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 راه یروساز یآن در نگهدار ریدر آسفالت و تاث مریکاربرد پل یاثرسنج

 

 2صفا  میابراه، 1 *بخش یدُرّ ثاقیم

 (Misagh.Dorribakhsh@gmail.com) تهران جنوب، ،یدانشگاه آزاد اسالم ،عمران یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 (Ebr.Safa@iauctb.ac.ir)، واحد تهران جنوب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،عمران یگروه مهندس اریاستاد -2

 
 
 

 چكیده 
عمکر  شیروبکرو سکاختا اسکاف افکزا یا یراه ها را با مشکالال  فراوانک یاز آن، نگهدار یناش یها یتعداد آمد و شد در سطح جاده ها و خراب شیبا افزا

هکا  همورد توجا دسا انکدرکاران سکاخا جکاد وستایاسا کا پ یهائاز مقولا  ک،یحاصل از تراف یو باال بردن استقاما آسفالا در برابر بارها سیسرو

بکرای  مکریباشکدف ککاربرد پل یمک یآسفالت یها ایال یارتجاع اینبودن خاص یآمده در سطح جاده ها با علا کاف دیاز مشالال  پد یاریبوده اساف بس

 نکیبا کار رفتکا در مللکوه هکای آسکفالتی درصکد وز ریش اساف قرو با گستر ریمورد استفاده در روسازی راه، در دها های اخ رهاییاصالح خواص ق

ها با عنوان مهم ترین خانواده اصکالح  مریمی دهد، ولی اثر قابل توجهی بر کارایی آسفالا داردف پل لیدرصد( را تشال 6تا 4کمی از این مللوه)  اریبس

و  ایسکوب(، ساSBS،SBR  ،EVA)مکریموجکود، پل یمرهکایانکوا  پل انیکمبا منظور بهبود و افزایش کارایی با آن اضافا می شکوندف در  ر،یکننده ق

باعک  بهبکود مقاومکا مارشکاو نمونکا هکای  ریکبکا ق مریبا شمار می روندف افزایش پل ریاصالح کننده ق یمریمواد پل نیبا عنوان پرکاربرد تر ایلوکوب

 بکاافزایش عمر خستگی آسفالا مکی شکودف بکا توجکا  نیو همچن یشدگ اریو درصد فضای خالی آسفالا،کاهش ش لتگییآسفالتی، روانی، مدوو گس

 یراه امکر یروسکاز یآن در نگهکدار ریدر آسکفالا و تکاث مریبدسا آمده از کاربرد پل جینتا یابیارز ،یمریآسفالا پل یاستفاده از تالنولوژ دیتجربا جد

 ستگاهیآسفالا ا یروساز یشدگ اریش زانیدر کاهش م یمریآسفالا پلکاربرد  ریتاث یو بررس لیپژوهش با تحل نیمنظور در ا نیاسا، با هم یضرور

 BRT یهکا سکتگاهیدر ا یآسفالا معمول یروساز یشدگ اریش زانیآن با م سای( شهر تهران و مقاکیانقالب )خط  ابانیخ BRTاتوبوس تندرو  یها

 فمیپرداز یخط نا م

    
  مرییاصالح کننده پل ا،یساسوب ا،ی، لوکوبSBS،SBR  ،EVAآسفالا،  ینگهدار ،یمریآسفالا پل کلیدی: های واژه
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 مقدمه .1
 طیاز چرخ ها با اضافا شرا یناش شتریفشار ب شتر،یب کیتر، حجم تراف نیسنگ یبارها لیاز قب یالیعوامل تراف شیامروزه افزا

 یدر دما یخستگ ن،ییپا یدر دما یانقباض یها باال، ترک یدر دما یارشدگیش رینظ ییها یسبب شده خراب ییآب و هوا یطیمح

 .کند دایشود، بروز پ یها م یو عملالرد روساز ایفیکا سبب کاهش ک یرشدگیو پ یروزدگ ،یدگییمتوسط، سا

ها و  یغلبا بر خراب یبرا زیو ن ایپا یرهایق یالیولوژیو اصالح خواص ر شتریبهتر، دوام ب یالیبا خواص مالان یابیمنظور دست با

 یالدیم 70دها  لیتوسط پژوهشگران استفاده شده اسا کا کاربرد آنها با اوا یادیز یمریپل یها یانداختن آنها، افزودن ریبا تأخ

 مایو ق ییهستند کا از نظر کارا یدرصد وزن 8تا  2در حدود  یکم بایتقر ریبا مقاد مرهایاز پل یگرددف اما فقط تعداد اندک یبرم

 [ف1بلش اند ] ایرضا

ها  یفن آور نیبا ا رانیاز مد یاریهنوز بس ،ییها در عرصا اجرا یفن آور نیو بلند مد  ا قیم شناخا و مطالعا دقعد لیبدل

 نایاز سواال  در زم یاریابهام بوده و با بس نیرفع ا یراه گشا تواندیمجدد م یجامع و مهندس ینگرندف بررس یم دیترد دهیبا د

پروژه ها  نیا یاجرا و بهره بردار یطرح مهم و همزمان نیچند یپاسخ دهدف با توجا با اجراها  یآورفن  نیاستفاده بجا و بهنگام ا

امر  نیمسئول یالزم برا ما یف تا اخذ تصمردیصور  پذ یکاربرد یابیجامع، یک ارز یبررس کیاسا تا با  یدر کشور، فرصا مناسب

 یشدگ اریش زانیدر کاهش م یمریآسفالا پل ییپژوهش کارا نیآسان تر گرددف در ا یآت یمجدد در پروژه ها یریبمنظور بالارگ

 فردیگ یقرار م لیو تحل یمورد بررس یوارده نسبا با آسفالا معمول یتحا بار ها

 :قیتحق ینظر ی.مبان2

 : یمری*آسفالت پل

بزرگ  یشالل موضع رییبا آسفالا مانع بروز تغ یمریهستندف افزودن مواد پل مرهایبا آسفالا، پل یمواد افزودن نیاز بهتر یالی

خواص  ایو حساس یآسفالا، کم نمودن وابستگ یمشلصا  فن یبر رو مرهایپل نیخواهد شدف اثر ا اینقل لیوسا یچرخ ها ریدر ز

 یمریکا با صور  پل ییرهایمعضل از ق نیحل ا یباشدف برا ینسبا با درجا حرار  م تایسالوزیمللوه، استقاما و و یالیمالان

اصالح  یبا فالر استفاده از آسفالا ها یملتلف صنعت یموضو  باع  شده تا کشورها نیشودف هم یاده ماصالح شده اند، استف

مورد استفاده در هر کشور متفاو  اساف اما  مرینو  پل بتاخود پاسخ دهندف ال یالیتراف یازهایافتاده اند تا بتوانند با ن مریشده با پل

 شوندف  یرا شامل م یریق ی، اصالح کننده هاقاطع ایاالستومر اکثر کیترموپالست یها نیرز

اصالح شده  یرهایدهد کا ق ینشان م 1380از اواسط دها  رانیو اروپا و در ا الایدر آمر یالدیم 80ها بلصوص در دها  آمار

 [ف2مورد استفاده قرار گرفتا اند ] ایساو با موفق 25بالغ بر  یروساز یکاربردها یبرا

 :یمری*خواص آسفالت پل

 تایسیاالست ایطوو و قابل ادیازد  -3، نییباال و پا یعملالرد در هر دو محدوده دما -2، یعال یچسبندگ ایخاص  -1

 باال یشالل در دما رییمقاوما بهتر در مقابل حرکا و تغ -5، نییپا یدر دماها شتریب یرپذی انعطاف   -4

 باال  یدر دماها یدوو سلتم شیافزا -8، یبهبود در استحالام کشش -7، ییدما ایکاهش حساس   -6

ادارا  مرتبط با راه و آسفالا  شتریبوده اسا و ب رینظ یب بایتقر ربطیذ یمحصوو در سطح کشور و سازمان ها نیاز ا استقباو

 [ف3طرح ولو با حداقل امالانا  موجود خود استقباو کرده اند ] نیاز ا

 :ریق یمریاستفاده از اصالح کننده پل یای*مزا

عدم  جایو در نت یزدگ ریاز ق یریعمر آسفالا، جلوگ یبرابر 3 شیافزا ،یارافتادگیمقاوما در برابر ش یرابرب 50 شیافزا

(، PG)ریق یدرجا عملالرد شیافزا ،یفرورفتگ یالینامیمقاوما باال در برابر عمق د د،یسطح آسفالا و انعالاس نور خورش یلغزندگ

 یدر برابر تنش ها شتریب یمقاوما ها ،یالیقاوما باالتر در مقابل فشار مالانم سا،یز طیحبا م یسازگار ر،یق ینقطا نرم شیافزا
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در گرما، استحالام در برابر  یو عدم شل شدگ نییپا یدر دماها یریخاص، انعطاف پذ یها شیشالل ها و سا رییدر تغ یالیمالان

کاهش  ،یدر برابر غرقاب شدگ یشدگ انیمقابل عر رمقاوما د ر،یمحالمتر مصالح با ق وندیو پ یچسبندگ شیافزا ن،یسنگ یبارها

طوو عمر و  شیآسفالا، افزا ایاز نفوذ آب با داخل آسفالا، امالان کاهش ضلاما ال یریموجود در آسفالا و جلوگ یخال یفضاها

کارگر و حمل مواد، عملالرد  یرویشن، سوخا، ن یدر مصرف دانا ها ییصرفا جو ابان،یسطح خ یزیو رنگ آم یخط کش یداریپا

 ایبا آسفالا، قابل بیترک یبرا یزمان و انرژ نیدار، ثابا بودن مقاوما در کل مللوه، صرف کمتر بیو ش لیسب در سطوح مامنا

آسفالا، عملالرد مناسب ترمز بر  دی، سهولا استفاده در هنگام تولUVاستفاده در انوا  ملتلف آسفالا، مقاوما در برابر اشعا 

 نو  آسفالاف نیا یبر رو یو خط کش یزیمرنگ آ شتریبسطح آسفالا، دوام  یرو

 :یمریپل ری*مشكالت استفاده از ق

با جدا شدن  لیتما مریو پل ریشوند، مللوه ق یم یاستفاده در ملزن نگهدار یشوند و برا یبا هم مللوه م ریو ق مریپل یوقت

 شیگرا مرهایپل یباشدف برخ یللوه هموژن مم کیآن بصور   رهیو ذخ ینگهدار ،یاز مشالال  واقع یالی نیدارندف بنابرا گریالدیاز 

در صنعا، تانالر  رایف اخرندیگ یآن قرار م یرو یمریشود و مواد پل یم نیتا نش ریموارد ق شتریدر ب یشدن دارند ول نیبا تا نش

 یروندف چسبندگ یبالار م 1PBM ینگهدار یمجهزند و برا یملصوص یساختا شده اند کا با مللوه کن ها یعمود ییها

و  ریق رهیکند مانند ملزن ذخ دایبا آن تماس پ کا یاسا و با هر سطح شتریب اریبس یمعمول ریاز ق مریاصالح شده با پل یرهایق

پمپ شدن  ایقابل نیدشوار اساف همچن اریسطوح پس از استفاده بس نیکردن ا زیکا تم یچسبد با طور یحمل مواد م ونیکام

در  مریبا استفاده از پل م،یکن ینرم تر استفاده م ریکا از ق ییاز موارد استثنا ریغ رایشودف ز لیمعضل تبد کیتواند با  یم زیمواد ن

 یزمانبند کیبا  سایبا یم نیگرددف بنابرا یسلا م یمعمول یدر دما ریق جایو در نت ابدی یم شیافزا ریق ینقطا نرم یمعمول ریق

 [ف4]ساخا  مناسب قبل از سرد شدن مواد، آسفالا را متراکم و هموار

 یمریپرکاربرد در آسفالت پل یمرهای*انواع پل

1- (SBS)1 تا حدود  نییپا یدر دما ریضمن بهبود خواص ق مریپل نی: ا(38-FPB= خواص ق ،)با  زیباال را ن یدر دما ری

سرد و گرم  ییب و هوااز مناطق آ کیدر هر  مریپل نیا ونیامالان کاربرد و فرموالس نیبلشدف بنابرا یبهبود م یقابل توجه زانیم

 ایسرما نایرقم هز یعل ،یدر راهساز مریپل نیبلش اساف کاربرد ا ایرضا اریبس طیشرا وکشور وجود دارد و عملالرد آن در هر د

و طوو  یقابل توجا کارائ شیبرخوردار اسا، چرا کا افزا یکاف یاقتصاد ایاز توج ریبا ق مریپل مایو اختالف ق شتریب ایاول یگذار

کار، مواد و مصالح و  یروین ،یمعمول یو روکش جاده ها ینوبا بازساز نیچند یها نایروش، عمال در هز نیاده ها با اعمر ج

 [ف5خواهد نمود ] ییآال ، صرفا جو نیاستهالک ماش

2- (SBR)2 مریاصالح شده با پل ریگراد( رفتار ق یدرجا سانت 60تا  50باال ) یبا دما ی: در خدما ده SBRشیافزا لای، بوس 

)فرکانس  شتریب یبا زمان ماندگار یتحا بارها ریعملالرد ق یسلت شیبا افزا نیف همچنابدی یبهبود م یو نرخ برش تایسالوزیو

 ریباشدف اصالح ق یم ایبا اهم یارشدگیاز ش یریمللوه و جلوگ یبا منظور مقاوما نرم لالردعم یارتقا نیف اابدی یکمتر( بهبود م

 ریشودف خواص ق یاز خستگ یناش یکاهش ترک ها لیبا دل یمللوه آسفالت یعمر خستگ یبا ارتقا ، ممالن اسا منجرSBRبا 

 [ف     6آمده اسا] مرهایپل یافزودن برخ اب ریق یالیزیف را ییاز تغ یبرخ ریکند در جدوو ز یم رییتغ مریبا افزودن پل
 مریبا افزودن پل ریق اتیخصوص ریی(: تغ1جدول )

 

                                                 
1 . Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) 
2 . Styrene-Butadiene -Rubber (SBR) 
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3- (EVA)1 انیشاخص جر ای یجرم مولالول قیباشند و از طر یسازگار م ریبا ق لینیو استا  و لنیاستا  ات یمرهای: کوپل 

 ریدرصد متغ 35از  شیدرصد کم تا ب نیتواند ب یم لینیف مقدار استا  وندیرا اصالح نما ریتوانند انوا  ملتلف ق یم یذوب شدگ

دهد و  یم جایکم و کشش باال را نت یمناسب، مقاوما خمش یسازگارکم،  یمقاومت ا یخصوص ل،ینیاستا  و ادیباشدف مقدار ز

، با EVA یمرهایباشدف کوپل یم کیاالستومر یمرهایخمش اصالح شده مشابا پل ا یباال، خصوص لینیبالعالسف در مقدار استا  و

 ف[7باشد] یگرم، مورد توجا م یمللوه آسفالت یارشدگیو مقاوما در برابر ش ییکارا یمنظور ارتقا

ساختا  ژنیو اکس تروژنیسولفور، ن ن،یکلور یاتم ها بیمحصوو از ترک نیاسا کا ا یسازنده مدع ی: کمپان 2(ای)ساسوب  -4

و  ادیآن را با مقدار ز توانیدارد و م یشدگ ریو پ ونیداسیدر برابر اکس یخوب یداریماده پا نیعنوان شده کا ا نیشده اساف همچن

مللوه آسفالا گرم   ایفیجها اصالح ک ایساسوب مریکاربرد پل ر،یاخ یف در ساو هاردک رهیدر انبار ذخ یزمان طوالن یط

(WMA)3 ابدی یباالتر کاهش م یدر دماها یمللوه آسفالت تایسالوزی[ف و8مورد استفاده قرار گرفتا اسا ] یبا طور گسترده ا 

درجا  100حدود  ایف نقطا ذوب ساسوبابدی یم شیافزا مللوه تایسالوزیو یافزودن نیا شیبا افزا یانیم یکا در دما ها یدر حال

 یساخا و اجرا یآمدن دما نییمللوه شده و باع  پا تایسالوزیماده در آسفالا سبب کاهش و نیاساف استفاده از ا گرادیسانت

صرفا  زین ینرژدر مصرف سوخا و ا نیاز آسفالا شده و همچن افتایانتشار  ندهیآال یامر سبب کاهش گازها نیشودفا یآسفالا م

 یبا درجا نرم یها ریتر را با ق نییپا یبا درجا نرم یرهایقادر اسا کا ق ایکند ساسوب یم انیسازنده ب یشودف کمپان یم ییجو

 یاجرا در دماها نیشدن مللوه ح یاز حد و جار شیب یریاز شالل پذ یباع  غلبا بر مشالال  ناش دهیپد نیباالتر ارتقا دهد و ا

باشدف  یم ریدرصد وزن ق 3در مللوه، حدود  یافزودن نیا نایمصرف به زانیسازنده م یکمپان شنهادیبا پ اا توجشودف ب یباال م

شودف  یم گرادیدرجا سانت 18 - 54و اجرا، سبب کاهش دما  دیهنگام پروسا تول ا،یتوسط ساسوب ریق تایسالوزیکاهش و ایقابل

فبا دیافزایب ریق یداریتواند با استحالام و پا یدهد کا م یم لیتشال یتالسیشبالا کر کینقطا ذوب خود،  ریز یدر دما ایساسوب

 [ف9] ابدی یباالتر کاهش م یمللوه در دماها تایسالوزیو یبا مللوه آسفالت ایساسوب مریافزودن پل

چرخ ها در  ریو نشسا در مس یمدوو برش م،یمستق ریغ یثابا مارشاو، تنش ها ایلوکوب مری: استفاده از پل4(ای)لوکوب  -5

تواند موجب  یم یادیتا حد ز ایلوکوب مریپل لایبا وس ی[ف اصالح خواص مللوه آسفالت10بلشد] یمللوه آسفالا را بهبود م

 [ف11]ددباال گر یها یبهبود عملالرد آسفالا در دما

 راه: یروساز یآن در نگهدار ریدر آسفالت و تاث مریکاربرد پل یدر خصوص اثرسنج مشابه قاتیتحق .3

آسفالا اصالح شده، انجام  تایسالوزیبر صفا  و ایساسوب مریپل ریتاث نایدر زم ی(، پژوهش2011در ساو ) 5و همالاران روی

با درجا  ریمطالعا جها بهبود عملالرد ق نیانجام شدف در ا ریق تایسالوزیبر و ایساسوب مریاثر پل نییمطالعا با منظور تع نیدادندف ا

 یماده افزودن نیملتلف از ا یپژوهش مللوه آسفالا با درصد ها نیآن افزوده شده اساف در ا اب ایساسوب مری، پل60/70نفوذ 

باالتر  یدر دماها یمللوه آسفالت تایسالوزیدهد: و ینشان م جیقرار گرفا و نتا یمورد بررس %3و  2.5%، 2%، 1.5%، 1%، 0.5%

مطالعا  جینتا نیف همچنابدی یم شیمللوه افزا تایسالوزیو یدنوافز نیا شیبا افزا یانیم یکا در دماها یدر حال ابدی یکاهش م

شالل در مللوه  رییمقاوما در مقابل تغ شیو افزا ینقطا نرم شیافزا ،ییموجب بهبود کارا ایساسوب مریدهد افزودن پل ینشان م

 ایساسوب مریح شده با پلمد  آسفالا اصال یخواص طوالن ی(، با بررس2011در ساو ) 6یو ج کاوو [ف12گردد] یم یبتن آسفالت

 نیافزوده شدف در ا 60/80 ایپا ریاصالح کننده مللوه آسفالا، با ق کیبا عنوان  ایساسوب مریمطالعا، پل نیپرداختندف در ا

دهد کا  یمطالعا نشان م نیا جینتا د،یاضافا گرد سفالاآ یمحتوا % 5و  %4، %3، %2  یبا درصد ها ایساسوب مریپژوهش پل

 مری(، اثر پل2014در ساو ) 7و همالاران کوک [ف13گردد] یآسفالا در دراز مد  م یریموجب کاهش پ ایساسوب مریافزودن پل

                                                 
1 . Ethylene -Vinyl-Acetate (EVA) 
2 . Sasobit 
3 . Warm Mix Asphalt(WMA) 
4 . locobit 
5 . Yero et al. 
6 . Cao & Ji. 
7 . Kok et al. 
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SBS یها یپژوهش استفاده از افزودن نیقرار دادندف در ا یمورد بررس ،یآسفالت یروساز یرا در ثبا  و سلت ایو ساسوب 

 نیبوتاد -رنیآسفالا ارائا شد و اثرا  استفاده از استا ایفیکراه حل جها بهبود  کیبا عنوان  ایو ساسوبSBS یمرهایپل

و همالاران در ساو  یاریز[ف 14شده اسا] یهر دو با طور جداگانا در مللوه گرم آسفالا بررس Sasobit( و SBS) رنیاستا

را  یسنگدانا ا یبند با استلوان یآسفالت یمللوطها یرطوبت ایاالستومر بر حساس کیترموپالست مریانوا  پل ری(، تأث1394)

 نیاصالح شده با دو نو  از ا یسنگدانا ا یبا استلوان بند یآسفالت یمللوه ها یرطوبت ایپژوهش حساس نیکردندف در ا یبررس

 ،یمدوو برجهندگ شیدر آزما SBS %5آن با  سایملتلف و مقا یبا درصد ها WKR-2و  Lucobit  یبا نا م ها مرهایپل

 شیدهد با افزا یپژوهش نشان م نیا جینتا قرارگرفتا اساف یو نسبا استقاما مارشاو مورد بررس میمستق ریغ یمقاوما کشش

استقاما مارشاو و نسبا مستغرق با  نیو همچن TSRو   ITSو نسبا آن، مقدار  یمذکور، مدوو برجهندگ یها مریدرصد پل

 [ف15دهند ] یاز خود نشان م  SBS %5باال نسبا با  یدر  درصد ها یبهتر جیو نتا افتای شیخشک آن افزا

 خالصه پژوهش انجام گرفته: .4

 ینو  آسفالا با بررس نیا ییکارا زانیراه و م یروساز یدر نگهدار یمریآسفالا پل یاجرا ریتاث یپژوهش جها بررس نیا در

 زانیآن با م سایو مقا انقالب( ابانی)خ کیخط BRT یها ستگاهیاز ا یدر برخ یمریآسفالا پل ی( روسازRutting) یشدگ اریش

 1ف همانطور کا در شالل میپرداز ی( میخط نا )اتوبان امام علBRT یها ستگاهیاز ا یخبر یبا آسفالا معمول یروساز یشدگ اریش

مورد موطالعا در خط نا با رنگ قرمز مشلص  یها ستگاهیبا رنگ سبز و ا کیمورد مطالعا در خط  یها ستگاهیا دیکن یمشاهده م

 متریسانت 7 یبا ضلاما متوسط روساز ایلوکوب مریانقالب از پل ابانیخ BRT یها ستگاهیپروژه ا یروساز یاجرا در شده اساف

آسفالا ها و  نیا یشدگ اریش زانیانجام شده از م یکا با توجا با برداشا ها دیاستفاده گرد یبتن غلتال متریسانت 20 یبر رو

آسفالا توپالا  متریسانت 6ماسا آسفالا و  متریسانت2)متریسانت 8 یروساز با ضلاما متوسط یآن با آسفالا معمول سایمقا

 ایلوکوب مریکاربرد پل ری، تاث یوارده بر سطوح روساز یبار ها زانیم یبررس نیو همچن یبتن غلتال متریسانت 20 ی( بر رویمعمول

باشد کا  یم ریدر روسازی های انعطاف پذ جیهای مهم و را یاز خراب یالی یشدگ اریشف ردیگ یقرار م یپروژه مورد بررس نیدر ا

آوردف امروزه ثابا شده  یرا هم با وجود م یفراوان یمنیو کاربران راه، ملاطرا  ا انیبا متول نیهای سنگ نایهز لیعالوه بر تحم

 جینتا یبررس تالش شده اسا، با قیتحق نیف در ادیآ یبا وجود م یمللوه آسفالت ایدر ال یارشدگیاسا کا بلش عمده ای از ش

دائم مللوه های  رشاللییو تغ یروساز یارشدگیدر کاهش ش ایلوکوب مریپل ریتاث زانیانجام شده، م یحاصل از برداشا ها

قرار  یمورد بررس BRT یها ستگاهیا ینمونا روساز 10نگاره  نیذکر اسا در ا انیشا فردیقرار گ سایو مقا یابیمورد ارز یآسفالت

 شیو افزا ایفیباشد، کا در آسفالا آن جها بهبود ک ی( مکیانقالب )خط  ابانیخ BRT ستگاهیا 5 انیم نیگرفتا شده کا در ا

باشد کا در آسفالا آنها از مواد  یم 9مربوه با خط  گرید BRT ستگاهیا 5استفاده شده اسا و  ایلوکوب مریاز پل یعمر روساز

 استفاده نشده اساف  یمریپل

 
 شهر تهران BRTتند رو  یها (: نقشه خطوط اتوبوس1) شكل

و  یالیبار تراف کیتندرو خط نا و خط  یشهر تهران و سامانا اتوبوس ها یاخذ شده از شرکا واحد اتوبوس ران یآمار ها طبق

 باشدف ی( م1( و نمودار )2مورد مطالعا مطابق جدوو ) یها ستگاهیاز ا یبارعبور
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 BRT یها ستگاهیا یاز سطح روساز ی( : بار عبور2) جدول

حدود بار کل عبوریمیانگین وزن اتوبوسمیانگین تعداد سفر روز میانگین وزن مسافرمیانگین تعداد مسافر در هر اتوبوستعداد روز بارگذاری  دورهایستگاهردیف

6929070146290003569585962دماوند1

6928070146290003500501828صفا2

6927970146290003491202832پیروزی3

6928070146290003499061718درودیان4

6927770146290003478900178بوستان رجبی )دوالب(5

788122704582900013539179600فردوسی6

787129704582900013698616440ولیعصر7

780114704582900013201671600دانشگاه تهران 8

670125704582900011576179600میدان انقالب9

 878120704582900015029235240دکتر قریب10
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 BRT یها ستگاهیا یاز سطح روساز ی( : بار عبور1نمودار )

  ستگاهیمتر بعد از ا 50نمونه ها در محل چرخ ها در فاصله  یشدگ اریش زانیم لی*تحل

متر بعد  50در فاصلا اتوبوس  یاز عبور چرخ ها یناش یشدگ ریشا زانیآسفالا م یاز سطح روساز یعبور یتوجا با بار ها با

 باشدف ی( م2( و نمودار )3مطابق با جدوو ) ستگاهیاز ا

 ستگاهیمتر بعد از ا 50در فاصله  BRTتندرو  یاتوبوس ها یكیتحت بار تراف یروساز یشدگ اریش زانی( : م3جدول )

ایستگاهردیف
 بار های عبوری از سطح 

)ton( روسازی

میزان شیار شدگی در فاصله 50 متر 

)mm(بعد از ایستگاه

میانگین بار عبوری از سطح 

)ton( روسازی

میانگین میزان  شیار 

)mm( شدگی
نوع روسازی

35695867.27دماوند1

35005025صفا2

34912035.46پیروزی3

34990625.08درودیان4

34789005.10بوستان رجبی )دوالب(5

135391808.60فردوسی6

136986167.04ولیعصر7

132016727.23دانشگاه تهران 8

115761807.74میدان انقالب9

150292357.60دکتر قریب10

آسفالت معمولی

آسفالت پلیمری

35078515.57

134089767.64

 

 
 ستگاهیمتر بعد از ا 50آسفالت در فاصله  یروساز یشدگ ریشا زانی( : م2) نمودار
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  ستگاهیمتر بعد از ا 50در فاصله  یارشدگیدر کاهش ش یمریآسفالت پل ییکارا زانیم لی*تحل

و  یها بررس ستگاهیمتر بعد از ا 50آسفالا در فاصلا  یشدگ ارینمونا برداشا شده از ش 10حاصل از  جیبلش نتا نیا در

از  یعبور یف با توجا با بار هاردیگ یم نییتع ینسبا با آسفالا معمول یشدگ اریدر کاهش ش یمریآسفالا پل ییکارا زانیم

الزم جها  یبارعبور زانیم نیاتوبوس و همچن یشده در محل چرخ ها جادیا یها اریمورد مطالعا و ش ینمونا ها یسطح روساز

 زانیمف دیکن ی( مشاهده م3( و  نمودار  )4آسفالا نمونا ها همان طور کا در جدوو ) یدر روساز یشدگ اریش متریلیم کی جادیا

 یآسفالا معمول یبرابر نمونا ها 2.75 یمریلنمونا ها آسفالا پ یدر روساز یشدگ اریش متریلیم کی جادیالزم جها ا یبارعبور

 باشد یم یبرابر آسفالا معمول 2.75 یمریآسفالا پل ییدهد کارا ینشان م جینتا نیباشد کا ا یم

 ستگاهیمتر بعد از ا 50در فاصله  BRTتندرو  یاتوبوس ها یكیآسفالت تحت بار تراف یروساز ییکارا زانی(: م4) جدول

 

ایستگاهردیف
 بار های عبوری از سطح 

)ton( روسازی

میزان شیار شدگی روسازی در 

)mm(فاصله 50 متر بعد از ایستگاه

میزان بار عبوری جهت ایجاد یک 

)ton(  میلیمتر نشست

میانگین بار عبوری جهت ایجاد یک 

)ton( میلیمتر نشست
نوع روسازیمیزان کارایی

35695867.27491002دماوند1

35005025711484صفا2

34912035.46639414پیروزی3

34990625.08688792درودیان4

34789005.10682137بوستان رجبی )دوالب(5

135391808.601574323فردوسی6

136986167.041945826ولیعصر7

132016727.231825957دانشگاه تهران 8

115761807.741495630میدان انقالب9

150292357.601977531دکتر قریب10

آسفالت معمولی

آسفالت پلیمری

6425661.00

17638542.75

 

 
 ستگاهیمتر بعد از ا 50در فاصله  یارشدگیش متریلیم کی جادیقابل تحمل جهت ا یبار عبور زانیم نیانگی( : م3) نمودار

 
 

 :یریگ جهینت.5

کاربرد  ریتاث یو بررس لیمنظور با تحل نیا همدر خواص آسفالا مورد بررسی قرار گرفتا و ب مریکاربرد پل ریاین پژوهش تاث در

( شهر کیانقالب )خط  ابانیخ BRTاتوبوس تندرو  یها ستگاهیآسفالا ا یروساز یشدگ اریش زانیدر کاهش م یمریآسفالا پل

 یها یخط نا پرداختا شد و خروج BRT یها ستگاهیدر ا یآسفالا معمول یروساز یگشد اریش زانیآن با م سایتهران و مقا

 قرار گرفاف یحاصل مورد بررس جیمورد نظر ارائا و نتا

آسفالا  ینمونا روساز 5ها شامل  ستگاهیا ینمونا روساز 10 یصور  گرفتا بر رو های¬لیو تحل یبا توجا با بررس یکل بطور

 نمود : انیب نگونایحاصل را ا جینتا توان¬یم ،ینمونا آسفالا معمول 5و  یمریپل

و مقاوما آسفالا  ییکارا ،یآسفالا معمول ینسبا با نمونا ها مریآسفالا پل یدن ضلاما نمونا هاعالوه بر با کمتر بو -1

 باشدف یم یاز آسفالا معمول شتریب یارشدگیدر مقابل ش یمریپل
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 ینمونا ها یدانیحاصل از برداشا م جیمورد مطالعا و نتا ینمونا ها یاز سطح روساز یعبور یبار ها زانیبا توجا با م -2

 یبرابر نمونا ها 2.75 ستگاهیمتر بعد از ا 50در فاصلا  یروساز یارشدگیجها کاهش ش یمریآسفالا پل ییکارا زانیذکور مم

 باشدف  یم یمربوه با آسفالا معمول

 

 .منابع:7

ا براساس درج یمریاصالح شده پل یرهایق دی(، تول1390فرد، شعلا، ) یف، کاظمدونیف، مقدس نژاد، فریمهد ،ی[ف شهاب1]

 ف6و چهارم، شماره سایساو ب مر،یپل یکاربرد در مناطق ملتلف ایران، مجلا علوم و تالنولوژ یبرا یکارای

، شماره BHRC یراه، مسالن و شهرساز قا یمرکز تحق ،یمری(، آسفالا پل1392) ل،یعق م،یف، قدمیمر دهیزند، س ی[ف دشت2]

 ف18-22، 12

در  یها افتای یکنفرانس مل نیدوم ،یعمران و معمار یدر مهندس یمری(، نقش مواد پل1391) م،یمنش، مر ی[ف گلشن3]

 عمران ف یمهندس
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