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 يافته آسفالتي و تعيين جايگاه استفاده از آنها

 

  ، تهران، ايرانشهرسازيمركز تحقيقات راه، مسكن و  ،استاديار، *رضا سليماني كرمانيمحمد

 soleimani@bhrc.ac.irپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *                                    

  05/08/97پذيرش: - 08/03/97 دريافت:

  59-76صفحه                                                                  

 

   چكيده    

با  ياست. حت پر ترافيك يبزرگراه ها يمهم نگهدار از انواع راهكارهاي يكي هاجاده رفته روسازياحيا كردن بافت از دست 

از حد و اثرات آب و  شيب كيتراف به دليل تيشلوغ در نها بزرگراه هاي، هامروز يهافناوريو  يمصالح ساختمان نيتر شرفتهيپ

 سطح  تواند يم ه،ينقل ليوسا تردد اديهمراه با حجم ز خ،يدهند. باران، برف و  ياز دست م يي مقاومت لغزشي خود راهوا

كه  يهنگامدر فاصله ايمن است و  خودرو از دست رفتن اصطكاك به معني عدم توقف. نمايد صيقلي اي وببرد  نيها را از بجاده

 ، ميادين و...در جاده ها ياطقنق. مي گرددآيد و منجر به تصادف وجود ميه ناك بخطرموقعيت  ابدي شيفاصله توقف افزا

 يها يژگيبازگرداندن و يبرا يي كه ها جادهاحيا كردن مقاومت لغزشي دارند. به  ازين وجود دارند كه به داليل صيقلي شدن

استفاده  با در حال حاظر .دنمي گرد رابرخورد يمنيا از سطح باال تربه نوبه خود  عمليات احيا كردن اجرا شودآسفالت  لغزشي

مقرون به صرفه است و نياز به اجراي هم از سطح موجود استفاده نمود كه بسيار توان دوباره  يچندگانه، م يها كياز تكن

در اين مقاله روشهاي مختلف احيا كردن مقاومت لغزشي سطوح آسفالتي صيقل يافته پرداخته شده روسازي جديد نمي باشد. 

  ن شده است. و جايگاه استفاده از هر روش تعيي

  

  لغزشي، احيا كردن،ضريب اصطكاك، صيقلي شدنمقاومت  كليدي: هايواژه  

  

 مقدمه-1

م در معرض انواع گوناگوني از ئبطور دا ها روسازي راه

، تغيير دما و ميزان  هاي ناشي از عواملي مانند بار ترافيكي تنش

. اين  هاي زيرين و بستر قرار دارند ه، و تغيير شكل الي رطوبت

هايي در روسازي  ها منجر بـه پيـدايش نقـايص و خرابي تنش

ها،  ها و ديگر انواع خرابي ، تغيير شكل ها ها، چاله شوند. تركمي

آخـرين نتيجـه و پيامد فرسوده شدن روسازي است. به دليل 

اجراي  ها مسـتلزم ها و نقايص ايجاد شده، روسازي بروز خرابي

. هدف از نگهداري  نـوعي از تعمير و نگهداري هستند

هـا و  روسازي، اصـالح نقـايص ايجـاد شـده توسـط خرابـي

شايان ذكر حفـظ روسازي از آسيب و خسارت بيشتر است. 

 كردن مقاومت لغزشي ازدست رفته است كه عمليات احيا

نظر گيرد كه جاده از هاي آسفالتي هنگامي صورت ميويهر

اي هيچگونه مشگلي ندارد و اليه روسازي آن عاري از هر سازه

گونه خرابي بوده و فقط كمبود مقاومت لغزشي آن گزارش شده 

به طور كلي عمليات تعمير و  (Henry, J.  2000).  است

نگهداري   هاي آسفالتي به سه نوع، هاي رويه ترميم خرابي

انتخاب  .وندش پيشگيرانه، اصالحي و اضطراري تقسيم مي

بايد مبتني بر  هاي آسفالتي هاي رويه هاي ترميم خرابي روش
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. بنابراين الزم است كه از  استفاده از يك روش مهندسي باشد

سيستم مديريت نگهداري روسازي، به منظور بهينه سـازي 

دهي  هـاي نگهـداري روسـازي در وضـعيت خدمت اسـتراتژي

اينكه نياز به ترميم بخشي  . پس از و مناسب استفاده شود كيفي

اهتمام از روسازي مشخص شد، بالفاصله اقدام به ترميم آن 

. راهكار اصولي براي نحوه ترميم صحيح هر نوع خرابي گردد

آن است كه علـت (علـل) بـروز خرابي مشخص و شناخته 

ترميمي مناسب كمك روش . تعيين علت خرابي به انجام  شود

مجدد خرابي جلوگيري كرده و يا  آمـدننموده و از بـه وجـود 

شود. اين امر به ويژه زماني كه خرابي  حداقل موجب تاخير آن 

اي  موجب بـروز خطراتي در رانندگي شود از اهميت ويژه

برخوردار است. چنانچه علت خرابي كافي نبودن قدرت 

گيري روسازي يك راه حل اصولي بـاربري روسازي باشد، لكه

گونه موارد بايد بعد از لكه گيري و اصـالح  نبوده و در اين

ناحيه خراب شده با روكش كردن ظرفيت باربري روسازي 

. از طرف ديگـر اگـر علـت خرابـي روسازي  افزايش داده شود

هاي ضعيف موضعي باشد، در ايـن صـورت  وجود قسمت

هـا اصـالح شـوند و معمـوالً احتياجي به  بايـد ايـن قسـمت

 , Henry,  J.  2000)  .روسازي نيست تقويت تمام

Soleymani K, M.R.1995)  
  

ترميم   روشموثر  در انتخاب عوامـل -2

  هاي آسفالتي هاي رويه خرابي

هاي  هاي ترميم خرابي با توجه به موارد فوق، انتخاب روش   

بر ها بايد  مورد استفاده براي ترميم خرابي  هاي آسفالتي رويه

 Wilson, D.J. 2005 ) .انتخاب شوداسـاس عوامـل زير 

Crisman, B.; Roberti, R. 2012)  
 نوع روسازي •

 نوع و ميزان خرابي •

 علت يا علل خرابي •

 نوع راه و سطح ترافيك •

 فاكتورهاي اقليمي و محيطي •

 ترميمروش اقتصادي بودن  •

 عمر ترميم •

 عمليات ترميم  جهت انجاماز سال مناسب زماني  •

 يروي مجربندر دسترس بودن تجهيزات و  •

 وجود مصالح با كيفيت •

 ساير كاربرانايمني كارگران و  •

  

  هاي آسفالتي كردن مقاومت لغزشي در رويهاحياء-3
ها است رويه حفاظت مهم هاي جنبه از يكي لغزشي مقاومت   

هاي تصميم گرفتندر تا سازدمي قادر را دست اندركاران كه

 متعدد هايروشهاي حاضر، حال در. نمايند اقدام موثر مديريتي

 نگهداري هايبرنامه از بخشي عنوان به جهان سراسر در

مقاومت  كمبود با مقابله و بازگرداندن منظور به پيشگيرانه

كاربرد اين  .آسفالتي وجود دارد سطوح خصوص در لغزشي

روشها در مكانها و موقعيتهاي مختلف از نظر شرايط اقليمي، 

آب و هوايي، ترافيكي و نوع رويه آسفالتي متفاوت است كه در 

شود. شايان ذكر است كه به جزعيات آنها پرداخته مي مقالهاين 

ها متفاوت بوده و اين مشكل در مشكل صيقلي شدن رويه

يرزدگي و يا در اثر از دست رفتن هاي آسفالتي ناشي از قرويه

بافت ريز و درشت سنگدانه بر اثر حركت ترافيك شرايط 

 ,Soleymani K) باشد.اقليمي و ... در طول زمان مي

)M.R.1995  
مواردي كه اجراي روشهاي  احياء كننده رويه هاي صيقل يافته 

  مي تواند در آنها موثر باشد عبارتند از:

  هاي آسفالتيروسازيصيقلي شدن مصالح  -الف 

ها يك مشكل جهاني است اگر  مشكل صيقلي شدن سطح جاده

چه بهترين مصالح و مواد در ساخت آنها استفاده شود ولي 

بتدريج سطوح زبري خود را از دست داده و صيقلي خواهند 

شد. از دست رفتن مقاومت لغزشي باعث خطرناك شدن جاده 

مكانهايي كه ترمز و  شده كه اين مسئله در پيچهاي تند و در

). اين 1گردد (شكل شتاب بيشتري احتياج است احساس مي

مسئله حتي در جادهايي كه با مصالح كيفيت باال بكار رفته نيز 

ها بلكه وسايل دهد نه تنها وسايل موتوري و اتومبيل رخ مي

نقليه سنگين نيز در معرض خطر سر خوردن (سطح خيس) 

ختلف احياء كردن مقاومت قرار خواهند گرفت. روشهاي م

ها لغزشي در شرايطي كه مشكل فقط صيقلي شدن سنگدانه

 ERESباشد مطرح است بسيار كارساز مي

Consultants, Inc.,1993)(.  
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  مصالح سنگي صيقل يافته در اثر جريان ترافيك در طول زمان .1شكل 

  
 

  يآسفالت هايرويه درزدگي قير -ب

به باال آمدن و خارج شدن قسمتي از قير مصرفي  گيقيرزد    

ها صورت مي گيرد، خودرو حركتدر رويه آسفالتي كه در اثر 

هاي وسيله نقليه به توسط چرخزدگي شود. قيراطالق مي

صورت اليه نازكي در سطح راه پخش شده و سبب صيقلي 

كه همواره در هواي  گيقيرزدعلت اصلي  .شدن آن مي شود

آيد وجود گرم و تحت اثر وسايل نقليه سنگين به وجود مي

مقدار بيش از حد قير در مخلوط آسفالتي است. روزدن قير در 

هايي كه داراي مقدار فضاي خالي كمتري از حد الزم مخلوط

 گيقير زد. ,D. 2018) (Walker آيدهستند نيز بوجود مي

باعث كاهش اصطكاك بين سطح راه و چرخ هاي وسايل نقليه 

منجر به  ستشده و بخصوص در مواقع بارندگي ممكن ا

تصادفات شود. در فصل تابستان قير روزده به علت باال بودن 

درجه هوا به صورت شل و خميري درآمده و تحت اثر حركت 

  با  شود. روزدن قير معموالًوسايل نقليه در سطح راه فيتيله مي

ها كه مسير چرخ شيار شدگيهاي ديگر از جمله موج و خرابي

  . ,D. 2018)  (Walker ت ي دارند همراه اساعلل مشابه

  

  

  

 

 

  شيار شدگي رويه هاي آسفالتي -پ

شكل  ريياست كه تغ يزمان ياصطالح برا كي شيار شدگي    

به  ابد؛ي يدر سطح آسفالت در طول زمان تجمع م تثبيت اي يدائم

تخليه شده و اين تجمع در اطراف جاي چرخ  ريطور معمول مس

 يآسفالت يهاجادهاين فرآيند در . )3دهد (شكل چرخ رخ مي

تابستان  يهاتواند در ماه يم امر نيگرفته و ا صورت ريانعطاف پذ

و  سنگدانهافتد كه ياتفاق م ليدل نيبه ا تشديد گردد. شيار شدگي

حال،  ني. با اشودحركت  قادر به هآسفالت يهادر جاده بيندر

شيار  .ستينبر شيارشدگي  ليها دلدر جاده هينقل ليوساحركت 

و  يكاف اليهاز عدم تراكم، ضخامت  يتواند ناش يشدگي م

الزم است  ..,D. 2018)  (Walkerباشد فيضع يآسفالت ها

مانع از  ات باشد يبه نحو يآسفالتطرح اختالط و اجراي رويه هاي 

ك تغل باتواند  يم شيارشدگي. گرددكمبودها  ريشدگي و ساشيار

 يمحتوا ااساس و زير اساس ي، ضخامت (تراكم) آسفالتزدن 

 برطرف (HMA) آسفالت مخلوط گرم خصوص در سنگدانه

بطور  اساسدهد كه ضخامت يرخ م يشدگي زمان. شيارگردد

 تو رفتگيتواند باعث ب نرم باشد كه يابه گونه امناسب نيست ي

كاهش احتمال وقوع  دي، كلمحكمتر زير اساسداشتن . مواد شود

انجام  قياز طر ..,D. 2018) (Walker  شيار شدگي است

كاربران مي توانند كه  كرد نيتضم توانمي ،صحيح اين مشخصات

  .از يك جاده مناسب برخوردار گردند
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  يآسفالت هايرويه درزدگي قير .2شكل

  

  

 

  هاي آسفالتيشيار شدگي رويه .3شكل 

  

ها و موارد استفاده راه نگهداريروشهاي -3

  هاي بازسازي مقاومت لغزشيراهكار

 

 نگهداري پيشگيرانه  -3-1

است كه به منظور حفظ روسازي و كاهش نرخ  هاييروشي    

د. هدف از تعمير و نشو خرابي كيفيت روسازي، اجـرا مي

هاي زودرس روسـازي، كنـد  نگهداري پيشگيرانه، ترميم خرابي

هاي روسازي و كاهش نياز  نمـودن و بـه تـاخير انداختن خرابي

هـاي نگهـداري  به تعمير و نگهداري اصـالحي است. فعاليـت

و در بعضي  هاي حفاظتي آسفالت يشگيرانه شامل درزگيري،پ

شود. تعمير و نگهداري  مي آسفالت گرم موارد روكش نازك

پيشگيرانه به معني انجام ترميمي درست و مناسب بر روي راه و 

هـاي پيشگيرانه بر روي  در زماني مناسب اسـت. تـرميم
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احيا  .سالم هستند، كاربرد دارنداي  هايي كه از نظر سازه روسازي

تواند به عنوان نگهداري پيشگيرانه نيز سازي مقاومت لغزشي مي

   (Nehme, J. 2017 ) .مورد استفاده قرار گيرد

 

 نگهداري اصالحي -2- 3

اي روسازي را  ها و عملياتي كه يكپارچگي سازه به فعاليت    

شود. تعمير  ميبخشد، اطالق  ترميم نموده و يـا آن را بهبـود مي

و نگهداري اصالحي از نظر هزينه و زمان بندي اجـرا بـا 

. تعمير و نگهداري  تعميـر و نگهـداري پيشگيرانه تفاوت دارد

شود كه روسازي هنوز در وضعيت  پيشگيرانه زماني اجرا مي

برد، اما تعمير و نگهداري اصالحي، زماني اجرا  سر مي خوبي به

نـد تـرميم بـوده و در نتيجـه هزينه شود كه روسـازي نيازم مي

. تعمير و نگهداري اصالحي، واكنشـي  كند بيشتري را صرف مي

بـه منظـور اصـالح روسـازي يـا محدوده خرابي  است كه

هاي تعمير و نگهداري اصالحي شامل  شود. فعاليت انجام مي

ها، لكه گيري  اي، تراش و روكـش، ترميم چاله هاي سازه روكش

 .شود مي ها ترك و تعمير

هاي نگهداري، فرايندي  گيري به عنوان يكي از روشلكه     

اي از آسفالت كه داراي خرابي زيادي  است كه در آن، محدوده

شـود و يـا مصـالح  است، برداشته شـده و جـايگزين مـي

شود تا محدوده تخريب شده را پوشش دهد.  ديگري افزوده مي

آماده سـازي بـراي انجام بهتر ديگر گيري معموالً به منظور لكه

، حفاظت رويه، يا  هاي تعمير و نگهداري اصالحي روش

شود.  يـك روكش انجام مي اجرايعمليات پيش ترميم قبـل از 

كند كه امكان  لكه گيري، سطح رويه را به شكلي احيا مي

هاي حفاظتي ميسر  آميز سـاير ترميمبكارگيري موفقيت

روسازي، روشي براي اصالح دايمي گيري عميق لكه شود.

 .هـايي اسـت كـه معموالً خرابي با شدت زياد هستند خرابي

تواند به عنوان نگهداري اصالحي سازي مقاومت لغزشي مياحيا

  (Nehme, J. 2017 ) .مورد استفاده قرار گيرد

 
 نگهداري اضطراري -3- 3

، مانند تورم  هايي كه طي يك وضعيت اضطراري  به فعاليت    

هاي  اي كه نيـاز به ترميم سريع دارد و يا ترميم روسازي، يا چاله

هاي با دوام  موقتي كه به منظور حفظ رويه تا زماني كه ترميم

كند. يك برنامه جامع و فراگير  تـري اجـرا شود، اشاره مي

زمند تمامي انـواع جهت تعمير و نگهداري روسازي، نيا

سازي مقاومت لغزشي احيا .روشهاي تعمير و نگهداري است

 ).مورد استفاده قرار گيرد اضطراريتواند به عنوان نگهداري مي

Nehme, J. 2017)   
  

هاي بررسي مهمترين و متداول ترين روش -4

  ها كردن مقاومت لغزشي رويهموجود جهت احيا

 مسافرت براي جاده سطح لغزشي مقدار مناسب مقاومت     

 يك جهت احياء سريع سطح است. حائز اهميت بسيار ايمن

 صرفه مكانيكي احياء مقاومت به مقرون و روشهاي كارآمد  ،راه

 Soleymani).باشدموجود مي سطوح نگهداري لغزشي براي

K, Frictio,2017.&.  M.R.1995 & P.G.1988, 

Roe(  
 مقاومت لغزشي عبارتند از:روشهاي باز سازي سريع 

 چكشي كردن •

 بالست شات •

  فشار قوي آب •

 كربنيزاسيون •

جهت بدست آوردن نتايج كيفي بايد روش صحيح انجام كار     

ها از ميان روشهاي موجود براي شرايط مختلف روسازي

 انتخاب گردد.

 

  چكشي كردن -4-1

هاي كامال مستقل فرايند چكشي كردن شامل تعدادي از چكش  

كنترل شده است كه با ضربه زدن بر سطح روسازي به صورت 

گرداند با بكارگيري مكانيكي مقاومت لغزشي را به سطح باز مي

يابد و بافت ريز را با اين روش مقاومت لغزشي بهبود مي

كند تا زواياي تيز استفاده از پروفيل جديد مجددا بازسازي مي

شت نيز با استفاده از ها بازيافت گردد. بافت دراوليه سنگدانه

 Soleymani K, M.R.1995)  اين روش بهبود مي يابد

Frictio, 2017,  
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  فرايند روش چكشي كردن -4-2 

 نيها را از بدانه نچكشها مواد ناخواسته بيه دش زيتهاي نوك     

خود بازگردانده  حالت اوليهبه  درشتكه بافت  يطوربرند بهيم

 ريزبافت .گردددوباره برقرار مي شده و مقاومت لغزشي مناسب

 يكه در مخلوط آسفالت استفاده م ييهاسنگ يبا توجه به سخت

داشته  يمثبت اريبس ريتاث با استفاده از اين روش تواننديشوند، م

ها را در بايد طوري انجام شود كه سنگدانه نديفرا ني. اباشند

مقاومت حفظ شود،  و سطح رويه كامال نگه داردخود محل 

 ادهيپ رانمسافران و عاب يبرا جادهو گشته  يبازساز لغزشي

 و مقاومت لغزشي ايجاد شده بايدسطح تعمير شده  .گرددتر امن

ح اطراف خود وسطمقاومت لغزشي همچنان با طورذي باشد كه 

تواند قابل تكرار باشد. از يكسان باقي بماند و اين تعمير مي

باشد در نتيجه بايد مي ميآنجاييكه اين روش يك روش تهاج

دستگاه را طوري تنظيم كرد كه عمليات منجر به متالشي شدن 

  .),(KLARUW ,2017 سنگدانه نگردد

  

  

  

  
  

  كردنسازي رويه صيقل يافته به روش چكشيماشين احيا .4 شكل         



1397 ، پاييز96ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي   

 

65 

 

  
  مقايسه بين رويه قبل و بعد از چكشي كردن .5شكل 

  

  تعميرات و /اين روش تعمير باعث آسيب به مفاصل

، مبلمان عالئم شود.هاي ترافيكي كار گذاشته شده نميحلقه

اي و آهن كاري نياز به برداشته شدن ندارد و در جاده

  .تواند از آن اجتناب شودصورت لزوم مي

  
 ايمني در نظر گرفتن شرايط زيست محيطي و -3- 4

عمليات چكشي  اجراي هنگام بايد كه مواردي از برخي •

 :از عبارتند گيرد قرار توجه كردن مورد

   روي بر كار آسيب هنگام گونه هر از جلوگيري براي •

بايد  كاري شدهكه وصله هاي ضعيف ويا جاهايرويه

 مرمت (وصله) كار، شروع از قبل. الزم به عمل آيد مراقب

 قرار توجه مورد بايد احتمالي ديده آسيب مناطق كردن

آسيبها در  را براي صورتي در احتمالي هايبرنامه و گيرد

  .Soleymani K, M.R.1995)( نظر گرفته شود

 يك با بايد شده، مايعات توليد جامدات و مايعات دفع •

 طور به. شود تصفيه شده تصويب محيطي زيست روش

 اما شوند پر زمين هايدر چاله توانندمي جامدات كلي

  .شود بررسي كار آغاز از قبل شرايط كه شودمي بيني پيش

 كاربران ايمني براي ترافيكي مديريت هاياعمال روش •

 سايت؛ در كارورها و عمليات جاده،

 در كار صورت در صدايي و سر مديريت هاياعمال روش •

 منازل شخصي؛ نزديكي در شب

 پوشيدن در بايد احتياط دستگاه، نزديكي در كار هنگام •

 كوچك هايسنگ زيرا گرفت نظر در را محافظتي لباسهاي

  كار به اطراف پرتاب شوند. طول در تواندمي ماسه و شن و

 سطوح روي بر گرم، هواي در كار هنگام الزم مراقبت •

 قير چسبندگي از جلوگيري براي شده ريخته تازهآسفالت 

 محل در بيشتري مشكالت تواند مي كه كاميون، الستيك در

چيپ  اين روش نبايد در مواردي مانند  .كند نياز است ايجاد

 از نازك اليه يك فقط شود زيرا كه سيل و يا سيل استفاده

 حد از بيش تواندمي چكشي كردن و دارد وجود قير

 . دهد قرار خطر معرض در را اليه و ببرد بين از را سنگدانه

  

 ايا و معايبمز  -4- 4

 براي حل موثر راه يك كردن چكشي احياء رويه بوسيله

 اين. است لغزندگي برابر در مقاومت و سطح بافت بازگرداندن

 در سطحي سازي جوان هاي روش ديگر با همراه روش بايد

مي باشد آهسته  اريروند بس كي چكشي كردن. شود گرفته نظر

. در صورت عدم استفاده از ستيكارآمد نموارد همه  يو برا

آلوده  ستيز طيمح يبرا تواندمناسب ميابزار و ماشين آالت 

 است يبزرگ ميت ازمنديناين روش ، باشددوستانه  ريو غ كننده
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 Manual For). ستيمرطوب قابل اجرا ن طيدر مح و

Roads And Bridges Volume 1999)  

  

  روش احيا كردن از طريق فشار قوي آب- 5

 افشانه سري يك طريق از آب جريان كنترل شامل فرآيند اين   

 اين. است جاده سطح روي بر باال العاده فوق يا باال فشار با

 بازتعريف منظور به سطح مكانيكي بازسازي شامل روش

 دست از لغزشي مقاومت نتيجه، در و نيست جديدي سطوح

  گرداند.رفته سنگدانه را بر نمي

 و كندمي پاكسازي را سطوح كامل طور به تكنيك اين    

   از سطح حذف را الستيك و قيرزدگي سطحي، هايآالينده

كند و از نتيجه آن بافت ريز سنگدانه را آشكار مي سازد كه مي

گردد. روش احيا كردن باعث باال رفتن مقاومت لغزشي مي

مقاومت  ارتقاء ي آب جهتباال اعمال فشار سطح رويه از طريق

سطحي به عنوان يك روش ترميمي  لغزشي ازدست رفته بافت

  كننده سطوح انعطاف پذير و ثلب معرفي احياء

به طور  قير گيروزدتوان در مورد گردد. از اين روش ميمي

 فشار مقاومت لغزشي با موفقيت آميز استفاده كرد. بازيافت

 Technical)اي استباالي آب روش بسيار مقرون به صرفه

Note TN 062, 2002) . 

  

  

از طريق روش مقاومت لغزشي  بازيافت فرايند -1- 5

  قوي آب فشار

  تجهيزات توليد شده در بسياري از كشورها با هم     

دهند و آن هايي دارند ولي همه آنها يك كار را انجام ميتفاوت

هاي اسفالتي با ضريب اصطكاك بهسازي مقاومت لغزشي رويه

 اين روش تجهيزات بر روي يك كاميون پايين است. معموال در

پر قدرت از  جت را با يك باال با فشار آب و است شده نصب

 و آب سپس. اشدپجاده مي سطح به روتورها از سري طريق يك

 يك پس از عمل با بالفاصله جاده در سطح اضافي قير هر گونه

  ). (Waters J C, 2008 شوندمي حذف مكنده از صحنه

  
  قوي آب ماشين احيا سازي رويه صيقل يافته به روش از طريق روش فشار .5شكل 

  

 به بخشيدن بهبود در توجهي قابل ويژگي داراي فرآيند اين

 بستگي بازيابي از پس كيفيت بافت سطحي. دارد قيرزده سطوح

 توسط ترهاي درشتسنگدانه. دارد موجود بافت ريز سطح به

 هايسنگ دانه داراي سطوح كنند تابهترعمل مي فرايند اين

در مكانهايي كه از سنگريزه استفاده  ترتيب، همين به. كوچكتر

تا  بافت داراي زبري كمتري ايجاد كند شودمي باعث شده،

اينكه  دليل باشد، به سنگريزه و شن هيچ بدون مواردي كه

تشكيل  شوند و ازمي هاي درشت جمعها بين دانهسنگريزه

اجراي  زمان براي نمايند. بهترينگيري ميبافت درشت جلو

  باال فشار با آب روش احياء مقاومت لغزشي با استفاده از

 كه هنگامي را آن توان مي و باشد تر خنك دماهاي در تواندمي

 در آزاد آب يا و خيس بودن بدون( است مرطوب جاده سطح

 قير در مواد چسبنده كه است دليلش اين. اجرا نمود) سطح

  ترشده و آسانتر حذف و شكننده ترسخت سردتر دماهاي

 خواهد بود در اين شرايط موثرتر اين روش اجراي و گردندمي

(Technical Note TN 062, 2002).  
  

  

  

 آالت مورد استفاده ماشين - 5-2

 :از عبارتند آالت هاي ماشينويژگي از برخي  

 بار كل حجم و محور است  4 الي 3 ماشين مخصوص داراي •

 .باشدمي تن 22 آن حدود
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 700 تقريبا چرخشي جداگانه سر سه داراي ها معموالماشين •

  توانند احيا كنند.متر را مي 2 حدود عرض كه دارند ميليمتر قطر

 قادرند و كنندمي استفاده پاك آب ليتر 4500 حدود هاماشين •

سطح  را از ديگر ضايعاتهمراه  به شده حذف جامد كل مواد

 حركت رفت و برگشت با يك عمليات از بخشي عنوان به جاده

از محيط پاك سازي  مكش كننده قوي هايسر از استفاده با

 پشت ماشين) از قبيل: (در كنترل ها داراي سيستمماشين نمايد.

 اضطراري، ترمز سرعت، كنترل كاميون، فرمان آب، فشار كنترل

 و بردن باال و ها پمپ خاموش/ روشن سر، براي جانبي حركت

 را كارور فرايند اين. باشندمي شانه هاانف هايسر پايين آوردن

 كنترل مداوم طور به و كند كار خودرو عقب در تا سازدمي قادر

 روسازي را ديدن آسيب احتمال دهد تا انجام را كار كيفيت

  دهد. كاهش

 بار 800 تا عملياتي فشار مي باشد، حداكثر متغير آب فشار •

)11000 psi (است دقيقه در ليتر 100 جريان با(Hydraulic 

Laboratory Technical Memorandum 2013)  

  
 كارايي -5-3

تا  باال فشار را با آب هاي طراحي شده قادرندماشين  

 2 حدود عبور عرض حداكثر در روز در مترمكعب 4500مقدار

 .را مورد استفاده قرار دهند )استفاده مورد تجهيزات به بسته( متر

 باشد مربع متر هر ازاي به كيلوگرم 1 از بيش تواندمي قير حذف

 در. است قير مربع متر هر در ليتر 1 حدود حذف معادل كه

 مكعب متر 3- 2 حدود تواندمي دستگاه در روز، عمليات طول

 جمع همه آن كه آب، ليتر 40000 حداكثر از استفاده با را قير

 .كند حذف شود، مي دفع سپس و شده آوري

 به بستگي توجهي قابل طور به و آورده شده نمونه ارقام اين

 Hydraulic)دارد استفاده مورد ماشين نوع و محيط شرايط

Laboratory Technical Memorandum 2013) 

  

 كيفيت اجرا - 5-4

 زمان سرويس دهي استفاده از اين روش پيش مرحله، اين در   

 باال فشار با احياء كردن رويه اسفالتي آب اما شود، نمي بيني

 پتانسيل زا بامشكل منطقه يك و فوري براي موثر راه يك

استفاده از  همچنين. است لغزشي مقاومت ساله چندين بازگشت

 با مقاومت لغزشي سطح بازگرداندن اين روش زمينه را براي

  روشهاي ديگر از قبيل اليه نازك اسپري سيل را فراهم 

ارتقاء عدد   6شكل  . ) Ackerman, J. D (1995 مي كند

آونگي پس از عمليات باز سازي مقاومت لغزشي از طريق 

 قوي را نشان مي دهد. فشار روش آب

 

 ايمني در نظر گرفتن شرايط زيست محيطي و -5-5

 قوي فشار عمليات آب اجراي هنگام بايد كه مواردي از برخي

 :از عبارتند گيرد قرار توجه مورد

  روي بر كار آسيب هنگام گونه هر از جلوگيري براي •

 بايد مراقب كه وصله كاري شده هاي ضعيف ويا جاهايرويه

 مناطق كردن مرمت (وصله) كار، شروع از قبل. الزم به عمل آيد

 هايبرنامه و گيرد قرار توجه مورد بايد احتمالي ديده آسيب

هاي احتمالي در نظر گرفته آسيب را براي صورتي در احتمالي

  شود. 

 يك با بايد شده، مايعات توليد جامدات و مايعات دفع •

 كلي طور به. شود تصفيه شده تصويب محيطي زيست روش

  بيني پيش اما شوند پر زمين هايدر چاله توانندمي جامدات

  .شود بررسي كار آغاز از قبل شرايط كه شود مي

 جاده، كاربران ايمني براي ترافيكي مديريت هاياعمال روش •

 سايت؛ در كارورها و كارها و

 در كار صورت در صدايي و سر مديريت هاياعمال روش •

 منازل شخصي؛ نزديكي در شب

 پوشيدن در بايد احتياط دستگاه، نزديكي در كار هنگام •

 و كوچك هايسنگ زيرا گرفت نظر در را محافظتي لباسهاي

  كار به اطراف پرتاب شوند. طول در تواندمي ماسه و شن

 تازه سطوح روي بر گرم، هواي در كار هنگام الزم مراقبت •

 الستيك در قير چسبندگي از جلوگيري براي شده ريخته

كند نياز  ايجاد محل در بيشتري مشكالت تواندمي كه كاميون،

 .است

چيپ سيل و يا سيل  ماننداين روش نبايد در مواردي  •

 و دارد وجود قير از نازك اليه يك فقط شود زيرا كه استفاده

 را اليه و ببرد بين از را قير حد از بيش تواندمي باال فشار با آب

 است بهتر استفاده از اين روش. دهدمي قرار خطر معرض در
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سيل استفاده شده و يا در جاهايي  چند يا دو كه هاييمكان در

 .شود وجود دارد استفاده آسفالت سطح زير در كه

  

 ايا و معايبزم - 5-6

 براي حل موثر راه يك باال فشار با آب احياء رويه بوسيله    

 اين. است لغزندگي برابر در مقاومت و سطح بافت بازگرداندن

   سطحي سازي جوان هايروش ديگر با همراه روش بايد

استفاده از اين روش از آب زيادي  .شود گرفته نظر تواند درمي

  استفاده مي شود.

  

  بالست شات روش -6
 شده عنوان يك روش كارامد گزارش به شات بالست   

ترميم سطوح  عمر طول )Ackerman, J. D (1995.است

و همچنين  سايشي مقاومت به با روش شات بالست وابسته

 بالستشات  عملكرد است. ارزيابي سنگدانه لغزشي مقاومت

 پيچيده است مقداري با توجه به اين موضوع آسفالتي هاجاده در

.(Frictio, 2017) 

سطوحي كه از لحاظ  روي بر تواندشات بالست مي روش

 مقاومت دادن دست از علتسالم باشد و تنها به ساختاري

هاي رويه  دو درهر  تواندروش مي اين. لغزشي انجام شود

روش  يك عنوان اين روش به. گيرد قرار استفاده مورد آسفالتي

 (1995  است شده اثبات رويه آسفالتي، از حفاظت تعمير

Ackerman, J. D( .بازسازي براي اين روش از استفاده 

 و فني لحاظ از لغزش، برابر در مقاومت و ايجاد آسفالت سطوح

  از حفاظت هايروش جمله از. است پذيرامكان اقتصادي

اين روش فقط به بازيافت مقاومت لغزشي  آسفالتي هايرويه

  ازدست رفته كمك مي كند.

 ذرات كه است ماشين يك بر اجراي اين روش متكي فرآيند   

با فشار كنترل  سطح روي بر (معموال ساچمه فلزي) را فرساينده

 بازيابي را ريز و بافت درشتبافت دو هر و شده پرتاب كرده

  .  (Frictio, 2017) كندمي

ماشين احيا سازي رويه صيقل يافته به روش از  7شكل    

  دهد.يمطريق روش سند بالست را نشان 

  

 
  سازي رويه صيقل يافته به روش از طريق روش سند بالستماشين احيا .7شكل 

  

 و دوستدار محيط زيست شده، كنترل كامل طور به فرآيند اين

   استفاده حالل يا شيميايي مواد آب و هيچ از. است ايمن

 كند وايجاد نمي را غباري و گرد اي ياآالينده هيچ كند،نمي

  . شوند بازيافت تواند مي كامل طور به عملكرده اغلب مواد

 اجزاي شامل اساسا 7معمولي در شكل شماتيك نمايش يك   

 مغناطيسي، جداساز خالء، سيستم شليك، دستگاه: شود مي زير

 آوار هرگونه برداشتن براي برقي، جارو/برس و ماندهباقي مخزن

 Gransberg)  شودمي شليك سيستم توسط است ممكن كه

D.D,2018 ) شده داده توضيح 7 شكل در كه همانطور 

 شير يك طريق از گرانش توسط فوالدي هايساچمه است،

 سرعت با كه ايدنده چرخ. كندمي عمل پروانه يك به كنترل

 بازوي يك طريق از را فوالدي هايكند، دانه مي چرخش باال

 كه سطحي به خاص زاويه يك با و باال سرعت با تنظيم قابل

 به سطح فوالدي گلوله .كندمي پرتاب كند،مي حركت ماشين

ها، همه مواد اعم از آلودگي گردد،مياثابت كرده و بر رويه

 منتقل دستگاه به مكش واحد وسيله به ها و... گردوغبار، ساچمه
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برسهايي كه در دريچه ورودي قرار دارند از خروج  .شود مي

 و آوار. ها به جو جلوگيري مي كنندمواد و ساير آلودگي

 يك با و شودمي كشيده جداسازي محفظه داخل به هاساچمه

 غبار و گرد آوار و  مغناطيسي، - سيكلوني جداسازي فرايند

 پرتاب سمت به هاي بازيافت شده وساچمه گشته گردآوري

. است متغير نياز مورد پرتاب درجه و قدرت. شودمي بازگردانده

 با مورد نياز بافت ايجاد درجه و پرتاب الگوي دقيق كنترل

   كنترل عملياتي هايشيوه و مختلف هايدستگاه از استفاده

   )( Gransberg D.D,2018.شودمي

 

 يا و معايبزام -6-1 

 آسفالتي و سطوح در روش شات بالست از استفاده   

 و فني لحاظ از مشخص طور به لغزشي، مقاومت بازگرداندن

 رسد مي نظر به باراني فصول براي. است پذير توجيه اقتصادي

 بيشتر مقاومت لغزشي لحاظ از شات بالست روش عملكرد كه

شات  اجراي از پس ماه 20 حتي و است قبول قابل حد از

 در استفاده از اين روش حال، اين با. قابل دوام است بالست

 اثر كه دهدمي نشان و نيست استفاده قابل خشك هايفصل

 بر عالوه. است توجه قابل لغزشي مقاومت در فصلي تغييرات

ريز  بافت دو هر ،شات بالست كه است شده اعالم چه اگر اين،

 كه داده است نشان تحليل و تجزيه كند، مي بازيابي را و درشت

 به شات بالست. دارد درشت بافت با ضعيفي رابطه آن عملكرد

  .است مرتبط ريز، بافت بهبود به عمده طور

 روش يك عنوان به شات بالست كه گفت توانمي در نتيجه  

 انجام براي" ابزاري با را دست اندركاران روسازي، از حفاظت

 كه چرا كند؛مي آشنا هاجاده حفظ در "كمترين هزينه با بيشتر

 افزايش سالخورده، هايزيرساخت بحراني به عوامل بايد آنها

حال  اين با بودجه پاسخگو باشند. كاهش و ترافيك تقاضاي

با استفاده از  مقاومت لغزشي  فصلي تغييرات تأثير حياتي مسئله

 تحقيقات چه اگر نتيجه، در. گرددنمي حل شات بالست روش

 است، ولي طوالني شات بالست مفيد اثر كه استداد  نشان

 راه يك از بيش نبايد شات بالست تكنيك كه شود مي توصيه

 بهتر تا دهد اجازه راه دست اندركاران به كه باشد موقت حل

موثر را در دراز  نگهداري و تعمير مديريت راهبردهاي بتوانند

  )( Gransberg D.D,2018.مدت در نظر بگيرند

  

 سرد تراشروش  -7

 تراش دستگاه يك با معمول طور به مقداري از سطح برداشت  

 از جنس كاربيد هاييدندان به مجهز درام يك از استفاده با كه

بافت زبري را ايجاد مي  جاده سطح تراش و با ضربه كه است

 سطح قابل يك عنوان به بالفاصله تواندمي حاصل نمايد. بافت

 در حقيقت تراش .استفاده قرار گيردمورد  استفاده رانندگان

و   سطحي موجود روكش شده مقداري از كنترل حذف سرد،

 طراحي تراش كاري مخصوص تجهيزات با مطلوب، عمق در

 بين از( سطح سازي آماده براي اين روش).  8شكل( است شده

انجام  براي ،)سطح هاينظميبي و برآمدگي، شيار شدگي، بردن

 مقاومت لغزشي هايويژگي اصالح براي يا و روكش جديد

 NCHRP Web) شودمي سطحي جاده انجام

Document 53, 2002).  سازي رويه ماشين احيا 8شكل

  صيقل يافته به روش از طريق روش تراش سرد را نشان 

  مي دهد.

 

 

 
 

  ماشين احيا سازي رويه صيقل يافته به روش از طريق روش تراش سرد .8شكل 
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 برنامه -1- 7

 سطوح كه است اين سرد تراش براي معمول كاربرد يك  

لغزشي  مقاومت اصالح نموده تا دوباره را برآمده روسازي

از  نگهداري و تعمير موارد استفاده. ازدست رفته برگردانده شود

 :روش تراش سرد

 يك از) جامد حالت در( حد از بيش آسفالت برداشت •

آسفالتي جهت اصالح برآمدگي، شيارشدگي و يا  روكش

 مقاومت لغزشي از دست رفته.

جهت توقف و يا كند  بر آمدگي آسفالت كاهش پتانسيل •

 كردن فرايند قير زدگي آن. 

لغزشي و  مقاومت و زبر بافت ايجاد يا بازگرداندن •

 .روسازي اصطكاك

 شيارشدگي چرخ مسيرهاي در كه است اين معمول برنامه  

 و يابد، تجمع بارندگي زمان در كه آب نشود باعث ايجاد شده،

تراش . نگران كننده گردد آبپيمايي و لغزشي مشكل مقاومت

 توقف و شروع كه شود مي استفاده هاجاده تقاطع در اغلب سرد

خرابي  ايجاد باعثگيرد كه هاي بسياري شكل ميخودرو

 .سطوح مي گردد

 تراش و عمليات از بخشي عنوان به معموالً تعمير روش اين

 جاده از قديمي بخش يك آن در كه شودمي استفاده تزريق

   جايگزين آسفالتي جديد پوشش يك با و شودمي حذف

 American Concrete Pavement.گرددمي

Association 2006) (  
  

 اثربخشي  -2- 7

 براي مدت دراز روش تعمير يك عنوان به سرد تراش  

در ارتباط با ) لغزشي مقاومت( روسازي بافت بازسازي

 براي روش اين. شودمي شناخته برآمدگي و شيارشدگي آسفالت

زده مناسب هاي قيرسازي رويهجهت باز سطوح تعمير

 (NCHRP Web Document 53, 2002).نيست

 

 مواد و تجهيزات -3- 7

 :از عبارتند سرد تراش براي نياز مورد تجهيزات •

 مجهز سرد تراش دستگاه •

  حمل هاي كاميون •

 آب تانكر •

 برقي پرقدرت جارو •

 ترافيك كنترل •

 باشد، مي موجود مختلف هاياندازه در تراش سرد تجهيزات  

 موضعي تا هايكاري تراش براي ميني كوچك هايدستگاه از

 يك رفت يك عرض در تواندمي كه باال ظرفيت با هايماشين

  (Henry,  J.  J.  2000) .دهد را پوشش كامل خط

 

 روش اجرا  -4- 7

   انجام سرد هواي در چرخ مسيرهاي در معموال تراش سرد   

 تواندمي و دارد قرار جامد حالت در آسفالت كه زماني شود،مي

 . شود كارآمدتر

   عمليات معمول طوربه نگهداري و تعمير كاربران   

 با لودر يك دستگاه تراش كه به با را "تراشكاري موضعي"

. دهند مي متصل است انجام اينچ 24 تا 18 حدود درام عرض

 حال، اين با مورد نياز انجام شود عمق تا تواند مي تراشكاري

 اينچ 4/4 تا 1/2 حداكثر فرسوده هايرويه براي معمول برش

 كامل كار موردبراي انجام  است ممكن گذر چند يا دو. است

 هاجاي چرخ در را مسطح سطح تراش سرد يك .باشد نياز

 نگهداري باعث كه هاييبرآمدگي رو، اين از و كندمي بازيابي

آب  به مربوط ايمني خطر توانددارد و مي باران در طول در آب

 شيب عمق،. داشته باشد را حذف نمايد پيمايي را به همراه

 فرايند است. در تنظيم قابل حدي تا ظاهراً برش عرض و سطح

 نيز حد از بيش آسفالت هاياليه برآمده، مناطق دادن، تراش

با  آالت ماشين از معموال پيمانكاران .شود حذف است ممكن

آنها  درام قطر كه كنندمي استفاده بزرگتر و بيشتر ظرفيت توليد

 يك تواندمي اين تجهيزات. باشد فوت 15,5 تا 4 بين تواندمي

هاي توليد شده را و نخاله انجام دهد رفت يك در را كامل خط

زمان  همان در كمپرسي كاميون يك به نوار نقاله از طريق

 و كارور يك را با تراش دستگاه معموال پيمانكار. نمايد بارگيري

  .كندمي فراهم را كمكي يك

 بافت داراي روسازي كامل شد، تراش اينكه عمليات از پس    

 شده تراشكاري جاده طولي محور امتداد در كه است ترزبر

باعث  است استفاده از اين روش ممكن). 9 شكل( است

 در پايان كار ايمني آنها كاربران گردد ولي، از مزاحمت برخي
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 مدت براي اغلب توانندجاده مي سطوح .است يافته افزايش

 كه زماني تا باقي بماند در حالت تراش خورده طوالني زمان

 مخلوط پوشش يا و جديد اندود آب بند مانند بعدي تعميرهاي

 و مسوولين تعمير موارد، برخي در. شود اعمال آسفالت داغ

تيغ تراش يك نواخت كننده  هايروش از استفاده با نگهداري

رويه  وصله كاري آسفالت داغ و مخلوط اجراي پوشش از قبل

 American Concrete ).كنندمي را تسطيح

Pavement Association 2006).   

  

  

  

  

  

  

  

 جاده محورطولي در سطحي بافت يك ايجاد رويه زبر با استفاده از روش  تراش سرد .9 شكل

 

  نقاط قوت و ضعف -5- 7

 بازگرداندن و برآمده مازاد آسفالت حذف براي سرد تراش   

 سرد هواي در زمستان در معموال است كه سطوح  زبر به بافت

 تراش سرد است، "تازه" آسفالت كه هنگامي. شودمي انجام

 ريزيبرنامه از قبل منطقه نگهداري و تعمير .قابل انجام نيست

 آسفالت را سطح باشند. تراش سردمي اصالحي جهت اقدامات

 پرسنل موارد، بعضي در. نمايدمي آب نفوذ مستعد بيشتر و باز

نياز به ضد آب كردن مناطق داراي ريسك  نگهداري و تعمير

  نازك، فاگ سيل؛  تواند اجراي پوششموارد مي دارند. اين

  و... باشد.

  باعث  كه است اين نقاط ضعف تراش سرد داليل از يكي

 الزم نهايت آب بندي روسازي از دست برود. در گردد كهمي

 آسفالت داغ تركيبي پوشش يك و يا اندود آب بند يك است

 .گيري شودجلو موثري طور به را آب نفوذ تا از انجام شود

 .كند بدتر را بد وضعيت تواندمي اوقات گاهي تراش سرد

 تواند باعث از كار افتادن دستگاهمي اندود آب بند مواد از برخي

  .گرم شوند هواي در ويژه به تراش

  

 روش كربنيزه كردن (سوزاندن) - 8

كننده مقاومت كربنيزه يا سوزاندن يك روش احياروش    

مقاومت  بهبود لغزشي سنگدانه نيست بلكه از اين روش جهت

مورد  آسفالتي هايرويه ناشي از سوزاندن مواد ذائد در لغزشي

 به مربوط روش اين هايجنبه از يكي. گيرداستفاده قرار مي

 الستيك امولسيون كه است هاييجاده لغزشي در مقاومت بهبود

  . است رفته كار به بيش اندازه آسفالت يا

 لغزشي يك مقاومت بهبود به اين روش ديگر، طرف از    

 شده داده توضيح اينجا در كه همانطور پردازد،مي جاده سطح

امولسيون  يكي از داليل تصادفات در  اثر لغزش، نشت است،

- KLARUW ,Cmpany( اضافي آسفالت است

Manual. 2017(.  روش كربنيزه يا سوزاندن  14شكل

  هاي آسفالتي را نشان مي دهد.رويه
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  هاي آسفالتيروش كربنيزه يا سوزاندن رويه .14شكل 

  

 بيندر يا و نفت الستيك امولسيون از حد از بيش استفاده

بيش  پوشش به منجر تواند مي آسفالتي مخلوط هاي در آسفالت

   و هاكاميون از بنزين و روغن نشت. شود از حدآسفالت

كند كه صيقلي شدن مي كمك لغزنده سطح به نيز هااتومبيل

 KLARUW( .نمايدمي تشديد را آسفالت سطح

,Cmpany Manual. 2017( 

 روسازي جاده تعمير كاربنيزاسيون براي فرايند از طرف ديگر،

 آسفالتي امولسيون روشها ازجمله: روشيكي از  با كه است اي

  ساير روكشهاي آسفالتي مورد تعمير قرار  يا آسفالت يا و

   سطوح از غير سطوحي تعمير براي روش اين. اندگرفته

 انتظار قابل آن لغزشي مقاومت خواص بهبود كه هايي استجاده

 تواندمي گرمايش، يا روش كاربنيزه تعمير به كمك .است

اين روش . بازگرداند اوليه عمقي سطح به را لغزشي مقاومت

مورد خطرناك  يك اطالع از از پس بالفاصله تواند مي تعمير

   لغزشي مقاومت وضعيت بهبود. اعمال شود سطح لغزنده،

 به آسفالتي، هايسطح جاده آتش به شعله برخورد علت به

 مرمت آسفالت يا رزين امولسيون يك با كه سطوح خصوص

 معرض قابل تعمير در سطوح ترتيب اين به. باشداند مي  شده

  از  سطح مورد نظر به شعله يك از حرارت گرفتن قرار

 منبع ديگر يا شعله طول به (بسته اينچ 24-6 حدود در ايفاصله

 دوره يك اكسيداسيون گذاريتأثير است. براي حرارت دارد)،

 برايدقيقه الزم مي باشد، ولي  5 تا 1 يعني حرارتي، زماني

آسفالت و يا رو  توجه با ضخامت قابل هاي اليه از ذوب كردن

شود اين  آسفالت حد از بيش سستي باعث كه زدگي قير زياد

 KLARUW ,Cmpany(. باشد زمان ممكن است ناكافي

Manual. 2017(  

 در كه است ممكن ،كربنيزه كردن بايد در نظر داشت كه روش  

 هايواكنش ساير يا و گرما و توليد سطح با اثر تماس شعله

 طول در هاييگاز يا بخارات موجود درسطح ماده از شيميايي

در اثر  "مانند كك" مخلوط يك تشكيل اگر تعمير ايجاد كند.

استفاده از اين  پذيرش عدم دليل امر اين سوزاندن توليد گردد،

 اثر جريان تواند درمي اين مواد به راحتي به زيرا روش نيست،

 براي توانندمي كه هاييامولسيون. از بين بروند عادي ترافيك

 .U.S. Pat كه در اصول اساس بر آسفالتي سطوح تعمير

مورد  .است شده آورده ،1971 مه 4 تاريخ 250،577،3 شماره

 .KLARUW ,Cmpany Manual( .نداستفاده قرار گير

2017(  
  

  بررسي كلي - 9

 و انتظارات مفيد، عمر از ايخالصه 3، 1،2 جداول در  

منافع و معايب مناسب بودن روشهاي مختلف،  ديگر مالحظات

نوع  انتظار، دوام و كيفيت مورد مختلف جاده، براي سطوح

  گردد.هاي آسفالتي در يك نگاه مشاهده ميرويه مناسب تعمير

هاي آسفالتي آورده هاي مناسب براي رويهروش 1در جدول 

تعمير و موارد استفاده از شده و همچنين در اين جدول نوع 

هاي مناسب براي روش 2در جدول  گردد.ها مشاهده ميروش

 مسائلهاي آسفالتي آورده شده و همچنين در اين جدول رويه

دوام  مختلف جاده، منافع و معايب براي سطوح، اجرا به مربوط

  گردد.نوع مناسب تعمير مشاهده مي انتظار، و كيفيت مورد

منافع و مضرات هاي مختلف، بودن روشمناسب  3در جدول 

نوع  انتظار، دوام و كيفيت مورد مختلف جاده، براي سطوح

هاي متفاوت آسفالتي به طور با توجه به روسازي مناسب تعمير.

  گردد. خالصه مشاهده مي



1397 ، پاييز96ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي   

 

73 

 

  آسفالتيهاي رويه روشهاي مختلف احيا سازي كاربرد از كلي ايخالصه .1جدول 

 هاروش تعمير  موارد استفاده

  

 بر انتخاب روش مناسب

رويه  اساس خصوصيات 

مورد نظر و شرايط آب و 

  مشخص منطقه هوايي

  شود.مي

  

 اما احيا كردن بافت ريز و درشت،

 تاير صداي و سر در تغيير امكان

  دارد. وجود ترافيك

  

احيا  براي( درشت بافت بازسازي

) باال سرعت در مقاومت لغزشي

رويه هاي  خصوص كاربرد در

 بودن مناسب با سالم، پابرجا

 مصالح روسازي خصوصيات

  چكشي كردن

  شات بالست

 ) عمق كم( نرم تراش

 تراش سرد

  سطحي از  هاي آالينده

 ها)دانهقير اضافي و تجمع ريز(

  حذف سطوح صيقلي را

   را موجود بافت ريز تا كندمي

 كند. احيا

  قوي آب فشار

 كربنيزه كردن

  

  آسفالتي هايموارد استفاده روشها در راستاي احياء كردن مقاومت لغزشي ازدست رفته رويه .2جدول                     

 براي خروج

 است نياز تعمير

 دوام مورد

 انتظار

 جاده منافع و مضرات سطوح
 اجرا به مربوط مسائل

 

  تعميرات سطوحروشهاي 

  بله

  

 

 سال 2-3
پر سر و  كمي احتماال شده حاصل سطوح

 .از تعمير است قبل از صدا تر
   توانند مي فرايندها اين

  كردن  اجرا و جارو هنگام در

   پر سر و صدا باشد. 

  كاهش براي الزم مالحظات

 محلي مهيا گردد. صدا براي ساكنان ر وس

 ك زنيتغل

 

دن
كر

يا 
اح

 

ن

 سال 3-2 بله

 و از نظر سر سطح در كوچكي تغييرات

 از قبل در مقايسه با سطوح سطحي صداي

 .تعمير

 چكشي كردن

 

 بله
  

 سال2-5

 صداي و از نظر سر سطح در كوچكي تغييرات

 .تعمير از قبل در مقايسه با سطوح سطحي

   نرم تراش

 عمق) كم(

 

 بله
  

 سال 2-3

 و از نظر سر سطح در كوچكي تغييرات

 از قبل در مقايسه با سطوح سطحي صداي

 .تعمير

   باشد توجه قابل تواندمي غبار و گرد توليد

 .شود كنترل بايد بنابراين و

 شات بالست

 

 ماه 3 > خير
سطحي بيشتري حاصل  هايآالينده حذف

 گردد.مي

روان اب از نتيجه اجراي   در ها احتمال وجود آالينده

 اين روش حاصل گردد.
 آب فشار قوي

  

 بله

  

تجربه متقني 

 وجود ندارد

 از صدا و سر پر است ممكن حاصل سطح

 اي مالحظه قابل تغيير تواندمي و باشد قبل

 .كند ايجاد صدا و سر شكل در

 كردن  اجرا و جارو هنگام در توانند مي فرايندها اين

ر س كاهش براي الزم مالحظات پر سر و صدا باشد.

 محلي مهيا گردد. وصدا براي ساكنان

 عميق)( تراش
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سازي مقاومت لغزشي رويه هاي آسفالتيكاربرد روشهاي مختلف احيااي از خالصه  .3جدول   

 مناسب بودن روش

  چكشي كردن  نوع رويه كيفيت رويه نوع تعمير مورد نياز

 

 آب فشار قوي شات بالست

 هاشدن سنگدانهصيقلي ريزقراري بافتبر مناسب نيست بسيار مناسب مناسب
  HRAآسفالت گرم 

 با فرش سنگ دانه

 هارفتن سنگدانهفرو قراري بافت درشتبر بسيار مناسب مناسب مناسب نيست
  HRAآسفالت گرم 

 با فرش سنگ دانه

 مناسب نيست بسيار مناسب مناسب نيست
  قراري بافت بر

 ريز و درشت

ها و سنگدانهرفتن فرو

 هاشدن سنگدانهصيقلي

  HRAآسفالت گرم 
 با فرش سنگ دانه

 /ماكادام منسجم هاشدن سنگدانهصيقلي برقراري بافت ريز مناسب نيست بسيار مناسب مناسب

HSCA/NTSC 

 قراري بافت درشتبر مناسب مناسب مناسب نيست
از دست رفتن زبري سطح 

 بر اثر فرسايش

 /ماكادام منسجم

HSCA/NTSC 

 بسيار مناسب مناسب نيست مناسب نيست
برقراري بافت ريز و 

 درشت
 زدگيقير

 /ماكادام منسجم

HSCA/NTSC 

 قراري بافت درشتبر بسيار مناسب مناسب نيست مناسب نيست
  رفتن زياد فرو

 تورم /هاسنگدانه
 روكش سطحي

 

 

 گيرينتيجه -10

 براي سالم جاده سطح يك مكانيكي احيا كردن، بازسازي    

 هر و يا بافت لغزشي از دست رفته، عمق مقاومت بازگرداندن

مورد بازسازي مقاومت لغزشي  كه اي ناحيه سطوح دو است.

 آن اطراف سطوح قرار گرفته است بايد با مقاومت لغزشي

 شرايط به مجدد ترميم اثربخشي و بودنمناسب. يكسان باشد

 روش تريناستفاده از مناسب. دارد بستگي تعمير از پيش جاده

ها و ترك و موجود سطح ماهيت به بستگي موقعيتي، هر در

قبل از عمليات بازسازي  بايد كه ي سطح جاده داردهاشكستگي

 تمام كه است ذكر به الزم. شوند مقاومت لغزشي برطرف

 هميشه روش انتخاب و هستند متفاوت پذيربرگشت تعميرهاي

   اكثر. شود انجام خاص خود اقليمي ماهيت اساسبر بايد

 و آب شرايط و در سال از زماني هر در توان مي را هاروش

 يك عنوان توانند بهها مياين روش داد. انجام سخت هوايي

 ريسك با مناطق تعمير براي ميانه مدت تا كوتاه بازسازي ابزار

 فرآيندها از بسياري بكار گرفته شوند. شايان ذكر است كه باال

 مي باشد.  تكرار قابل

 اساسي تواند مشكالتكننده مقاومت لغزشي نميروشهاي احيا  

 به را آن بايد شرايط اين در برطرف نمايد و جاده را ساختار در

 يك گرفته شود تا نظر در موقت جهت تعمير ابزار يك عنوان

 .ريزي گرددبرنامه دائمي حل راه

   تواندمي انجام گرفته تنها نتيجه تعمير كه نظر داشت بايد در  

در حقيقت . قابل انتظار باشد شده تعمير سطح كيفيت اندازه به

 را شامل مي شود، بافت ريز و درشت در بهبود تعمير فقط اين

 ، كه روسازي موجود جايي روسازي را. شرايط كلي بهبود نه و

   قطعه روسازي مناسب در لغزشي مقاومت به ارائه قادر

   لغزشي به طور موقت است. مقاومت بازسازي باشد،نمي

ضربه وارد  سطح روي كه هايي كه تعمير تهاجمي  هايروش
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 قوي العاده فوق فشار - شوند كنترل خوبي به بايد نيز آورندمي

 .ببرد بين از سنگدانه هاي روسازي را تواند مي

 بافت عمق را مي توان در خصوص حاصل نتايج اساس، اين بر

 پيمانكاران. نمود گيري اندازه سطح اصطكاك گيرياندازه يا/  و

 را خود تجربيات و شده انجام كار كيفيت كامل مسئوليت بايد

 ابتدا در تواندمي كارفرما. كار گيرند به نتايج بهترين ارائه براي

 مشخص داندالزم مي لغزشيارتقاء مقاومت  نظر از كه را آنچه

 را نهايي محصول عملكرد توانند كارفرما مي واقع در كند،

 اين، بر عالوه .باشد بينانه واقع به طوربايد  اما كند، مشخص

 كامال  هابزرگراه نگهداري و تعمير هايتكنيك/  فرآيندها كليه

 و موثر نگهداري و تعمير كيفيت نيروي متخصص، به وابسته

   و دانش آموزش، با همراه تجهيزات و كارگاه شرايط

 مديريت توسط بايد اين امر. باشدمي كاركنان مرتبط هايمهارت

 .شود پشتيباني مربوطه تجربه در زمينه و كارآمد شركت

 بررسي را ها، آنهارويه تعمير از بعد و قبل بايد كارفرما همچنين

 تا كرده گيري مقاومت لغزشي را اندازه آزمايشهاي مناسب با و

  .آمده است دست به نظر مورد نتايج كه نمايد حاصل اطمينان

 روش انتخاب در بايد كارفرما كه هستند ، موارديزيرمطالب 

   .دهد قرار توجه مورد مناسب

 جاده سطح شرايط و هاي همراه با نوعمناسب بودن روش   

هر بافت ريز، درشت ويا  بهبود، به ارزيابي گردد و نياز موجود

  دو مشخص گردد،

 .ارزيابي قرار گيرد مورد هوايي و شرايط آب بالقوه اثرات •

 سطوح شكل تغيير با مقابله به قادر تعمير روشهاي بعضي از •

 بدون با به كارگيري يك روش مناطقي است ممكن نيستند،

 كم بر جا بماند، مقاومت و با تعمير

جهت احيائ  مطلوب سطح بطور بافت ريز مجدد احياي •

 است ضروري لغزشي مقاومت

جهت احيائ  مطلوب سطح بطور بافت درشت مجدد احياي •

 است ضروري لغزشي مقاومت

نقليه،  وسايل سرعت افزايش دليلاحياء بافت درشت به •

 .باشدبسيار حائز اهميت مي

آمده حاصل  دست به كامل بافت درشت سطح از اطمينان •

  .گردد

عمليات احيا كردن از  پس جاده سطح كردن تميز براي •

  استفاده گردد.فشار آب قوي  يا/  و مكانيكي جاروبرقي
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