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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار شپي
 سازمان مليتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه "فني مشخصات -گرم آسفالت" استاندارد
مهندسي  استاندارد ملي كميتة اجالس و يكمينسيصدو شصت در و شده تدوين و تهيه ايران استاندارد

 به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 21/9/1391 مورخ و فراورده هاي ساختماني,ساختمان و مصالح

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

 آسفالتي روسازي نامهآيين، 1390 ،س جمهوريراهبردي ريبرنامه ريزي و نظارت معاونت  234نشريه  شماره 

 ايران هايراه
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 فني  مشخصات -گرم  آسفالت

  و دامنه كاربرد هدف   1
  .است و معابرها براي روسازي راه آسفالت گرمفني  مشخصاتتعيين  استانداردهدف از تدوين اين 
 كف يا شده اصالح يا موجود طبيعي زمين خاك شده متراكم اليه آخرين برروي كه ايسازه اين استاندارد براي

 شود،مي ناميده مطايق با مشخصات فني مربوط روسازي بستر كلي بطور كه سنگي يا و خاكي هايبرش

 .كاربرد دارد

  
  مراجع الزامي      2

. ها ارجاع داده شده استملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد 
  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه در صورتي
ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين ه آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار ب. نظر نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه
  .استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

روش تعيين سايش با استفاده از ماشين  –دانه مصالح سنگي درشت: 448استاندارد ملي ايران شماره   1- 2
  آنجلسلوس

 سالمت سنگدانه با استفاده ازمحلول سولفات سديم يا -سنگدانه: 449استاندارد ملي ايران شماره    2- 2

  روش آزمون -منيزيم
ها و مصالح ارز ماسه براي خاك روش آزمايش تعيين مقدار هم: 1685استاندارد ملي ايران شماره    3- 2

  دانهزري
   ذرات خرد شونده در سنگدانه هاي رسي وكلوخهروش آزمون : 4978استاندارد ملي ايران شماره    4- 2
و جذب آب  )وزن مخصوص( چگالي نسبي تعيين چگالي،-سنگدانه: 4982استاندارد ملي ايران شماره    5- 2

   روش آزمون- درشت سنگدانه
   آزمون ذرات سبك در سنگدانه: 4984استاندارد ملي ايران شماره    6- 2
هاي روش-و نشانه خميري حد خميري، تعيين حد رواني،- خاك : 10731استاندارد ملي ايران شماره    7- 2

   آزمون
هاي هاي طويل يا دانهدانه هاي پولكي،گيري دانهاندازه -سنگدانه: 11269استاندارد ملي ايران شماره    8- 2

   روش آزمون- پولكي و طويل در سنگدانه درشت 
   مشخصات قيرهاي راهسازي -قير و مواد قيري، 1388سال : 12505استاندارد ملي ايران شماره    9- 2
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 روسازي نامهآيين، 1390: س جمهوريراهبردي ري ريزي و نظارت برنامه معاونت 234شماره نشريه     10- 2

 ايران هايراه آسفالتي
2-11    EN 1097-3 :1998, Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates - Part 3: 

  Determination of Loose Bulk Density and Voids                                                       
2-12  ASTM C 127: 2012, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific         
        Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate  
2-13  ASTM C1252: 2006, Standard Test Methods for Uncompacted Void Content of Fine     
         Aggregate (as Influenced by Particle Shape, Surface Texture, and Grading  
2-14  ASTM D5581: 2007ae1, Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of            
         Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus (6 inch-Diameter Specimen                
2-15  ASTM D1075: 2011, Standard Test Method for Effect of Water on Compressive            
          Strength of Compacted Bituminous Mixtures 
2-16  ASTM D1856: 2009, Standard Test Method for Recovery of Asphalt From Solution by  
         Abson Method 
2-17  AASHTO M303:1989 , Standard Specification for Lime for Asphalt Mixtures 
2-18 AASHTO T245:1997, Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of            
         Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus, 
2-19 AASHTO T276:2010, Standard Method of Test for Measuring Early-Age Compression  
         Strength and Projecting Later-Age Strength, 
2-20 AASHTO T283:2007, Standard Method of Test for Resistance of Compacted Hot Mix   
         Asphalt (HMA) to Moisture-Induced Damage 
2-21 AASHTO T307:1999, Standard Method of Test for Determining the Resilient Modulus  
         of Soils and Aggregate Materials,         
2-22 AASHTO T313:2010, Standard Method of Test for Determining the Flexural Creep       
         Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR), 
2-23 AASHTO T314:2007, Standard Method of Test for Determining the Fracture Properties 
         of Asphalt Binder in Direct Tension (DT), 
2-24 AASHTO T315:2010, Standard Method of Test for Determining the Rheological            
         Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR), 
2-25 AASHTO T324:2010, Standard Method of Test for Viscosity Determination of Asphalt  
         Binder Using Rotational Viscometer, 
2-26  ASTM-C128:2012, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific            
        gravity), and Absorption of Fine Aggregate 
2-27 ASTM-D2629 , Hot Mixed, Hot Laid Emulsified Asphalt Paving Mixtures 

 
  اصطالحات و تعاريف      3

  .روددر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير بكار مي
  
3-1  

  قير
هاي سنگي را به هم دانه ،اي تيره است  كه به عنوان چسباننده به رنگ سياه تا قهوه هيدروكربنيقير جسمي 

قير در . شود كامالً حل مي كربنتتراكلريدو  كربنسولفيددر  .كندمتصل و به يك جسم يكپارچه تبديل مي



3 

  

كاربرد مهم . شود مي مايعآيد و پس از آن  اما با افزايش دما، به حالت خميري درمي ،است جامد دماي محيط
خاصيت چسبانندگي و  آبغيرقابل نفوذ بودن در برابر  :وجود دو خاصيت مهم اين ماده است قير به علت

  .داشتن
3-2   

  اندودهاي نفوذي
 آسفالت سطحي، آسفالت از اعم آسفالتي اليه پخش جهت راه شني سطح كردن آماده منظور به نفوذي اندود

 چسباندن و راه جسم كردن بنديبآ به كمك بر عالوه اندود اين .شودمي گرم انجام آسفالت يا سرد

 راه سطح به آسفالت قشر چسبندگي موجب ،شده سطح قيرپاشي فرج و خلل در نفوذ و يكديگر به ها سنگدانه

 .شودمي

  
3-3  

  اندود سطحي
 روي كه آسفالتي اليه با چسبندگي ايجاد و موجود بتني يا آسفالتي سطح كردن آغشته جهت سطحي اندود

   .شودمي گردد، اجرامي پخش آن
  
3-4   

  آسفالت گرم
 حرارت آسفالت كارخانه در كه فيلر و شده بنديدانه و شكسته هايسنگدانه از است مخلوطي ، گرم آسفالت

 حمل، راه، در مصرف براي گرم صورت همان به و مخلوط معين، هايحرارت درجه گرم در قير با و شده داده

  .شودمي كوبيده و پخش
  

  آسفالت گرم    4
 گرم آسفالت انواع 4-1

  .شود در بندهاي بعد ارائه مي ،راه روسازي قشرهاي در مصرفي گرم آسفالتانواع 
  
 )توپكا( رويه آسفالت 4-1-1

 جوي عوامل و ترافيك از وارده بارهاي با مستقيم تماس در كه است آسفالتي بتن قشر آخرين رويه آسفالت

 در و داشته را وارده بارهاي تحمل كه گرددمي اجرا و طراحي طوري رويه آسفالت .گيردمي قرار محيط

 .آورد دوام و كرده مقاومت حرارت، درجه تغييرات و يخبندان آب، سوء رثاآ مقابل

 قير نتيجه در و كمتر خالي يفضا ريزتر، بندي دانه داراي قيري، اساس و آستر قشر به نسبت رويه قشر

 سطحي بافت به توجه با كه مترميلي 19 تا 5/9 بين قشر اين در هاسنگدانه اندازه حداكثر .باشدمي بيشتر

- دانه 8 شماره الك از شده رد درصد چنانچه.  شودمي انتخاب هوايي، و آب شرايط و ترافيك نوع و نياز مورد

 .شودمي درشت يا ريز سطحي بافت ترتيب به كند، ميل مجاز حداقل يا و حداكثر به بندي
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 هايآب سريع تخليه و  افتادگي شيار لغزندگي، مقابل در آن مقاومت بهبود و رويه آسفالت دوام افزايش براي

 ماستيك آسفالت يا 1SMA بنام رويه آسفالت نوع يك از توانمي ،رو سواره عرض از خارج به سطحي

 آسفالت به نسبت زيادتر فيلر و قير و  گسسته بنديدانه با و شكسته صددرصد سنگي مصالح با دانهدرشت

   .كرد استفاده معمولي گرم
 
  )بيندر( آستر آسفالت 1-2 -4

 قشر بين قيري، اساس قشر وجود عدم صورت در و ،قيري اساس قشر و رويه قشر بين آسفالتي، بتن قشر اين

 كمتر آن قير مقدار و رويه آسفالت از تردرشت آن بنديدانه .گيردمي قرار شكسته سنگ اساس قشر و رويه

 خيلي ترافيك شرايط در اوقات گاهي. باشدمي مترميلي  5/37تا  19 از آن هايسنگدانه اندازه حداكثر .است

 هاييبنددانه از نكند، ايجاد مشكلي آن سطحي بافت برآنكه مشروط ها،اسكله و بنادر در ازجمله سنگين،

 سنگين خيلي بارهاي از ناشي تغييرشكل مقابل در كه مترميلي 25 اندازه حداكثر هايسنگدانه با بيندر قشر

  .شودمي استفاده رويه قشر براي دارد، كمتري حساسيت گرم، هواي و
 
  قيري اساس  4-1-3

 قرار اساس يا و زيراساس قشر روي اًمستقيم تواندمي آسفالتي بتن روسازي قشر اولين عنوان به قشر اين

 حداكثر .باشدمي رويه و آستر آسفالت از كمتر آن قير مقدار و تردرشت بنديدانه داراي قيري اساس .گيرد

 .رسدمي مترميلي 75 تا نيز مواردي در و مترميلي 50 تا آن ي هاسنگدانه اندازه

 امانهس به نفوذي هايآب تخليه در تسريع بمنظور زهكش اليه يك عنوان به باز بنديدانه با قيري اساس از

 هايسنگدانه اندازه حداكثر با هابهسازي در موجود آسفالت هايترك بازگشت از جلوگيري يا و روسازي

 انعكاسي هايترك كننده كنترل اليه بعنوان شكسته، صددرصد  مصالح از متشكل متر،ميلي 50 تا 5/37

 .كنندمي استفاده

 كارفرما تصويب و طرح مشاور فني توجيه به مستند بايد كه خاص شرايط براي جز قيري اساس از استفاده

  .گرددنمي توصيه ، باشد
 
 آسفالت ماسه  4-1-4

 .گرددمي تهيه قير با دو اين زا مخلوطي يا و شسته طبيعي ماسه يا و شكسته ماسه اختالط از آسفالت ماسه
 ماسه از .كرد اجرا و پخش بيشتر و مترميلي 15 حداقل ضخامت به قشرهاي در توانمي را آسفالت ماسه

 مقاومت چون .شودمي استفاده نيز )روكش از قبل( قديمي هايآسفالت تسطيح قشر عنوان به آسفالت

 بنديدانه كه آسفالتي بتن و گرم آسفالت هاي مخلوط ساير مقاومت با مقايسه در آسفالت ماسه مارشال

 آن هايويژگي ساير و مارشال مقاومت تناسب به بايد آن مصرف موارد لذا است، كمتر دارند ماسه از تردرشت

  .شود انتخاب سنگين و متوسط سبك، ترافيك انواع با آنها رابطه و
 

                                                 
1 -  Stone  Matrix Asphalt  
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 متخلخل آسفالت  4-1-5

 كليات  4-1-5-1

 در باز بنديدانه داراي شكسته صددرصد سنگي مصالح با شده اصالح خالص قير الطختا از آسفالت اين

 گرم آسفالت اين خالي فضاي .شودمي اجرا مترميلي 40 تا 25 حدود ضخامت با و تهيه گرم آسفالت كارخانه

 و شودنمي محسوب روسازي امانهس جزء قشر، اين .است درصد 20 حدود راه، سطح در شدن كوبيده از بعد
 .كرد استفاده اصلي رويه جايگزين قشر بعنوان آن از تواننمي

 محدود دارد، بستگي آن عملكردي هايويژگي به كه زير موارد از مورد چند يا يك به آسفالت اين مزاياي
 .شودمي

 .شودمي روسواره عرض از خارج به راه رويه سطحي هايآب سريع تخليه باعث -

 .شوديم مرور و عبور بيشتر ايمني نتيجه در و راه سطح در ايستابي پديده مانع -

 .شوديم ايمني و ديد قابليت افزايش موجب كه آب پخش و پاشش پديده كاهش  -

 گرم آسفالت در شده توليد صداي و سر ميزان از كمتر dB(A 3 (د حدو تا شده توليد صداي متوسط  -

  .است معمولي

 خودروهاي جلوي هايچراغ نور انعكاس از مانع بارندگي، حتي و خشك حالت در متخلخل آسفالت رويه -

 .است آن نور پخش عملكرد از ناشي كه شودمي مقابل

 درصد 85 حدود مصرف از ناشي كه شودمي راه سطح اصطكاك ضريب و لغزشي تاب افزايش موجب -

 .است آن شكسته صددرصد و )مترميلي 2 از بيشتر( دانهدرشت مصالح

 عمال گيردمي قرار آن زير بالفاصله كه اياليه است الزم متخلخل، آسفالت رويه زا استفاده صورت در -

 اجرا كارفرما تصويب و طرح مشاور اقتصادي -فني توجيه با فقط آسفالت اين از استفاده .باشد نفوذناپذير

-نگه دوره برنامه و اجراء مراحل و توليد اختالط، طرح قير، مصالح، كامل مشخصات آنكه ضمن شود، مي

  .شود قيد پروژه خصوصي فني مشخصات در بايد آسفالت، اين عملكردي نيازهاي تأمين جهت آن داري
 
 سنگي مصالح  4-1-5-2

 و داشته مطابقت استاندارد اين در مربوط مشخصات با بايد متخلخل گرم آسفالت در مصرفي سنگي مصالح
 داشته بخش رضايت عملكردي سوابق كه ديگر هايبنديدانه انتخاب باشد 1 جدول مطابق آن بنديدانه

 .است مجاز نظارت دستگاه تشخيص با باشند

 
 متخلخل آسفالت طرح  4-1-5-3

 خالي فضاي براساس و آنها عملكرد سوابق و تجربه به توجه با آسفالتي مخلوط اين در مصرفي قير مقدار

 .شودمي تعيين ،باشدمي درصد 20 حدود كه نظر مورد

 وزن به توجه با كه باشدمي درصد 5و  درصد 5/4 ترتيب به 3 جدول 2 و 1 هايبنديدانه براي قير حداقل

 منظور به متخلخل آسفالت طراحي در .است تغيير قابل آنها، قير جذب و مصرفي هايسنگدانه مخصوص

 حمل، ساخت، مراحل در آسفالت، در آن شدن نشينته و هاسنگدانه از قير جدايش و شدن روان از جلوگيري
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 است، آلي يا معدني مواد از خاصي انواع شامل كه قير كننده تثبيت هايافزودني از زنيغلتك و پخش

     .گرددمي محدود آسفالت وزن درصد 5/0تا  درصد 3/0 به هاآن مقدار كه شودمي استفاده
 
 هاسنگدانه    4-2

 دوار و فكي شكن سنگ در و استخراج ايرودخانه درشت هايسنگ قلوه يا كوهيسنگ معادن از هاسنگدانه

 در و )كردن سرند با( شده بنديدانه شدن، شكسته از پس بالفاصله مصالح. شودمي شكسته) كوبيت(

 بديهي .شودمي انبار )فيلر شامل( ريزدانه و متوسط دانه درشت، دانه مصالح صورت به مجزا هايقسسمت

 .دارد ارجحيت اي،رودخانه سنگ قلوه و ماسه و شن به نسبت كوهيسنگ مصالح كه است

 مواجه )انفجاري( سوزا مواد تهيه يا و نبوده اقتصادي مختلف داليل به معدن از سنگ استخراج كه صورتي در

 و رويه براي و ايرودخانه درشت ماسه و شن مخلوط شكستن از قيري اساس براي توانمي شود، مشكل با
 .كرد استفاده ايرودخانه سنگ قلوه و شن شكستن از آستر

 از عاري و شكل مكعبي تميز، دوام، با محكم، سخت، بايد گرم آسفالت انواع براي شده شكسته سنگي مصالح

تا آنجا كه  پروژه، از قطعه هر براي و بوده سست هايدانه و خاكي پوشش شيستي، رسي، آلي، مواد هرگونه
   .شود شسته بايد لزوم صورت در ريز و متوسط و درشت مصالح .باشد شده تهيه معدن يك از است مكنم
 
 گرم آسفالت هايمخلوط بنديدانه  4-2-1

 داده نشان 3و 1،2هايجدول در متخلخل آسفالتي مخلوط و آسفالتي بتن باز و پيوسته هاييبنددانه انواع

 تفكيك 2-2- 4 بند بشرح دركارگاه مصالح فوق، هايجدول در مندرج هايبنديدانه تأمين براي .اند شده

   .دنشومي
  
 هاتفكيك سنگدانه 4-2-2

  .شوندمي تفكيك ح بندهاي بعديبشر و شده سرند شدن، شكسته از پس اه سنگدانه
 
 متوسط و رشتدمصالح دانه     4-2-2-1

 كه باشدمي )مترميلي 75/4( 4 شماره الك روي ماندهباقي مصالح شامل متوسط، و درشت دانه مصالح

  . است شده داده نشان 4 جدول در آسفالتي هاي مخلوط انواع براي آنها بندي دانه
  
 ريزدانه مصالح  4-2-2-2

 براي شكسته، ماسه از رويه براي كه باشدمي )مترميلي 75/4( 4 شماره الك از شده رد مصالح ريزدانه، مصالح

  جدول در مصالح اين بنديدانه .باشد مي طبيعي ماسه و شكسته ماسه از مخلوطي اساس قيري، و آستر
 .است شده داده نشان 5
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  آسفالتي هايمخلوط پيوسته بنديدانه -1جدول 
  درصد وزني رد شده از هر الك  

بندي  شماره دانه
  اندازه الك

1 
اساس (

  )قيري

2 
اساس (

  قيري
  )و استر

3 
اساس (

  قيري
  )و آستر

4  
  آستر(

  )و رويه

5  
  

  )رويه(

6)1(  

  
  )رويه(

7)2(  

  
  )رويه(

  --  --  --  --  --  --  100  )اينچ 2(متر  ميلي50
  --  --  --  --  --  100  90 -100  )اينچ 5/1(متر  ميلي 5/37

  --  --  --  --  100  90 -100  --  )اينچ 1(متر  ميلي25
4(متر  ميلي 19

  --  --  --  100  90 -100  --  56 - 80  )اينچ 3
2(متر  ميلي 5/12

  --  --  100  90 -100  --  56 - 80  --  )اينچ 1
8(متر  ميلي 5/9

  --  100  90 -100  --  56 - 80  --  --  )اينچ  3
  100  80 -100  55 - 85  44 - 74  35 - 65  29 - 59  23 - 53  )4شماره (متر  ميلي 75/4
  95 -100  65 -100  32 - 67  28 - 58  23 - 49  19 - 45  15 - 41  )8شماره (متر  ميلي 36/2
  85 -100  40 - 80  --  --  --  --  --  )16شماره (متر  ميلي 18/1
  70 - 95  25 - 65  --  --  --  --  --  )30شماره (متر  ميلي6/0
  45 - 75  7 - 40  7 - 23  5 - 21  5 - 19  5 - 17  4- 16  )50شماره (متر  ميلي3/0

  20 - 40  3 - 20  --  --  --  --  --  )100شماره (متر  ميلي 15/0
  9 - 20  2- 10  2 - 10  2 - 10  2-8  1 -7  0 -6  )200شماره (متر ميلي 075/0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Sand  Asphalt   
2- Sheet  Asphalt   
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 هاي آسفالتيهاي باز مخلوطبنديدانه – 2جدول 

 درصد وزني رد شده از هر الك  

 بندي شماره دانه                     
  اندازه الك

1 
اساس (

  )قيري

2 
اساس قيري و (

  )استر

3  
اساس قيري و (

  )آستر

4 
آستر و (

  )رويه

5  
  

  )رويه(

6  

  

  )رويه(

  --  --  --  --  --  100  )اينچ 2(متر  ميلي 50
  --  --  --  --  100  90 -100  )اينچ 5/1(متر  ميلي 5/37

  --  --  --  100  90 -100  --  )اينچ 1(متر  ميلي 25
4(متر  ميلي 19

  --  --  100  90 -100  --  40 - 70  )اينچ 3
2(متر  ميلي 5/12

  --  100  85 -100  --  40 - 70  --  )اينچ 1
8(متر  ميلي 5/9

  --  85 -100  60 - 90  40 - 70  --  18 - 48  )اينچ3
  100  40 - 70  20 - 50  15 - 39  10 - 34  6 - 29  )4شماره (متر  ميلي 75/4
  75 -100  10 - 35  5 - 25  2 - 18  1 - 17  0 - 14  )8شماره (متر  ميلي 36/2
  50 - 75  5 - 25  3 - 19  --  --  --  )16شماره (متر  ميلي 18/1
  28 - 53  --  --  0 - 10  0 - 10  0 -8  )30شماره (متر  ميلي 6/0
  8 - 30  0 - 12  0 - 10  --  --  --  )50شماره (متر  ميلي 3/0
  0 - 12    --  --  --  --  )100شماره (متر  ميلي 15/0
  0 -5  --  --  --  --  --  )200شماره (متر  ميلي 075/0

  
  

  بندي مخلوط آسفالتي متخلخلدانه -3جدول 
  رد شده از الك درصد وزني  

 بنديشماره دانه                                                               
  اندازه الك       

1  2  

4(متر  ميلي 19
  --  100  )اينچ 3

2(متر  ميلي 5/12
  100  90 -100  )اينچ 1

8(متر  ميلي 5/9
  90-100  60 -100  )اينچ 3

  30 - 50  15 - 40  )4شماره (متر  ميلي 75/4
  5 - 15  4 - 12  )8شماره (متر  ميلي 36/2
  2-5  2-5  )200شماره (متر  ميلي 075/0

  5 - 5/8  5/4 - 8  حداقـــل -درصد قير خالص برحسب  مخلوط آسفالتي
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 آسفالتي هايمخلوط دانهدرشت سنگي مصالح بنديدانه -4جدول 

  درصد وزني ردشده از الك  
 بندي شماره دانه           

  اندازه الك 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  --  --  --  --  --  --  --  --  100  )اينچ 2(متر  ميلي 50

  )اينچ 5/1(متر  ميلي 5/37
100- 
90  100  100  --  --  --  --  --  --  

  --  --  --  100  100  100  90 -100  90 -100  20 - 55  )اينچ 1(متر  ميلي 25

4(متر  ميلي 19
  --  100  100  90 -100  90 -100  90 -100  --  20 - 55  0 - 15  )اينچ 3

2(متر  ميلي 5/12
  100  90 -100  90 -100  --  --  20 - 55  25 - 60  0 - 10  --  )اينچ1

8(متر  ميلي 5/9
  85 -100  40 - 70  40 - 70  30 - 65  20 - 55  0 - 15  --  0 -5  0 -5  )اينچ3

  10- 30  5 - 25  0 - 15  5 - 25  0 - 10  0 -5  0 - 10  --  --  )4شماره (متر  ميلي 75/4

  0 - 10  0 - 10  0 -5  0 - 10  0 -5  --  0 -5  --  --  )8شماره (متر  ميلي 36/2

  0 -5  0 -5  --  0 -5  --  --  --  --  --  )16شماره (متر  ميلي 18/1

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  )50شماره (متر  ميلي 3/0

  
  
  

 آسفالتي هايمخلوط دانهريز سنگي مصالح بنديدانه -5جدول 

 درصد وزني ردشده از الك 

 بنديشماره دانه  
  اندازه الك 

1  2  3  4  5  

8(متر  ميلي 5/9
  100  100  --  --  100  )اينچ  3

  80 -100  80 -100  100  100  95 -100  )4شماره (متر  ميلي 75/4

  65 -100  65 -100  95 -100  75 -100  70 -100  )8شماره (متر  ميلي 36/2
  40 - 80  40 - 80  85 -100  50 - 74  40 - 80  )16شماره (متر  ميلي 18/1
  20 - 65  20 - 65  65 - 90  28 - 52  20 - 65  )30شماره (متر  ميلي 6/0
  7 - 46  7 - 40  30 - 60  8 - 30  7 - 40  )50شماره (متر  ميلي 3/0
  2 - 30  2 - 20  5 - 25  0 - 12  2 - 20  )100شماره (متر  ميلي 15/0
  ---   0 - 10  0 -5  0 -5  0 - 10  )200شماره (متر  ميلي 075/0
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 فيلر   4-2-2-3

 فيلر بايد نشود، تأمين) 200 الك از ردشده عمدتاً( فيلر كافي، مقدار به هاسنگدانه شكستن از كهصورتي در

 و مصرف ميزان فيلر، نوع. شود اضافه مصالح به جداگانه سيلوي طريق از آسفالت كارخانه در و تهيه اضافي
 .دارد ايويژه اهميت آسفالتي بتن انواع در آن بنديدانه

 مناسب معدني هايسنگ ساير يا و سيمان شكفته، آهك آهكي، هايسنگ گرد از توانمي را اضافي فيلر

 .باشد زير مشروح هايويژگي داراي بايد آسفالت، براي استفاده مورد اضافي فيلر .نمود تهيه

  .باشد داشته انطباق 6 جدول با آن بنديدانه -الف
 .نكند تجاوز درصد چهار از شكفته آهك و سيمان از استفاده عدم صورت در آن خميري دامنه -ب

 . باشد آلي هايناخالصي فاقد -پ

  .باشد شود،مي تعيين هيدرومتريمون آز با كه )مترميلي 002/0 از كوچكتر هايدانه( رسي مواد فاقد -ت
 5/0 محدوده در بايد شود،مي گيرياندازه EN 1097-3استاندارد كه با روش  فيلر  حجمي مخصوص نوز -ث

 .قرارگيرد مكعب مترسانتي بر گرم 95/0 تا

 در و شده جدا مصالح از آسفالت كارخانه غبارگير دستگاه توسط بايد آسفالتي سنگي مصالح در موجود فيلر

 در مشروح هايويژگي با بايد فيلر اين .شود اضافه مصالح به نياز مورد مقدار به سپس و ذخيره فيلر، سيلوي

 .باشد داشته مطابقت بندي،دانه به مربوط الزامات استثناي به فوقث  تا ب زيربندهاي

 .مطابقت داده شود AASHTO M303استاندارد  مشخصات با بايد فيلر بعنوان مصرفي شكفته آهك
  
  
  

  بندي فيلردانه -6جدول 
  درصد وزني رد شده از الك اندازه الك

  100 )16شماره(مترميلي18/1
  97 -100 )30شماره(مترميلي6/0
  95 -100 )50شماره(مترميلي3/0
  70 -100 )200شماره(مترميلي075/0

  
  
  

 طبيعي ماسه      4-2-2-4

 .كرد استفاده زير مشخصات با طبيعي ماسه از توانمي ريزدانه، مصالح ميزان كسري تأمين منظور به

 آلي، هايناخالصي فاقد دباي مصرفي ماسه .باشد 5 جدول مطابق پيوسته و منظم بنديدانه داراي بايد ماسه

 طبيعي ماسه مصرف ميزان .باشد 8 جدول ريزدانه مصالح مشخصات با منطبق و بوده نمكي مواد و رسي

 از ردشده مصالح كل وزني درصد 20 آستر، و درصد 25 حداكثر قيري، اساس در) 4 شماره  الك از ردشده(
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 قشر در طبيعي ماسه از استفاده .باشد آسفالت نوع دو اين از يك هر آسفالتي مخلوط بنديدانه 4 شماره الك

 آسفالت كارخانه وارد شده تعيين ميزان به و گانهجدا سرد سيلوي توسط طبيعي ماسه .باشدنمي مجاز رويه

   .شود شسته بايد باشد، داشته را 8 جدول مقادير از كمتر ايماسه ارزش كهصورتي در طبيعي ماسه .شودمي
 
 هاسنگدانه مشخصات    4-2-3

 در شده تعيين محدوده در بايد رويه و آستر قيري، اساس قشرهاي براي فيلر و هاسنگدانه مشخصات ساير

   .دنشو خارج كارگاه از بايد باشد، الذكر فوق مشخصات فاقد كه مصالحي. باشد 10تا  7هاي جدول
 آنكه بر مشروط، 5و  4هايجدول شرح به ريز و درشت هايسنگدانه براي ديگر، هايبنديدانه از استفاده

 دستگاه تائيد با نمود، تأمين 3تا  1هاي جدول مطابق را نظر مورد آسفالتي مخلوط هايبنديبتوان دانه

  .است مجاز نظارت
  
  
  

 آسفالتي بتن درشت هايسنگدانه مشخصات - 7جدول 

اساس  ويژگي
  روش آزمون  رويه  آستر  قيري

  )طبق بند( 
 ISIRI 448  25  30  35  )درصد( )حداكثر(سايش لس آنجلس 

  ISIRI 449  8  8  12  )درصد( )حداكثر(افت وزني با سولفات سديم 

 ASTM C127  5/2  8/2  --  الف)درصد) (حداكثر( جذب آب

 ISIRI 11269  15  15  15  ب )درصد) (حداكثر( هاي پهن و درازسنگدانه
و رعايت  ترافيكيقشر آستر با توجه به شرايط محيطي، جذب آب بيشتر براي  داستفاده از مصالح سنگي با درصالف

  .پروژه به تشخيص دستگاه نظارت و تصويب كارفرما مجاز است تههيدات ويژه
  .باشد 5باشند كه حداكثر طول به حداقل ضخامت آنها بزرگتر از هايي ميهاي پهن و دراز، سنگدانهدانه ب
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  هاي ريز مخلوط آسفالتيمشخصات سنگدانه -8جدول 

اساس  ويژگي
  روش آزمون  رويه  آستر  قيري

  )طبق بند( 

غير   4  )درصد( )حداكثر( PIدامنه خميري
 خميري

غير 
 ISIRI 10731  خميري

  ISIRI 449  12  12  15  )درصد( )حداكثر(افت وزني با سولفات سديم 

 ASTM C127  5/2  8/2  --  الف)درصد) (حداكثر( جذب آب
ASTM C128 

ماسه اي هر يك از دو ماسه طبيعي و حداقل ارزش ماسه 
 ISIRI 1685  50  50  45  شكسته قبل از ورود به كارخانه آسفالت

حداكثرمجاز درصد وزني ماسه طبيعي نسبت به مصالح 
  --  --  20  25  بندي مربوطه، درصد دانه 4رد شده از الك شماره 

  --  ±25/0  ±25/0  --  ب)درصد( حد رواداري ضريب نرمي نسبت به پايه
مخلوط  200الك  حداكثر دامنه خميري عبوري از

ريز و فيلر مصالح سنگي در صورت عدم  -متوسط -درشت
  )درصد( استفاده از سيمان و آهك

4  4  4  ISIRI 10731  

جذب آب بيشتر براي قشر آستر با توجه به شرايط محيطي و ترافيكي پروژه به تشخيص  داستفاده از مصالح سنگي با درصالف
  .دستگاه نظارت و تصويب كارفرما مجاز است

 15/0، 3/0،  6/0ف 18/1، 36/2، 75/4، 5/9هاي حاصل جمع درصدهاي مانده روي الك: ضريب نرمي مصالح ريز دانه ب
  .100 متر تقسيم بر ميلي

  
  

 دانهمشخصات شكستگي مصالح سنگي درشت - 9جدول 

  آمد وشد برحسب
EASLs  

  عمق از سطح رويه
  متر ميلي 100بيشتر از  مترميلي100كمتر از

  بدرصد شكستگي
106  *3/0< 0/55  --  

106  *1 <  0/65  --  
106  *3<  0/75  0/50  
  0/60  80/85الف  >10*  106
106  *30<  90/95  75/80  
106  *100<  100/100  90/95  
106  *100  100/100  100/100  

يعني  0/55باشد و يا  درصد 85و در جبهه  درصد 80بدين معني است كه شكستگي در يك جبهه  80/85 - الف
  .درصد و شكستگي دو جبهه مشخصات ندارد 55شكستگي يك جبهه حداقل 

  .شود انجام مي ASTM D‐5821درصد شكستگي مطابق  -ب
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  )مترميلي 36/2رد شده از الك ( داري مصالح سنگي ريز دانهمشخصات گوشه – 10جدول 

  آمد وشد برحسب
EASLs  

  عمق از سطح رويه
  الفدرصد فضاي خالي مصالح ريزدانه در حالت  غير متراكم 

  متر ميلي 100بيشتر از  مترميلي100كمتر از
106  *3/0  <  --  --  

106  *1  < 40  --  
106  *3  <  40  40  
106  *10  <  45  40  
106  *30  <  45  40  
106  *100  <  45  45  
106  *100  45  45  

با  ،8دانه در حالت غير متراكم، روي مصالح رد شده از الك شماره آزمون درصد فضاي خالي مصالح ريز - الف
  .شودانجام مي   ASTM C1252بق استاندارد مطاو  شده رابطه زير محاسبه

%100
V

Gsb
WV

FAA 


 
   :كه در آن

FAA درصد فضاي خالي  
 V  حجم استوانه آزمون  

W  هوزن مصالح داخل استوان  
Gsb  وزن مخصوص حقيقي مصالح  

  
  

  
  .هاي شكسته بيشتر مصالح استداري و جبههدرصد فضاي خالي زيادتر، معرف گوشه -يادآوري

 
  قير   4-3

 گرم آسفالت در استفاده مورد نفوذ، درجه براساس شده بنديطبقه قيرهاي يا PG يعملكرد قيرهاي انواع

 قيرهاي از يك هر مصرف محدوديت استاندارد اين در .باشد مي 12505ملي ايران به شماره استاندارد مطابق 

  .است شده ارائه شد، و آمد نوع و منطقه جوي شرايط و موقعيت حسب مذكور،
 .باشد راهنمايي براي انتخاب قيرهاي خالص در راهسازي مي 11جدول 

 هواي قبيل از ايويژه شرايط مگرآنكه است، مناسب ايران معتدل و گرم اقليمي شرايط براي 60-70قير 

 آسفالت قشر حرارت درجه مطلق حداكثر و تندراه شيب ها، تقاطع وجود سنگين، خيليترافيك  گرم، بسيار

 قيرهاي مصرف و انتخاب باشد، سلسيوس درجه 60 از بيشتر مواردي در است ممكن كه برداريهبهر حين در

 عمليات در قبيل اين از قيرهايي مصرف حال هر به .نمايد ايجاب را 40- 50 مانند كمتر نفوذ درجه با

 همراه هواشناسي و ترافيك معتبر و مستند آمارهاي با محلي هايبررسي و دقيق هايآزمون با بايد آسفالتي

 .باشد
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 مشروح بطور 12505ملي ايران به شماره استاندارد  در گرم آسفالت در مصرفي خالص قيرهاي مشخصات

 متخلخل، آسفالت نظير خاص هايآسفالت اجراي يا و آسفالت براي برتر كيفيت حصول براي .است شده بيان

 دستگاه تائيد با و12505ملي ايران به شماره استاندارد  مندرج در بشرح شده اصالح قيرهاي از توانمي

 .نمود استفاده نظارت
  

  راهنماي انتخاب قيرهاي خالص -11جدول 

  شرايط جوي
  )متوسط درجه حرارت ساليانه(

  درجه نفوذ قير

  ترافيك سنگين  ترافيك سبك و متوسط

  85 -100  120 -150  سلسيوسدرجه  7كمتر از : هواي سرد

  60 - 70  85-100  سلسيوسدرجه  24تا  7بين : هواي گرم

  40 - 50  60 - 70  سلسيوسدرجه  24بيش از : هواي خيلي گرم

  
  
  
 سازي ذخيره و قير حمل   4-3-1

 اين قير تخليه براي .شودمي وارد كارگاه به قير حمل تانكرهاي توسط آسفالتي، هايكارگاه نياز مورد قيرهاي

 گرم مستقيم شعله با نبايد قير .باشدمي خاص شرايط تحت كردن گرم به نياز كارگاه، قير مخازن به تانكرها

 صورت در .شودمي آن چسبندگي خواص كاهش نتيجه در و قير موضعي شدن سوخته موجب زيرا ،شود

 به مخازن از قير انتقال براي .شود استفاده نسوز آجر از تانكر، جدار و شعله بين بايد شعله اعمال براي لزوم

 .شود استفاده الكتريكي وسايل يا و روغن هايلوله از بايد قير كردن گرم يا و آسفالت كارخانه

 كارخانه كنمخلوط در هاسنگدانه با اختالط هنگام و هالوله و مخازن در خالص قيرهاي حرارت درجه

 كاميون به كارخانه از كه پيوسته بنديدانه با آسفالت حرارت درجه كه شود تنظيم ايبگونه بايد آسفالت،

 از كمتر نيز قير حرارت درجه حال عين در و ننمايد تجاوز سلسيوس درجه 163 از هيچگاه شودمي تخليه

 .باشد سلسيوس درجه 176

 حرارت يك .باشد سنج حرارت به مجهز بايد هاي آسفالتيكارگاه قير مخازن همچنين و قير حمل تانكرهاي

 حرارت بايد نيز آسفالت كارخانه در .شود نصب فوقاني قسمت در ديگري و تانكر تحتاني قسمت در سنج

 .نمود كنترل را قير حرارت درجه بتوان زمان هر در كهبطوري شود، نصب قير سنج

 گردد، استفاده استخر از قير ذخيره براي كهصورتي در .شودمي انجام قير مخازن در ها،كارگاه در قير ذخيره

 و گرد هجوم از كامال قير تا باشد سرپوشيده و بوده سيماني پوشش با يا بتني بايد استخرها  اين كف و ديوار
  .گردد بينيپيش استخر كف در بايد قير كردن گرم وسايل .بماند محفوظ هاهآاليند ديگر و بارندگي غبار،
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 آسفالتي بتن هايمخلوط طرح  4-4

 هدف  4-4-1

 كه است قير و سنگدانه مخلوط ترينصرفه با و ترينمناسب انتخاب آسفالتي، بتن هايمخلوط طرح از هدف

 .كند تأمين آسفالتي بتن هايپوشش براي را زير هايويژگي

 .كند تأمين را آسفالت دوام كه باشد كافي قير مقدار داراي -الف

 .كند تحمل شكل تغيير بدون را ترافيك از ناشي وارده بارهاي كه باشد بقدري مخلوط استحكام -ب

 ترافيك عبور از حاصل تراكم اثر در تا باشد شده كوبيده آسفالت در خالي فضاي كافي مقدار داراي -پ

 .نكند پيدا قيرزدگي است، اجرا از پس تابستان اولين در آن افزايش بيشترين كه سنگين

 آسفالت جسم به حد از بيش هواي و آب نفوذ موجب تا باشد محدود مجاز، خالي فضاي حداكثر ميزان -ت

 .نگردد

 و يكديگر از مصالح شدن جدا سبب و شده كوبيده و پخش آساني به كهبطوري باشد، كافي كارآيي داراي -ث
 .نگردد مقاومت كمبود يا

 ضريب بتواند هاسنگدانه سختي و آسفالت سطحي بافت تا باشد مصالحي داراي رويه، قشر هايآسفالت -ج

  .نمايد فراهم قشر اين براي را الزم و كافي اصطكاك
  
 طرح هايروش 4-4-2

 .دارد كاربرد زير استاندارد هايروش آسفالتي، بتن و گرم آسفالت هايمخلوط طرح در

 آسفالتي عمليات كنترل هم و اختالط طرح تهيه براي هم كه ) AASHTO T245( مارشال روش - الف 

 .دارد كاربرد پيوسته و متراكم بنديدانه و مترميلي 25 اندازه حداكثر با هايسنگدانه براي

 با و مترميلي 50 اندازه حداكثر با هايسنگدانه براي كه)ASTM D5581( مارشال شده اصالح روش -ب

 .دارد كاربرد متريسانتي 15 هايقالب

 
 گرم آسفالتي هايمخلوط فني مشخصات  4-5

 .باشد زير شرايط با مطابق بايد گرم آسفالت هايمخلوط فني مشخصات

 بنديدانه  4-5-1

 مطابقت 3 و2 ،1 هايجدول هايبنديدانه از يكي با يدبا مورد برحسب گرم آسفالت هايمخلوط بنديدانه

  .شود قيد خصوصي فني مشخصات در بايد بنديدانه نوع پروژه، هر در .باشند داشته
 
 مقاومتي و فيزيكي مشخصات  4-5-2

 شده طرح  مطابق و مارشال روش با كه) 1 جدول بنديدانه با( آسفالت مقاومتي و فيزيكي مشخصات - الف

  .باشد منطبق 13شماره  جدول با باشد، بايد
    متريسانتي 15 هايقالب  AASHTO T245مطابق  شده اصالح مارشال روش با كهصورتي در -ب

ASTM D5581 نمايد مطابقت 14 جدول با بايد مربوط مشخصات ،طرح شده باشد 1 جدول بنديدانه با و.  
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  سنگي مصالح خالي فضاي   4-5-3
 خالي فضاي ASTM D5581و يا AASHTO T245  هايروش از يك هر و1جدول  بنديدانه از استفاده با 

   .باشد 15 جدول با مطابق بايد آسفالتي مخلوط سنگي مصالح
 
 قير نفوذ درجه و گرم آسفالت حرارت درجه  4-5-4

 سيلوي يا كننده مخلوط واحد از( آسفالت كارخانه از تخليه از بعد بالفاصله كه گرم اسفالت هايمخلوط

 .باشند منطبق زير خصوصيات با بايد شوند،مي گيرينمونه كاميون داخلبه ) نگهداري

 و متراكم بنديدانه داراي امولسيوني قيرهاي و خالص قيرهاي با آسفالت هايمخلوط حرارت درجه -الف
   .باشد زير محدوده از خارج نبايد ، 3و 2هاي جدول با مطابق باز هايبنديدانه يا 1 جدول با مطابق پيوسته

 سلسيوس درجه  120-163          :خالص قيرهاي با پيوسته و متراكم هايبنديدانه

  سلسيوس درجه 105-127                            :خالص قيرهاي با باز هايبنديدانه

  سلسيوس درجه 105-127           :امولسيوني قيرهاي با پيوسته و باز هايبنديدانه
 از خارج نبايد مصرفي، قير نوع برحسب اسفالتي هايمخلوط از شده بازيابي خالص قير نفوذ درجه -ب

  .باشد 12 جدول در شده ارائه معيارهاي
 

 شده بازيابي خالص قير براي قبول مورد نفوذ درجه  -12جدول 

درجه نفوذ قير
  اصلي

درجه نفوذ قير بازيابي شده مساوي يا 
  :بيشتر از

  22  40ـ 50
  31  60ـ  70
  40  85ـ  100
  50  120ـ  150
  74  200ـ  300

  
  

 تا آن نگهداري و آسفالت مخلوط گيرينمونه روشو   ASTM D1856 مطابق بايد قير بازيافت آزمون روش

  .باشد ASTM D2629 مطابق ونآزم  موقع
  
  شياري هايشكل تغيير مقابل در مقاومت 4-5-5

 با آسفالت، شياري هايشكل تغيير پديده مقابل در گرم آسفالت هايمخلوط مقاومت فني معيارهاي و ضوابط

 قيد خصوصي فني مشخصات در و تعيين طرح مشاور مهندس توسط پروژه هر خاص شرايط به توجه

  .باشند داشته مطابقت AASHTO T245  مشخصات  با بايد مونآز اين روش .دشو مي
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  )AASHTO T245(هاي آسفالتي گرم با روش مارشالمشخصات فيزيكي و مقاومتي مخلوط -13جدول 

  شرح
 ترافيك سنگين

107  EAL )1(  
 ترافيك متوسط 

107 < EAL < 104الف  

  ترافيك كم
104  EALالف 

  حداكثر  حداقل  حداكثر  حداقل حداكثر حداقل
  35  35  50  50  75  75 ها در دو طرف نمونه تعداد ضربه -1
  -  350  -  550  -  800 مقاومت مخلوط برحسب كيلوگرم -2
  5/4  2  4  2  5/3  2  متر رواني برحسب ميلي -3
  5  3  5  3  5  3 درصد فضاي خالي آسفالت قشر رويه -4
  6  3  6  3  6  3 خالي آسفالت آستردرصد فضاي  -5
  8  3  8  3  8  3 درصد فضاي خالي اساس آسفالتي -6
  80  70  78  65  75  60 درصد فضاي خالي پرشده با قير -7
 .مراجعه شود 15به جدول  (VMA)ها  فضاي خالي سنگدانه -8

 مجموع محورهاي استاندارد در دوره طرح -الف
  

          
  
  
  

اصالح شده               هاي آسفالتي گرم با روش مارشالو مقاومتي مخلوطمشخصات فيزيكي  -14جدول 
)ASTM D5581(  

  شرح
    ترافيك سنگين

107  EAL  
 الفترافيك متوسط

107 < EAL < 104  

  الفترافيك كم
104  EAL 

  حداكثر  حداقل حداكثر  حداقل حداكثر حداقل
  53  75  112 ها در دو طرف نمونه تعداد ضربه -1
  -  790  -  1240  -  1800 مقاومت مخلوط برحسب كيلوگرم -2
  8/6  3  6  3  3/5  3  متر رواني برحسب ميلي -3
  5  3  5  3  5  3 درصد فضاي خالي آسفالت قشر رويه -4
  6  3  6  3  6  3 درصد فضاي خالي آسفالت آستر -5
  8  3  8  3  8  3 درصد فضاي خالي اساس آسفالتي -6
  80  70  78  65  75  60 درصد فضاي خالي پرشده با قير -7
 .مراجعه شود 15به جدول  (VMA)ها  فضاي خالي سنگدانه -8

 مجموع محورهاي استاندارد در دوره طرح -الف
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  حداقل درصد فضاي خالي مصالح سنگي -15جدول 

  حداكثر اندازه اسمي مصالح
  :بامعادل حداقل فضاي خالي مصالح سنگي براي فضاي خالي آسفالت 

  درصد 5  درصد 4  درصد 3

(متر  ميلي  63الك 
2
  11  10  9  ) اينچ 12

  5/11  5/10  5/9  ) اينچ 2(متر  ميلي  50الك 

( متر ميلي  5/37الك 
2
  12  11  10  ) اينچ 11

  13  12  11  ) اينچ 1(متر  ميلي  25الك 

(متر  ميلي  19الك 
4
  14  13  12  ) اينچ 3

(متر  ميلي  5/12الك 
2
  15  14  13  ) اينچ  1

(متر  ميلي  5/9الك 
8
  16  15  14  ) اينچ 3

  18  17  16  ) 4الك شماره (متر  ميلي  75/4الك 

  21  20  19  ) 8الك شماره (متر  ميلي  36/2الك 

  5/23  5/22  5/21  ) 16الك شماره (متر  ميلي  18/1الك 

  
  
  
 آب برابر در آسفالتي هايمخلوط دوام  4-5-6

 آب برابر در هامخلوط اين اشباع از حاصل مقاومت و چسبندگي كاهش و آسفالتي هايمخلوط بر آب تأثير

 طرح در بايد هامشخصه اين .باشد زير مشخصات مطابق نتايج و شود كنترل استانداردهاي آزمون با بايد

 .شود لحاظ طراحي ضوابط عنوان به آسفالتي هايمخلوط يشگاهيآزما

 75 از كمتر نبايد ASTM D1075   روش با خشك فشاري مقاومت به اشباع فشاري مقاومت نسبت -الف

  .دباش درصد
 AASHTO T283  روش با خشك هاينمونه به اشباع هاينمونه غيرمستقيم كششي مقاومت نسبت -ب

 .نباشد درصد 75از كمتر

با  آب داخل در ورغوطه شرايط در ساعت 24 كه مارشال آزمايشگاهي نمونه سه مقاومت متوسط نسبت  -پ
 40 تا 30 كه ديگر نمونه سه مقاومت متوسط به ،باشد گرفته قرار سلسيوس درجه )60± 1(دماي

 )60± 1(دماي با الكتريكي خانه گرم در ساعت 2يا  سلسيوس درجه )60± 1(آب داخل در دقيقه

  .باشد  درصد 75 از كمتر نبايد شود، نگهداري سلسيوس درجه
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 و سيليسي هايسنگ جمله از( باشندمي  شدگي عريان پديده مستعد كه آسفالت در مصرفي سنگي مصالح
 در تا گيرند قرار مونآز مورد فوق پ تا الف معيارهاي تأمين نظر از مصرف از قبل بايد، )ييقليا -سيليسي
 آلي شيميايي هايافزودني يا و مناسب فيلر سيمان، شكفته، آهك از نظارت دستگاه تشخيص و لزوم صورت

  .شود استفاده سطحي، هايكننده فعال نوع از
 
   موثر قير به فيلر وزني نسبت  4-5-7

  بين بايد پيوسته بنديدانه با آسفالتي هايمخلوط براي موثر قير وزني درصد به فيلر وزني درصد نسبت
  .آيدمي بدست 1رابطه  از مؤثر قير درصد. باشد 6/0 -2/1
  

  )1(معادله

  :آن در كه
Pbe ؛آسفالتي مخلوط مؤثر قير وزني درصد 

Pb ؛ آسفالتي مخلوط برحسب قير وزني درصد  
Pba ؛ سنگي مصالح قير جذب وزني درصد 

Ps آسفالتي مخلوط در سنگي مصالح وزني درصد.  
  
   آسفالت ماسه مشخصات  4-5-8
 و مشخصات ،قرارگيرد نهايي رويه به تبنس مترسانتي 10 از بيش تراز در آسفالتي قشر اين كهصورتي در

 16ل جدو بشرح هانمونه طرف هر در ضربه 50 اعمال با AASHTO T245  براساس آن فني معيارهاي

 13جدول  ضوابط با بايد گيرد قرار مترسانتي 10 از كمتر تراز در آسفالت اين كه شرايطي در .بود خواهد

   .باشد داشته مطابقت
 بشرح خالي فضاي درصد 18 حد از تجاوز شود، مصرف آسفالتي اساس قشر عنوان به آسفالت ماسه چنانچه  

  .است بالمانع باشد، منطبق مشخصات با آن هايارزش ساير آنكه بر مشروط 16 جدول
  
  
 

  مشخصات فني ماسه آسفالت -16جدول 
  كيلوگرم180حداقل  ضربه  50مقاومت با  )1
 5حداكثر  متر نرمي برحسب ميلي )2
  18و حداكثر 3حداقل  فضاي خالي )3
  .مراجعه شود15به جدول  فضاي خالي مصالح سنگي )4

  
  
  

s
ba

bbe P
P

PP
100
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 هايروادار  4-5-9

 اختالط طرح كارگاهي بنديدانه به نسبت گرم آسفالتي بتن هايمخلوط قير ميزان و بندي دانههاي رواداري
  .باشد 17جدول  مطابق بايد طرح، بهينه قير و

  
 قير و كارگاهي بنديدانه رواداري حدود -17جدول 

 درصد رواداري ها و قيراندازه الك
   :هاالك

2(متر  ميلي 5/12
   8  و بزرگتر) اينچ  1

8( متر  ميلي 5/9
   7  )4شماره(متر  ميلي  75/4و ) اينچ 3

   6 )16شماره(مترميلي 18/1و) 8شماره(مترميلي36/2
   5 )50شماره(مترميلي3/0و) 30شماره(مترميلي6/0

   4 )100شماره(مترميلي15/0
   3 )200شماره(مترميلي075/0

   :رواداري قير نسبت به قير بهينه
   5/0 اساس قيري

   4/0 آستر
   3/0 رويه

  
  
  

 آزمايشگاهي اختالط طرح  4-6

 توسط زير مراحل رعايت با نظر مورد آسفالت آزمايشگاهي اختالط طرح آسفالتي، عمليات شروع از قبل

 .شودمي تهيه آزمايشگاه

 كارگاهي بنديدانه انتخاب 4-6-1

 در شده آماده فيلر و ريز متوسط، درشت، مصالح به توجه با كه است مشخصي بنديدانه كارگاهي، بنديدانه

 .باشد داشته را زير شرايط كه شودمي تهيه پيمانكار توسط نحوي به كارگاه

 تحتاني و فوقاني حد دو موازات به پائين به 8 شماره الك از و قرارگرفته مشخصات بنديدانه داخل در -الف

 .باشد مشخصات بنديدانه

 خالي فضاي افزايش موجب تا باشد داشته فاصله چگالي حداكثر معرف نمودار از تا آنجا كه ممكن است -ب

 .گردد آسفالت دوام افزايش براي بيشتر قير مصرف نتيجه در و مطلوب حد در سنگي مصالح

 .باشد داشته هماهنگي )هموار ماهور، تپه كوهستاني،( مسير موقعيت هوا، و آب ترافيك، شرايط با -پ

 كه پيمانكار پيشنهادي بنديدانه به 17 جدول در مندرج هايرواداري اعمال از بعد حاصل پوشش -ت

 .شود واقع اصلي بنديدانه داخل شود،مي ناميده  "كارگاهي كنترل بنديدانه پوشش"

 .گردد محاسبه كارگاه در شده تفكيك مصالح بنديدانه ونآزم از حاصل قبول قابل نتايج كليه براساس -ث
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 از يك هر از شده اخذ معرف غير هاينمونه و منفرد متغير، هاونآزم نتايج براساس كه كارگاهي فرمول -ج

  .بود نخواهد قبول قابل شود، محاسبه مصالح
 25 از بيش معرف بايد كارگاهي بنديدانه تعيين در استفاده مورد مصالح اجزا يا جزء بنديدانه نتايج -چ

 .باشد پروژه در آسفالتي هايطمخلو از يك هر براي نياز مورد سنگي مصالح مخلوط كل حجم درصد

 نتايج كليه همراه هب آنرا انتخاب توجيهي داليل ، كارگاهي بنديدانه پيشنهاد ضمن است موظف پيمانكار -ح

  .نمايد تسليم نظارت دستگاه به توليد طي در مصالح آزمايشگاهي
  
 آسفالت اختالط طرح تهيه  4-6-2

 شده اندازيراه آسفالت كارخانه شدند، انبار مجزا هايقسمت در كارگاه در شكسته هايسنگدانه آنكه از پس

 سرد سيلوهاي به جداگانه بطور طبيعي ماسه لزوم صورت در و ريز دانه متوسط، دانه درشت، دانه مصالح و

 معين نسبت به يك هر از كه گرددمي تنظيم طوري سرد سيلوهاي دريچه وضعيت .شودمي تغذيه كارخانه

 و فيلر .شود منتقل كارخانه گرم سيلوهاي به شدن سرند و ديدن حرارت از پس و شده كارخانه وارد مصالح
  .گردندمي اضافه كن مخلوط در مصالح مخلوط به و شده توزين جداگانه نيز قير

 يك قير، و فيلر از همچنين و آسفالت كارخانه گرم مخازن از يك هر از آسفالت، اختالط طرح تهيه براي

 پيمانكار، پيشنهادي كارگاهي بنديدانه و خصوصي و عمومي فني مشخصات همراه به و شده برداشت نمونه

 دستگاه يا كارفرما به زير شرح به را اختالط طرح نتايج آزمايشگاه .گرددمي ارسال تأئيد مورد آزمايشگاه به

 .نمايدمي ارائه نظارت

 .جداگانه صورت به فيلر و ريز و متوسط درشت، سنگي مصالح از يك هر بنديدانه منحني - الف

شماره  استاندارد ملي ايران به مطابق قير و  10تا  7 هايجدول شرح به سنگي مصالح هاآزمون نتايج -ب
12505.  

 مقايسه و اختالط طرح در مصرفي فيلر و ريز متوسط، درشت، هايسنگدانه از يك هر وزني درصد  -پ

 .1-6- 4 بند شرح به پيمانكار پيشنهادي كارگاهي بنديدانه با حاصل بندي دانه

 .مخلوط كل به نسبت قير درصد مناسبترين -ت

 .شده كوبيده آسفالت خالي فضاي درصد -ث

 .(VMA)هاسنگدانه خالي فضاي درصد -ج

 .(VFB)شودمي پر قير با كه هاييسنگدانه خالي فضاي درصد -چ

 .مارشال استحكام -ح

  .مارشال رواني  -خ
 .سنگي مصالح مخلوط حقيقي مخصوص وزن ميانگين -د

 .سنگي مصالح قير جذب درصد -ذ

  .مورد برحسب 8-5-4الي  1- 5- 4 بندهاي بشرح بهينه قير با طرح آسفالتي مخلوط خصوصيات ساير  -ر
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 طرح نتايج كنترل  4-6-3

 به پيمانكار .نمايدمي ابالغ پيمانكار به ايشيآزم آسفالت تهيه جهت را فوق اختالط طرح نظارت، دستگاه

 و آزمايشي قطعات يا قطعه در آن مصرف و طرح براساس آسفالتي مخلوط توليد و آسفالت كارخانه اندازي راه
 طرح هايداده با هانمونه اين ونآزم از حاصل نتايج نهايتاً و كندمي اقدام قطعات اين آسفالت از گيرينمونه

 .شودمي مقايسه آزمايشگاهي اختالط

 ضمن اختالط، طرح هايمشخصه با آزمايشي آسفالتي مخلوط هايويژگي انطباق مقايسه، اين در چنانچه

 اجراي براي اختالط طرح ،برسد نظارت دستگاه تائيد به مشخصات در شده بينيپيش هايرواداري رعايت

 منظور به الزم اصالحات انجام به نسبت اينصورت غير در .شودمي ابالغ پيمانكار به آسفالتي عمليات

 عمليات مبناي نظارت، دستگاه تائيد از بعد شده اصالح كارگاهي فرمول و اقدام توليد، و طرح بين هماهنگي

 فرمول كند، تغيير نيز مصالح مشخصات و نمايد تغيير معدن محل هردليل به چنانچه .گيردمي قرار ياجراي

  .شود تهيه بايد جديد كارگاهي
 اجرا و تهيه نظارت دستگاه ابالغي پروژه آسفالتي مخلوط مشخصات براساس را آسفالت بايد پيمانكار

 .بود نخواهد قبول مورد باشند، مشخصات از خارج كه شده تهيه هايآسفالت.كند

 لذا دارد، وجود هم معدن يك در حتي مصرفي هايسنگدانه مخصوص وزن و نوع تغيير امكان كهاين به نظر

 كارخانه گرم مخازن هايسنگدانه از دهد، تشخيص نظارت دستگاه كه زماني بازه هر در يا يكبار ماه 2 هر

 ارسال مجاز آزمايشگاه به قير جذب ميزان و مخصوص وزن كنترل جهت و شده بردارينمونه آسفالت،

 .گردد مي

  04/0 از بيش اختالفي قبلي، نتايج با سنگي مصالح مخلوط حقيقي مخصوص وزن جديد نتايج كهصورتي در
  .شود اقدام جديد اختالط طرح تهيه به نسبت بايد باشد،داشته 

 
 گرم آسفالت تهيه  4-7

 كارخانه در گرم آسفالت تهيه به نسبت نظارت دستگاه توسط شده ابالغ آسفالتي مخلوط مشخصات براساس

     مشخصاتيا  AASHTO M 156 مشخصات با بايد گرم آسفالت كارخانه كليبطور. شودمي اقدام آسفالت

 ASTM  D995 بـا   مطـابق  و باشـد  ديجيتـالي  يـا  و اتوماتيـك  كـامال  و داشـته  مطابقت T172 AASHTO             
 نـوع  از اغلـب  كشـور،  در آسـفالت  تهيه هايكارخانه .گيرد قرار بازرسي و كنترل مورد ASTM  D290 يا  

  .شود رعايت آنها براي زير موارد است الزم كه باشندمي ديگر انواع يا و ايمرحله يا منقطع
 
 آسفالت كارخانه ظرفيت و موقعيت  4-7-1

 حمل فاصله تا شود نصب آسفالت مصرف محل به معدن از هاسنگدانه حمل مسير در بايد آسفالت كارخانه

 .برسد نظارت دستگاه تائيد به بايد آسفالت كارخانه نصب محل .نگيرد صورت مضاعف حمل و شده حداقل
 مشخصات در بايد و شودمي تعيين پروژه اهميت و نياز مورد آسفالت با متناسب آسفالت كارخانه ظرفيت

  .بود خواهد متغير ساعت در تن 300 تا 120 از كه شود قيد خصوصي
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 آسفالت كارخانه سرندهاي 4-7-2

 قابل نياز برحسب سرندها اين و بوده مجهز مختلف هايچشمه قطر با سرند 4 حدقل به بايد آسفالت كارخانه

 .باشند تعويض

 كند، صادر پيمانكار به را بنديدانه نوع هر براي نياز مورد هايچشمه قطر انتخاب دستور دباي نظارت دستگاه

 گرم سيلوهاي از شده بنديدانه مختلف مصالح توزين با سهولت به كارگاهي بنديدانه منحني كه بطوري

  .شود حاصل
 
 گرم سيلوهاي 4-7-3

 سرندهاي توسط است، شده گرم معين هايحرارت درجه تا كارخانه دوار كوره در كه هاييسنگدانه مخلوط

 .شوندمي ذخيره زير شكل به كارخانه گرم سيلوهاي در و شده سرند مذكور

 ؛تردرشت يا مترميلي 25 تا 12 از بنديدانه ،1 شماره گرم سيلوي :درشت دانه -

 ؛مترميلي 12 تا 6 ازبندي دانه ،2 شماره گرم سيلوي :متوسط دانه -

 ؛مترميلي 6 تا 3 ازبندي دانه ،3 شماره گرم سيلوي:  1ريز دانه -

 .مترميلي 3 تا صفر ازبندي دانه ،4 شماره گرم سيلوي :  2ريز دانه -

 سيلوي بايد فيلر براي. نيست مجاز آنها حذف باشد، سيلو 4 از بيش كارخانه گرم سيلوهاي تعداد چنانچه

 .شود تهيه  جداگانه

 به و توزين كارخانه باسكول توسط معيني ميزان به مذكور مصالح از يك هر كارگاهي فرمول براساس سپس

 اضافه كارگاهي فرمول در شده تعيين مقدار به فيلر سپس و قير كن،مخلوط در .شودمي وارد كن مخلوط

 .گردد مي

 كار از )باشد مي فيلر داراي خود ها سنگدانه كه اين به استناد با( دنباي آن سيلوي و فيلر توزين ترازوي

 .شود استفاده بدون يا و انداخته

 سيلوي در و آوري جمع كارخانه غبارگير دستگاه توسط بايد بلكه د،گرد مخلوط ها سنگدانه با يدنبا فيلر

 .شود آسفالت كنمخلوط وارد و توزين جداگانه و شود ذخيره جداگانه

 را هاسنگدانه حرارت درجه بتوان تا باشد سنج حرارت داراي بايد آسفالت كارخانه گرم مخازن از يك هر

 سهولت به بتوان كهبطوري باشد، پذير امكان دباي نيز كارخانه گرم مصالح به دسترسي .نمود كنترل

 .كرد برداري نمونه

 درصد نيم تا حداكثر آن حساسيت و بوده فنر بدون و ايعقربه يا و ديجيتال نوع از بايد توزين دستگاه

 .باشد كند،مي توزين كه باري بيشترين

 قير و آسفالتي مخلوط حرارت درجه بررسي و تعيين براي مختلف هايدماسنج به مجهز بايد آسفالت كارخانه

 .باشد هاسنگدانه و

 داشته خطايي چنانچه كه شود كنترل يكبار ماه هر بايد فيلر و قير ها،سنگدانه توزين هايدستگاه حساسيت

 .ندهد رخ خطايي آسفالت، مشخصات در تا گردد مرتفع باشد،

 .دهد نشان را سلسيوس درجه 10 حداقل تغييرات دقيقه هر در كه باشد آنقدر بايد هاسنج حرارت حساسيت



24 

  

 مخلوط حرارت درجه كارخانه، از آسفالت تخليه هنگام كه شوند داده حرارت مقدار آن به بايد هاسنگدانه

   .باشد داشته مطابقت  4- 5- 4 بند در شده تعيين حرارت درجه با بنديدانه نوع برحسب آسفالتي
 قير ، هاسنگدانه حرارت درجه كننده كنترل اتوماتيك تمام مركزي سيستم يك نصب فوق، مراتب به توجه با

  .است الزامي كارخانه، فرمان اطاق در اختالط زمان مدت و آسفالت مخلوط و
 
 اختالط زمان  4-8

 و بنديدانه و مصالح نوع كارخانه، ظرفيت و مدل به بستگي فيلر و قير ها،سنگدانه اختالط زمان مدت
 .شودمي تعيين اختالط زمان مدت سازنده، كارخانه دستورالعمل در معموالً .دارد هاسنگدانه قيري پوشش

 الزم زمان رعايت عدم و كنترل عدم ..باشد داشته اختالط زمان روي دقيق كنترل بايد نظارت دستگاه

  .باشدمي ثانيه 40 اختالط زمان حداقل .گرددمي آسفالت در عمده نواقص سبب مذكور،
 
 اختالط حرارت درجه 4-9

 آساني به و شده داده پوشش خوب مصالح كه باشد ايگونه هب بايد قير كندرواني آسفالت، پخش و تهيه هنگام

 بخوبي مصالح باشد، حد از بيش آسفالت اختالط هنگام قير، كندرواني چنانچه .باشد كوبيدن و پخش قابل

 از قير مصرف محل تا كارخانه از حمل هنگام باشد، اندازه از كمتر كهصورتي در و شد نخواهند اندود

 و تهيه هنگام ها سنگدانه از قير جدانشدن و مصالح مناسب پوشش حصول بمنظور .شودمي جدا هاسنگدانه
 .باشد استكسسانتي )170 ±20( حدود اختالط زمان در قير كندرواني است الزم آسفالت، نقل و حمل

 تغييرات نمودار است الزم رسد،مي كندرواني اين به مصرف مورد قير كه حرارتي درجه تعيين بمنظور

 .دهدمي نشان قير نمونه يك براي را نمودار اين  1شكل . نمود ترسيم حرارت درجه برابر در را قير كندرواني
 براي بهينه حرارت درجه محدوده توانمي آسفالتي، عمليات در مصرفي قير براي نمودار اين از استفاده با

  .نمود تعيين پخش از بعد را آسفالت تراكم و هاسنگدانه و قير اختالط
 
 آسفالتي مخلوط كيفيت كنترل  4-10

 در و نمونه 2 روزانه حداقل بايد آسفالت كارخانه در شده تهيه رويه و آستر قيري، اساس هايآسفالت از

 سطح آسفالت يا و آسفالت حامل كاميون از نمونه يك آسفالت، تن 350 هر از باشد، زياد توليد كه صورتي

 و مارشال استحكام قير، درصد بندي،دانه نتايج تا گيرد قرار ونآزم مورد و برداشته شدن كوبيده از قبل راه
 يك هر مقادير .شود مشخص قير با پرشده خالي فضاي و آسفالت مخصوص وزن خالي، فضاي مارشال، رواني

 غير در باشد، ابالغي مشخصات محدوده داخل در بايد مجاز هاينوسان حدود به توجه با شده اعالم نتايج از

 نوبت 4در مذكور موارد ونآزم نتايج چنانچه .آيد عمل به نقص رفع جهت الزم اقدامات دباي فوراً صورت اين

 گردد، شروع مجدداً عيب رفع از پس و متوقف آسفالتي عمليات دباي گردد، اعالم مشخصات از خارج متوالي

 .شود قبول قابل نتايج كهبطوري
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  آسفالت پخش  4-12
 .شودمي تخليه فينيشر در مصرف محل در كارخانه از شده حمل آسفالت

 دستگاه يا و آن كنگرم دستگاه يا و اطو هرگاه .برسد نظارت دستگاه تائيد به بايد فينيشر مشخصات و نوع

 يكنواخت كامالَ بطور آسفالت كهبطوري باشند، نواقصي داراي ضخامت، تنظيم هايدستگاه يا دهنده ارتعاش

 را فينيشر تعويض يا و اصالح دستور بايد نظارت دستگاه نگردد، پخش يكسان و هموار كامالَ سطحي با و

  .نمايد صادر
 
 آسفالت ضخامت 4-12-1

 معين عرضي شيب با و است شده تعيين مشخصات در كه ضخامتي و عرض در را آسفالتي مخلوط فينيشر،

 كوبيدگي ميزان و بنديدانه وضع به توجه با فينيشر توسط شده پخش آسفالت ضخامت .كندمي پخش

 شده كوبيده سفالتآ ضخامت برابر 25/1تا  20/1 بين معموالً شده پخش آسفالت ضخامت .شودمي محاسبه

 مخصوص هايفرم در و گيرياندازه پخش، محل ناظر هايتكنسين توسط مرتب بطور ضخامت اين .باشدمي

 هر ضخامت .شودمي داده تطبيق مشخصات، با و گيرياندازه نيز شده كوبيده آسفالت ضخامت .گرددمي ثبت

 شرايط به توجه با آن، از بيش و باشدمي سنگدانه اندازه حداكثر برابر 3 تا 2 آسفالت، شده كوبيده اليه

 .شودمي تعيين هاغلتك نوع و اجرائي

 نوسازي در همچنين و قديمي و موجود آسفالت سطوح ناهمواري تصحيح براي و آسفالتي هايروكش در

 .شود استفاده اتوماتيك تمام فينيشر از دباي اصلي، هايراه و هاهابزرگر و هاآزادراه

 قادر كهبطوري باشد، تنظيم قابل سهولت به بايد آن دهنده ارتعاش و كننده گرم دستگاه و فينيشر اطوي

  .نمايد پخش مذكور مشخصات با را آسفالت اليه باشد
 
 مختلف قشرهاي و خطوط در آسفالت پخش 4-12-2

 .است ضروري زير موارد رعايت شود، پخش قشر يك از بيش و خط يك از بيش در آسفالت كهصورتي در

 هم، مجاور آسفالت خطوط روز، يك طول در كه شود داده ترتيبي آسفالت طولي درز اتصال بمنظور -الف

 روز به عمليات ادامه كهبطوري زياد، طول در و عبور خط يك در آسفالت پخش از .شود تكميل و پخش

 .شود خودداري بايد گردد، موكول بعد روزهاي يا

 كوبيده خوب معمولي زنيغلتك با اليه كناري طرفين كه آنجا از شود،مي پخش اياليه كههنگامي -ب

 ايجاد راه در طولي درز بروز براي معضلي امر اين آينده در تا شود اعمال تمهيداتي  است الزم شود، نمي

 .ننمايد

 بايد هاروش اين از يكي حداقل نظارت، دستگاه نظر برحسب كه باشندمي زير بشرح موثر اقدامات برخي

 .شود اعمال

 كناري قسمت است، گرم آسفالت هنوز كههنگامي و آسفالت اوليه كوبيدگي و پخش از پس بالفاصله -1-ب

 در مترسانتي 3 تا 2 حدود در ) ماشيني المقدورحتي( برش چرخ يك بوسيله نشده متراكم خوب كه آن

 .شود جاروب آن محل و شده برداشته و بريده راه طول
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 بعد روزهاي در را كار اين توانمي نشد، اجرا است گرم آسفالت كههنگامي فوق بند عمليات كهچنان -2-ب

 نصب غلتك روي كه برش چرخ يك توسط تواندمي كار اجراي .داد انجام مجاور اليه اجراي از قبل و

 .گيرد صورت مسلط راننده يك توسط شودمي

 برداريبهره زمان در آسفالت در بنديدو طولي ترك بروز سبب فوق، هايشرو از يكي حداقل رعايت عدم

 كه است صادق نيز آسفالت شدن پله و عرضي بنديدو درزهاي بروز از جلوگيري براي فوق موارد .شد خواهد

 .گيرد صورت الزم تمهيدات بايد نيز خصوص اين در

 داده تغيير فينيشر در آسفالت پخش عرض دباي قبلي، قشرهاي روي قشرهاي در آسفالت پخش براي -پ

 تا باشد داشته فاصله مترسانتي 15 حداقل زيرين قشر با قشر هر طولي اتصال درز كهبطوري شود،

 .نگيرد قرار هم روي طولي درزهاي

 در دقيقاً بندي، دو يا طولي درز محل كه شود ريزيبرنامه ايگونهه ب بايد رويه قشر آخرين پخش براي -ت

 دو محل از نقليه وسائط چرخ عبور تا گيرد قرار برداريبهره زمان در جاده كشي خط امتداد مجاور

  .برسد حداقل به هابندي
 
 گرم آسفالت پخش هنگام هوا حرارت درجه هايمحدوديت 4-12-3

 هرنظر از راه سطح آمادگي و محيط دماي جوي، شرايط كه است مجاز هنگامي آسفالتي هايمخلوط پخش

 10 از كمتر محيط دماي و ب،ومرط و زده يخ سطوح روي بارندگي، مواقع در .باشد مناسب عمليات براي

 به را آسفالتي عمليات اجراي بايد پيمانكار بطوركلي .شود خودداري آسفالت پخش از بايد ،سلسيوس درجه

 .نشود منتقل سرما فصل به و شده اجرا مناسب فصول در آسفالت كه كند ريزيبرنامه نحوي

 سطح حرارت درجه كه سال گرم و مناسب فصول در منحصراَ بايد ديگر نهايي قشر هر يا رويه آسفالت پخش

  .گردد اجرا نباشد، كمتر سلسيوس درجه 25 از راه
 
 آسفالت كوبيدن  4-13

 توسط ثانويه، اطوي و فينيشر توسط شده، پخش قشر اوليه اطوي فينيشر، وسيله به آسفالت پخش از پس

 اطو غلتك محركه نيروي داراي محور يا چرخ .شودمي انجام )محور دو چرخ دو ترجيحاً( فلزي چرخ غلتك

 بطرف حركت موقع در غلتك جلوي نشده كوبيده آسفالت شدن جمع از كه باشد فينيشر سمت به دباي

 بسته( مناسب وزن با الستيكي چرخ غلتك دو توسط آسفالتي قشر نهايي كوبيدن .گردد جلوگيري فينيشر،

 براي تراكم ميزان .شود مي انجام الزم تراكم حصول تا )آسفالت شده پخش قشر ضخامت و بنديدانه عنو به

 آزمايشگاهي هاينمونه مخصوص وزن درصد 97 حداقل) توپكا( رويه و استر آسفالتي، اساس قشرهاي

  .باشد مي گردد،مي تعيينAASHTO T209  روش  با كه آسفالت نظري مخصوص وزن درصد 92 يا مارشال،
 بافت تنظيم و كافي تراكم حصول براي الستيكي چرخ هايغلتك .باشد تنظيم قابل دباي هاغلتك وزن

 .باشدمي فلزي چرخ هايغلتك از ترمناسب آسفالت، سطحي
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 با هاچرخ نگهداشتن تميز براي پاشآب هايلوله به مجهز بايد آسفالت كوبيدن براي استفاده مورد هايغلتك

 مجاز وجههيچ هب ها،چرخ كردن تميز براي گازوئيل يا و سوخته روغن از استفاده و باشد صابوني مواد

 .باشد نمي

 هر به چنانچه تا باشد كار آماده ذخيره عنوان به الستيكي چرخ غلتك يك و فلزي چرخ غلتك يك هميشه

 غلتك كمبود اثر در آسفالت و گردد جايگزين بالفاصله كرد پيدا نقصي و عيب كار، مشغول هايغلتك دليل

 .نشود معيوب

 تناسب به دباي الستيكي چرخ هايغلتك تعداد باشد، دقيقه در متر 5 از بيش و زياد فينيشر سرعت چنانچه
 موثر هاغلتك تعداد انتخاب در نيز مخلوط دماي كاهش شدت و محيط دماي .گردد اضافه فينيشر سرعت

 چنانچه آسفالت، كردن متراكم هنگام .شودمي انجام نظارت دستگاه نظر با هاغلتك تعداد تعيين .است

 در و شد نخواهد ممكن شده پخش اليه ضخامت كل در الزم تراكم حصول باشد، اندازه از بيش قير كندرواني

 اجرا، از پس و شده فشرده غلتك جلوي و كرده پيدا روان حالت آسفالت باشد، اندازه از كمتر كهصورتي

 راه، سطح در تراكم هنگام آسفالت مناسب دماي محدوده .شد خواهد ايجاد راه در ريز متوالي هايموج

 هنگام قير براي بهينه كندرواني .است شده داده نشان 1 شكل در مصرفي، قير بهينه كندرواني به باتوجه

  .باشدمي استكسسانتي 280 ±30  آسفالت تراكم
 چرخ هايغلتك سرعت و ساعت در كيلومتر 4 حدود و يكنواخت بايد فلزي چرخ هايغلتك سرعت 

  .باشد ساعت در كيلومتر 8 حداكثر الستيكي،
 
   شده كوبيده آسفالت سطح و رقوم يكنواختي كنترل    4-14

 عرضي، و طولي هايهنقش در مندرج مقادير با رويه و آستر قشرهاي آسفالت شده تمام سطح مقادير اختالف

 .باشدمي مجاز مترميلي 5 تا حداكثر

 انجام گيرد، مي قرار آسفالت عرض و طول در كه متري 3 شمشه با شده تمام آسفالت سطح يكنواختي

 ، مترميلي ±7از  نبايد ترتيب به رويه قشر و آستر قشر آسفالتي، اساس براي شده گيريهانداز مقادير. شود مي
  .نمايد تجاوز مترميلي  ±5و ، مترميلي  6±

 . نمود استفاده نيز (IRI)1ناهمواري الملليبين شاخص از توانمي روسازي، سطح همواري كنترل براي  
 معتبر هاينامه آيين از يكي به استناد با و پروژه هر شرايط به توجه با بايد شاخص  اين پذيرش قابل مقادير

  .شود مشخص خصوصي فني مشخصات در الملليبين
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