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 تعاليبسمه

 

 پيشگفتار

راهنمااي  و اياااد همااهنگ  در اماور "قاانون شاهرداري  26ها و دهياريهاي کشور به موجب مااده سازمان شهرداري

 و هااخيابان سااختن"دارد کاه اشارار ما  شهرداريقانون  22ماده  62مفاد بند به استناد را بر عهده دارد. "ها شهرداري

 و آسافالت ، سان  از طاريين هايجدول و انهار و عموم  هايکوچه و روهاي مرابرروها و پيادهسواره کردن آسفالت

قاانون تشاالي، ، ويااي  و انتااباا   19مااده  63بناد باشاد و متتنا  بار م  "محل هر شهرداري هزينه به آن امثال

نظار  بر اجراي طرحهاي مربوط به اياااد و "متن  بر  9/3/9312شوراهاي اس،م  کشور و انتااب شهرداران مصوب 

هاي شاهرداري،  "توسره مرابر، خيابانها، ميادين و يضاهاي ستز و تأسيسا  عموم  شهر بار طتام مراررا  موهاوعه

کنند. از ساوي  هاي روسازي آسفالت م تهيه و اجراي پروژه ه ميلياردها ريال بودجة عمران  خود را صرفکشور ساالن

هاي آسافالت  ها ، کيفيت اجرا و دورة عمر روسازيبه دليل عدم پاساگوي  هوابط و استانداردها به نيازهاي شهرداري

هاي شاهرها و نياز از باين رياتن باشا  از سارمايهباشد. کاهش دورة عمر آسافالت باه منزلاة در شهرها مطلوب نم 

آال  مناساب و شود. استفاده از مصالح و مواد مرغوب و استاندارد ، اساتفاده از ماشاينهدرريت منابع عموم  تلر  م 

ديده، موجب خواهد شد تا کيفيت روسازي آسفالت  ارتراا  و دورة عمار آن ايازايش کارگيري نيروي انسان  آموزشبه

ساازي و امالاناا  تاأمين آال  راهامروزه با گسترش تحصي،  عال  در کشور و عموميت يايتن استفاده از ماشين يابد.

هاي اجراي  تمرکز نمود. لذا ماموعة حاهر که ماتن مصالح در نراط ماتل  کشور، بايد بر روي کنترل کيفيت و روش

ه و به اجرا گذاشته شده بود، در انطتاق با شارايط اقليما ، اولية آن در حوزة مراونت ين  و عمران  شهرداري تهران تهي

سطح يناوري و شرايط کار در شهرهاي ماتل  کشور، مورد اص،ح و بازنگري قرار گريته است. ايان دساتورالرمل باا 

اهش ماورد و نياز کاهااي ب سازي و قابليت اجراي اساتانداردها، پرهياز از تنو توجه به نيازهاي دورة نگهداري، ساده

ي شاهري هاراهگاابزرو  هااراه  تااظام کنترل کيفيت در روسازي آسفالن  هاي اجراي  تهيه شده و در جهت ارتراهزينه

 تواند مؤثر واقع گردد.م 

 

 عل  نوذرپور                                                                                                  

 هامراون امور شهرداري                                                                         
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 مقدمه     
 

 هدف  -الف

 اين دستورالعمل، با اهداف زير تهيه شده است:
 معابر شهري در کشور انرکاراندستارتقاي دانش  -1
 ايجاد يک بستر واحد براي عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري کشور -2
 و پيمانکاران معابر شهري , مشاورانارائة يک مرجع کامل و در عين حال مختصر براي کارفرمايان -3
 

 رويکرد  -ب 

 هاي زير بوده است:براي انجام عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري کشور، مبتني بر رهيافت ،رويکرد اين دستورالعمل
 پيروي از يک فرايند همسان در سراسر کشور -1
 سازي و سوابق اقدامات انجام شدهمستندسازي تمامي مراحل تصميم -2
 بهبود مستمر و ارتقاي کيفيت مداوم  -3
 

 فرايند  -ج 

 :عبارت است ازمطابق شکل صفحه بعد, فرايند اجراي عمليات تعمير و نگهداري معابر شهري، مراحل 

 : مرحلة اول
 شود.انجام مي 1-1-2/11ارزيابي معابر به شمارة  بخشهاي معابر و تکميل کاربرگ مربوط که بر اساس برداشت خرابي

 : مرحلة دوم
 شود.انجام مي  1-1-7/11 تا 1-1-3/11هاي بخشتعيين شيوه ترميم هر معبر که بر اساس 

 : مرحلة سوم
ذکر است که اگرچه فهارس بهاي تجميعي جزء الينفک اين دستورالعمل فهارس بهاي تجميعي. شايان اساس بربرآورد هزينه ترميم هر معبر 

 .مستقل منتشر خواهد شد صورتبهشوند، در اين مجلد ارائه نشده و  روزبه سالهبايد همه ازآنجاکه، اما است
 :مرحلة چهارم

 1-1-8/11بندي معابر به شمارة اولويت بخشساالنه ترميم معابر بر اساس  وبودجهبرنامهتهيه  
 : مرحلة پنجم

 تهيه اسناد مناقصه ترميم معابر در قالب اسناد مناقصه و قراردادهاي همسان.
 :مرحلة ششم

  پيمانکار ترميم معابر. انتخاببرگزاري مناقصه و  
 : مرحلة هفتم

انجام  1-1-2/11ارزشيابي اقدامات پيمانکار پس از پايان کار وي و تحويل گرفتن معابر که بر اساس دستورالعمل ارزيابي معابر به شمارة 
 شود.مي

 : مرحلة هشتم
 و ايجاد بانک اطالعات شناسنامه فني معابر شهر.  شدهانجامبايگاني مدارک و اسناد تمامي اقدامات 

 بديهي است که اين مراحل ساالنه تکرار خواهد شد. 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

  کليات، اهداف و تعاريف

 

 2از  1 صفحه

 5 -5 -5/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 هنگامپژوهان مهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 ، اهداف و تعاريفکليات 15/1-1-1
و بستر، ميزان رطوبت و تغيير دما قرار  راساسيزهاي اساس، عواملي همچون بار ترافيکي، تغيير شکل اليههاي ناشي از ها همواره در معرض انواع تنشروسازي راه

مرمت و  منظوربهباشند. ها ميها از انواع اين خرابيها و تغيير شکل اليهها، چالهشوند. انواع ترکها ميهايي در روسازي راهها نيز موجب خرابيدارند که اين تنش

ها و هدر دستورالعمل روسازي آسفالتي راد. ها با روش مناسب ترميم يابتوجه به اولويتو سپس با  ودشو ارزيابي خرابي شناسايي  ها ابتدا بايد نوعاصالح اين خرابي

 شود.ها ارائه ميبندي و ترميم و اصالح خرابي، ارزيابي، اولويتييشناساها و الزامات فني عمومي هاي شهري روشبزرگراه

 :استزير  به ترتيب اولويت شامل سه بخشاين دستورالعمل 
 معابر شهري آسفالتي روسازي هايخرابي ارزيابيو  ييشناسابخش اول: 
 آسفالتي شهري روسازي نگهداري و تعمير عمومي فني مشخصات و الزاماتبخش دوم: 
 معابر شهري آسفالتي نگهداري روسازي و تعمير هايپروژه بندياولويتبخش سوم: 

 کاربرد دامنه و هدف -1
 از:است  عبارتاين دستورالعمل اهداف تدوين 

 .آنان يرسانخدمت سطح و کيفيت فني برآورد و شهري معابر عيني ارزيابي انجام براي ارزيابان به يکپارچه ساختار يک ارائه -1-1
مشخصات فني الزم  رعايت حداقل منظوربه شهري معابر آسفالتي روسازي بهسازي و نگهداري تعمير، عمومي فني مشخصات و الزامات تعيين -1-2

 .و ايجاد وحدت رويه
 هاي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي معابر شهري.پروژه يبندتياولواي مشخص در ايجاد رويه -1-3

 تعاريف: -2

 کار رفته به شرح زير است:اصطالحات و کلمات کليدي که در اين دستورالعمل به
و حتي تابلوها و عالئم راهنماي موجود در  يملحقات يک خيابان )مانند جداول، انهار، فضاي سبز جنب و رورو، پيادهمنظور از معبر سواره: معبر -2-1

 شود.( است؛ کوچه نيز معبر محسوب ميآن
اي که بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. معموالً محدودة ارزيابي، بخشي از يک معبر است محدودة ارزيابي، عبارت است از منطقه :محدودة ارزيابي  -2-2

ميان دو چهارراه اصلي متوالي قرار دارد. بهتر است محدودة ارزيابي در يک محله واقع شود؛ اما ممکن است به دليل وسعت  حدفاصلکه در 
 نباشد.معبر، اين امر ميسر 

شود که دهند. معموالً گروه ارزيابي از دو نفر تشکيل ميشود که عمليات ميداني ارزيابي معابر را انجام ميافرادي را شامل مي :گروه ارزيابي -2-3
 اند.حداقل تحصيالت آنان کارداني است و در زمينة ارزيابي معابر، آموزش ديده

هاي ارزيابي، متر ابزارهاي اصلي ارزيابي، عبارت است از: کاربرگمکانيزه است و در صورت ارزيابي دستي  اولويت با ارزيابي :ابزارهاي ارزيابي -2-4
 و دوربين عکاسي. کش، شمشهنواري، خط

هاي معبر، شده، نظرهاي گروه ارزيابي، نظرهاي احتمالي ساکنان محل، به همراه مستندات و عکسهاي ارزيابي تکميلکاربرگ :گزارش ارزيابي -2-1
 شود.ييد مسئول واحد عمران، گزارش ارزيابي ناميده ميتأمجموعاً پس از 

گيري تصميم وشناسنامه خرابي معبر براي اقدامات بعدي  عنوانبهد تا وشميهاي ارزيابي هر معبر بايگاني گزارش :هابايگاني مستندات خرابي -2-6
 هاي آتي به کار آيد.در سال

 باشد. متريليم 3خوردگي که در آن ميزان تغيير عرضي ترک ناشي از تغييرات دمايي در طول سال بيشتر از عبارت است از ترک ترک فعال: -2-7
 باشد. متريليم 3که در آن ميزان تغيير عرض ترک ناشي از تغييرات دمايي در طول سال کمتر از  يخوردگترکعبارت از : رفعاليغترک  -2-8

 با مترمربع 111براي سطوح با وسعت تا  معابر روسازي بدنة در شدهتخريب و فرسوده مصالح بهسازي و جايگزيني ازاست  عبارت :گيريلکه -2-9
 عابرانو  خودروها تردد براي را مناسب و ايمن عبور تا شودمي انجام استاندارد مشخصات رعايت با و هندسي صورتبه که مناسب مصالح
 .سازد فراهم
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

  کليات، اهداف و تعاريف

 

 2از  2 صفحه

 5 -5 -5/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 :شود انجام زير الزامات رعايت با کهاست  گيريلکه استاندارد روش :هندسي گيريلکه  -2-11
 شود. انجام خودروها حرکت مسير موازاتبهبوده که يک بعد آن  مربع يا مستطيل شکل به گيريلکه -2-11-1
 .باشد شده انجام (Cutter) مکانيکي برش دستگاه با که قائم و گوشهراست صورتبه آسفالت برش -2-11-2
گيري است که در آن تنها بخشي از رويه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شد، نوعي لکه :گيري سطحيلکه  -2-11

 اندود سطحي و رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواهد شد.

شده و پس از جايگزين نمودن ن تمام رويه آسفالتي و تمام يا بخشي از اليه اساس برچيده آگيري است که در نوعي لکه :گيري نيمه عمقيلکه  -2-12
 هاي رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواهند شد.مصالح مناسب اساس يا اصالح اليه اساس، اندودهاي سطحي و نفوذي و اليه

 برچيده شده و پس از راساسيزگيري است که در آن تمام رويه آسفالتي و اليه اساس و تمام يا بخشي از اليه نوعي لکه: عمقي گيريلکه  -2-13
هاي رويه آسفالتي ، اندودهاي سطحي و نفوذي و اليهراساسيزهاي اساس و يا اصالح اليه راساسيزجايگزين نمودن مصالح مناسب اساس و 

 مناسب جايگزين خواهند شد.

 شود:مي يبندميتقسه دو نوع زير با توجه به سطح خرابي، بگيري دارد و منظور اندازه سطحي است که نياز به لکه :گيريوسعت لکه  -2-14

 باشد. مترمربع 21ها تا گيري سطوحي است که سطح خرابي آنلکه: گيري جزئيلکه -2-4-1

 باشد. مترمربع 111تا  مترمربع 21ها بيش از گيري سطوحي است که سطح خرابي آنلکه :گيري کليلکه -2-4-2

در آن تنها بخشي انجام شود و مکانيزه  صورتبه کهاست  مترمربع 111مربوط به سطوح بيش از ترميم عمليات منظور  :تراش و روکش کلي  -2-11
 شود.مياز رويه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شده، اندود سطحي و رويه آسفالتي مناسب جايگزين 

که در آن تمام رويه آسفالتي و تمام يا بخشي از  است مترمربع 111مربوط به سطوح بيش از ترميم عمليات منظور  :روکش اساسي کلي -2-16
، راساسيزهاي اساس و برچيده شده و پس از جايگزين نمودن مصالح مناسب اساس و زيراساس يا اصالح اليه راساسيزهاي اساس و اليه

 د شد.رويه آسفالتي مناسب جايگزين خواههاي اندودهاي سطحي و نفوذي و اليه

هاي فعال روسازي آسفالتي پس از برش ترک و با هدف جلوگيري از نفوذ تزريق مواد درزگير در ترکمنظور  :ي ترکبنددرزگيري به روش آب  -2-17
 .است هاآب به بدنه روسازي و گسترش ترک

کاهش  منظوربهبرش داده نشده  رفعاليغهاي مواد پرکننده به درون ترک قرار دادنعبارت است از پخش و  :درزگيري به روش پرکردن  -2-18
 اساسي نفوذ آب.

 روي محلول قير يا قيرآبه تندگير، قير زياد، نفوذ درجه با خالص قير از نازک بسيار اليه يک پخش از است عبارت: کتتک/  سطحي اندود  -2-19
 .شودمي پخش قشر دو بين چسبندگي ايجاد منظوربه که بتني يا آسفالتي سطح

 راه شني سطح در( متوسط يا کم ويسکوزيتة) متوسط يا کم نفوذ درجة با محلول قير اليه يک پخش از است عبارت: کتپريم/  نفوذي اندود  -2-21
 .شودمي پخش آسفالتي اليه اولين اجراي از قبل راه سطح بنديآب و تثبيت منظوربه که( اساس يا زيراساس بستر،)

 هايخرابي اصالح بندي،آب منظوربه که آسفالتي روية روي بر حفاظتي آسفالت الية يک پخش از است عبارت: کتسيل/ بندآب اندود  -2-21
 .شودمي اجرا آسفالتي روية بهسازي يا و عمر افزايش سطحي،

از هم جدا، دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و  وبرگشترفتبا حداقل چهار خط عبور )دو خط عبور در هر طرف( که مسيرهاي : آزادراه  -2-22
تمام يا بخشي از وسايل نقليه  ورعبور پياده، دوچرخه، ساير وسايل نقليه غير موتوري و در موردهايي عب .در آن دسترسي با کنترل کامل است

 تجاري ممنوع است.
 محدود وجود دارد. طوربه ولي امکان ايجاد تقاطع و دسترسي در آن است آزادراهمانند : بزرگراه  -2-23
 آن از هم جدا شده باشد. وبرگشترفتتواند مسيرهاي با دو يا چند خط عبور که ميمعبري است : 1شرياني   -2-24
 تواند بيشتر باشد.با دو خط عبور که تعداد خطوط آن در برخي موارد ميمعبري است : 2شرياني   -2-21

 .شوداطالق مي با دو يا يک خط عبوربه معابري : معابر فرعي  -2-26

 .است هاي کشورشهرداري اجرايي و فني نظام ضوابطتعاريف  طبق دستورالعمل اين اصطالحات ساير  -2-27
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

 روسازي هايخرابي شناسايي و ارزيابي

 معابر شهري آسفالتي

 

 4از  1 صفحه

 5 -5 -2/51 سند: 

 هاي کشورراهبري امور فني شهرداريشوراي  تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 معابر شهري آسفالتي روسازي هايخرابي و ارزيابي شناسايي :2/11-1-1

تعيين روش ترميم و  خرابيسنجش و برآورد ميزان نتايج آن در و شود انجام ميموجود  خرابيو شدت نوع تعيين  منظوربهارزيابي روسازي و  ييشناسا
 شود.تعيين مي (2)و ( 1زير و جدول )هاي بنديرود. نوع و شدت خرابي روسازي آسفالتي بر اساس دستهبه کار مي

 نوع خرابي -1
 :شامل موارد زير استهاي آسفالتي هاي رويهخرابي نيترمهم

 ها شامل:ترک -1-1
 رضيترک ع -1-1-1
 طوليترک  -1-1-2
 بلوکيترک  -1-1-3
 يسوسمارپوستترک  -1-1-4
 انعکاسيترک  -1-1-1
 برشي در لبهترک  -1-1-6
 هالليترک  -1-1-7

 قيرزدگي -1-2
 چين و شکن و موج -1-3
 زدگيشن -1-4
 چاله -1-1
 نشست و تورم -1-6
 نوار حفاريخرابي ناشي از اجراي  -1-7
  هادريچه بودن سطحهمغير خرابي ناشي از  -1-8

 ارائه شده است. هاآنترين عيوب روسازي آسفالتي به همراه تعريف مهم( 1)در جدول شماره 

 شدت خرابي -2
شود. ها، شدت خرابي به سه دسته کم، متوسط و زياد تقسيم ميدر ساير انواع خرابي ،هابودن دريچه سطحهمهاي ناشي از غير يخراب ياستثنابه

 آمده است. 2بندي به تفکيک نوع خرابي در جدول شماره هاي اين تقسيمشاخص

 )سنجش و برآورد ميزان خرابي( ارزيابي خرابي -3

 فرآيند اجراي ارزيابي -3-1
فرآيند ارزيابي . استشود. فرآيند ارزيابي مکانيزه حسب نوع دستگاه و دستورالعمل مربوطه ميفرآيند ارزيابي به دو شيوه مکانيزه و دستي انجام 

 شود:در شش مرحله به شرح زير انجام ميدستي 
 ثبت مشخصات محدودة ارزيابي -3-2

. در ثبت مربوط به فرايند ارزيابي مکانيزه است( 132)کاربرگ  کندوارد  131و در کاربرگ  ارزياب بايد ابتدا مشخصات محدودة ارزيابي را تعيين
 بودن از هم متمايز شوند.يا اريب غربي  -شرقي ،جنوبي -شمالي ازنظر معابرموقعيت رزيابي، بايد واقع در محدودة ا معابرمشخصات 

 ارزيابي ميداني -3-3
رت بايد وضعيت روسازي آسفالت معبر را، بر طبق روشي که قبالً به ارزيابان آموزش داده شده است، مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهد. در صوارزياب 

 .ده، ضميمه گزارش ارزيابي نمايدبرداري کرلزوم، ارزياب بايد از عيوب و ديگر مشکالت موجود در سطح معبر، عکس
 اطالعات ثبت -3-4

 کند.ثبت مي هاي ارزيابيعبر را در کاربرگدر مرحلة بعد، ارزياب اطالعات حاصل از ارزيابي وضعيت روسازي آسفالت م
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

 روسازي هايخرابي شناسايي و ارزيابي

 معابر شهري آسفالتي

 

 4از  2 صفحه

 5 -5 -2/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 مصاحبة محلي -3-1
تواند با ارزياب صالح بداند، مي کهيدرصورتهاي آنان، همواره مفيد است. به همين دليل، و ثبت درخواست نظرخواهي از ساکنان و کسبة محل

 ساکنان محل مصاحبه کند تا از نظرهاي آنان آگاه شود. نتايج مصاحبه هم بايد ضميمة گزارش ارزيابي شود.
 ارائة گزارش ارزيابي -3-6

ها و ساير اطالعات مربوط به کيفيت معبر را که و نظرهاي احتمالي ساکنان، به همراه عکس گروه شده، مالحظاتهاي تکميلگروه ارزيابي، کاربرگ
 دهد.ميهاي آتي مؤثر باشد، در قالب گزارشي، گردآوري و براي اقدامات مقتضي بعدي، در اختيار مديران مربوطه قرار گيريبتوانند براي تصميم

 موارد زير باشد:حاوي اقل بايد حد آسفالتي روسازيو ارزيابي  شناسايي هايکاربرگ
 معبر نماية و نام -
 پيمايش مورد ناحيه/  منطقه -
 پيمايش مورد قطعة نشاني -
 (متراژ خط،) هاخرابي محل -
 (شودمي تعيين هانشانه و عالئم با که) خرابي نوع -
 (شود تعيين رنگ با که) خرابي شدت -
 خرابي اندازة -

 .شودمي استفاده "شهري معابر آسفالتي روسازي هايخرابي شناسايي راهنماي آلبوم"با عنوان پيوست شماره يک  از ها،خرابي ثبت براي: راهنمايي
 گيرد تا نسبت به موارد زير اقدام نمايد:ر تيم فني شهرداري قرار ميها در اختياهاي ارزيابي اين کاربرگکاربرگپس از تکميل 

 شود.تعيين مي 7و  6, 1، 4 ول شمارهاو جدبخش و روش تعمير خرابي که با توجه به الزامات اين  نوع تعيين -
 .تعمير خرابي هايهزينه و کار اجراي مقادير برآورد -

 ارزيابي تأييد گزارش -3-7
شده از سوي گروه  گزارش ارائه ر شده است(ديگري که اين مسئوليت به او واگذايا هر واحد يا شخص  واحد عمرانمستقيم گروه ارزيابي )مسئول 

شهردار و و آن را براي  رفع عيوب معبر، گزارش را تأييدبرآورد هزينة رفع نواقص و نهايتاً، پس از  و کندو در صورت نياز، اصالح مي ارزيابي را بررسي
الزم براي تخمين هزينة پروژه، با حداقل خطا، به  و دقت. الزم به ذکر است که بايد تالش تا تصميمات الزم اتخاذ شود نمايدميارسال  شوراي شهر

 عمل آيد.
 به روش دستي هاي آسفالتيرويهشيوة انجام ارزيابي عيوب  -3-8

مؤثري ارزيابي  طرز بهد معابر را نداشته باشند تا بتوان را هاهاي ارزيابي، اطالعات کافي در زمينة مشکالت معابر و شيوة ارزيابي آنالزم است گروه
عيب اصلي وجود داشته باشد. ارزياب بايد سعي کند تا اين عيوب  11ممکن است ، روهاي معابر شهريلتي سواره، در روسازي آسفايطورکلبهکنند. 
اب ثبت کند. براي اين منظور، بهتر است ارزي ل وقوع خرابي را در کاربرگ مربوطو مح گانه را در محدودة ارزيابي خود شناسايي کرده، نوع، شدتيازده

 است، روشي که در دوره آموزشي آموخته طبق برمعبر را،  رووضعيت روسازي آسفالتي سواره از طريق مشاهدهپياده در مسير حرکت خودروها قدم زده، 
 مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهد.

 ؛ اماارزيابي خود را انجام دهد ،گذرد همرو معبر ميسوارهتواند از درون خودرويي که با سرعت حداکثر چهل کيلومتر در ساعت، از البته، ارزياب مي
 .نمايدعيوب را از نزديک ارزيابي ه و دشخود پياده  تا در صورت نياز، از خودرو همواره بايد آماده باشد
ها مجدد احتمالي، در زمينة ميزان خرابي هايبراي انجام بررسي ،مستندات گزارش و شواهد مورد نياز عنوانبهها عکس بگيرند تا ارزيابان بايد از خرابي

 باشند.ها، در بايگاني موجود و شدت آن
ها رو معبر، ارزيابان بايد توجه الزم را به آن...(، در بخش سوارهگذاري ودر صورت وجود هرگونه مستحدثات )از قبيل دريچه، ايستگاه اتوبوس، ميله

 جه را در کاربرگ ارزيابي خويش ثبت کنند.، نتيهاآنو ارزيابي  و پس از بازرسي مبذول
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

 روسازي هايخرابي شناسايي و ارزيابي

 معابر شهري آسفالتي

 

 4از  3 صفحه

 5 -5 -2/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 عيوب مهم روسازي آسفالتي :1 جدول

 نمايه
 عيوب مهمعنوان 

 روسازي آسفالتي
 شرح و تعريف عيب گيريواحد اندازه

 متر هاي طوليترک |
رو به موازات محور مرکزي معبر، در سطح آسفالت سوارهصورت خطي و بههايي که بهترک

 .باشندميساز بد و بارگذاري وو عمدتاً ناشي از ساختآيند وجود مي

W متر هاي عرضيترک 
رو به وجود در سطح آسفالت سواره محور معبر عمود برخطي و  صورتبههايي که ترک
 .اشندبهاي حرارتي ميو سيکل ترافيکآيند و عمدتاً ناشي از مي

E متر انعکاسيهاي ترک 

هايي که بر روي دال بتني قرار دارند و در اثر جابجايي ناشي از تغيير دما يا در روسازي
و از عمق به سطح روسازي  نبودهبارگذاري ناشي از  ،آيندبه وجود ميها اين ترک رطوبت دال

هاي بر موارد فوق در سطوح آسفالتي که بر روي روسازي عالوه يابد.عرض ترک کاهش مي
 شوند.شوند نيز ايجاد ميهاي مرمت نشده ساخته ميآسفالتي قديمي با ترک

B مترمربع ترک بلوکي 
شکل تقسيم  مرتبطي هستند که سطح روسازي را به قطعات مستطيل هم بههاي ترک
کنند. اين عيب، حاصل ترافيک خودروها نيست، بلکه ناشي از انقباض و انبساط آسفالت مي

 .استروز تغييرات دماي هوا در طي شبانه براثررو سواره

X مترمربع سوسماريترک پوست 
به ابعاد  تيز هايبا گوشه يچندضلعهاي به شکل تکهاي پيوسته همدار بههاي طرحترک

ند. اين عيب عمدتاً در مسير يآبر روي آسفالت به وجود ميکه  سانتيمتر هستند 61حداکثر 
 .آيدچرخ خودروها به وجود مي

T 
 زدگيقير

 
 مترمربع

سطح معبر و تشکيل يک الية قيري در سطح آسفالت به  طرفبهحرکت قير  براثراين عيب 
 .ستا هواو گرماي  در آسفالت ازحدشيبترين علت قيرزدگي، وجود قير آيد. مهموجود مي

C 
 و چين خوردگي موج

 )ترک هاللي(
 مترمربع

اين عيب از تغيير شکل پالستيک طولي يا عرضي آسفالت، در اثر اعمال بار مکانيکي وارد 
و نقاط  هاتند، تقاطع يهاچيسرپويژه در شده از طرف الستيک خودروها به سطح معبر، به

 .شودناشي مي داربيش

G 
 زدگيشن

 
 مترمربع

و  آيدبه وجود مي چسبندگي آسفالتو کاهش  رفتن قير اين عيب به دليل هوازدگي، از دست
 شود.هاي شن و ماسة سطح روسازي آسفالت، از آن ميدانهموجب جدا شدن 

O عدد چاله 
شکل کوچکي در سطح روسازي هستند که شدتشان با جذب رطوبت و ايها، عيوب پيالهچاله

 کند.ها افزايش پيدا ميباقي ماندن آب در آن

V مترمربع نشست و تورم 
با  ودروها بر روي روسازي آسفالت است وحاصل بار ترافيکي و حرکت چرخ خاين عيب 

شدت آن برحسب متوسط عمق  و ؛شودآمدن آن مشخص مي فرورفتن سطح آسفالت، يا باال
 افتادگي يا برآمدگي است. گود

U آيدجايگزيني آسفالت سطح معبر با مواد تازه به وجود مي براثراين عيب  مترمربع نوار حفاري. 

H  عدد سطحهمدريچة غير 
خطرآفرين و نحوة قرارگيري دريچه که براي عابران  وجود هرگونه مشکل، در شکل، نصب

 باشد.

P آيدمي وجود به مرورزمانبهتردد زياد خودروها و سايش آسفالت  براثراين عيب  مترمربع صيقلي شدن. 

R مترمربع شيار شدگي 
با  ودروها بر روي روسازي آسفالت است وحاصل بار ترافيکي و حرکت چرخ خاين عيب 
 آيد.مي وجود به در محل عبور چرخ خودروها سطح آسفالتفرورفتن 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 روسازي هايخرابي شناسايي و ارزيابي

 معابر شهري آسفالتي
 

 4از   4صفحه

 5 -5 -2/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 آسفالتيروسازي کارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 شدت خرابي روسازي آسفالتي ي تعيينراهنما :2 جدول
 معيار شدت و روش شناسايي آن شدت نوع خرابي/ ترک

و  عرضي ،هاي طوليترک
 انعکاسي

 باشد.متر يميل 6کمتر از  عرض ترک کم
 باشد. مترميلي 19تا  و بيشتر 6 عرض ترک متوسط
 باشد.متر ميلي 19بيش از  عرض ترک زياد

 بلوکي ترک
 باشند.متر مي 2بيش از  هابلوکابعاد اندازه  کم

 باشند.مي متر 2و کمتر از  1بيش از  هابلوکابعاد اندازه  متوسط
 باشند.مي متر 1و کمتر از  3/1بيش از  هابلوکابعاد اندازه  زياد

 سوسماريپوستترک 
 باشند.متر مي 6/1تا  3/1بيش از  يسوسمارپوستهاي تکهابعاد اندازه  کم

 باشند.نيز مي يخردشدگها داراي اندکي متر بوده و ترک 3/1از  کمتر يسوسمارپوستهاي ابعاد تکهاندازه  متوسط
 باشند.مي مشخص و جدا کامالًها مرز تکهمتر بوده و  3/1کمتر از  يسوسمارپوستهاي ابعاد تکهاندازه  زياد

 قيرزدگي
 باشد. مترميلي 1قيرزدگي کمتر از ارتفاع  کم

 باشد. مترميلي 11کمتر از  و مترميلي 1از  بيشارتفاع قيرزدگي  متوسط
 باشد. مترميلي 11 ازبيش  ارتفاع قيرزدگي شديد

 زدگيشن
 باشد.متر يميل 11زدگي کمتر از عمق شن کم

 باشد.متر ميلي 21و کمتر از متر ميلي 11زدگي بيش از عمق شن متوسط
 باشد.متر ميلي 21زدگي بيش از عمق شن شديد

 و خوردگيچين ،موج
 شدنصيقلي

 مترمربع باشد. 3سطح خرابي کمتر از  کم
 مترمربع باشد. 11تا  3سطح خرابي بين  متوسط
 باشد. مترمربع 11سطح خرابي بيش از  شديد

 چاله
 متر است.سانتي 1تا  1و عمق بين  مترسانتي 41تا  11چاله، داراي قطري ميان  در اين نوع خرابي کم

 متر است.سانتي 1متر و عمق بيش از سانتي 41تا  11در اين نوع خرابي چاله داراي قطري ميان  متوسط
 متر است.سانتي 1عمق بيش از يا متر و سانتي 81تا  41در اين نوع خرابي چاله داراي قطري ميان  زياد

 نشست و تورم/ شيارشدگي

 باشد.متر ميلي 11عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي کمتر از  کم
 باشد. مترميلي 31و کمتر از متر ميلي 11بيش از عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي  متوسط
 باشد.متر ميلي 31عمق گودافتادگي يا ارتفاع برآمدگي بيشتر از  شديد

 (cm21نوارحفاري عريض )

/ 
 (>cm21عرض )کم نوارحفاري

 طبق استاندارد و بدون اختالف سطح با سطح روسازي قبلي ترميم شده باشد. کم
 باشد. با سطح روسازي قبليمتر ميلي 31کمتر از  داراي اختالف سطحيشده سطح ترميم متوسط
 باشد. متر با سطح روسازي قبليميلي 31 از بيش برابر يا داراي اختالف سطحيشده سطح ترميم شديد

 سطح روسازي باشد.متر با ميلي 31از داراي اختالف سطحي کمتر که اي دريچه کم سطحهم دريچة غير

 سطح روسازي باشد.متر با ميلي 31 از بيش داراي اختالف سطحي برابر ياکه اي دريچه شديد
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري

 

 11از  1 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگامدانشمهندسين مشاور  تهيه:

 

 

 معابر شهري آسفالتي روسازي مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و نگهداري: 3/11-1-1

 استانداردها -1
 کشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان 281 و 234 ،111 نشريات عمومي فني مشخصات رعايت با اولويت ترتيب به بايد دستورالعملبخش از  اين مفاد
 .شود اجرا

 الزامات ايمني و حفاظت -2

نامة ايمني امور آيين"طبق مقررات  ،تمهيدات الزم براي ايمني کارکنان پروژه و ساير عابراندر انجام عمليات تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي، بايد 
 هاي کشور اتخاذ شود.ـ وزارت کار( و مقررات نظام فني و اجرايي شهرداري عالي حفاظت فنيشواري 3/12/1388)مصوب  "پيمانکاري

 رعايت الزامات قانوني )مصوب شوراي اسالمي شهر( و ايمني زير در هنگام ترميم نوار حفاري الزامي است:

 و هاکارگاه ايمني و حفاظتي معتبر هاينامهآئين اساس بر الزم تمهيدات ساير و دهنده هشدار عالئم نصب و ايمني موارد کليه رعايت  -2-1
 در چنانچه و بوده متقاضي دستگاه عهده بر( تحويل زمان تا کارگاه تجهيز به شروع زمان از) عمليات حين در ترافيکي ضوابط و هادستورالعمل

 .است متقاضي دستگاه عهده بر آن کامل مسئوليت دهد، رخ مذکور عمليات از ناشي ايحادثه هرگونه مدت اين طول
 و جلوتر حتي يا و کار انتهايي و ابتدا فواصل در هشداردهنده عالئم نصب و استراحت زمان يا و عمليات زمان از اعم عمليات محدوده از حفاظت -2-2

 .است متقاضي دستگاه عهده بر( ترافيکي توصيه بر بنا) کار محوطه از ترعقب
 .شود ارائه مأمورين درخواست صورت در تا باشد موجود محل در دائماً بايد مجوز تصوير يا و اصل  -2-3
 پخش و گستردگي از جلوگيري نيز و شوند نصب است قرار که تأسيساتي يا و مصرفي مصالح و خاک تخليه محل در معبر سد عدم رعايت  -2-4

 و نموده معبر سد رفع به اقدام رأساً است مجاز شهرداري فوق، موارد رعايت عدم صورت در و است الزامي معابر سطح در مصالح هرگونه
 .نمايد از پيمانکار اخذ( ٪11) درصد پانزده اضافهبه حسابتصفيه هنگام به را مربوط هايهزينه

 و اقدام رأساً شهرداري صورت اين غير در بگمارند به کار مسير اطراف در را نظافتچي کارگران مستمر صورتبه اندموظف پيمانکاران  -2-1
 . نمود خواهد اخذاز پيمانکار  حسابتصفيه هنگام به( ٪11) درصد پانزده اضافهبه را مربوط هايهزينه

 آن بر عالوه رسانند، انجام به شهري وسازهايساخت در زمان مجاز يا و مجوز در شدهاعالم زمان در را مصالح تخليه هستند موظف پيمانکاران  -2-6
 .شود ايجاد عمليات محدوده نقليه وسايل وآمدرفت در مانع کمترين که دهند انجام شکلي به نيز را کارگاه از مصالح مازاد تخليه و بارگيري بايد

 طوربه را پيمانکار و متقاضي دستگاه نظير عمليات مشخصات کليه متر( 111) پانصد حداکثر حفاري مسير انتهاي و ابتدا در بايد پيمانکار  -2-7
 . نمايد نصب تابلو روي بر مشخص

 عهده بر بخش، اين قصور از ناشي مسئوليت نمايد. مشخص حفاري، شروع از قبل را تأسيسات کليه دقيق محل بايد متقاضي دستگاه  -2-8
 آمدن وارد از قبل بالفاصله است الزم شود، مشاهده نقصي و عيب هرگونه حفاري زمان در و شناسايي از پس چنانچه ضمناً. نيست شهرداري

 غير تأسيسات هرگونه سانتيمتري( 11) پنجاه فاصله تا حداکثر مکانيکي حفاري تجهيزات ترجيحاً. نمايد اقدام آن رفع به نسبت بيشتر خسارت
 دستي عمليات بايد ترنزديک هايفاصله براي و داشته کار اجازه( امثالهم و نفت و بنزين مانند) انفجاري و گازي تأسيسات متري يک و مخرب
 . شود انجام

 حادث خطري يا و خسارت بابت اين از تا دهد قرار مدنظر نيز را هوايي تأسيسات با برخورد عدم جهت الزم تمهيدات بايد متقاضي دستگاه  -2-9
 . نشود

 نمايد جابجا موقتاً خود هزينه به مربوط هايدستگاه هماهنگي با را امثالهم و درختان و تابلوها عالئم، مانند زميني موانع بايد متقاضي دستگاه -2-11
 هاآن سقوط احتمال ولي نبوده مسير در مستقيماً که را موانعي بايد همچنين شوند، نصب خود قبلي محل در نياز صورت در کار پايان از پس تا

 . دهد قرار توجه نيز مورد را دارد وجود حفاري از پس

 ترافيک حوزه هاينامهآئين مطابق ترافيک هدايت اقدامات که کند حاصل اطمينان حفاري عمليات حين و دستگاه متقاضي بايد قبل -2-11
 خوبيبه وشده  نصب موردنياز هايمکان در نيز هشداردهنده زنچشمک هايچراغ ضمناً. شود انجام رانندگي و راهنمايي موردقبول و شهرداري

 .نمايند عمل
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از  2 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 الخصوصعلي آورد، عمل به را تونل سقف يا و حفاري نوار جدار احتمالي هايشريز از جلوگيري جهت الزم تمهيدات بايد متقاضي دستگاه -2-12
 .شودمي پرتردد انجام هايمحل موازاتبه عمليات اين که مواردي در

 مصالح و مواد استاندارد مشخصات -3

 زير هاياستاندارد الزامات طبق ،ب و هوايي منطقه و زمان اجراآبا توجه به شرايط  بايد آسفالتي روسازي نگهداري و تعمير براي مصرفي مصالح و مواد
 :شود تأمين

 .باشد 234 نشرية 1-9 تا 1-9 جداول طبق بايد( گرم آسفالت مخلوط) آسفالتي بتن ساخت براي مصرفي سنگدانة بنديدانه -3-1
 کهينحوبهباشد  تأييد مورد هايروش به( 2)پيوست  شدهاصالح قيرهاي يا خالص نفتي قير نوع از بايد آسفالتي بتن توليد براي مصرفي قير -3-2

  .نمايد تأمين را 111 نشرية 1-14 جدول الزامات بتواند
 .باشد سازگار ASTMD 5992 استاندارد و 111 نشرية 16 فصل الزامات با بايد سطحي اندود -3-3

 .باشد (Emulsified Asphalt) قيرآبه يا (Liquid Asphalt) محلول قيرهاي نوع از تواندمي سطحي اندود براي مصرفي قير: راهنمايي
 کارهاگردش و فرايندها -4

 زير است:شامل مراحل  شهري معابر روسازي نگهداري و تعمير عمليات
 تمهيدات اوليه -4-1

 باشد: شده انجام زير اقدامات بايد اجرايي عمليات شروع از قبل
 عيوب برداشت و پيمايش -4-1-1

و ارزيابي  ييشناسا" 1-1-1/11و مطابق بخش دستي يا مکانيزه  صورتبه خرابي محل بايد آسفالتي روسازي نگهداري و تعمير عمليات اجراي از قبل
 تأييد و تصويب شود. ،تکميل آسفالتي روسازيارزيابي  هايبرداشت شده و کاربرگ و پيمايش "هاي روسازي آسفالتي معابر شهريخرابي

 اجرايي برنامة تنظيم -4-1-2
 .شود تدوين ترافيکي هايمحدوديت و هوايي و آب شرايط به توجه با اجرايي عمليات برنامة

 نظارت دستگاهانتخاب پيمانکار و  -4-1-3
 هاي کشور انتخاب شوند.و پيمانکار تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي بايد مطابق مقررات شهرداري و نظام فني و اجرايي شهرداري دستگاه نظارت

 تعمير خرابي دستورکار صدور -4-1-4
 موارد شامل حداقل بايد کار دستوراين . شود تعيين دقيقصورت بهبايد با توجه به مفاد قرارداد و  تعميراتي عملياتهرگونه  و مرمت اصالح، کار دستور

 :باشد زير
 و پيمانکار( دستگاه نظارتنام و سمت عوامل اجراي طرح )شهردار، مسئول واحد عمران،  -
 اطالعات قراردادي )شماره، تاريخ و موضوع قرارداد پيمانکار( -
 نوع و اندازة خرابي -
 دستور فني اصالح و مرمت خرابي -
 اي عملياتکروکي و نقشة اجر -
 مصالح مصرفي اوليهتعيين مشخصات و برآورد  -
 اخذ مجوز -4-1-1

که شوراي اسالمي يدرصورتو  اخذ گرددبايد عمليات در معابر شهري مجوز عمليات مربوطه از مقامات مجاز شهرداري  هرگونهقبل از اقدام به انجام 
 اي داشته باشد رعايت آن الزامي است.شهر در اين خصوص مصوبه

 عمليات تعمير و نگهداريانجام  -4-2
 تجهيز کارگاه -الف

شود و با رعايت تمامي مالحظات با مشخصاتي که در مجوز قيد مي بايدچنانچه در محل عمليات نياز به تجهيز کارگاه موقت باشد، دستگاه متقاضي 
 اعم از حفظ شکل ظاهري مناسب، رعايت مسائل ايمني و بهداشتي کارگران و ... نسبت به تجهيز کارگاه اقدام نمايد.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از  3 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 عمليات اجرايي -ب
شامل درزگيري،  يطورکلبهها انواع متداول تعمير خرابينوع عمليات اجرايي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي به نوع خرابي و شدت آن بستگي دارد. 

و  سطح سازي دريچهو عريض(، هم عرضکم) نوار حفاري ترميم کلي، روکش اساسي کلي، روکشتراش و ، )سطحي، نيمه عمقي و عمقي( گيريلکه
 آورده شده است. نوع تعميراتو  هاي روسازي آسفالتيخرابي 7و  6, 1، 4ول شماره ادر جد. استچاله پرکني 

 زير با توجه به نوع عمليات ضروري است:و ايمني در عمليات اجرايي تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي رعايت الزامات فني 
 گذاري محل خرابي:عالمت -4-2-1

 صورتبهگذاري بايد گذاري شود. عالمتعالمت( 1در تصوير ) شدهدادهبه شکل نشان هستند بايد با رنگ سفيد و  ترميمهايي که نيازمند محل خرابي
گوشه دو در  گذاري بايد عمود بر مسير ترافيک باشد.ها باشد و يک وجه محل عالمتسانتيمتر از تمام نقاط خرابي 31و با فاصله حداقل  ليمستطمربع

هاي بيش از شده و در رابطه با مساحت نوشته 4جدول شماره هاي بايد يکي از نمايه روش ترميمگذاري شده بسته به نوع محل عالمتغير مجاور 
 د.نشودرج  دمترمربع طول و عرض وسعت خرابي باي 111
 :برش محل خرابي -4-2-2

گيري استفاده پذيرد و چنانچه از دستگاه تراش مکانيزه براي تعمير لکهقائم انجام مي صورتبهگذاري شده توسط دستگاه برش برش محل عالمت
و يا حداقل ابتدا و انتهاي آن بايد با دستگاه برش  شدهدادهمحل تراش  دورتادورشود عمليات برش بايد بعد از تکميل عمليات تراش انجام شود و مي

 بريده شود.
 تخريب آسفالت: -4-2-3

پذيرد. براي سطوح خرابي کوچک که مستلزم انجام هاي آسفالتي صورت ميدستگاه کمپرسور يا هر وسيله ديگر جهت تخريب رويه تخريب آسفالت با
 گيرد.تخريب بعد از عمليات برش انجام مي استگيري عمليات لکه

 کردن محل خرابي:خالي -4-2-4
مکانيزه يا دستي و تميز کردن موقعيت توسط دستگاه کمپرسور هوا  رتصوبهشامل برچيدن مواد حاصل از تخريب يا تراش آسفالت از محل خرابي 

 ها نيز برداشت شوند.اين اليه بايد هاآناصالح يا جايگزين نمودن  منظوربههاي اساس و زيراساس . در صورت نياز به برچيدن اليهاست
 :راساسيزهاي اساس و تثبيت اليه -4-2-1

برداشته شده با مصالح تثبيت کننده مانند سيمان و آهک و ريختن آن در  راساسيزاختالط مصالح اساس و  لهيوسبه راساسيزهاي اساس و تثبيت اليه
)دستورالعمل اختالط مصالح اساس و زيراساس با مصالح تثبيت کننده و ميزان پذيرد. سانتيمتر( و تراکم آن صورت مي 11چند اليه )با حداکثر ضخامت 

 شود(.ت تهيه و به پيمانکار ابالغ ميها توسط دستگاه نظارتراکم آن
 :راساسيزهاي اساس و تهيه و اجراي اليه -4-2-6

هاي اساس و زيراساس برداشته شده بايد مصالح مناسب تهيه نمود و در چند اليه )با حداکثر ضخامت استفاده بودن اليه رقابليغدر صورت نامناسب و 
 .راکم الزم اجرا کردو با ت سانتيمتر( 11

 نفوذي:اندود  -4-2-7
طقه و زمان با توجه به شرايط آب و هوايي من .دکربايد از اندود نفوذي استفاده  ،قبل از پخش آسفالت آستر ،براي ايجاد پيوند بين اليه اساس و آسفالت

 1/1و مقدار قيرآبه از کيلوگرم  2تا  1توان براي اندود نفوذي استفاده کرد، مقدار قير محلول از مياز انواع قيرهاي محلول و قيرآبه  اجرا و بافت بستر راه
 .دشوکه حسب شرايط آب و هوائي و جغرافيايي منطقه توسط دستگاه نظارت تعيين مي تواند تغيير کندمي مترمربعکيلوگرم بر  1/2تا 

 اندود سطحي:  -4-2-8
قيرهاي محلول آسفالت آستر، براي ايجاد پيوستگي بين دو اليه آسفالت بايد از اندود سطحي استفاده نمود. از انواع قبل از پخش آسفالت رويه بر روي 

توان براي اندود سطحي استفاده کرد. مقدار قير محلول آبه با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و زمان اجرا و کيفيت و قدمت آسفالت آستر ميو قير
که حسب شرايط آب و هوائي و جغرافيايي منطقه توسط  تواند تغيير کندمي مترمربعکيلوگرم بر  1/1تا  21/1و مقدار قيرآبه کيلوگرم  4/1تا  2/1حدود 

با تائيد دستگاه نظارت ساعت پخش شوند،  24مستمر و با فاصله زماني کمتر از  طوربههاي آسفالتي اليه کهيدرصورت .گردددستگاه نظارت تعيين مي
 .ستيننيازي به اجراي اندود سطحي بين دو اليه مذکور 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از  4 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 آسفالتيروسازي کارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 پخش و تسطيح آسفالت:  -4-2-9
خش و دستي پ صورتبهتوان آسفالت را ها ميگيريدر خصوص لکه فينيشر استفاده نمود.آسفالت/  بزرگ بايد از دستگاه مکانيزه پخش براي سطوح
و با  هدهاي داخلي پر شي لکه و سپس قسمتهاابتدا حاشيهبرداشته و داخل محل لکه ريخت. بايد براي اين منظور بايد آسفالت را با بيل  تسطيح کرد.

 د.از لکه پرهيز کرالت به سطح خارج استفاده از ماله عريض تسطيح نمود و از ريختن آسف
 قبلي: آسفالتدرزگيري محل تماس با   -4-2-11

 کهيدرصورتايد با اندود قيري درزگيري شود. هاي برش يا تراش داده شده بايجاد چسبندگي بين آسفالت جديد و قديم در محل درز، ديواره منظوربه
 د.وش سطح زير آسفالت اجرا اندود قيري سپس ،اجراي اندود قيري چسبانده شدهقبل از گير بايد نوار لکه ،استفاده شودگير از نوار لکهدرزگيري  براي
 :متراکم کردن آسفالت  -4-2-11

هاي آزمايشگاهي درصد وزن مخصوص نمونه 97حداقل تراکم الزم معادل  .چرخ آهني و الستيکي انجام شود يهاغلتکتراکم مخلوط آسفالتي بايد با 
است. در خصوص تراکم آسفالت معابر کوچک که امکان استفاده از  متريليم 71هاي آسفالتي براي اليهپذير . حداکثر ضخامت تراکماستمارشال 

و  متريليم 3ها بايد حداقل گيرينهايي آسفالت لکه استفاده نمود. سطح (CG11) ترکوچکهاي چرخ آهني بزرگ وجود ندارد بايد از دستگاه يهاغلتک
 از سطح روکش قديمي باالتر باشد. متريليم 6حداکثر 

 هاي وصله:بندي حاشيهآب -4-2-12
نمود. اين حفاظت ثانوي براي جلوگيري از نفوذ آب بندي مناسب آب بندآببعد از انجام عمليات تراکم آسفالت، بايد محل لبه وصله را توسط مواد 

اي از ماسه را روي آن ريخته تا از بجا ماندن اثر تاير ، اليهبندآب. پس از پخش ماده استکافي  متريليم 11بندي لبه حدود است. عرض نوار آب
 آيد. به عملوسايل نقليه جلوگيري 

 سطوح آسفالتي: اندنپوش  -4-2-13
نبايد  آهکي يا پودر سنگ پاشيده شود. ضخامت اليه پوششي ماسه يا پودر سنگ مصرفيپس از پايان عمليات مرمت بايد بر روي سطح نهايي ماسه

 شده تميز گردد.ساعت سطح مرمت 24پس از  باشد. متريليم 1کمتر از 
 دماي مخلوط آسفالت حين تراکم:  -4-2-14

بندي مصالح سنگي، ضخامت اليه، فصل اجراي کار، حرارت محيط و سطح راه، درجه حرارت مخلوط آسفالتي به عواملي از قبيل نوع قير مصرفي، دانه
درجه  161و بيشتر از  121ولي نبايد کمتر از شود که ميزان آن توسط دستگاه نظارت تعيين مي بستگي دارد هاغلتکسرعت باد، نوع و تعداد 

 باشد. گراديسانت
 تراش محل خرابي: -4-2-11

يابد و براي سطوح خرابي کوچک شود. عمليات تراش آسفالت تا محو خرابي از سطح آسفالت ادامه مياز دستگاه تراش مکانيزه براي تراش استفاده مي
ل خرابي را سانتيمتر( استفاده نمود در اين صورت بايد ابتدا مح 11 -61 )به عرض ترکوچکهاي بايد از درام استگيري که مستلزم انجام عمليات لکه

 برش داد. گوشهراستقائم و  صورتبهاز مواد زائد تخليه و سپس چهار ضلع يا حداقل ابتدا و انتهاي آن را با دستگاه برش مکانيکي 
 :درزگيريبرش محل  -4-2-16

عرض و عمق برش با توجه به شرايط آب و هوايي طبق  .پذيردقائم انجام مي صورتو بهتوسط دستگاه برش  در فرآيند درزگيري به روش برش، برش
 متريليم 12و حداقل آن  متريليم 38از هر طرف ترک را بردارد. حداکثر عرض برش  متريليم 3شود. هر برش حداقل بايد تعيين مي 3جدول شماره 

 .است

 ها در فرايند درزگيريعرض و عمق برش ترک :3 جدول
 (cm) برشعمق  (cm) عرض برش ييوهواآبشرايط 

 2 1/1 گرم
 2 2 معتدل
 1 3 سرد
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از  5 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 تزريق مواد درزگير: -4-2-17
هايي با سيستم گرمايشي شود. مواد درزگير اصالح شده بايد توسط ديگپيش از تزريق، ماده درزگير در مخزني مجهز به پوششي دوبله، ذوب مي

ماسنج ها بايد مجهز به ابزارهاي تزريق با فشار مواد درزگير، د)روغن داغ( مجهز به همزن و دستگاه فشار، گرم شوند. همچنين اين دستگاه يرمستقيمغ
بعد از  يقاًدقسازي، عمليات تزريق بايد تعيين دماي ماده درزگير و روغن باشند. پس از گرم کردن ماده درزگير تا دماي توصيه شده براي تزريق و آماده

 شود:ترک انجام گيرد. در تزريق ماده درزگير رعايت موارد زير توصيه مي کردنخشکعمليات تميز کردن و 
 ها ريخت تا کانال از پايين به باال پر شود و هوا در زير مواد باقي نماند.درون ترک يطوربهايد توسط نازل ماده درزگير را ب -
 مقدار کافي و مناسب از ماده درزگير درون کانال ترک پخش شود. -
برآمده يا نوار  -سطح، نوار پهنهاي آرايشي هموضعيت جهتازآنماده درزگير با حرکتي پيوسته درون کانال ترک پخش شود و مقدار مناسبي  -

 نوار کمکي به درون ترک ريخته شود. -پهن
 در طول مدتي که کار متوقف است، مواد درزگير درون لوله تزريق به درون مخزن ذوب بازگردانده شود. -

 دادن ماده درزگير:شکل  -4-2-18
برش، عمليات  4تا  2تصاوير گيرد. شکل انجام مي U استفاده از اتصاالت بشقابي شکل يابندي با جهت شکل دادن مواد پخش شده درون ترک، شکل

 دهند.دهي ترک آسفالتي را نشان ميتزريق و شکل
 

 

 

 

 
 عمليات برش روسازي آسفالتي: 2 تصوير  ي محل خرابيگذار: عالمت1 تصوير

   

 

 

 
 دهيعمليات تزريق و شکل: 4تصوير   دهيو شکل عمليات تزريق: 3تصوير 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از  6 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 

 گرم معتدل سرد

   

 دهي به مواد درزگير با توجه به دورة اجرا: نحوة شکل5تصوير 
 

 درزگير:تزريق مواد سرد   -4-2-19
ا و رطوبت قيرهاي امولسيون، مواد پرکننده با کاربرد سرد هستند. مواد سرد درزگيري تنها نيازمند يک قيف هستند. گيرش قير امولسيوني بستگي به دم

ساعت پس از پخش  24شود. باران يا دماي انجماد نيز تا آوري ميجهت عمل يازموردندارد. دماي پايين و رطوبت نسبتاً زياد موجب افزايش زمان 
گيري شبنم در صبح، بهترين زمان براي پخش امولسيون سرد شکل احتمالبهامولسيون، تأثير معکوسي بر آن دارند. در بعضي از مناطق با توجه 

 شود. برده کار به C º11يباال. قير امولسيون سرد بايد در دماي هواي استهاي وسط روز ساعت
 :ييزدارطوبتسازي محل ترک و پاک  -4-2-21

واي گرم ابتدا بايد با استفاده از يک کمپرسور هوا گرد و غبار، مواد نخاله و آب درون ترک با هواي خشک زدوده شود و سپس با استفاده از فشار ه
 سطح ترک گرم و رطوبت درون آن خشک شود.

 مستندسازي:  -4-2-21
 ارائه گردد. کارفرماو فايل آن به دستگاه نظارت يا  شودانجام قبل و بعد از تعمير محل خرابي بايد از  يبردارعکس، مستندسازيدر 

 ،مسير هر در را کف تراز انتهاي تا معبر رويه از شدهحفاري هاياليه نوع و ضخامت به مربوط الزم اطالعات است موظف متقاضي دستگاه
 .نمايد ارائه کارفرما معابر، به اطالعاتي بانک در ثبت جهت و داشتياد

 

 گذاري تعميرات روسازي آسفالتيراهنماي نمايه :4 جدول

 روش تعمير نمايه تعمير رديف

1 N 1 درزگيري به روش پر کردن 

2 N 2 درزگيري به روش برش 

3 N 3 گيري سطحيلکه 

4 N 4 گيري نيمه عمقيلکه 

1 N 5 گيري عمقيلکه 

6 N 6  کليتراش و روکش 

7 N 7 روکش اساسي کلي 

8 N 8 ( عرضکممرمت نوار حفاري )و عريض 

9 N 9  يپرکنچاله 

11 N10 سطح سازي دريچههم 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري

 

 11از  7 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 آسفالتيروسازي کارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 آسفالتيروسازي عددي و طولي هاي راهنماي تعيين نوع تعميرات خرابي  :1 جدول
 اتنوع تعمير شدت نوع خرابي

 چاله

 گرمپر کردن چاله با آسفالت  کم

 گرمپر کردن چاله با آسفالت  متوسط
 گرمپر کردن چاله با آسفالت  زياد

 عرضنوار حفاري عريض و کم

 ايپايش دوره کم

 مرمت نوار حفاري متوسط
 مرمت نوار حفاري زياد

 سطحدريچه غير هم
 ايدورهپايش  کم

 سطح سازي دريچههم شديد
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري
 

 11از   8 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 روسازي آسفالتيسطحي هاي تعيين نوع تعميرات خرابي راهنماي :6 جدول

 شدت نوع خرابي
 اتنوع تعمير

 مترمربع 111بيش از وسعت خرابي برابر و  مترمربع 111وسعت خرابي کمتر از 

 بلوکي ترک

 درزگيري درزگيري کم

 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه متوسط
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه زياد

 سوسماريترک پوست

 درزگيري درزگيري کم

 * روکش اساسي کلي گيري نيمه عمقي *لکه متوسط
 * روکش اساسي کلي گيري عمقي *لکه زياد

 قيرزدگي

پاشي با ماسة داغ و تراکم با )ماسه پاشي گرمماسه کم
 غلتک(

پاشي با ماسة داغ و تراکم با )ماسه پاشي گرمماسه
 غلتک(

 تراش و روکش کلي پاشي گرمماسه متوسط
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه شديد

 زدگيشن

 ايپايش دوره ايپايش دوره کم
 قيرپاشي حفاظتي: فاگ سيل(مرمت سطحي )آسفالت  متوسط
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه شديد

 شدن صيقلي

 ايپايش دوره ايپايش دوره کم
 قيرپاشي قيرپاشي متوسط
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه شديد

 موج و چين خوردگي

 ايپايش دوره ايپايش دوره کم
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه متوسط
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه زياد

نشست و تورم/ 
 شيارشدگي

 ايپايش دوره ايپايش دوره کم
 تراش و روکش کلي گيري سطحيلکه متوسط
 روکش اساسي کلي گيري نيمه عمقي يا عمقيلکه شديد

تراش  ازيموردنتوان با تائيد دستگاه نظارت رويه آسفالتي را به ضخامت ولي در مواقع اضطراري مي استاولويت با روش ترميم اشاره شده در جدول *  

داده و با استفاده از ژئوگريدهاي آسفالتي و اجراي آسفالت پليمري روي آن نسبت به ترميم خرابي اقدام نمود.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري

 

 11از  9 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 و انعکاسي عرضي ،هاي طوليترکيرات راهنماي تعيين نوع تعم  :7 جدول

متر  111)طول ترک در  تراکم شدت

 طول متر يک خط عبوري( طول از
خرابي ديواره يا حاشيه درصد 

 نوع تعميرات )%( ترک نسبت به طول ترک

 کم

11 L< 
25≥ B < 1 درزگيري به روش برش/  *ايپايش دوره** 
51≥ B < 25 برشدرزگيري به روش / *ايپايش دوره** 
111≥ B < 51 درزگيري به روش برش 

135 < L < 11 

25≥ B < 1 درزگيري به روش برش 
51≥ B < 25 گيري سطحيلکه/  *درزگيري به روش برش** 
111≥ B < 51 گيري سطحي/ لکه *درزگيري به روش برش** 

135 > L 

25≥ B < 1 گيري سطحيلکه 
51≥ B < 25 گيري سطحيلکه 
111≥ B < 51 گيري نيمه عمقيلکه 

 متوسط

11 L< 
25≥ B < 1 درزگيري به روش برش يا پر کردن 

51≥ B < 25 درزگيري به روش برش يا پر کردن 
111≥ B < 51 درزگيري به روش برش يا پر کردن 

135 < L < 11 

25≥ B < 1 درزگيري به روش برش يا پر کردن 
51≥ B < 25 برش يا پر کردن درزگيري به روش 
111≥ B < 51 گيري سطحيلکه 

135 > L 

25≥ B < 1 گيري سطحيلکه 
51≥ B < 25 گيري سطحيلکه 
111≥ B < 51 گيري نيمه عمقيلکه 

 زياد

11 L< 
25≥ B < 1 درزگيري به روش پر کردن 
51≥ B < 25 درزگيري به روش پر کردن 
111≥ B < 51  کردندرزگيري به روش پر 

135 < L < 11 

25≥ B < 1 درزگيري به روش پر کردن 
51≥ B < 25 گيري سطحيلکه 
111≥ B < 51 گيري نيمه عمقيلکه 

135 > L 

25≥ B < 1 گيري سطحيلکه 
51≥ B < 25 گيري نيمه عمقيلکه 
111≥ B < 51 گيري عمقيلکه 

         

 باشند.ها ميتمام انواع ترک هاي تعمير فاقد عالمت * مربوط بهروش
 شود.د از اين روش تعمير استفاده مينباش طولي و عرضياز نوع  هاترک کهيدرصورت *

 شود.ها از نوع انعکاسي باشند از اين روش تعمير استفاده ميترک کهيدرصورت** 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي

 

مشخصات فني عمومي عمليات تعمير و 

 معابر شهري آسفالتي روسازي نگهداري

 

 11از  11 صفحه

 5 -5 -3/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 هاي روسازي آسفالتيهاي ترميم خرابيانواع روش

 گيريلکه درزگيري هاسازي دريچههمسطح روکش کلي حفاري ترميم نوار پرکنيچاله 

 به روش پر کردن عريض عرضکم

 عمقي

 به روش برش

 سطحي عمقينيمه

 تراش و روکش روکش اساسي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 آسفالتي

 

 2از  1 صفحه

 5 -5 -4/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 هاي روسازي آسفالتيدرزگيري ترکفني مشخصات : 4/11-1-1
  

 :دشوشود که به دو طريق انجام ميدرزگيري يک روش نگهداري پيشگيرانه محسوب مي درزگيري:انواع  -1
 بندي آب -الف
 پرکردن -ب

هاي انبساط و انقباض باشند و مانع از عبور رطوبت و ساير مواد به داخل درزها مواد درزگير بايد از ترکيبات مقاوم در برابر سيکل مواد درزگيري: -2
 شوند.

اي هستند که قابليت ارتجاعي داشته و به دليل حل نشدن در شوند، مواد پرکنندهاصطالح قير پليمري نيز ناميده ميمواد درزگير که بهراهنمايي: 
 شوند.هاي زيرين روسازي ميآب، چسبندگي زياد و رواني کم، مانع از نفوذ آب به اليه

 سازگار باشد. ASTM: D 3405 و D 6690الزامات استانداردهاي  مواد درزگيري بايد با و مصالح: استاندارد مواد -3
 گيري، آزمايش و تأييد شود.شده براي درزگيري قبل از مصرف بايد از سوي آزمايشگاه مورد تأييد، نمونهيداريخرمواد  گيري و آزمايش:نمونه -4
 شود:توصيه نميها به روش درزگيري هاي روسازيتعمير ترکدر شرايط زير  مستثنيات درزگيري: -1

 سال 11با عمر روکش آسفالتي بيش از معابر  -1-1

 يسوسمارپوستهاي ترک -1-2

 داراي طرح ترميم و بهسازي در آيندهمعابر  -1-3

 :بنديآبدرزگيري به روش مشخصات فني  -6
هدف جلوگيري  هاي فعال روسازي آسفالتي، پس از برش ترک و باعبارت است از تزريق مواد درزگير در ترکبندي، درزگيري به روش آب -6-1

 از نفوذ آب به بدنه روسازي و گسترش ترک.

استفاده از روش ترميم ترک با ترين شرايط براي مناسببندي نمود. ولي هاي فعال با خرابي محدود لبه )ديواره ترک( را بايد آبمعموالً ترک -6-2
 ست.ابا خرابي ديواره ترک در حد کم و  متريليم 12-21هايي با عرض و ترک متريليم 6-12ي با عرض يهاترکتعمير  ،بنديآب

 هاي معتدل سال )خرداد، شهريور و مهر( است.ها ماهبهترين زمان براي درزگيري ترک -6-3
 زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:مراحل بندي بايد درزگيري به روش آبدر  -6-4
 1-1-3/11بخش  16-2-4بند مطابق  ،ترکمحل برش  -6-1
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق  ،ييزدارطوبتترک و محل سازي پاک -6-6
 1-1-3/11بخش  17-2-4بند مطابق  ،تزريق مواد درزگير -6-7
 1-1-3/11بخش  18-2-4بند مطابق  ،دادن ماده درزگيرشکل -6-8
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  اندنپوش -6-9
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق الزامات فني  ،مستندسازي -6-11

 :پرکردندرزگيري به روش مشخصات فني  -7
 بدنه به آب نفوذ از جلوگيري هدف با آسفالتي روسازي رفعاليغ هايترک در پرکننده ماده تزريق از است عبارتدرزگيري به روش پرکردن  -7-1

شرايط  نيترمناسببا خرابي متوسط ديواره تا ديواره بدون خرابي را بايد پر نمود. ولي  رفعاليغهاي معموالً ترک .ترک گسترش و روسازي
هاي با ترک ترک در حد متوسط و با خرابي ديواره متريليم 12-21ض هاي با عرترکبراي ترميم ترک با استفاده از روش پرکردن، تعمير 

 با خرابي ديواره ترک در حد کم تا متوسط است. متريليم 21-21 عرض
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 آسفالتي

 

 2از  2 صفحه

 5 -5 -4/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگامدانشمهندسين مشاور  تهيه:

 

 

 سال )خرداد، شهريور و مهر( است. هاي معتدلها ماهزمان درزگيري: بهترين زمان براي درزگيري ترک -7-2
 :بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد پرکردندر درزگيري به روش مراحل درزگيري به روش پرکردن:  -7-3

 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق  ،ييزدارطوبتترک و  محل سازيپاک -7-3-1
 کننده ترکو تزريق ماده پرسازي آماده -7-3-2
 1-1-3/11بخش  18-2-4بند مطابق  ،دادن ماده درزگيرشکل -7-3-3
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند پوشش سطوح آسفالتي، مطابق  -7-3-4
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق  ،سازيمستند -7-3-1
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيفني لکهمشخصات 

 

 

 7از  1 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

  روسازي آسفالتي گيريمشخصات فني لکه: 1/11-1-1

 سطحي:گيري لکهمشخصات فني  -1

 مترمربع کاربرد دارد. 111گيري سطحي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا اين مشخصات فني براي لکهکاربرد:  -1-1
با  شدهدادهها محو بشوند و جايگزين نمودن محدوده تراش عبارت است از تراش رويه آسفالتي تا عمقي که ترک :گيري سطحيلکهتعريف  -1-2

                 آسفالت توپکا.
 د:ترتيب اولويت انجام شو زير بهسطحي با آسفالت گرم، بايد مراحل گيري در لکه گيري سطحي با آسفالت گرم:مراحل لکه -1-3

 1-1-3/11بخش 2-1-4بند گذاري محل خرابي، مطابق الزامات فني عالمت -1-3-1
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند تراش محل خرابي، مطابق الزامات فني  -1-3-2

 1-1-3/11بخش  2-2-4بند برش محل خرابي، مطابق الزامات فني  -1-3-3

 1-1-3/11بخش  4-2-4بند خالي کردن محل خرابي، مطابق الزامات فني  -1-3-4
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند ، مطابق الزامات فني )در صورت امکان( درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي -1-3-1
 1-1-3/11بخش  8-2-4بند اندود سطحي، مطابق الزامات فني  -1-3-6
 1-1-3/11بخش  9-2-4بند پخش و تسطيح آسفالت، مطابق الزامات فني  -1-3-7
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني  -1-3-8
 1-1-3/11بخش  12-2-4بند هاي وصله، مطابق الزامات فني بندي حاشيهآب -1-3-9
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  اندنپوش -1-3-11
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق الزامات فني مستندسازي،  -1-3-11

 .است( 8)مطابق جدول شماره ، گيري سطحي با آسفالت گرماجرايي مراحل لکهجزئيات 

 

 گيري سطحي با آسفالت گرمجزئيات اجرايي مراحل لکه :8 جدول

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله اول
محل خرابـي بـا رنـگ بـه  گذاريعالمت -1

 هندسيشکل 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيلکهمشخصات فني 

 

 

 7از  2 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 
 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله دوم

تراش آسفالت با دستگاه تراش به ضـخامت الزم  -1
هاي ها و عمـودبر نمـودن لبـهتا محو شدن ترک

 شدهتراش داده 

 

 هاي حاصل از تراشبرداشت نخاله -2 

 مرحله سوم

برش آسفالت پيرامون محل تراش داده شده )يـا  -1
حداقل ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شـده( بـه 

 ضخامت عمق تراش

 

 هاي حاصل از برشبرداشت نخاله -2

ــا وســايل دســتي و پاک -3 ســازي ذرات ســطحي ب
 دستگاه کمپرسور باد

بارگيري و حمل مواد حاصل از تراش و برش بـه  -4
 گود مجاز

 بندي در صورت امکاناجراي نوار آب -1

 مرحله چهارم

بـا قيـر بـه مقـدار  تهيه و اجراي انـدود سـطحي -1
با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت  ازيموردن
 پروژه

 

تهيه، حمل و اجـراي آسـفالت رويـه )توپکـا( بـه  -2
صورت دستي و هاي الزم بهضخامت و تعداد اليه

ات الزم براي اجراي روسـازي شـامل: کليه عملي
 تراکم آسفالت، درزگيري و...

 مرحله پنجم

 بندي حاشيه لکهاجراي آب -1

 

سنگ يـا ماسـه  پوشش سطوح آسفالتي با پودر -2
 آهکي

مواد زائد حاصل از  هرگونهتميزکاري محوطه از  -3
 عمليات اجرايي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيفني لکهمشخصات 

 

 

 7از  3 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 عمقي با آسفالت گرم:گيري نيمهمشخصات فني لکه -2

 مترمربع کاربرد دارد. 111گيري نيمه عمقي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا اين مشخصات فني براي لکهکاربرد:  -2-1
، برچيدن بخشي از اليه اساس شدهخرابتخريب و برچيدن آسفالت سطح ، از برش پيرامون ت استعبار :نيمه عمقيگيري لکهتعريف  -2-2

هاي مورد يا تثبيت شده و اجراي آسفالت توپکا در اليه با مصالح مناسب تهيه هاآنديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن آسيب
 نياز.

 تعميرات اضطراري مجاز نيست. جزبهگيري نيمه عمقي عمقي: در فصل زمستان لکهگيري نيمهزمان لکه -2-3

 :با آسفالت گرم، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد عمقينيمهگيري در لکهعمقي با آسفالت گرم: گيري نيمهمراحل لکه -2-4

 1-1-3/11بخش  1-2-4بند گذاري محل خرابي، مطابق الزامات فني عالمت -2-4-1
 1-1-3/11بخش  2-2-4بند برش محل خرابي، مطابق الزامات فني  -2-4-2

 1-1-3/11بخش  3-2-4بند طابق الزامات فني تخريب آسفالت، م -2-4-3
بخش  4-2-4بند ، مطابق الزامات فني ديده()شامل برچيدن آسفالت و برداشتن بخشي از اليه اساس آسيب خالي کردن محل خرابي  -2-4-4

3/11-1-1 
 1-1-3/11بخش  1-2-4تثبيت اليه اساس، مطابق الزامات فني بند  -2-4-1
 1-1-3/11بخش  6-2-4بند تهيه و اجراي اليه اساس، مطابق الزامات فني  -2-4-6
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند )در صورت امکان(، مطابق الزامات فني  درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي -2-4-7
 1-1-3/11بخش  7-2-4بند ، مطابق الزامات فني نفوذياندود  -2-4-8
 1-1-3/11بخش  9-2-4بند پخش و تسطيح آسفالت، مطابق الزامات فني  -2-4-9
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني   -2-4-11
بخش  8-2-4بند مطابق الزامات فني  ،ساعت اجرا شوند( 24هاي آسفالت با فاصله زماني بيش از اليه کهيدرصورتاندود سطحي )  -2-4-11

3/11-1-1 
 1-1-3/11بخش  12-2-4بند مطابق الزامات فني هاي وصله، بندي حاشيهآب  -2-4-12
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  اندنپوش  -2-4-13
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مستندسازي، مطابق الزامات فني   -2-4-14

 .است 9مطابق جدول شماره ، با آسفالت گرم نيمه عمقيگيري جزئيات اجرايي مراحل لکه
 



    5-5-51شماره سند:                                                                               شهري هايبزرگراه و هاراه آسفالتي روسازيتعمير و نگهداري  تورالعملسد   22 
 

 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 

 

 7از  4 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 با آسفالت گرم عمقينيمهگيري جزئيات اجرايي مراحل لکه :9 جدول

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله اول

محــل خرابــي بــا رنــگ بــه شــکل  يگـذارعالمت -1
 هندسي

 
 

 

 

دسـتگاه گذاري شده بـا برش آسفالت محل عالمت -2
 برش

 مرحله دوم

تخريــب آســفالت بــين خطــوط بــرش بــا دســتگاه  -1
 کمپرسور يا هر وسيله ديگر

 

 برچيدن اليه اساس آسيب ديده -2

 هاي حاصل از تخريب به گود مجازحمل نخاله -3

 مرحله سوم

 درصد 91 تراکم با بستر کوبيدن و آبپاشي -1

 

 بـا کـردن مخلـوط روش بـه اسـاس مصالح تثبيت -2
 مترمکعب در سيمان کيلوگرم 111 نسبت به سيمان

 سانتيمتري 11 حداکثر هاياليه در

 امکان صورت در بنديآب نوار اجراي -3

 مرحله چهارم

 ازيـموردنو اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار  هيته -1
 با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه

 

مورد تهيه، حمل و اجراي آسفالت توپکا به ضخامت  -2
براي قشر آسـتر و کليـه عمليـات الزم شـامل  نياز

 تراکم آسفالت و...
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 

 

 7از  5 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممشاور دانش مهندسين تهيه:

 

 
 

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله پنجم

تهيه و اجراي اندود سطحي با قير بـه مقـدار مـورد  -1
نياز با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه 

دواليه آسفالت با فاصله زماني بـيش  کهدرصورتي)
 ساعت اجرا شوند( 24از 

 

حمــل و اجـراي آســفالت رويـه )توپکــا( بــه  تهيـه، -2
ضخامت الزم و کليه عمليـات الزم شـامل تـراکم 

 آسفالت

 مرحله ششم

 بندي حاشيه لکهاجراي آب -1

 

گيري شـده بـا پـودر پوشش سطوح آسـفالتي لکـه  -2
 سنگ يا ماسه آهکي

تميزکاري محوطه از هرگونه مـواد زائـد حاصـل از  -3
 عمليات اجرايي

 

 گيري عمقي با آسفالت گرم:مشخصات فني لکه -3

 مترمربع کاربرد دارد. 111گيري عمقي با آسفالت گرم براي سطوحي با وسعت تا مشخصات فني براي لکهاين کاربرد:  -3-1
تخريب و برچيدن آسفالت سطح خراب شده، برچيدن اليه اساس و بخشي  ,گيري سطحي با آسفالت گرم، عبارت است از برش پيرامونلکه -3-2

با مصالح مناسب تهيه يا تثبيت شده و اجراي آسفالت  هاآنديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن از اليه زيراساس آسيب
 هاي مورد نياز.توپکا در اليه

 تعميرات اضطراري مجاز نيست. جزبهعمقي گيري گيري عمقي: در فصل زمستان لکهزمان لکه -3-3

 گيري عمقي با آسفالت گرم، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:گيري عمقي با آسفالت گرم: در لکهمراحل لکه -3-4

 1-1-3/11بخش  1-2-4بند گذاري محل خرابي، مطابق الزامات فني عالمت -3-4-1
 1-1-3/11بخش  2-2-4بند برش محل خرابي، مطابق الزامات فني  -3-4-2

 1-1-3/11بخش  3-2-4بند تخريب آسفالت، مطابق الزامات فني  -3-4-3
ديده(، مطابق الزامات فني خالي کردن محل خرابي )شامل برچيدن آسفالت و برداشتن اليه اساس و بخشي از اليه زيراساس آسيب -3-4-4

 1-1-3/11بخش  4-2-4بند 
 1-1-3/11بخش  1-2-4د بنهاي اساس و زيراساس، مطابق الزامات فني تثبيت اليه -3-4-1
 1-1-3/11بخش  6-2-4بند تهيه و اجراي اليه اساس و زيراساس، مطابق الزامات فني  -3-4-6
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي )در صورت امکان(، مطابق الزامات فني  -3-4-7
 1-1-3/11بخش  7-2-4بند اندود نفوذي، مطابق الزامات فني  -3-4-8
 .1-1-3/11بخش  9-2-4بند الت، مطابق الزامات فني پخش و تسطيح آسف -3-4-9
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 

 

 7از  6 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورفني شهرداريشوراي راهبري امور  تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 1-1-3/11بخش  11-2-4بند متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني   -3-4-11
 8-2-4بند ساعت اجرا شوند(، مطابق الزامات فني  24هاي آسفالت با فاصله زماني بيش از اليه کهيدرصورتاندود سطحي )  -3-4-11

  1-1-3/11بخش 
 1-1-3/11بخش  12-2-4بند هاي وصله، مطابق الزامات فني بندي حاشيهآب -3-4-12
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  اندنپوش  -3-4-13
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مطابق الزامات فني مستندسازي،  -3-4-14

 .است (11)مطابق جدول شماره ، با آسفالت گرم عمقيگيري جزئيات اجرايي مراحل لکه
 

 با آسفالت گرم عمقيگيري جزئيات اجرايي مراحل لکه :11 جدول

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله اول

 گذاري محل خرابي با رنگ به شکل هندسيعالمت -1

 

 
 

گذاري شده بـا دسـتگاه برش آسفالت محل عالمت -2
 برش

 مرحله دوم

تخريــب آســفالت بــين خطــوط بــرش بــا دســتگاه  -1
 کمپرسور يا هر وسيله ديگر

 
 

 برچيدن اليه اساس -2

 برچيدن اليه زيراساس آسيب ديده -3

 هاي حاصل از تخريب به گود مجازحمل نخاله -4

 مرحله سوم

 درصد 91 تراکم با بستر کوبيدن و آبپاشي -1

 

 مخلـوط روش و زيراساس بـه اساس مصالح تثبيت -2
 در سـيمان کيلـوگرم 111 نسبت به سيمان با کردن

 سانتيمتري 11 حداکثر هاياليه در مترمکعب

 امکان صورت در بنديآب نوار اجراي -3
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 

 

 7از  7 صفحه

 5 -5 -1/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 

 

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 چهارممرحله

نفوذي با قير به مقدار مورد نياز تهيه و اجراي اندود  -1
 با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه

 
 

تهيه، حمل و اجراي آسفالت به ضخامت مورد نياز  -2
براي قشر آستر و کليه عمليات الزم شامل تـراکم 

 آسفالت و ...

 مپنجمرحله

تهيه و اجراي اندود سطحي با قير به مقـدار مـورد  -1
 شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژهنياز با توجه به 

دواليه آسفالت با فاصله زماني بـيش  کهدرصورتي)
 ساعت اجرا شوند( 24از 

 

حمـل و اجـراي آسـفالت رويـه )توپکـا( بـه  تهيه، -2
ضخامت الزم و کليه عمليـات الزم شـامل تـراکم 

 آسفالت

 ششممرحله

 بندي حاشيه لکهاجراي آب -1

 
 

گيري شـده بـا پـودر پوشش سطوح آسفالتي لکـه  -2
 سنگ يا ماسه آهکي

تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائـد حاصـل از  -3
 عمليات اجرايي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 در حفاري نوار ترميم و مشخصات فني اجرا

 آسفالتي شهري هايروسازي

 

 5از  1 صفحه

 5 -5 -6/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 شهريآسفالتي  هايروسازي در حفاري نوار ترميم و اجرامشخصات فني : 6/11-1-1

 شود:تقسيم مياجرا و ترميم نوار حفاري به دو نوع  انواع ترميم نوار حفاري:
  (cm21عرض )با عرض کمتر از اجرا و ترميم نوار حفاري کم -الف
 (cm21از  بيش)با عرض اجرا و ترميم نوار حفاري عريض  -ب

 مشخصات فني کلي ترميم نوار حفاري: -1

 رود.هاي آسفالتي به کار ميعرض در روسازياجراي ترميم نوارهاي حفاري عريض و کم اين مشخصات فني براي نحوهکاربرد:  -1-1
Cدر دماي کمتر از  نوار حفاريترميم عمليات  :اجرازمان و دماي  -1-2

هاي عمليات ماهاين و هواي باراني مجاز نيست. فصل مناسب براي اجراي  7◦
 گرم و معتدل سال )از ارديبهشت تا آبان( است.

هاي خراب نوار حفاري بايد نسبت به اجراي اندود سطحي و پخش و تراکم آسفالت اقدام تراش آسفالت بين خطوط برش محلبالفاصله پس از  -1-3
  .الزم را به عمل آورد

 مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:نوار حفاري، بايد مرمت در اجراي  حفاري:مرمت نوار مراحل اجراي  -1-4
 1-1-3/11بخش  2-2-4بند سانتيمتر از محل خرابي، مطابق الزامات فني  11برش طرفين نوار حفاري به فاصله  -1-4-1

 1-1-3/11بخش  11-2-4بند تراش سطحي با دستگاه تراش، مطابق الزامات فني  -1-4-2
 1-1-3/11بخش  8-2-4بند اندود سطحي، مطابق الزامات فني  -1-4-3
 پخش بتن آسفالتي   -1-4-4

 1-1-3/11بخش  11-2-4مطابق الزامات فني بند متراکم کردن آسفالت،  -1-4-1
 1-1-3/11بخش  12-2-4هاي وصله، مطابق الزامات فني بند بندي حاشيهآب -1-4-6
 1-1-3/11بخش  13-2-4پوشاندن سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني بند  -1-4-7
 1-1-3/11 بخش 21-2-4مستندسازي، مطابق الزامات فني بند  -1-4-8

 عرض:کممشخصات فني اجراي نوار حفاري  -2

رود. اين قبيل هاي آسفالتي به کار ميدر روسازي (cm21عرض )با عرض کمتر از کاربرد: اين مشخصات فني براي نحوه اجراي نوار حفاري کم -2-1
 شوند.رساني فضاي سبز )آب خام( ايجاد ميهاي آبهاي برق( يا لولهنوارهاي حفاري معموالً براي کارگذاري لوله غالف )فيبرهاي نوري و سيم

 باشد. bar 11با فشار کاري  (GRE)آر ائي يا جي (GRP)آر پي اتيلن، جيتواند از نوع پليجنس لولة غالف يا آب خام مي -2-2
 cm 21عرض جديد، لولة غالف يا لولة آب خام بايد به نحوي کار گذاشته شود که سطح فوقاني لوله حداقل براي اجراي هرگونه نوار حفاري کم -2-3

 تر از سطح تمام شدة روسازي باشد.پايين
و عرض حداقل  cm 2ريزي بايد محل حفاري با ورق فوالدي مناسب، ضخامت حداقل ساعت پس از بتن 48بالفاصله پس از حفاري تا حداقل  -2-4

cm 11 مورد از انحراف ترافيک با رعايت توان حسب ترافيکي جابجا نشود. مي پوشانده شود. ورق فوالدي بايد به نحوي تعبيه شود که تحت بار
 نکات ايمني براي حفاظت از بتن استفاده نمود.

ها و معابر شرياني اصلي و شرياني فرعي ممنوع است، براي رو در بزرگراهعرض در سطح سوارهاجراي نوار حفاري کم محل اجراي نوار حفاري: -2-1
روها است و چنانچه به داليل فني، گذراندن اني، فضاي سبز حاشية راه و پيادههاي آب خام، محل مناسب شامل رفوژ ميعبور فيبر نوري و لوله

( اجرا شود. درهرصورت، تهية مشخصات فني و نقشة 7ضروري باشد، محل عبور بايد طبق تصوير ) زير آسفالتهاي آب خام و فيبر نوري از لوله
عرض بايد مستقيم با شکل ضروري است. نوار حفاري کم لعمل حفاري،يل عمليات، طبق دستورااجرايي براي اخذ مجوز حفاري براي اين قب

 باشد. cm 21غالف يا آب خام نبايد کمتر از  از کانال يا کانيو کنار راه اجرا شود و عمق لوله cm 71گوشه، در فاصلة هندسي راست
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 در حفاري نوار ترميم و مشخصات فني اجرا

 آسفالتي شهري هايروسازي

 

 5از  2 صفحه

 5 -5 -6/51 سند: 

 کشورهاي شوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 

 

 روعرض در سطح سوارهمحل اجراي نوار حفاري کم :7 تصوير
 

 عرض، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:اجراي نوار حفاري کم: در عرضکممراحل اجراي نوار حفاري  -2-6
 1-1-3/11بخش  2-2-4بند برش محل خرابي، مطابق الزامات فني  -2-6-1

 1-1-3/11بخش  4-2-4خالي کردن محل خرابي، مطابق الزامات فني بند  -2-6-2
 حفاري نوار حفاري -2-6-3

 هاي آنتميز کردن کانال و خيس کردن ديواره -2-6-4
 cm 21گذاري در عمق لوله -2-6-1
 (11 جدولريزي تا باالي روية آسفالتي )بتن -2-6-6
 *(11 جدول)عرض تراش سطحي با دستگاه تراش کم -2-6-7
 1-1-3/11بخش  8-2-4ساعت اجرا شوند(، مطابق بند  24هاي آسفالت با فاصله زماني بيش از که اليهسطحي )درصورتي اندود -2-6-8
 پخش بتن آسفالتي -2-6-9
 1-1-3/11بخش  11-2-4متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني بند   -2-6-11
 1-1-3/11بخش  12-2-4هاي وصله، مطابق الزامات فني بند بندي حاشيهآب  -2-6-11
 1-1-3/11بخش  13-2-4ندن سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني بند پوشا  -2-6-12
 1-1-3/11بخش  21-2-4مستندسازي، مطابق الزامات فني بند   -2-6-13

 است. (11) عرض، مطابق جدول شمارهجزئيات اجرايي مراحل نوار حفاري کم
 شود.انجام مي )تراش سطحي( تا اتمام فرآيند 7-6-2 اجرا شده باشد، صرفاً مراحل گذاريدر مواردي که حفاري و لوله: 1راهنمايي

با دستگاه تراش  سانتيمتر 1/12و حداکثر  11به عرض حداقل  و بتن ريزي(، روية آسفالتيساعت پس از بتن 48آمدن بتن )حداقل پس از عمل *
 شود.مي اجرا گوشهراست صورتسانتيمتر به 6تا  1تراش داده شده و روية آسفالتي )توپکا( به ضخامت  عرضکم

 رو اصوالً مجاز نيست، مگر در موارد استثنايي و پس از اخذ مجوز حفاري.اجراي نوار حفاري در سطح سواره: 2راهنمايي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 در حفاري نوار ترميم و مشخصات فني اجرا

 شهريآسفالتي  هايروسازي

 

 5از  3 صفحه

 5 -5 -6/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 

 عرضکمنوار حفاري جزئيات اجرايي  :11 جدول
 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي

 کانال با بتن و حفاظت آن با ورق فلزي کردن پرگذاري، نحوة لوله
 

 

 سانتيمتر 1/12تا  11عرض  روش تراش آسفالت و بتن به

 

 اندود سطحي، پخش و کوبيدن بتن آسفالتي و درزبندي آن
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 در حفاري نوار ترميم و مشخصات فني اجرا

 آسفالتي شهري هايروسازي

 

 5از  4 صفحه

 5 -5 -6/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 نوار حفاري عريض:مشخصات فني اجراي  -3

 رود.هاي آسفالتي به کار مياين مشخصات فني براي نحوه اجراي نوار حفاري عريض در روسازي -3-1
C اجراي عمليات نوار حفاري در دماي کمتر از -3-2

هاي گرم و معتدل سال عمليات ماهاين و هواي باراني مجاز نيست. فصل مناسب براي اجراي  7◦
 )از ارديبهشت تا آبان( است.

 موردنيازريزي بايد محل حفاري با ورق فوالدي مناسب با ضخامت الزم و عرض ساعت پس از بتن 48بالفاصله پس از حفاري تا حداقل  -3-3
توان حسب مورد از انحراف ترافيک با رعايت نکات ترافيکي جابجا نشود. مي پوشانده شود. ورق فوالدي بايد به نحوي تعبيه شود که تحت بار

 اظت از بتن استفاده نمود.ايمني براي حف
 در اجراي نوار حفاري عريض، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد: حفاري عريض:نوار مراحل اجراي  -3-4

 1-1-3/11بخش  2-2-4مطابق الزامات فني بند برش محل خرابي،  -3-4-1

 1-1-3/11بخش  4-2-4بند خالي کردن محل خرابي، مطابق الزامات فني  -3-4-2
 حفاريحفاري نوار  -3-4-3

 هاي آنتميز کردن کانال و خيس کردن ديواره -3-4-4

 آب، فاضالب، گاز يا هر عمليات ديگر( اجراي عمليات مربوطه )اعم از لوله -3-4-1

 اجراي اليه پوششي طبق مشخصات فني مربوطه -3-4-6
 اجراي اليه تحتاني با مشخصات اليه زيراساس -3-4-7

 مصالح قلوه و شنهاي تثبيت مصالح، بتن ضعيف يا اجراي اليه مياني به يکي از روش -3-4-8
 اجراي اليه فوقاني با مشخصات اليه اساس -3-4-9
 1-1-3/11بخش  7-2-4اندود نفوذي، مطابق الزامات فني بند  -3-4-11
 پخش بتن آسفالتي. -3-4-11
 1-1-3/11بخش  11-2-4متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني بند  -3-4-12
 1-1-3/11بخش  12-2-4هاي وصله، مطابق الزامات فني بند بندي حاشيهآب -3-4-13
 1-1-3/11بخش  13-2-4اندن سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني بند پوش -3-4-14
 1-1-3/11بخش  21-2-4مستندسازي، مطابق الزامات فني بند  -3-4-11

 ( است.8ها در نوار حفاري عريض مطابق تصوير )اليهي جزئيات اجرا
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 در حفاري نوار ترميم و مشخصات فني اجرا

 آسفالتي شهري هايروسازي

 

 5از  5 صفحه

 5 -5 -6/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممشاور دانشمهندسين  تهيه:

 

 

 

 
 بستر ها در نوار حفاري عريض با جايگزيني و متراکم کردن خاکنوع و عمق اليه :8 تصوير

اليه يوقان  با مشاصا  
 1-1-2-4بند 

اليه ميان  با مشاصا  
 8-1-2-4 بند

اليه تحتان  با مشاصا  اليه 
 909زيراساس طتم نشريه 

اليه پوشش  با مشاصا  
 ين  اب،غ  دستگاه نظار 

 لوله اصل 

 اليه زيرسري

اياان هاااامت درهرصااور  
سااوم هاااامت نتايااد از دو 

 آسفالت قتل  کمتر باشد.
 cm 4توپکا به ضخامت 
 cm 6بيندر به ضخامت 

 برش کاتر

 عرض ترانشه حفاري

 عمم متغير

 عمم متغير

 عمم متغير
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  روکش کلي با آسفالت گرم مشخصات فني

 

 

 6از  1 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 :با آسفالت گرم کلي روکشمشخصات فني : 7/11-1-1

 مشخصات فني تراش و روکش با آسفالت گرم: -1

 دارد. مترمربع کاربرد 111با وسعت بيش از اين مشخصات فني براي تراش و روکش سطوحي کاربرد:  -1-1
ها( و جايگزين نمودن محدوده تراش داده از تراش رويه آسفالتي تا عمق الزم )محور ترک عبارت است : تراش و روکشتراش و روکشتعريف  -1-2

 شده با آسفالت توپکا يا بيندر.
 .است: بهترين زمان اجراي عمليات تراش و روکش از اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز تراش و روکشزمان  -1-3
 :، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيردتراش و روکشدر مراحل تراش و روکش:  -1-4

 1-1-3/11بخش  1-2-4بند الزامات فني گذاري محل خرابي، مطابق عالمت -1-4-1
 1-1-3/11بخش  2-2-4بند  برش محل خرابي، مطابق الزامات فني -1-4-2

 1-1-3/11بخش  3-2-4بند تخريب آسفالت، مطابق الزامات فني  -1-4-3
 1-1-3/11بخش  4-2-4بند خالي کردن محل خرابي، مطابق الزامات فني  -1-4-4
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي )در صورت امکان(، مطابق الزامات فني   -1-4-1
 1-1-3/11بخش  9-2-4بند پخش و تسطيح آسفالت، مطابق الزامات فني  -1-4-6
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني  -1-4-7
 1-1-3/11در  8-2-4بند ساعت اجرا شوند(، مطابق الزامات فني  24هاي آسفالت با فاصله زماني بيش از اليه کهيدرصورتاندود سطحي ) -1-4-8
 1-1-3/11بخش  12-2-4بند هاي وصله، مطابق الزامات فني هبندي حاشيآب -1-4-9
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  اندنپوش -1-4-11
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مستندسازي، مطابق الزامات فني  -1-4-11

 است.( 12)، مطابق جدول شماره جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش
 

 جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش  :12 جدول

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله اول

گذاري محل خرابي با رنگ بـه شـکل عالمت -1
 هندسي

 

 

 
 

گذاري محل خرابي با رنگ به شکل عالمت - -2
 هندسي
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 هاي کشورشهرداري اجرايينظام فني و 
 

 

  مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

 

 

 6از  2 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله دوم

برش ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شده بـا  -1
 دستگاه کاتر به ضخامت تراش

 

 هاي حاصل از تراش به گود مجازحمل نخاله -2

ذرات سطحي بـا وسـايل دسـتي و  سازيپاک -3
 دستگاه کمپرسور باد

 مرحله سوم

تهيه و اجراي اندود سطحي با قيـر بـه مقـدار  -1
با توجـه بـه شـرايط آب و هـوايي و  موردنياز

 موقعيت پروژه
 

 

تهيه، حمل و اجـراي آسـفالت رويـه )توپکـا(  -2
 به ضخامت الزم 1 -12

پخــش آســفالت بــا دســتگاه فينيشــر و کليــه  -3
عمليات الزم بـراي اجـراي روسـازي شـامل، 

 تراکم آسفالت و ...

 بنديآباجراي نوار  -4
 

 چهارممرحله

گذاري محل خرابي با رنگ به شـکل عالمت -1
 هندسي

 

حمل و اجراي آسفالت رويه )توپکـا( بـه  تهيه، -2
ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شـامل تـراکم 

 آسفالت

 پنجممرحله 

 بندي حاشيه روکش شدهاجراي نوار آب -1

 
گيري شده با پـودر لکهپوشش سطوح آسفالت  -2

 سنگ يا ماسه آهکي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

 

 

 6از  3 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 :مکانيزه اساسيمشخصات فني روکش  -2

 .مترمربع کاربرد دارد 111وسعت بيش از براي سطوحي با اساسي اين مشخصات فني براي روکش کاربرد:  -3-1
( راساسيزکامل، بريدن بخشي از اليه اساس )يا اساس و  طوربهبرچيدن رويه آسفالتي سطح خراب شده از  عبارت است :روکش اساسيتعريف  -3-2

هاي با مصالح مناسب تهيه يا تثبيت شده و اجراي آسفالت آستر و رويه در اليه هاآنآسيب ديده و اصالح يا تثبيت با سيمان و جايگزين نمودن 
 .مورد نياز

 .استاز اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز  زمان اجراي روکشاساسي: بهترين روکش زمان  -3-3
 ، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:روکشمراحل روکش: در  -3-4

 1-1-3/11بخش  1-2-4گذاري محل خرابي، مطابق الزامات فني بند عالمت -2-4-1
 1-1-3/11بخش  3-2-4تخريب آسفالت، مطابق الزامات فني بند  -2-4-2
بخش  4-2-4ديده(، مطابق الزامات فني بند کردن محل خرابي )شامل برچيدن آسفالت و برداشتن اليه اساس و زيراساس آسيب خالي -2-4-3

3/11-1-1 
 1-1-3/11بخش  1-2-4بند هاي اساس و زيراساس، مطابق الزامات فني تثبيت اليه -2-4-4
 1-1-3/11بخش  6-2-4تهيه و اجراي اليه اساس و زيراساس، مطابق الزامات فني بند  -2-4-1
 1-1-3/11بخش  11-2-4درزگيري محل تماس با آسفالت قبلي )در صورت امکان(، مطابق الزامات فني بند  -2-4-6
 1-1-3/11بخش  7-2-4اندود نفوذي، مطابق الزامات فني بند  -2-4-7
 1-1-3/11بخش  9-2-4پخش و تسطيح آسفالت، مطابق الزامات فني بند  -2-4-8
 1-1-3/11بخش  11-2-4 متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني بند -2-4-9
 1-1-3/11بخش  8-2-4الزامات فني بند  طبق ساعت اجرا شوند( 24زماني بيش از هاي آسفالت با فاصله اليه کهيدرصورتاندود سطحي ) -2-4-11
 1-1-3/11بخش  12-2-4هاي وصله، مطابق الزامات فني بند بندي حاشيهآب -2-4-11
 1-1-3/11بخش  13-2-4سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني بند  اندنپوش -2-4-12
 1-1-3/11بخش  21-2-4مستندسازي، مطابق الزامات فني بند  -2-4-13

 است. (13)، مطابق جدول شماره جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش

 جزئيات اجرايي مراحل روکش اساسي  :13 جدول
 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 ديده با رنگگذاري ناحيه آسيبعالمت -1 مرحله اول
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

 

 6از  4 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 هاي کشورامور فني شهرداريشوراي راهبري  تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله دوم

گذاري شده بـا دسـتگاه برش آسفالت محل عالمت -1
  برش

 

ــتگاه  -2 ــا دس ــود ب ــدن آســفالت موج ــب و برچي تخري
کمپرسور يا هر نوع وسـيلة مکـانيکي بـه ضـخامت 

رعايــت شــکل هندســي و عمــودبر نمــودن الزم و 
 هاي تراش داده شدهلبه

هاي حاصل از تخريب به گود بارگيري و حمل نخاله -3
 مجاز

 در صورت لزوم راساسيزهاي اساس و اصالح اليه -4

مرحله 
 سوم

 کوبيدن بستر -1

 

 زيراساسهاي اساس و اصالح اليه -2

 بندياجراي نوار آب -3

 

 چهارممرحله 

 موردنيـازتهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار  -1
 با توجه به شرايط آب و هوايي و موقعيت پروژه

 

حمل و اجـراي آسـفالت بـه ضـخامت الزم و  تهيه، -2
 کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت و ...

 پنجممرحله 

 موردنيازتهيه و اجراي اندود سطحي با قير به مقدار  -1
ــروژه ــا توجــه بــه شــرايط آب و هــوايي و موقعيــت پ  ب

 24دواليه آسفالت با فاصله زماني بيش از  کهدرصورتي)
 ساعت اجرا شوند(

 

 

حمــل و اجــراي آســفالت رويــه )توپکــا( بــه  تهيــه، -2
 ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت

 بندي حاشيه روکش شدهاجراي نوار آب -3

گيري شده با پودر سنگ پوشش سطوح آسفالت لکه -4
 يا ماسه آهکي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  مشخصات فني روکش کلي با آسفالت گرم

 

 

 6از  5 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 کشورهاي شوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 دستي:روکش اساسي مشخصات فني  -3
و براي سطوح  ردآالت سنگين وجود ندامشخصات فني براي اجراي آسفالت به روش دستي در معابري که امکان استفاده از ماشيناين کاربرد:  -3-1

 رود.مي به کار مترمربع 111با وسعت بيش از 
عبارت است از برچيدن هر نوع روسازي معبر اعم از آسفالتي، بتني، اجراي آسفالت به روش دستي  :اجراي آسفالت به روش دستيتعريف  -3-2

 موازائيکي و غيره و جايگزين نمودن با يک اليه آسفالت توپکا.
 .استاز اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پاييز ش دستي به رو: بهترين زمان اجراي آسفالت آسفالت به روش دستيزمان اجراي  -3-3
 ، بايد مراحل زير به ترتيب اولويت انجام پذيرد:اجراي آسفالت به روش دستي: در دستياجراي آسفالت به روش مراحل   -3-4

 1-1-3/11بخش  3-2-4بند تخريب آسفالت، مطابق الزامات فني  -3-4-1
 1-1-3/11بخش  4-2-4بند ، مطابق الزامات فني خالي کردن محل خرابي -3-4-2
 1-1-3/11بخش  7-2-4بند اندود نفوذي، مطابق الزامات فني  -3-4-3
 1-1-3/11بخش  9-2-4بند پخش و تسطيح آسفالت، مطابق الزامات فني  -3-4-4
 1-1-3/11بخش  11-2-4بند متراکم کردن آسفالت، مطابق الزامات فني  -3-4-1
 1-1-3/11بخش  13-2-4بند پوشش سطوح آسفالتي، مطابق الزامات فني  -3-4-6
 1-1-3/11بخش  21-2-4بند مستندسازي، مطابق الزامات فني  -3-4-7

 است. (14)، مطابق جدول شماره جزئيات اجرايي مراحل تراش و روکش
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

  روکش کلي با آسفالت گرممشخصات فني 

 

 6از  6 صفحه

 5 -5 -7/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 به روش دستيآسفالت اجراي جزئيات اجرايي مراحل  :14 جدول

 نقشه شماتيک شرح عمليات اجرايي مرحله

 مرحله اول
رويه موجود )آسفالت، موزاييـک، بـتن و برچيدن  -1

 غيره( به هر ضخامت

 

 مرحله دوم

 درصد 91آبپاشي و کوبيدن بستر با تراکم  -1

 

 هاي حاصل از تخريب به گود مجازحمل نخاله -2

 مرحله سوم

تهيه و اجراي انـدود نفـوذي بـا قيـر بـه مقـدار  -1
ــا توجــه بــه شــرايط آب و هــوايي و  ازيــموردن ب

 موقعيت پروژه

 

 

تهيه، حمل و اجراي آسفالت توپکا به ضـخامت  -2
الزم آستر و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت 

 و...

گيري شـده بـا پـودر پوشش سطوح آسفالت لکـه-3
 سنگ يا ماسه آهکي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

نگهداري  و تعمير هايپروژه بندياولويت

  شهري معابر آسفالتي روسازي

 

 4از  1 صفحه

 5 -5 -8/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 شهري معابر آسفالتي نگهداري روسازي و تعمير هايپروژه بندياولويت: 8/11-1-1

 .هاي شهري کاربرد داردها و بزرگراههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهاين دستورالعمل در تعيين اولويت طرحکاربرد:  -1

 د:هستزير  شرح به، هاي شهريها و بزرگراهبهسازي روسازي آسفالتي راهنگهداشت و هاي ها و پروژهطرحبندي هاي اولويتشاخص -2
 شاخص کلي خرابي شامل: -2-1

 شاخص نوع خرابي -2-1-1
 شاخص اندازة خرابي -2-1-2
 شاخص شدت خرابي -2-1-3

 شاخص اهميت معبر -2-1-4
 شاخص برخورداري  -2-1-1
 شاخص نظر شوراي شهر و مديران ارشد شهرداري  -2-1-6
 هزينة پروژه شاخص اولويت طرح از نظر  -2-1-7

زير  شرح بههاي شهري ها و بزرگراههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهطرح يبندتياولوهاي قادير شاخصتعيين مروش  -3
 است:

  PCIروش تعيين مقدار شاخص خرابي کلي روسازي آسفالتي -3-1
، شاخص کلي خرابي هاي شهريها و بزرگراههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهبندي طرحاز عوامل مهم در اولويت يکي
هاي براي تعيين اين شاخص از اطالعات مندرج در کاربرگ ؛شودتعيين ميو مقدار خرابي،  بر اساس سه متغير نوع خرابي، شدت خرابي که است

 شود.استفاده مي ASTM D-6433روش مذکور در استاندارد معابر شهري و  آسفالتي روسازي هايخرابي و ارزيابي ييشناسا
هاي مذکور در ها در معابر شهري، نياز به استخراج اطالعات در خصوص تمامي خرابيخرابي نيترمهمالزم به يادآوري است که با توجه به 

همچنين با توجه به اينکه در اين دستورالعمل محدود شده است.  (1)ها به موارد مندرج در جدول شماره خرابي الذکر نيست و انواعاستاندارد فوق
 .شودآن از توابع چاله شديد استفاده مي يجابهنشده است،  سطحهمهاي غير اي به خرابي ناشي از وجود دريچهاستاندارد مذکور اشاره

معابر  آسفالتي روسازي هايخرابي و ارزيابي ييشناسا»با عنوان  1-1-2/1 بخش مندرجاتبق اطم هانوع خرابي :روش تعيين نوع خرابي -3-2
 شود.تعيين مي «شهري

 آسفالتي روسازي هايخرابي و ارزيابي ييشناسا»با عنوان  1-1-2/1 بخش مطابق مندرجاتها شدت انواع خرابي :روش تعيين شدت خرابي -3-3
ها حذف تر باشد پروژه مذکور از فهرست اولويتيا بيش 81شاخص خرابي کلي روسازي آسفالتي برابر  کهيدرصورت شود.مي تعيين« معابر شهري

 شود.مي
معابر  آسفالتي روسازي هايخرابي و ارزيابي ييشناسا»با عنوان  1-1-2/1 بخش ها مطابق مندرجاتمقدار خرابي روش تعيين مقدار خرابي: -3-4

 شود.ميتعيين « شهري

 :(I)شاخص اهميت معبر  مقدار روش تعيين -3-1
دو متغير حجم ترافيک جاري در معبر و وابسته به که خود  استوابستگي شبکة ترافيکي شهر به معبر  ميزانبيانگر ، (I)معبر  شاخص اهميت

امکان تعيين اين متغيرها فراهم نيست، براي  در بسياري از شهرها در حال حاضر ازآنجاکه ؛قابليت جايگزيني آن به وسيلة معابر همسو است
 .شوداستفاده مي (11)و امتيازدهي معابر مطابق جدول شماره بندي شاخص از تقسيماين تعيين 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

نگهداري  و تعمير هايپروژه بندياولويت

  شهري معابر آسفالتي روسازي

 

 4از  2 صفحه

 5 -5 -8/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 PCIاقدامات نگهداري، تعميراتي و يا بازسازي توصيه شده بر مبناي محاسبه 

PCI 
 86تا  91

PCI 
 71تا  81

PCI 
 96تا  111

PCI 
 41تا  11

فاگ سيل 

درزگيري 

تعميرات موضعي 
 

گيري کامللکه 
تراش 

اسالري سيل 

روکش نازک 

چسب سيل 

گيري جزئيلکه 

تراش سرد 

روسـازي و  برداشتن کامـل
 اجراي مجدد

بهبود هندسي و ايمني معبر 
 تراش، بازيابي بـه ضـخامت

200mm ـــــــه عالوه ب

37.5mm  روســــــازي
 آسفالت

 روکـــش بـــه ضـــخامت

5mm  ــــــــــس از پ
 گيريلکه
 تــــراش روکــــش بــــه

 50mmضخامت 

 ــابي آســفالت تــراش، بازي
ـــه  ـــش ب ـــه و روک کهن

 75mmضخامت 
 ــــــــه ــــــــش ب روک

پـس  75mmضخامت
 گيرياز لکه

PCI 
 16تا  71

 

PCI 
 1تا  21

 

PCI 
 26تا  41

 

اقدامات نگهداري 

 معمولي

 تعمير اساسي بازسازي اقدامات ترميمي تعمير جزئي پايش مستمر اقدامات پيشگيرانه
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

نگهداري  و تعمير هايپروژه بندياولويت

  شهري معابر آسفالتي روسازي

 
 4از  3 صفحه

 5 -5 -8/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 (I) امتياز اهميت معبر :11 جدول

 شرح رديف
 امتياز

 اهميت معبر

 1 بزرگراه و آزادراه 1

 1 1شرياني  2

 4 2شرياني  3

 3 محلي()معابر فرعي  4

 1 کوچه 1

 4 پل 6

 4 ميدان 7

 1 تونل 8

 3 پارکينگ روباز 9

 3 پايانه 11

 4 زيرگذر 11

 2 ساير 12

 :(P) برخورداريروش تعيين شاخص   -3-6
هاي برابر است که فرصت ياگونهبه، باشد هاي ساختاري در شهرو نابرابري هافع تبعيضربايد هاي شهري، همة پروژهيکي از اهداف اصلي 

که قادر باشند از  ياگونهبه طبقات پايين جامعهپذير و قشرهاي آسيبمحيط زندگي رسيدگي به براي تمامي شهروندان فراهم گردد. لذا 
ابزار  عنوانبه. طراحي شاخص برخورداري، استها ، از اهداف شهرداريندگي شرافتمندانه برخوردار گردندهاي الزم براي گذران يک زحداقل

ها و هاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهپروژهها و طرحاي بنيادين نزديک سازي سطوح گوناگون رفاه شهري از طريق اجر
مديران ارشد شهرداري هر جداگانه از  سنجيگيري از نتايج نظرميانگينبا اين شاخص،  ، با همين هدف طراحي شده است.هاي شهريبزرگراه

 شود.تعيين مي (16)ها بر اساس جدول شماره بندي آندستهو  شهر
 

 (P) امتياز برخورداري  :16 جدول

 رديف
 ميزان

 برخورداري

 امتياز

 برخورداري

 1 برخوردار 1

 2 متوسط 2

 3 محروم 3
 

 :(C) شهر و مديران ارشد شهري روش تعيين شاخص نظر شوراي -3-7
و لزوم تفويض اختيار به شهروندان و نمايندگان آنان در شوراي شهر و همچنين لزوم در نظر هاي شهروندمدارانه سياستاعمال با توجه به 

هاي ها و بزرگراههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهبندي طرحاولويتدر ها هاي مديران ارشد شهرداريديدگاه گرفتن
گيري از نتايج ميانگينبا اين شاخص، حاظ شده است. لبندي در فرايند اولويت ر شوراي شهر و مديران ارشد شهري، شاخص نظشهري

 .شودتعيين مي (17)شماره ها بر اساس جدول بندي آنو دسته و مديران ارشد شهريشهر  راياي شواز اعض سنجينظر
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

نگهداري  و تعمير هايپروژه بندياولويت

  شهري معابر آسفالتي روسازي

 
 4از   4 صفحه

 5 -5 -8/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 (C) امتياز نظر شوراي شهر :17 جدول

 امتياز شرح رديف

 3 اولويت باال 1

 2 اولويت متوسط 2

 1 اولويت پايين 3

 :(E) هزينة پروژه شاخص اولويت از نظرروش تعيين  -3-8
هـا پـروژة کوچـک را شمار بودن نيازها و با عنايت به اينکه اجراي يک پروژة بزرگ، فرصـت اجـرا از دهبي برابرمحدوديت منابع در با توجه به 

کـه شـود ميسـعي  هـاي شـهريزرگراههـا و بهاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسـفالتي راهها و پروژهبندي طرحاولويتگيرد، در فرايند مي
هـا هاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهبندي طرحاولويتدر  رونيازاهاي متعدد، تشويق شوند. اجراي پروژه ها بهشهرداري
امـا  شودتعيين  11شماره اين امتياز بر اساس جدول شود پيشنهاد ميشود. ميها در نظر گرفته براي هزينة پروژه، امتيازي هاي شهريو بزرگراه

 .استها منوط به تصويب شوراي شهر ارقام قطعي ستون هزينه پروژه
 

 (E) امتياز هزينة پروژه :18 جدول

 امتياز هزينة پروژه رديف

 3 ميليارد ريال 1کمتر از  1

 2 ميليارد ريال 21کمتر از  2

 1 ميليارد ريال 21بيشتر از  3

 :بندياولويتمحاسبه شاخص نحوة  -3-9
 محاسبه فرمول زير، با استفاده از هاي شهريها و بزرگراههاي نگهداشت و بهسازي روسازي آسفالتي راهها و پروژهبندي طرحاولويتشاخص 

 شود:مي

E4+C2+P6+I4(+PCI-111 ) *6/1 شاخص اولويت طرح/ پروژه = 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  1 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 هاپيوست: 9/11-1-1

 معابر شهري آسفالتي روسازي هايخرابي شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

1 
هاي ترک

طولي و 
 عرضي

ــولي و ترک ــاي ط ه
ــي، ترک ــايي عرض ه

هســــــتند کــــــه 
ـــورتبه ـــي،  ص خط

محـــور  موازاتبـــه
ــود  ــا عم ــزي، ي مرک
ـــطح  ـــر آن، در س ب

ــواره ــود س ــه وج رو ب
ـــدتاً مي ـــد و عم آين

ناشـي از اجـراي بـد، 
هــــــــــــاي ترک

و  زيرســـــــــطحي
هاي حرارتــي ســيکل

ــوب  ــن عي ــت. اي اس
ـــــر  برحســـــب مت

و بـــا  گيريانـــدازه
توجـــه بـــه عـــرض 

ـــاآن ـــدي طبقه ه بن
 ند.شومي

هاي ترک
طولي و 
عرضي با 
 شدت کم

ـــي ـــوع خراب ـــن ن  در اي
ي بـا انشـده پـرهاي ترک

ـــــر از  ـــــرض کمت  1ع
هـاي و يـا ترک مترسانتي

پر با هر عرضي در سـطح 
ــواره ــفالت س ــده آس رو دي

 شود.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي ترک
طولي و 
عرضي با 

شدت 
 متوسط

ـــي ـــوع خراب ـــن ن  در اي
ي بـا انشـده پـرهاي ترک

ـــــر ـــــرض کمت  7از  ع
ــــانتي ــــطح س متر، در س

ــواره ــفالت س ــده آس رو دي
 شود.مي

 
 

 
 

 
 

هاي ترک
طولي و 
عرضي با 
 شدت زياد

ي بـا انشـده پـرهاي ترک
ـــــتر از  ـــــرض بيش  7ع

ــــانتي ــــطح س متر در س
ــواره ــفالت س ــده آس رو دي

 شود.مي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  2 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

 ترک بلوکي 2

تـــــرک بلـــــوکي، 
ــايي ترک ــهه ــم ب  ه

ــرتبط ــه  م هســتند ک
سطح روسازي را بـه 

ـــات   ليمســـتطقطع
تقســـــيم  شـــــکل

کننـد. ايـن عيــب مي
حاصــــل ترافيــــک 
خودروها نيست، بلکه 
ــاض و  ــي از انقب ناش
انبســـاط آســــفالت 

 براثــــررو ســــواره
تغييرات دماي هوا در 

روز است و طي شبانه
ـــع  برحســـب مترمرب

و شـدت  گيرياندازه
آن، با توجه به عرض 

ــــين ترک ــــا تعي ه
 شود.مي

بلوکي  ترک
 با شدت کم

 هابلوک در اين نوع خرابي
و  هايي با شدت کمبا ترک

ـــورتبه ـــي  ص نامحسوس
اند. عمـق و مشخص شده
ــرض ترک ــن ع ــا، در اي ه

هـاي حالت، مشابه با ترک
طولي و عرضي بـا شـدت 

 کم است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بلوکي  ترک
با شدت 
 متوسط

ها بلوک در اين نوع خرابي
ــا ترک ــا شــدت ب ــايي ب ه

ــــط و  ــــورتبهمتوس  ص
محسوســــي مشــــخص 

ها، عمق اند که در آنشده
ها، مشابه بـا و عرض ترک

هاي طولي و عرضـي ترک
 با شدت متوسط است.

 

 
 

 
 

 

بلوکي  ترک
 با شدت زياد

ها در اين نوع خرابي بلوک
هايي با شدت زيـاد با ترک

ـــــورتبهو  ـــــيار  ص بس
محسوســــي مشــــخص 

ها، عمق اند که در آنشده
ها، مشابه بـا و عرض ترک

هاي طولي و عرضـي ترک
 با شدت زياد است.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  3 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

3 
ترک 

 سوسماريپوست

هـــــــــــاي ترک
ـــماري، پوست سوس
دار هــاي طــرحترک
اي يوســتهپ هــم بــه

هستند که اشـکالي 
بسته با زوايايي تيز، 
بر روي آسفالت، بـه 

. ايـن آورنديموجود 
عيب کـه عمـدتاً در 
مسير چرخ خودروها 

ــود مي ــه وج ــد، ب آي
ــب ــع  برحس مترمرب

و در سه  گيرياندازه
سطح )شـدت کـم، 
شـــدت متوســـط و 

اد( ارزيـابي شدت زي
 شود.مي

ترک 
سوسماري پوست

 با شدت کم

ــي ــوع خراب ــن ن  در اي
هـــاي مـــويي ترک

ظريــــف طــــولي، 
يکـــديگر  موازاتبـــه

انـــد، گســـترش يافته
ــــي ترک ــــاي ول ه

وجود  يوسته، ياپهمبه
ها و يا تعداد آن ندارند

 ناچيز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترک 
سوسماري پوست

 با شدت متوسط

ــي ــوع خراب ــن ن  در اي
هايي مشـابه بـا ترک

ـــت  ـــدپوس يل کروک
ـــــده و  ايجـــــاد ش

خفيـف، بـه  صورتبه
هاي اي از ترکشبکه

ـــدل پهمبه يوســـته ب
 است.شده 

 
 

 

 
 

ترک 
سوسماري پوست

 با شدت زياد

ــي  ــوع خراب ــن ن در اي
ها، باعث توسعة ترک

اي ايجاد طرح شـبکه
ـــر روي  ـــحي ب واض
ــــفالت  ــــطح آس س
روســــازي شــــده و 
ــــرز  آســــفالت در م

هاي طـــــرح لبـــــه
ــوحبه ــب و  وض تخري

 است.شکسته شده 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  4 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگامدانشمهندسين مشاور  تهيه:

 

 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

 قيرزدگي 4

اين عيـب از حرکـت 
ــهقيــر  ســطح  طرفب

معبر و تشـکيل يـک 
الية قيري در سـطح 
ــود  ــه وج ــفالت، ب آس

تـــرين آيـــد. مهممي
علت قيرزدگي، وجود 

ـــر  ـــد در يشبقي ازح
آسفالت و هواي گرم 
اســت. ايــن عيــب 

ـــع  برحســـب مترمرب
گيري و در سـه اندازه

ســطح، بــا توجــه بــه 
ــــزان  ــــدازه و مي ان

بندي قيرزدگي، طبقه
 شود.مي

 

 قيرزدگي
 با شدت کم

ـــي ـــوع خراب ـــن ن  در اي
 صــــورتبهقيرزدگــــي 

هايي بــر روي ســطح لکــه
شـود. رو مشاهده ميسواره

 صورتبهها اغلب اين لکه
ــــعي  ــــته و موض ناپيوس

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيرزدگي
شدت  با

 متوسط

ـــي ـــوع خراب ـــن ن  در اي
 صــــورتبهقيرزدگــــي 

هايي بــر روي ســطح لکــه
شـود. رو مشاهده ميسواره

ها، اغلـــب، ايـــن لکـــه
ـــا  صـــورتبه پيوســـته، ب

ــــر از  ــــطوحي کمت  3س
ـــع  ـــهو مترمرب ـــکل ب  ش

آيند. اين موضعي پديد مي
ــاهي  ــي گ ــهخراب  ســبب ب

هـاي تعمير نامناسب ترک
ــولي پوست ــماري، ط سوس

 بيايد. وجود بهيا عرضي 

 
 

 

 

 قيرزدگي
 با شدت زياد

ـــي  ـــوع خراب ـــن ن در اي
هايي با سطح بـيش از لکه

 صـــورتبهمترمربـــع و  3
ـــواره ـــته روي س رو پيوس

همچنين شود. مشاهده مي
 صــورتبهاي از قيــر اليــه

موضعي )با ارتفاعي بـيش 
ـــانتي 1/1از  ـــه س متر(، ب

ــــته روي  ــــکل برجس ش
 شود.رو، ظاهر ميسواره
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  5 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

1 
چين و شکن 

 يا موج

ايــن عيــب ناشــي از 
ـــــکل  ـــــر ش تغيي
پالستيک طـولي يـا 

 براثـرعرضي آسفالت 
اعمال بـار مکـانيکي 
واردشـــده از طـــرف 
الستيک خودروها به 

يژه وبـهسطح معبـر، 
هاي تنـد، در سر پيچ

ـــاتقاطع ـــاط  ه و نق
دار اسـت. ايـن شيب

ــــب  ــــبعي  برحس
 گيريمترمربع انـدازه

شدت، در سه  ازنظرو 
ـــدي ســـطح طبقه بن

 شود.مي
 

چين و شکن 
 يا موج

 با شدت کم

 صـورتبه اين نوع خرابـي
هايي بـا سـطوح ناهمواري
مترمربع بر روي  3کمتر از 

رو مشــاهده ســطح ســواره
 شود.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چين و شکن 
 يا موج

با شدت 
 متوسط

 صـــورتبهايـــن خرابـــي 
هايي بـا سـطوح ناهمواري
و کمتر  مترمربع 3بيش از 

ــر روي  11از  ــع، ب مترمرب
رو مشــاهده ســطح ســواره

 شود.مي

 
 

 

 

چين و شکن 
 موج يا

 با شدت زياد

 صـــورتبهايـــن خرابـــي 
ي با سطوحي بيش ناهموار

مترمربـــع بـــر روي  11از 
رو مشــاهده ســطح ســواره

 شود.مي
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  6 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

 زدگيشن 6

در اين عيب، به دليل 
ــوازدگي، از  ــت ه دس

ــر دادن ــاهش  قي و ک
 ،چســبندگي آســفالت

ــه هاي آزاد شــدن دان
شن و ماسه در سطح 
روسازي آسـفالت رخ 

دهـد. مقـدار ايـن مي
ــــب  ــــبعي  برحس

 گيري،مترمربع انـدازه
و شــدت آن، در ســه 

و  سطح زياد، متوسط
بنــــدي کــــم، طبقه

 شود.مي
 

 زدگيشن
 با شدت کم

عمـق  اين نوع خرابـيدر 
 1زدگي کمتــــر از شــــن

ـــانتي ـــا س ـــت، ام متر اس
هاي شن هنوز به بدنة دانه

 اند.راه چسبيده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زدگيشن
با شدت 
 متوسط

در اين نوع خرابـي عمـق 
 1زدگي بيشـــتر از شـــن

ـــر از  مترســـانتي  1و کمت
متر اســــــت. ســــــانتي

هايي از الية زيـرين بخش
ــده ــکار ش ــفالت آش و  آس

هاي سطح راه کـه بـا شن
تردد خودروهـا از بدنـة راه 

اند، در حاشــية کنــده شــده
 شوند.خرابي مشاهده مي

 
 

 

 

 زدگيشن
 با شدت زياد

زدگي، در اين نوع خرابي شـن
متر عمــق ســانتي 1بــيش از 

هاي آســفالتي از دارد، کلوخــه
 احتمـاالًبدنة راه کنده شـده، 

خاک زير )الية اساس( ديـده 
ــوارهمي رو شــود در ســطح س

هاي زيادي، بـر نيز، ناهمواري
زدگي پديد آمده است. اثر شن

در اين حالت، شن و ماسه يـا 
قير آسفالت بـه ميـزان قابـل 

سطح روسازي  ،توجهي خراب
و پر از حفره و سـوراخ  خشن
اسـت. اگـر ابعـاد ناحيـة شده 

×  11ســوراخ شــده، بــيش از 
باشد، اين عيب  رمتانتيس 11

 آيد.مي حساببه چاله
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  7 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

 چاله 7

ــــه ــــوب چال ها، عي
ــــهيپ ــــکل ياال  ش

کــوچکي در ســطح 
روسازي هسـتند کـه 

، با جذب هاآنشدت 
رطوبت و باقي ماندن 

ها افـزايش آب در آن
ــدا مي ــن پي ــد. اي کن

تعـداد  برحسبعيوب 
و شـدت  گيرياندازه

ــه  هــاآن ــا توجــه ب ب
ابعادشـــان تعيـــين 

 شود.مي

 چاله
 با شدت کم

چالـه،  در اين نـوع خرابـي
تـا  11داراي قطري ميـان 

و عمق بـين  مترسانتي 41
 متر است.سانتي 1تا  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاله
با شدت 
 متوسط

در اين نـوع خرابـي چالـه 
تـا  11داراي قطري ميـان 

متر و عمق بيش سانتي 41
 متر است.سانتي 1از 

 
 

 

 

 چاله
 با شدت زياد

در اين نـوع خرابـي چالـه 
تـا  41داراي قطري ميـان 

متر و عمق بيش سانتي 81
 متر است.سانتي 1از 
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ

 شهري
 11از  8 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 

 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

8 
ــــت و  نشس

 تورم

اين عيب با فرورفتن 
يا بـاال آمـدن سـطح 
ــخص  ــفالت، مش آس

ـــود و مي ـــدتاًش  عم
حاصل بارگذاري زياد 
بار ترافيکي و حرکت 
ـــر روي  خودروهـــا ب
روســـازي آســـفالتي 
است. اگرچه ممکـن 
اســت از مشــکالت 
زيرســازي، يــا نشــت 

ـــــــه هاي آب از لول
ــم  ــي ه ــهزيرزمين  ب

آيد. اين عيـب  وجود
ـــع  برحســـب مترمرب

و شـدت  گيرياندازه
عمــق  برحســبآن 

ــــا  ــــادگي ي گودافت
برآمـــدگي تعيـــين 

 شود.مي

نشست و 
 تورم

 با شدت کم

در اين نوع خرابي ميانگين 
عمـــق گودافتـــادگي يـــا 

تا يـک  1/1برآمدگي بين 
متر ســـــــــــــــــانتي

هاي نــوار نشســت . تاســ
حفاري را نبايد جـزو ايـن 

 بندي کرد.نوع عيب طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست و 
 تورم

با شدت 
 متوسط

در اين نوع خرابي ميانگين 
عمـــق گودافتـــادگي يـــا 

 3برآمدگي، بـين يـک تـا 
متر اســــت و در ســــانتي

صــورت عــدم رســيدگي و 
رفع عيب، احتمال دارد بـه 

تـري همچـون عيوب مهم
هــــاي چالــــه يــــا ترک

 سوسماري بيانجامد.پوست

 
 

 

 

نشست و 
 تورم

 با شدت زياد

در اين نوع خرابي ميانگين 
عمـــق گودافتـــادگي يـــا 

ــــيش از  ــــدگي، ب  3برآم
اين عيب  است. متر سانتي
عوامـل يادشـده  بر عالوه

ممکن است، ناشي از عدم 
ــالح  ــوب مص ــت مطل کيفي
روسازي آسـفالتي، عيـوب 

و يـا  ناشي از طرز اختالط
ترکيبات مصـالح آسـفالتي 

 باشد.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 شناسايي راهنماي آلبوم: 1پيوست 

 معابر  آسفالتي روسازي هايرابيخ
 

 11از  9 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشهرداريشوراي راهبري امور فني  تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 
 تصوير راهنما يجزئتعريف  شرح  تعريف کلي عنوان رديف

9 
گيري و لکه

ترميم نوار 
 حفاري

ـــرايـــن عيـــب   براث
ــفالت  ــايگزيني آس ج

ــواره ــطح س ــا س رو ب
مصالح جديـد، پديـد 

وجـود  اساسـاًآيد. مي
گيري يـا هر نوع لکه

شدگي در معبر، وصله
يک عيـب محسـوب 

شود، حتي اگر کار مي
ــرميم بــا کيفيــت  ت
ــده  ــام ش ــوب انج خ
ـــــوب  ـــــد. عي باش

ــه ــرميم لک گيري و ت
 برحسبنوار حفاري، 

 گيريمترمربع انـدازه
و با توجه به کيفيـت 
ظـــاهري، از نظـــر 

بنــدي شــدت، طبقه
 شوند.مي

گيري و لکه
ترميم نوار 

 يحفار
 با شدت کم

در اين نوع خرابي گـودال 
ـــا دقـــت و در خطـــوط  ب

ــاري ــتقيم حف ــان  مس چن
ــة پر شــده اســت کــه ناحي

شده، با پيرامـون آن يمترم
. درز ميـان اسـت سطحهم

ـــاري و ســـطح  ـــوار حف ن
رو، تـرک محسـوب سواره
 شودنمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گيري و لکه
ترميم نوار 

 حفاري
با شدت 
 متوسط

ـــي  ـــوع خراب ـــن ن در اي
گيري و يا ترميم نـوار لکه

اي است که گونهحفاري به
اضالع آن، غيرمسـتقيم و 

ي، داراي ترک در مواز ريغ
 3و کمتــــر از  پيرامــــون

متر اختالف ارتفاع با سانتي
 رو باشد.سطح سواره

 
 

 

 

گيري و لکه
ترميم نوار 

 حفاري
 با شدت زياد

گيري يـا تـرميم نـوار لکه
تخريب شده، يا بـا حفاري 

 3رو، بيشتر از سطح سواره
متر اخـتالف ارتفـاع سانتي
 دارد.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

 

مشخصات فني قيرهاي : 2پيوست 

 مصرفي در عمليات روسازي آسفالتي
 

 11از  11 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 آسفالتيروسازي کارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 

 مصرفي در روسازي آسفالتي : مشخصات فني قيرهاي2پيوست 
 شوند:مي تقسيم زير شرح به يسازراهدر  آن شرايط و نوع به توجه با ،يسازراه صنعت در مصرفي قيرهاي

 خالص الف( قيرهاي

 محلول ب( قيرهاي

 امولسيوني ج( قيرهاي

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد. 12111قيرهاي مصرفي فوق بايد مطابق استاندارد 

 خالص قيرهاي -5

 خالص قيرهاي گيرند،مي قرار يهوادهفرآيند  جريان در مختصري و آيدمي دست به پااليشگاه خأل در تقطير برج از مستقيماً  که قيرهايي -1-1

 فنري و االستيک حاالت کم، دماي در و دهندمي تغيير شکل آبگون و مايع غليظ صورتبه حرارت و فشار اثر در خالص قيرهاي شود.مي ناميده

 شوند.مي بنديتقسيم 12111( استاندارد 1) جدول مطابق عملکرد و گرانروي نفوذ، درجه اساس بر يسازراه در مصرف براي خالص دارد. قيرهاي

 .باشد داشته مطابقت 12111( استاندارد 7( الي )2جداول ) با بايد هاآن فني مشخصات

 کند. کف نبايد شود،مي رمگ سلسيوس درجه 171تا  که زماني باشد. همچنين آب فاقد و همگن بايد قير نفوذ، درجه اساس بر بنديطبقه در -1-2

 سه کند.مي را بيان سلسيوس درجه 61 در گرانروي اساس بر قير بنديطبقه ،12111( استاندارد 1الي ) (3) جداول در شدهبيان مشخصات -1-3

 (3) جدول از صورت اين غير در کند، را مشخص مدنظر جدول بايد است. کاربر شده پيشنهاد مشخصات اين براي هامحدوديت از مجموعه

 .شود استفاده بايد 12111استاندارد 

 ميانگين به بنديکند. مشخصات طبقهمي بيان را عملکرد اساس بر قير بنديطبقه ،12111( استاندارد 7) الي (6) جداول در شدهبيان مشخصات -1-4

 .است وابسته روسازي طرح حداقل و حداکثر دماهاي متوالي روز هفت

 آزمون روش از ترکيب استفاده با بحراني شکست دماي حداقل تعيين براي 12111استاندارد  2-28بند  مندرج در استاندارد اساس بر (7) جدول -1-1

 12111( استاندارد 6) جدول مشخص نکند، را جدول نوع متقاضي کهيدرصورت است. 12111استاندارد شماره  2-29 بند مندرج در استانداردهاي

 .شود استفاده بايد

 محلول قيرهاي -2

 خالص قيرهاي کيفيت به محلول قيرهاي کيفيت نوع و آيد.مي دست به نفتي هايروغن يا و هاحالل در خالص قيرهاي کردن حل از محلول قيرهاي

 و سـاخت در محلـول قيرهاي است. بيشتر آن رواني باشد، زيادتر محلول قير در نفتي هايحالل مقدار هراندازه دارد. بستگي حالل مقدار و نوع اصلي،
 زودگير، محلول قيرهاي گروه سه به 12111( استاندارد 8) جدول مطابق حالل نوع گيرشو سرعت برحسب محلول دارد. قيرهاي کاربرد روسازي اصالح

 .شودمي تقسيم ديرگير قيرهاي محلول و کندگير محلول قيرهاي

 زودگير محلول قيرهاي -2-1

 از بعـد کمـي مـدت در قير، در موجود حالل زيرا نامند،زودگير مي را محلول قير شود استفاده خالص قير کردن حل براي سبک نفتي هايحالل از اگر

فنـي  مشخصـات بـا بايـد يسـازراه در مصرف براي زودگير محلول قيرهاي فني مشخصات ماند.مي برجاي اصلي قير شده، تبخير محلول قير مصرف

 .باشد داشته مطابقت 12111( استاندارد 9) جدول

 کندگير محلول قيرهاي -2-2
 بـا بايد کندگير محلول قيرهاي فني نامند. مشخصاتکندگير مي را محلول قير شود استفاده خالص قير کردن حل براي متوسط نفتي هايحالل از اگر

 .باشد داشته مطابقت 12111( استاندارد 11) جدول مشخصات

 ديرگير محلول قيرهاي -2-3
 عـادي هـوايي و آب شرايط در ديرگير قيرهاي نامند.ديرگير مي را محلول قير شود استفاده خالص قير کردن حل براي سنگين نفتي هايحالل از اگر

 بـا بايـد کندگير محلول قيرهاي فني مشخصات است. طوالني و تدريجي نسبتاً که آيدمي به وجود هاآن در مولکولي شکل تغيير بلکه شوندنمي تبخير
 دسـت به نيز خام نفت تقطير از خالص، قيرهاي نظير توانمي را ديرگير محلول باشد. قيرهاي داشته مطابقت 12111( استاندارد 11) جدول مشخصات

 .است نشده جدا از آن خام نفت موتور روغن هنوز که است خام نفت تقطير پسماند همان است، موسوم راه روغن به که نوع قيرها اين آورد.
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 هاي کشورشهرداري نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني قيرهاي : 2پيوست 

 مصرفي در عمليات روسازي آسفالتي
 

 11از  11 صفحه

 5 -5 -9/51 سند: 

 هاي کشورشوراي راهبري امور فني شهرداري تصويب:

 روسازي آسفالتيکارگروه تخصصي  تأييد:

 پژوهان هنگاممهندسين مشاور دانش تهيه:

 

 ها(امولسيوني )قيرآبه قيرهاي -3
 1111/1ميکـرون ) 11. در اين مخلوط قير با ابعـاد از يـک تـا آيديم دست بهساز، قيرهاي امولسيوني از مخلوط کردن قير و آب با يک ماده امولسيون

ايجاد بار  موجب سازهاامولسيون دهد.مي تشکيل را مخلوط اين ناپيوسته و معلق فاز قير و ( در آب شناور است. آب فاز پيوستهمترميلي 11/1تا  مترميلي
 قير مقدار شود.مي امولسيون در قير ذرات هم پيوستن به مانع بار اين از ناشي دافعه نيروي شود.مي قير ذرات سطح در منفي( يا همنام )مثبت الکتريکي

 امولسـيوني قيرهـاي . ازاستدرصد  1/ 1وزن کل امولسيون حداکثر  به نسبت سازامولسيون مقدار است. درصد 71 تا درصد 11 امولسيوني قيرهاي در

 هاي آسـفالتي،رويه گيريلکه و درزگيري قيري، اندودهاي حفاظتي آسفالت محل، در مخلوط يا و ايسرد کارخانه آسفالت هايمخلوط انواع تهيه براي

 ازنظـر بنـابراين نيسـت. هـاآن دادن حـرارت بـه معموالً نيازي امولسيوني قيرهاي مصرف براي کرد. استفاده توانمي غبارنشاني و ماسه خاک، تثبيت

 بسـتر روي امولسـيوني قيرهـاي پخـش يا و مرطوب هايدانهسنگ با امولسيوني قيرهاي اختالط .دارند برتري قيرها ديگر انواع بر ايمني و اقتصادي

 ذرات سـطح در شده ايجاد هايذره بار نوع برحسب امولسيوني قيرهاي .ندارد منفي تأثير امولسيوني قيرهاي عملکرد در راه آسفالتي يا شني و مرطوب

 شود.مي تقسيم 12111( استاندارد 12) جدول شرح به ديگر هايزيرگروه اصلي و گروه دو به قير، شناور

 آنيونيک امولسيوني قيرهاي -3-1

 آنيونيـک را امولسـيوني قيرهـاي ايـن شـود.مي بارمنفي داراي قير، ذرات سطح آلي، قليايي و اسيدهاي هاينمک نوع سازهايامولسيون از استفاده با

استاندارد  (13) جدول شرح به هاييبخش زير يک هر که شکنسريع و ديرشکن کندشکن، نوع تندشکن، چهار به آنيونيک امولسيوني قيرهاي نامند.مي
 شود.مي دارند، تقسيم 12111

 کاتيونيک امولسيوني قيرهاي -3-2

 امولسيوني قيرهاي شود. اينمي مثبت بار داراي قير هايسطح دانه ها،آمين يا و آمونيوم هاينمک آلي ترکيبات نوع از سازهاييامولسيون از استفاده با

 شرح جدول به هاييبخش زير يک هر که شکنسريع و ديرشکن کندشکن، تندشکن، نوع چهار به امولسيوني کاتيونيک قيرهاي نامند.مي کاتيونيک را

 شود.مي تقسيم دارند، 12111( استاندارد 14)

 قير هايافزودني و هاکنندهاصالح انواع -4

 و طبيعـي آلـي، معدني، مواد از وسيعي ترکيبات طيف اين شود.مي استفاده قير هايکنندهاصالح يا و هاافزودني از قير خواص از برخي اصالح منظوربه
 شوند:مي تقسيم زير اصلي گروه سه به قير يهاکنندهاصالح يا و نوع افزودني برحسب شدهاصالح قيرهاي .رنديگيبرم در را صنعتي

 (Polymer Modified Aasphalts, PMAs)پليمري  شدهاصالح قيرهاي -الف

 (Asphalt Rubber Binder)الستيک  با شدهاصالح قيرهاي -ب

 (ChemicallyModified Asphalt Cements)شيميايي  مواد با شدهاصالح قيرهاي -ج

 پليمري شدهاصالح قيرهاي -4-1

 مشخصـات هـا،آزمون کـهييازآنجا يافته اسـت. توسعه مناسب پليمرهاي با شدهاصالح خالص قيرهاي از استفاده با آسفالتي بتن هايروسازي ساخت

 مناسـب پليمر مدنظر، عملکردي مشخصات و پليمرها فيزيکي خصوصيات اساس بنابراين بر دهند،نمي نشان را پليمر با شدهاصالح قيرهاي عملکردي

 شـوند.مي ها( تقسـيم)السـتيک 3 االسـتومرها و ها()پالستيک 2 پالستومرها دسته دو به خود فيزيکي خصوصيات مبناي بر پليمرها .شودمي انتخاب

 االسـتومر بـازگردد، خـود اوليه شکل به اگر و پالستومر باقي بماند، شده کشيده موقعيت در بار شدن برداشته با اگر شود،مي کشيده پليمري که زماني

 .شودمي استفاده پالستومري يا االستومري هايفرآورده از از يکي قير براي مدنظر خصوصيات با متناسب است.
 الستيک با شدهاصالح قيرهاي -4-2

 مصرفي پودر شوند.مي تهيه خالص قير ديگر، با اليافي مواد يا و معدني هايافزودني لزوم صورت در و بازيافتي هايالستيک پودر اختالط از قيرها اين

 به که قيرهايي باشند. شده منبسط و متورم کافي اندازة به قير مصرف از قبل ذرات الستيک که دهد نشان واکنش شده، مخلوط چنانآن داغ قير با بايد

 مصرفي براي شوند مشخصات پودر الستيکمي تقسيم کم تا زياد غلظت با ترتيب به و 3، 2، 1گروه  سه به گرانروي ازنظر شوندمياصالح  طريق اين

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مشخصات فني اين  12111استاندارد  2-24مندرج در بند  استاندارد مشخصات مطابق بايد قيرها اين تهيه
 باشد. 12111( استاندارد 11) جدول مطابق بايد نوع قيرها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 محروم       متوسط    برخوردار   جه برخورداري محله: منطقه: ................... ناحيه: ...................  محله: ........................................................      در

 ....................................................................................................................................................................................................................... ا( :نشاني محل پروژه )از ... ت

پل                کوچه               معابر فرعي)محلي(                2شرياني            1شرياني          ادراه   بزرگراه و آز   نوع معبر را تعيين کنيد:

 ميدان            تونل              پارکينگ روباز و پايانه                زيرگذر            د( :ساير )نام ببري ..............................  ....................... 

 رو: ..............................................تاريخ احداث سواره...................     ر( :رو )متطول سواره   ................. ر( :رو )متعرض سواره: رو مشخصات عمومي سواره

 تعميراتي                روکش اساسي                       و روکش اساسيتراش                  احداثي       نوع پروژه را تعيين کنيد:      

          نوار حفاري                گيري عمقيلکه    ري سطحي             گيلکه  در صورت انتخاب گزينه تعميراتي، نوع تعميرات را مشخص کنيد: 

                                                                                   سطح سازي دريچه         هم  درزگيري 

 ....................رو: ..............  تاريخ آخرين مرمت سواره..................رو: ......  تاريخ روکش اساسي سواره.... ر( :طول اجراي پروژه )مت: مشخصات پروژه را اعالم کنيد

 مانده است. هاي  ..........................  اجرا شده و  ................ متر باقيبله   ............ متر در سال/ سال خير         شده است؟ آيا بخشي از پروژه قبالً اجرا 

 ....................................    ن( :ت) ..........................     وزن آسفالت مصرفي ع( :مرمت )مترمرب مقدار سطح.................   ر( :سانتيمت) ضخامت آسفالت روسازي

 ............................................   ل( :مت کل خريد آسفالت )ميليون ريا.....................................................           قي ن( :بر ت قيمت واحد خريد آسفالت )ريال

 ...........................................   ل( :.............................................          کل هزينة پخش آسفالت )ميليون ريا ع( :پخش آسفالت )ريال بر مترمربد قيمت واح

   .......................................... ل( :برآورد کل هزينة اجرا )ميليون ريا

 توانند داراي اولويت باال باشند(ها ميسوم کاربرگ)حداکثر يک  پايين               متوسط              باال   اولويت اجراي پروژه از نظر منطقه و شوراياري:

 ها:    هاي مهم و واحدهاي آنانواع خرابي

 چاله )عدد(  -1        زدگي )مترمربع(      شن -4چين يا موج )مترمربع(            -3قيرزدگي )مترمربع(             -2      سوسماري )مترمربع(     ترک پوست -1 

 ترک بلوکي )مترمربع( -11        )عدد( سطحهمدريچه غير  -9       نشست و تورم )مترمربع( -8      نوار حفاري )مترمربع( -7     ترک طولي يا عرضي )متر( -6

 ارزيابي(+ متر از نقطه شروع 111: مثالًراهنمايي: محل خرابي را با متراژ مشخص کنيد )     .............................................................. : ساير )نام ببريد( -11

 
 

 شدت خرابي محل خرابي شماره عکس
 (1/ کم2/ متوسط3)شديد

نوع خرابي 
(11-1) 

                  اندازة خرابي واحد 
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 شدت خرابي محل خرابي شماره عکس
 (1/ کم2/ متوسط3)شديد

نوع خرابي 
(11-1) 

                  اندازة خرابي واحد 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 نام و امضاي ارزياب: ..................................................    
 

.........................................................................................م،حظا :.....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ....: .......................................         نام و امضاي مراون)ين  و عمران ( شهردار....................: ..................مسئول واحد عمراننام و امضاي 



 

 

 شهر  .... معابرنقشه محل عيوب  - 132کاربرگ 
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 ..............               نام و امضاي مسئول برداشت: ...........................................................              تاريخ برداشت: ..........استابعاد هر سلول يک متر در يک متر  توجه:

  منطقه:               نمايه معبر و قطعه:

  شماره ثبت:   نام معبر:


