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ماکادام :سنگ کوهي
توونان :سنگ رودخانهاي
سنگ راسته :قطعه سنگي که طول اصلي آن در امتداد نما قرار ميگيرد
سنگ کله :قطعه سنگي که طول اصلي آن در داخل بنا قرار ميگيرد
دکوپاژ :کندن و برداشتن خاکهاي نباتي و مواد زائد از سطح زمين طبيعي
پيکتاژ :عمليات ميخکوبي مسير
بستر روسازي  2 : Subgradeاليه آخرخاکريزي زير اليههاي روسازي که شيب طولي و عرضي پروژه را داراست
و از آن تست تراکم ميگيرند( .اليه هاي روسازي = زير اساس و اساس )
بک فيل :پر کردن محل لوله گذاري با خاک نرم و سرند شده
راک فيل :پر کردن پيشت پلها با سنگدانه هاي درشت
درناژ :پر کردن پشت ديوارها با مصالح سنگي زهکش
دسترسي بين مراکز جمعيتي و مراکز اقتصادي و سياحتي
عوارض طبيعي زمين
ضوابط طرح هندسي راه :هدف از طرح هندسي احداث يک راه ايمن و متناسب با حجم ترافيک ،سرعت
وسايل نقليه و خصوصيات رانندگان است ( .نشريه ) 161
مطالعات زمين شناسي
وجود مصالح مناسب
هزينههاي احداث و نگهداري راه
مطالعات فاز صفر يا مقدماتي:

 .1شناسايي کريدورهاي کلي ممکن ( واريانت ) بي ن مبدا و مقصد با در نظر گرفتن نقاط اجباري
مياني و عوارض طبيعي مسير
 .2انتخاب کريدور مناسب
مطالعات فاز اول يا اصولي:

 .1برداشت مقدماتي مسير
 .2پياده کردن محور راه روي نقشه توپوگرافي و تهيه نقشههاي مقدماتي
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مطالعات فاز دوم يا قطعي:

 .1پياده کردن محور راه روي زمين ( پيکتاژ ) و تهيه نقشههاي اجرايي
 نکته :معموالً اختالف ارتفاع دو خط تراز مجاور در نقشههاي توپوگرافي برابر است با عدد مقياس بر حسب
ميليمتر .براي مثال در يک نقشه توپوگرافي با مقياس  1:2111اختالف خطوط تراز مجاور برابر است با 2111
ميليمتر يا  2متر
جزييات يک راه با سه نقشه اصلي مشخص ميگردد :پالن راه ،پروفيل طولي ،پروفيل عرضي
پالن راه بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس  1:2111ترسيم ميشود .نقاط اصلي از جمله نقاط اصلي قوسهاي افقي
شامل نقطه شروع قوس ( ،)PCنقطه سومه يا رأس قوس ( ،)PIنقطه پايان قوس ( )PTو محل تغيير شيبها و
آکس ابنيه راه و  ...روي پالن راه مشخص و کيلومتر و هکتومتر و متر مربوطه نسبت به ابتداي مسير در اين نقاط
مشخص ميشود ( .به اين نقاط پيکه ميگويند )
خط پروژه :روي سطح تمام شده محور را نشان ميدهد .ارتفاع خط پروژه بر اساس پارامترهاي طرح هندسي راه از
جمله حداقل سيب طولي راه (  ،) %1/5حداکثر شيب طولي ( تابع توپوگرافي منطقه ،نوع راه و سرعت طرح و
معموالً  ،) %6طول بحراني سربااليي ،طول قوسهاي قائم بر اساس مسافت ديد و ، ...ارتفاع نقاط اجباري مثل پايه
پلها و همچنين ايجاد تعادل بين احجام خاکبرداري و خاکريزي تعيين ميشود.
از آکس محور:
آزاد راه  66متر ،راههاي اصلي  22/5متر ،فرعي  11/5متر ،راههاي روستايي  12/5متر
شيب شيرواني :به صورت نسبت فاصله قائم به فاصله افقي (  ) a:bبيان ميشود.
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شيب شيرواني در زمينهاي معمولي ( خاکهاي شن و ماسه دار ) 1:1/5
شيب شيرواني در زمينهاي با خاک نرم 1:2
شيب شيرواني خاکريز سنگي 1:1

6

راهسازي

در مواقعي که ارتفاع شيرواني خاکبرداري بيش از  6متر شود ،به منظور کم کردن رانش خاک ميبايست شيرواني
را به صورت پلکاني ايجاد کرد .به اين شيروانيهاي پلکاني برم ميگويند .عرض برم حداقل  6متر است ( مقدار
توصيه شده  4تا  6متر )
در محاسبه احجام ،براي خاکريزي  %15انقباض و براي خاکبرداري  %5تورم در نظر ميگيرند .در واقع حجم
خاکريزي  %15 +انقباض و حجم خاکبرداري  %5 +تورم مالک محاسبات احجام در جدول عزم -حمل خواهد
بود.
سطح روي ساب گريد ( زير اليههاي روسازي ) با شمشه  4متري کنترل ميگردد و رواداري مجاز آن±2Cm
است.
مشخصات مصالح زير اساس:
حد رواني حداکثر %25
دامنه خميري حداکثر %6
ارزش ماسهاي حداقل %61
تحمل باربري مصالح  CBRحداقل %25
براي مصالح زير اساس  5نوع دانه بندي داريم که نوع دانه بندي پروژه در مشخصات خصوصي قرارداد ذکر
ميشود.
سطح روي زير اساس با شمشه  4متري کنترل ميگردد و رواداري مجاز آن  ±1/5Cmاست.
مشخصات مصالح اساس:
حد رواني حداکثر %25
دامنه خميري حداکثر %4
ارزش ماسهاي حداقل %41
تحمل باربري مصالح  CBRحداقل %01
حداقل  %15مصالح مانده روي الک شماره  41بايد در دو جبهه شکسته شده باشند.
درصد سايش مصالح به روش لسآنجلس حداکثر %45
درصد افت وزني سولفات سديم در پنج نوبت حداکثر %12
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ضريب تورق حداکثر %65
سطح روي اساس با شمشه  4متري کنترل ميگردد و رواداري مجاز آن  ±1/5Cmاست.

براي مصالح اساس  5نوع دانه بندي داريم که نوع دانه بندي پروژه در مشخصات خصوصي قرارداد ذکر ميشود.

شـــــــــــرح

آستر ( بيندر )

رويه ( توپکا )

مصالح درشت دانه:
حداکثر سايش به روش لسآنجلس ( درصد )

41

61

حداکثر افت وزني با سولفات سديم ( درصد )

0

0

حداکثر جذب آب

2.5

2.5

حداکثر ضريب تورق ( درصد )

61

25

حداقل شکستگي:
در يک جبهه روي الک شماره  ( 4درصد )

-

-

در دو جبهه روي الک شماره  ( 4درصد )

01

01

حداقل چسبندگي با قير

05

05

مصالح ريزدانه:
حداکثر نشانه خميري ()PI

-

-

حداکثر افت وزني

12

12

حداکثر جذب آب

2.0

2.5

حداقل ارزش ماسهاي

51

51

 .1قيرهاي خالص که مستقيماً در برج تقطيـــر در خأل پااليشگاه به دست ميآيند و متداولترين آنها قير
 61-11ميباشد که اين اعداد حداقل و حداکثر درجه نفوذ قير را نشان ميدهند.
 .2قيرهاي دميده
 .6قيرهاي محلول شامل:
قير زودگير RC

قير کندگير  MCکه در پري مکت کاربرد دارند و از حل کردن قير خالص در نفت سفيد به دست ميآيد.
قير ديرگير SC
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درجه حرارت قير  61-11در هنگام پخت آسفالت براي دانه بندي پيوسته بين  161تا  166درجه و براي دانه
بندي باز بين  115تا  121درجه ميباشد.

روي اليه اساس کوبيده شده و معموالً از قير  MCاجرا ميشود .بر حسب آنکه بافت ريزدانه و متراکم باشد يا
درشت دانه و باز باشد مقدار قير محلول ميتواند از  1تا  2کيلوگرم در متر مربع تغيير کند .حداقل زمان بين اجراي
پريمکت تا شروع آسفالت بيندر  24ساعت است.
بين اليه آسفالت بيندر و توپکا اجرا ميشود .مقدار قير مصرفي بين  211تا  411گرم در متر مربع و از نوع RC

ميباشد.

مخلوطي از مصالح سنگي و قير خالص است که بر حسب نوع دانه بندي و قير مصرفي بين حداقل  115و حداکثر
 166درجه در کارخانه آسفالت تهيه و در همين محدوده حرارت روي سطح آماده شده راه  ،پخش و کوبيده
ميشود .معموالً در دو اليه اجرا ميشود :آستر يا بيندر – رويه يا توپکا
حداکثر اندازه مصالح سنگي در قشر آستر  61.5و رويه  10ميليمتر است .براي هر دو اليه دو نوع دانه بندي پيوسته
و باز قابل اجراست که مثالً دانه بندي پيوسته مربوط به قشر رويه به  4نوع تقسيم ميشود.
درجه حرارت آسفالت که بالفاصله بعد از تخليه از کارخانه آسفالت به داخل کاميون نمونه گيري ميشوند بصورت
زير است:
دانه بندي متراکم و پيوسته

166-121

دانه بندي باز

121-115
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در صورتي که از شکستن سنگدانه ها به مقدار کافي فيلر به دست نيايد بايستي فيلر جداگانه تهيه و در کارخانه
آسفالت به مصالح اضافه شود .فيلر ميتواند از گرد سنگهاي آهکي  ،آهک شکفته  ،سيمان تهيه شود .نسبت درصد
وزني فيلر به درصد وزني قير مفيد براي دانه بندي پيوسته بين  1/6تا  1/2ميباشد.

آسفالت بيندر دماي محيط بيش از 11°
آسفالت توپکا دماي سطح آسفالت بيش از 25°

حمل مصالح ريزشي از شيرواني ترانشه ها و خاکريزها که ناشي از عدم رعايت شيبهاي مشخص شده در
نقشههاي اجرايي باشد کالً به هزينه پيمانکار بوده و به آن پرداختي تعلق نميگيرد.
سنگ ريزي  : Rock Fillسنگ ريزي شامل مصالحي است که بيش از  %15حجم آنرا قطعات و سنگدانههاي
بزرگتر از  15سانتيمتر تشکيل ميدهد .سنگ ريزي بايد به ترازي خاتمه يابد که تا رقوم سطح بستر روسازي راه
( يعني رقوم زير زير اساس ) حداقل  1متر فاصله داشته باشد .يعني از  1متر زير زير اساس بايد خاکريزي صورت
بگيرد.
چنانچه قنات در عمق کمتر از  5متر از سطح زمين طبيعي باشد بايد با لولههاي بتن مسلح به قطر حداقل 01
سانتيمتر پوشش و تقويت شود .براي عمقهاي بين  5تا  11متر ديواره با ناي بتنآرمه پوشش شود .در عمق بيش
از  11متر ميتوان با تاييد دستگاه نظارت عمليات حفاظتي انجام نداد.
سنگدانه هاي مورد استفاده در اليه اساس و اليههاي آسفالت از معادن سنگ کوهي يا قلوه سنگهاي درشت
رودخانهاي تهيه و طي دو مرحله جداگانه در سنگ شکنهاي فکي و سپس دوار ( کوبيت ) شکسته ميشود.
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حداکثر مدت حمل آسفالت  45دقيقه و حداکثر فاصله حمل  11کيلومتر است.
در صورتي که آسفالت در بيش از يک اليه پخش شود اتصالهاي طولي و عرضي هر اليه بايد حدود  15سانتيمتر
از اتصالهاي نظير اليه زيرين فاصله داشته باشد.
غلتک زني آسفالت پخش شده از لبه خارجي به طرف محور راه انجام ميشود.
حداقل تراکم اليههاي آسفالتي  %01ميباشد.
تلرانس رقوم اندازه گيري شده در محور و طرفين آسفالت در محل نيمرخهاي عرضي راه با رقوم مندرج در نقشهها
در قشر آستر ±0ميليمتر و در قشر رويه  ±4ميباشد.
کنترل يکنواختي سطح تمام شده هر يک از اليههاي آسفالتي به وسيله شمشه  6متري کنترل ميشود .اختالف سطح
زير شمشه تا رويه آسفالت در مورد قشر آستر  6م م و قشر رويه  5م م مجاز ميباشد.

