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 يبعد اصالحات با هاآپارتمان تملک قانون ییاجرا نامهنییآو  هاآپارتمان تملک قانون ،

 یثبت تمایتقس با ییآشنا، آپارتمان تفکیک نقشه ترسیم و برداشت نحوه اجرایی نامهوهیش

 نیزم و ملک فیتعار، امالك

 یکتفک و تفاوت، تجارت ای شهیپ و کسب حق پرداخت و صیتشخ و نییتع نحوه نامهنییآ 

 یعموم طیشرا، پروژه اجرا يهاروش، تجارت یا پیشه و کسب حق از سرقفلی حق ماهوي

 ،هامانیپ يبها آحاد لیتعد دستورالعمل، مانیپ

 رهیپذ و اجاره اسناد میتنظي، شهردار نیقوانی، مهندسنظام و ساختمان یمل مقررات 

 یسمر کارشناسان دستمزد تعرفهی، مدن یدادرس نیآئ از يا دهیگز، وقف یاراض و امالك

 يدادگستر

 قانون، ساختمان ییاجرا اتیعمل کیتفک،  يدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون 

 یرسم اسناد در تعارضی، مسکون يها آپارتمان يبها اجاره نییتعی،  مدن تیمسئول
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  تعاریف

  آسفالت حفاظتی

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

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

  .شودمی نامیده

  آسفالت سرد

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

  شود.می پخش و متراکم

  آسفالت متخلخل

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

  اساس

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

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

  نی و سنگیاساس ش

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

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

  اساس قیري

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

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

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

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

  اندود سطحی (تک کت)

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

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

  اندود نفوذي (پریم کت)

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

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

  (سیل کت) بندآباندودهاي 

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

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

  شود.می نامیده

  بازیابی روسازي آسفالتی

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

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

  باز بنديدانهبتن آسفالتی با 

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

  متراکم بنديدانه بتن آسفالتی با

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

  افزایش مقاومت و عمر بیشتر.

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

  بهسازي و روکش آسفالتی

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

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

  زهکشی

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

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

  زیراساس

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

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

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

  زیراساس شنی و سنگی

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

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

  شود. نامیده می

  قرضه جانبی

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

  قرضه موضعی

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

  قرضه منتخب
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 شودمی تأمینو یا کوهی و یا مصالحی با مشخصات معین که از منابع خاص  ايرودخانهقرضه ایست متشکل از مصالح 

  روها)سازي (سوارهخیابان

  مسیرمیخکوبی 

قبل از شروع عملیات اجرایی و بر اساس نقاط اصلی نشانه مرجع، پیمانکار باید ابتدا نسبت به پیاده کردن مسیر خیابان اقدام 

  .نماید

  برداشت خاك نباتی

  هاي نباتی محل به از محل برداشته شود.قبل از اجراي هر نوع عملیات خاکی، باید خاك

 آماده کردن بستر خیابان

 هاي اجرایی انجام شود. شده در نقشهقبل از زیرسازي خیابان باید عملیات خاکی تا تراز مشخص

چنانچه براي رسیدن به تراز موردنظر نیاز به خاکریزي باشد، پس از برداشت خاك نباتی، باید خاکریزي با استفاده از خاك 

  .سانتیمتر صورت پذیرد 15داکثر ضخامت حاصل از عملیات خاکبرداري یا خاك قرضه مناسب در قشرهایی با ح

  روسازي خیابان

  عملیات خاکی

کنی کامل درختان، جایی یا قطع و ریشههاي نباتی و جابهپاك کردن مسیر و حریم راه شامل تمیز کردن، برداشتن خاك

ه، زباله و آشغال، ابنیه، هاي خشکیده و بدون تنه و هرگونه درختچه، نهال، بوته، علف، چپر، حصار، چینبیرون آوردن ریشه

ها یا زیرسازي و روسازي راه نامناسب موانع و سایر مواردي که به نظر دستگاه نظارت یا کارفرما وجود آن براي پی

ها و آبروها و محل احداث ابنیه هاي دستیابی، مسیر کانالهاي ورودي و خروجی، راهتشخیص داده شود از حریم راه و راه

  باشد. فنی، می

نظر از جنس و کیفیت سنگی و سنگی، ریزشی و لغزشی، صرفاي، قلوهرداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، شن و ماسهب

هاي جاده هاي ورودي و خروجی ومنظور تسطیح، شیب بندي و آماده کردن مسیر اصلی راه یا راهها از مسیر راه، بهآن

   ارتباطی، موضوع عملیات خاکبرداري است.
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هاي تواند در مواقع بارندگیمی کی باید همواره با زهکشی توأماً انجام گیرد و دستگاه نظارت در هنگام نیازعملیات خا

  شده، کارهاي خاکی را متوقف سازد.منظور حفاظت عملیات انجامشدید، به

  خاکریزي

  یر باید اجرا شود.ها به شرح زالیه هاي خاکریز با توجه به نوع مصالح مصرفی و موقعیت اجرايضخامت الیه

هاي طاقی اجرا کرد، -ها، آبروها و پلتوان مستقیماً روي ابنیه فنی مانند پلعملیات خاکریزي، به طریق سنگریزي را نمی

شده و به درصد تراکم ها خاکریزي معمولی انجامسانتیمتر روي این سازه 60مگر آنکه قبالً ضخامتی معادل حداقل 

   مشخصه رسیده باشد.

هایی به هایی که خاکریزي روي سراشیبی تند یا خاکریز موجود صورت گیرد، طبق دستور دستگاه نظارت پلهلدر مح

ارتفاع ضخامت الیه خاکریز یا سنگریزي روي شیب مزبور تعبیه خواهد شد تا از لغزش احتمالی خاکریز جدید روي بدنه 

  با هم قفل و بست شوند. شیب جلوگیري به عمل آید و درنتیجه خاکریز جدید و قدیم خوب

ها فضاي خالی ایجاد شود، این ها، آبروها، دیوارها یا لولههایی که در اثر گودبرداري جهت احداث ابنیه فنی، پیدر محل

روز از تاریخ ساخت  28فضاي خالی باید با مصالح مورد تصویب دستگاه نظارت و پس از بازدید مهندس مقیم و گذشت 

حداکثر تا بیست سانتیمتر ریخته و با وسایل  هايضخامترا باید به  هاالیه به طریق زیر متراکم گردد. ابنیه فنی پر شده و

 %95مکانیکی و در صورت تصویب دستگاه نظارت با وسایل دستی در جهت عمود بر محور راه تا حصول درصد تراکم 

  کوبید. این عملیات نباید موجب صدمه زدن به سازه ابنیه فنی گردد.

 خاکریز معمولی

 15تر از هاي بزرگدرصد حجم آنرا قطعات و سنگدانه 15شود که کمتر از می خاکریز معمولی به مصرف مصالحی اطالق

  دهد.می سانتیمتر تشکیل

سانتیمتر تجاوز نماید. استفاده از ضخامت بیشتر  20طورکلی از هاي کوبیده در خاکریز معمولی نباید بهضخامت الیه

هاي مناسب، دستیابی دانه، انجام قطعات آزمایشی با مصالح موردنظر و با غلتکمشروط به استفاده از مصالح مناسب درشت

 جراشدهگیري این تراکم در کل ضخامت الیه اهاي استاندارد براي اندازهبه درصد تراکم مشخصه، و امکان انجام آزمایش

   سانتیمتر تجاوز نماید. 30هرحال نباید از باشد، که بهمی

 سنگریزي
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سانتیمتر  15از  تربزرگ هايسنگدانه درصد حجم آنرا قطعات و 15سنگریزي شامل مصرف مصالحی است که بیش از 

 مرورزمانبهبوده و  پذیرتجزیه نباید آیدمیسنگی به دست  هايکنیپیو  هابرش. این مصالح که از دهدمی تشکیل

براي  شوندمی ، شیست و شیل که تدریجاً تجزیه و خردهاسنگگلگچی،  هايسنگبه مصالح ریزدانه تبدیل شوند. 

سنگریزي مناسب نیستند

  هاي ناهمگونخاك

ها و در هاالمکان باید در الیها، حتیشود هریک از آنمی که مصالح مصرفی در خاکریزي از منابع مختلف تأمینوقتی

طول معینی مورداستفاده قرار گیرد تا در تعیین حداکثر وزن مخصوص خشک مصالح در آزمایشگاه و درنهایت کاربرد 

تر ضعیف هاي باکیفیتها براي محاسبه درصد تراکم موجب خطا و ابهام نشود. عالوه بر آن در این موارد باید از خاكآن

  هاي فوقانی خاکریز استفاده شود.ر در الیهتمرغوب هايهاي تحتانی و خاكالیه در

  تراکم و کوبیدن

ها، هاي خاکی، در آزادراه ترانشه ها، بستر روسازي، بسترهاي زمین طبیعی و کفریزيحداقل درصد تراکم براي کلیه خاك

هاي روستایی نسبت به حداکثر وزن مخصوص خشک خاك موقعی یک و دو و راههاي اصلی، فرعی درجهها، راهبزرگراه

  باشد. زیرشود باید به شرح جدول ، در آزمایشگاه متراکم میD، طریقه T-180که طبق روش 

دانه یا ریزدانه) موجود یا مصرفی در آن الیه بستگی ( درشتانتخاب درصد تراکم مشخصه براي هر الیه به نوع خاك 

توان درصد تراکم نمی هابندي و حد روانی و خمیري تعیین شود. بدون انجام این آزمایشهاي دانهدارد که باید با آزمایش

  هاي آزمایشی، معین کرد.براي الیهجدول زیر مشخصه موردنظر و درنتیجه تطابق آن را با مشخصات 

 هاي مختلفمیزان درصد تراکم براي راه

تر تراکم نسبی کلیه قشرهاي پایین

 سانتیمتر بستر روسازي 30از 
 30تراکم نسبی قشرهاي بین 

 سانتیمتر تا بستر روسازي
 نوع راه

 ریزدانه با خاك
 با خاك

 دانهدرشت
 ریزدانه با خاك

 با خاك

 دانهدرشت

 درصد 100 درصد 95 درصد 95 درصد 90
راه اصلی و راه فرعی  -بزرگراه –آزادراه 

 یکدرجه

 هاي روستاییراه دو وراه فرعی درجه درصد 95 درصد 90 درصد 92 درصد 87
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جایی یا گونه نشست، تقلیل حجم، جابهقدر ادامه یابد تا احتمال هیچهاي سنگریزي باید آنالیه عمل تراکم و کوبیدن

   وجود نداشته باشد.کاهش ضخامت قشرهاي کوبیده شده 

  انواع مختلف شمع

 باشند: جایی زیاد در خاك مجاور است، شامل انواع زیر میهایی که قرار گرفتن آن در زمین همراه با جابهشمع

  شمع چوبی الف:

ی هاي موقتی و یا اگر سطح فوقانهاي چوبی معموًال در نقاطی که چوب مناسب، فراوان و ارزان باشد، در ساختمانشمع

   شود.می هاي دائمی مصرفباشد، در ساختمانشمع چوبی در زیرتراز آب ساکن دائمی

  ساخته یا پیش فشردهشمع بتن مسلح پیش ب:

ساخته ازنظر سختی زمین هایی که کوبیدن شمع بتنی پیشهاي دائمی و در زمینساخته در ساختمانپیش هاي بتنیشمع

  گیرد.میسر باشد، مورداستفاده قرار می

در مواردي که طول شمع و یا سختی زمین به کاربردن شمع فلزي را ازنظر فنی و اقتصادي توجیه نماید، از شمع فلزي 

  شود.استفاده می

   شمع بتن مسلح ریخته شده در محل پ:

ه از شده و یا لزوم استفاددر مواردي که نوع زمین از قبیل آسان بودن حفاري، ایستا بودن نسبی دیواره محل حفاري

شمع  شود.می قطرهاي زیاد به کاربردن انواعی از شمع بتنی ریخته در محل را ایجاب نماید، از این نوع شمع استفاده

  بتنی ریخته در محل شامل یکی از انواع زیر است.

  حفاري که محل آن با بتن پر شود. الف:

  وله با بتن پر شود.لوله فوالدي یا بتنی که تا عمق مطلوب کوبیده شده و سپس داخل ل ب:

   ریزي شودشمع لوله بتنی که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعداً بتن ت:

ریزي شود اعم از آنکه لوله در جا بماند یا بعدًا شمع لوله فلزي که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعداً بتن ث:

  بیرون کشیده شود
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متر طول راه یک  100که در هر طوريشود، بهمی یش سینی استفادهشده در سطح راه از آزمابراي تعیین مقدار قیر پخش

ها آزمایش در فواصل کمتري باید انجام شود به طوري که الاقل براي هر ها و آزادراهآزمایش انجام گیرد. در بزرگراه

ریزدانه و متراکم میزان پخش قیر براي سطوح آماده شده بافت  آمده باشد.عملمترمربع سطح راه یک آزمایش به 1000

کیلوگرم بر مترمربع قیرآبه براي سطوح آماده شده با دانه بندي باز  2/1تا  6/0کیلوگرم بر مترمربع و  2تا  1و درشت دانه 

  و ماکادمی می باشد.

  آالت زیر موردنیاز است:ماشین براي اجراي اندود نفوذي

 جاروي مکانیکی  

 سیستم هواي فشرده یا کمپرسور  

 قیر پاش  

اندود نفوذي باید هنگامی انجام شود که هوا بارانی و یا مه آلوده نبوده و سطح راه، در صورت مصرف قیرهاي محلول، 

  د رطوبت سطحی و جزئی داشته باشد.توانمیسطح راه  شودمی مصرف قیرابهکامالً خشک باشد. چنانچه 

درجه و زمانی که  10بهتر است، بیشتر از  رودمیگرمی هوا رو به  کهوقتیبراي اندود نفوذي درجه حرارت هوا در سایه، 

  باشد. گرادسانتیدرجه  15بیش از  رودمی هوا رو به سردي

  اندود سطحی (تک کت)

اندود سطحی براي آغشته نمودن سطح آسفالتی یا بتنی موجود با مواد قیري و ایجاد چسبندگی با الیه آسفالتی که روي 

  گردد.یشود، اجرا ممی این سطح پخش

  هاي حفاظتیآسفالت

شود. ضخامت این هاي شنی یا آسفالتی اجرا میرویه سازي آسفالتی است که در سطح راه نوعی از هاي حفاظتیآسفالت

  سازهاي ندارد. شود و عملکردمتر است و لذا جزو الیه باربر روسازي راه محسوب نمیمیلی 25نوع رویه سازي، حداکثر 

  شود.قیرهاي خالص با کندروانی کم استفاده می ها یاتی از قیرهاي محلول، قیرابههاي حفاظدر آسفالت

هاي حفاظتی براي غیرقابل نفوذ کردن بستر راه، جلوگیري از گردوغبار، افزایش تاب سایشی و لغزشی راه و نیز آسفالت

 گیرد. هاي موجود آسفالتی و بتنی مورداستفاده قرار میبهسازي موقت رویه
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آالت و تجهیزات آسفالتی، در مقایسه با آسفالت ماشین رویه سازي به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز محدود به نوعاین 

هاي حفاظتی در صورت استفاده از قیرهاي معمولی (بدون مواد صرفه است. کاربرد انواع آسفالتبهگرم، بسیار مقرون

   شود.منظور خاصی اجرا میهریک نیز به گردد وافزودنی) به ترافیک سبک و متوسط محدود می

  گیرد: منظور خاصی مورداستفاده قرار میشود و هر یک بهمی بنديهاي حفاظتی به شرح زیر تقسیمآسفالت

 ايهاي سطحی یک یا چندالیهآسفالت  

 بندآب سیلکتها یا اندودهاي 

 هاي خاکی)راهروغن پاشی راه (جهت جلوگیري از گردوغبار و تثبیت  و یغبارنشان  

   ايهاي سطحی یک یا چندالیهآسفالت

بندي معین پخش هاي شکسته و تمیز و با دانهسنگدانه شده شنی راه که بالفاصله روي آنپخش قیر روي سطح آماده

  شود. اي نامیده میاي و چنانچه دو یا سه بار اجرا شود، دو یا سه الیهالیهگردد آسفالت سطحی یک

  توان استفاده کرد.می ها، قیرهاي محلول و قیرهاي خالص با کندروانی کمقیرابه ي سطحی ازهادر آسفالت

هاي کوره اي از شن شکسته یا سنگ کوهی شکسته و یا روبارههاي مصرفی در آسفالت سطحی یک یا چندالیهسنگدانه

هاي خاکی، اي سست، شکننده و کلوخههدانه شود. مصالح باید مقاوم، سخت و مکعبی بوده و فاقدگدازي تهیه میآهن

 پوشش و اندودهاي الي، رس و گرد سنگ باشد.

  بندآب اندودهاي

بندي، افزایش منظور آبهاي آسفالتی و یا بتنی موجود، بههاي حفاظتی بر روي انواع رویهبند اجراي آسفالتاندودهاي آب

  .شودها را شامل میبرداري آنموقت و افزایش عمر بهرههاي سطحی، بهسازي دیدگیخاصیت نفوذناپذیري، اصالح آسیب

  شوند:می بنديبند به شرح زیر تقسیماندودهاي آب

 سیل کت سنگی( اياندودهاي سنگدانه( 

 اياندودهاي ماسه   

 بدون سنگدانه اندودهاي قیري  

 اسالري سیل یا دوغاب قیري 

 میکروسرفیسینگ 
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شده  بنديدانهاست که از اختالط ماسه صد در صد شکسته و خوب  ايدانهریز میکروسرفیسینگ، آسفالت سرد حفاظتی

جهت تنظیم زمان شکستن  کنندهکنترل هايافزودنی ، فیلر، آب و در صورت لزومشدهاصالحکاتیونیک پلیمري  قیرابهبا 

  اولیه آن اسالري سیل است. منشأو  شودمی تهیه قیرابه

 هاآزادراه، هابزرگراهاصلی،  هايراه ترمیمی در کلیه معابر شهري، -یک قشر حفاظتی عنوانبهاین مخلوط آسفالتی سرد 

و شیارهاي طولی جاي  هاتركدرزها،  پر کردنسطحی،  بنديآب باهدف هافرودگاهبا سرعت زیاد و ترافیک سنگین و 

، اصالح عمقکم هايچالهفضاهاي خالی و  پر کردنو شن زدگی، افزایش تاب لغزشی،  قیر زدگی، اصالح هاچرخ

متغیر و  هايباضخامت هاآن دهیخدمتو افزایش قابلیت  هاخرابیسطحی و نهایتاً پیشگیري از گسترش  هايناهمواري

  .شودمی اجرا مترمیلی 5/12بیشتر از 

   غبارنشانی و روغن پاشی

عنوان یک پوشش حفاظتی به  حالعینهاي شنی و خاکی از ایجاد گردوغبار جلوگیري کرده و درپخش قیر در سطح راه

   شود.می و سطحی موجب تثبیت و تحکیم بستر راه و کاهش نفوذپذیري آن در برابر نزوالت جوي

   هاي حفاظتیاجراي آسفالت

 آماده کردن سطح راه   

 قیرپاشی 

 ايهاي سطحی یک یا چندالیهها براي آسفالتدانهپخش و کوبیدن سنگ   

 اجراي اسالري سیل   

 و اجراي آسفالت میکروسرفیسینگ تهیه   

 روغن پاشی اجراي غبارنشانی و  

  آسفالت سرد

ها در دماي محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم قیرابه ها با قیرهاي محلول یادانهسنگ از اختالط آسفالت سرد

قیرهاي محلول، رطوبت مصالح باید در تواند مرطوب باشد ولی براي شود. سنگدانه ها در زمان اختالط با قیرابه میمی

  آسفالت سرد را می توان در مسافت هاي زیاد حمل و سپس پخش کرد. .دماي محیط یا تحت اثر حرارت خشک شود

آسفالت سرد در قشرهاي رویه، آستر و اساس قیري براي ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس آسفالتی براي ترافیک 

توان براي ترافیک سبک یا متوسط مصرف تواند مورداستفاده قرار گیرد. آسفالت سرد را میمیسنگین و خیلی سنگین 

   نمود و چنانچه در آینده ترافیک سنگین شد آن را با آسفالت گرم روکش کرد.
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شود که اختالط مصالح آن در آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیري اطالق می

گیرد. در بعضی موارد و بسته به تأیید دستگاه نظارت، قبل از عمل اختالط قیر مورد مصرف، رت محیط صورت میحرا

 شود. گرم شده، ولی مصالح سنگی حرارت داده نمی

 گیرد . بندي باز (غیر پیوسته ) صورت میبندي پیوسته یا دانهتهیه آسفالت سرد به دو صورت با دانه

شود، روها توصیه میهاي کم تردد و پیادههاي با ترافیک سنگین مورد عمل نبوده و براي خیاباني راهاین نوع آسفالت برا

  شود:بسته به نحوه اختالط مصالح قیر دو نوع آسفالت سرد ساخته می

  انواع آسفالت سرد

و آسفالت سرد  Central Plant Mixاي توان به دو نوع آسفالت سرد کارخانهآسفالت سرد را برحسب روش تهیه و اجرا می

  تقسیم کرد. Road Mix مخلوط در محل

 شود و سپس براي پخش به محل مصرف حملهاي ثابت و مرکزي آسفالت تهیه میاي در کارخانهآسفالت سرد کارخانه

هاي الزم رلها و اختالط با قیر، کنتدانهسنگ بندي، توزیندانه گردد. در کلیه مراحل ساخت آسفالت سرد از تنظیممی

 ها دیگر انجامدانهسنگ کردنکه از قیرابه استفاده شود مراحل حرارت دادن یا خشکشود. البته هنگامیمی رعایت

   درصد نباشد. 3که رطوبت مصالح بیش از گیرد، مشروط بر آننمی

  شود.ولید میاین نوع آسفالت از اختالط مصالح سنگی با قیرهاي مخلوط یا امولسیون قیري در کارخانه ت

  مصالح سنگی مصرفی باید از نوع مصالح سنگی مرغوب بوده و از شن و ماسه شکسته یا سنگ کوهی تهیه شود.

  شود:می آسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش زیر تهیه

عمل اختالط شود و سپس می نوع مخلوط در محل که سنگدانه ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روي آن قیرپاشی الف:

  گیرد.می و پخش با گریدر یا وسایل نظیر انجام

شده براي هاي ثابت یا موقت انجام و مخلوط تهیهها در کارگاهدانهسنگ نوع مخلوط در کارگاه که عمل اختالط قیر و ب:

   شود.می پخش به محل مصرف حمل

رود، استفاده هاي آسفالت متناوب یا مداوم که در تهیه آسفالت گرم به کار میتوان از کارخانهبراي ساخت آسفالت سرد می

توان از کارخانه آسفالتی که مجهز به فالسک قیر براي گرم کردن مخلوط قیر یا امولسیون و طورکلی مینمود. به

ساخته در فصل زمستان و هواي سرد تهیه شود، الزم است که سرد پیش کن باشد،استفاده نمود . چنانچه آسفالتمخلوط
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مصالح گرم شوند تا عمل آغشته شدن قیر و مصالح به سهولت ممکن گردد و سپس مخلوط آسفالتی در کارگاه، انبار و 

  در هواي مناسب پخش گردد.

ساخته سرد، باید سطح جاده از گردوخاك شود. قبل از پخش آسفالت پیشحمل آسفالت سرد با کامیون کمپرسی انجام می

ها، ترمیم و مرمت شوند. سطح جاده کامالً با نیمرخ موردنظر تطبیق ها ناهمواريو مواد خارجی کامالً پاك و تمامی چاله

  شود.یابد. پخش آسفالت با گریدر یا فینیشر انجام می

 آسفالت رد میکس

یر مخلوط با امولسیون قیر به کمک وسایل مخلوط کننده نظیر گریدر، این نوع آسفالت سرد از طریق اختالط مصالح و ق

شود . ازجمله مزایاي این نوع آسفالت استفاده از مصالح مشخصی است که در کنار لودر یا وسیله مناسب دیگر ساخته می

هاي با ترافیک ا و خیابانروهعنوان قشر رویه پیادهشود. آسفالت سردرد میکس بهراه، ریسه و یا در نزدیکی آن انبار می

  گیرد.عنوان قشر اساس یا زیراساس آسفالت مورداستفاده قرار میکم و به

  آسفالت ماکادام نفوذي

بندي یکنواخت و یا باز دانه با دانهدرشت وعی از روسازي راه است که از مصالح سنگی شکستهن آسفالت ماکادام نفوذي

فشار ها ابتدا با قیر تحتر هم قفل و بست گردیده و سپس فضاي خالی بین آنوسیله غلتک کوبیده و دشده و بهتشکیل

اي به رودخانه دانه از شکستن سنگ کوهی و یاو بالفاصله با مصالح سنگی متوسط پر شده باشد. مصالح سنگی درشت

بندي دانه اي باودخانهر شود که مصالح سنگیمی کاربردهآید. آسفالت ماکادام نفوذي معموالً در مناطقی بهدست می

 پیوسته یافت نشود. 

عنوان قشر اساس و یا قشر رویه به کاربرد. خاصیت نفوذپذیري قشر آسفالت ماکادام توان بهآسفالت ماکادام نفوذي را می

نماید که سطح حاصله با نوعی وآمد ترافیک ایجاب میپذیري آن در مقابل رفتنفوذي در مقابل عوامل جوي و آسیب

 باشد. می یه پوشش گردد. نوع پوشش متناسب با حجم ترافیکرو

معموالً براي ترافیک کم و متوسط از آسفالت سطحی، و ترافیک سنگین و خیلی سنگین از بتن آسفالتی گرم استفاده 

بندي که برحسب نوع دانه شود. ضخامت الیه آسفالت ماکادام نفوذي معادل ضخامت متوسط یک سنگدانه استمی

   متر است.میلی 75شود و میانگین آن حدود ابی تعیین میانتخ

  آسفالت گرم


