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 731موضوع: ابالغ اصالحیه براي ضابطه شماره 

ن �ھار�تان  –���ان  گار ����ی:                                                                      ٣٣٢٧١ -٤���� ت��ن :                                                        �یابان دا�ش�را –�یدا  ۲۳۷۴۶۳۹ش ش:           ۳۳۱۱۶۱۴۶دورن

پيرو ابالغ بخشنامه شماره 96/1523992 مورخ 1396/8/29 با موضوع "دستورالعمل طراحي، اجرا و 
نگهداري روسازي بتني راهها- ضابطه 731" اصالحات به تاريخ 1396/12/26 (درج شده در باالي صفحات 

اصالحي) براي جايگزيني در متن ضابطه يادشده اعالم ميشود.  
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  .و صدا كاهش سر  -
  :معايب

  ؛عدم باربري زياد -
  .سنگينهاي با ترافيك عدم كاربرد براي راه  -

  )بتن اليافي(هاي بتني حاوي الياف روسازي -1-5-2-8

 جه آنينت كه در است يخوردگكتر از بعد مناسب يباربر قدرت عدم و ينندگكو ش ي، ترديات مصالح بتنياز خصوص

پخـش  طور يكنواخت در بتن هاستفاده از الياف كوتاه كه ب ،در اين وضعيت. ابديياهش مكآن  يانرژ جذب قدرت و طاقت
عـرض   و كنتـرل  21انقباضـي  يهاكنترل ترك ين براياف همچنيال. منجر به بهبود مقاومت بتن شود تواندمي ،شده باشد

  . روديار مكهز بين ياسازه يهاكتر
ها و ها، پاركينگهاي با بارگذاري سنگين، باند فرودگاهصنعتي، روسازي هايمحوطهتا به امروز بتن اليافي در روسازي 

  . برده شده است كارهها بپل عرشه
بـراي  هـا  آن تعـداد كمـي از  ، فقـط  هـاي سـيماني  مـالت ) مسلح كردن(براي تقويت مورد استفاده  اليافتنوع  باوجود

هـا  فهرستي از انواع مختلف الياف و برخي خصوصيات آن )1-1( جدول. اندكاربردهاي تجاري مناسب تشخيص داده شده
كه بيشتر براي افزايش  يفوالد الياف. شوندبندي ميطبقه يبيكو تر يفوالد نوع در دو الياف يلكطور به .دهدرا نشان مي

اساس مقدار  اين الياف بر). 17-1شكل (شوند شود در انواع و اشكال مختلفي ساخته مياي بتن استفاده ميمقاومت سازه
تواننـد  اگر چه اين الياف مي. گذارنداثر مي روي كيفيت بتن ،و خصوصيات آنها و همچنين چسبندگي آن به مخلوط بتن

هـاي  مهمتـرين مشخصـه ايـن اليـاف نسـبت     . شوند كه با بتن درگير شوندميولي معموالً به شكلي ساخته ، صاف باشند
 و شـوند يژه اسـتفاده مـ  يو ياربردهاكر اين الياف د. ، مقاومت كششي و شكل هندسي الياف است)طول به قطر(ظاهري 
 5/0متر و قطري از ميلي 65تا  13 الياف فوالدي معموالً داراي طولي بين. اربرد ندارندك يمعمول يبتن يهادر دال معموالً

 متـر مكعـب   دركيلوگرم  157تا  20(درصد  2درصد تا  25/0اين الياف معموالً با نسبت حجمي . متر هستندميلي 0/1تا 
  .شوندمصرف مي) بتن

وليـد لون تيلن، نـا يپـروپ يپلـ اتـيلن،  اسـتر، پلـي  اي ماننـد اكريليـك، آراميـد، كـربن، پلـي     اوليهمواد از  يبيكتر الياف  
. بوده اسـت ) مترسانتي 10تا  5به ضخامت (تا به امروز استفاده اصلي از اين الياف در اجراي روكش بتني نازك . شونديم

  ايجـاد  يبـ يكتردر نتيجـه يـك روسـازي     و پارچـه عمـل نمـوده   بدين ترتيب روكش مذكور با سطح آسفالتي موجود يك
درصد حجمـي  1/0پروپيلن آن با حداقل نسبت با توجه به وجود الياف تركيبي متنوع، امروزه بيشتر از جنس پلي. شودمي

پـروپيلن انقبـاض   پلـي  اليـاف . شـود استفاده مـي ) در يك متر مكعب روكش بتني نازك پروپيلنپليكيلوگرم الياف  9/0(
هـاي ايجـاد   باعث افزايش زبري و انسـجام تـرك   ،در عين حال .دهدهاي نشست را كاهش ميو ترك) پالستيك(ماندگار 

                                                            
21- Shrinkage cracks 
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نشـانه خـدمت نهـايي و     Pt ،نشـانه خـدمت اوليـه    Piدهي ناشي از ترافيـك،  كاهش نشانه خدمت TRΔPSIكه در آن 

FH/SWΔPSI زا و يخبندان استمهاي توردهي ناشي از رسكاهش نشانه خدمت.  
نـوع راه از   بـر اسـاس  روسازي  دهي نهايينشانه خدمتو  5/4دهي اوليه برابر نشانه خدمت طراحي روسازي بتني،در 
  .باشدداده شده در اين جدول براي قبل از بازسازي و يا روكش روسازي مياعداد نشان. آيددست ميهب) 16-2(جدول 

  )Pt( هاي مختلفيي براي راهدهي نهانشانه خدمت - 16- 2جدول 
  دهي نهايينشانه خدمت نوع راه

  0/3  و بزرگراه آزاد راه
  5/2  راه اصلي
  0/2  راه فرعي

  
هـاي مختلـف، نظيـر    است كه به گونه يبتناي رويه هاي سطحي و سازهدهي، ناشي از آسيبهاي افت معيار خدمتنشانه

اين عوامل . گرددها، موجب تغيير مقاومت، دوام و توان باربري روسازي راه ميها و تغيير شكلهمواري، انواع تركناايجاد 
  : گذاردمي ريتأثطريق زير بر خاك بستر و مصالح روسازي  به دو

   )تورم ناشي از جذب رطوبت( رطوبت ريتأث -2-1-2-4-1
 يـي زاتورم عموماً. داد هندخوا يموضع حجم رييتغ د،ننك جذب رطوبت هك يهنگام) شونده منبسط( زاتورم يهاكخا
 هـا، يال ايـ  هـا رس همه هك داشت توجه ديبا اما ؛شوديم گرفته نظر در هايال و هارس رينظ زدانهير يهاكخا يبرا فقط
هاي تورم زا كه ناشي از عوامل جوي و تغييرات درصد رطوبت خـاك بسـتر اسـت، بـر كـاهش      تورم خاك. ستندين زاتورم

طـور يكنواخـت متـورم شـود،     همسير ب لطوچنانچه در محلي، خاك بستر در تمام . دارد ريتأثي دهي روسازنشانه خدمت
  . شوددهي، لحاظ نميتورم در كاهش نشانه خدمت ريتأث

  غالبـاً تـورم در چنـد سـال اول روسـازي اتفـاق       . تورم، افزايش حجـم موضـعي خـاك بـر اثـر جـذب رطوبـت اسـت        
با توجـه   .قابليت تورم داشته باشد، احتمال بروز تورم بعد از روكش بسيار كم استافتد و حتي اگر مصالح خاك بستر، مي

  . اي روسازي ترجيح داده شودبه اين موضوع، ممكن است طرح و اجراي مرحله
نمودار يا ) 7-2(توان از رابطه ، مي)SWΔPSI( دهي روسازي به دليل تورم بسترمنظور محاسبه كاهش نشانه خدمتهب

  . ردكاستفاده ) الف-2-2(شكل  در مندرج

)2 -7                                                                               () e-(1×P×V×0.00335=PSIΔ tθ-
SRSW  

هـا و شـرايط   دامنه خميـري، ضـخامت اليـه    بر اساس) ب-2-2(از شكل  هكاست  پتانسيل تورم قائم: VRه در آن، ك
شرايط رطوبتي، بستگي به ميزان رطوبت خاك بستر در دوران ساخت يا رطوبت خاك بستر . شودخمين زده ميرطوبتي ت

شرايط رطوبتي، نشان دهنده وجود رطوبت در دسترس مصالح خاك بستر است تا بتواند آن . پس از احداث روسازي دارد
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ي از پديده پامپينگ در محل درز، معموالً ترجيح هايي مانند پلكاني شدن ناشبا توجه به مشكالت ناشي از بروز خرابي
جزئيـات بيشـتر درخصـوص اليـه     . اي بالفاصله در زيـر دال بتنـي اسـتفاده نشـود    دانهشود كه از زيراساس سنگداده مي

 .ارائه شده است) 2-3بند (زيراساس در فصل سوم 

 .ه استارائه شد يبتن يهايروساز يراساس در فصل مربوط به  اجرايه زيشتر درخصوص اليات بيجزئ

براي اين منظور از نمـودار  . العمل بستر اصالح شودروسازي بايد ضريب عكس سازهاستفاده از زيراساس در  در صورت
 )ماهيانـه ( مصالح زيراساس داراي تغييـرات فصـلي   برجهندگيچنانچه، ضريب  .گردداستفاده مي) 9-2(مندرج در شكل 

اعـداد مربـوط   . شـود  انجاممل بستر به علت اليه زيراساس براي هر ضريب برجهندگي العاصالح ضريب عكسباشند، بايد 
العمـل بسـتر بـه علـت اليـه      مربوط به اصـالح ضـريب عكـس   ضريب برجهندگي مصالح زيراساس در ستون سوم و اعداد 

 19ايچسبندهبراي مصالح غير .شونددرج مي) 17-2(در ستون چهارم جدول  )العمل مركب بسترضريب عكس(زيراساس 
فصـلي انجـام    الزم براي تعيين ضريب برجهنـدگي  هايكه نسبت به تغييرات فصلي داراي حساسيت هستند ولي آزمايش

) دوره بهـاري (به ترتيب براي دوره يخبندان و ذوب يخ ال كمگاپاس 105و ال كمگاپاس 350 توان از مقاديرنشده است، مي
اساس به زيراز وقوع شرايط غيرطبيعي نبايد نسبت ضريب برجهندگي مصالح براي جلوگيري  مصالحدر اين  .ردكاستفاده 

  .نظر گرفته شود در 4ضريب برجهندگي خاك بستر بزرگتر از 

                                                            
19- Unbound materials 
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. شـود ياسـتفاده مـ  ) دارآج( )31بـار  يتا( دوخت يلگردهاياز م ن درزها،يو در جهت عمود بر ا يطول يدر محل درزها
م يتـنش تسـل   يدارا( 400Sرند، از فـوالد رده  يگيقرار م يبرابر نصف ضخامت دال بتن يه در ارتفاعكدوخت  يهالگرديم

متـر  يسـانت  75ر ز برابيز آنها نكز به مركمتر بوده و فاصله مريسانت 75متر و طول يليم 16قطر  ي، دارا)الكمگاپاس 400
ز يـ ن يعرضـ  يياجرا يدر محل درزها. لگرد دوخت استفاده شوديد از مينبا ياز درز عرض يمتريسانت 40در فاصله . است
  .شوديدوخت استفاده م يلگردهاينباشند از م يانقباض يعرض يه منطبق بر محل درزهاك يصورت در

  ساده درزدار يبتن يهايدر روساز فاصله درزها -2-1-4-1
فاصـله  ه كـ  يحـال  در. طور كلي فاصله درزهاي انقباض به شرايط آب و هوايي و مصالح مورد اسـتفاده بسـتگي دارد  هب

تـوان گفـت در   عنوان يك راهنمايي كلي مـي به. درزهاي انبساط و اجرايي عموماً تابع امكانات ساخت و الگوي اوليه است
بـراي  . برابـر ضـخامت دال بتنـي باشـد     24اي انقباض نبايد بيش از فاصله درزه، )JPCP( هاي بتني ساده درزدارروسازي

همچنـين معمـوالً    .متـر اسـت   8/4متـر حـدود   سانتي 20مثال حداكثر فاصله درزهاي انقباض براي يك دال به ضخامت 
متـر   5 سـاده درزدار بـه   يطول دال بتنـ  عالوه بر آن. شوديگرفته م در نظر 25/1متر از كنسبت عرض دال به طول آن 

  .شوديگرفته م در نظرمتر  5ز برابر ين يطول ين درزهايثر فاصله بكحدا .شوديمحدود م
شود ، معموالً سعي ميانقطاع /به داليلي از جمله هزينه زياد، پيچيدگي و مشكالت مربوط به عملكرد درزهاي انبساط

عنـوان مثـال   بـه (كند نوع روسازي تغيير مي هايي كهدرزهاي انبساط در محل. از تعداد كمتري درز انبساط استفاده شود
گيـرد،  يا در مواقعي كه روسازي بتني در مجاورت پل قرار مي) روسازي بتني مسلح پيوسته در كنار روسازي بتني درزدار

   .شوداستفاده مي
  .فاصله بين درزهاي ساخت نيز معموالً تابعي از شرايط كار و تجهيزات مورد استفاده است

  ساده درزدار يبتن يهايدر روساز گوي درزال -2-1-4-2
راننـدگي   تيـ فكي ايجاد درزهاي مورب با فواصل متغير باعث كاهش اثر نامطلوب عبور از روي درز و در نتيجه بهبـود 

مورب بودن درزها بايد . شودهاي بتني ميهمچنين درزهاي مورب باعث بهبود عملكرد درز و عمر بيشتر روسازي. شودمي
مقدار مورب بـودن درز  . زمان از روي درز عبور نكنندهاي واقع در طرفين محور وسيله نقليه، هماي باشد تا چرخبه اندازه

ه بيشـترين  كـ نيبا توجـه بـه ا  . مناسب است) يدر جهت عرض روساز(متر  65/3در ) يكدر جهت تراف(متر  6/0به اندازه 
قرار  يد به نحوين درز مورب بايابرابن ؛افتدياتفاق م ير لبه خارجاثرپذيري از اعمال ناگهاني بارهاي چرخ در گوشه واقع د

 يهـا گـر چـرخ  يبه عبـارت د  ؛ل شودكيتش) باز(ه منفرجه يزاو يكدال،  ين درز و لبه خارجيب يكه در جهت ترافكرد يگ
  .نندكيسمت راننده درز مورب را زودتر قطع م

  :ه از درزهاي مورب عبارتند ازدمزاياي استفا

                                                            
31- Tie bar 
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 ٣ؿتٝ ثتب ثطذت   ٤ف زض ٔمب٤ٗ آظٔتب ٤ت ا٘ؼبْ ا ٣اظ َطفٚ  اؾز ثطآظٔب٤ف نفحٝ ثبضٌصاض٢ ظٔبٖ ٙس ا٘ؼب٤ْفطآ ٝىُ آ٥٘زِثٝ

إِٗتُ ثؿتشط   ؽىت ت ٤ٖيتط  ٕٔٗٛالً ٔمساضٗ ٤ثٙبثطا  كشط اؾز٥ٙٝ ث٤، ٔؿشّعْ ٞعنٗ ٔمبٚٔز ذب٥٥سٗ ٢ٞبف٤ٍط اظ آظٔب٤ز

(K ) ٗثب اؾشفبزٜ اظ ضٚاثٍ ٔٛػٛز ث٥K   ستط اؾتز )ٔب٘ٙتس آظٔتب٤ف     ٚ دبضأشط٢ وٝ س٥٥ٗٗ آٖ ثٝ َط٤ك آظٔب٤كتٍب٣ٞ ضاحتز

    (46-2ُ ى)ق قٛزظزٜ ٣ٔ( سر٥ٕٗ(CBR)ٔمبٚٔز ثبضثط٢ وب٥ِفط٥٘ب 

 افتعا٤ف ٤بفشتٝ اؾتشفبزٜ    Kقٛز، زض َطاح٣ يربٔز ضٚؾتبظ٢ اظ  طاؾبؼ اؾشفبزٜ ٤ٝ ظ٤اظ ال ٢ض ؾبذشبض ضٚؾبظز چٙب٘چٝ

 افتعا٤ف ٤بفشتٝ ضا    Kا٢ )سظج٥تز ٘كتسٜ( ثبقتس، ٔمتساض سمط٤جت٣      طاؾبؼ اظ ٘ٛٔ ٔهبِح ؾًٙ زا٤ٌٝ٘طزز  زض نٛضس٣ وٝ ظ٣ٔ

طاؾتبؼ سظج٥تز قتسٜ ثتب ؾت٥ٕبٖ      ٤زض حبِش٣ وتٝ اظ ظ  َطاح٣ Kٗ ٔمبز٤ط ٥زؾز آٚضز  ٕٞچٙٝ( ث37-2سٛاٖ اظ ػسَٚ )٣ٔ

 قٛز ٣ٗ ٥٥ٔ( س38ٗ-2اؾشفبزٜ قسٜ ثبقس، اظ ػسَٚ )

 
 تٌسي ذاك تا پاضاهتطّاي هقاٍهتي آىاضتثاط تيي طثقِ -46-2ضنل 
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  استفاده شود) تثبيت نشده(اي دانهراساس سنگيصورتي كه از ز طراحي، در Kمقدار  - 37- 2جدول 

  (Pci)بستر  Kمقدار 
  (in)راساسيضخامت ز

4 6 9 12  
 K طراحي(Pci)  

50  65  75  85  110  
100  130  140  160  190  
200  220  230  270  320  
300  320  330  370  430  

)MN/m3271./lb/in3=1pci=1 ،mm 4/25in=1(  

  راساس تثبيت شده با سيمان استفاده شوديي كه از زدر صورتطراحي،  Kمقدار  - 38- 2جدول 

بستر  Kمقدار 
(Pci)  

  (in)راساس تثبيت شده با سيمان يضخامت ز
4 6 8  10  

Kيطراح(Pci) 
50  170  230  310  390  
100  280  400  520  640  
200  470  640  -   -  

)MN/m3271./lb/in3=1pci=1 ،mm 4/25in=1(  

 : مثال

ا محاسـبه  يكاالت متحده آمريش ارا به روش گروه مهندسان ارت كيبتن غلت ير، ضخامت روسازيبا توجه به اطالعات ز
  .ديينما

در روز  يون عبـور يامكـ ، تعداد 2000در روز برابر  يه عبوريله نقليجاده در منطقه هموار قرار دارد، متوسط تعداد وس
 MN/m32/54العمـل بسـتر برابـر    سكـ ب عيو ضـر ) MPa1/4 )psi600برابـر   كـي بـتن غلت  ي، مقاومت خمشـ 100برابر 

)pci200 (است.  
ه راه در منطقـه همـوار واقـع    كـ نيبا توجه به ا. شوديمشخص م يه سواريله نقليتعداد وس بر اساس يكتدا ترافاب :حل

   :نيبنابرا ؛است يه سواريله نقليوس 2ن معادل يه سنگيله نقلي، هر وس)35-2(شده است، طبق جدول 
  ADT=(2000-100)+100×2=2100        در روز يه سواريله نقليوس

DHV ADT 0.15 DHV 2100 0.15 315       
  .رديگيقرار م D، راه در طبقه )34-2(مطابق جدول  ،نيبنابرا

100
5% 10%

2000
   رديگيقرار م 2راه در طبقه  يكتراف   
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طرف درز، دال موجـود در طـرف    يكعمال بار بر دال واقع در ا ه در اثركاست  يمعنن يادرز برابر صفر درصد، به  يبازده
  .درصد استصفر  كاكو اصط يادانهجه قفل و بست سنگيز نداشته و در نتيافت و خ) نشده يدال بارگذار(گر درز يد

ـ  كـي بـتن غلت  يهايدرز در روساز يدهد مقدار بازدهيانجام شده، نشان م يهاشيج آزماينتا درصـد   89تـا   22ن يب
زان يـ ش ميسـرد و افـزا   يدرشت، آب و هـوا  يهادانهبودن اندازه سنگ كوچكن، يسنگ يمانند تردد بارها يعوامل. است

  .شونديدرز م ياهش بازدهك، باعث كا تريدرز  يبازشدگ

 يو عرض يطول انقباضي يدرزها -2-5-8-2

، يبتنـ  يهـا يز در روسـاز يـ ر يهـا كمنظم در وقوع تر جاد فواصل نسبتاًيو ا يتصادف يهاكنترل وقوع تركمنظور به
ه مقـدار آب و  كـ نيبـا توجـه بـه ا   . شـوند يه ميتعب كيبتن غلت يجاد برش در روسازيبا ا يو عرض يطول انقباضي يدرزها

چنانچـه  . ابـد يياهش مـ كـ ز يـ ن كو عرض تـر  96يشدگجه جمعياست، در نت يمتر از بتن معمولك كيتن غلتمان در بيس
 يباشد، استفاده از درزهـا  ييد دمايرات شدييدر معرض تغ يلكطور و به سرد يدر معرض آب و هوا كيبتن غلت يروساز

  .رسديبه نظر م يضرور انقباضي

  :عبارتند از كيبتن غلت يهايدر روسازي اجراي يجاد درزهايا يايمزا يلكطور به

 ؛يتصادف يهاكتر نترلك -

سطح راه مد نظر باشد  ييبايه موضوع زك يخصوص هنگامهب) يتصادف يهاكسه با تريدر مقا( يريدر درزگ سهولت -
 درز وجود داشته باشد؛ يخردشدگ ليپتانسا  ي

 يريـ جه به درزگيم خواهد شد و در نتكعرض برش ، )خشك برش( 97زودهنگامبرش ستم ياستفاده از س در صورت -
مگر آنكه با توجه به ، گيردساعت پس از تراكم نهايي بتن غلتكي صورت مي 4تا  1 معموالً اين نوع برش. از نخواهد بودين

ز مسـتقل از  يـ عمـق بـرش زودهنگـام ن   . شرايط اقليمي، طرح مخلوط و زمان گيرش بتن، ناظر نظر ديگري داشـته باشـد  
  .متر استيليم 32تا  25ن ي، بكيبتن غلت يروساز ضخامت

1 هاي بتن غلتكي برابردرزهاي طولي و عرضي در روسازي برش عمق
ضخامت روسازي بتن غلتكي در نظـر گرفتـه    4

متر است، فاصله درزهاي انقباضي عرضي معموالً سانتي 20هاي بتن غلتكي كه ضخامت آنها كمتر از در روسازي. شودمي
ضخامت روسازي غلتكي مسـاوي يـا    چنانچه. متر است 6تا  5/4فاصله مناسب بين درزهاي انقباضي طولي بين متر و   6

. برابر ضخامت روسازي بتن غلتكـي اسـت   48تا  36متر باشد، فاصله درزهاي انقباض عرضي، حداكثر سانتي 20بيشتر از 
متـر   12تـا   9اشد، فاصله درزهاي عرضي حداكثر بين متر بسانتي 25طور مثال اگر ضخامت روسازي بتن غلتكي برابر به

طـولي،   درزهـاي ، فاصـله  )متـر باشـد  سـانتي  20ضخامت روسازي غلتكي مساوي يا بيشـتر از  (در اين حالت  .خواهد بود
طور مثال اگر ضخامت روسازي بتن غلتكي برابـر  به. شودبرابر ضخامت روسازي بتن غلتكي در نظر گرفته مي 30حداكثر 

                                                                                                                                                                                                
95- Deflection 
96- Shrinkage 
97- Early-entry sawing  
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بايـد دقـت شـود كـه     . متر خواهد بـود  5/7، حداكثر شوندميمتر باشد، فاصله درزهاي طولي كه با برش ايجاد نتيسا 25
هـاي  ساير مالحظات مربوط به درزهاي انقباضـي در روسـازي   .هاي وسايل نقليه نباشددرزهاي طولي در مسير عبور چرخ

 ).2-9-8-3-3بند (ولي است هاي بتني معمبتن غلتكي، مانند درزهاي انقباضي در روسازي

 98انقطاع و انبساط يدرزها -2-5-8-3

ـ  يآن است كه امكان حركت آزادانه و مستقل قائم و افق انبساط /انقطاع يه درزهايتعب هدف از و  يبتنـ  يروسـاز ن يب
بـه طـور    ولي به هر صورت استفاده از ايـن درزهـا در بـتن غلتكـي     فراهم شود ين دو مقطع روسازيا بيمجاور  يهاسازه

 .شود معمول استفاده نمي

روهـا و  هـا، آدم يها، جوساختمان ير پينظ ييهاو سازه كيبتن غلت ين روسازيجاد انفصال بيا يانقطاع برا يدرزهااز 
 يمعمـول  يهـا مانند موارد متناظر در بـتن  كيبتن غلت يهايجاد درز انقطاع در روسازينحوه ا. شوديم روها استفادهادهيپ

 .است

 يبتن يهايدر روساز يشكزه -2-6

رد كـ در عمل ياقابـل مالحظـه   ريتـأث مناسـب،   يشـ كگـرفتن سيسـتم زه   در نظر يروساز يو اجرا يدر فرآيند طراح
اهش اثرات مخرب ناشي از وجـود آب  كع آب و همچنين يمناسب منجر به خروج سر يشكستم زهيرا سيز ؛دارد يروساز

 يشـدگ ، سـوراخ يزدگـ گوشـه، شـن   يسـتگ كشـدن، ش  يانكـ ، پل)نـگ يپامپ(ش ك، ميدگيمانند تاب ييهايخراب. گردد مي
توانـد  يه مـ كتند سه يبتن يهايها در روسازيل از جمله خرابكش-D يخوردگكو تر) وستهيمسلح پ يبتن يهايروساز(

 . باشد ياد در سازه روسازياز وجود آب ز يناش

 يها، آب)ينگييمو(از تراوش  يناش يها، آبينيرزميز يها، آبينزوالت جو: عبارتند از يبه روساز يمنابع آب نفوذ
 ).47-2 لكش(ر بدنه راه يباالدست، مجاور و ز يهانيفعال در زم يهااز چشمه يناش

 

                                                            
98- Isolation and expansion joints 
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  روسازي بستر -3-1

ها و يا زمين طبيعي موجود و يا اصالح شـده   سطح آخرين اليه متراكم شده خاكريزها، خاكبرداري ١بستر روسازي راه
شود، كليه بارهاي وارده ناشي از جسم روسازي و وسايل نقليـه   پي روسازي راه محسوب مي بستر روسازي كه نهايتاً. است

  . كند روي آن را تحمل مي
  :شود شرح زير آماده ميهب ،، خاكبرداري و يا راه موجود باشددر خاكريزي كه آن برحسبروسازي راه  بستر

  ها خاكريزيسازي بستر در آماده -3-1-1
 هـاي متر از خاكسانتي 30سازي بستر روسازي راه در خاكريزي، دو قشر نهايي خاكريز با ضخامت حداقل براي آماده

A-1  7تاA- پاشـي و  شـود و پـس از آب   ر تمـام عـرض راه پخـش مـي    انتخاب و د ،اند بندي آشتو قرار گرفته كه در طبقه
  . گردد كوبيده و آماده مي ،)4-1-3 بند(بندي طبق مشخصات اين فصل  شيب

هايي كه خاك مناسب جهت مصرف در دو قشـر نهـايي خـاكريز، بـراي آمـاده كـردن بسـتر روسـازي راه در         در محل
از تثبيت خاك با آهك و يا مواد و تركيبات شـيميايي ديگـر   توان  صرفه نباشد، ميدسترس نبوده و يا حمل آن مقرون به

همچنين براي  .استفاده كرد) 1-3(توان از فلوچارت مندرج در شكل كننده مي منظور انتخاب ماده تثبيتبه .استفاده كرد
اي خـاكريز و  هـ دسـتورالعمل تثبيـت اليـه   «هاي معتبر از جمله توان از دستورالعملكننده ميطرح تثبيت با مواد تثبيت

  .استفاده كرد» )ريزي كشورو برنامه تسازمان مديري 268نشريه شماره (ها روسازي راه
  :گيرند كه بايد از مصرف آنها خودداري شود هاي نامناسب قرار ميهاي زير، در شمار خاكدر اين دستورالعمل خاك

  تجاوز كند؛  از ده درصد AASHTO T267هايي كه ميزان مواد آلي آنها مطابق خاك -
   ASTM D1411قابـل حـل در آب آن بـر طبـق     ) NaCl -كلريـد سـديم  (هاي نمكي و گچي كه ميزان نمك خاك -
  درصد وزني باشد؛  10و  5محلول در آب آنها به ترتيب بيش از  (CaSO4)گيري شود و گچ اندازه
  درصد باشد؛ 50هاي مارني و رسي كه دامنه خميري آنها بيش از خاك -
  تـن در  55/1كمتـر از  )  Dطريقـه  ( AASHTO T180هايي كه حداكثر وزن مخصوص خشك آنهـا بـا روش   خاك -

  .باشد متر مكعب
 

  
  
 
 

  

                                                            
1- Subgrade  
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  كننده بسترانتخاب ماده تثبيت -1-3شكل 

  ها  خاكبرداري سازي بستر درآماده -3-1-2
د، بستر روسازي راه در شرايط ترافيك سبك و متوسط با رعايـت  صورت برش خاكي باشهي كه خاكبرداري بدر صورت

كـه الزم   شـود و در صـورتي   دو قشر و در شرايط ترافيك سنگين براي دو يا سه قشر زيرين آماده مي براي) 1-1-3( بند
هر يك از اين  كهطوريهگردد، بباشد اقدام به تعويض مصالح دو قشر زير كف خاكبرداري با استفاده از مصالح مرغوب مي

  . قشرها داراي كيفيت، مقاومت و تراكم الزم طبق مشخصات شود
هاي سنگي نامرغوب، مانند مارن يا گچ انجام شود، سطح بستر روسازي راه، حداقل با  دو  چنانچه خاكبرداري در برش
هاي سنگي مرغوب ت در برشصور آماده شود؛ در اين) A-2يا  A-1مصالح (متر سانتي 15اليه خاكريز به ضخامت هر اليه 

برداشـته و بـا مصـالح     ،متر اضافه بر رقوم تعيين شده بـراي پـي روسـازي   سانتي 15و مقاوم، كف برش حداقل به ميزان 
  . پاشي و كوبيده شود تا همواري و مقاومت الزم براي سطح بستر روسازي حاصل گرددآب ،منتخب خاكريزي

 جود هاي مو راه سازي بستر درآماده -3-1-3
  :شود شرح زير عمل ميهكه روسازي راه جديد بر روي سطح روسازي راه موجود قرار گيرد، ب در صورتي

بندي خاك بستر و دانه
 گ آنتعيين حدود اتربر

 

 200عبوري از الك شماره 
 درصد 25بيشتر از 

PI<15 15≤PI<35 PI≥35 

  آهك
  سيمان-آهك

)Fكالس (خاكستر بادي  -آهك

  آهك
  سيمان-آهك

)Fكالس (خاكستر بادي -آهك
  )Cكالس (خاكستر بادي 

  سيمان

  سيمان
  )PI<6(قير 

 )Fكالس (خاكستر بادي  -آهك

26/12/1396



 143  26/12/1396 اجرا -فصل سوم

شـود. اگـر ايـن مصـالح زده ميمتر شخمسانتي 15چنانچه سطح راه موجود شني و يا خاكي باشد اين سطح تا عمق 
د تا مقاومت الزم حاصل گردد. اگر مصالح راه شو طبق مشخصات كوبيده مي بندي و مجدداً پاشي و شيبآب ،مرغوب باشد

اضافه شده و با مصالح موجود مخلـوط و ،موجود مرغوب نباشد، مصالح منتخب به ميزان كافي روي سطح شخم زده شده
  شود تا سطح مورد نظر با مقاومت كافي حاصل گردد.  بندي و كوبيده ميشيب ،پاشيسپس آب
هاي انجام شده نشان دهد كه روسازي موجود قابل استفاده نيست، بايـد نچه بررسيچنا يا بتني هاي آسفالتيراه براي

 ،هاي بازيافتهاي روسازي برداشته شده و سطح زيرين راه مانند قسمت باال آماده گردد و يا اينكه با استفاده از روش اليه
.شودروسازي بازيافت 

تراكم بستر روسازي راه -3-1-4

متر، به ترتيب در خـاكريز يـا كـفسانتي 15ي، هر يك به ضخامت ي در دو يا يك قشر نهايستر روسازدرصد تراكم ب
دانه يا ريزدانه مصرفي بايد طبق مشخصات منـدرج درهاي خاكي و يا سنگي برحسب درجه راه و نوع مصالح درشت برش

 20تـوان از يـك اليـه بـه ضـخامت       متري، مـي سانتي 15جاي دو اليه به، هاي فرعي درجه دو در راه) باشد. 1-3جدول (
گيـري ) انـدازه D(طريقـه    -T 180اساس روش آشتو اصالح شـده   تراكم آزمايشگاهي مصالح برمتر استفاده نمود. سانتي

هايي كه به تورم و خاك ،ترين رطوبت انجام شود. براي حصول تراكم مطلوب با مناسب دهاي مذكور باي تراكم اليه شود. مي
 1هاي چسبنده در محـدوده  درصد بيشتر از رطوبت مناسب و خاك 2تا  1بايد در محدوده  ،يادي دارندانبساط گرايش ز

  درصد كمتر از رطوبت مناسب متراكم گردند.  2تا 

درصد تراكم بستر روسازي در دو اليه نهايي - 1- 3 جدول

درجه راه

هاميزان تراكم اليه

دانهخاك درشت

A-1  تاA-3

خاك ريزدانه

A-4  تاA-7

  95  100 هاي اصلي و فرعي درجه يك ها و راه راهها، بزرگ آزادراه

  90  95راه هاي فرعی درجه دو و سه  

كنترل سطح بستر روسازي راه -3-1-5

هاي اجرايي مطابقت داشـته باشـد. اخـتالف هاي طولي و عرضي نقشهآماده شده بستر روسازي راه بايد با شيب سطح
متـري در 4متر تجاوز كنـد. هرگـاه يـك شمشـه     ميلي 25هاي اجرايي نبايد از  ستر روسازي با رقوم نظير در نقشهرقوم ب

متر تجاوز كند. ميلي 20هاي آن نبايد از جهات مختلف روي سطح نيم عرض راه قرار داده شود، ناهمواري
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  زيراساس -3-2

اي در كيفيـت روسـازي   كننـده  اساس نقش تعيينزيرفيت اليه كي. شودروي بستر آماده شده، اجرا مي زيراساساليه 
اساس بايد وزن تجهيزات سـاخت روسـازي را تحمـل كنـد، در فرآينـد      زيربراي عملكرد مناسب روسازي، اليه . بتني دارد

داشته را  فته شده استرگ در نظرعمليات ساخت پايدار باقي بماند و در مدت عمر طراحي، عملكردي كه از ابتدا براي آن 
گاه ايجاد سطحي پايدار براي عمليات اجراي روسازي، تكيه: وظايف اصلي اليه زيراساس در روسازي بتني عبارتند از. باشد

  .  اي روسازيسيستم سازه يارتقا و گاه دال، تسهيل زهكشيدال، جلوگيري از فرسايش تكيه
قيـري،   زيراسـاس اي، دانـه سـنگ  زيراسـاس : نـد از مورد استفاده در روسـازي بتنـي عبارت   زيراساسطور كلي انواع هب

  .2بتن مگرتثبيت شده با سيمان و  زيراساس ،)تثبيت شده يا تثبيت نشده( نفوذپذير زيراساس
هايي مانند پلكاني شدن ناشي از پديده پامپينگ در محل درز، معموالً ترجيح با توجه به مشكالت ناشي از بروز خرابي

تـوان براسـاس نظـر     در اين موارد مـي . اي بالفاصله در زير دال بتني استفاده نشوددانهسنگ سزيراساشود كه از داده مي
  .طراح از انواع ديگر زيراساس استفاده كرد

 بايـد  زيراسـاس ، مصالح خوب متـراكم شـده   )فينيشر(گاه مناسب براي دستگاه پخش بتن منظور فراهم كردن تكيهبه
اين مسير بايد به اندازه كافي بادوام باشد تا امكان عبور و مرور آسـان  . ازي ادامه يابدمتر از كنار لبه خارجي روس 1 حدود

  . شودآالت اجراي روسازي فراهم براي ماشين

  ايدانهزيراساس سنگ -3-2-1
، سـنگ  شـن  -تواند از نـوع ماسـه، ماسـه   مي ،گيردعنوان اليه زيراساس در زير رويه بتني قرار ميسنگي كه به مصالح

  . يا تركيبي از آنها باشد) بندي شدهصورت شكسته يا دانهبه(گدازي هاي آهنسته، سربارهشك
) 2-3(جـدول   VIتـا   Iهـاي  بنديدانه از يكي با بايد پروژه شرايط به توجه با ايدانهسنگ زيراساس مصالح بنديدانه
بـا   3بنـدي بـاز  دانـه (بنـدي  يعي از انواع دانـه گستره وس ،هاي مندرج در جدول گفته شدهبنديدانه. داشته باشد مطابقت
-دهد كه در عمل در يك پروژه از يك يـا دو نـوع دانـه   را نشان مي) بندي پيوستهو دانهكم تا متوسط  نفوذپذيريقابليت 

  جـدول در  Iبندي مانند دانه(شود مي بندي باز براي مصالح زيراساس استفادهدر مواقعي كه از دانه. شودمي استفادهبندي 
. اي انتخاب شود كه از ورود مصالح ريزدانه بستر به مصـالح زيراسـاس جلـوگيري شـود    گونهبندي بهدانهاين ، بايد ))3-2(

  .شودكنترل مي) 4 -3تا  1 -3( هايرابطهبرقراري اين منظور  براي

)3-1                                                                           (                                             5
85

15 
FD

BD  

                                                            
2- Lean concrete base 

ه اليه زيراساس را به سـرعت زهكـش كنـد در    تواند آب وارد شده بزيراساس نفوذپذير مي. پذير متفاوت هستندزيراساس نفوذ وبندي باز دانهزيراساس با  - 3
  . بندي باز داراي نفوذپذيري كم تا متوسط استصورتي كه زيراساس با دانه

26/12/1396
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  ايدانهسنگ مشخصات مصالح زيراساس - 3- 3جدول 
  استاندارد  مشخصات معيار رديف

3تر از كوچك  دانهترين سنگاندازه بزرگ  1
   زيراساساليه ضخامت  1

 AASHTO T96  50حداكثر   آنجلسبه روش لوس) مترميلي 2وي الك مانده رباقي(دانه سايش مصالح درشت  2

 AASHTO T11  درصد 15حداكثر   )200شماره (متر ميلي 075/0درصد عبوري از الك   3

 AASHTO T89  25حداكثر   )40مصالح عبوري از الك (حد رواني   4

  AASHTO T90  6حداكثر   )40مصالح عبوري از الك (دامنه خميري   5

  
، حـد روانـي مصـالح    15بيشـتر از  ) 200شـماره  (متر ميلي 075/0ي كه درصد مصالح سنگي عبوري از الك در صورت

توان شرط تثبيت اين نوع مصالح با يك ماده مناسب، ميباشد، به 6يا دامنه خميري مصالح سنگي بيشتر از  25بيشتر از 
  .از آنها در اليه زيراساس استفاده كرد

تـن انجـام    10تـا   4اي معموالً با عبور يك تا سه بار غلتك چرخ فوالدي استاتيك بـه وزن  دانهزيراساس سنگتراكم 
  بايد توجه شود كه تراكم بـيش از حـد منجـر بـه افـت كيفيـت و كـاهش نفوذپـذيري مصـالح اليـه زيراسـاس           . شودمي
اي، الزم اسـت درصـد   دانـه گبراي اطمينان از رسيدن به چگالي مورد نظر در فرآيند تراكم مصالح زيراساس سن. شودمي

برابـر   بايـد  ايدانهتراكم اليه زيراساس سنگ. رطوبت مصالح زيراساس مساوي يا اندكي كمتر از درصد رطوبت بهينه باشد
براي تعيين وزن مخصـوص در محـل،    .باشد Dطريقه  AASHTO T180وزن مخصوص تعيين شده به روش درصد  100

  . شوداستفاده مي 4AASHTO T310يا AASHTO T191از آزمايش 
ايـن نقـاط   . شـود  هاي طولي و عرضي در سطح زيراساس مشخص و پياده مـي  نشان داده شده روي نقشه نيمرخ نقاط

. ها اختالف داشـته باشـد   متر با ارقام نقشهميلي ±15ارقام حاصل نبايد بيش از . گردد ترازيابي شده و ارقام آنها تعيين مي
كه مصـالح كـم باشـد، مصـالح      شود و در صورتي برداشته مي الح اضافي از سطح راه تراشيده شده وصورت مصدر غير اين

ضخامت قشر زيراساس پس از كوبيده شـدن بايـد   . گردد الزم اضافه شده و طبق مشخصات تسطيح، مخلوط و كوبيده مي
  . ها مطابقت داشته باشد با ضخامت و رواداري مشخص شده در نقشه

گردد كه زيراساس كيفيت خـود را از دسـت    زيرا ترافيك موجب مي. از روي سطح زيراساس مجاز نيستترافيك  عبور
  .بدهد
ي موجـود  رنـاهموا  گيـري شـود، نبايـد   متري اندازه 3همواري سطح اليه زيراساس در هر جهت با يك شمشه  هرگاه 

  .متر باشدميلي 15بيش از 

                                                            
  .شوداي مشخص مياز روش هسته استفادهتراكم با ميزان در اين آزمايش  - 4
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  زيراساس تثبيت شده با سيمان  -3-2-2
  :توان موارد زير را برشمردتثبيت شده با سيمان مي زيراساسمزاياي استفاده از  صخصو در
اين امـر منجـر بـه    . كندتثبيت شده با سيمان بارهاي ناشي از وسايل نقليه را در سطح بيشتري توزيع مي زيراساس -

  .شودهاي وارده به بستر روسازي ميكاهش تنش
اي بيشـتر  دانـه سـنگ  زيراسـاس هـاي داراي  ثبيت شده با سيمان از روسازيهاي داراي زيراساس تروسازي مقاومت -
  .است
  .اي استدانهسنگ زيراساسدر شرايط ترافيكي يكسان، ضخامت الزم براي زيراساس تثبيت شده با سيمان كمتر از  -
لكاني شدن محـل  و پ) پامپينگ(شستگي هاي آباز زيراساس تثبيت شده با سيمان منجر به كاهش پديده استفاده -

  .شوددرز مي
هـاي  توان از مصالح حاصل از فرآينـد بازيافـت روسـازي   دليل آنكه براي تهيه زيراساس تثبيت شده با سيمان مي به -

  .يابدنياز به برداشت مصالح از منابع طبيعي كاهش مي بنابراين ؛و بتني استفاده نمود آسفالتي
هاي انعكاسـي و افـزايش اصـطكاك بـين     شده با سيمان بايد موضوع ترك در كنار مزاياي استفاده از زيراساس تثبيت

  .مورد توجه قرا گيرد) دال بتني(تثبيت شده با سيمان و اليه رويه  زيراساس
هـاي خـاكريز و   دسـتورالعمل تثبيـت اليـه   «هاي معتبـر از جملـه   توان از دستورالعملطرح تثبيت با سيمان مي براي
  .استفاده كرد» )ريزي كشورو برنامه تسازمان مديري 268ه نشريه شمار(ها راه روسازي

  .شودگرفته مي در نظرمتر سانتي 15زيراساس تثبيت شده با سيمان معموالً حداقل  ضخامت

  مصالح سنگي -3-2-2-1
ت شده بـا  يزيراساس تثب ))مترميلي 75/4( 4مانده روي الك شماره ( دانهمصالح سنگي درشت بنديو دانه مشخصات

  مطــابق اســتاندارد( مصــالح ســنگي 5چگــالي حقيقــي .اســت) 5-3(و ) 4-3( هــايمطــابق جــدولســيمان بــه ترتيــب 
ASTM C29/C29M( از جدول  9يا  3هاي بنديبا دانه)كيلوگرم بر متر مكعب باشد 500، بايد حداقل )5-3  .  

  دانه زيراساس تثبيت شده با سيمانمشخصات مصالح درشت -4- 3جدول 

  رمعيا  رديف
  مشخصات

  
  استاندارد

 ASTM C131  درصد 50حداكثر   آنجلسدانه به روش لوسسايش مصالح درشت  1

 ASTM 5821  درصد 40حداقل   مترميلي 75/4مانده روي الك - شكستگي در يك وجه  2

 ASTM C88  درصد 12حداكثر   افت وزني با سولفات سديم  3

    

                                                            
  ).هاعالوه حجم حفرات دانهها بهانهجامد د شامل حجم(مصالح عبارت است از وزن حجم معيني از مصالح ) bulk density(چگالي حقيقي  - 5
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  قيري نفوذپذير زيراساس دانهسنگبندي دانه -15- 3جدول 
  درصد عبوري  اندازه الك

  100  )اينچ 5/1(متر ميلي 5/37

  95- 100  )اينچ 1(متر ميلي 25

( مترميلي 5/12
2
  25-60  )اينچ 1

  0-10  )4 ارهشم( مترميلي 75/4

  0-5  )10 شماره( مترميلي 2

  0-3 )200 شماره( مترميلي 075/0

  قيري نفوذپذير زيراساس دانهسنگمشخصات  - 16- 3جدول 
  روش آزمايش  مشخصات  آزمايش

يا  AASHTO T96 ،ASTM C131  40حداكثر   (درصد) آنجلسسايش به روش لوس
  و448استاندارد ملي ايران شماره 

ASTM C535 ستاندارد ملي ايران يا ا
 8447شماره 

 ASTM D5821  75حداقل   (درصد) مترميلي 75/4مانده روي الك - شكستگي در دو جبهه

 ASTM D3744  40حداقل   14شاخص دوام

 ASTM D4791  15حداكثر   (درصد) مترميلي 75/4هاي پهن و دراز مانده روي الك دانهسنگ

  -   0  (درصد) شن و ماسه طبيعي

 ASTM C142يا  AASHTO T112  0  (درصد) 15هاي سسترس و دانههاي كلوخه

 ASTM C235  5  (درصد) 16هاي نرمدانه

  -   0  (درصد) شاخه يا ريشه درخت

  قير -3-2-5-2

ـ قيري نفوذپذير،  زيراساسقير مورد استفاده براي تهيه  درصـد   5/2±3/0و مقـدار آن   ه تشـخيص مهنـدس مشـاور   ب
   (نسبت به وزن مخلوط آسفالتي) است.

  قيري نفوذپذير زيراساساجراي  -3-2-5-3

نـاهمواري  شـود.  بتن آسفالتي گرم استفاده مـي اجراي آالت مربوط به قيري نفوذپذير از ماشين زيراساسبراي اجراي 
متـر  ميلـي  15شـود، نبايـد بيشـتر از    گيري ميمتري در جهات عرضي و طولي راه اندازه 3سطح كه با استفاده از شمشه 

قيري نفوذپذير مانند اجراي بتن آسفالتي گرم است. تا  زيراساسهاي مربوط به شرايط جوي براي اجراي محدوديت باشد.

                                                            
14- Aggregate Durability Index 
15- Clay balls and friable particles 
16- Soft particles 
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بـتنِ تـازه توسـط مصـالح جلـوگيري از جـذب آبِ  عالوه بر آن بايـد موضـوع   گفته شده و توسعه آنها به رويه بتني شود. 
  نيز هنگام اجراي رويه بتني مورد توجه قرار گيرد. زيراساس

 بتنِ تازه توسط مصالح زيراساس از جذب آبِرويه بتني و اليه زيراساس، جلوگيري  لي اگر هدف از جداسازيطور كبه
صفحات پالسـتيكي (نـايلون) ،روسازي بتني درزدار بايد قبل از اجرايو همچنين كاهش اصطكاك بين اين دواليه باشد، 

متـر (در محـل قطـع صـفحات) روي اليـهسـانتي  30 ، بـا همپوشـاني  مترميلي 125/0حداقل  بل نفوذ به ضخامتاق غير
آوري آوري اليه زيراساس تثبيت شده از انـدود قيـري يـا بـراي عمـل     با اين وجودچنانچه براي عمل ؛زيراساس نصب شود

 اگرآورنده ثانويه استفاده شده باشد، نيازي به استفاده از صفحات پالستيكي نيست. زيراساس از نوع بتن مگر از ماده عمل
  روسازي بتني از نوع مسلح پيوسته باشد، بايد قبـل از اجـراي بـتنِ رويـه، سـطح اليـه زيراسـاس قيرانـدود شـود. انـدود          

شده با سيمان يا اندود مورد اسـتفادهآوري زيراساس تثبيتتواند همان اندود قيري مورد استفاده براي عملشده مي گفته

براي عملآوري زیراساس از نوع بتن مگر باشد. 

  گيرد: ربافته نشده نكات زير بايد مد نظر قراپارچه زميناستفاده از  درخصوص
  ؛تثبيت شده بايد عاري از چروك و تاشدگي باشد زيراساسپهن شده روي  پارچهزمين -
متـر از 200كننـد، نبايـد بـيش از    آالت روسازي در جلوي فينيشـر تـردد   شود ماشينبيني ميكه پيش يدر صورت -
  ؛قبل از اجراي رويه بتني پهن شود پارچهزمين
روز  3تا  2نبايد بيش از يك ماه قبل از اجراي رويه بتني انجام شود. بهتر است اين زمان به پارچه زمينپهن كردن  -

  ؛محدود شود
  ؛پهن شده بايد به حداقل ممكن برسدپارچه زميند روي ترد -
تـا 50متصل شود. قطر واشر يا ديسك گل ميخ  زيراساسبايد با ابزاري مانند گل ميخِ گالوانيزه به اليه  پارچهزمين -

   ؛شوندمتر يا كمتر اجرا مي 2متر است و به فواصل ميلي 70
بايد در زير ابتداي رول بعدي پارچه زمينمتر باشد. ضمناً انتهاي رول سانتي 20تا  15بايد پارچه زمين 19همپوشاني -

  ؛قرار گيرد
  ؛روي هم قرار گيردپارچه زميناليه  3موقعيتي نبايد بيش از  هيچدر  -

18- Nonwoven 
19- Overlap 

     در صورت اجراي رويه بتني بر روي اساس تثبيت شده با سيمان و در صورت تشخيص مهندس مشاور، جهت 
جلوگيري از چسبندگي دو اليه و ترك خوردگي بتن رويه، از يك اليه بتن آسفالت گرم به ضخامت 3 تا 4 
سانتيمتر يا يك ميان اليه از نوع زمينپارچه (ژئوتكستايل) بافته نشده 18 به ضخامت 5 ميلي متر با مشخصات 

مندرج در (جدول 3-17) براي بتن روي راه بتني يا زيراساس تثبيت شده با سيمان استفاده شود.
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   r3مقادير  - 33- 3جدول 
 )Mpa(مقاومت فشاري نمونه مكعبي  25≤  30  35  40  45  50  55
10/1  11/1  13/1  14/1  17/1  20/1  25/1  r3 

 )Mpa(ايمقاومت فشاري نمونه استوانه  با توجه به ضريب  25  30  35  40  45  50

  هاي مصرفي در كارگاهبرداري بتنآزمونه و نمونه -3-3-6-2

اي يا مكعبـي و بـه ابعـاد مشـخص كـه طبـق       آزمونه عبارت است از يك قطعه بتني به شكل مشخص، عموماً استوانه
گيـري شـده و طبـق    مشخص، از بتن در محـل ريخـتن در قالـب يـا گـاهي در محـل توليـد بـتن، نمونـه          استانداردهاي

  .گيردهاي مشخص قرار ميسنين خاص تحت آزمايش آوري شده و درمتراكم و عمل ،استانداردهاي مشخص
  ساني توليد و نگهداريكه در زمان و شرايط يك است بتن، تهيه حداقل دو آزمونه يكسان برداري ازمقصود از هر نمونه

-ها هـم كه اين آزمونهمشروط بر آن ،برداري عبارت است از ميانگين نتايج دو يا چند آزمونهبه عبارت ديگر نمونه ؛اندشده

همچنين نتـايج  . باشند آوري شده و تحت آزمايش قرار گرفتهگيري و متراكم و عملزمان تهيه و در شرايط يكسان نمونه
  .نزديك بوده و بيش ازحد مشخصي از يكديگر دور نباشند به اندازه كافي به يكديگرها بايد آزمونه

درصد ميـانگين آن دو باشـد، در    10هاي تعيين مقاومت بتن، اگر اختالف بين مقاومت دو آزمونه كمتر از در آزمايش
با استفاده از نتيجه  صورتغير اين در. شودگيري گزارش ميعنوان يك نمونهاين صورت متوسط آنها را محاسبه كرده و به

گيري تا انجام آزمايش يك آزمونه، وضـعيتي  اگر در مراحل بين نمونه .، ارزيابي مقاومت بتن انجام خواهد شدسوم آزمونه
 اكيـداً  بنـابراين  ؛گيـري وارد شـود  ميانگين استناد نبوده و نبايد در وجود آيد، نتيجه آن آزمونه قابلالزم بمغاير با شرايط 

  .آزمونه تهيه شود 2آزمونه به جاي  3برداري، حداقل شود كه در هر بار نمونهمي توصيه

  برداري از بتنتواتر نمونه -3-3-6-3
  :برداري بايد نكات زير رعايت شوددر ارتباط با نمونه

  ؛طور كامالً تصادفي انجام شودبايد بهبرداري از بتن نمونه -1
   ؛درست پيش از ريختن و ترجيحاً در محل قالب برداشتهاي آزمايش را بايد نمونه -2
  )بـرداري شـود  هر كدام منجر به بيشترين تعداد نمونه(متر مربع سطح بتن  500متر مكعب بتن يا هر  150از هر  -3
  ؛شودبرداري انجام مينمونه
  . برداري در هر روز الزامي استريزي، حداقل يك نمونهصرف نظر از حجم بتن -4

  شده ارزيابي مقاومت بتن ساخته -3-3-6-4
 :زير برقرار باشد) ب(و ) الف( شود كه حداقل يكي از شرايطمشخصات بتن در صورتي قابل قبول تلقي مي

  ).5-3رابطه (كدام كمتر از مقاومت فشاري مشخصه نباشد برداري متوالي، مقاومت هيچدر آزمايش سه نمونه -الف
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 ،)ميكسـر  تراك( 59كن مخلوط به مجهز هايكاميون يا  58مركزي ايستگاه كارگاه، محل در توانمي را بتنطور كلي هب
  :شوددر زمينه اختالط بتن با تجهيزات گفته شده بايد به نكات زير توجه  .كرد تهيه
يـا   AASHTO M157 ،ASTM C94مشخصـات منـدرج در اسـتانداردهاي     بـر اسـاس  بايد  60نحوه تهيه بتن آماده -

  ؛انجام شود 6044استاندارد ملي شماره 
  ؛است) 38-3(مواد افزودني مطابق جدول  ، آب ودانهسنگميزان رواداري سيمان،  -

  رواداري اجزاي بتن در فرآيند اختالط - 38- 3جدول 
 )درصد(مقدار رواداري نوع ماده
  1  سيمان

  2  دانهسنگ
  1  آب

  3  مواد افزودني

  
 6 ريزياين ظرفيت براي عرض بتن. متر مكعب در ساعت باشد 120حداقل ظرفيت كارخانه مركزي توليد بتن بايد  -

  ؛ هاي بيشتر الزم است اين ظرفيت افزايش يابدبراي پخش بتن در عرض متر است، بنابراين
  ؛كن بايد با سرعت توصيه شده از طرف كارخانه سازنده چرخانده شودمخلوط -
 ترتيـب  معمـوالً . كن و نوع بتن باشدكن بايد متناسب با نوع مخلوطدهنده بتن به مخلوطترتيب ورود مواد تشكيل -

 و شـود  ريختـه  كـن مخلـوط  مخلوط به آب از قسمتي ابتدا است بهتر كه آب و ماسه سيمان، شن،: از است عبارت ريختن
 آن تمـامي  بـوده  يكنواخت كامالً بايد آب، جريان .شود افزوده مخلوط به تدريجهب آب بقيه مصالح، اختالط حين در سپس

  ؛گردد اضافه مخلوط اختالط، به مدت اول ثانيه 15اتمام  از قبل
مـدت زمـان گفتـه شـده     . است) دقيقه 5/1(ثانيه  90 سيسات مركزيأبتن در سيستم ت مدت زمان اختالطحداقل  -
كـن  و با بازكردن دريچه تخليـه مخلـوط   شودمي شروع داده شد، قرار كنمخلوط در آب از غير به آنكه كليه مصالح از پس

هاي ثابـت  كنمخلوط) همگني(هاي يكنواختي ابل كاهش است كه آزمونشرطي قشده بهمدت زمان گفته. يابدخاتمه مي
نشان دهند كه در ) 6044يران شماره ايا استاندارد ملي  AASHTO M157 ،ASTM C94مطابق استانداردهاي (مركزي 

  .توان به مخلوط همگن دست يافتمدت زمان كمتري نيز مي
 AASHTO M157 ،ASTM C94ضوابط مندرج در اسـتانداردهاي   بر اساسكن بايد هاي مخلوطاختالط با كاميون -

   ؛گيردصورت  6044يا استاندارد ملي شماره 

                                                            
58 - Central Plant 
59 - Truck mixer 
60 - Ready mix 
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در اغلـب مـوارد ايـن    . شـود روي روسـازي بتنـي ايجـاد مـي    در جهت طولي دار ا كشيدن نوعي پارچه بافتريز ب بافت
پخـش   آن نصب شده است و با استفاده از كابل به دنبـال دسـتگاه   بهدار به سادگي توسط تيركي كه پارچه بافت عمليات

باعـث ايجـاد بافـت     زيرا ؛شودست توصيه نميكشيدن اين وسيله توسط د. گيرد، انجام ميشودمي كشيده )فينيشر(بتن 
  . باشد 74يا از چمن مصنوعي 73چتاييتواند از نوع پارچه بافت دار مورد استفاده مي. گرددناهموار در سطح روسازي مي

رهاي ايجاد شده داراي اشي. آيدوجود ميهبد بر محور راه ودر جهت عم 75با ايجاد شياربافت درشت در سطح بتن تازه 
در هنگـام ايجـاد    .گيرندميقرار متر از يكديگر ميلي 20تا  10 به فاصله متر وميلي 5تا  3متر، عمق ميلي 3تا  5/1عرض 

   .خودداري شود هاآناز همپوشاني  بايدشيارها 

  76آوريعمل -3-3-8-7
دهـد تـا در   مـي  سازي مطلوب بتن از لحاظ شرايط دما و رطوبت است كه بـه بـتن اجـازه   بتن فرآيند آماده آوريعمل

آوري براي فرآيند هيدراتاسيون زمان بيشتري فراهم كرده و افت حجمـي  عمل. فرصت كافي عمليات گيرش را انجام دهد
 يورآعمـل . دهـد هاي حرارتي را كـاهش مـي  هاي ناشي از تنششدگي و تركپالستيك بتن، افت حجمي ناشي از خشك

  . سزايي داردبه تأثير ذوب يخزدن و ن نفوذپذيري و مقاومت در برابر يخشده از قبيل ميزاهاي بتن سختبتن بر ويژگي
 ايـن عمليـات   .شـود ظت فبار محابايد بالفاصله پس از ايجاد بافت آغاز شود تا بتن در برابر عوامل زيان بتن يآورعمل

 30بيش از  يه بتنري نبايد رويوآدر طي فرآيند عمل. شودانجام مي ايجاد بافتحداقل به مدت سه روز و بالفاصله پس از 
درصـد   60حـداقل   روز يـا تـا هنگـامي كـه مقاومـت فشـاري آن       10بتن بايد به مدت حداقل . پوشش باشد بدوندقيقه 

ــت فشــاري مشخصــه   ــود، محافظــت مقاوم ــرددش ــر از   . گ ــه كمت ــوا ب ــاي ه ــه دم ــامي ك ــانتي 2هنگ ــراددرجــه س   گ
  . زدن بتن جلوگيري شوديخهاي مناسب از رسد، بايد با استفاده از پوششمي

  :شودهاي زير استفاده ميآوري بتن از روشبراي عمل

  77ناپذير غشاي نفوذ استفاده از - الف
وري غشـايي  آمشخصات تركيبـات عمـل  . شودفقط در شرايط آب و هواي خشك استفاده مي 78آوريعمل تركيباتاز 

   .است ارائه شده ASTM C309و  AASHTO M148 هايمايع در استاندارد
آورنـده غشـايي   از يك ليتـر تركيبـات عمـل    ،متر مربع از واحد سطح بتن 5/3آوري بتن معموالً به ازاي هر عمل براي

آورنـده  با اين وجود براساس تجارب قبلي و شرايط جوي در محل پـروژه، مقـدار دقيـق تركيبـات عمـل     ؛ شوداستفاده مي
صورت پراكنده پخـش  هآوري بهاي موجود در تركيبات عملدانهنگبراي اينكه ر .گرددتوسط دستگاه نظارت مشخص مي

                                                            
73- Burlap 
74- Astroturf 
75- Tining 
76- Curing 
77- Impervious membrane method 
78- Curing compound 
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 در هنگام اجرا كيفيت كنترل -3-3-8-11-1

 و بـتن  و توليـد  مصـالح  كـردن  پيمانـه  محل بايد اجرا هنگام در يبتن روسازي كيفيت كنترل براي -3-3-8-11-1-1
 .جرا، مورد كنترل و نظارت قرار گيردا محل همچنين

  .ها به صورت پيوسته كنترل شود سنگدانه رطوبت -3-3-8-11-1-2
هركدام كه كمتـر  (مكعب يا حجم بتن اجرا شده در يك روز  متر 350 هر ازاي به شده تهيه بتن از -3-3-8-11-1-3
 در و تهيـه  روزه يا سـن مـورد طراحـي    28سن  در مقاومت بررسي جهت استاندارد متر سانتي 15×30 دو استوانه ،)باشد

، در كنـار  متـر  سـانتي  15×30 اسـتوانه آوري، دو نمونـه   و به منظور كنترل شرايط عمـل   شود نگهداري  استاندارد شرايط
  .آوري روسازي نگهداري شود روسازي و در شرايط مشابه با عمل

 از قبـل  و باشـد  نظر مورد تراز و خصوصيات داراي زيراساس اليه كه شود بايد كنترل اجرا محل در -3-3-8-11-1-4

 متـراكم  و پخـش  سـاخت،  زمـان  از مجاز زماني محدوده در بتن كه شود كنترل باشد، همچنين مرطوب شده بتن ريختن

 .گردد

 دانسيته توسط باند هر در طول متر 30 هر ازاي به تراكم عمليات اتمام از پسبايد  بتن حجمي جرم -3-3-8-11-1-5

 .گرددكنترل  اي ستهه سنج

هـاي طـولي و عرضـي و همچنـين     اختالف رقوم سطح تمام شده بتن بـا رقـوم منـدرج در نقشـه     -3-3-8-11-1-6
 5شـود، نبايـد بيشـتر از    گيـري مـي  متري در جهات عرضي و طولي راه انـدازه  3ناهمواري سطح كه با استفاده از شمشه 

  . متر باشدميلي
 سنگي، هايتوده جداشدگي، خوردگي، ترك سطح، پارگي از عاري تا شود كنترل بايد سطح كيفيت -3-3-8-11-1-7

 شسـته  علت به زده بيرون هايدانهيا سنگ و آزاد و شل هاي دانهسنگ يا سطح شدگي كشيده يا خالي فرورفته، هايبخش

 .باشد سيماني مواد شدن

  .شود كنترل ناظر توسط روسازي روي آن اعمال زمان مدت و آوري عمل نحوه -3-3-8-11-1-8

  ازساخت پس كيفيت كنترل -3-3-8-11-2 
 همچنين و درزها فواصل لحاظ اجرايي به درزهاي اجراي عملياتبايد  ،يبتن روسازي اجراي از پس  -3-3-8-11-2-1

  .باشدده نش درز هاي لبه تخريب به منجر تا شود كنترل درزها بريدن نحوه و زمانبايد  همچنين .شود كنترل عمق برش
متر مربع از سـطح بـتن كـه     5000به منظور بررسي وضعيت رويه بتني اجرا شده بايد به ازاي هر  -3-3-8-11-2-2

 60آزاد و  متر از لبـه سانتي 30ها بايد بيش از مغزه. شودروز از اجراي آن گذشته است، حداقل دو مغزه گرفته  7حداقل 
چنانچـه  . ساعت با بتن زودگيـر پـر شـود    24ها بايد ظرف مدت محل مغزه. متر از محل درزها فاصله داشته باشندسانتي

  : توان اجراي رويه بتني را مورد پذيرش قرار دادشرايط زير برقرار باشد، مي
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  AASHTO T148ها مطابق اسـتاندارد ضخامت مغزه(درصد ضخامت طراحي باشد  95ضخامت هر مغزه حداقل ) الف
  ؛)شودميگيري اندازه ASTM C174يا  

  تر از ضخامت طراحي باشد؛ ها برابر يا بزرگضخامت متوسط مغزه) ب
يـا اسـتاندارد    ASHTO T24 ،ASTM C42مطابق استاندارد (روز  28ها با عمر مقاومت فشاري هيچ يك از مغزه) پ

  برابر مقاومت فشاري مشخصه كمتر نباشد؛ 75/0از ) 12306ملي ايران شماره 
  .برابر مقاومت فشاري مشخصه باشد 85/0ها حداقل ري مغزهمتوسط مقاومت فشا) ت

  اجراي قطعه آزمايشي -3-3-9

، فرآيند گيرش، ايجاد درز و ) ...هماهنگي بين ظرفيت توليد بتن و اجراي آن و(اعتبارسنجي طراحي، روش اجرا  براي
قطعـه آزمايشـي   . شودزمايشي اجرا ميآ ه، قطع)منظور كنترل كيفيت عملياتبه(هاي ميداني و آزمايشگاهي بتن آزمايش

با استفاده از مصالح و روش ساختي كه براي پروژه واقعي پيشنهاد شـده اسـت،    حداقل يك هفته قبل از پروژه اصلي بايد
 50حـدود  (قطعه آزمايشي بايد داراي طول كـافي  . اساسي كه داراي مشخصات فني الزم باشد، ساخته شودزيرروي اليه 

 همچنين عرض قطعه آزمايشي بايد حداقل دو. هاي ساخت ارائه كردوان ارزيابي مناسبي از طراحي و روشتا بت باشد )متر
  چنانچه قطعه آزمايشي الزامات طراحي و اجراي روسـازي پـروژه اصـلي را بـرآورده نمايـد،     . باشد فينيشر بتن عرضبرابر 
  .گرفت در نظرتوان آن را جزئي از روسازي پروژه اصلي مي

  ساده درزدار و مسلح پيوسته آالت ساخت روسازي بتنيتجهيزات و ماشين -3-3-10

  مقدمه -3-3-10-1
مصـالح  مـديريت   .در كيفيت رويـه بتنـي اسـت    مؤثرتوليد بتن با خصوصيات پايدار و يكنواخت يكي از عوامل مهم و 

كنتـرل كيفيـت   يك فرآيند مطلوب و  با بايدبتن  توليدو در نهايت  مصالح مخلوط كردن انباشته شده و حمل و نقل آنها،
بتني است كه اين امر  رويهنحوه حمل بتن و اجراي  ،بحث اصلي و مهم ديگر ،پس از مرحله توليد بتن. انجام شودمناسب 

حمل بتن به محل اجـراي   منظوربه. شودانجام مي ،اندآالتي كه به همين منظور طراحي شدهبه وسيله تجهيزات و ماشين
همچنـين  . شـود اسـتفاده مـي   ،صورت گردان هسـتند هاي داراي مخزن حمل كه در بيشتر موارد بهاز كاميون ،رويه بتني

هاي بتنـي  تجارب حاصل از رويه. صورت كامالً مكانيزه، نيمه مكانيزه و دستي ممكن است انجام شودبتني به رويهاجراي 
افـزايش يافتـه و اجـراي     عمليـات دقت  ،تني كمتر باشدب رويهاجراي هر چه دخالت نيروي انساني در روند دهد نشان مي
با اين وجود كنترل و نظارت تيم اجرايـي بـر فرآينـد عمليـات اجرايـي       ؛شودفراهم ميتري براي روسازي بتني يكنواخت

آالت اجراي رويه بتني در محـل اجـراي   مكانيزه يا ماشين در برخي موارد كه امكان حركت تجهيزات. ضروري خواهد بود
از نيروي انساني براي اجراي مراحل سـاخت روسـازي    ،كارگيري آنها مهيا نباشدهوجود ندارد و يا به نحوي شرايط بپروژه 

  :اجراي روسازي بتني داراي مراحل زير است. شوداستفاده مي
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هركـدام كـه   (مكعب يا حجم بتن اجرا شده در يك روز  متر 350 هر ازاي به شده تهيه غلتكي بتن از -3-5-13-1-3
 در و تهيه روزه يا سن مورد طراحي 28سن  در مقاومت بررسي جهت استاندارد سانتيمتر 15×30 دو استوانه ،)كمتر باشد

  .شود نگهداري  استاندارد شرايط
 از قبـل  و باشـد  نظـر  مـورد  تـراز  و خصوصيات داراي زيراساس اليه كه شود بايد كنترل اجرا محل در -3-5-13-1-4

 پخش ساخت، زمان از مجاز زماني دهمحدو در غلتكي بتن كه شود كنترل باشد، همچنين مرطوب شده غلتكي بتن ريختن

 .گردد متراكم و

 دانسيته توسط باند هر در طول متر 30 هر ازاي به تراكم عمليات اتمام از پس غلتكي بتن حجمي جرم -3-5-13-1-5

 .كنترل شود اي هسته سنج

و همچنـين   هـاي طـولي و عرضـي   اختالف رقوم سطح تمام شده بتن غلتكي با رقوم مندرج در نقشه -3-5-13-1-6
 10شـود، نبايـد بيشـتر از    گيري مـي متري در جهات عرضي و طولي راه اندازه 3ناهمواري سطح كه با استفاده از شمشه 

  . متر باشدميلي
 سـنگي،  هـاي توده جداشدگي، خوردگي، ترك سطح، پارگي از عاري تا شود كنترل بايد سطح كيفيت -3-5-13-1-7

 شسـته  علت به زده بيرون هايدانهيا سنگ و آزاد و شل هاي دانهسنگ يا سطح شدگي كشيده يا خالي فرورفته، هايبخش

 .باشد سيماني مواد شدن

  .شود كنترل ناظر توسط روسازي روي آن اعمال زمان مدت و آوري عمل نحوه -3-5-13-1-8

  ازساخت پس كيفيت كنترل -3-5-13-2 
 همچنـين  و درزها فواصل لحاظ اجرايي به درزهاي اجراي عمليات غلتكي، بتن روسازي اجراي از پس -3-5-13-2-1

  .ده باشدنش درز هاي لبه تخريب به منجر تا شود كنترل درزها بريدن نحوه و زمان همچنين .شود كنترل عمق برش
متر مربع از سطح بتن غلتكي  3500به منظور بررسي وضعيت بتن غلتكي اجرا شده بايد به ازاي هر  -3-5-13-2-2

روز از اجراي آن گذشته است، حداقل دو  7كه حداقل ) هر كدام كه كمتر باشد(ريزي روزانه  ده مربوط به هر بتنيا محدو
 30ها بايد بيش از مغزه). نامه بتن ايران مراجعه شود براي اطالعات بيشتر به آيين(شود متر گرفته  سانتي 10مغزه با قطر 

تـوان اجـراي   چنانچه شرايط زير برقرار باشد، مي. محل درزها فاصله داشته باشند متر ازسانتي 60آزاد و  متر از لبهسانتي
  : روسازي بتن غلتكي را مورد پذيرش قرار داد

  AASHTO T148ها مطابق اسـتاندارد ضخامت مغزه(درصد ضخامت طراحي باشد  95ضخامت هر مغزه حداقل ) الف
  ؛)شودگيري مياندازه ASTM C174يا  

  ضخامت طراحي باشد؛ تر از برابر يا بزرگها سط مغزهضخامت متو) ب
يـا اسـتاندارد    ASHTO T24 ،ASTM C42مطابق استاندارد (روز  28با عمر ها مقاومت فشاري هيچ يك از مغزه) پ

  ؛برابر مقاومت فشاري مشخصه كمتر نباشد 75/0از ) 12306ملي ايران شماره 
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  .برابر مقاومت فشاري مشخصه باشد 85/0حداقل  هامتوسط مقاومت فشاري مغزه) ت

  عبور وسايل نقليه از روي روسازي بتن غلتكي -3-5-14

 70، حداقل غلتكي يا هنگامي كه مقاومت فشاري بتنروز  4پس از گذشت غلتكي  از روسازي بتن وسايل نقليهعبور 
  .پذير استدرصد مقاومت فشاري مشخصه شود، امكان

  بتن غلتكياجراي آسفالت گرم روي  -3-5-15

كيلومتر بر ساعت  50ها بيش از هايي كه سرعت وسايل نقليه در آنبراي روسازي راه غلتكيبتن  باشد در نظر چنانچه
بـراي طـرح   . روي بـتن غلتكـي اجـرا گـردد     مترسانتي 6تا  4به ضخامت  گرم آسفالت يك اليه ، بايدشوداست، استفاده 

) 234نشريه شماره (هاي ايران راه آسفالتي نامه روسازيوابط مندرج در آيينهاي آسفالت گرم از ضمخلوط و ساير ويژگي
  .شودمي استفاده
انـدود  . شـود اسـتفاده مـي   202و رويه آسفالتي از اندود سطحي غلتكي ايجاد چسبندگي مناسب بين اليه بتن منظوربه

و اقتصـادي   يزيسـت اين وجود به داليل محيط باشد با ) قيرآبه(تواند از انواع قيرهاي محلول يا امولسيون قير سطحي مي
  دهــد اســتفاده از امولســيون قيــر ديرشــكنهــاي نشــان مــيبررســي. اســتفاده از امولســيون قيــر توجيــه بيشــتري دارد

  .  )41-3جدول (عنوان اندود سطحي عموميت بيشتري دارد كاتيونيك به نوعويژه از به
د سطحي، مقدار قيري است كه پس از انقضاي مدت زمان الزم، آب ميزان پخش امولسيون قير براي اندو ترين مناسب
عنـوان راهنمـايي بـوده و    به )42-3(جدول مقادير مندرج در ). 42-3جدول (جذب سطح راه شده باشد  كامالًآن بخار و 

  . شود قير، از طريق آزمايش كارگاهي تعيين مي دقيقمقادير 
درجـه و   10بهتـر اسـت بيشـتر از     ،رود وقتي كه هوا رو به گرمـي مـي  درجه حرارت هوا در سايه  ،اندود سطحي براي

  .گراد باشددرجه سانتي 15رود، بيش از  زماني كه هوا رو به سردي مي
پس . را بايد از مواد زايد و گرد و غبار با جاروي مكانيكي و هواي فشرده تميز كرد غلتكي از پخش قير، سطح بتن قبل

نامه ربوط به اليه آسفالت گرم، مطابق مفاد آيينمضوابط اجرايي . شودآسفالتي گرم اجرا مياندود سطحي، رويه  اجراياز 
  . است) 234نشريه شماره (هاي ايران روسازي آسفالتي راه

  اجراي قطعه آزمايشي -3-5-16

، فرآينـد  ...)هماهنگي بين ظرفيت توليـد بـتن غلتكـي و اجـراي آن، تـراكم و      (طراحي، روش اجرا  اعتبارسنجيبراي 
آزمايشـي   ه، قطعـ )منظور كنترل كيفيـت عمليـات  به(هاي ميداني و آزمايشگاهي بتن غلتكي گيرش، ايجاد درز و آزمايش

با اسـتفاده از مصـالح و روش سـاختي كـه      حداقل يك هفته قبل از اجراي پروژه اصلي، قطعه آزمايشي بايد. شوداجرا مي

                                                            
202- Tack coat 
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