
  ونقل شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل ۱۵/۱۲/۱۳۹۱مورخ مصوبات 

هاي خاکریزي و  هاي تثبیت در الیه کارگیري روش الزامات تهیه و اجراي الیه اساس، به
 آسفالتو کوبیدن پخش  ،آالت حمل روسازي، کاهش ضخامت آسفالت و ماشین

 

  :الزامات تهيه و اجراي اليه اساس -۱

در صورت عدم امكان تأمين مصالح كوهي و يا فاصله . از معادن كوهي تأمين گردد بايد مصالح قشر اساس •
فقط با تأييد ) ۱۳۹۰چاپ سال  ۲۳۴نشريه  ۳-۴بند (كيلومتر، استفاده از انواع اساس  ۱۰۰حمل بيش از 

 .كارفرما مجاز خواهد بود

. زهكشي اليه را تأمين نمايداي انتخاب شود كه خاصيت  گونه بندي مصالح اساس بايد به منحني دانه •
 .دنباش بندي متناسب با شرايط آب و هوايي محل طرح مي مهندسان مشاور ملزم به تعيين دانه

در صورت استفاده از مصالح داراي دامنه . باشد (NP)مصالح اساس در مناطق پر بارندگي بايد غير خميري  •
 . شود اجرا" بايد جمع آوري و مجدداخميري، اليه اجرا شده 

 ۱ميزان بارندگي براساس تبصره (. تجاوز نمايد% ۴نبايد از  دامنه خميري براي مناطق با بارندگي كم،: تبصره 
  )گردد تعيين مي ۱۳۹۰چاپ سال  ۲۳۴نشريه  ۵- ۱۱جدول 

در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي روستايي و از ابتداي سال  ۱۳۹۲از ابتداي سال پخش اليه اساس با فينيشر  •
 .است الزامي  در راههاي اصلي و فرعي ۱۳۹۳

اي كه  گونه گردد، به انتخاباساس تعيين و  و ضخامت اليه ها بايد متناسب با جنس مصالح نوع و وزن غلتك •
 .بندي تغييرات نامطلوب ايجاد ننمايد در منحني دانه

 .صورت گيردنه بندي و انجام آزمايش دااساس بايد پس از تراكم  نهائي دانه بندي اليهتاييد  :تبصره 
 

 :هاي خاكريزي و روسازي راهها الزامات بكارگيري روش تثبيت اليه -۲

اجراي  مقايسه هزينهو با پروژه متناسب  هاي تثبيت روشملزم به ارائه در مرحله مطالعات مهندسان مشاور  •
 .باشند با اجراي خاكريزي و روسازي به روش معمول مي هاآن

هاي اساس و  طراحي اليههاي در دست اجرا نيز موظف به بازنگري در  براي پروژهكليه مشاوران و مجريان   •
مقايسه فني و اقتصادي استفاده از روش مناسب بوده و هاي خاكريز  زيراساس و تعيين مصالح مناسب براي اليه

 كننده ه تصويبنتيجه بايد به تصويب نماينده كارفرما يا كميت همچنين. نمايندتثبيت و مصالح منتخب را لحاظ 
 .توجه به تأثيرات زيست محيطي، استفاده از روش تثبيت، رجحان دارد در شرايط مساوي با. طرح برسد



ريزي و نظارت  معاونت برنامه ۲۶۸طراحي، اجرا و كنترل عمليات اجرايي تثبيت بر اساس نشريه شماره  •
يتمهاي مربوطه براساس فهرست بهاي هزينه آ. گيرد ميمعتبر صورت راهبردي رييس جمهور يا ساير مقررات 

 .گردد مبناي پيمان محاسبه و مطابق مقررات اعمال مي

پاسخگويي و رفع مرجع ونقل  شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل كارگروه روسازي و بهبود كيفيت آسفالت •
مركز  .باشد الزم براي رفع موانع اجرايي و قانوني مي هايو ارائه پيشنهاد تثبيت بستر ر زمينهد ابهامات

هاي  تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي موظف به همكاري با كارگروه فوق جهت انجام آزمايشها و تست
 .باشد عملي و مشاوره فني مي

هاي عملي در خصوص تثبيت و مطالعات  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي موظف به ارايه آموزش •
  . باشد دي مربوطه به منظور افزايش سطح آگاهي مشاوران و كارشناسان مياقتصا

 

  :كاهش ضخامت آسفالتالزامات  -۳

به  هاي آسفالت انجام شود بر اساس حداقل ضخامت اليهاي و  به صورت مرحلهطراحي و اجراي روسازي بايد  •
تواند بر  مشاور مي .كا تجاوز ننمايدترتيبي كه در نهايت ضخامت اليه آسفالت از يك اليه بيندر و يك اليه توپ

هاي جايگزين و  هاي اساس و زيراساس يا استفاده از روش تعداد و ضخامت اليه ،اساس فرضيات طراحي
 .نمايد ارايههاي مجاز را  افزودني

هاي بيشتر، مشاور بايد از كارفرما مجوز دريافت  در موارد خاص و در صورت لزوم طراحي تعداد اليه: تبصره
 .ايدنم

كت الزامي بوده و مبناي پرداخت آن مقدار كمينه حاصل از نتايج آزمايش  استفاده از امولسيون در اجراي پريم •
  .باشد سيني و ميزان نفوذ در اليه اساس مي

  
  :آالت حمل و پخش و كوبيدن آسفالت ماشينالزامات  -۴

 در شرايط خصوصي پيمان قيد شده و كنترل آن آالت حمل، پخش و كوبيدن آسفالت بايد شرايط ماشين •
توسط دستگاه نظارت انجام شود و در صورت مغايرت، از ادامه عمليات جلوگيري به عمل آيد و در 

توان به پوشش چادر برزنتي كاميون  مي نكاتاز مهمترين . (آالت درج گردد هاي ماهانه وضعيت ماشين گزارش
كت به سيستم تنظيم سرعت و نازلهاي استاندارد و  ش پريمكت و تكحمل آسفالت، مجهز بودن تانكرهاي پخ

شير اتوماتيك و همچنين سالمت و استفاده از ويبره و سنسور و گرمكن فينيشرها و استفاده از آب صابون 
  )اشاره نمود... براي غلتك و 

هاي چرخ  اش و غلتكبه ويژه فينيشر، قيرپ(آالت راهسازي  كارفرما موظف است نوع، مشخصات و عمر ماشين •
 .را در شرايط خصوصي پيمان قيد نمايد) الستيكي


