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  چکیده 

از کشورهاي جهان،استفاده از روسازي آسفالت است که بطور گسترده اي در بسیاري ) مقرون به صرفه(نوع اقتصادي ،سیلچیپ
، می تواند توسط عوامل مختلف الت داغ ، عملکرد این نوع روسازيبا این حال ، برخالف روسازي هاي مخلوط آسف.می شود

دام از  این عوامل قاالت مختلفی شناسایی شده اند ، اما میزان تاثیر هر کاگر چه، این عوامل در م. زیادي تحت تاثیر قرار گیرد
، عبارتند از قابلیت چسبندگی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد چیپسیل عمده ي.سیل ، هنوز مشخص نشده استبر عملکرد چیپ

ه حرارت محیط در حین ساخت و سنگدانه هاي مورد استفاده در ساخت و ساز ، مقدار  گرد و غبار طبیعی سنگدانه ها ، درج
ساز ، درجه حرارت قیر در مخازن توزیع قیر ، زمان بین پاشش قیر و پخش سنگدانه ، زمان بین پخش سنگدانه و غلطک زنی ، 
زمان بین مراحل ساخت و ساز ،  دماي سطحی در طول ساخت و ساز ، طرح هاي کلی سنگدانه و قیر ، مقادیر تست صفحه اي 

از این روي، براي مشخص کردن تاثیر این عوامل بر عملکرد روسازي ، پنج .و درصد جایگزینی سنگدانه ها) حلم در(جاده اي 
سیلی ، به مدت یک سال با تست هاي غیر جاده هاي مورد تست چیپ.قرار گرفتتست جاده اي مورد بررسی و اندازه گیري 

ي تعیین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد روسازي آسفالت، همچنین مشاهدات و مالحظاتی برا .مخرب، کنترل و نظارت شدند
، عمق در روسازي هاي چیپسیلی است خرابی، مهمترین عامل تخریب بافت رویهنتایج مطالعه نشان دادند که . کنترل شدند

یگر براي وامل مهم دعملیات غلطک زنی از ع. سیلی مهم استعملکرد بلند مدت روسازي هاي چیپ بافت اولیه نیز با توجه به
اگر عملیات هاي غلطک زنی در دماهاي محیطی باال انجام گیرند درصد جایگزینی سنگدانه ها افزایش . سیل استعملکرد چیپ

یل مهم سجه ، دماي محیطی در طول ساخت چیپدر نتی. سیل می گرددتر چیپ نتیجه باعث خراب شدن سریع خواهد یافت در
درجه سانتیگراد  43,5درجه سانتیگراد و یا باالتر از  30ر دماهاي محیطی پایین تر از سیل ها نباید دبدین معنی که ، چیپ.است

  .ساخته شوند

  سیل ، عملکرد ، عوامل ساخت ، تست هاي غیر مخربچیپ :واژگان کلیدي 
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 مقدمه 

براي سطوح روسازي گرانولی آماده شده  چیپسیل از.است آن روي ماسه الیه یک پخش همراه به قیر الیه یک اجراي، چیپسیل
سطوح الیه هاي زیرین ، ایجاد سطوح صاف و هموار و مقاوم در برابر لغزش باال ، براي ) آببندي(به منظور ضد آب سازي 

بر خالف . )1387سرابی پور،(استفاده می شودخودروها  و همچنین محافظت روسازي در برابر اثرات مضر ترافیک و آب و هوا  ، 
 عوامل، می تواند تحت تاثیر سیل بر پایه گرانولی نامحدود، قبل و بعد از ساختاي مخلوط قیري داغ،عملکرد چیپزي هروسا

دماي : باید در نظر گرفته شوند عبارتند از  که در حین ساخت و ساز  عواملیمهمترین .)Holleran,2001(زیادي قرار گیرد
اص مواد ، تجهیزات و خواص آنها ، درجه حرارت محیطی ، دماي قیر ، زمان بین سطح ، آماده سازي الیه پوششی اولیه ، خو

پاشش قیر و پخش سنگدانه ، زمان بین پخش سنگدانه و غلطک زنی ، مقدار گرد و غبار سنگدانه ، درصد جایگزینی سنگدانه 
چون ).1387حاج محمدرضایی،(استطراحی سنگدانه و مواد چسبی   بعد از غلطک زنی ، جاروکشی سنگدانه اضافی و  مقادیر

ویسکوزیته ي قیر تابعی از دما است ، دماي محیطی در حین پاشش قیر و دماي کنونی سطح پایه ي پوشش داده شده ي اولیه 
بنابراین ، زمان بین پاشش قیر و پخش سنگدانه ، بازده و کارآمدي . ، براي کنترل خنک کاري مواد چسبی مهم و ضروري است

مهم دیگر در ساخت و ساز ، زمان بین پخش  عامل. )Larsen,2001(سنگدانه و قیر را تحت تاثیر قرار می دهدچسب بین 
مورد استفاده قرار گرفته  که قیر نفوذي در ساخت و ساز ، مخصوصاً زمانیعواملاین . سنگدانه و عملیات غلطک زنی است

سطح ، در اثر انرژي بکار رفته در حین عملیات غلطک زنی ،  ذرات سنگدانه ي پخش شده بر روي. مهم و ضروري هستندباشد،
اگر زمان بین پخش . به داخل مواد چسبنده نفوذ می کنند و با توجه به مرکز ثقل خود قرار می گیرند و سپس ثابت می مانند

چون قیر خیلی  ،د، سنگدانه نمی تواند به عمق جایگزینی طراحی شده برسدر این صورتسنگدانه و غلطک زنی ، طول بکشد 
سیل و کیفیت تقیم بین عملکرد موفقیت آمیز چیپ، رابطه اي مسزبرگگران). 1387سرابی پور،(سریع محکم و سفت می شود 

عملیات غلطک زنی را به عنوان یک ،)Hanter,2000( هانتر).Gransberg,2005(ساخت و ساز ، به اثبات رساندند مواد و
لی و  کچلز. سیل مورد اشاره قرار دادر بر عملکرد و طول عمر سرویس چیپل تاثیر گذامرحله اي غیر قابل اغماض از مراح

سیل ، توسط شرایط آب و هوایی محیط در حین ساخت و ساز ، ، نشان دادند که چیپ)Keches & LeBlanc,2010(بالنک
بت رطوبت پایین تر ، جزو شرایط بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد به نحوي که ، شرایط آب و هوایی آفتابی و گرم ، با نس

سیل را در برابر آوري بتن را زیاد می کنند و چیپ رطوبت و شرایط هواي خنک ، پریود زمانی عمل. مطلوب و بهینه هستند
جه به عملکرد ، با توسیلت مورد استفاده در ساخت چیپبعالوه ، کالیبراسیون تجهیزا. بارهاي ترافیکی ، آسیب پذیر می سازند

سیل تابعی از پارامترهاي زیادي از جمله ، کیفیت طراحی که عملکرد چیپ ، اشاره کردگرانزبرگ .سیل ، مهم و ضروري استچیپ
همچنین ، . ، کیفیت ساخت و ساز ، ثبات و پایداري ، کیفیت مواد  و استحکام آنها ، شرایط محیطی و شرایط ترافیکی است

طراحی و سیل ، توسط عواملی از قبیل ،یپقل تگزاس ، نشان دادند که عملکرد چمطالعات انجام گرفته در دپارتمان حمل و ن
ه شدت کیفیت ساخت و ساز ، سازگاري با مشخصات ، کیفیت و سازگاري با مواد مورد استفاده و ترافیک و شرایط محیطی ، ب

و ساز بر روي عملکرد  با ساخت در این مطالعه ، تاثیرات فاکتورهاي مرتبط). 1385طباطبایی،(تحت تاثیر قرار می گیرد
  .شدندسیلی از طریق تست هاي غیر مخرب جاده اي و مشاهدات ، بررسی روسازي چیپ
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   مواد و روش ها
استفاده شده است، تست هاي غیر مخرب و  ایرانسیلی  در مناطق مختلف ز پنج تست جاده اي با روسازي چیپدر این مطالعه ا

جام گرفته بودند و در کل بازه زمانی سال اول ، این امکانات و ننظارت ها و مشاهدات ، در حین ساخت این امکانات و تجهیزات ا
در  استفاده در ساخت آنها ، کدهاي تست جاده اي و نوع قیر ها و سنگدانه هاي مورد. تجهیزات براي ترافیک باز بودند

جاده هاي مورد تست ، بعد از باز شدن براي ترافیک ، سه دفعه مورد بازرسی و بازدید قرار . نشان داده شده اند )1(جدول
تست ها بر روي شانه . راست جاده هاي تست ، انجام گرفت بر سمت) طبق روال عادي(گرفتند و تست هاي غیر مخرب روتین 

متري در امتداد جاده هاي مورد تست ،  200بین نقاط مسیر چرخ ها ، در فواصل راه ، مسیرهاي راست و چپ چرخ ها و در 
  .انجام گرفتند ه مختلفطتست ها بر روي سه نق .در مسیرهاي داراي شانه نبودندو . انجام گرفتند

  نوع قیر و سنگدانه مورد استفاده در ساخت آنهاشده، کدهاي جاده هاي تست:  1جدول 
  جاده هاي تست  خواص

 
کد جاده هاي 

  شده تست

 مزار آقچه مسیر
 بوئین به
  )قزوین(زهرا

 به کلج مسیر
  )قزوین(سیردان

 به لوشان مسیر
  )قزوین(نیارك

 به ایالم مسیر
  )ایالم(آباد صالح

 به جوادآباد
  )تهران(ورامین

11 22  33  44  55  

  150/100  220/160  220/160  150/100  150/100  نوع چسب

بازالت با   سنگ آهک  آهک سنگ  سنگ آهک  نوع سنگدانه
  1آندزیت

  سنگ آهک

  

  
  یافته ها

تست ها در حین  عملیات ساخت و ساز پنج جاده مورد تست انجام گرفتند ، هرکدام از جاده هاي مورد تست داراي شرایط 
جایگزینی  ، درصد) ماکرو بافت(متفاوتی از قبیل، محتوي گرد و غبار سنگدانه ، دماي قیر  در مخازن توزیع ، عمق بافت

سنگدانه ، دماي محیطی و سطحی در حین عملیات ساخت و ساز ، زمان بین پاشش قیر و پخش سنگدانه ، زمان بین پخش 
به عالوه ، نمونه هاي سنگدانه به منظور قرارگیري در تست . سنگدانه و غلطک زنی  و مقادیر قیر و سنگدانه بکار رفته ، بودند

خالصه نتایج ترافیکی براي جاده هاي مورد تست ، .کل طبیعی خود ، بکار گرفته شدند، در فرم و ش 2چسبندگی ویالیت
بیشترین حجم ترافیکی بر .نشان داده شده اند 2همانطور که توسط اداره راه و ترابري ، اندازه گیري شده است در جدول شماره 

ی در مسیر لوشان به تیارك در استان قزوین رخ داده روي مسیر جواداباد به ورامین در استان تهران و پایین ترین حجم ترافیک
  .مسیر جواداباد به ورامین ، داراي سنگین ترین حجم ترافیکی است. است

                                                        
1 -Basalt with andesite 
2 -Vialit adhesion test 
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  خالصه نتایج ترافیکی براي جاده هاي مورد تست:  2جدول 

  آمار خودروها
  

  مسیر

متوسط 
سالیانه حجم 
 ترافیک روزانه

تعداد (اتومبیل
  )دستگاه

کامیون 
 تعداد(سبک

  )دستگاه

تعداد (اتوبوس
  )دستگاه

کامیون 
تعداد (بارکش

  )دستگاه

  کمرشکن

  201  509  65  256  1745  2520  ایالم به صالح آباد

  950  1894  380  482  3521  6214  جوادآباد به ورامین

  67  211  2  66  312  902  کلج به سیردان

  19  230  15  91  190  708  لوشان به تیارك

آقچه مزار به بوئین 
  زهرا

2050  1421  197  51  278  16  

  

جاده هایی که در حین عملیات ساخت و ساز کنترل و مشاهده شده بودند در بازه هاي زمانی خاصی در طول سال بعدي براي 
خرابی ها و گسیختگی هایی که بر روي هر جاده مورد تست، . انجام تست هاي غیرمخرب، مورد بازرسی و بازدید قرار گرفتند

. براي هر جاده ، انجام گرفتگردید و خرابی هاي کلی ، شاخص هاي لکه گیري و شاخص هاي فالشینگ رخ داد مشاهده 
بر همین اساس ، جاده ها با . هاي بصري  در جاده ، انجام گرفت شاخص خرابی کل بر اساس نتایج تست غیر مخرب و ارزیابی

کاهش یابد، آنگاه وضعیت روسازي رو به  )  خرابی ، تخریبشاخص (اگر رتبه . رتبه بندي شده بودند 100مقیاسی از صفر تا 
براي محاسبه ي شاخص تخریب ، جداول تخریب آماده براي هر جاده  مورد استفاده قرار گرفته . تخریب و بدتر شدن است

مشاهده بر اساس تست هاي غیر مخرب و مشاهدات انجام گرفته در محل ، چهار نوع تخریب مختلف براي  هر جاده . بودند
دولی بریتانیایی اندازه گیري و تست هاي پان 3خسارت بافت و عملیات صیقل دهی ، به ترتیب با استفاده از پچ ماسه اي. گردید
اگر تعداد لغزش نقاط کمتر از . در حالی که انواع دیگر تخریب ها، توسط مشاهدات و شهود متخصص ، نمره بندي شدند.شدند

بطور مشابه ، اگر عمق . ن یک نقطه ضعیف در بخش هایی از تخریب صیقل دهی ارزیابی میگرددباشد ، این نقطه به عنوا 50
میلی متر باشد این نقطه به عنوان یک نقطه ضعیف در بخش هایی از خسارات بافتی ، ارزیابی می  2بافت نهایی نقاط کمتر از 

 . تخریب یک نقطه ي تست تغییر می کند) رتبه (مره بر اساس تعداد مناطق تست و تعداد نقاط تست در هر منطقه ، ن. گردد

 

 

 

  

                                                        
3 -sand patch 
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  :شاخص تخریب نهایی بر اساس  معادله زیر محاسبه شده است 

  
  

نمرات تخریب   Dsنقطه تست ،  1تعداد نقاط تست براي  Tpتعداد مناطق تست ،  Tz، تعداد کل نقاط تست ،  Tp∑که در آن  
نمره  SDIتعداد نقاط با شرایط متوسط و  nMتعداد نقاط با شرایط ضعیف ،  npتعداد نوع تخریب ،  nDTبراي یک نقطه تست ، 

  .شاخص تخریب است

و صفر باشد شرایط جاده به ترتیب در  50یا  50و  60،  60و  100به همین ترتیب ، اگر نمره شاخص تخریب تست جاده بین 
مسیر .ب،فالشینگ و لکه گیري سطح جاده هستندرایج ترین نوع  تخری .وضعیت خوب ، متوسط و ضعیف ، ارزیابی شده است

جوادآباد به ورامین، بدترین شرایط تخریب کلی را دارد ، سپس مسیر آقچه مزار به بوئین زهرا ،ایالم به صالح آباد، کلج به 
 هنگام در نظر گرفتن شاخص طبقه بندي براي لکه گیري. سیردان  و لوشان به تیارك، در رتبه هاي بعدي قرار داند

سطحی،مسیر آقچه مزار به بوئین زهرا ،بدترین جاده چیپسلی است و سپس لوشان به تیارك ، ایالم به صالح آباد ، کلج به 
تخریب ناشی از فالشینگ نیز بررسی شد،که باالترین مقدار . سیردان و جوادآباد به ورامین ، در رتبه هاي بعدي قرار دارند

هیچ گونه . و سپس مسیر جوادآباد به ورامین،کلج به سیردان،  مشاهده گردید فالشینگ بر روي مسیر لوشان به تیارك
نتایج اندازه گیري هاي انجام گرفته در .فالشینگی بر روي مسیر آقچه مزار به بوئین مزار و ایالم به صالح آباد ، مشاهده نشد

ه میزان استفاده سنگدانه پایین تر از آورده شده اند که نشان می دهند ک 3حین ساخت جاده هاي مورد تست ، در جدول 
باالتر از مقدار طراحی  44و  11بودند در حالی که در جاده هاي   55و  33،  22مقادیر طراحی بر روي جاده هاي مورد تست 

،  55 و 11، تقریباً با مقادیر طراحی یکسان بودند،اما در جاده هاي  44و  22مقادیر قیر بکار رفته بر روي جاده هاي .بودند
% 2در کلیه جاده هاي مورد تست،محتوي گرد و غبار سنگدانه کمتر از . پایین تر از مقدار طراحی بودند 33باالتر  و در جاده 

تست هاي چسبندگی ویالیت بر روي سنگدانه هاي تمیز و گرد و .بود که در محدوده مجاز اداره کل راه و ترابري، قرار داشت
بیشترین تلفات سنگدانه بعد از تست ویالیت ، در زمان استفاده از  .ته شده بودند انجام شدخاکی که از ساخت چیپسیل گرف

در  44و  33و  11رخ داد در حالی که تست هاي ویالیت براي جاده هاي   55و  22سنگدانه ها ي جاده هاي مورد تست 
  .محدوده هاي معین و مشخص قرار داشتند
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  ت ساخت جاده هاي مورد تستخالصه ي نتایج عملیا: 3جدول 
  جاده هاي تست  خواص

 
  کد جاده هاي تست

مسیر آقچه 
مزار به بوئین 

  زهرا

لوشان به   کلج به سیردان
  تیارك

ایالم به صالح 
  آباد

جوادآباد 
  به ورامین

11 22  33  44  55  

  13,6  18,46  16,3  10,4  21  )کیلوگرم بر مترمربع(میزان سنگدانه مورد استفاده  

  14  14,9  17,5  14,9  19  )کیلوگرم بر مترمربع(سنگدانه  پیش بینی شده  میزان 

  1,3  1,08  0,93  1,18  1,72  )لیتر  بر مترمربع(میزان قیر مورد استفاده  

  0,93  1,11  1,24  1,11  1,26  )لیتر  بر مترمربع(میزان قیر پیش بینی شده 

  0,23  0,78  0,72  0,26  0,18  )درصد(مقدار گرد و خاك سنگدانه 

  175  145  150  160  150  )درجه سانتیگراد(دماي قیر در مخازن توزیع 

  7,92  8,21  12,13  13,06  13,23  )میلی متر(عمق ماکروساختاراولیه 

  10,70  27,8  48,10  44,31  47,29  )ثانیه(زمان بین پاشش قیر و پخش سنگدانه 

  40,80  67  115,20  106,12  69,41  )ثانیه( زمان بین پخش سنگدانه و غلطک زنی 

  36  44  31,5  35  31,5  )درجه سانتیگراد(دماي محیطی در ساخت و ساز 

  40,80  67  16,30  22,56  7,88  )درصد(عمق متوسط جایگزینی سنگدانه 

  دماي سطح از پیش پوشش داده شده 
  )درجه سانتیگراد(

44,1  48,5  44  48,5  46,7  

  149,5  140  113,8  146,1  149,8  )درجه سانتیگراد(دماي قیر بعد از پاشش 

  57  59,9  48,7  57,8  50,1  )درجه سانتیگراد(دماي قیر بر روي سطح در حین غلطک زنی 

  3  3  3  4,3  3,7  نتایج تست ویالیت با سنگدانه هاي تمیز

  18  5  7,5  27  7,3  نتایج تست ویالیت با سنگدانه هاي گردو خاکی

سنگدانه درصد مساحت سطح (نتایج تست روتراشی نیکلسون 
  )غیر روتراشی

60  75  73  33  65  
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نتایج نشان دادند که شاخص کلی تخریب  به مقدار بسیار زیادي وابسته به مقادیر سنگدانه و قیر بکار رفته ، عمق بافت اولیه 
، شاخص کلی تخریب  رابطه ي معکوسی با دماي هوا در حین ساخت ، همچنین.شش قیر و پخش سنگدانه است،زمان بین پا

، حداکثر دماي سطحی ولیه ، دماي قیر در حین غلطک زنیدرصد جایگزینی سنگدانه ، دماي روي سطوح با یک الیه پوششی ا
% 90سیلی و درصد متوسط جایگزینی سنگدانه انجام گرفت ، رگرسیونی بین شاخص کلی تخریب چیپوقتی یک آنالیز .دارد

بیان و توضیح % 5سیل توسط متغییر جایگزینی مستقل در یک فاصله ي اطمینان ییرات کلی در شاخص تخریب کلی چیپتغ
  . نشان داده شده است 4مدل آماري توسعه یافته در رابطه با شاخص تخریب کلی در جدول . داده شده است

  
 تخریب آماري کلی: 4جدول 

خطاي  B  پارامترها
انحراف 

  معیار

t  داري ،  سطح معناP  95فاصله اطمینان%  
  کران باال  کران پایین

  61,749  102,069  0,001  16,201  3,14  65,14  برهم کنش
عمق متوسط جایگزینی 

  )درصد(سنگدانه 
0,625-  0,096  4,752-  0,007  1,19 -  0,332-  

  

آنالیزها نشان . یک آنالیز رگرسیونی بر روي شاخص تخریب کلی چیپسیل  و دماي هوا در حین ساخت و ساز ، انجام گرفت
% 5تغییرات کل در شاخص تخریب کلی چیپسیل به علت متغییر مستقل دماي هوا در فاصله اطمینان % 75دادند که 

درجه یا باالتر ، امکان عملکرد  43,5وم کرد که دماهاي هوا مقایسه ي بین دماي ساخت و شاخص تخریب چیپسیل ، معل.بود
که   آقچه مزار به بوئین زهرامقایسه اي از شاخص هاي لکه گیري سطحی جاده ، نشان دادند مسیر .پایین را افزایش می دهد

راي شرایط ده شده است دا، که در آن از سنگدانه هاي بزرگتري استفا ایالم به صالح آبادمجدداً روکش کاري شده اند و مسیر 
، در نتیجه ي سطح باالي گرایشات  لوشان به تیاركعلت سطحی باالي لکه گیري بر روي مسیر .جاده اي ضعیفی هستند

نوع دیگري از تخریب ، که براي تعیین تاثیر پارامترهاي ساخت بر روي عملکرد . روتراشی سنگدانه هاي آتشفشانی است
شاخص تخریب فالشینگ ، رابطه ي به شدت  معکوسی با دماي محیطی . ته بود فالشینگ بودچیپسیل مورد بررسی قرار گرف

شاخص تخریب فالشینگ ، . در حین ساخت و ساز ، درصد جایگزینی سنگدانه ، و دماي روي سطوح با الیه پوششی اولیه دارد
طحی ثبت شده در منطقه جاده مورد رابطه ي معکوس متوسطی  با دماي قیردر حین عملیات غلطک زنی و حداکثر دماي س

بر همین اساس ، . دماي محیطی در حین ساخت و ساز ، مخصوصاً براي فالشینگ ، بسیار مهم و پر اهمیت است.تست دارد
مهمترین مراحل در عملیات ساخت چیپسیل  غلطک زنی یکی از.افزایش دماي محیطی کاهش می یابدشاخص تخریب کلی با 

درجه است عملیات هاي غلطک  51و پخش سنگدانه بر روي سطح ، وقتی که دماي قیر روي سطح  بعد از پاشش چسب. است
د در اگر چه مقدار زمان بر اساس دماي محیطی تغییر می کند این الزام بدین معنی است که غلطک زنی بای.زنی باید آغاز گردد

دماهاي باالتر باعث تراکم بیش از حد مورد انتظار حداقل مقدار متوسط ابعادي می گردند که منجر .دقیقه آغاز گردد 2کمتر از 
جاده با روسازي چیپسیلی بعد از غلطک زنی به عمق .به افزایش ریسک هاي خسارت بافت و فالشینگ بر روي سطح می گردد

در انتهاي این بازه زمانی، سنگدانه ها به عمق .ی یابدروز توسط ترافیک ادامه م 50بافت اولیه می رسد و غلطک زنی به مدت 
از این رو ، تعداد مختلف عبورها باید بر اساس شدت ترافیک و اختالف بین مسیرهاي چپ و راست .جایگزینی نهایی می رسند

اگر عمق .شد در غیر این صورت ، بعد از یک بازه زمانی کوتاه ، لکه گیري بر روي سمت چپ مسیر مشاهده خواهد.بکار رود
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تاثیرات غلطک زنی ناشی از ترافیک ، تا زمانیکه .ماکرو ساختار افزایش یابد جاده ها بیشتر در معرض تخریب قرار خواهند گرفت
از این رو ، انتخاب سنگدانه مناسب با حداقل مقدار متوسط ابعادي ، و .سنگدانه به یک عمق جایگزینی موثر برسد ادامه می یابد

  .سیل را بهبود بخشدد عملکرد چیپی ها ، با توجه به حجم ترافیکی ، می توانتعداد غلطک زن

سال بعد از اینکه  1تغییرات عملکردي جاده هاي مورد تست ، پارامترهایی که در حین ساخت اندازه گیري شدند براي مدت 
در امتداد جاده هاي مجهز به شانه  تست ها بر روي چهار نقطه.د تحت نظارت و کنترل در آمدندمسیرها براي ترافیک باز شون

متر بود و تست ها  1000طول جاده مورد تست تقریباً . راه و سه نقطه ي در امتداد جاده هایی بدون شانه راه ، انجام گرفتند
تار آخرین اندازه گیري هاي مقادیر ماکرو ساخ.داراي یک شانه راه بودند 33و  11جاده هاي . متري انجام شدند 200در فواصل 

میلی  0,9بر اساس شاخص هاي استاندارد ، حد بحرانی براي عمق ماکرو ساختار . میلی متر بودند 2بر روي شانه راه ، بیش از 
متوسط سالیانه حجم . میلی متر کاهش می یابد  2,79، عمق ماکروساختار به  22بر روي نقاط شانه راه جاده . متر است

 50اگر چه تعداد لغزندگی بر روي شانه هاي راه از . بافتی آن را تحت تاثیر قرار می دهد روي آن جاده ، خسارت ترافیک روزانه
مشابه با خسارت بافت پایین تر بر روي نقاط شانه راه ، . است 50نزدیک به  33و  22بار تجاوز می کند ، بر روي جاده هاي 

و بطور مشابه ، .بسیار ناپایدار بودند 11بر روي جاده  مدول االستیسیته. افزایش تراکم روي این جاده ها ، محدود شده است
تغییرات تغییر شکل روسازي بر روي جاده مورد تست نیز ناپایدار بودند که ناشی از عدم وجود راه آب ها است که باعث می 

  .نفوذ کند) تحتانی(شود آب به مسیر پایه 

سیلی ز بحرانی ترین نقاط براي عملکرد روسازي چیپ، که یکی اراست نتایج تست غیر مخرب ، بر روي مسیر چرخ سمت
، سال 1میلی متري است بعد از  25ه ، که داراي بیشترین سنگدان 11، عمق ماکرو ساختار  روي جاده تست است،نشان داد

یکی تراکم تراف. میلی متر هستند 2کمتر از  44و  22، عمق هاي ماکرو ساختار روي جاده هاي همچنین.میلی متر است 3,41
، ناشی از خسارات ماکروساختاري روي این امکانات  44و دماي سطحی باالتر بر روي جاده  22سنگین بر روي جاده 

. بار بودند 50، بعد از یکسال ، کمتر از  11تعداد لغزیدن هاي  روي مسیر چرخ راست در تمامی جاده ها بغیر از جاده .هستند
پایین ترین تراکم از . رخ داد 44ازات تخریب فالشینگ و تراکم هاي باالتر ، در جاده بیشترین کاهش در تعداد لغزش ها ، به مو

بین مسیرهاي چرخ ها ، ) بافت رویه(ماکروساختار .بدست آمد که پایین ترین درصد جایگزینی سنگدانه را داشت 11جاده 
و چپ بودند اما بدتر از نقاط واقع بر روي  سیلی ، بهتر از نقاط مسیرهاي چرخ هاي راستتعداد لغزیدن ها و تراکم هاي چیپ

اما بین مسیرهاي چرخ و تعداد لغزیدن ها و تراکم روسازي حجم ترافیکی پایین تري دارد، 44هر چند که جاده . شانه راه بودند
خ سمت مشابه با مسیر چر ،ر مخرب بر روي مسیر چرخ سمت چپنتایج تست غی .باالتر ، ماکروساختار پایین تري وجود داشت

بر روي ، بیشترین تراکم ، پایین ترین تعداد لغزیدن و پایین ترین عمق ماکروساختار  55و  44جاده هاي .راست است
تخریب بر روي این جاده مربوط به لکه  بر روي چیپسیل قدیمی است و مهمترین 55زیرا جاده مسیرهاي چرخ چپ را داشتند،

  .گیري سطحی است
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   گیري بحث و نتیجه
جاده  5ساله ، به عالوه ، تحلیل هاي آماري  بر روي  1نتایج بر اساس مشاهدات و تست هاي غیر مخرب در یک بازه زمانی 

، به عنوان یک علتی از تخریب چیپسیل ، قابل ) بافت رویه(خسارت و تلفات ماکروساختار. مورد تست ، قابل ارزیابی هستند
. کروساختار، یکی از مهمترین نوع تخریب است که باعث ساخت مجدد میگرددخسارت و تلفات ما. تمرکز و بررسی هستند

میلی متري ساخته  25مشاهد شد که با سنگدانه هاي  ایالم به صالح آبادپایین ترین سطح خسارت ماکروساختار بر روي مسیر 
ابراین، استفاده از سنگدانه هاي بن. شده بودند ،هرچند که خسارت و تلفات لکه گیري بر روي این جاده نیز قابل توجه است

سیل هاي تک الیه اي ، باید عملکرد بهتري را براي چیپبزرگتر با یک چسب مورد تائید  بر روي جاده هاي با ترافیک سنگین 
  .روي الیه هاي زیرین گرانولی نامحدود، فراهم آورد

همچنین ، . شینگ و لکه گیري مشاهده گردید، به علت فال 55و  44قابل توجهی بر روي جاده هاي )ساختاري(خسارت بافتی
  .را داشتند 42و  40این جاده ها ، پایین ترین مقدار شاخص تخریب کلی ، به ترتیب برابر با 

یش براي جلوگیري از افزا. سیل ، کامال مهم و ضروري استبا توجه به عملکرد بلند مدت چیپ عمق ساختاري اولیه،
سنگدانه و  ALDبه همین علت ، . میلی متر باشد 9ل، عمق ساختار اولیه نباید کمتر از سیدر عملکرد چیپ)زودرس(نابهنگام

  .حجم ترافیکی ، در تعیین تعداد عبور غلطک ، مهم هستند 

درجه کاهش یافته  51اندازه گیري هاي روي تست جاده ها ، نشان دادند که غلطک زنی اول ، باید زمانی که دماي سطحی به 
غلطک زنی در دماهاي باالتر ، منجر به جایگزینی بیشتر سنگدانه و افزایش احتمال خسارت ماکروساختار و .گیرداست انجام 

  .تخریب فالشینگ بر روي روسازي چیپسیلی در کل زمان می گردد

ود درجه ساخته ش 43,5درجه و باالي  30چیپسیل نباید در دماهاي زیر .همچنین، دماي محیطی در حین ساخت، مهم است
  .چون تاثیر منفی بر عملکرد بلندمدت روسازي خواهد گذاشت
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