مذکور در استاندارد  ASTM D-6433استفاده ميشود.
الزم به يادآوري است که با توجه به مهمترين خرابيها در معابر شهري ،نياز به استخراج اطالعات در خصوص تمامي خرابيهاي مذکور در
استاندارد فوقالذکر نيست و انواع خرابيها به موارد مندرج در جدول شماره ( )1اين دستورالعمل محدود شده است .همچنين با توجه به اينکه در
استاندارد مذکور اشارهاي به خرابي ناشي از وجود دريچههاي غير همسطح نشده است ،بهجاي آن از توابع چاله شديد استفاده ميشود.
 -2-3روش تعيين نوع خرابي :نوع خرابيها مطابق مندرجات بخش  1-1-1/2با عنوان «شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري» تعيين ميشود.
 -3-3روش تعيين شدت خرابي :شدت انواع خرابيها مطابق مندرجات بخش  1-1-1/2با عنوان «شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي
معابر شهري» تعيين ميشود .درصورتيکه شاخص خرابي کلي روسازي آسفالتي برابر  81يا بيشتر باشد پروژه مذکور از فهرست اولويتها حذف
ميشود.
 -4-3روش تعيين مقدار خرابي :مقدار خرابيها مطابق مندرجات بخش  1-1-1/2با عنوان «شناسايي و ارزيابي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري» تعيين ميشود.
 -1-3روش تعيين مقدار شاخص اهميت معبر ):(I
شاخص اهميت معبر ) ،(Iبيانگر ميزان وابستگي شبکة ترافيکي شهر به معبر است که خود وابسته به دو متغير حجم ترافيک جاري در معبر و
قابليت جايگزيني آن به وسيلة معابر همسو است؛ ازآنجاکه در حال حاضر در بسياري از شهرها امکان تعيين اين متغيرها فراهم نيست ،براي
تعيين اين شاخص از تقسيمبندي و امتيازدهي معابر مطابق جدول شماره ( )11استفاده ميشود.

سند:

5 -5 -51/8

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  1از 4

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري

 41دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري

شماره سند5-5-51 :

اقدامات نگهداري ،تعميراتي و يا بازسازي توصيه شده بر مبناي محاسبه PCI

PCI
 21تا 1

PCI
 41تا 26

PCI
 11تا 41

PCI
 71تا 16

PCI
 81تا 71

PCI
 91تا 86

PCI
 111تا 96

بازسازي

تعمير اساسي

تعمير جزئي

اقدامات ترميمي

اقدامات پيشگيرانه

اقدامات نگهداري

پايش مستمر

معمولي

 برداشتن کامـل روسـازي و
اجراي مجدد
 بهبود هندسي و ايمني معبر
 تراش ،بازيابي بـه ضـخامت
 200mmبـــــــهعالوه

 تــراش ،بازيــابي آســفالت
کهنـــه و روکـــش بـــه
ضخامت 75mm
 روکــــــــش بــــــــه

 37.5mmروســــــازي
آسفالت

ضخامت 75mmپـس
از لکهگيري

 روکـــش بـــه ضـــخامت
 5mmپــــــــــس از
لکهگيري
 تــــراش روکــــش بــــه

 لکهگيري کامل
 تراش

ضخامت 50mm

 اسالري سيل
 روکش نازک
 چسب سيل
 لکهگيري جزئي
 تراش سرد

 فاگ سيل
 درزگيري
 تعميرات موضعي

سند:

5 -5 -51/8

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

روسازي آسفالتي معابر شهري

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

صفحه  2از 4

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري
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شماره سند5-5-51 :

جدول  :11امتياز اهميت معبر )(I
رديف

1
2
3
4
1
6
7
8
9
11
11
12

شرح

امتياز
اهميت معبر

1
1
4
3
1
4
4
1
3
3
4
2

بزرگراه و آزادراه
شرياني 1
شرياني 2
معابر فرعي (محلي)
کوچه
پل
ميدان
تونل
پارکينگ روباز
پايانه
زيرگذر
ساير

 -6-3روش تعيين شاخص برخورداري ):(P
يکي از اهداف اصلي همة پروژههاي شهري ،بايد رفع تبعيضها و نابرابريهاي ساختاري در شهر باشد ،بهگونهاي است که فرصتهاي برابر
براي تمامي شهروندان فراهم گردد .لذا رسيدگي به محيط زندگي قشرهاي آسيبپذير و طبقات پايين جامعه بهگونهاي که قادر باشند از
حداقلهاي الزم براي گذران يک زندگي شرافتمندانه برخوردار گردند ،از اهداف شهرداريها است .طراحي شاخص برخورداري ،بهعنوان ابزار
بنيادين نزديک سازي سطوح گوناگون رفاه شهري از طريق اجراي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و
بزرگراههاي شهري ،با همين هدف طراحي شده است .اين شاخص ،با ميانگينگيري از نتايج نظرسنجي جداگانه از مديران ارشد شهرداري هر
شهر و دستهبندي آنها بر اساس جدول شماره ( )16تعيين ميشود.
جدول  :16امتياز برخورداري )(P
رديف

1
2
3

ميزان

امتياز

برخورداري

برخورداري

برخوردار
متوسط
محروم

1
2
3

 -7-3روش تعيين شاخص نظر شوراي شهر و مديران ارشد شهري ):(C
با توجه به اعمال سياستهاي شهروندمدارانه و لزوم تفويض اختيار به شهروندان و نمايندگان آنان در شوراي شهر و همچنين لزوم در نظر
گرفتن ديدگاههاي مديران ارشد شهرداريها در اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي
شهري ،شاخص نظر شوراي شهر و مديران ارشد شهري در فرايند اولويتبندي لحاظ شده است .اين شاخص ،با ميانگينگيري از نتايج
نظرسنجي از اعضاي شوراي شهر و مديران ارشد شهري و دستهبندي آنها بر اساس جدول شماره ( )17تعيين ميشود.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري
روسازي آسفالتي معابر شهري

صفحه  3از 4

سند:

5 -5 -51/8

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

جدول  :17امتياز نظر شوراي شهر )(C
رديف

شرح

امتياز

1
2
3

اولويت باال
اولويت متوسط
اولويت پايين

3
2
1

 -8-3روش تعيين شاخص اولويت از نظر هزينة پروژه ):(E
با توجه به محدوديت منابع در برابر بي شمار بودن نيازها و با عنايت به اينکه اجراي يک پروژة بزرگ ،فرصـت اجـرا از دههـا پـروژة کوچـک را
ميگيرد ،در فرايند اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسـفالتي راههـا و بزرگراههـاي شـهري سـعي ميشـود کـه
شهرداريها به اجراي پروژههاي متعدد ،تشويق شوند .ازاينرو در اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راههـا
و بزرگراههاي شهري ،امتيازي براي هزينة پروژهها در نظر گرفته ميشود .پيشنهاد ميشود اين امتياز بر اساس جدول شماره  11تعيين شود امـا
ارقام قطعي ستون هزينه پروژهها منوط به تصويب شوراي شهر است.
جدول  :18امتياز هزينة پروژه )(E
رديف

هزينة پروژه

امتياز

1

کمتر از  1ميليارد ريال

3

2

کمتر از  21ميليارد ريال

2

3

بيشتر از  21ميليارد ريال

1

 -9-3نحوة محاسبه شاخص اولويتبندي:
شاخص اولويتبندي طرحها و پروژههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري ،با استفاده از فرمول زير محاسبه
ميشود:
 = 1/6 * )111-PCI(+4I+6P+2C+4Eشاخص اولويت طرح /پروژه

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
اولويتبندي پروژههاي تعمير و نگهداري
روسازي آسفالتي معابر شهري

صفحه  4از 4

سند:

5 -5 -51/8

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

 :1-1-11/9پيوستها

پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر شهري
رديف

عنوان

تعريف کلي

1

ترکهاي
طولي و
عرضي

ترکهــاي طــولي و
عرضــي ،ترکهــايي
هســــــتند کــــــه
بهصـــورت خطـــي،
بـــهموازات محـــور
مرکــزي ،يــا عمــود
بـــر آن ،در ســـطح
ســوارهرو بــه وجــود
ميآينـــد و عمـــدتاً
ناشـي از اجـراي بـد،
ترکهــــــــــــاي
زيرســـــــــطحي و
ســيکلهاي حرارتــي
اســت .ايــن عيــوب
برحســـــب متـــــر
انـــدازهگيري و بـــا
توجـــه بـــه عـــرض
آنهـــا طبقهبنـــدي
ميشوند.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  1از 11

شرح

تعريف جزئي

ترکهاي
طولي و
عرضي با
شدت کم

در ايـــن نـــوع خرابـــي
ترکهاي پـر نشـدهاي بـا
عـــــرض کمتـــــر از 1
سانتيمتر و يـا ترکهـاي
پر با هر عرضي در سـطح
آســفالت ســوارهرو ديــده
ميشود.

ترکهاي
طولي و
عرضي با
شدت
متوسط

در ايـــن نـــوع خرابـــي
ترکهاي پـر نشـدهاي بـا
عـــــرض کمتـــــر از 7
ســــانتيمتر ،در ســــطح
آســفالت ســوارهرو ديــده
ميشود.

ترکهاي
طولي و
عرضي با
شدت زياد

ترکهاي پـر نشـدهاي بـا
عـــــرض بيشـــــتر از 7
ســــانتيمتر در ســــطح
آســفالت ســوارهرو ديــده
ميشود.

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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رديف

عنوان

تعريف کلي

2

ترک بلوکي

تـــــرک بلـــــوکي،
ترکهــايي بــه هــم
مــرتبط هســتند کــه
سطح روسازي را بـه
قطعـــات مســـتطيل
شـــــکل تقســـــيم
ميکننـد .ايـن عيــب
حاصــــل ترافيــــک
خودروها نيست ،بلکه
ناشــي از انقبــاض و
انبســـاط آســــفالت
ســــوارهرو براثــــر
تغييرات دماي هوا در
طي شبانهروز است و
برحســـب مترمربـــع
اندازهگيري و شـدت
آن ،با توجه به عرض
ترکهــــا تعيــــين
ميشود.

شرح

ترک بلوکي
با شدت کم

ترک بلوکي
با شدت
متوسط

ترک بلوکي
با شدت زياد

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  2از 11

شماره سند5-5-51 :

تصوير راهنما

تعريف جزئي

در اين نوع خرابي بلوکها
با ترکهايي با شدت کم و
بهصـــورت نامحسوســـي
مشخص شدهاند .عمـق و
عــرض ترکهــا ،در ايــن
حالت ،مشابه با ترکهـاي
طولي و عرضي بـا شـدت
کم است.

در اين نوع خرابي بلوکها
بــا ترکهــايي بــا شــدت
متوســــط و بهصــــورت
محسوســــي مشــــخص
شدهاند که در آنها ،عمق
و عرض ترکها ،مشابه بـا
ترکهاي طولي و عرضـي
با شدت متوسط است.

در اين نوع خرابي بلوکها
با ترکهايي با شدت زيـاد
و بهصـــــورت بســـــيار
محسوســــي مشــــخص
شدهاند که در آنها ،عمق
و عرض ترکها ،مشابه بـا
ترکهاي طولي و عرضـي
با شدت زياد است.

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

رديف

عنوان

تعريف کلي

3

ترک
پوستسوسماري

ترکهـــــــــــاي
پوستسوســـماري،
ترکهــاي طــرحدار
بــه هــم پيوســتهاي
هستند که اشـکالي
بسته با زوايايي تيز،
بر روي آسفالت ،بـه
وجود ميآورند .ايـن
عيب کـه عمـدتاً در
مسير چرخ خودروها
بــه وجــود ميآيــد،
برحســب مترمربــع
اندازهگيري و در سه
سطح (شـدت کـم،
شـــدت متوســـط و
شدت زياد) ارزيـابي
ميشود.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  3از 11

شرح

تعريف جزئي

ترک
پوستسوسماري
با شدت کم

در ايــن نــوع خرابــي
ترکهـــاي مـــويي
ظريــــف طــــولي،
بـــهموازات يکـــديگر
گســـترش يافتهانـــد،
ولــــي ترکهــــاي
بههمپيوسته ،يا وجود
ندارند و يا تعداد آنها
ناچيز است.

ترک
پوستسوسماري
با شدت متوسط

در ايــن نــوع خرابــي
ترکهايي مشـابه بـا
پوســـت کروکـــديل
ايجـــــاد شـــــده و
بهصورت خفيـف ،بـه
شبکهاي از ترکهاي
بههمپيوســـته بـــدل
شده است.

ترک
پوستسوسماري
با شدت زياد

در ايــن نــوع خرابــي
توسعة ترکها ،باعث
ايجاد طرح شـبکهاي
واضـــحي بـــر روي
ســــطح آســــفالت
روســــازي شــــده و
آســــفالت در مــــرز
لبـــــههاي طـــــرح
بهوضــوح تخريــب و
شکسته شده است.

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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رديف

عنوان

4

قيرزدگي

شرح

تعريف جزئي

تعريف کلي

قيرزدگي
با شدت کم

در ايـــن نـــوع خرابـــي
قيرزدگــــي بهصــــورت
لکــههايي بــر روي ســطح
سوارهرو مشاهده ميشـود.
اين لکهها اغلب بهصورت
ناپيوســــته و موضــــعي
هستند.

اين عيـب از حرکـت
قيــر بــهطرف ســطح
معبر و تشـکيل يـک
الية قيري در سـطح
آســفالت ،بــه وجــود
ميآيـــد .مهمتـــرين
علت قيرزدگي ،وجود
قيـــر بيشازحـــد در
آسفالت و هواي گرم
اســت .ايــن عيــب
برحســـب مترمربـــع
اندازهگيري و در سـه
ســطح ،بــا توجــه بــه
انــــدازه و ميــــزان
قيرزدگي ،طبقهبندي
ميشود.

قيرزدگي
با شدت
متوسط

در ايـــن نـــوع خرابـــي
قيرزدگــــي بهصــــورت
لکــههايي بــر روي ســطح
سوارهرو مشاهده ميشـود.
ايـــن لکـــهها ،اغلـــب،
بهصـــورت پيوســـته ،بـــا
ســــطوحي کمتــــر از 3
مترمربـــع و بـــه شـــکل
موضعي پديد ميآيند .اين
خرابــي گــاهي بــه ســبب
تعمير نامناسب ترکهـاي
پوستسوســماري ،طــولي
يا عرضي به وجود بيايد.

قيرزدگي
با شدت زياد

در ايـــن نـــوع خرابـــي
لکههايي با سطح بـيش از
 3مترمربـــع و بهصـــورت
پيوســـته روي ســـوارهرو
مشاهده ميشود .همچنين
اليــهاي از قيــر بهصــورت
موضعي (با ارتفاعي بـيش
از  1/1ســـانتيمتر) ،بـــه
شــــکل برجســــته روي
سوارهرو ،ظاهر ميشود.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  4از 11

شماره سند5-5-51 :

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

رديف

عنوان

1

چين و شکن
يا موج

تعريف کلي

ايــن عيــب ناشــي از
تغييـــــر شـــــکل
پالستيک طـولي يـا
عرضي آسفالت براثـر
اعمال بـار مکـانيکي
واردشـــده از طـــرف
الستيک خودروها به
سطح معبـر ،بـهويژه
در سر پيچهاي تنـد،
تقاطعهـــا و نقـــاط
شيبدار اسـت .ايـن
عيــــب برحســــب
مترمربع انـدازهگيري
و ازنظر شدت ،در سه
ســـطح طبقهبنـــدي
ميشود.

شرح

تعريف جزئي

چين و شکن
يا موج
با شدت کم

اين نوع خرابـي بهصـورت
ناهمواريهايي بـا سـطوح
کمتر از  3مترمربع بر روي
ســطح ســوارهرو مشــاهده
ميشود.

چين و شکن
يا موج
با شدت
متوسط

ايـــن خرابـــي بهصـــورت
ناهمواريهايي بـا سـطوح
بيش از  3مترمربع و کمتر
از  11مترمربــع ،بــر روي
ســطح ســوارهرو مشــاهده
ميشود.

چين و شکن
يا موج
با شدت زياد

ايـــن خرابـــي بهصـــورت
ناهمواري با سطوحي بيش
از  11مترمربـــع بـــر روي
ســطح ســوارهرو مشــاهده
ميشود.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  5از 11

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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رديف

عنوان

6

شنزدگي

شرح

تعريف جزئي

تعريف کلي

شنزدگي
با شدت کم

در اين نوع خرابـي عمـق
شــــنزدگي کمتــــر از 1
ســـانتيمتر اســـت ،امـــا
دانههاي شن هنوز به بدنة
راه چسبيدهاند.

در اين عيب ،به دليل
هــوازدگي ،از دســت
دادن قيــر و کــاهش
چســبندگي آســفالت،
آزاد شــدن دانــههاي
شن و ماسه در سطح
روسازي آسـفالت رخ
ميدهـد .مقـدار ايـن
عيــــب برحســــب
مترمربع انـدازهگيري،
و شــدت آن ،در ســه
سطح زياد ،متوسط و
کــــم ،طبقهبنــــدي
ميشود.

شنزدگي
با شدت
متوسط

در اين نوع خرابـي عمـق
شـــنزدگي بيشـــتر از 1
ســـانتيمتر و کمتـــر از 1
ســــــانتيمتر اســــــت.
بخشهايي از الية زيـرين
آســفالت آشــکار شــده و
شنهاي سطح راه کـه بـا
تردد خودروهـا از بدنـة راه
کنــده شــدهاند ،در حاشــية
خرابي مشاهده ميشوند.

شنزدگي
با شدت زياد

در اين نوع خرابي شـنزدگي،
بــيش از  1ســانتيمتر عمــق
دارد ،کلوخــههاي آســفالتي از
بدنة راه کنده شـده ،احتمـاالً
خاک زير (الية اساس) ديـده
ميشــود در ســطح ســوارهرو
نيز ،ناهمواريهاي زيادي ،بـر
اثر شنزدگي پديد آمده است.
در اين حالت ،شن و ماسه يـا
قير آسفالت بـه ميـزان قابـل
توجهي خراب ،سطح روسازي
خشن و پر از حفره و سـوراخ
شده اسـت .اگـر ابعـاد ناحيـة
ســوراخ شــده ،بــيش از × 11
 11سانتيمتر باشد ،اين عيب
چاله بهحساب ميآيد.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  6از 11

شماره سند5-5-51 :

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

رديف

عنوان

تعريف کلي

7

چاله

چالــــهها ،عيــــوب
پيالــــهاي شــــکل
کــوچکي در ســطح
روسازي هسـتند کـه
شدت آنها ،با جذب
رطوبت و باقي ماندن
آب در آنها افـزايش
پيــدا ميکنــد .ايــن
عيوب برحسب تعـداد
اندازهگيري و شـدت
آنهــا بــا توجــه بــه
ابعادشـــان تعيـــين
ميشود.

شرح

تعريف جزئي

چاله
با شدت کم

در اين نـوع خرابـي چالـه،
داراي قطري ميـان  11تـا
 41سانتيمتر و عمق بـين
 1تا  1سانتيمتر است.

چاله
با شدت
متوسط

در اين نـوع خرابـي چالـه
داراي قطري ميـان  11تـا
 41سانتيمتر و عمق بيش
از  1سانتيمتر است.

چاله
با شدت زياد

در اين نـوع خرابـي چالـه
داراي قطري ميـان  41تـا
 81سانتيمتر و عمق بيش
از  1سانتيمتر است.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  7از 11

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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رديف

عنوان

تعريف کلي

8

نشســــت و
تورم

اين عيب با فرورفتن
يا بـاال آمـدن سـطح
آســفالت ،مشــخص
ميشـــود و عمـــدتاً
حاصل بارگذاري زياد
بار ترافيکي و حرکت
خودروهـــا بـــر روي
روســـازي آســـفالتي
است .اگرچه ممکـن
اســت از مشــکالت
زيرســازي ،يــا نشــت
آب از لولـــــــههاي
زيرزمينــي هــم بــه
وجود آيد .اين عيـب
برحســـب مترمربـــع
اندازهگيري و شـدت
آن برحســب عمــق
گودافتــــادگي يــــا
برآمـــدگي تعيـــين
ميشود.

شرح

تعريف جزئي

نشست و
تورم
با شدت کم

در اين نوع خرابي ميانگين
عمـــق گودافتـــادگي يـــا
برآمدگي بين  1/1تا يـک
ســـــــــــــــــانتيمتر
اس ـت .نشســتهاي نــوار
حفاري را نبايد جـزو ايـن
نوع عيب طبقهبندي کرد.

نشست و
تورم
با شدت
متوسط

در اين نوع خرابي ميانگين
عمـــق گودافتـــادگي يـــا
برآمدگي ،بـين يـک تـا 3
ســــانتيمتر اســــت و در
صــورت عــدم رســيدگي و
رفع عيب ،احتمال دارد بـه
عيوب مهمتـري همچـون
چالــــه يــــا ترکهــــاي
پوستسوسماري بيانجامد.

نشست و
تورم
با شدت زياد

در اين نوع خرابي ميانگين
عمـــق گودافتـــادگي يـــا
برآمــــدگي ،بــــيش از 3
سانتيمتر است .اين عيب
عالوه بر عوامـل يادشـده
ممکن است ،ناشي از عدم
کيفيــت مطلــوب مصــالح
روسازي آسـفالتي ،عيـوب
ناشي از طرز اختالط و يـا
ترکيبات مصـالح آسـفالتي
باشد.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
شهري
صفحه  8از 11

شماره سند5-5-51 :

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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عنوان

تعريف کلي
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لکهگيري و
ترميم نوار
حفاري

ايـــن عيـــب براثـــر
جــايگزيني آســفالت
ســطح ســوارهرو بــا
مصالح جديـد ،پديـد
ميآيد .اساسـاً وجـود
هر نوع لکهگيري يـا
وصلهشدگي در معبر،
يک عيـب محسـوب
ميشود ،حتي اگر کار
تــرميم بــا کيفيــت
خــوب انجــام شــده
باشـــــد .عيـــــوب
لکــهگيري و تــرميم
نوار حفاري ،برحسب
مترمربع انـدازهگيري
و با توجه به کيفيـت
ظـــاهري ،از نظـــر
شــدت ،طبقهبنــدي
ميشوند.

شرح

تعريف جزئي

لکهگيري و
ترميم نوار
حفاري
با شدت کم

در اين نوع خرابي گـودال
بـــا دقـــت و در خطـــوط
مســتقيم حفــاري چنــان
پرشــده اســت کــه ناحيــة
ترميمشده ،با پيرامـون آن
همسطح اسـت .درز ميـان
نـــوار حفـــاري و ســـطح
سوارهرو ،تـرک محسـوب
نميشود

لکهگيري و
ترميم نوار
حفاري
با شدت
متوسط

در ايـــن نـــوع خرابـــي
لکهگيري و يا ترميم نـوار
حفاري بهگونهاي است که
اضالع آن ،غيرمسـتقيم و
غير موازي ،داراي ترک در
پيرامــــون و کمتــــر از 3
سانتيمتر اختالف ارتفاع با
سطح سوارهرو باشد.

لکهگيري و
ترميم نوار
حفاري
با شدت زياد

لکهگيري يـا تـرميم نـوار
حفاري تخريب شده ،يا بـا
سطح سوارهرو ،بيشتر از 3
سانتيمتر اخـتالف ارتفـاع
دارد.

نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :1آلبوم راهنماي شناسايي
خرابيهاي روسازي آسفالتي معابر
صفحه  9از 11

تصوير راهنما

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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شماره سند5-5-51 :

پيوست  :2مشخصات فني قيرهاي مصرفي در روسازي آسفالتي
قيرهاي مصرفي در صنعت راهسازي ،با توجه به نوع و شرايط آن در راهسازي به شرح زير تقسيم ميشوند:
الف) قيرهاي خالص
ب) قيرهاي محلول
ج) قيرهاي امولسيوني
قيرهاي مصرفي فوق بايد مطابق استاندارد  12111موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد.
 -5قيرهاي خالص
 -1-1قيرهايي که مستقيم ًا از برج تقطير در خأل پااليشگاه به دست ميآيد و مختصري در جريان فرآيند هوادهي قرار ميگيرند ،قيرهاي خالص
ناميده ميشود .قيرهاي خالص در اثر فشار و حرارت بهصورت مايع غليظ و آبگون تغيير شکل ميدهند و در دماي کم ،حاالت االستيک و فنري
دارد .قيرهاي خالص براي مصرف در راهسازي بر اساس درجه نفوذ ،گرانروي و عملکرد مطابق جدول ( )1استاندارد  12111تقسيمبندي ميشوند.
مشخصات فني آنها بايد با جداول ( )2الي ( )7استاندارد  12111مطابقت داشته باشد.
 -2-1در طبقهبندي بر اساس درجه نفوذ ،قير بايد همگن و فاقد آب باشد .همچنين زماني که تا  171درجه سلسيوس گرم ميشود ،نبايد کف کند.
 -3-1مشخصات بيانشده در جداول ( )3الي ( )1استاندارد  ،12111طبقهبندي قير بر اساس گرانروي در  61درجه سلسيوس را بيان ميکند .سه
مجموعه از محدوديتها براي اين مشخصات پيشنهاد شده است .کاربر بايد جدول مدنظر را مشخص کند ،در غير اين صورت از جدول ()3
استاندارد  12111بايد استفاده شود.
 -4-1مشخصات بيانشده در جداول ( )6الي ( )7استاندارد  ،12111طبقهبندي قير بر اساس عملکرد را بيان ميکند .مشخصات طبقهبندي به ميانگين
هفت روز متوالي دماهاي حداکثر و حداقل طرح روسازي وابسته است.
 -1-1جدول ( )7بر اساس استاندارد مندرج در بند  2-28استاندارد  12111براي تعيين حداقل دماي شکست بحراني با استفاده از ترکيب روش آزمون
استانداردهاي مندرج در بند  2-29استاندارد شماره  12111است .درصورتيکه متقاضي نوع جدول را مشخص نکند ،جدول ( )6استاندارد 12111
بايد استفاده شود.
 -2قيرهاي محلول
قيرهاي محلول از حل کردن قيرهاي خالص در حاللها و يا روغنهاي نفتي به دست ميآيد .نوع و کيفيت قيرهاي محلول به کيفيت قيرهاي خالص
اصلي ،نوع و مقدار حالل بستگي دارد .هراندازه مقدار حاللهاي نفتي در قير محلول زيادتر باشد ،رواني آن بيشتر است .قيرهاي محلـول در سـاخت و
اصالح روسازي کاربرد دارد .قيرهاي محلول برحسب سرعت گيرشو نوع حالل مطابق جدول ( )8استاندارد  12111به سه گروه قيرهاي محلول زودگير،
قيرهاي محلول کندگير و قيرهاي محلول ديرگير تقسيم ميشود.
 -1-2قيرهاي محلول زودگير
اگر از حاللهاي نفتي سبک براي حل کردن قير خالص استفاده شود قير محلول را زودگير مينامند ،زيرا حالل موجود در قير ،در مـدت کمـي بعـد از
مصرف قير محلول تبخير شده ،قير اصلي برجاي ميماند .مشخصات فني قيرهاي محلول زودگير براي مصرف در راهسـازي بايـد بـا مشخصـات فنـي
جدول ( )9استاندارد  12111مطابقت داشته باشد.
 -2-2قيرهاي محلول کندگير
اگر از حاللهاي نفتي متوسط براي حل کردن قير خالص استفاده شود قير محلول را کندگير مينامند .مشخصات فني قيرهاي محلول کندگير بايد بـا
مشخصات جدول ( )11استاندارد  12111مطابقت داشته باشد.
 -3-2قيرهاي محلول ديرگير
اگر از حاللهاي نفتي سنگين براي حل کردن قير خالص استفاده شود قير محلول را ديرگير مينامند .قيرهاي ديرگير در شرايط آب و هـوايي عـادي
تبخير نميشوند بلکه تغيير شکل مولکولي در آنها به وجود ميآيد که نسبتاً تدريجي و طوالني است .مشخصات فني قيرهاي محلول کندگير بايـد بـا
مشخصات جدول ( )11استاندارد  12111مطابقت داشته باشد .قيرهاي محلول ديرگير را ميتوان نظير قيرهاي خالص ،از تقطير نفت خام نيز به دسـت
آورد .اين نوع قيرها که به روغن راه موسوم است ،همان پسماند تقطير نفت خام است که هنوز روغن موتور نفت خام از آن جدا نشده است.
نظام فني و اجرايي شهرداريهاي کشور
پيوست  :2مشخصات فني قيرهاي
مصرفي در عمليات روسازي آسفالتي
صفحه  11از 11

سند:

5 -5 -51/9

تصويب:

شوراي راهبري امور فني شهرداريهاي کشور

تأييد:

کارگروه تخصصي روسازي آسفالتي

تهيه:

مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام
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 -3قيرهاي امولسيوني (قيرآبهها)
از مخلوط کردن قير و آب با يک ماده امولسيونساز ،قيرهاي امولسيوني به دست ميآيد .در اين مخلوط قير با ابعـاد از يـک تـا  11ميکـرون (1/1111
ميليمتر تا  1/11ميليمتر) در آب شناور است .آب فاز پيوسته و قير فاز معلق و ناپيوسته اين مخلوط را تشکيل ميدهد .امولسيونسازها موجب ايجاد بار
الکتريکي همنام (مثبت يا منفي) در سطح ذرات قير ميشود .نيروي دافعه ناشي از اين بار مانع به هم پيوستن ذرات قير در امولسيون ميشود .مقدار قير
در قيرهاي امولسيوني  11درصد تا  71درصد است .مقدار امولسيونساز نسبت به وزن کل امولسيون حداکثر  1 /1درصد است .از قيرهـاي امولسـيوني
براي تهيه انواع مخلوطهاي آسفالت سرد کارخانهاي و يا مخلوط در محل ،آسفالت حفاظتي اندودهاي قيري ،درزگيري و لکهگيري رويههاي آسـفالتي،
تثبيت خاک ،ماسه و غبارنشاني ميتوان استفاده کرد .براي مصرف قيرهاي امولسيوني معموالً نيازي بـه حـرارت دادن آنهـا نيسـت .بنـابراين ازنظـر
اقتصادي و ايمني بر انواع ديگر قيرها برتري دارند .اختالط قيرهاي امولسيوني با سنگدانههاي مرطوب و يا پخـش قيرهـاي امولسـيوني روي بسـتر
مرطوب شني و يا آسفالتي راه در عملکرد قيرهاي امولسيوني تأثير منفي ندارد .قيرهاي امولسيوني برحسب نوع بار ذرههاي ايجاد شده در سـطح ذرات
شناور قير ،به دو گروه اصلي و زيرگروههاي ديگر به شرح جدول ( )12استاندارد  12111تقسيم ميشود.
 -1-3قيرهاي امولسيوني آنيونيک
با استفاده از امولسيونسازهاي نوع نمکهاي قليايي و اسيدهاي آلي ،سطح ذرات قير ،داراي بارمنفي ميشـود .ايـن قيرهـاي امولسـيوني را آنيونيـک
مينامند .قيرهاي امولسيوني آنيونيک به چهار نوع تندشکن ،کندشکن ،ديرشکن و سريعشکن که هر يک زير بخشهايي به شرح جدول ( )13استاندارد
 12111دارند ،تقسيم ميشود.
 -2-3قيرهاي امولسيوني کاتيونيک
با استفاده از امولسيونسازهايي از نوع ترکيبات آلي نمکهاي آمونيوم و يا آمينها ،سطح دانههاي قير داراي بار مثبت ميشود .اين قيرهاي امولسيوني
را کاتيونيک مينامند .قيرهاي امولسيوني کاتيونيک به چهار نوع تندشکن ،کندشکن ،ديرشکن و سريعشکن که هر يک زير بخشهايي به شرح جدول
( )14استاندارد  12111دارند ،تقسيم ميشود.
 -4انواع اصالحکنندهها و افزودنيهاي قير
بهمنظور اصالح برخي از خواص قير از افزودنيها و يا اصالحکنندههاي قير استفاده ميشود .اين ترکيبات طيف وسيعي از مواد معدني ،آلـي ،طبيعـي و
صنعتي را در برميگيرند .قيرهاي اصالحشده برحسب نوع افزودني و يا اصالحکنندههاي قير به سه گروه اصلي زير تقسيم ميشوند:
الف -قيرهاي اصالحشده پليمري )(Polymer Modified Aasphalts, PMAs
ب -قيرهاي اصالحشده با الستيک )(Asphalt Rubber Binder
ج -قيرهاي اصالحشده با مواد شيميايي )(ChemicallyModified Asphalt Cements
 -1-4قيرهاي اصالحشده پليمري
ساخت روسازيهاي بتن آسفالتي با استفاده از قيرهاي خالص اصالحشده با پليمرهاي مناسب توسعه يافته اسـت .ازآنجاييکـه آزمونهـا ،مشخصـات
عملکردي قيرهاي اصالحشده با پليمر را نشان نميدهند ،بنابراين بر اساس خصوصيات فيزيکي پليمرها و مشخصات عملکردي مدنظر ،پليمر مناسـب
انتخاب ميشود .پليمرها بر مبناي خصوصيات فيزيکي خود به دو دسته پالستومرها ( 2پالستيکها) و االسـتومرها ( 3السـتيکها) تقسـيم ميشـوند.
زماني که پليمري کشيده ميشود ،اگر با برداشته شدن بار در موقعيت کشيده شده باقي بماند ،پالستومر و اگر به شکل اوليه خـود بـازگردد ،االسـتومر
است .متناسب با خصوصيات مدنظر براي قير از يکي از فرآوردههاي االستومري يا پالستومري استفاده ميشود.
 -2-4قيرهاي اصالحشده با الستيک
اين قيرها از اختالط پودر الستيکهاي بازيافتي و در صورت لزوم افزودنيهاي معدني و يا مواد اليافي ديگر ،با قير خالص تهيه ميشوند .پودر مصرفي
بايد با قير داغ آنچنان مخلوط شده ،واکنش نشان دهد که ذرات الستيک قبل از مصرف قير به اندازة کافي متورم و منبسط شده باشند .قيرهايي که به
اين طريق اصالح ميشوند ازنظر گرانروي به سه گروه  3 ،2 ،1و به ترتيب با غلظت زياد تا کم تقسيم ميشوند مشخصات پودر الستيک مصرفي براي
تهيه اين قيرها بايد مطابق مشخصات استاندارد مندرج در بند  2-24استاندارد  12111موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مشخصات فني اين
نوع قيرها بايد مطابق جدول ( )11استاندارد  12111باشد.
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