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 مقدمه  1-1

های بتن غلتکي پرداخته شده است.  های انعکاسي در روسازیهای کنترل ترکدر این پژوهش به بررسي روش

باشاد پیدا کردن های انعکاساي بسایار چالشاي ميها بحث ترکدر واقع با توجه به این که در این نوع روساازی

 تواند بسیار ارزشمند باشد.  برای کاهش اثرات منفي این پدیده مي راهکاری

 تعریف مسئله 1-2

باشاد که پس از ها، مواد سایماني، آب و مواد افزودني ميبتن غلتکي مخلوط سافت و نسابتا خشاکي از سانگدانه

رای بتن گردد. از مشاکالت و معایب اجساخت شادن در اثر واکنش هیدراتاسایون سایمان، به بتن تبدیل مي

ای شاادن سااطح بتن و همچنین در ای و ورقههای سااطحي و عمقي، پوسااتهغلتکي مي توان به ایجاد ترک

ها به سطح آسفالت به صورت ترک انعکاسي صورت اجرای آسفالت بر روی این سطح مشکل اصلي انتقال ترک

 باشد.مي

هایي با ابعاد کوچکتر  بایسات با ایجاد پنلتر دلیل ایجاد و گساترش معایب ذکر شاده ميبه منظور بررساي دقیق

ای این معایب پرداخت. یکي از مهمترین مشاکالت اجرایي در این های بتن غلتکي به بررساي ساازهدر روساازی

های های ساطحي یا عمقي اسات که گاها با گساترش به ساطح رویه آسافالتي ایجاد ترکنوع روساازی ترک

رخ وسایله نقلیه را حاد  مي شاود. از طرف دیگر به جهت اینکه انتقال انعکاساي بر ساطح محور راه و در زیر چ

گردد نیاز اساات با های بتن غلتکي ایجاد ميای در محل درز روسااازیبار توسااط قفل و بساات میان ساانگدانه

 ها و در نتیجه افزایش فاصله درزها تمهیداتي اندیشیده شود.های احتمالي ترکتر از محلشناسایي دقیق

جه به مطالب بیان شاده در این تحقیق تالش خواهد شاد در ابتدا به بررساي علل ایجاد ترک در روساازی با تو

بتني پرداختاه شاااود و روش هاای مختلف جهات کااهش این ترک هاا مورد ارزیاابي قرار گیرد ولي هر چناد باا 

پاذیر نمي نماایاد لاذا در توجاه باه فرایناد تولیاد و اجرای این نوع روساااازی جلوگیری کاامال از ایجااد ترک امکاان 
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بنادی، اصاااالح قیر و یاا اساااتفااده از مرحلاه دوم تحقیق باه بررساااي و ارزیاابي راهکاارهاایي چون تغییر داناه

های دیگری که در جهان اساتفاده شاده پرداخته خواهد شاد که از انتقال ترک به ساطح  ها و روشژئوسانتتیک

 روسازی آسفالتي به صورت ترک انعکاسي جلوگیری کند.

های بتن غلتکي و همچنین مدهای گساترش  لذا در این تحقیق به بررساي علل ایجاد ترک در سااخت روساازی

آن به سااطح آساافالت و راهکارهای جلوگیری از این امر پرداخته خواهد شااد. همچنین با بررسااي میداني از 

ی عملي و مقایسااه با هاساااخت روسااازی بتن غلتکي محور احداثي جاده قدی  ق  به تهران به مطالعه یافته

 روابط تئوری و آزمایشگاهي پرداخته خواهد شد.

 اهمیت تحقیق  1-3

ترین  های بتن غلتکي که مه های انعکاسااي در روسااازیترک تحقیق اینچنانچه بتوان با اسااتفاده از نتایج  

  شدهبرداشته  روسازی راهگام بلندی در صنعت    باشد را کاهش داد،های مقرون به صرفه ميمشکل این روسازی

 تری تولید کرد.را با هزینه ک  عملیات روسازی محورهای با ترافیک سنگینتوان و مي

 هدف تحقیق 1-4

های ساااخت نمونه در آزمایشااگاه و کنترل نتایج عددی با واقعیت دلیل ها با انجام آزمایششااناسااایي ترک

د بود. لاذا در این گاام باا مطاالعاه موردی جااده احاداثي محور قادی  ق  باه محکمي بر اثباات روش تحقیق خواها 

الگوهای  ،  ترکایجاد های جلوگیری از بررساي روش، ها و نحوه گساترش آنهامنشا  ترکتهران به شاناساایي 

اثر متغیرهای مخلوط  و  ،گساترش ترک و مدهای شاکسات، بررساي پدیده خساتگي ،تحلیل و فرضایات متداول

و همچنین گسااترش ترک به سااطح آساافالت )ترک  بر ضااریب دینامیکي و قیر اصااالح شااده يبتن آساافالت

پرداخته خواهد شاد و در انتها با ارائه راهکار و ارزیابي راهکارهای  های آزمایشاگاهي و عددیانعکاساي( با مدل

 پیشنهادی تالش برای رفع معزل خواهی  نمود.
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 از: اند عبارتاهداف این تحقیق خالصه 

 هاهای انعکاسي و مکانیزم وقوع آنبررسي ترک -1
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 باشد. های بسیار مناسب برای محورهای پر ترافیک ميهای بتن غلتکي یکي از گزینهاز روسازی  استفاده -1

 آید. های انعکاسي از مشکالت روسازی بتني غلتکي به شمار ميترک -2

 های انعکاسي در بتن غلتکي قابل کنترل و کاهش هستند. ترک -3

 تحقیق روش 1-6

 باشند:نظر ميهای مختلف مد خالصه مراحل ذیل در قالب بخش طوربهبرای انجام این پژوهش، 

 کاوش در متون پیشین و مروری بر ادبیات فنی 1-6-1

 های انعکاسي  مکانیزم وقوع ترک مطالعه در خصوص •

ها، ژئوسنتتیک  ها،الیههای انعکاسي همانند میانهای جلوگیری از ترکروشمطالعه در خصوص انواع  •

 پیش ترک، میکروترک و ...
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 ژئوسنتتیک در صنعت روسازیمطالعه در خصوص انواع  •

 و آسفالت مطالعه در خصوص انواع الیاف برای جلوگیری از وقوع ترک در بتن •

 های فوقهای اجرای هر یک از گزینهدر خصوص روشمطالعه  •

 های مختلفگذاریتحت بار يآسفالت یهار بر رشد ترک در مخلوطبا عوامل مؤث يآشنای •

رشااد  شااروع و  ينیبشیمنظور پموجود به يها و قطعات مختلف آزمایشااگاهروش سااهیو مقا يابیارز •

 يآسفالت یهاترک در مخلوط

 ارائه شده. یهاهرکدام از روش بیو معا ایمزا يبررس •

 انجام مطالعات اقتصادی 1-6-2

 یک از راهکارهای پیشنهادیبرآورد هر  •

 برآورد نرخ سود و تورم   •

 برآورد هزینه چرخه عمر برای هر راهکار •

 مقایسه اقتصادی راهکارها از نظر هزینه اجرا و هزینه چرخه عمر •

 مقایسه فنی و ارائه راهکار 1-6-3

 ررسي معیارهای انتخاب راهکار برترب •

 مربوطه برای انتخاب راهکار مرمت هایلیستتهیه چک •

 مقایسه فني گزینه •
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 بتن غلتکی  تاریخچه2-1

سااخت روساازی بتن غلتکي روشاي نوین در راساتای توساعه و تکامل مصاالحي نظیرخاک ت بیت  تاریخچه

 های مدیدی به عنوان زیراسااصباشاد که مدتمي (CTB) شاده با سایمان و یا اسااص اصاالح شاده با سایمان

اند . این گونه کابردهای اولیه بتن غلتکي در بسیاری ها کاربرد داشتهو اساص در طراحي و ساخت روسازی

مهندسین کانادایي درایالت بریتیش کلمبیا در  از کشورها قبل از جنگ جهاني اول نیز صورت گرفته است.

نه با مقدار باالتری از سایمان را های اسااص با کیفیت باالتر کاربرد سانگدابه منظور ایجاد الیه 1970ساال 

های با حج   در جاده 1970آغاز کردند. اولین نمونه اسااتفاده از روسااازی بتن غلتکي در اروپا در سااال 

ترافیکي ک  در اسااانیا و اولین کاربرد آن در امریکا سااخت موفقیت آمیز یک جاده دساترساي به صاورت  

لیکن اولین کاربرد  بوده اسات. 1975میسایسایاي در ساال  آزمایشاي در ایساتگاه مطالعاتي ارتش امریکا در

هاا و وساااایال نقلیاه نظاامي  در امریکاا احادا  محوطاه وسااایع پاارکیناگ برای تااناک  RCCP واقعي و مه 

بوده اساات. بعد از این کاربرد موفقیت آمیز تعداد قابل  1984ساانگین در پایگاه هود در تگزاص در سااال 

نظامي و همچنین بخش خصاوصاي در آمریکا  ین توساط بخش دولتي،توجهي روساازی برای بارهای سانگ

سااخته شاد و علي رغ  رضاایت بخش   1985صاورت گرفت. دراندونزی اولین روساازی بتن غلتکي در ساال 

متر مربع از این نوع روساازی در انن کشاور سااخته   550,000بیش از 1990نبودن اولین تجربه آنها تا ساال 

یک   حدود 1997به بهره برداری رساید و تا ساال  1987روساازی بتن غلتکي در ساال در ژاپن اولین  شاد.

متر مربع روساازی بتن غلتکي در این کشاور سااخته شاد. در مالزی نیز اولین روساازی میلیون و هشاتصاد 

 د.  آزمایشي ساخته ش ه صورتبرای یک جاده ایالتي و ب 1990بتن غلتکي در سال 

های فرانساه، نروژ، فنالند، دانمارک، آلمان، اساترالیا و آرژانتین بعد از ساال  عالوه بر کشاورهای فوق کشاور

متر  100,000شاروع به سااخت روساازی بتن غلتکي نمودند که اساتفاده هریک از آنها در حدود  1980

کلمبیا، اکوادور، ایسالند و آفریقای جنوبي نیز کاربرد  در هفت کشاور شایلي، اروگوئه، مکزیک، .مربع اسات

ساطح کل  1990ن غلتکي به میزان محدود و یا به صاورت آزمایشاي صاورت گرفته اسات. تا پایان ساال بت
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مترمربع تجاوز نمود که بیش از نصااف آن در اساااانیا  12,000,000دنیا از مرز  روسااازی بتن غلتکي در

رد اساتفاده  های اصالي موها و راهمتر مربع از این ساطح برای بزرگراه 1,500,000سااخته شاد. در حدود 

ها یک الیه آسافالت در باالی الیه بتن غلتکي جهت بهبود کیفیت ساطح به کار رفت  قرار گرفت. در این راه

هاای درجاه دو و نواحي  هاای باا سااارعات ک  نظیر راهمتر مربع آن در روساااازی 10,500,000و بااقیمااناده 

ار گیرد مورداسااتفاده قرار صاانعتي و نظامي بدون اینکه برروی روسااازی بتن غلتکي پوشااش دیگری قر

 .گرفت

در ایران نیز به صااورت  کي مورد اسااتفاده در راهسااازی، یک تکنولوژی در حال پیشاارفت اساات. تبتن غل

در اولین کنگره  1383تئوریک, اولین مقاله در خصاوص اساتفاده از بتن غلتکي در روساازی راه ها در ساال 

شاهرساازی به صاورت آزمایشاي و در قطعه ای از یک محور   مهندساي عمران ارائه شاد. اولین بار وزارت راه و

شاریاني نسابت به اساتفاده از بتن غلتکي اقدام نمود و در حال حاضار بتن غلتکي در ساطح گساترده در در 

 کیلومتر از محور قدی  تهران ق  در حال استفاده مي باشد. 30

 های انعکاسی در روسازی با روکش آسفالتی ترک  2-2

ها، اجرای روکش اسات  با های تعمیر و نگهداری اسااساي راهترین روشیان شاد، یکي از مه همانگونه که ب

هایي موجود باشاد و روکش جدید  این حال، در صاورتي که در روساازی قدیمي مسایر راه، درزها یا ترک

د که هایي مشااهده خواهد شا بتن آسافالتي بر روی آن قرار گیرد، پس از مدتي بر روی این روکش نیز ترک

  1های انعکاساايها را اصااطالحات ترکهای پیشااین اساات. این نوع ترکها کامالٌ مشااابه با ترکالگوی آن

توان گفت پس از اجرای روکش بتن آسافالتي جدید بر روی روکش قبلي، در نامند. به عبارت دیگر، ميمي

های نکند، پس از مدتي ترکصاورتي که شارایط محیطي و الگوی بارگذاری وارده بر معبر مورد نظر تغییر 

 جدیدی بر روی روکش جدید پدیدار خواهند شد که به مانند قبل روسازی را دچار مشکل خواهند کرد.

 

1 - REFLECTIVE CRACKS 
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خوردگي انعکااساااي یکي از بر اسااااص تحقیقاات انجاام گرفتاه در دپاارتماان حمال و نقال تگزاص، ترک

ی نازکي از که معموالت به صاورت الیه های آسافالتي و بتنيهایي اسات که روش روساازیترین خرابيجدی

. با توجه به ماهیت (Cleveland, Button, et al., 2003)دهد باشاد را تحت ت ثیر قرار ميآسافالت قیری مي

در  1نظرات متفاوتي در مورد منشا  و شارایط بروز آن مطرح گردیده اسات. آقای شااهین این نوع از خرابي،

های با بروز این نوع از خرابي را در روسااازی ها،ها و پارکینگها، فرودگاهکتاب مدیریت روسااازی برای راه

های مذکور، عمدتات  داند. ترکهای بتن سایماني قرار دارند نیز محتمل ميی آسافالتي که بر روی دالرویه

با وجود  آیند. ی آساافالتي به وجود ميدر اثر جابه جایي ناشااي از حرارت یا رطوبت دال بتني در زیر رویه

باشاااد، اما بارگذاری ترافیکي نیز ممکن  اینکه منشااا  این نوع خرابي در محل درزها عمدتات بارگذاری نمي

 .هایي در محل نزدیکي درزها شوداست باعث گسیختگي و بروز ترک

ارائه نموده   3سااازی بتن آساافالتيدر کتاب مدل  (Kim, 2007) 2بر اساااص آنچه که آقای کی  همچنین، 

هایي ترک صالب(،ی ی روکش بر روی روساازی بتني موجود اجرا شاود )سااختار نیمهاسات، زماني که الیه

هاای حرارتي و یاا جاایيشااادگي روساااازی بتني، جااباهآیناد کاه حااصااال از جمعبر روی روکش پادیاد مي

ی روکش آسااافاالتي از این  جاایي طرفین درز موجود در روساااازی بتني هساااتناد. باه طور کلي الیاهجااباه

 را داشااته باشااد،  های باالخوردگي، قابلیت پذیرش تغییر مکاندیدگي و ترکمشااخصااه که بدون آساایب

ها از روی درز موجود در روسااازی بتني شااروع به گسااترش نموده و به تدریج  برخوردار نبوده و لذا ترک

ی روکش آساافالتي را تخریب نموده و در امتداد ضااخامت آن به سااطح روکش رساایده و منجر به بدنه

 .شودخوردگي انعکاسي ميترک

 

1 - M.Y. SHAHIN 

2 - KIM 

3 - MODELING OF ASPHALT 
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جایي وقوع هرگونه جابه توان گفت پس از آنکه عملیات ساااخت روکش به اتمام رسااید،به طور کلي، مي

ی حرارت محیط باشاد، به افقي یا عمودی روساازی در محل ترک که منشا  آن بارگذاری و یا تغییر درجه

ها از روساازی زیرین به روساازی جدید فوقاني شاده و خرابي آن را نیز در پي  تدریج موجب گساترش ترک

ی روساازی شاده و عمالت  بدنه 2و عریان شادن 1کن شادنها موجب قلوهجایيواهد داشات. وقوع این جابهخ

ساازد که نهایتات های اسااص، زیر اسااص و خاک بساتر مهیا ميهای ساطحي به الیهشارایط را برای ورود آب

 .بال خواهد داشتهای روسازی و زیرسازی را به دنکاهش کیفیت سواری و افزایش سرعت تخریب الیه

اساااتفاده از "در گزارش (Cleveland, Button, et al., 2003) 5و لیتن 4، باتن3در تحقیقي دیگر، کلیولند 

اند که یکي از به این موضاوع اشااره کرده "های انعکاسايها به منظور به حداقل رسااندن ترکژئوسانتتیک

عکاساي در آن اسات. به بیان ایشاان، این پدیده  های نازک، بروز ترک انگیر روکشمشاکالت جدید گریبان

شاود  ی جدید اطالق ميی اسااص به داخل رویهعمومات به انتشاار و گساترش ترک از روساازی زیرین یا الیه

 .آیند های ایجاد شده توسط بارگذاری یا تغییر دما پدید ميکه به دلیل تنش

، رخاداد ترک را باه دلیال ایجااد تنش و 1998نیز در گزارش خود در ساااال  ( ,1999De Bond)6دوبنات

داند. وجود ناپیوساتگي در روساازی کرنش باال در روکش جدید اجرا شاده بر روی روساازی ترک خورده مي

ی آن اسات، ساختي خمشاي روساازی مرمت یافته را کاهش داده و قدیمي که ناشاي از وقوع ترک در بدنه

ای باشاااد که تنش به وجود آمده در شاااود. زماني که شااارایط به گونهموجب تمرکز تنش مي همچنین،

 

1 - SPALLING 

2 - REVELING 

3 -CLEVELAND 

4 - BUTTON 

5 - LYTTON 

6 - DE BONDT 
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ی جدید آغاز شاده و به تدریج در روساازی از مقاومت شاکشات رویه بیشاتر شاود، ترک انعکاساي در رویه

 یابد.داخل آن گسترش مي

 ,.Cleveland, Lytton, et al) 1ی حرارت در بروز ترک انعکاسي، توسط کی  و باتلراثر تغییرات درجه     

 هاایی زیرین موجاب ایجااد تنشی نااپیوساااتاهتحلیال گردیاد. باه بیاان این محققین، انقبااض الیاه (2003

هاای و درزهاای روساااازی متمرکز اضاااافي در روکش جادیاد گردیاده، کاه وقوع این پادیاده در بااالی ترک

 .پیشینریال موجبات خرابي روکش را فراه  خواهد آورد

توان نتیجه گرفت که جدای از این موضاااوع که آیا روکش آسااافالتي قرار گرفته بر روی بنابراین، مي     

روساازی ترک خورده به درساتي طراحي شاده اسات یا خیر، ترک انعکاساي  ( یا  JCPروساازی بتني درزدار )

تواند  پس از گذشات مدت کوتاهي از سااخت روکش به دلیل وجود بارهای ترافیکي و تغییرات محیطي مي

در داخل آن شاروع به رشاد نموده و توساعه یابد. در تحقیقات به عمل آمده، این نتیجه حاصال شاده اسات  

های انعکاسي بازی ی ترکساازی بتني درزدار موجود، نقش بسایار مهمي را در توسعهکه ظرفیت باربری رو

ی اسااص و خاک های انعکاساي با میزان مدول الیهکند. به عبارت بهتر، پتانسایل رشاد و گساترش ترکمي

ی روکش جدید و روساازی موجود به یکدیگر ی عکس دارد. همچنین، شارایط اتصاال دو الیهبساتر رابطه

 دهند.های انعکاسي را تحت ت ثیر خود قرار ميی انتشار ترکتوسعه و نحوه نیز

 وقوع ترک انعکاسی هایمکانیزم 2-2-1

طور نتیجه گرفت که ساااه   توان اینی موارد مطرح شاااده در باال، ميبنابراین، همچنین بر اسااااص کلیه

 های انعکاسي موثر هستند:مکانیزم زیر در به وجود آمدن ترک

 مکانیزم وقوع ترک انعکاسي در روکش آسفالتي بر اثر بارگذاری حرارتي -1

 

1 - BUTTLAR 
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 جایي نامتقارن سطح زیرینمکانیزم وقوع ترک انعکاسي در روکش آسفالتي بر اثر جابه -2

 مکانیزم وقوع ترک انعکاسي در روکش آسفالتي بر اثر بارگذاری ترافیکي -3

 مکانیزم وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی بر اثر بارگذاری حرارتی 1-1-2-2

گیرد، مطاابق آنچاه کاه در زمااني کاه یاک روساااازی ترک خورده یاا درزدار در برابر کااهش زیااد دماا قرار مي 

ها میل به باز نشاان داده شاده اسات، قطعات آن شاروع به انقباض کرده و در نتیجه درزها یا ترک 1-2شاکل

ی روکش جدیدی بر روی روساازی ترک خورده قرار داشاته باشاد، عمالت  کنند. زماني که الیهیدا ميشادن پ

گیری شاااود، کاه این پادیاده منجر باه شاااکالجاایي را محادود کرده و ماانع از بااز شااادن ترک مياین جااباه

ریج به شااود که به تد ها ميی روکش قرار گرفته بر روی درزها و ترکهای کشااشااي در داخل الیهتنش

 خوردگي آن خواهد انجامید.ترک

 

 به وجود آمدن تنش در روکش تحت اثر تغییرات حرارتی 1 -2شکل

مقدار تنش کشاشاي ایجاد شاده در روکش به مشاخصاات مصاالح آن، مشاخصاات مصاالح روساازی درزدار یا 

میزان اصاطکاک با خاک بساتر و  ی اتصاال آن به روکش جدید،ی زیرین، خصاوصایات ناحیهخوردهترک

 .نهایتات میزان تغییرات دما در منطقه بستگي خواهد داشت
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 جایی نامتقارن سطوحمکانیزم وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی بر اثر جابه 2-1-2-2

 زیرین

ها اتفاق افتد و از به صاورت افقي، قائ  و یا ترکیبي از آن  جایي نامتقارنتواند در اثر جابهترک انعکاساي مي

شاااود. معموالت منشااا  بروز ای محساااوب ميی پیچیادهاین رو، باا توجاه باه شااارایط خااک بساااتر پادیاده

تواند منجربه بروز های قائ  نامتقارن، ضااعف موضااعي باربری خاک بسااتر روسااازی بوده که ميجایيجابه

های نامتقارن افقي نیز معموالت در شاارایطي که جنس خاک بسااتر از رص یيجاترک انعکاسااي شااود. جابه

های انعکاساي  تواند منشا  بروز ترکشادگي آن در طول فصاول خشاک پدید آمده که ميبه دلیل جمع باشاد،

 (Baker et al., 1990)و همکاران   1جایي خاک، بنا به بیان باکرشااود. همچنین، یکي دیگر از عوامل جابه

ی درختان در برخي از مناطق با جذب آن موجود در تواند قرارگیری و رشاد و نمو درختان باشاد. ریشاهمي

این   های طولي و عرضاي در خاک بساتر شاده که در برخي از موارد مقدار بازشادگيخاک، موجب بروز ترک

 رسد.متر نیز ميمیلي 25ها به ترک

 

 جایی خاکبه وجود آمدن تنش در روسازی تحت اثر جابه 2 -2شکل

 

1 - BAKKER 
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ای نیز عبورد کرده و در ی اسااص سانگدانهها حتي از میان الیهدهند که اینگونه ترکتحقیقات نشاان مي

همچنین، مطاالعاات صاااورت گرفات بیاانگر آن اسااات کاه  .ارناد ی نی  متر دبرخي از موار عمیقي باه انادازه

ولي در صورتي که روکش جدید بر روی  ها تحت اثر بارگذاری ترافیکي تخریب نشده،های اینگونه ترکلبه

اینگونه ساطوح ترک خورده اجرا شاود، قادر به تحمل تعداد زیاد تکرار بار در طول عمر مفید خود نخواهد  

 .بود

 مکانیزم وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی بر اثر بارگذاری ترافیکی 3-1-2-2

های انعکاسااي در روکش، عبور بارهای ترافیکي از روی سااطح  گیری ترکترین عوامل شااکلیکي از مه 

نمایش  3-2ی قدیمي اسات. همانگونه که در شاکل روکش جدید اجرا شاده بر روی روساازی ترک خورده

شاود، تنش ناشاي از خمش  ی ترک قدیمي نزدیک ميداده شاده اسات، زماني که چرخ خودرو به محدوده

ای که با کند و در نقطهیابد. همچنین، تنش برشاي نیز شاروع به افزایش ميدر روکش آسافالتي افزایش مي

ی مقدار خود رساایده و با عبور چرخ از آن نقطه، شااروع به نمایش داده شااده اساات به بیشااینه Aحرف 

 کند.کاهش مي

 

 ی ترک موجود در روسازی قدیمیهای حاصل از عبور چرخ از محدودهتنش 3 -2شکل
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در موقعیت ترک  کند، تا زماني که چرخ دقیقاَبا این وجود، تنش خمشااي افزایش مقدار خود را حفم مي

ی ترین تنش ناشي از خمش در روسازی به وجود خواهد آمد )نقطهیا درز قرار گیرد که در این حالت بیش

B  مقدار تنش برشاي به در این حالت همانگونه که در شاکل نشاان داده شاده اسات (3در شاکل شاماره ،

 وجود آمده در روکش برابر با صفر خواهد بود.

 

 تمرکز تنش ناشی از بارگذاری 4 -2شکل

ی شاود، در محل ناحیهی قدیمي اجرا ميخوردهزماني که روکش آسافالتي جدیدی بر روی روساازی ترک

شاود که این  برخورد ترک با روکش جدید، با فرض اتصاال کامل دو الیه به یکدیگر، تمرکز تنش ایجاد مي

ی مذکور و در نهایت، سااابب شاااد و بارگذاری و باربرداری موجب گسااایختگي ناحیهی روند امر با ادامه

-2ی تمرکز تنش به صورت شماتیک در شکلشود. ناحیهپیشرفت ترک و بروز خرابي در روکش جدید مي

آید، چنانچه تکرار بار و میزان  نمایش داده شاده اسات. زماني که تمرکز تنش در روکش جدید پدید مي 4

ی روکش و دهندهی تشاکیلهایي در روکش شاود که بزرگای آنان از حد تحمل مادهبه بروز تنشبار منجر 

روساااازی بیشاااتر باشاااد، فرآیند بروز ترک و تخریب روکش جدید آغاز  1همچنین، میزان خود ترمیمي

 شود. این فرایند تخریب توسط ترک انعکاسي از سه فاز قابل تفکیک از یکدیگر تشکیل شده است.مي

 

1 - HEALING 
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 این فازها عبارتند از:

 ها(:های مویی و میکروترکفاز اولیه )آغاز ترک و گسترش ترک 1-3-1-2-2

باشاد، با توجه به رخداد  ی قدیمي که از روکش جدید برخوردار ميخوردهبارگذاری بر روی روساازی ترک

های ریز را به همراه خواهد داشاات که پس از اتمام ساایکل  تمرکز تنش در محل ترک، در ابتدا بروز ترک

ی وجود خواص چسابندگي و های قبلي، به واساطهبارگذاری و باربرداری و بازگشات طرفین ترک به محل

 گردند.  ها ترمی  ميی قیر، بخشي از این ترکخودترمیمي در ماده

 های بزرگتر(:ه ترکها بهای مویی و تبدیل آنفاز پیشرفت )گسترش ترک 2-3-1-2-2

با افزایش تعداد سیکل بارگذاری و باربرداری و همچنین افزایش بزرگای آن، سطوح تنش در روکش جدید  

ها را نداشاته باشاد،  روساازی، توان ترمی  ترک افزایش یافته و در این حالت چنانچه عملکرد خودترمیمي

 آیند.تر در روکش جدید پدید ميهای بزرگها به یکدیگر پیوسته شده و نهایتات ترکریزترک

 فاز انهدام: 3-3-1-2-2

باشاااد و نهایتات باربرداری مي–ی فرایند بارگذاریها که ناشاااي از ادامهی روند فاز پیشااارفت ترکبا ادامه

ها گردد. در این فاز رشاد ترکها به مقاومت نهایي مصاالح، روکش دچار گسایختگي کامل ميرسایدن تنش

 .گرددها موجب انهدام و شکست نهایي مصالح ميپیوستگي این ترکو نهایتات به ه  

  5-2 در شاکل باربرداری -نمودار شاماتیک مراحل بروز و گساترش ترک بر حساب تعداد سایکل بارگذاری

 نمایش داده شده است.
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 مراحل بروز و گسترش ترک 5 -2شکل

 انعکاسیهای های کنترل ترکروش 2-2-2

شاوند، ت ثیرات  ای یک روساازی ميهای انعکاساي باعث کاهش ظرفیت ساازهدر کنار این موضاوع که ترک

گردد.  های نابهنگام و گساترش خرابي روساازی ميعوامل محیطي و ترافیکي در آینده، منجر به ایجاد تنش

اسات. اما هی  کدام از آنها به های انعکاساي به کار گرفته شاده های مختلفي برای از بین بردن ترکروش

خوردگي انعکاسااي را به ت خیر انداخت اما  توان ترکآمیز نبوده اساات. به بیان بهتر ميطور کامل موفقیت

 توان آن را متوقف کرد. نمي

 روش تقسی  کرد که عبارتند از: 4 توان بههای انعکاسي را ميهای به ت خیر انداختن ترکروش

 سفالتيافزایش ضخامت روکش آ •

 دانجام عملیات خاص بر روی روسازی موجو •

 ها و درزهاتعمیر ترک •

 های ترکیبيبه کارگیری روکش  •

ارائه گردیده اسات که شاامل ساه روش اصالي برای جلوگیری   دیگریبندی بندی فوق، دساتهعالوه بر دساته

 های انعکاسي است:از بروز ترک
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 مسلح کردن روکش 1-2-2-2

 تر ضخی ساخت روکش الف( 

ها های با سختي باال مانند فایبرگالصپروپیلن و شبکهاستر، پليمسلح کردن آسفالت توسط الیاف پليب( 

 و پلیمرها 

 بهبود آسفالت توسط الستیک، گوگرد، پلیمر و ...ج( 

 دهنده تنشهای کاهشاستفاده از الیه 2-2-2-2

 (  1MISAهای تعبیه شده به منظور جذب تنش )الیهمیانالف( 

 بندی باز  آسفالت با دانهب( 

 الیه آسفالت گرم شامل آسفالت با ویسکوزیته پایین  ج( 

   2الیه سنگيد ( 

 ها.الیه آسفالتي یا ژئوتکستایلاستفاده از میانه( 

 هسازی مجدد روسازی ترک خوردمقاوم 3-2-2-2

های پلیمری با توجه به عرض بازشدگي ترک به وسیله قیر  های روسازی قدیميترک  ،پیش از ساخت روکش

 شود.های ریزدانه مانند ماسه آسفالت پر ميیا نانوسیلیس یا آسفالت

 

1 - STRESS ABSORBING MEMBRANE INTERLAYER 

 2 -DUST BOND BREAKER 
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 های انعکاسیارزیابی ایجاد و رشد ترک 2-2-3

های آغازین قرن بیست  میالدی اقدام به کارگیری و آزمایش بر روی تعداد قابل توجهي از محققین از سال

خوردگي انعکاساي تهیه شاده بودند. این  ساازی آزمایشاگاهي فرایند ترکهایي نمودند که برای شابیهنمونه

تحقیقات با توجه به تنوع و پیچیدگي محصااوالت ژئوساانتتیک تاکنون ادامه داشااته اساات. در این بخش  

ای ارزیاابي ها گردد شااامااری از تحقیقاات ماذکور، مورد بحاث و بررساااي قرار گیرد. اهمیات روشتالش مي

آزمایشاگاهي ترک انعکاساي در این گزارش به این علت اسات که بخشاي از تحقیق به بررساي رشاد ترک 

انعکاسي اختصاص داشته است و شناخت رفتار و عملکرد ترک انعکاسي از اهمیت شایان توجهي برخوردار  

 است.

های  با اساتفاده از آزمایشاات خمشاي و برشاي بر روی نمونه  (S. Brown et al., 2001)و همکاران  براون

 .ها بر روی مقاومت خستگي آسفالت را مورد بررسي قرار دادند کنندهتقویت شده، ت ثیر انواع تقویت

قات فوق، با توجه به مقدار ساختي میان الیه ژئوسانتتیک و مقدار چسابندگي ژئوسانتتیک به طبق تحقی

گونه  ها به این صاورت بوده اسات که تنش برشاي در پارچههای آسافالتي باال و پایین خود، توزیع تنشالیه

 باید با نیروهای افقي در باال و پایین تار خن ي به تعادل برسد.

ای را تحت بارگذاری نوسااني به روش بارگذاری تیر چهار نقطه  (Virgili et al., 2009)و همکاران ویرجیلي

های مورد اساتفاده شاامل تیرهای دو الیه به ابعاد ونهمنظور ارزیابي رشاد ترک انعکاساي به کار بردند. نم

mm305×mm100×mm75 (H×W×L)  ها توساط ژئوگریدهای سااخته شاده از فیبر شایشاه، بودند. نمونه

ها نیز فاقد ژئوسانتتیک بودند. در ها، تقویت شاده بودند و برخي نمونهاساتری و ژئوممبرینژئوگریدهای پلي

 یافت.این تحقیق مدلي تواني توسعه 

توانناد باه عنوان الیاه جااذب تنش از عملکرد کااهش تنش هاا ميهمچنین محققین دریاافتناد کاه ژئوممبرین

کنند که ترک شاروع به رشاد کرده و به محل قرارگیری ژئوگرید  برخوردار باشاند. ژئوگریدها زماني کار مي
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محل وقوع بیشترین تنش کششي  رسیده باشد. نتیجه دیگر این تحقیق آن بود که ژئوگریدها زماني که در  

 .دهند گیرند، بهترین عملکرد را از خود نشان ميقرار مي

  ×mm380×mm150ای به ابعاد  های تیرچهنمونه  (Moghadas Nejad et al., 2015)نژاد و همکارانمقدص

mm  (125-150-175 )(H×W×L)  با فرکانس  1ساینوسايرا در بارگذاری نوسااني نیHz10  و بیشاترین

موجب به وجود آمدن تنشاي معادل با   آزمایش کردند. این بارگذاری در حالت بیشاینه KN79/6بارگذاری 

Kpa690 ها مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفتند که نتایج، شود. در این تحقیق، چهار نوع از ژئوسنتتیکمي

تر های با مدول پایینهای با مدول باالتر نسابت به ژئوسانتتیکبیانگر ت ثیر بسایار چشامگیرتر ژئوسانتتیک

ها ثرپذیری بسایار قابل توجهي نسابت به مدول ساکانت ژئوسانتتیکبود. همچنین سارعت رشاد ترک نیز ا

 .داشته است

 mm150×mm×  هاایي را بر روی تیرچاه باه ابعاادآزماایش (Fallah & Khodaii, 2015)فالح و همکااران

(170-150-120 )(H×W×L)mm380 ساااینوساااي و با ها تحت بار نی به انجام رسااااندند. این آزمایش

یاک   انجاام پاذیرفات. Hz10باا فرکاانس  KN384/0و کمترین باارگاذاری  KN654/2بیشاااترین باارگاذاری 

کرد. این مطاالعاه تا ثیر مقادار تاک کات، مقااومات  ساااازی ميهاای زیرین روساااازی را شااابیاهنئوپرن، الیاه

ها، عرض ترک، سختي ژئوگرید، نوع تک کت، ضخامت روکش و سختي آسفالت روکش و الیه  وسنتتیکژئ

خوردگي انعکاسااي،  کرد. نتایج بیانگر آن بود که ت ثیرگذارترین عامل بر کاهش ترکزیرین را بررسااي مي

و قانون  خوردگي انعکاسااي بر اساااص کرنش اولیه مدول الیه آساافالت قدیمي و روکش بود. دو مدل ترک

پاریس توسااعه یافت. عالوه بر این در این مطالعات مشااخ  شااد که ت ثیر مقدار تک کت بر رشااد ترک 

 .انعکاسي از ت ثیر نوع تک کت بیشتر است

 

1 - HAVERSINE 
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توانسات ترکیبي از دساتگاهي را سااختند که مي (Gonzalez-Torre et al., 2015)و همکاران گونزالز تور

زمان بر روی نمونه وارد ساااازد. هدف این  های مختلف و مقادیر مختلف را به طور ه بارگذاری با فرکانس

خوردگي انعکاساي را ارزیابي های ضاد ترکها به عنوان سایسات تحقیق آن بود که میزان ت ثیر ژئوسانتتیک

برای اعمال توآم بارگذاری م ل ي و سااینوسااي بر روی نمونه دو   UTMگاه نماید.  در این تحقیق از دساات

ای از نئوپرن و دو غلتک برای از الیه اسااتفاده شااد.  mm400×mm60 (H×W×L)mm400×الیه به ابعاد 

ها به منظور  خوردگي انعکاسااي اسااتفاده شااد. این مجموعه آزمایشسااازی شاارایط واقعي ترکشاابیه

ها در ر مد خمشاااي )مد اول( طرح گردید. نتاایج بیانگر آن بود که خرابيخوردگي دساااازی ترکشااابیاه

ها باال اسات. همچنین ت کید مجددی بر ت ثیرگذاری  های در فرکانسدماهای پایین بسایار بیشاتر از خرابي

 .خوردگي انعکاسي صورت گرفتها در کاهش ترکژئوسنتتیک

به منظور به ت خیر  ، عملکرد ژئوتکساتایل در روکش آسافالتي(Nejad et al., 2016)نژاد و همکارانمقدص

این بررساي از روش ارزیابي پاسا    خوردگي انعکاساي را بررساي کردند. درانداختن و کاهش سارعت ترک

ها اسااتفاده شااده بود. نتایج بیانگر آن بود که گریدهای ها و ارزیابي( برای طرح آزمایش1RSMسااطح )

هاا بر روی تیرچاه دو الیاه باه ایشاناد. آزما شااایشاااه بهترین عملکرد را در بهبود عملکرد روکش داشاااتاه

هاا نقش انجاام گرفتناد. یاک برش در الیاه زیرین نموناه mm450×mm150 ×mm120 (H×W×L)ابعااد

گرفت و بیشترین تنشي  سینوسي انجام ميکرد. بارگذاری به صورت نی ترک در روسازی قدیمي را ایفا مي

بود. تناوب بارگذاری در این آزمایش  KPa1و کمترین آن  KPa690شاد که بر روی ساطح روکش وارد مي

Hz10 یافت که ها هنگامي اتمام ميآزمایش کرد.سااازی ميبود که عبور ترافیک با ساارعت باال را شاابیه

ضااخامت روکش ترک خورده باشااد(. بارگذاری در این تحقیق به  mm50ترک به سااطح روکش برسااد )

شاااد کاه موجاب بروز ماد دوم  وناه وارد مينحوی صاااورت گرفات کاه باار خاارج از محور ترک بر روی نم

 گردید.خوردگي به همراه مد اول ميترک

 

1 - RESPONSE SURFACE METHOD 
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( با اختالط  ARC1اقدام به سااخت بتن آسافالت الساتیکي ) (da Silva et al., 2018)داسایلوا و همکاران 

ای و زمایش خمش چهارنقطهبا انجام آ خشاااک خرده الساااتیک نمودند جهت بررساااي رفتار خساااتگي

همچنین بررساي مقاومت در مقابل شایارشادگي با انجام آزمایش رد چرخ بر روی دال مساتطیلي تحقیقات 

به دسات آمده با اساتفاده از فرآیند خشاک مقاومت در  ARCخود را کامل کردند این محققین نشاان دادند 

دهد و برابر افزایش مي 5/2دگي را حداقل برابر و مقاومت در برابر شاایارشاا  10مقابل خسااتگي را حداقل 

 دهد.همچنین گسترش ترک بسیار آهسته تر رخ مي

 

 (Hassan et al., 2014)اختالط خشک بتن آسفالت الستیکی 6 -2شکل

 

 (da Silva et al., 2018)ساخته شده توسط ARCهای مدل 7 -2شکل

 

1 - ASPHALT RUBBER CONCRETE 
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های سطحي  جهت جلوگیری از انعکاص ترک 2011در سال   (Walubita et al., 2019)والوبیتا و همکاران  

فایبرگلس و پلي استر و یک نوع از  ژئوگرید دو نوع اقدام به اجرای   us 59 in Atlanta Districtدر بزرگراه  

نتایج تحقیق خود را ثبت کردند این محققین متوجه  ساااال عبور ترافیک  7نمودند و طي  جنس پروپیلن

ژئوگرید از هرچند  درجه فارانهایت 100تابسااتانه محل اجرا با دمای باالتر از  با توجه به شاارایط شاادند 

  بودهو شایارافتادگي در محدوده قابل قبول  PCIو  IRIگساترش ترک جلوگیری نموده و ساطح معیارهای  

 ای و شیارافتادگي سطح آسفالت نداشته است.ولي تاثیر چنداني در مقاومت سازه است

 

 ( Walubita et al., 2019)بندی برداشت اطالعات زمان 8 -2شکل

 

 (Walubita et al., 2019)در طول زمان  PCIو  IRIنمودار تغییرات معیار  9 -2شکل
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های اصاالي  لغزش الیه آساافالتي بر روی رویه بتن غلتکي و عمال جمع شاادگي آساافالت یکي از دغدغه

ساازی عددی به با مدل (Rith et al., 2017)ها اسات. ریت و همکاران گونه روساازیطراحان و مجریان این

  ختند. این محققینها پردابررساي اثر بارگذاری جانبي در ناحیه ترافیک سانگین بر روی این گونه روساازی

ها بین دو الیه پرداختند. این محققین  ها و کرنشبا اعمال فشااار افقي در سااطح آساافالت و بررسااي تنش

شاود و در دماهای باال  های کشاشاي در ساطح موجب گساترش ترک از باال به پایین مي-متوجه شادند تنش

 دهد.بیشتری رخ مي یابد این رخداد با شدتاالسیسیته آسفالت به شدت کاهش ميکه مدول

 

 (Rith et al., 2017)سازی شده توسططرح سه بعدی مدل 10 -2شکل

 

 FEM (Rith et al., 2017 )های برشی در سطح و میان دوالیه روسازی تنش 11 -2شکل
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 ( Rith et al., 2017)تغییرات کرنش در سطح و تنش در میان دو الیه 12 -2شکل

روساازی کاماوزیتي آسافالت  ساازی عددی با مدلدر تحقیق دیگرب   (Rith et al., 2018)ریت و همکاران 

پارامتر  3گرم برروی بتن غلتکي سااعي در به دساات آوردن معیارهایي برای طراحي بودند که با تمرکز بر  

تي قادر اسات  مدول االسایساته، ضاخامت الیه و شارایط بارگذاری دریافتند که ترکیب روساازی بتني و آسافال

ای عمق شایار افتادگي را کاهش های خساتگي را در ساطح آسافالت حذف کند و به طور قابل مالحظهترک

( مي تواند عمر خساتگي را بهبود دهد و به RCCاالسایسایته بتن غلتکي )افزایش ضاخامت و مدولدهد. 

ای عمق شایار افتادگي را کاهش دهد ولي با افزایش ضاخامت الیه آسافالتي هر چند عمر  صاورت قابل توجه

یابد که باید توساط طراح حالت  یابد ولي در مقابل عمق شایار افتادگي نیز افزایش ميخساتگي افزایش مي

 بهینه تعیین شود.

 

 (Rith et al., 2018)دو نوع مدلسازی انجام شده توسط 13 -2شکل
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 ( Rith et al., 2018)شکل شماتیک مدلسازی انجام شده توسط 14 -2شکل

 

 ( Rith et al., 2018)های طرح جهت تحلیل متقارن مصالح و ضخامت 15 -2شکل

های مختلف جلوگیری از انعکاص  به بررساااي روش (Liu et al., 2016)در تحقیق دیگری لیو و همکاران 

نوع مدل به صااورت   3ترک از سااطح بتن غلتکي به سااطح آساافالت نمودند. به همین منظور با ساااخت 

ها  آزمایشااگاهي و قراردادن تحت بارگذاری خمشااي متقارن و نامتقارن به بررسااي رفتار خسااتگي مدل

دار اجرا شااد و به روی بتن غلتکي با سااطح ترک  پرداختند. در مدل اول آساافالت به صااورت مسااتقی  بر
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عنوان نمونه شااهد تحت بارگذاری قرار گرفت. در نوع دوم از یک الیه ژئوتکساتایل نبافته استفاده شد و در 

نوع ساوم از یک میان الیه با مصاالح ضادترک اساتفاده شاد که الیه ضاد ترک در واقع مخلوط آسافالتي با 

باشاد. نتایج نشاان داد  باالسات که مصاالح سانگي آن درشات دانه و مقاوم ميمدول االسایساته و ویساکوزیته 

بندی پیوساته و نیز اساتفاده  اجرای مساتقی  آسافالت با دانه اساتفاده از یک الیه مصاالح ضاد ترک نسابت به

 های انعکاسي دارد.از زئوتکستایل عملکرد بسیار بهتری در مقابل ترک

 

 ( Liu et al., 2016)های ساخته شده توسط نمونه 16 -2شکل

  

 ( Liu et al., 2016)های بارگذاری توسط مدل 17 -2شکل
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 (Liu et al., 2016)توسطمشخصات قیر در آسفالت ضد ترک استفاده شده  18 -2شکل

عکاساي انجام پذیرفته اسات  خوردگي انبررساي دقیق و جامعي بر روی مطالعات پیشاین در خصاوص ترک

 .استشدهارائه  1بندی کلي از مطالعات پیشین در جدول جمع

 ها در تقویت روکش آسفالتبه کارگیری ژئوسنتتیک 1 -2جدول

 خالصه نتایج محقق ردیف

1 

(Vanelstraete 

& Francken, 

1996) 

کت( نسبت به قیرهای  استفاده از قیرهای امولسیوني به عنوان اندود سطحي )تک

کننده به روکش و الیه روسازی کهنه االستومریک و خال ، جهت اتصال تقویت

 های انعکاسي زودتر اتفاق بیفتد.باعث شده که ترک
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2 
(Park et al., 

1996) 

استفاده از الیه پلیمری باعث بهبود مقاومت کششي و مقاومت خمشي آسفالت 

 شود. همچنین این الیه پلیمری در مقایسه با قیر پلیمری باعث افزایش قابلمي

ای در مقاومت نمونه آسفالتي در برابر گسترش ترک شد و این مقدار مالحظه

 برابر بیشتر از نمونه مسلح نشده )نمونه کنترلي( بوده است. 5/2تقریبات 

3 Scherer, 

Jackin 

 Glasphalt nonwoven geotextile, Glass fiberاستفاده از یک الیه شامل )

grid)  نشده گردید. در حالي برابر نسبت به حالت تقویت 7-8عمر باعث افزایش

برابر نسبت  4-3استری باعث افزایش که استفاده از ژئوگریدهای پروپیلني و یا پلي

 کننده گردید.به حالت بدون مسلح

4 
(E. R. Brown 

et al., 2000 ) 

های آسفالتي باال و پایین با توجه به مقدار سختي میان الیه ژئوسنتتیک به الیه

گونه باید با ها به این صورت بوده است که تنش برشي در پارچهخود، توزیع تنش

 خن ي به تعادل برسد.نیروهای افقي در باال و پایین تار 

5 (Lytton, 

1989) 

ها از ترک موجود در روسازی قدیمي شروع در حالت کاهش تنش، عمومات ترک

کرد. ساس برای مدتي در آنجا از شده و سریعات به سمت کف ژئوتکستایل رشد مي

روع شدن های حرارتي باعث شایستاد. تکرار بار ترافیکي و تنشحرکت بازمي

آید. دوباره ترک از باالی ژئوتکستایل شده و به سمت سطح نمونه به حرکت درمي

، ترک در روسازی قدیمي به سمت کف ژئوتکستایل رشد در حالت مسلح کردن

جهت رشد ترک تغییر کرده و به صورت افقي در زیر   کرده اما در این محل،

في برای گسترش بیشتر ترک  یافت تا جایي که انرژی کاادامه مي ژئوتکستایل

 وجود نداشته باشد.
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6 (Sobhan et 

al., 2005) 

الیه آسفالتي قرار گرفته بودند، ها با ژئوگریدهایي که در وسط در بارهای ک ، نمونه

برابر نمونه کنترلي( و تغییر شکل کمتری 10دارای زمان بارگذاری بیشتر )

های دیگر بودند. با افزایش مقدار بار، این  درصد نمونه کنترلي( نسبت به حالت40)

 ها دارای خیز بیشتری نسبت به دو حالت دیگر شده بودند، اما با این وجود،نمونه

ها نیاز داشتند تا ترک به  سیکل بارگذاری بیشتری نسبت به دیگر نمونهتعداد 

 سطح نمونه انتقال پیدا کند.

7 
(Khodaii et 

al., 2009 ) 

در یک سوم ضخامت روکش، بهترین نتیجه را به همراه  هاقرارگیری ژئوسنتتیک

 داشته است.

8 
خدادادی و 

 همکاران

 56و 50های مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید به میزان عمر خستگي نمونه

های مسلح شده باعث کننده در نمونهدرصد افزایش یافت. همچنین الیه مسلح

افزایش سختي اولیه و کاهش سرعت گسترش ترک در تیرهای آسفالتي نسبت به 

 شود.حالت مسلح نشده مي

9 (Virgili et al., 

2009) 

توانند به عنوان الیه جذب تنش از عملکرد کاهش تنش ها ميکه ژئوممبرین

کنند که ترک شروع به رشد کرده باشد و مي برخوردار باشند. ژئوگریدها زماني کار

به محل قرارگیری ژئوگرید رسیده باشد. نتیجه دیگر این تحقیق آن بود که 

گیرند، بهترین ژئوگریدها زماني که در محل وقوع بیشترین تنش کششي قرار مي

 دهند.عملکرد را از خود نشان مي

10 

(Moghadas 

Nejad et al., 

2015) 

های با مدول باالتر نسبت به نتایج بیانگر ت ثیر بسیار چشمگیرتر ژئوسنتتیک

های با مدول پایین بود. همچنین سرعت رشد ترک نیز اثرپذیری ژئوسنتتیک

 ها داشته است.بسیار قابل توجهي را نسبت به مدول ژئوسنتتیک
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11 

(Fallah & 

Khodaii, 

2015) 

خوردگي انعکاسي مدول الیه آسفالت قدیمي و ت ثیرگذارترین عامل بر کاهش ترک

خوردگي انعکاسي بر اساص کرنش اولیه و قانون پاریس روکش بود. دو مدل ترک

عالوه بر این در این مطالعات مشخ  شد که ت ثیر مقدار تک کت بر  توسعه یافت.

 رشد ترک انعکاسي از ت ثیر نوع تک کت بیشتر است.

12 

(Gonzalez-

Torre et al., 

2015) 

های باال است. ها در فرکانسماهای پایین بسیار بیشتر از خرابيها در دخرابي

خوردگي ها در کاهش ترکهمچنین ت کید مجددی بر ت ثیرگذاری ژئوسنتتیک

 انعکاسي صورت گرفت.

13 
(Nejad et al., 

2016) 

در کناره ترک نمونه تحت خرابي مد اول و دوم به صورت توأم  در شرایط بارگذاری

گیرد. نتایج بیانگر آن بود که در این شرایط از میان تمامي انواع قرار مي

ها، گریدهای شیشه بهترین عملکرد را در بهبود عملکرد روکش ژئوسنتتیک

 اند.داشته

 های مرتبط با میان الیهپدیده  3-2

گیرد در خورده زیرین با اسااتفاده از روکش جدید مورد اصااالح و مرمت قرار ميزماني که روسااازی ترک

توان  آید که نه مشاخصاات الیه قدیمي را دارد و نه ميحدفاصال روکش و الیه قدیمي، ساطحي به وجود مي

نامند که مشااخصااات آن بر مشااخصااات الیه روکش را برای آن در نظر گرفت. این بخش را میان الیه مي

توان به دورفتار مه  روساازی اشااره نمود  ز رفتارهای روساازی موثر اسات. در زمره این رفتارها ميبسایاری ا

اناد. این دو رفتاار کاه بر اسااااص چاارچوب تحقیق انجاام گرفتاه برای تهیاه این گزارش، مورد تا کیاد بوده

موجب بهبود آنها و یا  ها شاده و به کارگیری ژئوسانتتیکتوانند کامالت مت ثر از به کارگیری ژئوسانتتیکمي

 بدتر شدن وضعیت انها شود:
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 خوردگي انعکاسيالف: رفتار ترک

 های روسازیب : رفتار مقاومت برشي بین الیه

 ..گیری آنها تشریح شودهای اندازهگردد در ابتدا هر یک از این دو رفتار و روشدر این بخش تالش مي

 هااهمیت مقاومت برشی بین الیه 2-3-1

ها گساساته شاود،  مشاخ  گردید که هنگامي که اتصاال میان الیه  (Ozer et al., 2008)اسااص مطالعاتبر 

توجهي را جایي قائ  قابلذا جابهروکش امکان حمایت از الیه زیرین را به نحو موثری از دست خواهد داد، ل

خوردگي انعکاساي  تحمل خواهد کرد و ترک انعکاساي به نحو موثری رشاد خواهد داشات و بنابراین، ترک

 ای دارد.توجهي نسبت به شرایط بین الیهاثرپذیری قابل

، اثرات جانبي های روساااازیخوردگي انعکاساااي، کاهش مقاومت برشاااي بین الیهعالوه بر ت ثیر بر ترک

اند، بروز بیان کرده (Buchanan & Woods, 2004)دیگری نیز بر دوام روساازی دارد. بر اسااص آنچه که 

هایي اساات که به ترین خرابيگردد، در زمره رایجمشاااهده مي 19نچه که در شااکل هایي از قبیل آترک

 .شوددلیل ضعف در مقاومت برشي در روکش مشاهده مي

 

 رخداد خرابی ناشی از لغزش الیه روکش بر روی الیه زیرین 19 -2شکل
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ها در ساطح شاهر تهران  شادن کامل روکش از روی روساازی قدیمي در تشادید برخي خرابيهمچنین کنده

 ارائه شده است. 20-2مشاهده گردیده که در شکل 

 

 کنده شدن روکش از روی روسازی قدیمی در شهر تهران 20 -2شکل

ها لت مختلف چسبندگي برشي الیه، توزیع تنش برشي در روسازی در سه حا21همچنین بر اساص شکل 

دهد که بیشاترین مقدار تنش برشاي در روساازی در کمترین مقدار مقاومت برشاي بین به یکدیگر نشاان مي

 .دهد های روسازی رخ ميالیه

 

 (Woods2004&Buchananتوزیع تنش برشی در روسازی در سه حالت مختلف ) 21 -2شکل
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روند )ژئوگریدها( و یا های مورد اساتفاده، عمدتات یا به منظور مسالح کردن روساازی به کار ميژئوسانتتیک

ها( که در هر دو حالت موجب کاهش کاهش تنش در الیه روکش را به دنبال خواهند داشات )ژئوتکساتایل

ها بر کاهش ژئوسانتتیکاتصاال میان الیه روکش و الیه زیرین خواهند شاد. در این بخش اثر به کارگیری 

   .های روسازی بررسي خواهد شد مقاومت بین الیه

 آسفالتماسه روش به تنش جاذب هایالیهمیان 2-3-2

  .اساات آساافالت ماسااه هایالیهمیان از اسااتفاده انعکاسااي، ایترکه کنترل در هاروش موثرترین از یکي

اسمي   اندازه حداک ر معموال که است زیاد پذیریانعطاف و باال قیر درصاد  با آسافالتي مخلوطي آسافالت،ماساه

میلیمتر( دارد. درصاد   5/12میلیمتر و بعضاا  5/9متر )معادل حداک ر اندازه میلي 75/4ای برابر با  سانگدانه

 الیهمیان از اساااتفاده هنگام بنابراین .شاااودمي آن مدول کاهش به منجر آسااافالت ماساااه قیر باالی

 این و نداده افزایش را روساازی ساازهای ظرفیت آسافالت،ماساه ضاخامت افزایش زی،در روساا آسافالتماساه

 از اساتفاده به توجه با .شاودمي اجرا  )میلیمتر 25)  این  1 با برابر حداک ر با ضاخامت معموال الیهمیان

 آب نفوذ برابر در الیهمیان این که گفت توانمي الیهمیان نوع این در موجود بندیو دانه قیر باالی مقادیر

 با طرفي از دهد.مي نشااان خوبي عملکرد خود از متناوب هایبارگذاری برابر در داشااته و باالیي مقاومت

 یساازه در زیاد بسایار هایکرنش ایجاد از باال تنش جذب با تواند مي الیهاین میان باال، شاکل تغییر به توجه

 با الیه این آورد. عمل به ممانعت روسااازی سااطح به هاکرنش این از انتقال و نماید  جلوگیری روسااازی

 سااطح به ترک رساایدن برای نیاز مورد زمان افزایش باعث تواند ترک مي مرکز در تنش تمرکز کاهش

 ضاد  یالیه یک عنوان به الیهمیان نوع این عملکرد که توان گفتمي فوق دالیل به توجه با گردد. روساازی

 که زماني نمود بیان توانمي یانگ توساط آمده بدسات نتایج. با توجه به باشاد مي توجه قابل بسایار ترک

.  دهدمي نشاان خود از را عملکرد بهترین الیهمیان باشاد،مي ساانتیمتر 3-2 بین هاالیهمیان این ضاخامت

 800 و مگاپاسااکال 400 بین الیهمیان یمدول االسااتیساایته که اساات بهینه زماني ضااخامت این البته
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 این در قیر باالی مقادیر از باید  هاالیهاین میان خاص عملکرد به توجه با همچنین باشااد. مگاپاسااکال

 .باشد درصد مي 10تا  5/7این مقدار بین  که است داده نشان قبلي تجربیات گردد. استفاده هاالیهمیان

و  گرفت صاورت اوکالهاما ایالت در 1995 ساال در آمریکا، در آسافالتماساه هایالیهمیان از اساتفاده اولین

های انعکاساااي در برابری ترک 5/4متر منجر به کاهش میلي 4/25ای به ضاااخامت الیهاساااتفاده از میان

های انعکاسااي در پروژه مذکور، به دلیل ضااخامت  روکش آساافالتي شااد. علیرغ  کاهش قابل توجه ترک

 منظور به راه زودهنگام بازگشاایي و آسافالت،ماساه الیهمیان مدول بودن متر(، ک میلي 38ناکافي روکش )

 توصایه دلیل همین به شادند. مشااهده راه در قیر روزدگي و شادید  شایارشادگي هایترافیک، خرابي عبور

 سااخت از پس روز دو روکش متر باشاد و الیهمیلي 4/25آسافالت کمتر از الیه ماساهضاخامت میان که شاد 

 واقع اساتفاده مورد متعددی هایپروژه در آسافالت ماساه الیهمیان بعد، به زمان آن از .شاود اجرا الیه،میان

 روکش همراه به آسافالتماساه الیهمیان ، 2003 ساال در ایلینویز ایالت ونقلحمل دپارتمان .اسات شاده

 بتني روساازی مذکور، جاده اصالي روساازی کرد. اجرا جاده یک خوردهترک روساازی روی بر را آسافالتي

 که بود متر 5/30 با برابر اجرایي درزهای طولي فاصااله با (JRCP) 1اجرایي درزهای دارای شاادهتقویت

 الیاهمیاان کاه گردیاد  مشااااهاده نهاایات در .بود شاااده آن اجرا روی بر متعاددی آسااافاالتي هاایروکش

 سااخت عملیات اجرای از پس ساال 3 مدت در انعکاساي هایترک درصادی 21 کاهش موجب آسافالتماساه

 در آسافالتماساه الیهمیان ایلینویز، ایالت در 2003 ساال پروژه از پس. شاد  آسافالتي روکش و الیهمیان

 به الیهمیان این که دادند  نشاان مشااهداتو  شاد  واقع اساتفاده مورد ایلینویز ایالت در نیز دیگر منطقه چهار

 دپارتمان D335 و D331 نشاریه اسااص بر .شاد  انعکاساي هایترک درصادی 49 کاهش موجب متوساط طور

 مخلوطي محلي، یماساه شاامل آسافالت میتواند  ماساه سااخت برای اساتفاده مورد منابع فلوریدا نقل و حمل

 و تجاری یماساه و معدني  فیلر ها مانند افزودني از برخي همراه به محلي یماساه محلي، هایماساه انواع از

  2/1مورد اساتفاده از الک  هایتمامي سانگدانه باید  اساتاندارد همین اسااص بر باشاد. مصانوعي هایسانگدانه

 

1 - JOINTED REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP) 
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 اساتفاده های موردسانگدانه متر باشاد(. فیلرهای معدني ومیلي 5/12این  رد شاوند )ابعاد آنها کوچکتر از 

 نباید  و شاود اساتفاده شاکساته دارای ساطوح هایسانگدانه از باید  باشاند. فسافات درصاد  1دارای  باید  حداک ر

 درصاد  7 دارای حداک ر تواند ها ميماساه دهند. نشاان شاکلي تغییر خود از وارده فشاار برابر در سانگدانه

 اسات گیاهان یریشاه و خاک آلي هرگونه از عاری که مقاوم و ساخت هایسانگدانه از و باشاند  رص خاک

 اساتقامت میزان و مصاالح ریزدانه وزن که گردد باعث مصاالح نمودن خشاک فرآیند  اگر باشاد. شاده تشاکیل

 اساتقامت کاهش تا میزان نمود اضاافه آن به معدني فیلر نیاز مورد مقدار به میتوان کند  پیدا کاهش مخلوط

 و نچساابند  به ه  رص هایدانه تا که گردد حاصاال اطمینان باید  اختالط هنگام گردد. جبران مخلوط

 در نقل فلوریدا و حمل اداره D331 نشاریه اسااص بر آسافالت ماساه بندیدانه نگردد. ایجاد رساي هایگلوله

 .است شده ارائه 2 جدول

 فلوریدا D331آسفالت نشریه بندی ماسهدانه 2 -2جدول

 

 بین آسافالتماساه قیر درصاد  که کرد بیان میالدی 1961 ساال در  1کنتاکي ایالت ایهبزرگراه دپارتمان    

 این همچنین .شااوداسااتفاده مي آن هایساانگدانه در فیلر درصااد  5 از حداک ر و بوده درصااد  10 تا 7

 .کرد ارائه 3 جدول مطابق را آسفالتماسه دهندهتشکیل هایسنگدانه بندیدپارتمان، دانه

 

1 - KENTUCKY DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
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 تشکیل دهنده ماسه آسفالتهای بندی سنگدانهدانه 3 -2جدول

 

 با آسافالتي توپر مخلوط آسافالتماساه که کرد بیان میالدی 2000 ساال در 1آمریکا ارتش مهندساین انجمن

 در موجود 2VMAزیاد مقدار دلیل به که بوده میلیمتر 5/9از کمتر هایساانگدانه اساامي اندازه حداک ر

 شایارشادگي برابر در کمي مقاومت و اسات رایج آسافالتي هایمخلوط از بیشاتر قیر درصاد  دارای مخلوط،

  لجدو مطابق را آسافالتماساه دهندهتشاکیل هایسانگدانه بندیدانه آمریکا، ارتش مهندساان انجمن .دارد

 کرده است. ارائه 4-2

 های تشکیل دهنده ماسه آسفالتبندی سنگدانهدانه 4 -2جدول

 

 

1 - US ARMY CORPS OF ENGINEERS 

2 - VOIDS IN MINERAL AGGREGATE 
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 با آسافالت راماساه در اساتفاده برای مناساب قیر میالدی، 2006 ساال در 1رجینا شاهر سااخت وسااز اساتاندارد

 طرح اسااتاندارد، این مطابق اساات. کرده توصاایه گرادسااانتي درجه 25 دمای در 150-200 نفوذ درجه

 چکش توساط مخلوط تراک  تعداد و بوده مارشاال اختالط طرح روش بر منطبق آسافالتماساه اختالط

 باشاند. 5-2 جدول اعداد بر منطبق باید  مخلوط هوای درصاد  و ،3رواني مارشاال،  2مقاومت مارشاال، مقادیر

 2-6 جدول مطابق آسافالتماساه دهندهتشاکیل هایسانگدانه بندیهمچنین بر طبق این اساتاندارد، دانه

 است.

 پارامترهای طرح اختالط مارشال برای ماسه آسفالتمقادیر  5 -2جدول

 

 دهنده ماسه آسفالتهای تشکیلبندی سنگدانهدانه 6 -2جدول

 

 

1 - CITY OF REGINA STANDARD CONSTRUCTION SPECIFICATION 

2 - STABILITY 

3-  FLOW 
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 بندی دانه دارای آسافالت ماساه ،234 شاماره نشاریه ایران، هایراه آسافالتي روساازی نامه آیین اسااص بر

دانه به مربوط که نامه آیین این 1-9 جدول 6 نوع بندی دانه از که باشاد مي 2-7 جدول در شاده نشاان داده

 .است آمده دسته ب است آسفالتي هایمخلوط ندی پیوستهب

 ایران  234 نشریه در آسفالت ماسه بندیدانه 7 -2جدول

 

 راه رویه از ساانتیمتر ده از بیش تراز در اگر آسافالتي ماساه مخلوط ،234 شاماره نشاریه اسااص بر همچنین

 هانمونه طرف هر در ضاربه 50 اعمال با و آشاتو T-245 مارشاال روش براسااص آن فني معیارهای بگیرد قرار

 از کمتر تراز برای اسات. شاده داده نشاان 8-2 جدول در که بود خواهد  فوق نامه آیین 16-9شارح جدوله ب

 .باشد مي برابر رویه الیه هایآسفالت با الیه این معیارهای سانتیمتر 10

 ایران  234 شماره نشریه در آسفالت ماسه فنی مشخصات 8 -2جدول

 

 برای مناسااب و نهایي طرح عنوان به را زیر بندی جمع توانمي آنها مقایسااه و موجود منابع مشاااهده با

 نامهآیین بر منطبق جزییات، تمام با لزوما طرح این نمود. پیشانهاد تهران شاهر در آسافالت ماساه اجرای

  .برگیرد در نیز شده مشاهده پژوهش این در که را بیشتری تجارب تواند مي و نخواهد بود ایران

  5/9میلیمتر )حداک ر اندازه  75/4اسامي  اندازه حداک ر با مصاالح از امکان صاورت در گرددمي پیشانهاد

 نهایت در میتوان باشاد  نداشاته وجود انکان این که صاورتي در که درحالیسات میلیمتر( اساتفاده گردد. این
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 بر نمود. اساتفاده توانمیلیمتر( نیز مي 12میلیمتر )حداک ر اندازه  5/9با حداک ر اندازه اسامي  مصاالح از

مي توان   0-12ورت از مصااالح و در غیر اینصاا  0-9مصااالح  از ترجیحات بندیدانه در اصااطالح اساااص این

 از شاهرداری تجربه دوم نوع مصاالح و آسافالت ماساه از ایران نامهآیین تعریف اول اساتفاده نمود. مصاالح نوع

 مورد دو هر باشاد مي موجود ادبیات در که تعاریف گساترگي به توجه با که باشاد آسافالت مي ماساه اجرای

 و 5 شاماره ندیبدانه بر منطبق ترتیب به مخلوط دو این برای پشانهادی بندیدانه بود. خواهد  قبول قابل

 .باشد مي ایران هایراه آسفالتي نامه روسازیآیین 234نشریه  1-9جدول  6 شماره

 مقادیر گردد.مي پیشانهاد مارشاال چکش ضاربه 50 با و مارشاال روش اسااص بر الیهمیان اختالط طرح

 به نگاهي با نیز و فوق مطالعات اسااص آسافالتي بر ماساه الیهمیان پارامترهای حدود عنوان به 9 جدول

 8-5 مقدار حداقل .گردید  تعیین های مشاابهاندازه حداک ر با مصاالح برای ساوپرپیو روش در مندرج حدود

مقادیر درصاد برای  5/9تا  5/7قیر  مقدار و گرددمي توصایه آسافالتي ماساه مخلوط برای معدني فیلر درصاد 

 گردد.اولیه تعیین درصد قیر بهینه به روش مارشال پیشنهاد مي

 ایران  234 شماره نشریه در آسفالت ماسه فنی مشخصات 9 -2جدول
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 در شاده ارائه روش از توانمي نیز آسافالت ماساه روش به تنش جاذب الیهمیان اجرای نحوه خصاوص در

 هی  الیهمیان عنوان به آسافالت ماساه اجرای واقع در نمود. اساتفاده گرم هایآسافالت برای 234نشاریه

 نوع این اجرای خصاوص در که اینکته تنها ندارد. مساتقل آسافالتي قشار یک عنوان به اجرای آن با تفاوتي

 اسات ممکن الیه این زدن غلتک حین در که اسات مشاکالتي باشاد  داشاته اسات تفاوت ممکن آسافالت

 شاکساته ماساه از و بوده ساانتیمتر 5 از بیش الیه ضاخامت که زماني این مشاکالت معموال بیاید. بوجود

 در طرح اجرایي موارد سایر همچنین و شکسته ماسه از استفاده ضرورت .افتد مي اتفاق باشاد  نشاده اساتفاده

 .خواهد آمد  ادامه در اجرایي لیست چک

 روش چیپ سیلهای جاذب تنش به میان الیه 2-3-3

 روش مشاابه نمود اجرا توانمي را تنش جاذب الیهمیان که دیگری روش شاد  اشااره این از پیش که همانطور

 با روش این که شاد  اشااره طورهمین شاد. خواهد  پرداخته آن به بخش این در که اسات سایل چیپ اجرای

 نشاریه ایران، هایراه آسافالتي روساازی نامه آیین شاده تعریف روش الساتیک پودر حاوی قیر اساتفاده از

 مصاالح با ایالیه یک ساطحي آسافالت مانند  معموالت قشار این نامهآیین این طبق باشاد.مي 234شاماره 

 کاتیونیک قیرآبه یا و الساتیک پودر با شاده اصاالح قیر از اساتفاده با و میلیمتر 5-10اندازه  یک سانگي

 پودر با شاده اصاالح قیر حاوی سایلچیپ اما شاود.مي اجرا (CRC-CPترجیحات نوع (پلیمری  شاده اصاالح

 هایمخلوط همه همانند  .شااد نیز نامیده مي SAMI-Rالیه اساات که در گذشااته میان نوعي السااتیک

  شاود.مي تشاکیل  1فیلر و قیر سانگدانه، از الساتیک پودر با شاده اصاالح حاوی قیر سایلچیپ آسافالتي،

 شاودمي تعیین ASTM C-117 اساتاندارد اسااص بر الیهمیان این اساتفاده در مورد هایسانگدانه بندیدانه

 سایلچیپ در اساتفاده مورد قیر. باشاند  شاده تهیه شاکساته از مصاالح کامل طور به باید  آن هایسانگدانه و

 هایتنش جذب به منجر که کند مي فراه  ایاالساتیسایته الساتیک، خاصایت پودر با شاده اصاالح قیر حاوی

 

1 - FILLER 
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 مورد قیر شاود.مي روکش الیه در هاترک انعکاص مانع و زیری شاده هایالیه هایترک حرکات از ناشاي

 در قیر شاود.مي تشاکیل فرساوده 1هایالساتیک پودر درصاد  20 و معمولي قیر درصاد  80 از معموال اساتفاده

 از. گرددمي زیرین الیه بندیآب باعث همچنین و نشاان داده خود از خوبي مقاومت خوردگيترک مقابل

 این که اسات آنها از مجدد اساتفاده و فرساوده هایپودر الساتیک بازیافت قیر، این از اساتفاده مزایای دیگر

 حاوی سایلچیپ از تصاویری ،2-22 شاکل .شاودمي محیطي محساوبزیسات نظر نقطه از مزیت یک مسااله

 .دهد مي نشان را تنش جاذب الیهعنوان میان به الستیک پودر با شده اصالح قیر

 

 الستیک پودر با شده اصالح قیر حاوی سیلچیپ 22 -2شکل

 الیهمیان عنوان به الساتیک پودر با شادهاصاالح قیر حاوی سایلچیپ سااخت در سانگدانه و قیر اعمال نرخ

 پودر با شاده اصاالح قیر سااخت نحوه و مصاالح. گیردمي صاورت سایلچیپ طراحي مشاابه جاذب تنش

 طراحي به متعددی مقاالت و هاگزارش .اسات شاده آورده ASTM D 6114-97 اساتاندارد الساتیک در

 (Greene et al., 2012)همکاران و 2گرین اند.کرده اشااره الساتیک پودر با شادهاصاالح قیر حاوی سایلچیپ

 الیهمیان عنوان به الساتیک پودر با شادهاصاالح قیر حاوی سایلچیپ از اساتفاده بررساي گزارشاي به طي

 به PG 64-22 قیر از گزارش این در شااده بررسااي الیهمیان ایالت فلوریدا پرداختند. در در تنش جاذب

 

1 - CRUMB RUBBER  

2 - GREENE 
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 پودر با شادهاصاالح قیر د.بو شاده اساتفاده  80و  40،  120مش اندازه با هایپودر الساتیک و پایه قیر عنوان

 توساط یکنواخت صاورت به سااس و شاد  ریخته راه روی بر مربع متر بر /. گالن8 تا 6،0 نرخ با الساتیک

 مربع یارد بر مکعب فوت /.33 تا /.26 ساانگدانه اعمال نرخ با و 6 الک شااماره چشاامه اندازه با ساانگدانه

 از واشاانگتن ایالت در خود پژوهش در (PETERS & Schultz, 1987)2شااولتز و پیترز .شااد  پوشااانده

 الیهمیان کردند. تفادهاسا  تنش جاذب الیهمیان عنوان الساتیک به پودر با شادهاصاالح قیر حاوی سایلچیپ

 و مربع، یارد بر گالن/. 35با نرخ اعمال  AR-4000ویساکوزیته  اسااص بر شاده بندیقیردرجه مذکور حاوی

.  بود مربع یارد بر پوند  25 اعمال نرخ با 10 شاماره تا هایالک محدوده در بندیدانه با شاکساته سانگدانه

 عنوان به الساتیک پودر با شادهاصاالح قیر حاوی سایلطراحي چیپ میالدی، 2006 ساال در 3ژئوپیو نشاریه

 متر بر لیتر 2/2 تا 8/1 اعمال نرخ با پلیمر با شادهقیر اصاالح از اساتفاده صاورت به را تنش جاذب الیهمیان

 ,Mukhtar & Dempsey) 4مختار و دماساي. بیان نمود میلیمتری 10 هایسانگدانه بردن کار به و مربع

 الساتیک پودر و پایه قیر از ترکیبي را سایلچیپ صاورت به تنش جاذب الیهمیان در موجود قیر (1996

 یارد بر /. گالن6/. تا 4/. این  و با نرخ 375تا  /.25 ضاخامت با شاده،ترکیب قیر تحقیق این در. کردند  بیان

 یارد بر پوند  40 تا 35 نرخ با اندازههای ه سانگدانه سااس شاد مي ریخته قدیمي روساازی روی بر مربع

 در AR-1000 آریزونا، ایالت در ایجاده در پایه قیر م ال، برای شادند.مي کوبیده و ریخته قیر روی بر مربع

 شاودمي مالحظه. شادند  یکدیگر مخلوط با درصاد  25 به 75 نسابت با الساتیک پودر و قیر و شاده گرفته نظر

 پخش نرخ با را هامتفاوت ساانگدانه هایبندی دانه و قیرها انواع از وساایعي طیف مختلف محققان که

 فصال در نیز هاروش از این برخي اند.کرده انتخاب سایل چیپ روش به تنش جاذب الیهمیان برای متفاوت

 نهایت در .خودداری شاد  آنها مجدد ذکر از اینجا در که شاد که د ارائه بیشاتر جزئیات با تحقیق این یک

 

1 - MESH 

2 - PETERS AND SCHULTZ 

3 - GEOPAVE 

4 - MUKHTAR AND DEMPSEY 
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 در متحده ایاالت نیروی هوایي کانادا، اونتاریو ایالت در شاده انجام تحقیقات شاامل که مطالعات بندی جمع

 این در گرفته صااورت مطالعات سااایرو  فلوریدا ایالت ویرجینیا، ایالت ،واشاانگتن ایالت، نیومکزیکو ایالت

 این در ساایل چیپ روش به جاذب تنش الیهمیان اجرای نحوه و اختالط طرح نحوه خصااوص در پروژه

   .گرددمي ارائه قسمت

 انتخاب قیر 1-3-3-2

 با شاده اصاالح مواقع اک ر شاده )در اصاالح قیرهای از عمدتا الیهمیان این سااخت در شاد  اشااره که همانطور

 .است آمده 10-2ل جدو در استفاده مورد قیرهای انواع خالصه است. شده استفاده( پودر الستیک

 تنش جاذب هایالیهمیان در استفاده مورد قیر انواع 10 -2جدول

 

مورد   هاالیهمیان در اساتفاده برای الساتیک پودر با اصاالح برای که قیرهایي شاودمي مشااهده که همانطور

مورد   200/150قیر  آنها ترین شااود. نرممي شااامل را نرم قیرهای اند عمومات گرفته اسااتفاده قرار مورد

 AR4000 قیر اما اسات. توجیح قابل نیز محیط آن سارد هوای دلیل به که اسات اونتاریو ایالت اساتفاده در
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دارد.   بیشاتری همخواني 100/85قیر  مشاخصاات با تقریبا اسات و نرمي نسابتا قیر نیز واشانگتن ایالت

 مجموع در اما دهد. پوشاش را 70/60و  100/85قیر  نوع دو هر تواند مي حدی تا نیز AC20قیر همچنین

 آروماتیک درصاد  با قیرهای اسااساا .اسات تر نرم قیرهای از اساتفاده بر روی تاکید  که کرد مشااهده توانمي

 قیرهای شاده پیشانهاد نیز متحده ایاالت هوایي نیروی به مربوط در ردیف که )درصاد  21 از بیشاتر( بیشاتر

 قیر شاودمي توصایه لذا دارند. الساتیک پودر با بهتری امتزاج و قابلیت اختالط قیرها این و هساتند  ترینرم

مورد اساتفاده   70/60انتخاب گردد که البته با قیر رایج  100/85نوع  از نیز تهران شاهر برای اساتفاده مورد

 فراه  ساختي به را الساتیک پودر با اختالط شارایط 70/60قیر  در شاهر تهران متفاوت اسات. اما اساتفاده از

 و ایهزینه نظر از ه  را دیگری مشاکالت که بود خواهد  باالتری مراتب به اختالط دمای نیازمند  و آوردمي

  .نمود خواهد  ایجاد اجرایي لحاظ از ه 

 قید  ایران 234 شاماره نشاریه در که ، همانگونه300/200و  150/120قیرهای  وجود صاورت در همچنین

 294 شاماره نشاریه 5 شاماره جدول برد. بهره الساتیک پودر با اصاالح برای نیز قیرها این از توانشاده، مي

 عنوان به 300/200و  150/120 قیر نوع دو تنها کنار در را محلول و امولسایوني قیرهای از انواع تعدادی

 تاکید  که گرددمي است. مشاهده نموده مطرح ساطحي هایآسافالت در اساتفاده برای مورد قبول هایگزینه

 با فوق قیرهای اصاالح داشات توجه باید  اینکه باشاد. ضامنمي نرم قیرهای از روی اساتفاده بر نیز نشاریه این

 زیادی حد  تا فوق قیرهای گرانروی و ساختي بر تنش جاذب الیهمیان عنوان اساتفاده به برای الساتیک پودر

 قیر اصاالح برای قبول مورد گزینه عنوان به تواند مي نیز الساتیک پودر وزني درصاد  20 افزودن .افزاید مي

 شارایط هی  تحت شاودمي توصایه و اسات افزودني نوع این از اساتفاده مقدار حداک ر مقدار این .گردد مطرح

 قابل مجری مشااهدات  به بنا  نیز درصاد  15 تا مقادیر  دنگیر قرار اساتفاده مورد درصاد  20از باالتر مقادیر

 توانمي را آن مناساب بندی دانه و آن تولید  نحوه الساتیک، پودر حاوی قیر مشاخصاات .بود خواهد  قبول

 .نمود اجرا و استفاده 234نشریه  دستورالعمل طبق

 

 انتخاب سنگدانه 2-3-3-2
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 شان از ای الیه چند  یا یک ساطحي آسافالت در مصارفي هایسانگدانه ،234 نشاریه مشاخصاات طبق بر

 ساخت مقاوم، باید  مصاالح شاود.مي تهیه گدازی آهن هایکوره سارباره یا و شاکساته کوهي سانگ شاکساته یا

 گرد و رص الی، اندودهای و پوشاش خاکي، هایکلوخه و شاکننده ساسات، هایمکعبي بوده و فاقد دانه و

 مجاز مقدار نیز و جوی شارایط مقابل در دوام و مکانیکي و ساایشاي مقاومت نظر از هاسانگدانه .باشاد  سانگ

 همین و شاده قید   234 نشاریه 2-7شارایطي باشاند که در جدول دارای باید  آنها موجود در مضار مواد

 در باشااد. اما برقرار نیز الیهمیان در اسااتفاده مورد هایساانگدانه برای مکانیکي باید  و فني مشااخصااات

 اختصااصاي کمي تنش جاذب الیهمیان برای تواند مي شارایط اندازه ذرات، و هاسانگدانه بندیدانه خصاوص

 مخلوط سانگي مصاالح مشاابه و ریزدانه عمدتا تنش جاذب هایالیهدر میان اساتفاده مورد سانگدانه باشاد. تر

 شارح به جهاني تجارب در شاده اساتفاده سانگي مصاالح مشاخصاات یا و بندی دانه باشاد.مي سایل چیپ

 .است 11-2 جدول

 تنش جاذب الیهمیان در استفاده مورد سنگی مصالح بندیدانه 11 -2جدول
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 آسافالت ماساه مشاابه بندیدانه یک از که کانادا اونتاریوی ایالت از غیر به گرددمي مشااهده که همانطور

 اساات. گرفته قرار اسااتفاده مورد اندازه یک نساابتا بندی دانه یک موارد سااایر در اساات، اسااتفاده نموده

 از تردرشات بسایار نظر به که اسات شاده انتخاب  )میلیمتر19 (فلوریدا ایالت در هااندازه سانگدانه بزرگترین

  5/9 اندازه بزرگترین شاودمي مشااهده که همانطور موارد ساایر آید. درمي مصاارف این قبیل معمول اندازه

 اصاالح قیر از مخلوطي صاورت به را تنش جاذب الیهمیان نیز 234 نشاریه اسات. در  شاده انتخاب میلیمتر

 به توجه با البته اسات. نموده گزارش میلیمتر 10 تا 5 اندازه یک هایو سانگدانه الساتیک پودر با شاده

میلیمتر ه  بعضاا مجاز بوده اسات.   18/1و  36/2تا  هاسانگدانه اندازه نمود که مشااهده توانمي 10 جدول

(  8میلیمتر )الک شاماره 36/2میلیمتر برای بیشاترین ساایز سانگدانه و حد پایین تا  10از اینرو حد باالی 

های بندی انتخابي در تجربهگردد. الزم اساات تا ارزیابي عملکرد میداني دانهپیشاانهاد ميبرای حد پایین 

 آتي شهر تهران انجام گیرد تا اصالحات آتي بر این اساص انجام شود.  

 

 طرح اختالط 2-3-3-3

ایالت   .اسات آمده 12-2 جدول در خالصاه طور به تنش جاذب الیهمیان اختالط طرح با مرتبط پارامترهای

 هوایي نیروی و اونتاریو ایالت و اسات نموده انتخاب را کمتری سانگدانه آن تبع به و قیر مقادیر ویرجینیا

 به  .اسات واشانگتن اساالت به متعلق ه  میاني مقادیر اند.کرده انتخاب را بیشاتری مقادیر ایاالت متحده

 در باید  که اسات اساتفاده مورد سانگدانه و قیر میزان همخواني اسات اهمیت حائز ابتدا در رساد آنچهمي نظر

 شاود.مي پیشانهاد فعلي شارایط در وساط حد  عنوان به واشانگتن ایالت مقادیر نهایتا گیرد.  قرار مدنظر اجرا

 و گرفته قرار ارزیابي مورد تهران شااهر هایتجربه در باید  آن از پس و اجرا حین در آن عملکرد ارزیابي

 .گیرد قرار بیشتر ارزیابي مورد آتي اصالح برای آن بازخورد
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 جهانی تجارب در هاالیهمیان طراحی جزئیات 12 -2جدول

 

نوع   قیر، نوع نظر از مطابقت بیشاترین تهران شاهر برای فوق هایانتخاب در که اسات ذکر به الزم مجموع در

امکان   صورت در یا 100/85 قیر .است گرفته صورت واشنگتن ایالت مطالعات با طراحي مقادیر و بندی دانه

، و مقادیر 8میلیمتر تا شاماره  5/9الک  از بندی دانه با شاکساته سانگ نوع از ، مصاالح150/120تر  نرم  قیر

کیلوگرم بر متر مربع )کیلوگرم ب متر مربع(  6/13لیتر بر متر مربع )لیتر بر متر مربع( باا  3/2پخش 

 باشد.الیه جاذب تنش اجرا شده به روش چیپ سیل در شهر تهران مياین تحقیق برای میانپیشنهاد 

نشاریه  در شاده ارائه روش از توانمي نیز سایل چیپ روش به تنش جاذب الیهمیان اجرای نحوه خصاوص در

 آماده وضاعیت 1-7-7، در بخش 234نشاریه  هفت  فصال نمود. در اساتفاده ساطحي هایآسافالت برای 234

جزئیات پخش و  3-7-7در خصااوص نحوه قیرپاشااي، و در بخش  2-7-7سااازی سااطح راه، در بخش 

و شارایط کنترل  11-7 فصال در شاده ارائه فصالي هایها بیان شاده اسات. محدودیتکوبیدن سانگدانه
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این نشاریه نیز در خصاوص اجرای میان الیه جاذب تنش به روش چیپ   12-7ترافیک ارائه شاده در فصال 

الیه جاذب تنش شامل مراحل یل مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما به طور کلي، فرآیند ساخت میانس

 باشد.زیر مي

 روسازی سطح کردن تمیز •

 راه سطح روی بر قیر پاشیدن •

 هاسنگدانه کردن پخش •

 زدن غلتک •

 )شده اصالح امولسیوني قیر از استفاده صورت در تنها( گیرش برای امولسیوني قیر به دادن فرصت •

 سست هایسنگدانه کردن جارو •

 )لزوم صورت در( فاگسیل یا پوششي الیه اعمال •

 غبار و گرد از راه ساطح بایساتيمي تنش جاذب الیهمیان و روساازی ساطح بین مناساب پیوندی ایجاد جهت

 شاهری از مناطق در معموالت(. 23-2)شاکل  گردد جاروب باید  راه ساطح منظور بدین .گردد پاک زائد  و مواد

 هایدانه و( 24-2)شاکل  قیر ترتیب به راه، ساطح کردن تمیز از پس .گرددمي اساتفاده جاروهای برقي

 شوند.بر روی سطح راه پخش مي (25-2)شکل  سنگي

 

 سیلچیپ روش به الیهمیان اجرای از قبل روسازی سطح کردن تمیز 23 -2شکل
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 سیل چیپ روش به الیهمیان اجرای منظور به امولسیونی قیر پاشیدن 24 -2شکل

 

 سیل چیپ روش به الیهمیان اجرای منظور به هاسنگدانه پخش 25 -2شکل
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پخش   از پس بالفاصله باید  آسفالتي، مخلوط داخل سیلي در چیپ الیهمیان هایسانگدانه نشااندن منظور به

 عبورهای (. تعداد26-2نمود )شاکل  غلتک الساتیکي چرخ هایغلتک از اساتفاده با را ساطح سانگدانه،

 جانشاااندن برای معموالت  )بادی( السااتیکي چرخ هایغلتک .باشااد نمي عبور سااه از معموالت کمتر غلتک

 به چسابیدن خاطر به هادانه اسات ممکن اما روند.مي کار به روساازی و الیهمیان درگیر کردن و هاسانگدانه

 هایغلتک همچنین .دهد مي رخ کار ابتدای در بیشتر امر این .شوند  جدا الیهسطح میان از غلتک الستیک

 شاوند. بندیدانه خوردن ه  به و هاسانگدانه شادن شاکساته باعث زیادشاان وزن با ممکن اسات فوالدی چرخ

 غلتک با که هایالیمیان نهایي تساطیح و اتوکشاي برای تن ساه از کمتر وزن با چرخ فوالدی هایغلتک اما

 اساتفاد توانمي صاورتي در فوالدی چرخ هایغلتک از .باشاند مي مناساب اسات، متراک  شاده الساتیکي چرخ

 برای گزینه این که داشات توجه باید  اما شاود. پوشایده الساتیکي الیه یک با فوالدی غلتک، ساطح که نمود

 زیر در تنش توزیع که چرا نیساات. مناسااب باشااند،مي هاچرخ شاایارشاادگي مساایر دارای که هایيراه

 که هایگون به باشاد مي یکنواخت غیر صاورت به دارای شایارشادگي هایراه در فوالدی چرخ هایغلتک

 غیر توزیع این بود. خواهد  زیاد دیگر هایمحل در و شاده ک  شایار هایمحل در غلتک زیر اعمالي فشاار

 .است مضر الیهمیان ساخت برای تنش یکنواخت

 

 الستیکی چرخ غلتک از استفاده با سیلچیپ روش به تنش جاذب الیهمیان اجرای 26 -2شکل
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 طرح پیشنهادیوم  :  سفصل 
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 مقدمه  3-1

هاای پاایلوت اجرایي و همچنین کیفي بودن نتاایج جهات ارزیاابي بر و پرهزیناه بودن طرحباا توجاه باه زماان

 تر در طرح پژوهشي به شرح زیر انجام آزمایش زیر پیشنهاد شد.تر و سریعدقیق

 طرح آزمایشگاهی پیشنهادی 3-2

 

 هاونهجهت بارگزاری نم UTM-14دستگاه  1 -3شکل

 

  یکینامید یبارگذار دستگاه در شیآزما مورد یآسفالت الیه وبتنی  یهادال نمونه از یکیشماتشکل  2 -3شکل
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 دانه مصرفیمشخصات سنگ 3-2-1

در  ای، تعیین شااخ  تورق، تعیین درصاد افت وزنيهای تعیین حدود اتربرگ، تعیین ماساهانجام آزمایش

آنجلس، تعیین افت وزني در مقابل ساولفات سادی  و تعیین درصاد شاکساتگي  مقابل ساایش به روش لوص

هاای مختلف بر اسااااص اساااتاانادارد  بنادی مصاااالح سااانگي باا انادازهدر یاک جبهاه و دو جبهاه و داناه

AASHTO:T27 پیشنهاد شد  1-3به شرح جدول  شستشو)تر( برای مصالح سنگي و همچنین با روش. 

 های مربوط به مصالحآزمایش 1 -3جدول

 هاشرح آزمایش 

 AASHTO T-176 ای ارزش ماسه

 

 بندی نوع دانه 

 آنجلسدرصد سایش به روش لوص

AASHTO T-196 
 تعداد دور

 درصد سایش 

 حد رواني

 حدود اتربرگ

AASHTO T-90 
 حد خمیری

 ضریب خمیری

 در یک جبهه
 درصد شکستگي مصالح سنگي 

ASTM D-5821 در دو جبهه 
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 مشخصات قیر  3-2-2

شاد مورد اساتفاده در طرح آزمایشاگاهي پیشانهاد  تعیین مشاخصاات قیر شااهد و اصاالح 2-3بر طبق جدول 

 های کالسیک و عملکردی قیر و مقایسه نتایج آن پرداخته شد.شد که در ادامه به انجام آزمایش

 

 

 

 

 
 چسبندگي قیر به مصالح سنگي 

AASHTO T-182 

 درصد تطویل و تورق تطویل

BS -812 تورق 

 درصد افت وزني  ریزدانه

AASHTO T-104 دانهدرشت 

 دانهمقاومت فشاری سنگ خشک

AASHTO T-176  اشباع 
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 مورداستفاده ریق یرو بر جیرا شاتیآزما 2 -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشات قیر خال 

 روش آزمایش

ASTM AASHTO 

 D70 T228 25 وزن مخصوص در 

 D5 T49 متري لیم0.1ثانیه( برحسب  5گرم در  100)  25 ی نفوذ در درجه

 D36 T53 گرادحلقه ( برحسب درجه سانتي  –حداقل نرمي ) ساچمه 

 D113 T51 برحسب سانتیمتر 25 مقدار کشش در 

 D2042 T44 حاللیت در تری کلرواتیلن برحسب درصد 

 D92 T48 گرادی اشتعال برحسب درجه سانتي درجه

 D2170 T201 ) سانتي استوکس(  120 کند رواني کنماتیک در

 D2170 T201 ) سانتي استوکس(  135 کند رواني کنماتیک در

 D2170 T201 ) سانتي استوکس(  160 کند رواني کنماتیک در

 D1754 T179 پنج ساعت ( افت حرارتي ، درصد  -163 لعاب نازک )

 - - متر میلي  0.1نفوذ بعد از آزمایش افت حرارتي برحسب  ی درجه

 - - ی نفوذ اولیهی نفوذ بعد از آزمایش به درجهنسبت درصد درجه

 - - متر برحسب سانتي 25 مقدار کشش قیر بعد از آزمایش
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 الزم ترک عرض جادیا یبرا یدست برش دستگاه 3 -3شکل

 

 شیآزما در موردنظر ترک عرض جادیا یبرا یدست برش دستگاه 4 -3شکل

 

 بتنی هیال یرو کیژئوسنتت نصب از پس نمونه 5 -3شکل

 

 (یخمش مد) نمونه یرو سربار یریقرارگ و نئوپرن یرو بر  شده یزیآمرنگ نمونه یریقرارگ ینحوه 6 -3شکل
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  UTM- 14با دستگاه  بارگزاریشرایط  3-2-3

بوده اسات که از نوع روغني   های اصالي بکار گرفته شاده در این آزمایشدساتگاه از UTM – 14 دساتگاه

 سازد.فراه  ميها را سازی ترافیک عبوری، بر روی نمونهباشد و توان بارگذاری باالیي جهت شبیهمي

  حدودات با مدول االساتیسایته ی  1ها بر روی اسااص الساتیکي از جنس نئوپرن ها، آنپس از سااخت نمونه

KPa 11000 سااختي  وMPa 6.45 برای  اسااتفاده از این نوع السااتیک یا نئوپرن شااوند.قرار داده مي

ها که برای بارگذاری  شاماتیکي از نمونه 2-3باشاد. شاکل ساازی و مدل کردن اسااص و بساتر ميشابیه

. همچنین  اساتهشاد  اساتفاده UTM -14ها از دساتگاه  دهد. برای بارگذاری نمونه، را نشاان مياند شادهآماده

شااد که بعد از انجام چند  میلیمتر اسااتفاده  100به قطر  دایروی  از ساارباریدر ابتدا برای واردکردن بار،  

سااانتیمتر  4متر و عرض سااانتي 15به سااربار خطي مسااتطیلي با طول بارگزاری به علت عدم عملکرد 

این نوع   باشاد. ساانتیمتر اختالف داشاته 2به اندازه به صاورتي که راساتای ترک و بارگذاری  تعویض شاد 

با فرکانس  2صاورت سایکلي نی  ساینوسايبه باشاد. بارگزاریشابیه سااز برش و خمش توامان مي بارگذاری

Hz 2 (5/0 تعریف 5/0ارگذاری،ثانیه ب )درجه ساانتیگراد انجام   25شاده آزمایش در دمای ثانیه اساتراحت

 . هر آزمایش با دو بار تکرار انجام در نظر گرفته شده است.شد 

 باشد.مي kPa 500که معادل تنش فشاری  kN 5 این بار برابر ماکزیم مقدار 

 *شرط پایان آزمایش

     

 

1-Neoprene Rubber   

2-Haversi cyclic load   

(شودگیری ميدرصد )که توسط شفت بارگذاری دستگاه اندازه 4رسیدن به کرنش عمودی  -1   

رشد ترک تا سطح نمونه -2  
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 برداری باا کیفیات*برای مشاااااهاده ترک از یاک لاپ تااب دارای نرم افزار و دوربین بااقاابلیات عکس

 .شد ( و امکان فوکوص در فواصل زماني مشخ  استفاده 16Mpixمناسب)

 

 طرح اختالط بتن برای یک مترمکعب بتن 3 -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 انواع نمونه ها 4 -3جدول

 3نمونه 2نمونه 1نمونه ردیف

 4cmساخت روسازی بتني با ترک    4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmبا ترک   ساخت روسازی بتني 1

 کتاجرای تک  کت و فایبرمت اجرای تک  کتاجرای تک  2

 6cmاجرای آسفالت معمولي الیافي 6cmاجرای آسفالت معمولي 6cmاجرای آسفالت معمولي 3

 برش نمونه ها  برش نمونه ها  برش نمونه ها  4

 

 لیتر 200 آب

 کیلوگرم 714 ماسه

 کیلوگرم 896 شن

 کیلوگرم 500 سیمان

 کیلوگرم بر مترمکعب 2310 وزن حجمي بتن
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 6نمونه 5نمونه 4نمونه ردیف

 4cmساخت روسازی بتني با ترک 4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   1

 کتاجرای تک  کتاجرای تک  کتاجرای تک  2

 6cmالیافي CRMBاجرای آسفالت  CRMB  6cmاجرای آسفالت  3
و  آسفالت معمولي   2cmسیل  اجرای چیپ

4cm 

 9نمونه 8نمونه 7نمونه ردیف

 4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   1

2 
 12-0اجرای تک کت و آسفالت معمولي 

2cm 
 کتاجرای تک  کتاجرای تک 

 2cmاجرای چیپ سیل  اجرای ژئوگرید  اجرای ژئوگرید  3

 CRMB0-19   6cmاجرای آسفالت  4cm  19-0اجرای آسفالت معمولي  4
اجرای ژئوگرید و اجرای آسفالت  

 4cmمعمولي 

 12نمونه 11نمونه 10نمونه ردیف

 4cmساخت روسازی بتني با ترک 4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   1

 2cmاجرای چیپ سیل  2cmاجرای چیپ سیل  2cmاجرای چیپ سیل  2

 اجرای ژئوگرید  اجرای ژئوگرید  اجرای ژئوگرید  3

 4cmالیافي   CRMB0-19اجرای آسفالت   4cmالیافي19-0اجرای آسفالت معمولي  CRMB0-19 4اجرای آسفالت  4
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 15نمونه 14نمونه 13نمونه ردیف

 4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   4cmساخت روسازی بتني با ترک   1

 CRMB 6-122cmاجرای آسفالت  CRMB 0-122cmاجرای آسفالت  122cm-0اجرای آسفالت معمولي  2

 اجرای ژئوگرید  اجرای ژئوگرید  اجرای ژئوگرید  3

 CRMB0-19  4cmاجرای آسفالت  CRMB0-19  4cmاجرای آسفالت  CRMB0-19  4cmاجرای آسفالت  4

 

 هادستورالعمل ساخت نمونه 3-2-4

 های بتنیساخت دال  :1مرحله 

میلیمتر و تهیه تیرچه به ابعاد  40میلیمتر به ضاااخامت  298*498برای سااااخت دال های بتني با ابعاد 

میلیمتر اساتفاده شاد برای سااخت نمونه با  100میلیمتر با ارتفاع  500*300میلیمتر از قالب  298*145

میلیمتر به  60از اساایسارهای پالساتیکي با نام تجاری تخته کار قصاابي به ضاخامت  بوداین ضاخامت نیاز  

 تیرچاهعادد  45از این روش تعاداد  .( اساااتفااده گردد298*498میلیمتر کوچکتر از بعاد قاالاب ) 2ابعااد 

 .حاصل شد 

، بزرگترین بعد  4/0) با نساابت آب به ساایمان 26-2های بتني از طرح اختالط جدول جهت ساااخت دال

شااد. پس از گیرش بتن، اسااتفاده  ( 500و عیار  7/2میلیمتر، ضااریب نرمي ماسااه  5/12ساانگدانه برابر  

میلیمتر از  145یدا کردند در فاصااله کاری پشااد و پس اینکه نمونه ها امکان برشها از قالب خارج  نمونه

  1میلیمتر باا خطاای حادود  8میلیمتر دارد شااایااری باه عرض  298لباه دال در ضااالعي از دال کاه طول 

 کنی .میلیمتر ایجاد مي 40میلیمتر به عمق 
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 ساخت نمونه های مرکب:  2مرحله 

( اجرای تاک کات باا قل  مو رناگ باه عرض  12و  11، 10، 9، 6)باه غیر از نموناه هاای هاای بتنيبرای دال -1

به ساطح  د وبه صاورتي که کل ساطح پوشاش داده شا  CRSمیلي لیتر امولسایون  200ساانتیمتر مقدار  5

گرم روی سطح آغشته به تک کت به  5/7تا  6الیاف فایبرمت به مقدار  2بتن مالیده شد. برای دال شماره 

 پخش شد. شود به صورتي که تمام سطح پوشیده یکنواختصورت 

الیافي طبق  CRMBو  CRMBبعد از تهیه آسافالت معمولي، معمولي الیافي،  5تا   1های برای دال -1-1

با  شاد. جهت تراک  از دساتگاه روش تراک  غلتکيساانتیمتر متراک   6در همان قالب به ضاخامت  4جدول 

های مورد نظر عبور اسااتفاده شااد. اطالعات جهت ساااخت آساافالت 40کیلوگرم و تعداد  400اعمال بار 

 ابتدای فصل اورده شده است.بندی، درصد قیر بهینه، و دمای تراک ( در )دانه

  میلي لیتر از قیر امولسیون 400ابتدا مقدار   12و    11،  10،  9،  6برای اجرای چیپ سیل در نمونه های   -2

مالید  به صاورتي که ساطح کامال پوشایده شاود ساانتیمتری بر روی ساطح  5به وسایله قل  مو رنگ به عرض 

د به صورت دستي  ید استفاده گردوکه عاری از آلودگي خاک و فیلر ب 19-6شد ساس مصالح با دانه بندی  

 و به صورت یکنواخت بر روی سطح دال آغشته به امولسیون پاشیده شد.

میلي   200های دارای چیپ سایل پس از گیرش مناسب مصالح سنگي به سطح دال مقدار برای دال -1-2

آسافالت مورد نظر طبق  6لیتر قیر امولسایون بر روی سانگ دانه ها مالیده شاد سااس بر روی دال شاماره 

رید  به ابعاد قالب ژئوگ 12و  9،10،11های شاد و برای دالبا اساتفاده از تراک  غلتکي متراک   27-2جدول 

 گردید.آسفالت موردنظر متراک   27-2برش داده شد و پس از نصب طبق جدول 

، 7های شاماره ) دال ید ردگساانتیمتری آسافالتي اساتفاده  2ساانتیمتری برای تراک  الیه های  4از اساایسار 

ساانتیمتر( با  2اساایسار به ضاخامت  2ساانتي متری )یا  4( به این صاورت که ابتدا اساایسار 15و  13،14

شاد و سااس دال بتني درون قالب  ( درون قالب قرارداده 298*498میلیمتر کوچکتر از بعد قالب ) 2ابعاد 

شاد سااس نمونه از قالب  بر روی آن تراک  داده  27-2شاد و سااس الیه آسافالتي طبق جدول قرار داده مي
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اجرای ژئوگرید آسافالت  و بعد از شاتگشاد و مجدد نمونه به قالب براساایسارها نیز خارج   گردید وخارج  

 شد.مجدد تراک  داده  27-2مورد نظر در جدول 

هاا پس از تکمیال فرآیناد سااااخات از قاالاب خاارج شاااده و پس از طي زماان کاافي باه ابعااد نموناه نموناه

هاا در د. دو طرف نموناهگردیا نموناه برای تسااات آمااده  3از هر قاالاب  خورد ومیلیمتر( برش  298*145)

 شد.ا رنگ سفید جهت قابل مشاهده بودن رشد ترک پوشش داده محل ترک مصنوعي ب

 باشد.درصد افزایش درصد قیر بهینه مي 2/0مشابه آسفالت معمولي با  CRMBطرح اختالط آسفالت 

کیلوگرم الیاف در  1.5با   CRMBالیافي مشاابه آسافالت معمولي و  CRMBطرح اختالط آسافالت الیافي و 

 باشد.تن مي

 ساانتي متر طرح 2های میاني به ضاخامت باشاد و الیهمي 19-0های آخر آسافالتي رویه طرح اختالط الیه

 باشد.  مي 0-12اختالط 

  384-1نشاااریه شاااماره  1-2جدول  1طبق حد وساااط ساااتون  CRMB 0-12دانه بندی آسااافالت 

باشاد که درصاد قیر بهینه آن مشاابه آسافالت با آسافالت متخلخل ميدساتورالعمل طرح و اجرا و نگهداری 

 .داده شده است 8-2در جدول دانه بندی پیوسته که طرح آن 

 384-1نشریه شماره  1-2جدول  5 -3جدول
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 طرح پایلوت اجرایی پیشنهادی  3-3

 مقدمه 3-3-1

دهد تا فرآیند اجرای طرح در ابعاد )نمونه( این امکان را به مجریان ميصااورت پایلوت اجرای یک طرح به

های طرح و اصااالح و تکمیل آن، با کوچکتر را با دقت رصااد کنند و پس از آشاانایي با موانع و نارسااایي

صورت پایلوت همچنین، آمادگي بیشتر طرح اصلي در ابعاد وسیع به اجرا گذاشته شود. اجرای یک طرح به

بتواناد   مجموعه کناد، به طوری کههای الزم برای پذیرش طرح نیز کماک ميه  شااادن برخي زمیناهبه فرا

های در یک فرآیند تدریجي تغییراتي را که ملزوم اجرای طرح اسااات باذیرد. از این رو عموما اجرای طرح

 .باشد ها ميپایلوت یکي از اجزای مه  استراتژی اجرای مدیریت دانش در سازمان

 صورت پایلوتواید اجرای طرح بهف 3-3-2

کند،  موانع پنهان و قیودی که توانایي ساایساات  را در دسااتیابي به اهداف مورد انتظار محدود مي •

 .شودشناسایي مي

 .شودفراه  مي اجراامکان نظارت و کنترل بر توانایي  •

هزینه گزینه خیلي خوبي برای ارزیابي عملکرد سایسات  اسات، چون پایلوت با سارعت بیشاتر و  •

 .کمتر قابل اجراست

 کند.تر ميگیری در رابطه با طرح نهایي را آسانتصمی  •

های طولي و عرضاااي اسااات که به دالیل شااارایط آب و هوایي و یکي از معایب بتن غلتکي رخداد ترک

دهاد و تقریباا این رخاداد اجتنااب نااپاذیر اسااات. جهات جلوگیری از گساااترش این  گرادیاان دماایي رخ مي

هاای یخبنادان و نیز بهبود کیفیات ساااطح راه اجرای یاک الیاه توپکاا آسااافاالتي  در مقاابال سااایکالهاا ترک

ها به مرور زمان و عبور ترافیک به صاااورت  های موجود این ترکشاااود که با توجه به ترکپیشااانهاد مي
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  انعکاسااي به سااطح آساافالت نمود پیدا خواهند کرد که جهت جلوگیری یا به تاخیر انداختن این رخداد

های اساات. با توجه نیازهای طرح که در ادامه ذکر خواهد شااد روشهای متعددی پیشاانهاد شاادهروش

 شوند.جلوگیری از آن نیز معرفي مي

اسااات   گیری با قیرپلیمریدرز های متداول برای ک  کردن اثر ترک با توجه به وجود ترک یکي از روش

سااانتیمتر جهت نفوذ قیرپلیمری اساات و دیگر  سااانتیمتر و عرض یک 5/1که نیازمند تراش درز به عمق 

استتر و استتفاده از ژئوگرید از جنس پلیدرصاد  3های مرساوم برای کاهش ساطح کرنش به زیر  روش

ساانتیمتر زیر ساطح آسافالت عملکرد قابل توجه از  5باشاد که اساتفاده از آن در عمق مي الیاف شتیشته

باشاد که فایبرمت عمال  مي استتفاده از فایبرمت اسات و روش دیگر کنترل ساطح کرنشخود نشاان داده

پس از اجرای تک کت الیاف با مدول باال به صاورت یکنواخت با دساتگاه یا به صاورت دساتي بر روی ساطح  

های پیوسته رشد بیشتری است گسترش ترک در محیطشاود. در مرحله دیگر تحقیقات نشاان دادهاجرا مي

محیطي متخلخل ایجاد  بندی باز و درشتتت دانه الیه با دانه اجرای یک میانداشااته که با اسااتفاده 

کند. در ادامه در ساطح رویه نیز جهت کنترل ترک نیازمند خواهد شاد که از گساترش ترک جلوگیری مي

های ناشاي از سایکل بارگذاری و باشای  تا کرنشیک آسافالت با قابلیت کشاسااني باال و حافظه شاکلي مي

توان  شاود و نیز ميپیشانهاد مي های پلیمریآستفالتد که برای این منظور ها را کنترل کنگساترش ترک

 استفاده نمود. آسفالت با الیافسازی از جهت مسلح

متر از هرحاالات را  50شاااده اجرای طرح پاایلوت باه نحوی کاه حاداقال باا توجاه باه پیشااانهاادهاای مطرح

 شود.دربربگیرد به شرح زیر پیشنهاد مي
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 های طرحو مشخصات قطعه پایلوت شماتیک طرحشکل  3-3-3

 Aقطعه 

A4 A3 A2 A1 A0 

 متر 11متر بوده و عرض آن  50طول هر قطعه  *

A0  سانتیمتر 6: اجرای درزگیری اجرای آسفالت معمولي به ضخامت 

A1 سانتیمتر 6ساس اجرای آسفالت معمولي به ضخامت  : اجرای فایبرمت 

A2  سانتیمتر 6: اجرای آسفالت معمولي الیافي به ضخامت 

A3  سانتیمتر 6: اجرای آسفالت پلیمریزه به ضخامت 

A4  سانتیمتر 6: اجرای آسفالت پلیمریزه الیافي به ضخامت 

 Bقطعه 

B4 B3 B2 B1 

 ها ژئوگرید اجرا شودمتر در کلیه قطعه 11متر بوده و عرض آن  50طول هر قطعه  *

B1  سانتیمتر 5: اجرای درزگیری ساس اجرای آسفالت معمولي به ضخامت 

B2  سانتیمتر 5: اجرای آسفالت معمولي الیافي به ضخامت 

B3  سانتیمتر 5: اجرای آسفالت پلیمریزه به ضخامت 

B4 سانتیمتر 5یمریزه الیافي به ضخامت : اجرای آسفالت پل 
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 Cقطعه 

C4 C3 C2 C1 

هاا ژئوگریاد اجرا شاااود و میاان الیاه باه متر در کلیاه قطعاه 11متر بوده و عرض آن  50طول هر قطعاه  *

 سیلسانتیمتر به صورت چیپ 2ضخامت 

C1  سانتیمتر 4: آسفالت معمولي به ضخامت 

C2 :  سانتیمتر 4اجرای آسفالت معمولي الیافي به ضخامت 

C3  سانتیمتر 4: اجرای آسفالت پلیمریزه به ضخامت 

C4  سانتیمتر 4: اجرای آسفالت پلیمریزه الیافي به ضخامت 

 توان بخشي از آن حذف شود.باشد که با توجه به نیاز و شرایط ميمتر مي 650طول کل پروژه پایلوت 

 اجراروش کلی  3-3-4

 برای اجرای کلي طرح نیاز است اقدامات به شرح زیر انجام شود. •

 هاجاروکشي و تمیزکاری کلیه قطعه •

 B1و  A0اجرای درزگیری در باند  •

 ها که میزان آن در هر قطعه متفاوت است.کت بر روی کلیه قطعهاجرای تک •

 اجرای فایبرمت و ژئوگرید  •

 Cاجرای چیپ سیل درباند  •

 سیلبر روی چیپ Cکت در باند اجرای تک •
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 A1و  A0اجرای آسفالت معمولي باند  •

 A2اجرای آسفالت معمولي الیافي در باند  •

 A3اجرای آسفالت پلیمریزه در باند  •

 A4اجرای آسفالت پلیمریزه الیافي در باند  •

 تکرار خواهد شد. Cو  Bهای مراحل باال برای قطعه*

 اجرایی طرحهای هزینه 3-3-5

 های اجرایی طرح پیشنهادیبرآورد هزینه 6 -3جدول

 قیمت کل)ریال( قیمت واحد)ریال( واحد  حج  کار شرح خدمات ردیف

1 
جاروکشااي با جارو مکانیکي 

 و بادگیری
   مترمربع 7150

2 
 A0اجرای درزگیری در بااناد 

 B1و 
 29،750،000 70،000 مترطول 425

 280،500،000 30،000 مترمربع 9350 کتاجرای تک 3

 22،000،000 40،000 مترمربع 550 اجرای فایبرمت 4

 924،000،000 210،000 مترمربع 4400 ژئوگرید  5

 110،000،000 50،000 مترمربع 2200 اجرای چیپ سیل 6
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 11550 اجرای آسفالت معمولي 7
ماتارمارباع  

 سانت
69،000 796،950،000 

8 
اجرای آسااافاالات معمولي  

 الیافي
8250 

ماتارمارباع  

 سانت
77،000 635،250،000 

 8250 اجرای آسفالت پلیمریزه 9
ماتارمارباع  

 سانت
69،000 584،430،000 

10 
اجرای آسااافاالات پلیمریزه 

 الیافي
8250 

ماتارمارباع  

 سانت
77،000 635،250،000 

 4،018،130،000 جمع

 

 های سست دارد باید آیت  تمیزکاری سطح انجام شودبه شدت سطح آلوده به خاک و دانه *بتن غلتکي

 استسانتي متر در نظر گرفته شده 1.5*اجرای درزگیر به همراه کات زدن ترک به عمق 

 باشد.مي CRS-1* اجرای تک کت قیر امولسیون 

 است.گرم در مترمربع در نظر گرفته شده 50*الیاف فایبرمت به مقدار 

 است.ها مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته نشده*در کلیه آیت 

 درصد در نظرگرفته شده است. 5تومان و با مقادیر استفاده  3000*در محاسبه قیمت آسفالت قیر کیلو 

 کیلوگرم در تن در نظرگرفته شدت است. 5/0*مقدار الیاف 
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 هابه تفکیک قطعه طرح پایلوتهای هزینه 3-3-6

 Aمحاسبات قطعه 

 

 A0جدول محاسبات قطعه  7 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

A0 

جاروکشي با جارو مکانیکي و  

 بادگیری 
   مترمربع  550

 14،840،000 70،000 مترطول  212 اجرای درزگیری 2

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 3

 3300 اجرای آسفالت معمولي 4
مترمربع  

 سانت 
69،000 227،700،000 

 259,040,000 جمع
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 A1جدول محاسبات قطعه  8 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

A1 

با جارو  جاروکشي

 مکانیکي و بادگیری
   مترمربع  550

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

 22،000،000 40،000 مترمربع  550 اجرای فایبرمت 3

 3300 اجرای آسفالت معمولي 4
مترمربع  

 سانت 
69،000 227،700،000 

 266،200،000 جمع

 

 A2جدول محاسبات قطعه  9 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

A2 

جاروکشي با جارو 

 مکانیکي و بادگیری
   مترمربع  550

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

3 
اجرای آسفالت معمولي 

 الیافي 
3300 

مترمربع  

 سانت 
77،000 254،100،000 

 270،600،000 جمع
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 A3جدول محاسبات قطعه  10 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

A3 

جاروکشي با جارو مکانیکي و  

 بادگیری 
   مترمربع  550

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

 3300 اجرای آسفالت پلیمریزه 3
مترمربع  

 سانت 
69،000 227،700،000 

 244،200،000 جمع

 

 A4جدول محاسبات قطعه  11 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

A4 

با جارو مکانیکي   جاروکشي

 و بادگیری 
   مترمربع  550

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

3 
 اجرای آسفالت پلیمریزه

 الیافي 
3300 

مترمربع  

 سانت 
77،000 254،100،000 

 270،600،000 جمع

 



 

کاسی سطح آسفالت رد روسازی ارزیابی فنی روش   اهی بتنی با سطح رتک دار اهی کاهش رتک انع

 73 صفحه : 

 

 98 اسفند
 

 Bمحاسبات قطعه 

 B1جدول محاسبات قطعه  12 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

B1 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 14،910،000 70،000 مترطول  213 اجرای درزگیری 2

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 3

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 ژئوگریداجرای  4

 189،750،000 69،000 مترمربع سانت  2750 اجرای آسفالت معمولي 5

 336,660,000 جمع

 B2جدول محاسبات قطعه  13 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

B2 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 211،750،000 77،000 مترمربع سانت  2750 اجرای آسفالت معمولي الیافي 4

 343،750،000 جمع
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 B3جدول محاسبات قطعه  14 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

B3 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 189،750،000 69،000 مترمربع سانت  2750 اجرای آسفالت پلیمریزه 4

 321،750،000 جمع

 

 B4جدول محاسبات قطعه  15 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

B4 

   مترمربع  550 با جارو مکانیکي و بادگیری  جاروکشي

 16،500،000 30،000 مترمربع  550 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 211،750،000 77،000 مترمربع سانت  2750 اجرای آسفالت پلیمریزه الیافي 4

 343،750،000 جمع

 

 Cمحاسبات قطعه 
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 C1جدول محاسبات قطعه  16 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

C1 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 33،000،000 30،000 مترمربع  1100 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 27،500،000 50،000 مترمربع  550 اجرای چیپ سیل 4

 151،800،000 69،000 مترمربع سانت  2200 اجرای آسفالت معمولي 5

 327،800،000 جمع

 C2جدول محاسبات قطعه  17 -3جدول

 )ریال( قیمت کل  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

C2 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 33،000،000 30،000 مترمربع  1100 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 27،500،000 50،000 مترمربع  550 اجرای چیپ سیل 4

 169،400،000 77،000 مترمربع سانت  2200 اجرای آسفالت معمولي الیافي 5

 345،400،000 جمع
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 C3جدول محاسبات قطعه  18 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

C3 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 33،000،000 30،000 مترمربع  1100 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 27،500،000 50،000 مترمربع  550 اجرای چیپ سیل 4

 151،800،000 69،000 مترمربع سانت  2200 اجرای آسفالت پلیمریزه 5

 327،800،000 جمع

 C4جدول محاسبات قطعه  19 -3جدول

 قیمت کل )ریال(  قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات  قطعه ردیف

1 

C4 

   مترمربع  550 جاروکشي با جارو مکانیکي و بادگیری 

 33،000،000 30،000 مترمربع  1100 کتاجرای تک 2

 115،500،000 210،000 مترمربع  550 اجرای ژئوگرید 3

 27،500،000 50،000 مترمربع  550 سیل اجرای چیپ 4

 169،400،000 77،000 مترمربع سانت  2200 اجرای آسفالت پلیمریزه الیافي 5

 345،400،000 جمع
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 برآورد قیمت انواع آسفالت 20 -3جدول

 قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال( واحد حج  کار شرح خدمات ردیف

 150،000 30،000 کلوگرم 50 قیر 1

 200،000 200،000 تن 1 مصالح 2

 300،000 300،000 تن 1 هزینه تولید 3

 200،000 2،000 تن-کیلومتر 100 حمل 4

 100،000 100،000 تن 1 پخش 5

 700،000 700،000  1 سود واحد 6

 3،000،000 جمع

 

 شود.تومان به مبلغ فوق اضافه مي 35000کیلوگرم الیاف مبلغ  5/0*برای تولید آسفالت الیافي به ازای 

3،000،000×2.3=6،900،000 

3،350،000×2.3=7،700،000 

 

 

 

 

معمولی قیمت هر مترمکعب آسفالت  

 قیمت هر مترمکعب آسفالت

 الیافی
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 ژئوگرید  به مسلح آسفالتی روکشبتن مسلح و  روکشمقایسه فنی و اقتصادی  3-4

 مقدمه 3-4-1

توجه به اینکه امکان صاادرات  با با توجه به افزایش ساطح تولید سایمان در کشاور و روند رو به افزایش آن و

کشاور به ساهولت میسار نیسات، الزم اسات در زمینه کاربردهای جدید سایمان   ستیمانکامل محصاول مازاد 

بازاندیشاي نمایی  تا بتوانی  برای سایمان اضاافي موجود در بازار در حال و آینده زمینه مصارف  در کشاور 

اسات ولي یکي از های بتن غلتکي در کشاور پیشانهاد شادهبه همین منظور روساازی  .مناسابي فراه  آوری 

دیان  های طولي و عرضاااي اسااات که به دالیل شااارایط آب و هوایي و گرامعایب بتن غلتکي رخداد ترک

ها در دهد و تقریبا این رخداد اجتناب ناپذیر اساات. جهت جلوگیری از گسااترش این ترکدمایي رخ مي

شاود  های یخبندان و نیز بهبود کیفیت ساطح راه اجرای یک الیه توپکا آسافالتي پیشانهاد ميمقابل سایکل

ورت انعکاسااي به سااطح  ها به مرور زمان و عبور ترافیک به صاا های موجود این ترککه با توجه به ترک

هاای متعاددی  آسااافاالات نمود پیادا خواهناد کرد کاه جهات جلوگیری یاا باه تااخیر اناداختن این رخاداد روش

 است که در این گزارش به بررسي دو روش خواهی  پرداخت.پیشنهاد شده

 بتن مسلح 3-4-2

یلگردهای آج دار به با م 400ساانتیمتر و عیار   6در این طرح پیشانهاد شاده اسات بتن مسالح با ضاخامت 

سااانتیمتر  25سااانتیمتر و فاصااله عرضااي آن  50میلیمتر اسااتفاده شااود. فاصااله طولي میلگردها   8قطر 

 باشد.برآورد اقتصادی آن قابل مشاهده مي 21-3باشد. که در جدول مي

http://www.civilmaster.ir/
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 بتن مسلح برآورد اقتصادی 21 -3جدول

 

کننده محاسبه نشده است که البته هایي چون زودگیر و روانهای مربوط به افزودنيهزینهدر برآورد باال *  

 رسد.باشد اجتناب ناپذیر به نظر ميبراساص زمان اجرا که در فصل سرد سال مي

 مزایا استفاده از بتن مسلح 3-4-2-1

 مقاومت مکانیکي و تحمل فشار و بار ترافیکي •

 ناشي از تحرک و جابجایي زیر سازیمقاومت مکانیکي و تحمل کشش  •

 عدم جدا شدن سیمان و سنگدانه، درصورت طرح اختالط درست و اجرای مطلوب •

 مقاومت خوب حرارتي در نوسانات حرارتي شب و روز و در طول سال )ظرفیت حرارتي باال( •

 

 

مبلغ نهایي )ریالواحدمقدارمبلغ واحد )ریال(آیت شماره فهرست بهاردیف

1120201
تهیه مصالح، تولید بتن )با مقاومت خمشي حداقل 4 مگا پاسکال و مقاومت 

فشاری حداقل 30 مگا پاسکال( و اجرای رویه بتني ساده درزدار.
102,120مترمکعب1,702,0000.06

2,166مترمکعب36,1000.06  اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح.2120310

3120601
 اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشي، در صورتي که شن و ماسه بتن از 

سنگ کوهي تهیه شود.
792مترمکعب13,2000.06

4120301
 اضافه بها به ردیف های بتن ریزی چنانچه بتن در ضخامت های 15 سانتي متر یا 

کمتر اجرا شود.
4,422مترمکعب73,7000.06

5151201
حمل مصالح )طبق مقدمه فصل( در راه های آسفالتي، بیش از یک کیلومتر تا 

10 کیلومتر.
2,8201.188

مترمکعب/

کیلومتر
3,350

2,3803.36حمل مصالح )طبق مقدمه فصل( در راه های آسفالتي، بیش از 10 تا 30 کیلومتر.6151202
مترمکعب/

کیلومتر
7,997

0کیلوگرماضافه بهای مواد افزودني روان کننده7

8090201
تهیه، بریدن، خ  کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوعAII به قطر تا 10 

میلي متر برای بتن مسلح با سی  پیچي الزم.
136,000کیلوگرم34,0004

256,847جمع

350,730

اجرای بتن مسلح به ضخامت 6 سانتي متر

افزایش ضریب باالسری 1.3، ضریب تجهیز1.04 و ضریب منطقه 1.01
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 معایب استفاده از بتن مسلح 3-4-2-2

آوری بتن و همچنین کرم بناادی و لطوالني بودن زمااان اجرا بااه علاات زمااان بر بودن عماا  •

 آرماتوربندی

 آوری و نیاز به کنترل بیشترحساسیت شدید به شرایط اجرایي، عمل •

 درجه(10عدم امکان اجرا در شرایط دمایي پایین )زیر  •

نیاز به درز انبسااااط و اجرا، در فواصااال مشاااخ  که موجب عدم یکاارچگي و همچنین نیاز به  •

 درزگیری دارد.

کیلوگرم بر سااانتیمتر مربع( این الیه   250ذکر اساات که با توجه به مقاومت طراحي بتن غلتکي)الزم به  

بتن مسااالح در برابر باارهاای اعماالي توان بااربری دارد ولي موارد زیر نیاازمناد تحقیق و تااریخچاه مطاالعااتي  

صاي که چنین اسات و نیازمند آن اسات که شاخ  یا اشاخاباشاد که این پژوهشاگاه به آن دسات نیافتهمي

 اند در دفاعیه خود به موارد زیر اشاره کنند.طرحي را پیشنهاد داده

های بارگذاری و کند و در طي سایکلآیا اتصاال الیه بتن مسالح با بتن غلتکي به صاورت یکاارچه عمل مي

 گرادیان دمایي جدایشي بین این دو الیه رخ نخواهد داد؟

های خستگي در راه نخواهد  های آن موجب ایجاد ترککرنش آیا تغییرات سختي دو الیه و همچنین سطح

 شد؟

گیرند تا ساانتیمتر کاور بتني بر روی فوالد در نظر مي 5تا  4در بتن مسالح به علت جذب آب توساط بتن 

 است؟از پوسیدگي فوالدها جلوگیری کنند در این الیه آیا به این مورد توجه شده
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 98 اسفند
 

 (sami layerژئوگرید و میان الیه با دانه بندی باز )استفاده از  3-4-3

کیلونیوتن در دو طرف و نیز یاک الیاه میاان   50/50در این روش اساااتفااده از یاک الیاه ژئوگریاد باا ظرفیات 

برآورد اقتصاادی آن  22-3بندی باز پیشانهاد شاده اسات که در جدول الیه به صاورت چیپ سایل با دانه

 است.قابل مشاهده

 ( sami layerبرآورد اقتصادی آسفالت مسلح به ژئوگرید و میان الیه با دانه بندی باز ) 22 -3جدول

 

 درصد پایین تر از بازار است. 15*با توجه به اطالعات این پژوهشگاه از بازار، قیمت محاسبه شده 

 

مبلغ نهایي )ریالواحدمقدارمبلغ واحد )ریال(آیت شماره فهرست بهاردیف

1150103
تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیکCRS با حداقل قیر 

باقیمانده 60 درصد در آزمایش تقطیر.
18,100کیلوگرم18,1001

2

تهیه مصالح و اجرای ژئوکاماوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلیاروپیلن )یا 

پلي استر( مسلح شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششي دو سویه  

50کیلونیوتن بر متر و کرنش گسیختگي حداک ر ٪ 3و دارای کاربرد در تسلیح و 

آببندی آسفالت

210,000مترمربع210,0001

3150606

تهیه و اجرای بتن آسفالتي حفاظتي الیه نازک به ضخامت 20 تا 30میلي متر از 

مصالح صد در صد شکسته و قیر مناسب از رده ی عملکردی )PG(، برای قشر 

رویه، هر گاه دانه بندی مصالح صفر تا 12/5 میلي متر باشد، به ازای هر سانتي 

متر ضخامت آسفالت )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه میشود(.

53,600مترمربع26,8002

4030901

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک های توده شده و حمل آن با 

کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکي دیگر، تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشات 

و تخلیه آن.)صرفات برای یکبار(

81مترمکعب17,1000.0047

5030902

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک های توده شده ، وقتي که فاصله حمل 

بیاش از 100 متر و حداک ر تا 500 متر باشد به ازای هر 100 مترمازاد بر100 

متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه مي شود.

28مترمکعب1,4600.0189

6030903

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک های توده شده در راه های آسفالتي، در 

صورتي که فاصله حمل بیاش از500 متر تا10 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر 

اضافه بر 500 متر اول، کسر کیلومتر، به تناساب محاسبه مي شود.

2,8200.047
مترمکعب/

کیلومتر
132

7030904

حمل مواد حاصل از عملیات خاکي یا خاک های توده شده در راه های آسفالتي، در 

صورتي که فاصله حمل بیاش از10 کیلومتر تا 30 کیلومتر باشد، برای هر 

کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناساب محاسبه مي شود.

2,3800.1044
مترمکعب/

کیلومتر
248

282,189جمع

385,335

اجرای میان الیه با ژئوگرید

افزایش ضریب باالسری 1.3، ضریب تجهیز1.04 و ضریب منطقه 1.01
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 82 صفحه : 
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 مزایای استفاده از ژئوگرید و میان الیه 3-4-3-1

 اجرای باالسرعت  •

 کنترل کیفیت ساده •

 دارای پشتوانه علمي، آزمایشگاهي و سابقه اجرایي در داخل و خارج کشور •

 سطح اجرای یکاارچه •

 معایب استفاده از ژئوگرید و میان الیه 3-4-3-2

 ریال بر مترمربع( 50،000تر بودن نسبت به بتن مسلح )افزایش قیمت حدود گران •

 نتیجه 3-4-4

با توجه به اختالف قیمت نه چندان پایین بتن مسلح نسبت به استفاده از ژئوگرید و نیز مالحظه مي شود، 

مشااکالت اجرایي و کنترل کیفي بتن و همچنین عدم تاریخچه مشااخ  و روش طراحي شااناخته شااده،  

 باشد.استفاده از بتن مسلح به عنوان طرح نهایي از نظر این پژوهشگاه مورد تایید نمي
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