


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارت راه و شهرسازي
 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل



 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 شهرسازي وزارت راه و

 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل

 

 

 

 دبيرخانه مجمع جهاني راه )پيارك( در ايران

 

 

 

 

  روسازي راه در زمينهها  پايش نوآوري

 

 
 

 
 اي است از گزارشي تحت عنوان: اين مجموعه ترجمه

 

MONITORING OF INNOVATION  

IN ROAD PAVEMENTS 
 

 

ها، طرح موضوعات تخصصي در قالب انتقال  مجموعهگونه  توجه: هدف از تهيه اين
برداران توصيه  باشد. لذا به كليه بهره فناوري از طريق نشر منابع تخصصي معتبر مي

گردد جهت كاربرد اعداد و استانداردهاي مورد اشاره به اصل منابع مراجعه نمايند.  مي
شي از عدم توجه به بديهي است ناشر هيچ گونه مسؤوليتي در خصوص پيامدهاي سوء نا

 توصيه فوق را متقبل نخواهد شد.
 

 
 





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دبیرخانه پیارك در ایران –اي  ونقل جاده سازمان راهداري و حمل
  

  

   ها در زمینه روسازي راه پایش نوآوري:     عنوان گزارش
  )پیارك(دبیرخانه مجمع جهانی راه :     تهیه و تألیف
  میالدي 2013:     تاریخ تألیف

  علیرضا رمضانی:       مترجم
  رضا اکبري:       ویرایش

   دبیرخانه پیارك در ایران -اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل -شهرسازي و وزارت راه :      ناشر
  یاب ملل شرکت مهندسین مشاور راه:   نشرمشارکت در تهیه و 

  اول:     نوبت چاپ
  1395 بهار:     تاریخ انتشار

  :       کد انتشار
  :       شابک
  نسخه ۳۰۰:       تیراژ

   :      لیتوگرافی
   :    چاپ و صحافی

) پیارك(دبیرخانه مجمع جهانی راه  -اولطبقه  -راهبرانساختمان  -دمشق خیابان -میدان ولیعصر:   نشانی
  در ایران

   web:www. rmto.ir                                                                 ۸۴۴۹۸۵۲۱:    تلفکس
                                                      

  
  ٭کلیه حقوق براي ناشر محفوظ است ٭

ران؛ یا در) اركیپ( راه یرخانه مجمع جهانیف دبیه و تالیته/ ها در زمينه روسازي راه پايش نوآوري:    پديدآورعنوان و نام 
   .ویرایش رضا اکبري ؛علیرضا رمضانی مترجم

،  دبیرخانه پیارك در ایران، اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل، شهرسازيوزارت راه و : تهران:            مشخصات نشر
1395.  

   .ص 94  :   يمشخصات ظاهر
   :  شابک
   : یسینو ت فهرستیوضع

                                  MONITORING OF INNOVATION IN ROAD PAVEMENTS :یعنوان اصل:     يادداشت
  نوآوري -- روسازي:  موضوع
  هاي ابتکاري پایش عملکرد روسازي:   موضوع
  مجمع جهانی راه :  موضوع

  ، مترجم1366، علیرضا، رمضانی:   شناسه افزوده 
  ویراستار، 1354، رضا، اکبري:   شناسه افزوده 
  اي ونقل جاده حمل :   شناسه افزوده 

  پیارك :   شناسه افزوده
    رخانهیدب). رانیا(راه  يها کنگره یدائم یالملل نیانجمن ب:  شناسه افزوده

    اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل .شهرسازيوزارت راه و . رانیا:   افزوده شناسه
   :   کنگره يبند رده
   :        یمل یشماره کتابشناس                                                         :  ییوید يبند رده



 

 بسمه تعالي

  پيارك  خصوص مختصري در
  

آوري و انتشار اطالعات در خصوص مسایل مربوط به جاده و  با هدف جمع) پیارك(هاي راه  المللی دائمی کنگره انجمن بین
هاي طراحی، اجرایی، اداري و مالی و نگهداري راهها، یکنواخت کردن عالیم و  ترافیک آن، اصالح و استاندارد کردن شیوه

بینی شبکه ارتباطی الزم متناسب با  هاي کشورهاي مختلف و پیش و شد در شاهراه  آمدها، کدهاي مربوط به  نشانه
کشور جهان  27همزمان با برگزاري اولین کنگره آن و با شرکت  1908هاي اقتصادي و اجتماعی کشورها در سال  پیشرفت

  .در پاریس تشکیل شد
هاي عضو مورد توافق قرار  زمان و مکانی که توسط دولتکشورهاي مختلف هر چهار سال یکبار در  این انجمن، با مشارکت

کشور عضو  142نماینده از  2000اکنون با تغییر نام به مجمع جهانی راه با بیش از  کند و هم اي را برگزار می گیرد، کنگره می
  .برگزار گردید جنوبیسئول کره کنگره این مجمع در شهر  پنجمینو میالدي بیست ٢٠١٥در سال . دهد به کار خود ادامه می

  :توان به صورت زیر خالصه نمود اهداف کلی و اولیه پیارك را می
  المللی بهبود ارتباطات بین  -1
  اي ونقل جاده هاي حمل تدوین سیاست  -2
  ریزي، ساخت، بهسازي و نگهداري راهها ارتقاي کیفیت برنامه  -3
  هاي راه ارتقاي کیفیت اجرایی و مدیریت سیستم  -۴

  :گردد که عبارتند از امروزه این اهداف شکل جدیدي پیدا کرده و با سرعت بیشتري تعقیب می
  المللی افزایش همکاري بین -
  ریزي، ساخت، بهسازي و نگهداري راهها هاي برنامه دار نمودن سیاست پیشرفت هر چه سریعتر و جهت -
سازمان  این مجمع در هران گسترش یافته و با تشکیل دبیرخاندر ای) پیارك(هاي مجمع جهانی راه  فعالیت ،هاي اخیر طی سال

و معرفی اعضاء، سعی بر آن شده که هر چه بیشتر با مرکز پیارك در فرانسه ارتباط الزم  اي ونقل جاده راهداري و حمل
براي هر یک  اي عضو مکاتبهیا دو اعضایی که براي این مجمع در نظر گرفته شده شامل یک عضو اصلی و یک . برقرار شود

  :باشند ر میمندرج در زیهاي ویژه  و کارگروهگانه  18هاي  از کمیته
  

  ۲۰۱۶-۲۰۱۹هاي ويژه براي دوره  هاي تخصصي و كارگروه موضوعات راهبردي، كميته
   تأمين ماليمديريت و : ۱موضوع راهبردي   

  TC A.1 ونقل  عملكرد ادارات راه و حمل  
TC A.2 اي و توسعه اجتماعي جادهونقل  اقتصاد سيستم حمل  
TC A.3 مديريت ريسك  
TF A.1 هاي ابتكاري تأمين مالي با شيوه  
TF A.2 ونقل اي حمل هماهنگي متوليان ملي و منطقه  



 

  دسترسي و جابجايي: ۲موضوع راهبردي   
  TC B.1 ونقل هوشمند هاي حمل سيستم/ راه  برداري از شبكه بهره  
  TC B.2 نگهداري زمستاني راه  
  TC B.3 چندوجهي پايدار در نواحي مسكونيونقل  حمل  
  TC B.4 ونقل بار حمل  
  TF B.1 ارتباطات خودرويي  -راهكارهاي نوين در طرح راه و زيرساختV2I و V2V  

  

  ايمني: ۳موضوع راهبردي 
TC C.1 ونقل حملهاي ملي ايمني  برنامهها و  سياست  
TC C.2 راه تر هاي ايمن برداري زيرساخت طراحي و بهره  
TF C.1 ونقل هاي حمل پذيري زيرساخت كاهش مخاطرات و آسيب  

  

  زيرساخت: ۴موضوع راهبردي 
TC D.1  راهاي  هاي سرمايه زيرساختمديريت  
TC D.2 هاي راه  روسازي  
TC D.3 ي راهها پل  
TC D.4 تردد و عمليات خاكي راههاي كم   
TC D.5 هاي راه برداري از تونل بهره   

  

  وهوايي، محيط زيست و مديريت بحران تغييرات آب: ۵موضوع راهبردي 
TC E.1 هاي راه پذيري زيرساخت راهبردهاي انطباق و انعطاف  
TC E.2 برداري از راه محيطي در ساخت و بهره مالحظات زيست  
TC E.3 مديريت بحران  

  

       CTERM شناسي كميته اصطالح  
 

آقاي مهندس مهران قربانی سمت دبیر پیارك و  بوده،مهندس داود کشاورزیان ریاست پیارك در ایران بر عهده آقاي 
پیارك در  هبا توجه به اهداف اصلی مجمع جهانی راه، دبیرخان .باشند دار می مسؤولیت دبیرخانه پیارك در ایران را عهده

لحاظ امکانات و تسهیالت و چه به آل چه به  ایران با بازنگري در تشکیالت و اعضاي خود به جهت رسیدن به ترکیب ایده
هاي مختلف  لحاظ نیروهاي تخصصی فعال امیدوار است که بتواند در ارتقاي سطح دانش فنی و تخصصی زیرمجموعه

  .اي کشور سهم و نقش خود را ایفاء نماید ونقل جاده حمل
  
     

  يرخانه پيارك در ايراندب                                                                                   



 

  
  
  

  یادداشت
  

نیازمند استفاده از بخش وسیعی از خدمات  ونقل کشور، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولی اصلی صنعت حمل
رو ضروري است که  از این. باشد ونقل می برداري از اجزاي سیستم حمل مهندسی در زمینه طراحی، ساخت، نگهداري و بهره

دانش فنی مورد نیاز به طور مستمر در اختیار مدیران و کارشناسان مربوطه قرار گرفته تا نیازهاي مطالعاتی و تحقیقاتی آنها 
هاي وزارت راه و شهرسازي درصدد است  اي به عنوان یکی از معاونت ونقل جاده سازمان راهداري و حمل. مرتفع گردد

ف وزارت متبوع و انجام تحقیقات علمی ـ کاربردي در زمینه مسایل فنی هاي مختل ضمن شناسایی نیازهاي اساسی بخش
ي علمی و تخصصی ذیربط، آنهاونقل و همچنین استفاده از آخرین دستاوردها و انجام مبادالت علمی با مجامع و سازم حمل

هاي تخصصی، دانش   عه گزارشبر آن است تا با تهیه و تدوین مجمو سازماندر همین راستا این . به رفع این نیازها بپردازد
  . هاي مختلف وزارت متبوع و سایر متخصصان قرار دهد فنی مورد نیاز را به شکلی مناسب در اختیار بخش

هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس مهران قربانی دبیر مجمع جهانی راه در ایران و مدیرکل محترم  امید است که با تالش
ي افرادي که در تهیۀ این گزارش ما را یاري رساندند، ضمن تشکر و قدردانی، گامی مؤثر و همکار دفتر ایمنی و حریم راه

  . در جهت ایجاد تحول، نوآوري و ارتقاء عملکردها برداشته شود
  

  داود کشاورزیان
  اي ونقل جاده رییس سازمان راهداري و حمل

  نماینده اول پیارك در ایران
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

  بيانيه
  

به منظور ارتقاي  ۱۹۰۹يک سازمان غيرانتفاعي است که در سال ) PIARC -پيارک (مجمع جهاني راه 
  . شد تأسيساي  ونقل جاده المللي و ترويج پيشرفت در زمينه راهها و حمل هاي بين همکاري

پيارك تعريف گرديد و برنامه راهبردي نيز توسط  ۲۰۰۸-۲۰۱۱در برنامه راهبردي اين گزارش مطالعه موضوع 
اعضاي كميته فني متناظر با موضوع . شوراي مجمع جهاني راه متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو تصويب گرديد

  . اين گزارش، توسط كشورهاي عضو منصوب شدند
هاي مؤلفان  ه شده است، ديدگاهها و پيشنهادهايي كه در اين گزارش اراي گيري ها، نتيجه هر گونه نظرات، يافته

  باشد يا ادارات متبوع آنها نمي آنهاكننده نظرات سازم گزارش بوده و ضرورتاً منعكس
  

  .باشد به نشاني زير قابل دستيابي مي) پيارک(اين گزارش از تارنماي مجمع جهاني راه 
http://www.piarc.org 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد تمامي حقوق اين اثر به طور انحصاري متعلق به مجمع جهاني راه مي
  )پيارک(مجمع جهاني راه 

  دومساختمان گراند آرك، بال شمالي، طبقه 
  ، منطقه الدفانس، پاريس، فرانسه ۹۲۰۵۵

 ۹۷۸-۲-۸۴۰۶۰-۳۲۵-۲: المللي شماره استاندارد بين

  
 

http://www.piarc.org


 

  
  

ها  و راهبري فعاليت تدوين گرديده است) TC 4.2( هاي راه روسازي اين گزارش توسط گروه كاري چهارم كميته
  . صلب انجام شده است پذير و نيمه هاي انعطاف نيز توسط زيركميته روسازي

  :به شرح زير بودند كننده گزارش تهيهاعضاي گروه 
، سانتياگو كورو كابالرو )كانادا(، فرانسوا شانينيو )آلمان(بول واسر  ، رودي)هند(، سونيل بوزه )پرتغال(ماريا آزيودو 

، )اسپانيا(آدولفو گوئل ، )فرانسه(، ماري ترز گُو )يونان(، ديميتريس اوانجليديس )بريتانيا(، ريچارد اليوت )مكزيك(
، مالي كيتا )اسلووني(ويه ، پريموژ يورا)فنالند(، هايكي يامسا )كانادا(، ديويد هاين )مجارستان(آندراس گايالس 

آفريقاي (، توني لوييس )فرانسه(، فرانسوا لتودن )فرانسه(، فرانسوا دو الرا )اسلواكي(، يوزف كوماكا )مالزي(
، آندراس لويزوس )اسلووني(، ساشا ليوبيه )اسلووني(، الكساندر ليوبيه )مكزيك(، رافايل لمون لمون )جنوبي

، واسالو نويورت )كانادا(، تيم مورن )آفريقاي جنوبي(، رفيق لوو )جنوبي آفريقاي(، رونالدو لوريو )يونان(
، )لتوني(، زيگمانتاس پروِنِكاس )آفريقاي جنوبي(، بريان پري )آفريقاي جنوبي(رايان پاداواتان ، )جمهوري چك(

، ژان اتين )كبلژي(، مايك ساوثرن )آفريقاي جنوبي(، سعيد سليمان )سوئد(، صفوت سعيد )فرانسه(تيري سدران 
  ).سوئد(، مت وندل )هلند(، ژان فان در زوان )فرانسه(اوبان 

  
براي ) كانادا(و فرانسوا شانيون ) فرانسه(براي نسخه انگليسي، ماري ترز گُو ) كانادا(ويرايش گزارش را ديويد هاين 

  . نسخه فرانسه بر عهده داشتند
   .مسؤول كنترل كيفي گزارش بود) بريتانيا(برايان فرن 

ماري ترز گُو . بود) كانادا(صلب پيارك بر عهده ديويد هاين  پذير و نيمه هاي انعطاف رياست زيركميته روسازي
  . به ترتيب دبيران فرانسه زبان و اسپانيولي زبان كميته بودند) مكزيك(و رافايل لمون لمون ) فرانسه(

  . باشد در دسترس مي ISBN , 2013R09FR:۹۷۸- ۲-۸۴۰۶۰-۳۲۶-۹نسخه فرانسه اين گزارش با شماره مرجع 
  
  
  
  
 
 
 
 



  

 

  ها در زمینه روسازي راه پایش نوآوري
  

  فهرست مطالب
  

  صفحه                            عنوان
 ۱  ................................................................................................................................خالصه مديريتي

  ۳  ...............................................................................................................................................معرفي
  ۵  .........................................................................................................................................پيشينه - ۱
  ۷  ..................................................................................سازي نوآوري و صنعت راهسازي يکپارچه - ۲
  ۱۱ ....................................................................................هاي موجود نامه اصالح آيين/بکارگيري - ۱- ۲
 ۱۳ ................................................................................................هدايت نوآوري توسط کارفرما - ۲- ۲

 ۱۴ .........................................................................................................فرايندهاي سازماني ويژه - ٣- ٢

 ۲۰ ......................................................................هاي اعطاي گواهينامه هاي فني و برنامه توافقنامه - ۴- ۲

 ۲۳ ..........................................پيشنهادهاي مهندسي ارزش از سوي پيمانکار قبل از انجام مناقصه -٥- ٢

  ۲۵  ....................................پيشنهادهاي مهندسي ارزش توسط پيمانکاران بعد از برگزاري مناقصه - ٦- ٢
 ۲۵ ..................................................قراردادهاي با ضمانت بلندمدت و قراردادهاي عملکرد نهايي - ٧- ٢

 ۲۶ .............................................................مشارکت دولتي و خصوصي و قراردادهاي انحصاري - ٨- ٢

 ۲۸ ...................................................................................................................................خالصه - ٩- ٢

 ۲۹ ....................................................................................................هاي نوآوري موجود شيت فکت - ۳

 ۳۳ .................................................................شوند هايي که در حال حاضر به کار گرفته مي نوآوري - ۴
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  خالصه مديريتي

  
و  يدر طراحهاي ابتكاري  روش يريو بکارگ يابيراه، توسعه، ارز يمجمع جهان ۲۰۱۱ يال ۲۰۰۸ه كاري در دور

و  آنهاکه توسط سازم ابتكاريهاي  استيس يتمام يابيارزن مهم، با يا. قرار گرفت يساخت راه مورد بررس
به انجام رسيد  يکاربردهاي  و مثال ياتو با تمرکز بر تجرب است  هکار گرفته شد  راه بهدر حوزه  يدولت هاي هدستگا

 بررسي، )ها ينظارت بر نوآور( راهبردهان يهدف از ا. شودکمک ابتكاري  راهبردهاي  هتوسع يگران برايبه دتا 
، ييايجهت بهبود پاها در  يتا مشخص گردد کدام نوآور بودراه هاي  يروساز ير در ساخت و نگهداريتحوالت اخ

ي آنهادر سازمها  ينوآور  هدهند توسعههاي  رساختين، زيعالوه بر ا. اند هشد ايجادمجدد از راه   هافت و استفاديباز
  .قرار گرفت يابيز مورد ارزيراه ن يمتول

هدف از . ع شديمتناظرشان توز يته و کشورهايکم ين اعضايجاد و بيا ينوآور الزاماتدر رابطه با  يا مهپرسشنا
  . نشده بود ساييشناندگان کشورها به طور کامل يکه از نظر نمابود  ينوآور الزاماتاز  يگاهديجاد ديپرسشنامه ا

به همراه ها  استين سيا ياصل يو مبان شناسايي شد ياست در نوآوريدر مجموع هشت گونه ساز اين تحقيق، 
رقابت  يمانکاران را برايتواند مهندسان و پ يم "ينوآور" مطالعه نشان دادن يا. ديد و مضراتشان مشخص گرديفوا

م يات ترميو حداقل نمودن اثر عملها  رساختيز يبردار هش عمر بهرين امر با افزايا. ديآماده نما يجهان يدر بازارها
دولتمردان، صنعت و  ميان يش همکاريبا افزا. گردد ميسر يکم م  هنير با صرف هزيراه بر کاربران مس يو نگهدار

ها،  استيها، س رساختيز يمنينه و بهبود ايکاهش زمان و هز يکه برا آيد مين امکان فراهم يدانشگاه، ا
 گردد مي يت منجر به سوددهيخاص در نها يک نوآوريچند  هر. دوين شودت يديجد يهافرايندو ها  دستورالعمل

 ينوآور در آنبايد در يشتر به سود ب يابيدست ي، برا)باشد ها هنيد کاهش در هزتوان ميآن  هاي هاز جنب يکتنها يکه (
ند در باش ليکه ما است ين و وجود همکارانياديبنهاي  ازمند انجام پژوهشين ن امر عموماًيا. گذاري نمود سرمايه

  .باشند يتجاريا  فناوري، يمال توانند ها مي سکين ريا. نديسک نمايرها  ينوآور  هتوسع يراستا
و هر کدام از آنها  است هآن وجود داشت يدر معرف يمتفاوت هاي يهم که رويد بدانيبا ي،ک نوآوري يابيدر هنگام ارز

 يرياز مراحل بکارگ ينجا، شرح مختصريشده در ا ارايه هاي هنيگز. خاص خود را داردهاي  سکيد و ريفوا
  .كند مي توصيفو اجرا را  يطراحهاي  کياست نوآورانه، تکنيهمزمان س

  :را گرفت که عبارتند از يج متعددينتا توان ميها  ينوآور يرياز بکارگ
 باشد؛ پروژه متعهد مي انمديرنياز به  ،ها نوآوري كردن براي اجرايي 
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 است، بايد مراتب احتياط را  توسط يک شرکت ديگر استفاده شده که قبالً هايي بکارگيري نوآوري مدر هنگا
است، ممکن است در جاي ديگر و براي   چرا که چيزي که در يک محل خوب عمل نموده. رعايت نمود

  ؛نكندديگر خوب عمل   يک پروژه
 خصوصاً  .بايد با احتياط انجام شود ها از يک کشور به کشور ديگر ترجمه روندهاي طراحي و دستورالعمل

  ؛نيستندآزمايش مشابه هاي  در مواقعي که روش
 چرا که نقصان تخصص در . تخصص بومي در بکارگيري و اجرايي نمودن يک نوآوري بسيار مهم است

  گردد؛ هاي جدي تواند منجر به چالش يک پيمانکار مي
  ؛استمهم  هاي مختلف به صورت عمومي و خصوصي بسيار همکاري در بخش ،موفقيتبه دستيابي براي  
 يقي دقارزيابي از آنها بايد  گسترده  ها بايد به صورت تدريجي به کار گرفته شوند و قبل از استفاده نوآوري

  ؛انجام شود
  هاي جديد تا زماني كه  سازي فناوري راهبري پيادهو منابعي براي وجود يك مدافع در بخش صنعت

  ؛فراواني دارداهميت  قرار گيرد،مورد قبول عام در صنعت نوآوري 
  بسيار مهم است؛ فناوريانجام پژوهش کافي و آزمايش، قبل از بکارگيري  
 براي به ثمر رساندن يک نوآوري، نظارت پيگير بر عملکرد آن امري حياتي است؛  
 ها منجر به افزايش استفاده از آنها  هايي براي بکارگيري و اجراي نوآوري ايجاد استاندارد و دستورالعمل

   خواهد شد؛
 باشد محافظت از حق مالکيت نوآوري عاملي کليدي براي پرورش آن مي.  

 ي، اطالعاتيريا بکارگيتوسعه  يتوسعه، چگونگ ييخاص، چرا يت نوآوريح کليتوض يبرا يد اسناديبا تاًينها
اطالعات  دريافت يات کسب شده و مشخصات افراد مرتبط برايت، تجربيو موفق فتشرياجرا، پ  هرامون نحويپ
  .شوده يو ته يگردآور يشتر در مواقع ضروريب
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  معرفي
  

ههاي  يروساز" ميته تخصصيکيك كارگروه در ، ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۴ فعاليت  هدر دور تركيب و ، مأمور "١را
 يم و نگهداريترمهاي  تيو فعال سازيساخت، باز تأثيرهاي کاهش  روش جود پيرامونوماطالعات سازي  هماهنگ

ن مناطق اطراف محل يو ساکن) يسازاهر هاي كارگاهعموم رانندگان و کارگران (بر کاربران راه  يروساز
  .شد وساز ساخت
 يمنيا يبهبود و ارتقا يبراهايي  حل راه: شد، عبارت بودند از آوري جمعاز پژوهش  يکه به عنوان بخش ياطالعات

الت يوساز در تعط ساخت هاي فعاليت شده براي ت وضعمقررامثال  يبرا(ن ي، قوانراهسازي انا کارگرير يکاربر مس
هاي  پاداش مانند(، کيفيت عملکرد )و غبارمثال کنترل گرد  يبرا( يطيحم زيست، مالحظات )ها ا شبيآخر هفته 

حصول  يخاص براهاي  ا روشي) بر کاربران راه يمنف تأثيرکاهش  يل زودتر از موعد پروژه برايتکم يمانکار برايپ
  .غيرهرد و ينپذ نامطلوب تأثير وساز ساختهاي  تيفعال ازک يان ترافينکه جرياز انان ياطم

 راه راه و صنعت ساخت يد در طراحيجدهاي  روش يريو بکارگ يابي، ارز، توسعه۲۰۱۱ تا ۲۰۰۸ زماني  در بازه
کارفرمايان در مورد يک به کار گرفته شده توسط  يو روندهاها  استيس يتمام. شد يتر بررس مفصلبه طور 

  هگران در توسعيه دمورد ارزيابي قرار گرفت تا ب يات کاربرديو تجرب يياجراهاي  با تمرکز بر مثالنوآوري، 
  .کمک کنند ينوآورهاي  ياستراتژ

راهبردي   هدر برنامها  يبا موضوع نظارت بر نوآور )TC D.2( راههاي  يروسازه تيتوسط کمتخصصي  ن گزارشيا
م و ير در ساخت و ترميرات اخييتغ بررسي، برنامهن يهدف از ا. است  هه شديته ،۲۰۱۱ تا ۲۰۰۸دوره در  پيارك

  هافت و استفاديراه، باز دوامبهبود  يدر راستاها  ينوآور ييراه بود تا مشخص شود در چه جاها يروساز ينگهدار
، صورت ها ترويج نوآوريبراي ادارات راه هاي  فعاليتاز  يابيک ارزيعالوه، به . اند هشد يمعرفاز مصالح مجدد 
  .گرفت

م نمودن مطالعات يو با سه ادارات راه يات عمليتجرب آوري جمعق ين گزارش از طريشده در ا ارايهاطالعات 
  .است  هشد تهيهآنها  يکارگروه و کشورها يع از اعضايوس  هک مجموعياز  يمورد

    

                                                   
1. Road pavements 
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  پيشينه -۱

به طور . باشد مي ديجد  هليا وسيده، روش يک اي مثالًد يز جديک چي يمعرفبه معناي " ١ينوآور"در فرهنگ لغت، 
هاي  هاي مديريتي و چه فناوري روش  يطه، چه در حونقل حملموضوع   هدر محدود ينوآور يمشخص، معرف
د قابل يد منجر به فواتوان مي، رسد ميساخت   هنيو کاهش زمان و هز يمنيکه بحث به بهبود ا يساخت، هنگام

  .گردد يتوجه
مشخص را دارد  يک نوآوري يريا بکارگيبه انتخاب  يليتما ،خاص يک کارفرمايا يآ شودد مشخص يدر ابتدا با

ک در ساخت يا خرده الستي گدازي آهن  ههمانند روبار يجانب  هک فرآورديا استفاده از يافت يمثال، باز يبرا. ريا خي
با  يا حتيرد يد به طور گسترده مورد استفاده قرار بگتوان مي بنابراين باشد، اهميت ملي داشتهراه، ممکن است 

عمر   هچرخ  هنيز هزيدر آنال تواند مي يطيمح زيستو  ياجتماع هاي هنيهمچنان که هز. دشو ياجبارقانونگذاري 
د با هم مطابقت يع بايوس  هقبل از استفاد يتر احتمال اضافه هاي هنيو هز يعيبر حفظ منابع طب آنها تأثيرد، وارد شو

  .داده شوند
 يابيآن را ارز يو فن ي، ماليطيمح ستيز هاي هخاص، جنب يک نوآوري يريا صنعت، قبل از به کارگي ادارات راه

  :د، ماننهستند عملکرد مبتني بر عموماًها  يابين ارزيا. كنند مي
 ؛ساير ادارات راه  ياتو ارزيابي تجرب پايش  

 سازي و مدلسازي عملکرد نوآوري؛ شبيه  

 هاي آزمايشگاهي و اعتبارسنجي خصوصيات مواد و مصالح؛ تست  

 شامل قطعات، مسيرها  تواند يکه م(هاي تست ميداني و ساخت نمونه  هاي سريع آزمايشگاهي، سايت تست
  ؛ و)باشد... و 

  مدت عملکردبلند پايشابعاد واقعي و  درساخت.  

  . مربوط به خود را داردهاي  سکيده و رينه، فايفوق هزهاي  روشک از يهر 

                                                   
1. Innovation 
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استفاده مثال، اگر  يبرا. قرار دهد تأثيرت بکارگيري يک نوآوري را تحت د وسعت و سرعتوان ميز يط بازار نيشرا
 براياز کار  يباشد و احجام قابل توجهكرده  ياجباررا آن از  هاستفاد يك اداره راها يمطلوب باشد  يک نوآوري از
 يآن نوآور سازي فراهممربوط به هاي  زات و تخصصيشود، صنعت بالفاصله در تجه ريزي برنامهک سال ي

  .خواهد نمود يگذار سرمايه
بر سر راه  يد موانعيبااستانداردها را ن. گيرد ميآن انجام  براي ياستانداردساز ،پس از يادگيري کامل يک نوآوري

، استانداردها دهد نشان ميچنان که آمار . شوند در نظر گرفته مي فرايندعنوان نتايج  دانست، بلکه به ينوآور
ج ياهداف را در قالب نتا سازند ميرا قادر  ادارات راها استاندارده. باشند مي ينوآوراز يک ن بخش يتر پراستفاده

ن يبه انظر هدف مورد  يساز شفاف براي توانند مي ادارات راهمانکارها و يپه جينتدر . ح دهنديمورد انتظار توض
  .استانداردها رجوع کنند

 رايهرچند، ب. نوآوري به کار بست ترويجبراي  توان ميرا " مشخصات عملکردي"مانند  هاي خاص روش برخي
مورد استفاده ها  نوع قراردادها، نوآوريهاي مرتبط با اين  برآورده کردن اين مشخصات و با در نظر گرفتن ضمانت

کنندگان و تقسيم ريسک عادالنه  نوع رقابت، شرکت. يافتگي و تکامل رسيده باشند ي بااليي از توسعه به درجه دباي
در  فناوريکارفرماياني که عالقمند به پيشرفت . باشد هاي استفاده از اين نوع قرارداد مي فرض بين عوامل نيز از پيش

ها و ابزارهاي  توانند روش يافتگي يک نوآوري مي باشند، بدون در نظر گرفتن سطح توسعه وسازي ميصنعت ر
  :هاي بالقوه عبارتند از هايي از اين روش مثال. تري را به کار گيرند رايج
  هاي رايج مورد استفاده؛ به عبارت ديگر، کنترل دقيق استانداردهاي طراحي و  روشمديريت مناسب ابزار و

مجدد و   براي استفاده ريزي برنامهتر و  کيفيت ساخت با هدف ساخت روسازي با عمر مفيد طوالني
 هاي موجود؛ و سازه روسازيبازيافت مصالح 

 قراردادي که ظهور يک نوآوري و ورود آن به بازار را  الزاماتها و  نامه قوانين و آيين گيريپذيرش و بکار
 هاي موجود باشد؛ روشساير به رقابت با  سرعت دهد تا پس از معرفي شدن قادر

  از ديگر اهداف آن . باشد هاي ترميم و نگهداري روسازي نمي کاهش هزينه تنها فناوريهدف پيشرفت
ساكنان و  وساز ساختبر کاربران مسير، کارگران  وساز ساختکار  تأثيرپايدار و کاهش   مشارکت در توسعه

 .باشد راه مي حاشيه
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  سازينوآوري و صنعت راه سازي يکپارچه -۲
براي  شانيدر کشورها ادارات راهتوسط  مورد استفاده هاي يمش خطبا طرح يک مثال، به اصول اوليه  ن بخشيا

ا ي يخاص سازمان يهافرايندراه ممکن است  ادارهک يمواقع،  يدر برخ. پردازد ميها  پرورش نوآوري
 ، بر١يداريشتر بر پايد بيکأبا ت ادارات راهمثال،  يبرا. داشته باشدها  يکردن نوآور يياجرا يبراهايي  دستورالعمل

ل روشن، صنعت راه به عنوان استفاده يبه دال. كنند ميتمرکز  يمجدد از مصالح روسازه افت و استفاديباز روي
شناخته ها مجدد از آن  هو استفاد يتافياز مصالح باز يريگ بهره يبرا اي نهيمصالح خام، اغلب به عنوان گز ياصل  هکنند
ن مصالح يا يريبکارگ يبراهايي  نان به دنبال فرصتياست که کارآفر روشنط بازار، يشرا در نظر گرفتنبا . شود مي

 يگريدهاي  تيمسؤولمالکان راه  يبرا. سودآور استبسيار  يکه از نظر اقتصاد ، چراباشند مي) يافتيمصالح باز(
، نوع مصالح استنشان داده شده  ۱طور که در شکل  همان. رود يقرارداد فراتر م يچارچوب زماند که از وجود دار

  . گذار باشدتأثيرعمر قرارداد   راه در طول دوره يم و نگهداريترمهاي  يريگ ميد بر تصمتوان ميمورد استفاده 
  

  
  سازيارتباط بین مصالح راه نمودار .1شکل 

                                                   
1. Sustainability 

خصوصيات 
 مصالح

استفاده و 
 نگهداري

 توليد

 وساز ساخت

 استفاده مفيد

 آالينده/ پسماند

 انرژي

استفاده و 
 نگهداري

 تخريب

 استفاده مجدد از مصالح

 تأمين مصالح خام

 بازيافت مواد زايد

 مصالح خام اصلي
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، به عنوان باشد ميد فوالد يتول يجانب  هفرآوردک يکه  گدازي آهن  ه، روبار۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ هاي هدر کانادا در ده
پس از گذشت . ع مورد استفاده قرار گرفتيبه طور وس يآسفالتهاي  در مخلوط) توپکا(ه يرو  يهسنگدانه آسفالت ال

 گدازي روباره آهن يمحتوآنها   که مخلوط يآسفالتهاي  روسازي، مشاهده شد در برداري بهرهسال از  ۱۰حدود 
شده اجرا هاي اليهازمند برداشت و تخريب هزاران تن مصالح است که ني  هاي شديدي ايجاد شده ترکاست،   هبود
نسبت  ين روشادر  ها هبهبود سنگدان يمال  هنيمشخص شد، هز يعملکرد روساز و يمشکالت فن بررسي .باشد مي

  .گيرد ميمورد استفاده قرار ندر کانادا گر يد گدازي آهنه وباررلذا . استج و مرسوم گرانتر يفاده از منابع رااست  هب
ط اشتغال و ينده داشته باشند چرا که شرايدر آ يا نهيعواقب پرهز توانند مي اند هکه در گذشته گرفته شدهايي  ميتصم
آسفالت  يکه در گذشته به عنوان افزودن(ر و آزبست يهمچون ق يمحصوالت. دنير نماييتغ توانند ميست يط زيمح

دارد، بر  يکه بر سالمتيي آنهاي، به علت زروسازي گزافي را براي برداشت اليه  ينه، هز)گرفت يم رمورد استفاده قرا
. نمايد ميگوشزد  مالکان راه را به آنها مجدداًهاي  تيمسؤول، شرايط ريياحتمال تغ. دهد ميدوش کارفرماها قرار 

. شود ميرانه به کار گرفته يار سختگيبسهاي  ستم از دستورالعمليک سيد، مثال در هلند در رابطه با نشت موا ايبر
سوزاندن  ن بردن آن باياز ب ياست کليک محصول سرطانزا، سيبه عنوان ) ات آسفالت استيکه از محتو(ر يق رايب

 نامه آييندر اروپا، . است هشد يياست در آن اجراين سيدر جهان است که ا يهلند تنها کشور. باشد مي هدر کور
۲۰۰/۱۹۰۷ EC در مات يتصم يبرخ ،ييايميت مواد شيت و محدوديصالح تأييدهاي ثبت، ارزيابي،  در موضوع

  .دهد ميقرار  تأثيرافت مواد را تحت يباز خصوص
مانکار قرار يار پيات و ساختمان مصالح در اختيرامون خصوصيپ ي، مالک راه اطالعاتيراهدارهاي  تيفعال يبرا

دارد،  يدر پ يمالهاي  سکين مواد در ساخت راه چه ريفاده از ااست هن نکته کياز ا يبه منظور آگاه. خواهد داد
  :ن اطالعات آگاه باشديد از ايمانکار بايپ

  ؛)نه فقط از نظر فني(مصالح را دوباره بازيافت نمود  توان ميآيا 

 نندک المللي پيروي مي حيطي بينم زيستهاي  آيا اين مواد از دستورالعمل.  

 براي مثالت يريو مد يبررس يرا برا ياديار زيبس هاي هنين اطالعات نباشد، هزيا  يهقادر به ته يك اداره راهاگر 
  هرنديدر برگ ،خوب يستم ثبت و مستندسازيک سيلذا . شدخواهد  متحملده شده از سطح راه يآسفالت تراش

در . باشد مي، الزم است  هو در کجا به کار گرفته شد ياتيبا چه خصوص ي،نکه چه مصالحيبر ا يمبن ياطالعات
ک، ضخامت يل ماستيآزبست با تشک. دشآزبست افزوده  يساخت راه به بتن آسفالت ي، برا۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ هاي هده
گذشت از  پس. ش داديرا افزا ياستفاده از آزبست عمر بتن آسفالت. دهد ميش يافزا ها هر را در اطراف سنگدانيق  يهال

وجود آزبست در بتن  يبررس ياز است برايخطرناک است و حاال، ن يسالمت ين ماده برايد ايمشخص گردي مدت
ن يدر هنگام برداشتن ا يمخصوص ياطين ماده، اقدامات احتيدا شدن ايرد و در صورت پيش انجام گيآزما يآسفالت
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  هز نبوده و ماداد مجيجدهاي  در آسفالتن آسفالت ياز ا دمجدي  هن استفاديهمچن. رديد انجام گيه آسفالت بايال
  .د دفع گردديبا متعاقباًخطرناک محسوب شده و  زايد  هک ماديحاصله  يافتيباز

 يصنعتشود،  بدون هيچ مشكلي استفاده مي )ستيط زيا ضد محيمضر ( ها هن فرآوردياز ادر جاهايي كه صنعت راه 
از يدر صنعت راه مورد ن يافتيرش محصوالت بازيپذ يبرا يديجد  هلذا فلسف .آيد فناوري قديمي به نظر ميبا 

ک يفاده از است ميزان بدون مشكل بودن  يبررس هدف آن که است  هجاد شديا يگير تصميمک مدل يدر هلند . است
نخورده بدون مشکل به نظر  ستمواد خام د شده با افت آسفالت ساختهيباز به طور كلي .است يافتيبازي  هماد
  . ح نباشدين حرف صحيممکن است اگاهي اوقات چند  هر رسد مي

مانند در  ات آزبستيچرا که محتو .است  هساز شد حاال مشکل ،در گذشته ها هسنگدان يدر آلمان، استفاده از برخ
نده چه يدر آ كه بيني كرد پيش توان ميهر چند ن. به همراه دارد يدن آسفالت مشکالتيدر هنگام تراش ها هسنگدان

هاي اشتباه  ، تصميمندهيتا در آ را تا حد امکان به کار گرفت يش خواهد آمد، اما الزم است دانش کنونيپ يطيشرا
  . اند هنقص نبودو بدون  اغلب كاملگذشته  هاي ميتصم است  هتجربه نشان داد. نگردند افسوسگذشته موجب 

کنترل  يرابا يد استفاده نمود يمشخص نبا  هنيک گزيا از يکه آ كرداستفاده  يمدل هلندتوان از  براي اين منظور مي
 هشد يموضوع معرف ۵ ،مدل اين در. [Crow 2007] در نظر گرفته شودچه معيارهايي بايد  ياحتمال يمنف هاي هجنب

  :هستندمهم  يگير تصميمکه در  است 
 ؛و صنعت شهروندانت از نظر يمقبول. ۱

کارمندان، کاربران و ساکنان مناطق  يرابو سالمت را  يمنياهاي  سکير ين موضوع تمامي؛ ابهداشت و امنيت. ۲
 ؛گيرد ميمجاور در بر 

ط ير محبم يرمستقيم و غيات مستقتأثير، پيراموني يکيزيط في، محيطيمح زيستل يو مسا راکط يت محيفيک. ۳
 ست و آثار بلندمدت؛يز

  ؛مجدد  همصالح و امکان استفاد يين عوامل مختلف، احتمال شناسايبها  سکيم ريشامل تقس: ت و کنترليريمد. ۴
ل به ي، بازار، تما)آسفالت  يهال(برداشت  هاي هني، هزينگهدار هاي هنيهز: ن ابعاديتر عيدر وس يل اقتصاديمسا. ۵

  .ييزا بر اشتغال تأثيرو  يل نوآوري، پتانسيگذار سرمايه
استفاده . دين نماييک انتخاب مشخص را تعيات تأثيرد توان مي، فرد باشد مي يآگاه  يهن مدل که بر پايبا استفاده از ا

چنانچه محصول مورد نظر بر اساس يك . شود ميشنهاد يدر مورد مواد احتماالً خطرناک پ به ويژهمدل ن يااز 
مقايسه با ديگر مصالح يا ساير كاربردهاي توان در خصوص  ميقابل قبول باشد، ) توسط بازار(رويكرد يكپارچه 

  .گيري نمود تصميم) مواد زايد(هاي جانبي  ممكن فرآورده
ن ماده به يا. است  هد شديتول ١خاکستر کوره ير قابل توجهيدولت، مقادهاي  استيمثال در هلند، به علت س يبرا
ن مصالح، يفاده از ااست  است  همشخص شد .گيرد ميمجدداً مورد استفاده قرار خاكريزي  يا دفن شدن برايدپو  يجا

                                                   
1. Incineration Bottom Ash 
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ت کنترل، تنها يو قابل يطيمح زيست مسايله ين همه، با توجيبا ا. دهد مياب را کاهش يمصالح خام کماستفاده از 
کرد فرد کامالً ين رويبا ا. باشد ميهر پروژه قابل قبول  يبه ازا) شتريا بيهزار تن  ۱۰۰(ن مواد ياز ا زياد  هاستفاد

د توان ميافت شد يکه مصالح باز يزمانه نديو در آ )فعال يک دپويمثالً ( وجود داردکجا مصالح در داند که  يم
ن ياستفاده از ا يبرا يخاکستر کوره، به دنبال راه يمنف يبازار، با توجه به ارزش اقتصاد. رديمورد استفاده قرار گ

  .باشد مي يجه سود اقتصاديماده در آسفالت و بتن و در نت
مردم قبول  مثالً. ن مدل وجود دارديدر استفاده از ا يتوجهقابل هاي  سکير دهد مياستفاده از مدل به وضوح نشان 

از موارد کاربرد  يکي. رديگ رشان مورد استفاده قراهاي هدر خان است هن مواد ساخته شديکه با ا ينخواهند کرد که بتن
افت ياست که مصالح باز يمعن دينم بازيافتي ايجادشده بستي، اما سباشد مي يرون از محل زندگين مصالح تنها بيا

 ).جاد گردديرانه ايار سختگيبسه ستم محدودکننديک سينکه يمگر ا(استفاده خواهد شد  ها هشده در بتن داخل خان
در صورت  يحت دارد ووجود نن مصالح يابراي محل استفاده  يکنترل و مستندساز اد داشت که عموماًيد به يبا

زان استفاده از يش ميمدت آن افزابلنداز عواقب . ت آن وجود دارديوفق، باز هم امکان عدم ميستمين سيوجود چن
گر مورد يدكاربردهاي از آن،  يکنونه استفاد م بر آن شد که عالوه بريلذا تصم. باشد ميخاکستر کوره در تمام کشور 

  .رديقبول قرار نگ
د در نظر گرفته يست ندارند بايز طيمح يرو يمنف تأثيرز يم نيطور مستقه ب يکه حت يموارد يآثار بلندمدت برا

 باًيتقر يياروپا يدر کشورها. باشد ميج يرا شک رويافت آسفالت ياز کشورها باز ياريمثال، در بس يبرا. شود
مورد  يفيکنترل کهاي  ستمي، سRAPبا  د شدهيد توليت آسفالت جديفيکنترل ک يبرا. شود ميافت يباز RAP١ يتمام

ته مورد يسکوزيرا از نظر و يمير آسفالت قديد قير مورد استفاده، بايق ن نوعييتع يمعموالً برا. گيرند مياستفاده قرار 
است که تنوع  ين معنيبه ا غيرهو  ٢ها ساز جوان ،ها يمرها، افزودنياز پل ياريش استفاده از بسيافزا. قرار داد يبررس

RAP  که در وجود دارد احتمال اين  ،هجينتدر . افتيش خواهد يافت افزايستم بازيس يآن بر رو تأثير وباال بوده
ا به يرممکن است يافت آن غيا بازين علت که يبه ا(سر باز زنند  آسفالت از انواع يافت برخيمانکارها از بازينده پيآ

  .)افت داشته باشديستم بازيدر بر هم زدن س ييسک بااليخاطر موارد گفته شده ممکن است ر
ست از يمجبور ن يکه کس چرا. ياست نه در سطح قرارداد ي، استفاده از آن در سطح ملن مدلين کاربرد از ايبهتر

از  هحاصل  هجيبر اساس نت. ديخود استفاده نما قوانين د از ضوابط وتوان مي اداره راها هر يهر کشور  آن استفاده کند،
رد تا يد در نظر بگيرا با يچه مواردنکه يا ايقابل قبول است  يد انتخاب کند که چه راه حلي، شخص بافرايندن يا
  .ديرا متعادل نماها  سکير

نقاط و مشخص نمودن  ينوآوري  هاي حاکم در زمينه استين سياديرامون اصول بنيپ ير شامل مباحثيزهاي  بخش
  :يي شدشناسا هاي عمده زير با تفاوت استيس ۸در مجموع . باشد ها ميآنمثبت و منفي 

                                                   
1. Reclaimed Asphalt Pavement 
2. Rejuvenators 
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 ما و پيمانکار وجود دارد؛ريسک مشترکي که بين کارفر 

 سريع آن انجام   مجدد و توسعه  هرفتار و عملکرد نوآوري به منظور استفاد تأييدارزيابي فني که براي  فرايند
 .گيرد مي

  :شود ادامه ارايه ميدر  اند هکه مرور شد ييها استياز س يفهرست
 موجود؛ هاي نامه آييناصالح /يريکارگب. ۱

  ؛اداره راهتوسط  ينوآور هدايت. ۲
 ؛ ويژه يسازمان يهافرايند. ۳

 ؛ها هناميو گواه يفن هاي هموافقتنام يبرا ريزي برنامه. ۴

 مانکار قبل از عقد قرارداد؛يپ يارزش از سو يمهندس پيشنهاد. ۵

 پروژه؛ يمانکار بعد از واگذاريپ يارزش از سو يمهندس پيشنهاد. ۶

 مانکار؛يپروژه توسط پ يانيمناسب پامدت و عملکرد بلندضمانت عملکرد مناسب در . ۷

 .يو دولت يمشارکت بخش خصوص. ۸

  .اند از موارد فوق توضيح داده شدهک يهر  يبعدهاي  در بخش
  
  هاي موجود نامه اصالح آيين/بکارگيري - ۱- ۲

، ها نامه آيينن يا. استوار است يروساز يات عملکردي، بر اساس خصوصييبر عملکرد و کارا يمبتن هاي نامه آيين
عمر ي  هچرخ هاي هنيست و هزيط زيش، محي، آسايک، دسترسيتراف يمنيمحصول را که مرتبط با اهاي  ييکارا
، ها هخواست ي، مشخص نمودن و هدفگذارييعملکرد و کارا بر يمبتن هاي نامه آييناساس . کنند ميف يتوص ،باشد مي

مصالح آسفالت در سوئد را بر اساس  يعملکرد نامه آيينثال، م يبرا. باشد مي يروساز ييبا توجه به عملکرد نها
ات يخصوص(بر عملکرد  ي، مبتن)عملکرد در طول زمان(از عملکرد  يبيبه عنوان ترک توان مي PIARCح يتوض
  .نمود يبند دسته) ييات محصول نهايخصوص( ييات نهايو خصوص) نياديبن يکيمکان
. سازد ميآن ممکن  يات عملکرديرا بر اساس خصوص يروساز يابيدر سوئد، ارز يروساز يکنون نامه آيين

 ياز فاکتورها يکيآنها،  يات ساختمانيف مصالح با خصوصيصوت يش برايو مناسب آزما يکاربردهاي  روش
را با  يو عملکرد يا ات سازهيکه خصوص هايي نامه آيين. باشد ميبر عملکرد  يمبتن هاي نامه آيينجاد يا يبرا ياتيح

که  يهدف يبرا يريق حبا مصالهايي  که مخلوط دهد مينان را به ما ين اطمي، ااست ههم به طور مناسب در نظر گرفت
هاي  د، پخش و تراکم مخلوطيتول تأثيرن در نظر گرفتن يهمچن .اند هشد يطراح ،قرار است به کار برده شوند

هاي  روش .ش نموديآزمارا  ييد محصول نهايفقط نبا براينبنا. باشد مي ياتيح يش امريآزماهاي  در روش يآسفالت
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د آنقدر قابل اتکا باشند که بتوان از آنها يو با اند هدرايج انتخاب ش كاربردهاينامه براي  آيينشده در  ذکرش يآزما
  .استفاده نمود يک روسازيستيمکان ين طراحيو همچن يآسفالتهاي  ت مخلوطيفيکنترل ک يبرا

نه مخلوط  است يه از روسازيهر ال الزامات معرفي ييا کارايآسفالت سوئد از نظر عملکرد   نامه آيين يمبنا
را از جمله مقاومت  الزاماتي بايد ييوهوا آبط يک و شرايتراف ياساس با توجه به بارگذاريه مثال، ال يبرا. يآسفالت

د در يبا يچه نوع مخلوط کند ميسوئد مشخص ن  نامه آيين، با اين وجود. برآورده سازد يخستگهاي  در برابر ترک
  .شوداساس استفاده   يهال

 بيني پيشز باال رفته و يت کار نيفيافت اما کيش يافزا يراساخت مقد  هني، هزها نامه آيينن ياستفاده از ا يبر مبنا
  .است  هشتر شديدرصد ب ۳۰در حدود  يعمر روساز شود مي

مقاوم در   يهک اليبه عنوان ) SMA( سنگي کيآسفالت ماست ،ک بااليبا حجم تراف ييها هجاد يبرا يدر اسلوون
 يانجمن روساز  هليبه وس يديجد يفن هاي نامه آيين، ين معرفياز ا يبه عنوان بخش. ديگرد يمعرف يبرابر خوردگ

). آلمان ZTVمشابه آسفالت ( ١دين گرديز تدوين SMA پيوست ۱۹۹۷ سال ف و دريتعر) ZAS( يلوونسا يآسفالت
انتشار ) ياسلوون يراههاه ادار( DRSC  هليبه وس ۲۰۰۰ه شد و در سال يته ZASاصالح شده توسط   نامه آيينن يا
" دانه ک درشتيآسفالت ماست :ريق هاي يهال :TSC 06.412:2001" يفن  نامه آيين يريبکارگ يبعد  همرحل. افتي
 ۵۰۰حدود ( اند هکه تا کنون کامل شد SMA هاي هپروژ يتمام. بود ۲۰۰۱در سال ) ههارا يبرا يفن  نامه آيين(
مربوطه در  ين موضوع در سند فنيشتر در رابطه با ايات بييجز. اند شدهانجام  نامه آيينن يا با استفاده از) لومتريک

  .است هآمد پيوست الف
ساخت  يدر ابتدا، برا. است  هشد ياجبار راههاي  هک در هميخرده الست يا، استفاده از آسفالت حاويدر اسپان

با . گر کشورها استفاده شديش ديآزماهاي  و روش ها نامه آييناز با استفاده از خرده الستيک از راه  يقطعات متعدد
 يمناسب يياياسپان هاي نامه آييننموده و  تدوينرا  ها نامه آيينن يا ايراه اسپاني  هسسؤ، مآميز تيموفق دستيابي به نتايج

استفاده شد و با توجه به  نيز يگريد هاي هدر پروژ ها نامه آيينن ياز ا. منتشر نمود ها هپروژ ياستفاده در تمام يبرا
  .باشند ميدر حال اصالح  ها هن پروژيات ايتجرب

استفاده از آن مورد  يطيمح زيستل يست اما به دالين يک اجباريالستحاوي خرده در پرتغال، استفاده از آسفالت 
 ياستانداردسازسازمان گنجد،  ينم يياروپا يدر استانداردهاک يالستحاوي خرده از آنجا که آسفالت . است ه توج

. منتشر نمود راد در محل يو تول ييشامل مخلوط نهاک يالستحاوي خرده آسفالت  ياستاندارد مل ،٢)IPQ( پرتغال
 ين دستورالعمل برايا. افتيتوسعه نيز و صنعت  ها هشگاه، دانشگايآزما يبا همکار يراجباريک دستورالعمل غي

 يز براين يقاتيتحق  هک برنامي. است  هاستفاده شد يک در بتن آسفالتيدنبال شد که در آنها از خرده الست هايي هپروژ
  .جاد شديه و ايته نامه آيينن يبودن ا يو کاربرد ييکارا ياعتبارسنج

                                                   
1. Annex for SMA of Special Technical Conditions PTP ScS 1989 
2. Portuguese Standardization Body 
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ه در هلند، به  ٢ييل محصول نهاي، قراردادها را از تحوباشد مي ها رساختيت زيريمد مسؤولكه  ١اداره را
با  ييخواستار عملکرد و کارا ين دولتمسؤوالستم، يس يبر اساس مهندس .ر دادييتغ ٣عملکرد محصول يقراردادها

هايي  فناوريا، مصالح و ه روشکه از  دهند مين انتخاب را يمانکاران اين منظور به پيو به ا باشند ميباال  يسطح
قت ين حقين حال، با توجه به ايبا ا. شود يروساز يعملکرد يازهاين نيمأند که منجر به تيساخت استفاده نما يبرا

. مجاز است  هشد تأييدها و مصالح  از روشاستفاده تنها ، باشد مي دولت  بر عهدهشه يبلندمدت همهاي  سکيکه ر
ک قرارداد، يگردد، قبل از مورد استفاده قرار گرفتن در  ارايهمانکار يک پيا روش کار خاص که توسط ي يهر نوآور

  .)مراجعه شود ۳-۳به بخش (گردد  يد اعتبارسنجيابتدا با
و  زايدمواد  يکه تنها در حالت آورده شد، بايد آگاه بود گدازي ه آهنکه در رابطه با آزبست و روبارهايي  با مثال
نده منجر به بروز مشکالت يار به صرفه بوده و در آيبس يکه از نظر اقتصاد شوند پذيرفته مي يجانب هاي هفرآورد
  . [PIARC 2008] ا استفاده مجدد از مصالح راه نگردديافت يدر باز ياحتمال

  
  هدايت نوآوري توسط کارفرما - ۲- ۲

ن يدر ا. كنند ميرا برگزار " ينوآور" ينارهاي، سم)MTO(و کانادا ينتارا ونقل حملهمانند وزارت  اداراتبرخي 
توسعه و  يمحتمل براهاي  يمانکارها نوآوريو پ ها هان، مشاوران، دانشگايکارمندان و کارکنان کارفرما ،نارهايسم

  .نمايند مي يشنهاد داده و بررسيرا پ يريبکارگ
مركز را که حاال با نام  ٤)CQTTR( اي كبك مركز انتقال فناوري جاده در کانادا،) MTQ(کبک  ونقل حملوزارت 

 ونقل حملتخصص  يو ارتقا دانشبه منظور انتقال  شود، ميشناخته  ٥)CQTTT( ونقل كبك انتقال فناوري حمل
شرفت يپ يبرا هايي هنموده و در پروژ حمايتنوآورانه را  هاي هن به طور مداوم پروژيهمچن MTQ. جاد نموديا

  . نمايد مي يمشارکت مال فناوري
استفاده اجباري از خرده الستيک تاير خودروها در   ، اهداف مشخصي از جمله٦در اسپانيا، قانون اقتصاد پايدار

  .كند كمك ميقانون اين اهداف در دستيابي به پيمانکار را  ،اين استفاده از نوآوري. كند را تعريف مي آسفالت
ي هاراه  هله اداريبه وس) UTCRCP(نازک بسيار وسته يمسلح پ يبتن ي، روسازجنوبي آفريقايدر  ۲۰۰۵در سال 

 يمناطق صنعت يبرا يبتنهاي  يدر روساز يناويدر اسکاند ين تکنولوژيا. شد يمعرف) SANRAL( جنوبي ريقايآف
 يک روسازيحاصل، ه فرآورد. دياستفاده گرد يفوالدهاي  پله عرش يساز مقاوم يبرا پس از آنافت و يتوسعه 

لن و فوالد يپروپ ياف پليال يکه حاو است) متر ميلي ۵۰(ار نازک يبا مقاومت باال، به شدت مسلح و بس يبتن
                                                   
1. Rijkswaterstaat 
2. Service Delivery 
3. Performance Contracts 
4. Centre Québécois de Transfert de Technologie Routière 
5. Centre Québécois de Transfert des Technologies des Transports 
6. Lay de Economia Sostenible 
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  هليبه وس ين نوآوريا. دشاستفاده  يروساز يسطح  يهبه عنوان ال به تنهايي UTCRCPن مورد، يدر ا. باشد مي
SANDAL هاي علمي و صنعتي شوراي پژوهش  هليقات آن به وسيتحق .ان نهاده شديو بن ييشناسا )CSIR(به  ١

  .شدتدوين استاندارد   نامه آيينک يمانکار، به صورت يات پيش تجربيد و همزمان با افزايانجام رس
 کند ميا يرا مه يقاتيانجام تحق يبرا يمنابع مال، )SAFETEA-LU( راههاي ملياليحه صالحيت  االت متحده،يدر ا

  هتوسع ي، براباشد ميون دالر يليم ۲۶که ساالنه  ين منابع ماليا. گردد مي يو نوآور فناوري  هکه منجر به توسع
ي آنهابا سازم يها، همکار ، کنفرانسها هکارگا ي، برگزاريشيآزما هاي هل پروژيپژوهش، تکم از طريق يفناور
  . شود مياستفاده  غيرهار و ذگ هيسرما
نقاط ضعف در  يبرخ يچون بررس يمدت را با اهدافبلندن و ياديبن يقاتيتحق زميني، ونقل حمل يقاتيتحقه برنام
 يتمام .نمايد ميرا عنوان  ريزي برنامهاست و يقات مرتبط با سيتحقو  يت ملياهمي با ، مشکالتيقات کنونيتحق
د با يبا جه محور بوده و لذاي، نتباشد مي يابيو ارز ييکارا گيري اندازه يبرا يکه شامل بخش يقاتيتحقهاي  تيفعال

  . ق سازگار باشديو تحق فناوري  هتوسع راهبردي  هبرنام
 راه سوئد اداره  به وسيله، ٢زونايمرطوب آر به روششده  افتيک بازيالست حاويدر سوئد، آسفالت  ۲۰۰۷در سال 

)SRA(مورد استفاده قرار گرفتايالت آريزونا آمريكا  در در ابتدا فراينداين . به صنعت روسازي معرفي شد ٣ .
، کاهش خوردگي ناشي دوام بيشتر. در سوئد، ارتقا و بهبود عملکرد روسازي بود فناوريعلت اصلي استفاده از اين 

پس از بررسي مفصل و بازديدهاي متعدد از  .و کاهش آلودگي صوتي از اهداف پروژه بودند تايرها آجاز 
را ي حاوي الستيك آسفالتبيندر تصميم گرفت تجهيزات الزم براي توليد  SRAهاي توليد در ديگر کشورها،  سايت

استفاده از آسفالت حاوي خرده الستيک بر محيط  تأثيرپژوهش آزمايشگاهي نيز براي بررسي  تعدادي. اجاره نمايد
زي هاي مشخص روسا ، تجهيزات، خرده الستيک و دانش را براي پيمانکارها در پروژهSRA. زيست انجام گرفت

  .تقسيم شد SRAريسک شکست بين پيمانکار و  ترتيبين دبو  مهيا نمود
  
  ي ويژههاي سازمانفرايند - ٣- ٢

ها  ، اين برنامهيکل به طور. بسيار فعال هستند ونقل حملهاي  نوآوري براي پروژه يدر ارتقا ادارات راهبسياري از 
ترويج توسط کارفرما، شده  تعريفبه نيازهاي اي براي پاسخگويي  هاي پژوهشي و توسعه حمايتبه کمک 

از نتايج تحقيق گرفته تا ارزيابي مصالح و محصوالت جديد با  ،بسيار متغير است هاييفرايندنتايج چنين . شوند مي
  .طراحي روسازي فرايندخصوصيات فني مورد نياز در يک  بيني پيشکاربرد و   زمينه گرفتندر نظر 

  

                                                   
1. Council for Scientific and Industrial Research 
2. Arizona Wet Method 
3. Swedish Road Administration 
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  هلند

 يبرا يديکل ييازاج يشد، حاو ين ماليمتأ، )RWS(راه هلند  اداره  هليکه به وس" ندهيآ سوي به ييراهها"  هپروژ
هاي  تيمسؤولو ها  سکيم ريا تقسيکاهش ن امر با يا. باشند مي يم و نگهداريترمهاي  روشع يکمک به ظهور سر

که بعداً به  است يمانکارانين پيمناقصه ب يبرگزار حامين پروژه، يا. دشو ميسر ي، مينوآور هط بوبمر يقانون
  يهاول  هنموده و نسبت به ساخت نمون يابيرا ارز يد نوآوريتا فوا شوند مي ين ماليو تأم بندي رتبه RWSي  هليوس

 هاي هديا. است  هنشان داده شدها آن يو اعتبارسنج ينوآور يچهار منبع احتمال ۲در شکل . نديآن اقدام نما
سپس . جاد گردنديا RWSا چالش از طرف يک درخواست يا در پاسخ به يخود بازار   هليبه وس توانند ها مي ينوآور

تا  يهدف نوآور تأثيرا يدارند؟ آ ين سازگاريا با قوانيآ: گردد مي يبررسهاي نوآوري  هدياو معتبر بودن اجرايي 
ها  ينوآور يبررس يبرا خاصي را هاي هگرو RWSسک آن قابل قبول است؟ يا ريخواهد ماند و آ يباق ياديزمان ز

  :باشند مير يز به شرحکه شكيل داده است ت
 WNT :آينده سوي يي بهراهها،  
 WINN :آب به عنوان منبعي براي نوآوري،  
 IPG : صداسرو ابتكاري كاهشبرنامه،   
 IPL :کيفيت هوا ابتكاريي  برنامه.  

  .کنند مي انه ايفانوآورهاي  دهي به پيشنهادرا در پرورش و اعتبار ينقش مهم ها هن گرويک از ايهر 
  

  
 

  )Rijkswaterstaat(هاي نوآوري  دو سطح موجود در پروژه .۲شکل 
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  )اداره راه هلند( اجراتوليد و نوآوري از ايده تا . ۳شكل 

  
بوده و به  نگري ندهيبر آ يکه مبتن شود ميآغاز  يميو مفاه ها هديد اي، با تولاست هنهاده شدان يکه در هلند بن يفرايند

د منجر به توان مي فرايندن يا. آيد ميم يو مفاه ها هدين ايتر محتمل ييشناسا يبرا يحذف  هک مرحليدنبال آن 
د کامل و يتول  هشد، وارد مرحل ينکه مفهوم اعتباربخشيبه محض ا. گردد يشيآزما  هپروژ يمفهوم ياعتباربخش

  .گردد ميمدت بلندنظارت 
  

  فنالند

هايي  فعاليت  وسعهطراحي اين برنامه به منظور ت. نمود تدويناي ملي  برنامه) Tekes( فناوريملي  سازماندر فنالند، 
هاي  پروژهاز اين برنامه . كند ميتسريع  المللي بينهاي  است که دستيابي به نوآوري را براي بازارهاي جديد و رقابت 

و شامل موارد زير  كند مي حمايت ،گيرد ها و بخش خصوصي انجام مي دولت، دانشگاه  هفراواني که به وسيل
  :باشد مي

 هاي کار، محصوالت و مصالح؛ پايدار، روش  راهنماهاي توسعه تدوين 

 ؛١رادار نفوذي در زمينهاي  ارزيابي و بررسي داده 

  نگهداري راه؛تجهيزات خودکار 

 ها؛ صدا براي سطح جاده صدا و کم سطوح بي 

                                                   
1. Ground Penetrating Radars Data Analysis 

  بازاريابي محصول
  در دسترس قراردادن محصول         

  آزمايش در مقياس بزرگ                        
  آزمايش عملي                                              

  الزامات عملكردي                                                 
  تدوين راهنماها                                                         

  طراحي فرايندهاي تكميلي                                                  
  كاربردي ساختن/ آموزش                                                         

  نتايج بازخوردها                                                                       
  اجراي پروژه آزمايشي                                                                     

  راخوان مناقصه براي پروژه آزمايشي                                                       
  توليد آزمايشي                                                                                    

  ن را انجام دهيم؟چگونه بايد آ                                                                   
  ؟قابليت دستيابي به هدف                                                                           
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 ها؛ وضعيت زيرساخت پايشبراي  حسگر استفاده از فناوري 

 عملکردي براي قراردادهاي نگهداري؛ الزامات 

 تدوين قرارداد؛ ابتكاريهاي  روش 

 هاي زيرزميني هاي جديد براي مديريت زيرساخت يفناور. 

د، گسترش و يجد ياقتصادهاي  تيجاد فعالي، اينان فنالنديت از کارآفريماحتوان به  مي ن پروژهياز اهداف ا
  .باشد ميق و تجارت ين عناصر تحقيب يو بهبود همکار المللي بيندر سطح ها  يقات فنالنديتحق يارتقا

  
  آمريكا اياالت متحده

دولت فدرال و ه ليوسه وجود دارد که ب ونقل حملزمينه در  ابتكاري  هبرنام يادياالت متحده، تعداد زيدر ا
در  كه است  هنمود ارايهرا ) HfL" (يزندگ يبرا ييراهها"  ه، برنامFHWA. شوند مي تأمين مالي يالتياي آنهاسازم

و شده  اثبات هايي يفناور يرين امر با بکارگيا. باشد مي راههاش عمر يافزا يبرا يدر نوآور يگذار سرمايهاصل 
  :ر استيبه قرار ز HfLسه هدف . شود ميممکن  هافرايندها يا  فناورين يگسترده از ا ترويج استفاده

 ايمني در طول مدت ساخت و پس از آن؛ يارتقا 

  ؛وساز ساخت ناشي ازترافيک  تراكمکاهش 

 بهبود کيفيت راه به عنوان يک زيرساخت. 

 يفاده از آنها منجر به سود قابل توجهاست  هدر دسترس است کهاي زيادي  نوآوريدر حال حاضر  FHWA به باور
عبارتند  ،است  هبه آنها اشاره نمود HfLکه  يموضوعات يبرخ. گردد مي كاربرانمانکارها و عموم ي، پادارات راه يبرا
  :از

  ؛ابتكاريقراردادهاي 

 تراکم هوشمند؛ 

  ؛هاي راهسازي كارگاهموانع متحرک در 

 ؛ ساخته پيش يپلها اجزايها و  سيستم 

 ساخته؛ هاي روسازي با بتن پيش سيستم 
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 بتن خودمتراکم؛ 

 کاربرد ميکروسيليس در بتن با کارايي باال؛ 

 ؛تريلرهاي چندتكه ويژه حمل بارهاي بسيار سنگين 

 اجراي بتن بر روي آسفالت؛ 

  روسازي؛ برجسته نصب عاليمسيستم خودکار 

 هوشمند تراکم آسفالت گر تحليل. 

  :باشد در دسترس مير يزنشاني در  HfL در خصوص شتريات بييجز
http://www.fhwa.dot.gov/hfl/map_description/map_description.cfm  

مرتبط با اين موانع از موارد  يارياما در بس. باشد يد منابع مالتوان مي ياز موانع موجود در مقابل نوآور يکي
از  ياريبس ي، برايالديم ۹۰  هاز ده پيشمثال، تا  يبرا. باشد ميمانکار يمناقصه و انتخاب پ يبرگزار يهافرايند

فاده از است همجاز ب يونقل حمل هاي هدر پروژ ،١)FAR( ت فدرالين مالکياالت متحده به علت قوانيراه در ا ادارات
  .نبودندروش طرح و ساخت 

نامه به ک بريرمرسوم را تحت يغ يقراردادهاي  روشاجازه داد تا  ونقل حمل هاي وزارتخانهبه  FHWA، ۱۹۹۰از 
 ييهدف نها. دينما يابيارز" ابتكاري به صورت قراردادانعقاد  - ٢)Sep-14( ۱۴  هشمار پروژه خاص آزمايشي"نام 

Sep-14 و با هزينه  يردادامختلف قر هاي هنياجازه دهد با استفاده از گز ونقل حمل ادارات راه ون بود که به يا
  .نکند يرييت محصول تغيفيمانکار و کيحال سود پعين در و  هدش ديافزا را ها ه، سرعت ساخت پروژکمتر

، طرح ٤خط  ه، اجار٣نهيهز -قرارداد زمان: شد عبارتند از تأييد يابيانجام ارز يکه برا يقراردادهاي  در ابتدا، روش
 يد که هر چهار روش برايجه رسين نتيبه ا FHWA، يابيارزه ک دوريپس از  .تضميني يدهابنو ساخت و 

  . هستندمناسب ) يشيرآزمايغ( يياجرا ياستفاده در کارها
 يقراردادهاي  روش يابيارز يبرا دتوان ميکه  پابرجاست کارآمد يشيآزما  هک برناميبه عنوان  Sep-14امروزه، 

را نسبت به  يف بهتريتوص" ٥گريد يقراردادها"قت، عنوان يدر حق. رديمورد استفاده قرار گ يرمرسوم و جديدغ
گر از يو د اند هبه طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتها  ن روشياز ا ي؛ چرا که برخدهد مي ارايه" قرارداد نوآورانه"

                                                   
1. Federal Acquisition Regulations 
2. Special Experimental Project No.14 
3. Cost-time bidding 
4. Lane Rental 
5. Alternative Contracting 

http://www.fhwa.dot.gov/hfl/map_description/map_description.cfm
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به " قرارداد نوآورانه"از  Sep-14، عنوان ۲۰۰۲در سال . آيند به حساب نمينوآورانه  ادارات راه ينظر برخ
  .افتير ييتغ" گريدهاي  قرارداد"
  

  کانادا

ماليات بر  ادارهمثال،  يبرا. شود مي يافتاز صنعت و دولت  يدر سطوح متعدد ونقل حملدر  يدر کانادا، نوآور
 ياتيمال يقيتشوه ک برنامي" (٢)SR&ED( تجربي  هو توسع يپژوهش علم  هبرنام"به  يامکان دسترس ١اناداكدرآمد 
ق و يتحق ترويجن برنامه يهدف از ا. آورد يکانادا فراهم مدولت تحت کنترل ي آنهاارگ يتمام يرا برا) فدرال

ک ي ٣)CFI( کانادا ياد نوآوريبن. گردد ميافته ي د و ارتقايها و محصوالت جدفرايندد يکه منجر به تول استتوسعه 
شده و هدف آن تأمين مالي  تأسيس ۱۹۹۸ر سال که د استو تحت نظارت دولت کانادا  يالت باالدستيتشک
 ين ماليکانادا، تأم فناوريسطح پژوهش و  ي، به منظور ارتقاسازمانن يا. باشد ميکانادا  ياخت پژوهشزيرس

 شوراي ملي مانندرال فد يدولت يآنهاسازمگر يد. عهده دارد ررا ب ييکانادا يپژوهش مؤسساتو ها  ، کالجها هدانشگا
کانادا از  ونقل حملسازمان ا در مورد ي ٥تأمين مالي مطالعات  برنامهق يرا از طر بنيادي، پژوهش ٤)NRC( پژوهش

  . دهد ميانجام  ٦کانادا/کايمانند ابتکار مرز آمرفدرال  ياصل هاي هق برناميطر
 است ييمانکاران کاناداي، مشاوران و پونقل حمل ادارات راه واز  يک انجمن ملي، ٧)TAC( کانادا ونقل حملانجمن 

  هنيق و توسعه در زميتحق از TAC ياعضا. باشد ميدر کانادا  ونقل حملرساخت يز يارتقا مسؤولکه  است
  .كنند حمايت مي، گيرد ميو مشاوران انجام  ها هکه عموماً توسط دانشگا ونقل حمل

  
  فرانسه

و  ها هت جاديريمد مسؤول محيط زيست، انرژي و توسعه پايدار كه وزارتبخشي در ، يمتمادهاي  سال يبرا
مصالح و   هل ظهور و توسعيتسه يخاص براهايي  ق دستورالعمليرا از طر ي، نوآورباشد مي در فرانسه يمل يراهها

 نعنوابا اكنون و " مؤسسه نوآوري"قبالً به نام بخش اين . كند ترويج ميراه، د در صنعت ساخت يمحصوالت جد
  . موسوم است" ٨راه در کميته نوآوري"

                                                   
1. Canada Revenue Agency 
2. Scientific Research and Experimental Development 
3. Canada Foundation of Innovation 
4. National Research Council 
5. Pooled fund studies 
6. Canada/U.S. border initiative 
7. Transportation Association of Canada 
8. Committee for Road Innovation 
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به کار  ين محلمسؤوالاز و ي، صاحبان امتياصل يراههامالکان  يبا همکار يديدستورالعمل جد ۲۰۰۶از سال 
باشد  مي هاآن يپژوهشهاي  بخشمانکارها و يتوسط پانجام شده دار نمودن توسعه يبرنامه، پا يهدف اصل. رود مي

  .رنديقرار گ يابيخاص مورد ارز يشيآزما هاي هق برنامياز طر دهد ميکه به آنها اجازه 
و  يساخت راه، نگهدار يها تيازها و اولوي، نندگان مالکان راهيران راه و نمايمتشکل از مد يا تهيهر ساله کم

  :ر داده شده بوديت به موارد زياولو ۲۰۱۰مثال در سال  يبرا .كند را تشريح ميت يريمد
 ؛١شهري نيمه يراهها  سازي استفاده از شبکه بهينه 

 پايايي و دوام پلها؛ 

 بادوام مصالح. 

از داوران  يتأيه. گردد ميمنتشر  عالقمندمانکاران يپ يشنهادات برايها، فراخوان پ تيبه محض مشخص شدن اولو
ا يمحصول، مصالح  يابيارز يبرا يشيآزما يا شنهادها را انتخاب نموده و برنامهين پيتر ن و مناسبيتر مرتبط
 سپس صدورربرد و اک هاي هنيگسترش زم يبرا يشيآزما  هن برناميا. كند ميف يمانکار تعريپ يشنهاديپ يهافرايند
  .است  هدر نظر گرفته شد ينوآور انتشاراجازه 

  
  اعطاي گواهينامه هاي هاي فني و برنامه توافقنامه - ۴- ۲

  :شود  ارايه مي ادامهاعطاي گواهينامه در  هاي برنامه/نوآوريهاي  نامه فهرست مفصلي از موافقت
  

  فرانسه

فرانسه توسعه يافت  ونقل حملميالدي توسط وزارت  ۹۰  ههاي فني براي ساخت راه در ده در فرانسه، موافقتنامه
هدف آنها ارزيابي رفتار و عملکرد مصالح، محصول يا تجهيزات جديدي بود که در رابطه با آنها در  كه

هاي مشخص مبتني بر  برنامه. بودند  استانداردهاي ملي مطلبي ذکر نشده و فقط توسط يک پيمانکار پيشنهاد شده
باشد که توسط  اي مکانيکي ميها و معياره هاي در محل با بررسي چشمي و مدل هاي آزمايشگاهي، تست تست
فني تهيه   برنامه، يک موافقتنامهايجاد  پس از. شود در فرانسه تعريف مي) LCPCو  SETRA(فني  يآنهاسازم

  :استکه حاوي مطالب زير شود  مي
 ؛...)و  وهوا آبنوع راه، ترافيک، (هاي کاربرد فناوري نوآورانه  زمينه 

  در قرارداد؛عملکرد فني مورد انتظار و تعيين شده 

                                                   
1. Semi-urban 
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  نوآوريبر پيشنهاد براي اجرا و نظارت. 

را  است  دهد محصولي که توسط استانداردهاي موجود پوشش داده نشده اين موافقتنامه فني به پيمانکار اجازه مي
 همچنين يک تاالر گفتگوي. باشد قابل دسترس ميزير  نشانيها در  هايي از اين موافقتنامه مثال. ارايه كندبه بازار 

ها ايجاد شده  فناوري  براي مبادله ١)IDRRIM(" و زيرساخت براي جابجايي ها خيابانمؤسسه راهها، "ملي با نام 
  :است 

http://www.setra.equipment.gouv.fr/Avis-techniques-en-cours-de.html 
http://www.cftr.asso.fr 
http://www.idrrim.org 

  

  جنوبي آفريقاي

ها و محصوالت جديد به  فناوريبراي انتقال ) SANRAL(جنوبي  دستورالعملي که توسط آژانس ملي راه آفريقاي
لغت . باشد نامه مي که يک سيستم ارزيابي و اعطاي گواهي نام دارد "Agrément SA"است،  کار گرفته شده

Agrément  به عنوان يک عامل مستقل  ۱۹۶۹ت در سال أاين هي. باشد يا رضايت مي تأييدمعني  به هفرانسدر زبان
که در استانداردها  باشد ميف اهداتناسب يک محصول ساختماني با  و هدفمند بنيان نهاده شد و هدف آن ارزيابي

  . است  نيامده
 جنوبي استاندارد آفريقاي هيأتو  دهد را انجام مينامه  محصوالت بدون آيين كارشناسيجنوبي  آفريقاي تأييد هيأت

)SABS( فدراسيون جهاني سازمان ارزيابي فني با المللي بينهمچنين روابطي . کند را کامل مي )WFTAO(دارد  ٢.  
  :شود انجام ميصالحيت روند در هفت مرحله  تأييدارزيابي و  فرايند

  ؛ي متقاضيانها ارزيابي داده :۱مرحله 
  ارزيابي کنترل بر روي توليد؛ :۲مرحله 
  هاي آزمايشگاهي؛ تست :۳مرحله 
  نصب سيستم؛ :۴مرحله 
  ؛)در صورت قابل اجرا بودن(آزمايشي عملکرد سيستم   دوره :۵مرحله 
  صالحيت؛ تأييد :۶مرحله 
  .پايش :۷مرحله 

بايد هر مرحله با موفقيت پشت سر گذاشته شود و در صورت مناسب بودن نتايج، قبل از شروع  به طور كلي
هاي مورد نياز،  ، در صورت موجود بودن تمامي داده۵ تا ۱البته، مراحل . گردد بعدي گزارشي منتشر مي  مرحله

                                                   
1. Institute for Roads, Streets and Infrastructure for Mobility 
2. World Federation of Technical Assessment Organization 

http://www.setra.equipment.gouv.fr/Avis-techniques-en-cours-de.html
http://www.cftr.asso.fr
http://www.idrrim.org
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متقاضي در هر مرحله بايد اين انتخاب را داشته باشد که در صورت . توانند به صورت همزمان انجام گيرند مي
  .را برآورده نمايد الزاماتاز سوي سيستم، از برنامه خارج شود تا بتواند  "شکست"اعالم 

و تحت شرايطي متناسب با کالس انتخابي،  هسال ۲حداقل   سايت، در بازه ۳ر ها بايد حداقل د تمامي سيستم
 آنيا نماينده  Agrément SAساله توسط  ۲  ها بايد در طول دوره يکي از اين سايت. دنعملکرد مطلوبي را نشان ده

است، قابل   آمده دسته ب هاي سازمانيتأييدآزمايشي راه و براي   هاي موجود که در طول دوره داده. نظارت شود
آزمايشي، الزم است   ناکافي در طول دوره هاي  در صورت عدم وجود داده يا داده. خواهد بود Agrément SAقبول 
براي ي ارزيابي  ساله ۲ي  ها را در طول دوره ها و ريسک تمامي مسؤوليتشود که  ي تدوينمناسب ينظارت طرح

  . متقاضيان، مشخص کند
هاي موجود  هاي آزمايشگاهي و ديگر داده موقت بر اساس نتايج تست  ، يک گواهينامهAgrément SAبا صالحديد 

در جايي که نوع سيستم يا . هاي ميداني در حالت تعليق قرار دارد تا زمان تکميل تمامي تست كه شود ميتهيه 
هاي  ، دادهودش تأييديا نماينده آن  Agrément SAاساس اطالعات قابل اثبات، از طرف  بخشي از آن بر

هاي  مناسب بودن داده. گيرد مورد استفاده قرار مي ۵تا  ۳آزمايشگاهي موجود با هدف ارزيابي در مراحل 
  .شود مي تأييد Agrément SA  آزمايشگاهي موجود نيز به وسيله

Agrément SA هاي  ، درخواست تستدهدصنعت، حق دارد در هر زمان که تشخيص كارگروه بخش ، با همفکري
. متقاضي خواهد بود  ها به عهده تمامي اين آزمايش  هزينه. ورد نياز براي تصديق و ارزيابي را صادر نمايدم

 جزييات. را به صورت کامالً موفق به اتمام رساند ۶الي  ۱گواهينامه تنها به سيستمي داده خواهد شد که مراحل 
  .ارايه شده استزير  تارنمايبيشتر اين روند در 

www.agrementsa.za 
  بريتانيا

محصوالت،  تأييدايجاد تدارکات الزم براي   با وظيفه ١)HAPAS( بريتانيا، طرح تصويب محصوالت ادارات راهدر 
قل براي هاي مست وابسته و همچنين از بين بردن نياز به شرکت نواحيو  راههاهاي نوآورانه در  مصالح و سيستم

هيأت تصويب  و ٢ي بريتانياراهها  اداره  اين طرح به وسيله. هاي خودشان به وجود آمد ها و آزمايش انجام ارزيابي
  . است  ايجاد شده راهها زمينهي متخصص در آنهاهاي خاص ديگر با اعضايي از ارگ ، به همراه گروه٣)BBA( بريتانيا

HAPAS به وسيله  BBA  نظارت بر آن توسط كميته مشورتي تخصصي راهها ، دوش ميمديريت)HiTAC ( انجام
 HiTACي  هاي متخصص به وسيله گروه. گردد صادر مي HiTAC با پيشنهادو  BBAتوسط  ها گواهينامهو  شود مي

  .باشد در دسترس ميزير  نشانياطالعات بيشتر در . گردد براي هر نوع محصول تشکيل مي
www.bbacerts.co.uk 

                                                   
1. Highway Authorities Product Approval Scheme 
2. U.K. Highways Agency 
3. British Board of Agrement 

http://www.agrementsa.za
http://www.bbacerts.co.uk
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  هلند

فني براي استفاده از آنها  تأييدگردد که در حقيقت  اعتبارسنجي استفاده مي فراينددر هلند براي مصالح جديد از يک 
عملکرد اين   دهد تجربيات خود را همزمان با سپري شدن دوره اين امر به کارفرما اجازه مي. )۳- ۳بخش ( باشد مي

عمر استفاده   هاي هزينه چرخه با مصالح مرسوم از تحليل مصالح جديد افزايش داده و براي مقايسه مصالح جديد
الزم  ،باشند عمر مي  چرخه  هايي که بر اساس هزينه آگاهي از عملکرد مورد انتظار نيز براي مقايسه مناقصه. نمايد
  .است

  
 مهندسي ارزش از سوي پيمانکار قبل از انجام مناقصه يشنهادهايپ - ٥- ٢

يک  ييهزينه يا کارا سازي  اش بهينه است که وظيفه يافته و خالقانه  سازمانرويکردي  ١)VE( مهندسي ارزش
هاي غير ضروري  هزينهاز روندهاي ارزيابي بسيار سختگيرانه،  اي از مجموعه به وسيله. باشد تسهيالت يا سيستم مي

طريق آناليز کارکردها رويکرد مهندسي ارزش، از . گردد اقتصادي و ارزشي مي يد که منجر به ارتقاوش ميپيشگيري 
بر کاربرد  تأثيرنمايد که هزينه را، بدون  اين رويکرد توجه بيشتري به حذف و اصالح مواردي مي. شود مديريت مي

تمامي مخارج اعم از طراحي، ساخت، نگهداري، عمليات، جايگزيني  فراينددر طول اين . کند مورد نياز، اضافه مي
  . شود در نظر گرفته مي... و 

هاي فني خود را چه در  حل شود راه ، به پيمانکار اجازه داده مي دعوت به مناقصه فراينددر بسياري از کشورها در 
توانند  ، پيمانکاران ميموارديدر چنين . ساخت، پيشنهاد دهند فرايند  مورد مصالح و محصوالت و چه در زمينه

که در صورت بروز هرگونه  كند ميضمانت مشخص   هدر اين موارد، پيمانکار يک باز. پيشنهاد نوآوري بدهند
  .اقدامات الزم را انجام خواهد داد ،مشکل در نوآوري

مثالً بتن آسفالتي در  ؛باشند ها، قراردادهايي با دو يا چند گزينه براي ساخت مي در مناقصه ٢قراردادهاي آلترناتيو
  . كنند استفاده ميرويکرد  از اين ،بت و کاهش قيمتکشورهاي متعددي براي افزايش رقا. مقابل انواع روسازي بتني

  
  جنوبي آفريقاي

د پيشنهاد جايگزين در مناقصه بدهد که در کنار آن پيشنهاد توان ميجنوبي، پيمانکار فقط در صورتي  در آفريقاي
شده و عالوه  هاراياصلي   پيشنهاد جايگزين به همراه پيشنهاد مناقصه. ي اصلي را به صورت کامل داده باشد مناقصه

کننده در  شرکت. گردد مي ارايهاصلي   جايگزين و مناقصه  مناقصه  ايسهبندي نيز براي مق زمان  بر آن يک برنامه
به مهلت ذکر شده در اسناد مناقصه، پيشنهاد جايگزين خود را مانده زماني بيش از دو هفته   فاصله مناقصه بايد در

                                                   
1. Value Engineering 
2. Alternative bids 
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د شامل اطالعات ين بايگزيشنهاد جايپ. نمايد اعالم ، به برگزارکننده مناقصه )شده به طرح شامل اصالحات اعمال(
ط و يبندها، شرا يشنهاد خوب آن است که با تماميک پي. مت باشديز قيبه صورت شکل، محاسبات و آنال يکاف

از  انحراف. شته باشددا ييت، همنوايفيا کيموجود در اسناد مناقصه بدون انحراف از مصالح هاي  دستورالعمل
  :مصالح و کيفيت از نظر کارفرما آن است که

 قرار دهد؛ تأثيرها يا منابع شناسايي شده رابه طور منفي تحت  ، کيفيت يا عملکرد کارها، سرويس ودهمحد 

 کننده در مناقصه يا برگزارکننده مناقصه را در پيمان تغيير دهد؛ هاي شرکت يتمسؤولها و  ريسک 

 قرار دهد تأثيرکنندگان در مناقصه را تحت  ي شرکتجايگاه رقابت. 

هاي  تا هزينه باشدجايگزين   گزينه  درصد مبلغ مناقصه ۵هاي پيشنهادي اصالح شده بايد شامل مبلغي معادل  قيمت
  . طراحي قبل از ساخت را پوشش دهد جزييات پذيرش

  
  آمريكا اياالت متحده

، که علت آن طوفان ايوان در )I-10(جايگزيني پل خليج اسکامبيا   پروژهبراي ) FDOT(فلوريدا  ونقل حمل وزارت
استفاده از مهندسي ارزش، پيشنهاد مناقصه پروژه   به عنوان نتيجه. بود، از مهندسي ارزش استفاده نمود ۲۰۰۴سال 

. تغيير ننمود اين در حالي است که سطح کيفيت و کارايي. اصلي به دست آمد بيني پيشميليون دالر کمتر از  ۲۰
  .زيادي نمود  ي استفادهونقل حملهاي  ساخت در پروژه/از مهندسي ارزش و قراردادهاي طرح FDOTپس از آن، 

پروژه،   يهاول يگرفتن تخصص در ساخت در فازهابسياري از کارفرمايان راه در اياالت متحده براي در نظر 
ت يقابل ينه، قابل ساخت و دارايهز کم يک طراحياز  ترتيببدين . دهند ميرا انجام " ١ت ساختيقابل"مطالعات 

ت يکه انجام مطالعات قابل اند هديجه رسين نتيمانکار به ايپهاي  شرکت. نمايند مينان حاصل يمناقصه اطم يبرگزار
را که ممکن است تا شروع کار  ينه و زمان کل ساخت، مشکالتي، عالوه بر کاهش هزيساخت به طور رسم

ت ساخت، يقابلهاي  ي، بررسبا استفاده از اين مطالعات مثال يبرا. نمايد ميآشکار  ،را نشان ندهند خود يکيزيف
ات تأثيرمختلف کاهش هاي  ات، روشيانجام عمل يبرا ياضاف ين، فضاهايگزيمنابع و مصالح جا ييشناسا يبرا
  .است  نجام شدهت ايساخت پروژه با موفق يش واقعيمختلف نماهاي  و روش يطيمح ستيز

هاي بزرگ  است مطالعات قابليت ساخت، در پروژه  اعالم نموده ٢)NCDOT( کاروليناي شمالي ونقل حمل وزارت
ات تأثيري شهري با حجم ترافيک باال و داراي اهميت، در کاهش راههابازسازي و قراردادهاي نوسازي براي آزاد

نمايندگان پيمانکاران کاروليناي شمالي را مجاب نمود تا  ،وزارتخانه ايالتياين . است  محيطي بسيار مؤثر بوده زيست
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2. North Carolina Department of Transportation 
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ساخت  سنجي امکاندر همان ابتدا متوجه شد مطالعات  NCDOT. ساخت راه را انجام دهند سنجي امکانمطالعات 
هاي کاربران راه و بهبود طرح کنترل  هاي ساخت، هزينه اي در زمان کل قرارداد، هزينه منجر به کاهش قابل مالحظه

  .شود ميترافيک 
  
  مهندسي ارزش توسط پيمانکاران بعد از برگزاري مناقصه پيشنهادهاي - ٦- ٢

معموالً . دهند ميهندسي ارزش را م پيشنهادبه پيمانکار برگزيده اجازه تغيير  ادارات راهبرخي پس از انجام مناقصه، 
پس از آن، کارفرما . گردد مي ارايه) اداره راه( کارفرماهاي تغيير مهندسي ارزش، توسط پيمانکار به يک پيشنهاد
هاي  يک بررسي کامل پيرامون کاهش. كند ميزان صحت و ريسک آن مطالعه مي تغييرات را براي تعيين پيشنهاد

در برخي مواقع طراح نيز در . شود الغ بين پيمانکار و کارفرما تقسيم ميها انجام گرفته و اين مب احتمالي در هزينه
  .شود اين مبلغ سهيم مي

  
  مدت و قراردادهاي عملکرد نهاييبلندقراردادهاي با ضمانت  - ٧- ٢

شد، از  هاي ساخت و نگهداري راه اتخاذ مي بسياري از کارفرمايان در انجام پروژه  به وسيلهدر گذشته رويکردي که 
و مصالح و  يي تدوين شدها ، دستورالعملبا استفاده از تجربيات پيشين. تجربي بود هاي يق دستورالعملطر

 برآوردهاهداف مورد نظر را  يينان حاصل گردد که محصول نهايد تا اطميگرد يش و بررسياهاي ساخت آزم روش
 ينيمانکاران عموماً از قوانيطراحان و پ. شوندهماهنگ  يت نوآوريبا ماه اند هن نوع از قراردادها نتوانستيا. سازد مي

بسياري از کشورها در حال حرکت به سمت قراردادهاي . است  وضع شده اداره راهسط که تو کنند مي يرويپ
  .باشند مدت و قراردادهاي عملکرد نهايي ميبلندضمانت 

اين امکان وجود . باشد در انتخاب ميبهترين موقعيت براي ايجاد يک نوآوري، آزاد گذاشتن يک کارآفرين يا نوآور 
هاي خالقانه به چالش  حل هاي عملکرد نهايي، براي ابداع راه نامه آيين  ا، طراح و پيمانکار را به وسيلهدارد که کارفرم

هاي  حل نهايي، از راه الزامات عملكرديدهد به شرط فراهم آوردن  اين امر به طراح و پيمانکار اجازه مي. بکشد
هاي ساخت روسازي بتني،  ، براي پروژه)ODOT(اوهايو  ونقل حمل وزارتبراي مثال، در . جويندبهره متفاوتي 
هر . ش دهدد اين انتخاب را داشته باشد که درزهاي عرضي را اره نموده و پر نمايد و يا فقط برتوان ميپيمانکار 

هاي  ، پيمانکار موظف است دالنكنندا عمل چند، در صورتي که درزها دقيقاً مطابق با عملکرد مورد تقاضاي کارفرم
دهد که نوآوري  هاي عملکرد نهايي به نوآور اين آزادي را مي نامه آيين. شده را ترميم يا تعويض نمايد بتني تخريب

قيمتبا اين حال براي هر دو طرف الزم است از نسبت . ديگري انجام دهد
، دنداشته باش اطمينانيک نوآوري  عملکرد

  . شناخته شده باشد عاملمعنا که عملکرد بايد يک  دينب
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در اين حالت، ضمانت رايج يک . اند دادهمورد آزمايش قرار را مدت بلندقراردادهاي ضمانت  ادارات راهبسياري از 
هاي ساخت را  اين قراردادها ريسک وجود ايرادات و ضعف. يابد سال افزايش مي ۱۰تا  ۳ هاي دوره قرارداد به  ساله

با اين قرارداد کيفيت عملکرد پيمانکار باال رفته و سطح آموزش کارکنان آن . كند مين پيمانکار و کارفرما تقسيم بي
 بيشترسال،  ۳هاي ضمانت تا  براي دوره. دهد محصول با کيفيت، ارتقا ميارايه يک را براي حصول اطمينان از 

. باشد ضمانت کافي مي برآورده ساختن الزاماتشان براي كار پيمانکاران اطمينان خواهند داشت که کيفيت
بندند، مايلند ريسک احتمالي عملکرد ضعيف را ارزيابي نموده  پيمانکارهايي که قراردادهاي با ضمانت بلندمدت مي

شوند، قيمت پيشنهادي خود را نيز افزايش  ها بيشتر مي بيشتر باشد هزينه ضمانتو با توجه به اينکه هر چه مدت 
  . است و ارزش آن ريسک را مورد ارزيابي قرار دهد فرما بايد ميزان ريسکي که به پيمانکار منتقل شدهکار. دهند

و کارفرمايان قادر به انجام تمامي  گيرند نميدر نظر  تمامي الزامات عملکردي راهاي مبتني بر عملکرد،  نامه نيآي
هاي مرتبط با طراحي، مصالح و  تمامي ريسکهاي کافي براي حصول اطمينان از کيفيت به منظور کاهش  آزمايش

محدود نموده يا در پايان دوره قرارداد سطوح عملکرد را به يک حد بااليي  توان مي. باشند هاي ساخت نمي عيب
را  غيرهخوردگي، صاف و صيقلي شدن، خصوصيات اصطکاکي سطح و  هايي چون ترک با شاخصمقياس متغيري 

  . شوندكنترل در نظر گرفت كه در هر سال از قرارداد 
نوآوري پيمانکار دارد چرا که در آن روش ساخت مشخص نشده و  ي، گرايش به ارتقامبناقراردادهاي عملکرد

  .ها و مصالح آزادي کامل دارد در استفاده از روش نهايي،عملکرد الزامات پيمانکار براي دستيابي به 
 آنهااست که دستيابي به   مدت در برخي مواقع با قيدهايي دشوارتر از حد معمول همراهبلند قراردادهاي عملکرد

  .براي برخي پيمانکاران آسان نيست
  
  قراردادهاي انحصاريو  مشارکت دولتي و خصوصي - ٨- ٢

بخش  ميانبه عنوان ابزاري براي کاهش شکاف موجود  PPP١هاي  پروژهمشارکت بخش دولتي و خصوصي يا 
دو  ۱۹۹۰در دهه  ونقل حملدر صنعت  PPP. است  توجه فراواني را به خود معطوف نموده ،دولتي و خصوصي

 عوارضيعني  تر رايجدر رويکرد . را به وجود آورد ٣سايه عوارضو  ٢حقيقي عوارضهاي  رويکرد مشارکت با نام
کنند،  نگهداري مي آنها، از سازند ميرا  راههاخصوصي منابع مالي را تأمين نموده، از بخش امتياز  انحقيقي، صاحب

نمايند و از عوارض اخذ شده از وسايل نقليه به طور مستقيم سودشان را برداشت  هايشان را پرداخت مي وام
  منابع سرمايه از راههابراي ساخت  سازد مييکي از فوايد اين رويکرد، اين است که دولت را قادر . کنند مي

سايه که در ابتدا در بريتانيا به کار  عوارض. به كار نگيرد براي ساخت راه را و پول دولت كردهاستفاده خصوصي 
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گرفته شد و بعداً در کشورهايي نظير کانادا، اسپانيا و پرتغال نيز مورد استفاده قرار گرفت، از اعطاي امتياز دولت 
بهره گرفته و پس از آن بسته به کاربري راه  ي بدون عوارض و مالياتراههاو نگهداري  برداري بهرهبراي ساخت، 

  . دهد ان پاداش ميگذار سرمايهآن، به  فراهم بودن تسهيالتيا 
 كهاست   مورد استفاده قرار گرفته هايي کشورها، مدل در آمريکاي شمالي، بريتانيا، فرانسه، استراليا، هند و ديگر

هاي  مدل. باشد به بخش خصوصي مي )دولتي( ش عموميهاي متفاوتي از انتقال ريسک از بخ درجه  کننده منعکس
که به شدت وابسته به تغييرات هزينه  هستندترين بخش طيف با انتقال ريسکي همراه  طرح و ساخت در پايين

سازي در باالترين بخش اين طيف قرار دارد، جايي که بخش خصوصي تمامي  هاي خصوصي مدل. باشد مي
انتقال   کننده در اين ميان، تعدادي گزينه وجود دارد که به طور صعودي منعکس. گيرد ها را به عهده مي ريسک

 نگهداري -تأمين مالي -ساخت -و طرح ١)DBM( نگهداري -ساخت -طرح: شامل وباشد  ريسک بيشتر مي

)DBFM(باشند مي ٢.  
  هاي مناقصه شبه روبا سرعت بسيار بيشتري نسبت  PPPهاي با قراردادهاي  چيست؟ پروژه PPP هاي فوايد پروژه

به  دستيابيها  در اين پروژه. کنند طرح و ساخت و تأمين مالي از تصوير و ايده به سمت عمل و اجرا حرکت مي
هاي مستقل طراحي، ساخت و  گيرد نه کار تيم انجام مي واحد طرح و ساخت فراينداز طريق يک تنها اهداف 

همکاري بين طراح و   کنند و يک رابطه دي حرکت ميزمانبن  نامهبر اساس بر PPPهاي با قرارداد  پروژه. سرپرستي
آن را در فاز  توان ميکه  دهند ميها نوآوري در طراحي و ساخت را افزايش  اين پروژه. گردد سازنده ايجاد مي
  .طراحي جاي داد

ها  اين ريسک. دهد ، ريسک بيشتري را به بخش خصوصي انتقال مياستفاده ادارات راه از قرارداد طرح و ساخت
براي حصول اطمينان از ايمني عموم و سطوح . باشند ، نگهداري و ترميم و بازسازي ميبرداري بهرهمربوط به 

هاي کليدي عملکرد و مقادير مهم در ترميم و نگهداري را  نه تنها شاخص ادارات راهدهي قابل قبول،  سرويس
هاي مرتبط با هزينه،  ريسک به ويژهانتقال ريسک، . گيرند ميبلکه جرايم مالي را نيز در نظر  كنند ميتعريف 

  .سازد پذير مي امكانمالي مؤثرتري را  ريزي برنامه
 شوند با آنها مواجه مي صاحبان امتيازمالکان و  ي كههاي تحويل و چالشسازوكار  از نظرچند هر پروژه هر 

 PPPاستفاده از . كنند ميکه به موفقيت پروژه کمک رد وجود دا اجزاي مشتركباشد، اما تعدادي  ميفرد  منحصربه
 -مناقصه -هاي قديمي طرحفرايندتر از  پروژه را بسيار سريع دهد ميبه مالک اجازه تقريباً در تمامي موارد 

با استفاده از تأمين مالي بخش  سازد ميمالک را قادر  PPPدر بسياري از موارد، استفاده از . ساخت تحويل دهد
کليدي اين   ديگر جنبه. ه استدولتي قابل انجام نبود  اي را تحويل دهد که با تأمين مالي و بودجه خصوصي پروژه

ي را به صورت باصرفه، در زمان ونقل حملهاي  پروژه سازد ميکه مالک را قادر  استاي  توافقنامه تدوينقراردادها، 
                                                   
1. Design-Build-Maintenance 
2. Design-Build-Finance-Maintenance 
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نوآوري در ساخت و  يها، باعث ارتقا بيشتر بخش خصوصي در تحويل پروژه مشاركتلذا . کم تحويل دهد
  . گردد طراحي مي

استفاده از اين مدل براي . باشد مي" ١عمومي خصوصي  كننده مقايسه"شود که نام آن  در هلند از مدلي استفاده مي
در يک پروژه با قرارداد . باشد اجباري ميميليون يورو  ۳۵هاي نوسازي و بازسازي با قيمت باالتر از  تمامي پروژه

DBFM ،و ميزان ) سال ۲۵تا  ۱۵( تر طوالني مسؤوليت دوره بر اساس پرداخت به او به پيمانکاري که توان مي
، نيستهاي زماني که راه براي استفاده از عموم باز  در بازه. ، درجه آزادي بيشتري دادشود انجام ميراه  دسترسي

براي . مثالً در زمان عمليات نگهداري، پيمانکار دستمزدي نخواهد گرفت يا در برخي موارد جريمه خواهد شد
هاي فني وارده به کارفرما کاهش يافته و در مقايسه با قراردادهاي رايج و  ، ريسکDBFMهاي با قرارداد  پروژه

است که در اين   با اين همه، ديده شده. باشد مينياز مورد مرسوم، اعتبارسنجي کمتري براي مصالح و تکنولوژي 
هايي استفاده نمايند که کامالً اعتبارسنجي  نيز مايل نيستند از نوآوري) اومالي   کننده يا تأمين(پيمانکار  ،نوع قراردادها

  .اند نشده
  
  خالصه - ٩- ٢

در حالي است که با استفاده از انواع اين . را براي پيمانکاران هموار سازدرقابت در بازار جهاني د توان مينوآوري 
 وساز ساختمنفي  تأثيرصرفه افزايش يافته و  به طور با ونقل حملهاي  دهي زيرساخت نوآوري، طول عمر سرويس
  با افزايش همکاري بين کارفرمايان دولتي، صنعت و دانشگاه، امکان توسعه. رسد ميبر کاربران راه به حداقل 

ها به وجود  ايمني زيرساخت يبراي کاهش زمان و هزينه و ارتقا ديدهاي ج دستورالعملها و فرايندها،  سياست
  . آيد مي

د از جنس کاهش هزينه باشد، مهم است بدانيم که توان ميشودکه  مي در حالي که نوآوري نهايتاً منجر به سودي
و کمک به  بنياديهاي  مند پژوهشاين امر نياز. است ضروري ،ي در آن براي دستيابي به بيشترين سودگذار سرمايه
  .يا تجاري باشند فنيتوانند مالي،  ها مي اين ريسک. نوآوري ريسک نمايند  ند براي توسعههست است که مايل افرادي

هاي مختلفي وجود دارد که هر يک  ارزيابي يک نوآوري بايد دانست که براي معرفي آن به صنعت روش در هنگام
اند، يک طرح کلي از مراحل بکارگيري  شده ارايههايي که در اين بخش  گزينه. د را داردفوايد و مضرات خو آنهااز 

هاي  پژوهش .باشد ميو اداره راه پيمانکار ميان هاي تحويل فرايندهاي طرح و ساخت و  روش، ابتكاريسياست 
تعيين بايد  آنهاهاي مالي خود را به همراه دارد و توانايي صنعت ساخت براي قبول  نوآوري، هزينه يمورد نياز برا
هر اداره راه بايد بهترين . هاي مربوطه به اشتراك گذاشته شوند گذاري در منابع انجام شده و ريسک شده، سرمايه

  .روش براي ترويج و تبليغ نوآوري را ارزيابي نمايد

                                                   
1. Public Private Comparator 
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  هاي نوآوري موجود شيت فکت -۳

ديگر و از  اداره راهبه  اداره راه، انتقال دانش از يک )PIARC(جهاني راه  مجمعيي همچون ها نايکي از فوايد ارگ
پذير  امكانها  نوآورياستفاده از تجربيات ديگران و برداري از  دين وسيله بهرهب. باشد يک کشور به کشور ديگر مي

  :است ارايه شده  الف پيوستهاي نوآوري در  شيت در فکتدر قالب زير فني  هاي نوآوري برخي از. شود مي
 باشد؟ نوآوري چه مي :چيست 

 است؟كرده از اين نوآوري استفاده  اداره راهچرا  :چرا 

 نوآوري و چگونگي استفاده يا تغيير آن؛ فرايند :چگونه 

 و موفقيت نوآوري؛ کارگيري، پيشرفتتوضيحي پيرامون طرح ب :طرح، پيشرفت و موفقيت 

 باشند؟ تجربيات کليدي آموخته شده از نوآوري چه مي :تجربيات 

 اطالعات تماس افراد و منابع آگاه براي گرفتن اطالعات بيشتر :اطالعات تماس.  

  :اند عبارتند از هايي که معرفي شده نوآوري
  ؛)اسپانيا ،سوئد(آسفالت داراي خرده الستيک  

 ؛)بريتانيا ،فرانسه( آسفالت با مدول و سختي باال  

 ؛)مجارستان ،اسلووني(دانه  آسفالت ماستيک درشت  

  ؛)جنوبي آفريقاي(مصالح تثبيت شده با کف قير  

 ؛)اسپانيا ،جنوبي اسلووني، آفريقاي( گرم آسفالت نيمه  

  روسازي آسفالتيHot on Hot )؛)اياالت متحده ،ليتواني  

  ؛)يونان(ميکروسرفيسينگ  
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 ؛)جنوبي آفريقاي(نازک  روسازي بتن مسلح پيوسته  

  ؛)جنوبي آفريقاي(روسازي بتن مسلح نازک  

  ؛)کبک-کانادا(کاهش سروصداي راه  

 ؛)فرانسه(ساخته  دال بتني پيش  

  ؛)فرانسه( آوري جمعشهري قابل روسازي  

  ؛)فرانسه(خودتراکم  )سيماني(چسبنده مصالح  

 ؛)جنوبي آفريقاي(شده با کف قير  امولسيون قيري و مصالح تثبيت  

  بريتانيا(ي شلوغ راههاسطوح با عمر طوالني براي.(  

از آنجا که چند نوآوري با موضوع مشابه توسط . است  شده ارايه پيوستشيت نوآوري در ابتداي  نوع و منشأ فکت
  .اند بندي شده دسته هااساس کشور ها بر اند، نوآوري شده ارايهچند کشور 
است   ها به دست آمده ، تجربيات بسياري از بکارگيري اين نوآورياست  ها گفته شده شيت فکتکه در  همان طور

  :باشند که شامل موارد زير مي
 نياز به مديران پروژه متعهد براي بکارگيري نوآوري؛  

 آنچه در جايي خوب . بايد جانب احتياط رعايت شود ساير ادارات راه،هاي  در هنگام بکارگيري نوآوري
  .جاي ديگر به طور مشابه عمل نکنداست، ممکن است در   عمل نموده

 به ويژه . ها از يک کشور به کشور ديگر بايد با احتياط انجام شود ي طراحي و دستورالعملها روش  ترجمه
  .ها مشابه نباشد هنگامي که روش آزمايش

 دتوان مييک کارفرما يا پيمانکار   ري بسيار مهم است و کمبود تجربهتخصص بومي در بکارگيري يک نوآو 
  .هاي بزرگي شود منجر به چالش

 براي دستيابي به موفقيت همکاري بخش خصوصي و دولتي الزم است.  

 با دقت مورد ارزيابي قرار بايد گسترده   فته شوند و قبل از استفادهها بايد به طور تدريجي به کار گر نوآوري
  .گيرند
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  ،صنعت و همچنين منابعي  بخش رد مقاوميک پيشگام  وجودتا زماني که صنعت يک نوآوري را بپذيرد
  . باشد بسيار حياتي مي انههاي نوآور يفناور سازي هدايت پيادهبراي 

  اهميت زيادي داردانجام پژوهش و آزمايش کافي قبل از بکارگيري فناوري جديد.  

  حياتي است آنهاها براي به موفقيت رساندن  عملکرد نوآوري مستمر برنظارت .  

 شود مي آنهاها منجر به گسترش استفاده از  کارگيري نوآوريها براي ب نامه ينتانداردها و آيايجاد اس .  

 باشد کليدي در پرورش نوآوري مي عاملي ،امتياز و حقوق معنوي يک نوآوري انحمايت از صاحب. 
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  شوند هايي که در حال حاضر به کار گرفته مي نوآوري -۴

  پيشينه -١- ٤

براي توضيح توجه طراحان راه  مورد روشو انتشار دانش، سه  اندركاران راهسازي دست ساير به منظور کمک به
  :انتخاب شده عبارتند از روشسه . شد آوري جمعاطالعات از طريق پرسشنامه . انتخاب شدبيشتر 
  گرم؛ نيمهآسفالت  

 روسازي آسفالت بازيافتي؛  

  هاي جانبي در ساخت راه و فرآورده زايداستفاده از مواد.  

اند و  هاي در حال اجرا استخراج شده است که از نوآوري پرسشنامه براي کنار هم قرار دادن اطالعاتي استفاده شده
  .است  آمده پيوست بدر 

ي از ن بخشاند که به طور گسترده به عنوا هايي آورده شده هايي از نوآوري هاي ذکر شده در باال به عنوان مثال روش
  .اند محيط زيست سبز به کار گرفته شدهكمك و  هاي راهسازي پايدار برنامه

  
  گرم نيمهآسفالت  -٢- ٤

تري  دهد در دماهاي پايين شود که به بتن آسفالتي اجازه مي به روش کار و مواد افزودني گفته مي گرم آسفالت نيمه
اند يا  استفاده نموده گرم آسفالت نيمهدر اصل، بسياري از کشورها يا از . هاي رايج توليد و اجرا شود نسبت به روش

در اکثر موارد، کارفرما انتظار عملکرد مشابهي نسبت به آسفالت . باشند براي استفاده از آن مي ريزي برنامهدر حال 
مني براي کارگران هم در اي و بهبود سطح اي ، کاهش گازهاي گلخانهجويي که منجر به صرفه رددا) HMA(معمولي 
، گرم آسفالت نيمهمدت بلندخصوصيات عملکرد  شناختها و  کمبود داده. گردد آسفالت و هم در سايت مي  کارخانه

  .است  شده ارايه در اين خصوص ها يافتهاي از  خالصه ۱در جدول . باشد گيري آن ميموانع اصلي در بکار
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 گرم آسفالت نيمهاجراي  -۱جدول 

 مجارستان فرانسه فنالند دانمارک کبک-کانادا کانادا کشور/پرسش
 خير بلي خير خير بلي بلي گرم آسفالت نيمهاستفاده از  -۱

 روش مورد استفاده -۲
زئواليت، اووترم، 

ساسوبيت، ساسوفلکس، 
 ادورا، آسفامين، فوم

زئواليت، اووترم، 
 CMWساسوبيت و 

 -  - 
هاي مختلف از  افزودني

 جمله زئواليت
 - 

 کاربرد  هزمين -۳
 بسيار متغير، عموماً

ي با حجم ترافيک راهها
 کمتر

ي با حجم ترافيک راهها
متوسط 

AADT>۱۰۰۰۰ 
 -  - 

و  راههاانواع تمامي 
 سطوح ترافيك

 - 

 -  )۲۰۰۹(تن  ۵۰۰۰۰۰> -  -  )۲۰۰۹(تن  ۲۵۰۰۰ )۲۰۰۹(تن  ۱۰۰۰۰۰> مقدار استفاده شده -۴

 -  مرسوم -  -  آزمايشي آزمايشي گسترده  هآزمايشي يا استفاد -۵

  پتانسيل استفاده  -۶
 )زياد، متوسط، کم(   

 زياد -  -  زياد زياد
 

 مقداري -  -  خير مقداري مستندسازي موجود است -۷
 

 علت استفاده -۸
محيط زيست و 

 جويي در انرژي صرفه
محيط زيست و 

 جويي در انرژي صرفه
 -  - 

زيست و محيط 
  جويي در انرژي صرفه

 -  -  هزينه پيمانکار  ههزينه و تجرب موانع در مقابل استفاده -۹
اطالعات عملکردي بر 

 روي محصول

هنوز پيمانکارها 
توليد و   هآماد

 نيستنداجرا 

  دماي معمول  -۱۰
 )توليد و پخش(    

۱۲۰-۱۶۰ C°  
۱۲۵-۱۱۰ C° 

۱۳۰-۱۶۰ C°  
۱۳۵-۱۱۵ C° 

 -  - 
۱۲۰-۱۴۰ C°  
۱۲۰-۱۰۰ C°  

چگونگي دستيابي به اين  -۱۱
 دماها

 مواد افزودني -  -  مواد افزودني مواد افزودني
 

توليد يا کارخانه  فرايندآيا  -۱۲
 است؟  توليد اصالح شده

با برخي انواع محصوالت 
 بلي

تنها در صورت استفاده از 
 افزودني در کارخانه

 -  - 
با برخي انواع محصوالت 

  بلي

  عملکرد  -۱۳
 )خوب، قابل قبول، بد(   

 خوب -  -  در حال نظارت در حال نظارت
 

 هاي استفاده محدوديت -۱۴
استفاده  محدود به عموماً
ي با ترافيک راههادر 

 پايين

كاربرد آن در حال حاضر 
در آزادراهها ممنوع است 

 سرما،و همچنين به دليل 
پس از ماه اكتبر نيز اجراي 

 شود آن انجام نمي

 -  - 

ملکردي به خوبي عبايد 
هاي مرسوم  روسازي

در غير اين داشته باشد 
 شود جايگزين مي صورت
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  گرم آسفالت نيمهاجراي  -۱جدول ادامه 

 اياالت متحده سوئيس جنوبي آفريقاي نروژ ليتواني ژاپن کشور/پرسش

استفاده از آسفالت  -۱
 گرم نيمه

 يبل ريخ يبل  يبل يبل يبل

 تيزئوال ساز عامل کف روش مورد استفاده -۲
، WAMفوم 

 RT۹۴۵س يسساب
 ستيت، رديساسوب

 

ت، اووترم، يزئوال
ت، يساسوب

ساسوفلکس، ادورا، 
 فوم

 کاربرد  هزمين -۳
ک ي، ترافراهها يتمام
ه يله نقليوس ۲۰۰۰تا 

 در روز

هاي  تيتنها در سا
 شيآزما

  يشيآزما
با  راههاي يتمام
ک متوسط تا يتراف

 نيسنگ
 

ک يو تراف راهها يتمام
 يتا محل يالتيا نيب

 )۲۰۰۹(تن  ۴۰۰۰ )۲۰۰۹(تن  ۶۰۰۰ يشيآزما متر مربعون يليم ۳> مقدار استفاده شده -۴
 

 تن ۵۰۰۰۰۰>

  هآزمايشي يا استفاد -۵
 گسترده

 يشيآزما يشيآزما يشيآزما ادياستفاده ز
 

 ادياستفاده ز

  پتانسيل استفاده  -۶
 )زياد، متوسط، کم(   

 اديز
در صورت زياد، 

 ارزان بودن
 متوسط اديز

ل يمتما
 فادهاست هب

 اديز

مستندسازي موجود  -۷
 است

 ريخ )يژاپن( يبل
 ۲۰۰۹، يبل
  www.sabita.co.za )ينروژ(

www.hotmix.orgww
w.warmmixasphalt.o

rg 

 علت استفاده -۸
 هزينهدر  ييجو صرفه
  ،)%۲۰تا  ۱۰(
CO2  ۲۰ تا ۱۰(کمتر%( 

ست و يط زيمح
 يدر انرژ ييجو صرفه

در  جويي صرفه
مصرف سوخت 

 مانکاريپتوسط 

ست و يط زيمح
 يدر انرژ جويي صرفه

 ستيط زيمح
ست و يط زيمح
 يدر انرژ جويي صرفه

 موانع در مقابل استفاده -۹
نه و استفاده يهز

 يافتيباز
 کمبود دانش -  نه و عملکرديهز

  

  دماي معمول  -۱۰
 )توليد و پخش(    

۱۳۰ C°  
۱۰۰ C° 

۱۴۰ C°  
 ۱۲۰ C° 

۱۱۰-۱۲۰ C°  
۸۰-۱۱۰ C° 

۱۲۰-۱۴۰ C°  
۱۲۰-۱۴۰ C°  

۱۲۰-۱۶۰ C°  
۱۱۰-۱۲۵ C° 

چگونگي دستيابي به  -۱۱
 اين دماها

 ستيت، رديساسوب ساز ماده کف تيزئوال ساز ماده کف
 

 متنوع

توليد يا  فرايندآيا  -۱۲
  کارخانه توليد اصالح شده

 است؟
 يبل يبل يبل ريخ

 
 يبل

  عملکرد  -۱۳
 )خوب، قابل قبول، بد(   

 تحت نظارت خوب

تحت نظارت، 
ه ياول يارشدگيش

شتر، احتمال کاهش يب
 سال ۵تا  ۲عمر 

ت همانند يفيخوب، ک
  ج آسفالتيانواع را

 خوب

 ندارد    يشيآزما يشيآزما يشيآزما ندارد هاي استفاده محدوديت -۱۴

  

http://www.sabita.co.
http://www.hotmix.orgww
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  گرم آسفالت نيمهاجراي  -۱جدول ادامه 

 اسلووني عربستان سعودي اسپانيا پرتغال سوئد بلژيک کشور/پرسش
استفاده از آسفالت  -۱

 گرم نيمه
 يبل يبل يبل ار محدودي، بسيبل

، به عنوان يبل
 كننده اصالح

 يبل

 ت،يت، زئواليساسوب روش مورد استفاده -۲
ا ينرم  هاي هچسبانند

 اضافه کردن بخار

ت، يس، زئواليسساب
هاي  ونيامولس

 و مخصوص يريخم

ت، يساسوب
wax 

 تيساسوب
ت، يت، ساسوبيزئوال

wax  مختلفهاي 

 راهها يتمام مهم راههاي مهم راههاي راهها يتمام ادياستفاده ز يشيدو راه آزما کاربرد  هزمين -۳

 کم يليخ لومتريک ۲۵۰> کم يليخ تن ۱۰۰۰۰> اديز کم يليخ مقدار استفاده شده -۴

  هآزمايشي يا استفاد -۵
 گسترده

 يشيآزما يشيآزما يشيآزما يشيآزما ديتول يشيآزما

  پتانسيل استفاده  -۶
 )زياد، متوسط، کم(   

ش ياد، انتظار افزايز
 استفاده وجود دارد

 کم اديز اديز اديز
به  يباال، بستگ

 داردها  هزينه

مستندسازي موجود  -۷
 است

و  يزان مصرف انرژيم
محاسبه  CO2د يتول

 است هشد

به زبان  ياسناد فن
 موجود است يسوئد

 محدود محدود

ج ينتا
 يشگاهيآزما

 ين سند فنيچند
 موجود است

 علت استفاده -۸
در  جويي صرفه

و  يمصرف انرژ
 CO2د يتولكاهش 

 يات منفتأثيرکاهش 
 يطيمح ستيز

کاهش اثرات 
 يطيمح ستيز

د يکاهش تول
CO2  و اثرات

 يطيمح ستيز

 وانبه عن
 كننده اصالح

 آسفالت

کاهش اثرات  يبرا
، يطيمح ستيز

خاص  هاي هاستفاد
 ها هاسکل مانند

 موانع در مقابل استفاده -۹
ت راجع به يعدم قطع

نه يمدت، هزبلندعملکرد 
 مانکاري، تجربه پياضاف

 ندارد
شتر، کمبود يب هزينه

 يفن يراهنماها
 شترينه بيهز شترينه بيهز بيشتر هزينه

  دماي معمول  -۱۰
 )توليد و پخش(    

۱۳۰ C°  
۱۱۰-۹۰ C°  
 يا درجه ۴۰کاهش 

 ۸دما باعث کاهش 
 دود يبرابر

۸۰-۵۰ C°  
۸۰-۶۰ C°  

 )ونيامولس(

                ها  يافزودن
۱۲۰-۱۴۰ C°  
۱۰۰-۱۲۰ C°  

ون                     يامولس
۸۰ -۱۱۰ C°  
۶۰ -۱۲۰ C° 

درجه  -۳۵
کمتر نسبت به 

هاي  يروساز
 مرسوم

۱۲۰-۱۴۰ C° 
۱۲۰-۱۰۰ C° 

۱۴۰-۱۲۰ C°  
۱۲۰-۱۴۰ C° 

چگونگي دستيابي به  -۱۱
 اين دماها

 هاwaxت، يزئوال تيساسوب تيساسوب تيزئوال بخار تيت، زئواليساسوب

توليد يا  فرايندآيا  -۱۲
  کارخانه توليد اصالح شده

 است؟
 يبل يبل يبل ريخ يبل ار محدودي، بسيبل

  عملکرد  -۱۳
 )خوب، قابل قبول، بد(   

 خوب خوب خوب خوب  خوب است  ههنوز ناشناخت

 ها نامه آيين در دسترس ندارد در حال نظارت ندارد نامه آييننياز به  هاي استفاده محدوديت -۱۴

  
   



  ٣٧                  در زمينه روسازي راهي نوآور پايش

 

  گرم آسفالت نيمهاجراي  -۱جدول ادامه 

 بريتانيا هلند آلمان کشور/پرسش

 يبل يبل يبل گرم استفاده از آسفالت نيمه -۱

 روش مورد استفاده -۲
هاي  متفاوت شامل استفاده از واکس

Fischer-Torpschيدهاينواسي، آم 
 Montanهاي  چرب و واکس

  واکس، 
 يساز کفهاي  روش

، )تيساسوب(کف، گوگرد، واکس 
 ...ت و يزئوال

 راهها يتمام راهها يتمام کيزان ترافيانواع راه با هر م کاربرد  هزمين -۳

 ناشناخته تن ۱۰۰۰۰> قابل توجه مقدار استفاده شده -۴

 يشيآزما استفاده گسترده گسترده  هآزمايشي يا استفاد -۵
محصوالت متوسط، عموماً  يبا برخ

 يشيآزما

  پتانسيل استفاده  -۶
 )زياد، متوسط، کم(   

 اديز اديز اديز

 مستندسازي موجود است -۷
  گرم آلمان آسفالت نيمهمرجع 
)DAV 2009( 

 يمقدار
در مصرف جويي  صرفهشامل  يمقدار

 CO2د يتولكاهش و  يانرژ

 محيطي زيست يات منفتأثيرکاهش  علت استفاده -۸
در  جويي صرفهست و يط زيمح

 يانرژ
 يدر انرژ جويي صرفهست و يط زيمح

 مدتبلندعملکرد  از ينه و نگرانيهز ياطالعات عملکرد يشترب  هنيهز موانع در مقابل استفاده -۹

  دماي معمول  -۱۰
 )توليد و پخش(    

 يروساز يدرجه کمتر از دماها ۲۰> گراد سانتيدرجه  ۹۰-۱۲۰ گراد سانتيدرجه  ۱۵۰-۱۳۰
HMA 

چگونگي دستيابي به اين  -۱۱
 دماها

 ها يافزودن ريکف ق ها يافزودن

توليد يا کارخانه  فرايندآيا  -۱۲
 است؟  توليد اصالح شده

 يبل
ر در کارخانه يکف ق يفناور

 شود ميانجام 
 زان استفاده دارديو م يبه افزودن يبستگ

  عملکرد  -۱۳
 )خوب، قابل قبول، بد(   

 خوب
خوب  كنونتحت نظارت اما تا 

 استبوده 
 بوده خوب كنونتحت نظارت اما تا 

 است

 ندارد هاي استفاده محدوديت -۱۴
د همانند آسفالت يبا. ندارد

 عمل کند يمعمول
 استفاده در ابعاد کوچک
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  )RAP( ١روسازي آسفالت بازيافتي -٣- ٤

هاي تراش آسفالت براي پروفيله کردن و تراشيدن آسفالت از  ، با استفاده از ماشين)RAP(روسازي آسفالت بازيافتي 
کارفرمايان صنعت آسفالت مدعي هستند يکي از مصالحي که اين . است  سطح جاده، محبوبيت بسياري پيدا کرده

  . استشود، آسفالت  روزها بسيار بازيافت مي
اين   در نتيجه. کنوني از آن بود  يابي به درک باالتري از استفادهانجام شد که هدف آن دست RAPپژوهشي پيرامون 

مجدد در آسفالت به روش سرد و گرم و براي   تفادهور گسترده در دنيا براي اسبه ط RAPپژوهش مشخص گرديد 
هاي خوبي  پيشرفت اخيراً RAPهاي استفاده از  نامه آيين. شود اختالط درجا با مصالح اساس به کار گرفته مي

در اروپا . نمايند محيط زيست پايدار و بازيافت استفاده مي ياند و بسياري از کارفرمايان از آن براي ارتقا داشته
ها پيرامون اين فناوري در  اي از يافته خالصه. است تدوين نموده RAPاي براي  نامه آيين WG1/TC227ي  کميته

  .ارايه شده است ۲جدول 
   

                                                   
1. Reclaimed Asphalt Pavement 



  ٣٩                  در زمينه روسازي راهي نوآور پايش

 

 استفاده از روسازي آسفالت بازيافت شده -۲جدول 

 مجارستان فرانسه فنالند دانمارک کبک-کانادا کانادا کشور/سؤال

 بلي بلي بلي ۱۹۸۰از بلي  بلي بلي RAPاستفاده از  -۱

و  RAPانواع  -۲
 كاربردهاي آن

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

، اساس ها مخلوطتمامي 
 راه

، ها مخلوطتمامي 
 اساس راه

 هاي آسفالتي مخلوط
، اساس ها مخلوطتمامي 

 راه
ي فرعي با راهها

 ترافيک کم

در کجا  RAPاز  -۳
 شود استفاده مي

، ها مخلوطتمامي 
براي  ييها محدوديت

استفاده در رويه 
 ي با ترافيک باالراهها

، ها مخلوطتمامي 
براي  ييها محدوديت

ي راههااستفاده در رويه 
 با ترافيک باال

براي  ييها محدوديت
استفاده در اليه رويه، 
محدوديت ترافيکي 

 ندارد

آسفتالتي تا   در رويه
درصد مورد  ۲۰

 گيرد استفاده قرار مي

درصد  ۵۰د تا توان مي
قرار گيرد اما  همورد استفاد

درصد  ۳۰تا  ۲۰ عموماً
 شود استفاده مي

بازيافت درجا به 
 صورت گرم و سرد

 گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده مقدار مورد استفاده -۴
کيلومتر در  ۱۰۰

 سال

آزمايشي يا استفاده  -۵
 گسترده

 گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده

براي  RAPپتانسيل  -۶
 استفاده در آينده

 باال باال باال باال باال باال

اطالعات  ي بهدسترس -۷
 فني

 در دسترس گسترده www.nra.co.za گسترده گسترده گسترده

علت اصلي استفاده از  -۸
RAP  

 محيط زيست، بازيافت محيط زيست، بازيافت محيط زيست، بازيافت محيط زيست، بازيافت محيط زيست، بازيافت
محيط زيست، 

 بازيافت

آيا ادارات راه مايل  -۹
. هستند RAPاستفاده از  به

 چرا بلي و چرا نه
 بلي، بازيافت بلي، بازيافت

بلي، بازيافت، 
 ها کاهش هزينه

 بلي، اجباري  بلي، مورد نياز
بلي، کاهش 

 ها هزينه

  موانع در برابر استفاده -۱۰
 گسترده

 ندارد
در  كميهاي  محدوديت

هاي  برخي کارخانه
 آسفالت

 ندارد ندارد
و  ونقل حمل، فرايند  هزينه

 طراحي مخلوط
هاي  قابليت كمبود

 پيمانکار

 مشکالت/توضيحات -۱۱

اي وجود  مشکل عمده
  ندارد،

جداسازي و 
آوري بهتر  عمل
 هاي مصالح توده

پيمانکارها  بسياري از
مصالح خام را به علت 
پيچيدگي کمتر ترجيح 

 دهند مي

محدوديت در 
هاي  مجموعه

EN12108 
براي پيمانکاران را 

ها دچار  انواع آزمايش
 كند مشكل مي

 اي ندارد مشکل فني عمده مشکلي وجود ندارد

در  ييها محدوديت
درصد استفاده از 

RAP  به علت حجم
 ترافيک

بلي، مشابه با  استانداردها -۱۲
 استانداردهاي مرسوم

بلي، مشابه با 
 مرسوماستانداردهاي 

بلي، مشابه با 
 استانداردهاي مرسوم

بلي، مشابه با 
 استانداردهاي مرسوم

EN13108-8 
EN12697-42 

 يراههابلي، از طريق 
 عوارضي

 عالي عالي عالي عالي عالي عالي عملکرد -۱۳

 هاي استفاده محدوديت  -۱۴
برخي کارفرماها 

استفاده در رويه را غير 
 دانند مجاز مي

استفاده   در اليه رويه
در حال شود،  نمي

 درصد  ۱۰با آزمايش 

استفاده   در اليه رويه
 شود نمي

 ندارد
ها بر مبناي  محدوديت

 باشد مي RAPکيفيت 

ندارد مگر محدوديت 
براي برخي سطوح 

 ترافيکي

   

http://www.nra.co.za
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 استفاده از روسازي آسفالت بازيافت شده  -۲جدول ادامه 

 اياالت متحده سوئيس جنوبي آفريقاي نروژ ليتواني ژاپن کشور/سؤال

 بلي بلي بلي بلي بلي بلي RAPاستفاده از  -۱

كاربردهاي و  RAPانواع  -۲
 آن

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

ها،  تمامي مخلوط
 اساس راه

کجا استفاده در  RAPاز  -۳
 شود مي

بدون محدوديت، 
آسفالت  غير ازبه 

 متخلخل

  درصد رويه ۲۰
  درصد اساس ۲۰

 اساس درصدمصالح۳۵

درصد براي  ۱۱الي  ۵
  هاي آسفالتي مخلوط

درصد براي  ۶۳
 مصالح اساس

  درصد رويه ۱۵
  درصد اساس ۲۵

 درصدمصالح اساس۳۵

SN670062 
SN640431-1b-NA 

درصد بستگي به 
 ترافيک دارد

بسته به کارفرما متغير 
معمول  به طوراست 
 درصد ۳۵تا 

ميليون تن  ۳۰ مقدار مورد استفاده -۴
)۲۰۰۲( 

گسترده، تمامي 
RAP  بازيافت
 شود مي

 گسترده گسترده گسترده )۲۰۰۸(تن  ۷۲۰۰۰۰

آزمايشي يا استفاده  -۵
 گسترده

 گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده

 براي RAPپتانسيل  -۶
 استفاده در آينده

 باال باال باال باال باال باال

 www.nra.co.za گسترده گسترده گسترده اطالعات فني ي بهدسترس -۷

 در دسترس گسترده

علت اصلي استفاده از  -۸
RAP  

محيط زيست، 
 بازيافت

محيط زيست، 
 بازيافت

محيط زيست، 
 بازيافت

 محيط زيست،
 بازيافت

محيط زيست، 
 بازيافت

محيط زيست، 
 بازيافت

آيا ادارات راه مايل  -۹
. هستند RAPاستفاده از  به

 چرا بلي و چرا نه
 بلي بلي بلي بلي بلي بلي، اجباري

  موانع در برابر استفاده -۱۰
 گسترده

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

 مشکالت/توضيحات -۱۱
  

 RAPاستفاده از 

نظارت  KFAتوسط 
 گردد مي

ذهنيت بهتر بودن 
آسفالت معمولي نسبت 

 RAPبه 
 

در دسترس بودن 
RAP  و توانايي

 کارخانجات آسفالت

 بلي استانداردها -۱۲
بلي، اروپايي، آلماني 

 و سوئدي
بلي،  بلي

www.nra.co.za 
SN670 141-144 
SN640431-8a 

بلي، 
www.asphalt.org 

 عالي عالي عالي عالي عالي عالي عملکرد -۱۳

 هاي استفاده محدوديت  -۱۴
در آسفالت 

متخلخل مجاز 
 باشد نمي

مخلوط  الزاماتبايد 
 نمايدبرآورده را 

بستگي به قوانين 
شهري دارد، بهبود 

 KFAبازيافت با 
ونقل و  باشد، حمل مي

زا  دپو گاهي مشکل
 باشد مي

مخلوط را  الزاماتبايد 
 نمايدبرآورده 

مخلوط  الزاماتبايد 
 نمايدبرآورده را 

مخلوط  الزاماتبايد 
 نمايدبرآورده را 

  
   

http://www.nra.co.za
http://www.nra.co.za
http://www.asphalt.org
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 استفاده از روسازي آسفالت بازيافت شده  -۲جدول ادامه 

 آلمان اسلووني اسپانيا پرتغال سوئد بلژيک کشور/سؤال

 يبل يبل يبل يبل يبل يبل RAPاستفاده از  -۱

 كاربردهاي آنو  RAPانواع  -۲
به صورت گرم و 

 سرد
به صورت گرم و 

 سرد
ار، يبس هاي هاستفاد

 ت درصديمحدود
به صورت گرم و 

 سرد
، ها مخلوط يتمام

 اساس راه

ها  مخلوط يتمام
آسفالت  غير ازبه 

 SMAمتخلخل و 

در کجا استفاده  RAPاز  -۳
 شود مي

 همه جا همه جا همه جا همه جا

در ها  تيمحدود يبرخ
استفاده از آن در سطح 

با  ههايار يه برايرو
 ک بااليحجم تراف

 همه جا

 مقدار مورد استفاده -۴
تن در  ۴۵۰۰۰۰۰
 سال

تن در  ۱۰۰۰۰۰۰
 سال

 گسترده
تن در ۱۰۰۰۰۰۰
 کل

تن در  ۱۵۰۰۰۰
 سال

تن  ۱۲۰۰۰۰۰۰>
 در سال

 گستردهآزمايشي يا استفاده  -۵
به  ۱۹۹۰از سال 

 طور گسترده
 گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده

براي استفاده در  RAPپتانسيل  -۶
 آينده

 باال باال باال به ميزان معمول به ميزان معمول به ميزان معمول

 گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده گسترده اطالعات فني ي بهدسترس -۷

نه، يکاهش هز  RAPعلت اصلي استفاده از  -۸
 مواد زايدکاهش 

نه، يکاهش هز
 مواد زايدکاهش 

نه، يکاهش هز
 زايدمواد کاهش 

 مواد زايدکاهش 
نه، يکاهش هز

 مواد زايدکاهش 
نه، يکاهش هز

 مواد زايدکاهش 

استفاده از  آيا ادارات راه مايل به -۹
RAP چرا بلي و چرا نه. هستند 

نه ي، کاهش هزيبل
 مواد زايدو کاهش 

 مواد زايدکاهش  نهي، کاهش هزيبل نهي، کاهش هزيبل
نه و ي، کاهش هزيبل

 مواد زايدکاهش 
نه ي، کاهش هزيبل

 مواد زايدو کاهش 

 گسترده  موانع در برابر استفاده -۱۰
ر ينفوذ کم ق

 تيفي، کيافتيباز
ت، يفيکنترل ک

 نهيمواقع هز يبرخ
مشخص نمودن 

 عملکرد

مشکالت مرتبط 
با روند کنترل 

 تيفيک

ت و يفيکنترل ک
 نهيهز يگاه

RAP  ت باال يفيکبا
 يزان کافيبه م

 وجود ندارد

 مشکالت/توضيحات -۱۱
اي  مشكل عمده

 ندارد
 يبا دپوها حاًيترج

 مجزا

هاي  مخلوط يبرا
متخلخل استفاده 

 شود مين
 ندارد

مجزا  يه دپوهايته
نه بر يزمان بر و هز
 است

 ندارد

 EN13108-8 استانداردها -۱۲
EN13108-8 

  VV انتشارات
2000:93 

، به زبان يبل
 يپرتغال

 EN12108-8 ، موجود استيبل

EN12108-8, 
12697-42, TL 

AG-StB09 
And StB-42 

 يعال خوب يعال يعال يعال يعال عملکرد -۱۳

 ندارد ندارد ندارد ندارد هاي استفاده محدوديت  -۱۴
مخلوط  الزاماتد يبا

 را باشدرا دا
 ندارد
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 استفاده از روسازي آسفالت بازيافت شده  -۲جدول ادامه 

 بريتانيا هلند کشور/سؤال

 يبل يبل RAPاستفاده از  -۱

 ها مخلوط يتمام به صورت گرم و سرد كاربردهاي آنو  RAPانواع  -۲

 همه جا همه جا شود در کجا استفاده مي RAPاز  -۳

 مقدار مورد استفاده -۴
افت يباز يميقدهاي  آسفالت يتمام
 تن در سال ۴۵۰۰۰۰۰>، شوند مي

 گسترده

 گسترده به طور گسترده ۱۹۷۰سال  از گستردهآزمايشي يا استفاده  -۵

براي استفاده در  RAPپتانسيل  -۶
 آينده

 باال  باال

 گسترده گسترده اطالعات فني ي بهدسترس -۷

، کاهش مواد زايدنه، کاهش يکاهش هز  RAPعلت اصلي استفاده از  -۸
 يعياستفاده از مصالح طب

 مواد زايدنه، کاهش يکاهش هز

استفاده از  آيا ادارات راه مايل به -۹
RAP چرا بلي و چرا نه. هستند 

 ياستانداردساز يادي، اما در مدت زيبل
 است  هشد

 ت، در دسترس بودنيفي، کءک در مبدايتفک

 ندارد ندارد گسترده  موانع در برابر استفاده -۱۰

 مشکالت/توضيحات -۱۱
در کوره  گانهر موجود در آسفالت جدايق

 شود ميسوزانده شده و حذف 
کارخانه آسفالت، افزابش هاي  تيقابل

 يشگاهيآزماهاي  تست

  ,EN13108-8 EN12108-8, 12697-42 استانداردها -۱۲
MCHW Clause 902 

 يعال مشابه مصالح خام عملکرد -۱۳

 هاي استفاده محدوديت  -۱۴
  ندارد، % :۱۰<

  ندر،يبهاي  شيآزما: >%۱۰و  >۲۵%
 مخلوط يسخت : ۲۵%>

 ندارد
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  هاي جانبي در ساخت راه و فرآورده زايداستفاده از مواد  -۴-۴

از اين مواد براي . دهند هاي جانبي در ساخت راه را مي و فرآورده زايداستفاده از مواد   ادارات راه اجازهبسياري از 
و  جويي در استفاده از مصالح خام فههاي روسازي و همچنين کاهش قيمت آن از طريق صر خصوصيات اليه بهبود

في در جهان لهاي مخت به روش اين مواداز  ،شده انجام هاي بررسيطبق . شود ميپايدار استفاده  وساز ساخت ترويج
هايي مبني  باشند اما نگراني در حال کسب تجربه در استفاده از اين مصالح مي ادارات راهبسياري از . شود استفاده مي

اي  خالصه. از اين مصالح وجود دارد شده همدت روسازي ساختبلندات منفي احتمالي در آينده  و عملکرد تأثيربر 
  .ارايه شده است ۳پژوهش در جدول  هاي يافتهاز 

هاي  ل حرکت به سمت استانداردسازي استفاده از مواد زايد و فرآوردهشود، اروپا در حا همان گونه كه مالحظه مي
که ، )WG12/TC154(كميته تخصصي مصالح جانبي  ۱۲براي مثال، در كارگروه . باشد جانبي براي ساخت راه مي

زايد  محيطي مواد باشد، يك گروه ويژه استفاده، اجرا و الزامات فني و زيست وظيفه آن ارزيابي مصالح راهسازي مي
  .كند هاي جانبي را بررسي مي و فرآورده
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  هاي جانبي براي مصالح ساخت راه استفاده از مواد زايد و فرآورده -۳جدول 

  سؤال/ كشور 
استفاده از مواد  -۱

هاي  زايد و فرآورده
 جانبي در ساخت راه

انواع مواد زايد و  -۲
هاي جانبي   فرآورده

 مورد استفاده

 قوانين -۴ کاربرد  زمينه -۳
پتانسيل استفاده از  -۵

 مصالح در آينده

 بلي کانادا
Shingle ،شيشه، ماسه ،

 RAPالستيک، 

تنوع بسيار زياد در 
ها و استفاده در  نامه آيين

 سراسر کانادا
 متوسط بلي

آهن،   ه، روبارShingle  بلي کبک-کانادا
RAP 

هاي  روباره آهن براي اليه
در  shingle %۳سطحي، 
در آسفالت  %۵رويه، 

 اساس

 بلي
متوسط، استفاده از فيبر 

 در آسفالت

  بلي  دانمارک
RAPآهن،   ، روباره

کاشي و آجر خردشده، 
 خاکستر بادي

هاي آسفالتي،  مخلوط
مصالح اساس، 

 ها خاکريزي
  زياد بلي

         نامشخص  فنالند

  بلي  فرانسه
shingle ،بتن خرد شده ،
RAPخاکستر بادي ، 

هاي آسفالتي،  مخلوط
مصالح اساس، خاکريزي 

 ها
 باال، بسته به کيفيت بلي

روباره آهن و خاکستر   بلي  مجارستان
 بادي

روباره آهن براي اليه 
رويه و خاکستر بادي 

 براي اليه اساس
متوسط، برخي تحقيقات  بلي

 ونقل اخير براي علم حمل

  يبل ژاپن
ک، يروباره آهن، الست

ک متخلخل يالست
 يارتجاع

و  راههادر آزاد
استفاده  يمل راههايبزرگ

  شود مين

برابر با انواع  يطول عمر
آسفالت داشته  يمعمول

ست يط زيباشد، به مح
 ب نرسانديآس

 شرفتيدر حال پ

 EN13242 راه هاي هشان بتن خردشده  يبل  ليتواني
EN13285  شرفتيدر حال پ 

 محدود يبل  نروژ
شه، يبتن خردشده، ش

 کيالست
  ريمتغ

با  يد عملکرد مشابهيبا
 داشته باشد يانواع معمول

 شرفتيدر حال پ

  يبل  جنوبي آفريقاي

ک، يروباره آهن، الست
، خاکستر ينخاله معدن

، بتن خردشده، يباد
lignosulfate،  نخاله

 Phosphor، يساختمان
gypsum 

از  يعيوس  هباز
م و يو ترم وساز ساخت

 يبازساز

و  يموارد فن
 مختلفهاي  دستورالعمل

 شرفتيدر حال پ

        ريخ  سوئيس

  يبل اياالت متحده
روباره آهن، خاکستر 

، بتن خردشده، يباد
 shingleک، يالست

با  يد عملکرد مشابهيبا  ريمتغ
 داشته باشد يانواع معمول

 شرفتيدر حال پ

          موجود نيست  بلژيک

 يبل  سوئد
روباره آهن، خاکستر 

 ، آسفالت و سنگدانهيباد
 راههاي، يشن راههاي

 ريپذ انعطاف
VV Publ 2009:160  
VV Publ 2001:34 

 مسايل يبرا به ويژه ،باال
 يطيمح زيست
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  هاي جانبي براي مصالح ساخت راه استفاده از مواد زايد و فرآورده -۳جدول ادامه 

  سؤال/ كشور 
استفاده از مواد  -۱

هاي  زايد و فرآورده
 جانبي در ساخت راه

انواع مواد زايد و  -۲
مورد  هاي جانبي  فرآورده

 استفاده

 قوانين -۴ کاربرد  زمينه -۳
پتانسيل استفاده از  -۵

 مصالح در آينده

 يبل  پرتغال
آهن، روباره  ک،يالست

 يخاکستر باد
 گسترده يبل راهها يتمام

داراي آسفالت  يبرا  يبل راهها يتمام  کيالست يبل اسپانيا
 اجباري کيالستخرده 

عربستان 
 سعودي

 يبل ياصل راههاي آهن ک، روبارهيخرده الست يبل
به خاطر در دسترس 
 نبودن محدود است

 راهها يتمام روباره آهن يبل اسلووني
معمول  الزاماتمشابه 

 يشگيهم
 شرفتيدر حال پ

 يبل  هلند

، يروباره آهن، خاکستر باد
، بتن نخالهسنگ معدن، خاک 

ک، يخردشده و آجر، الست
RAPشده، روباره  ، ماسه الک

خاک مس، روباره فسفر، 
 شده يروبيال

 يبل راهها يتمام
مشکالت مطرح  يول ،باال

را در  ۳شده در بخش 
 ديرينظر بگ

 يبل بريتانيا

خاک  خاک زغال سنگ،
 ،يخاکسترباد ماسه، ،ينيچ

ماسه، روباره فسفر، 
شه يش، بتني، آسفالت مصالح

 spent oilت،ي، اسليافتيباز
shaleروباره آهن ، 

 ها هاز استفاد يعيوس  هباز

EN12620, 13043, 
13242, 13258 
DMRB ۷جلد    

 HD 35/4 
هاي  نامه بايد با آيين

مرتبط همخواني داشته 
 باشد

 باال
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  نوآوري الزامات -۵

هدف پرسشنامه ايجاد . توزيع شد آنهامات نوآوري تهيه و بين اعضاي کميته و کشورهاي الزااي پيرامون  پرسشنامه
سؤاالت کليدي . هايي بود که در نظر نمايندگان کشورها به مقدار کافي شناخته نشده بود نوآوري الزاماتآگاهي از 
  :از ندعبارت بود

  آيا کشور شما سياست خاصي براي ترويج نوآوري دارد؟. ١
  شوند؟ مات نوآوري چگونه و توسط چه کسي تعريف ميالزا. ٢
  باشد؟ آيا معتقديد براي اشاره به مشکالت زير نياز به نوآوري مي .٣

  ،کمبود مصالح خام ساخت راه-الف
  ،هاي قيري استفاده از محصوالت جايگزين به جاي چسباننده -ب
  ،ييوهوا آبتطبيق با تغييرات -پ
  ،محيطي و تغييرات قوانين در اين زمينه زيست مسايل-ت
  راه يا ترميم آن،کاهش اختالل در ترافيک در مدت زمان ساخت -ث
  سطوح عملکردي،- ج
  ها، نوآوري در برگزاري مناقصه- چ
  .انتقال فناوري- ح
  

  .شود ارايه ميها  اي از اطالعات حاصله از پرسشنامه خالصهدر ادامه 

  

  هاي نوآوري سياست -١- ٥

برخي سياست رسمي نداشته و برخي داراي . نوآوري بسيار متفاوت است ادارات راه در زمينههاي  سياست
هاي ساليانه براي  تحقيق و توسعه شامل درخواست راهبردهايدر برخي موارد . باشند هاي چندساله مي برنامه

ثال براي م. باشد هاي آزمايشي با مقياس واقعي مي ارزيابي پروژهطراحي و ، و وساز ساختنوآوري و  پيشنهادهاي
  :باشند هاي تحقيق و توسعه شامل موارد زير مي جنوبي سياست در آفريقاي
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 DST2002 جنوبي ، آفريقاييا، پرتوراوريدپارتمان علم و فن. قاي جنوبييتحقيق و توسعه ملي آفر راهبرد.  

 DST2007 "۲۰۰۸-۲۰۱۸(جنوبي  ساله براي آفريقاي برنامه ده: محور نوآوري در راستاي اقتصاد دانش"(، 
 .۲۰۰۷جنوبي، ژوئن  ، پرتوريا، آفريقاياوريدپارتمان علم و فن

، راهبردي ريزي برنامهو  بيني پيشجنوبي با استفاده از ابزارهايي چون مطالعات  در آفريقاي اوريدپارتمان علم و فن
 ارايههاي زير  نوآوري در قالب الزاماتتحقيق و توسعه مرتبط با راه و . کند کلي نوآوري را تعيين مي الزامات

  :شوند مي
 هاي راه که سالي دو بار با حضور بيش از صد نماينده از دولت و صنعت برگزار  تاالر گفتگوي روسازي

  شود؛ مي

 ؛راههاملي  سازمانمشاوره و تحقيق روسازي تحت حمايت   کميته  

 ها علمي و صنعتي زيرساختهاي  پژوهش همشاور هيأت. 

ي ملي شناسايي راههاخاص نوآوري را براي  الزامات، ASTRA١ي فدرال، راههادر سوئيس، متخصصان دفتر 
روزرساني  ها براي به نتايج اين پژوهش. کنند نظارت مي آنهاهاي پژوهشي را اعالم نموده و بر  آنها پروژه. کنند مي

، متشکل از )VSS( ٢سوئيس ونقل حملسازمان متخصصان راه و . رود ميي ملي به کار راههاراهنماهاي ساخت 
اي و دانش  حرفه  زمينه تمامي متخصصان داراي پيش. باشد هاي خصوصي مي شركتنمايندگاني از ادارات عمومي و 

  . باشند فني در طراحي، ساخت و نگهداري راه مي
VSS  سازي با استانداردهاي اروپايي  طريق همسانراه از  ريزي برنامهاستانداردهاي سوئيس را براي طراحي و

هاي نوآوري  پروژهبر نوآوري را تعريف نموده،  الزاماتهاي متخصص،  کميته. دهد اجرايي نموده و توسعه مي
  . دارند نظارت کرده و در راستاي طراحي جديد استانداردها و اصالح استانداردهاي موجود گام بر مي

، نيز تاالر گفتگوي نوآوري و استانداردسازي براي شناسايي و مديريت )InIR( ٣زيرساخت راه پرتغال مؤسسه
امتياز راه، ان توسط صاحب راههانوآوري براي  الزاماتدر حال حاضر، . است  نوآوري ايجاد نموده الزامات

. شوند تعريف مي... هاي خدماتي و  شركتها،  پژوهشي، پيمانکارها، آزمايشگاه مؤسساتتوليدکنندگان مصالح، 
ها،  هاي ساخت، آزمايشگاه شركتمديران، مالکان تجهيزات زيرساخت، مهندسان، (اندرکاران  تمامي دست

و ساخت در اين حوزه  ريزي برنامه مسايلکه در ) ها ، دانشگاهيپژوهش مؤسساتتوليدکنندگان مصالح ساختماني، 

                                                   
1. Swiss Federal Roads Office 
2. Swiss Association of Roads and Transportation Experts 
3. Portuguese Institute for Road Infrastructure 
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نداردهايي بر اساس وضعيت فناوري با يکديگر کار استا  هاي بهينه و تهيه حل باشند، براي پيدا کردن راه سهيم مي
  .)www.inir.pt(کنند  مي

 ارايه جزيياتبا  ۲-۳بخش  اي براي نوآوري دارد که در در هلند، سياست گسترده) Rijkswaterstaat( اداره راه هلند
وسيعي از   هاي نوآوري خود را در بازه ايده  ارايههاي خصوصي اجازه  شركتدر ديگر کشورها به  ادارات راه. شد

  .دهند موضوعات مي
  
  لزوم پرورش نوآوري -٢- ٥

براي کاهش وابستگي به . اند دهنده به پرسشنامه لزوم حمايت از نوآوري را متذکر شده تمامي کشورهاي پاسخ
جانبه  ، توافقي همهCO2ار با کاهش ميزان انتش وهوا آبات منفي تغييرات تأثيرمصالح خام ساخت و همپنين کاهش 

عملکرد روسازي و دوستدار محيط زيست با استفاده  ييي براي ارتقاراههابسياري از کشورها به دنبال . انجام شد
ن مشخص يهمچن. گردند ميهاي مقاوم در برابر نفوذ آب  هاي مقاوم در برابر سرما و گرما و روسازي از روسازي

نده و يدر آ نکرباكسيد ديد يزان تولين حاکم بر ميقوان يرات احتمالييتغت يريمد يراههااز  يکي است  هشد
 يا ک، به فرآوردهيبر تراف يمنف تأثيرداقل رساندن حبه منظور به . باشد مي ياستفاده از نوآور ي،سطحهاي  رواناب

رات ييتغ رود ميانتظار . تر باشد عيآن سر يم و نگهداريو دوام باالتر داشته باشد و اجرا و ترم ييايکه پا است ازين
 يکنون يبحران اقتصاد اند هز متذکر شدين ياريبس. باشد ونقل حمل  هنيدر زم ينوآور يبرا يمحرک يروين وهوا آب

 را يانتقال فناور ييتواناتبادل اطالعات شده که  يگر تاالرهايو د يفنهاي  کنفرانس يا باعث کاهش برگزاريدر دن
  . داده استکاهش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.inir.pt
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  گيري نتيجه -۶

  :عبارتند از ند،تهيه اين گزارش شناسايي شدهنگام در كه  برخي نتايج کليدي پيرامون نوآوري

  کارفرما، تجربه  بستگي به تمايل به تغيير، تجربههاي نوآورانه  فناوريموفقيت در بکارگيري روندها و  
  مهندسي و قراردادي دارد؛

 هاي قراردادي و تأمين مالي براي ايجاد يک ساختار قراردادي مناسب براي  داشتن توانايي ترکيب مکانيسم
  باشد؛ نوآوري بسيار مهم مي

  محيطي و اقتصادي بسيار مهم است؛ زيستايجاد درک و وارد عمل کردن مردم بومي، عوامل  

 ارزيابي فني قدرتمندي براي نظارت و کنترل کيفيت  فرايندزم است تر يک نوآوري ال سريع  براي توسعه
  رفتار و عملکرد نوآوري انجام گيرد؛

 ها و جلوگيري از رکود صنعت، وجود نوآوري الزم است؛ براي حل چالش  

 يابد بايد شناسايي شود؛ شرايطي که نوآوري تحت آن پرورش مي  

  ،باشد؛ ها مي اشتياق آن براي نوآوري و رغبت به قبول ريسکبکارگيري نوآوري وابسته به قدرت کارفرما  

 ؛باشد ميهاي مرتبط با آن  به توانايي کارفرما براي درک ريسکوابسته  ز نوآورييآم موفقيت بكارگيري  

 کارفرما و صنعت بايد راغب به قبول و تقسيم ريسک باشند؛  

  دهنده توانايي  چرا که نشان است؛مبتني بر عملکرد مهم   نامه استفاده از يک آيين بايد در نظر داشت
 .باشد ها مي ريسک  عملکرد و تقسيم عادالنه بيني پيشو  گيري اندازه
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  ها نامه و مخفف واژه -۸

  .باشد ميارايه شده، مربوط به گزارش حاضر نامه  واژه

ارزش کاالها يا محصوالت و خدمات، با  ي، روشي سيستماتيک براي ارتقا)VE(مهندسي ارزش  :ارزش يمهندس
  .باشد استفاده از ارزيابي کارايي مي

  .است  که به منظور کاهش دماي توليد و پخش مورد اصالح قرار گرفته است گرمآسفالت  :گرم نيمهآسفالت 
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  ها مخفف
ASTRA  ي فدرال سوئيسراههادفتر 

CFI بنياد نوآوري کانادا 

CQTTT  در کبک ونقل حملمرکز انتقال فناوري 

DBM نگهداري -ساخت - طرح 

DBFM نگهداري - مين ماليأت -ساخت - طرح 

DOT ونقل حمل وزارت 

FAR مقررات مالکيت فدرال اياالت متحده 

FDOT فلوريدا ونقل حمل وزارت 

FHWA ل اياالت متحدهافدري راهها  اداره 

HfL براي زندگي ييراهها 

IDRRIM هاي جابجايي فرانسه و زيرساخت ها خيابان، راهها مؤسسه 

InIR زيرساخت راه پرتغال مؤسسه 

IPQ  استانداردسازي پرتغال مؤسسه 

LCPC   راه و پلزمايشگاه مرکزي آ 

MTQ  کبک ونقل حملوزارت 

NCDOT کاروليناي شمالي ونقل حمل وزارت 

NRC انجمن پژوهش ملي کانادا 

PPP خصوصي/مشارکت عمومي 

RAP روسازي آسفالت بازيافتي 

RWS ي راه هلند اداره 

S&RD آزمايشگاهي  پژوهش علمي و توسعه 

SABS  جنوبي استاندارد آفريقاي هيأت 

SAFETEA-LU   سازمان ملي عوارض بزرگراهي اياالت متحده 

SANRAL جنوبي ي ملي آفريقايراهها  هادار 

١٤-Sep  پروژه آزمايشيFHWA  اياالت متحده ١٤شماره 

SMA دانه آسفالت ماستيک درشت 

SRA ي سوئدراههاکل   هادار 

TAC  کانادا ونقل حملانجمن 

Tekes اداره فناوري ملي فنالند 

U.S. اياالت متحده آمريکا 

UTCRCP  روسازي بتني مسلح نازک پيوسته 

VE مهندسي ارزش 

VECP تغيير مهندسي ارزش پيشنهادهاي 

VSS  سوئيس ونقل حملانجمن متخصصان 

WMA گرم آسفالت نيمه 

WFTAO  فنيارزيابي فدراسيون جهاني سازمان 

ZAS انجمن روسازي آسفالتي اسلووني 
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  ها پيوست
  نوآوري شيت فکت - پيوست الف

 آسفالت الستيکي در سوئد  

  :چيست
به ) SRA( ١توسط انجمن راه سوئد ۲۰۰۷شود، در سال  آريزونا توليد مي فرايندآسفالت الستيکي که بر اساس 

در اين . است  سال در آريزونا مورد استفاده قرار گرفته ۲۵اين روش براي . صنعت روسازي سوئد معرفي شد
پس . گردند مخصوصي با هم مخلوط ميهاي قديمي در تجهيزات  شده حاصل از الستيکخرد، قير و الستيک فرايند

  . شود از انجام واکنش، قير مذاب به کارخانه افزوده مي
  :چرا
از اهداف اين پروژه، . استعملکرد روسازي  يارتقا ،کند ترين علتي که سوئد از اين فناوري استفاده مي مهم

  .است  مد خودروها بودهوآ ج تايرها و کاهش صداي حاصل از رفتآافزايش دوام، کاهش خوردگي حاصل از 
  :چگونه

تصميم گرفت تجهيزات توليد  SRAهاي توليد در ديگر کشورها،  هاي مفصل و بازديد از سايت پس از انجام بررسي
ات آسفالت الستيکي بر تأثيرسازي  مطالعات آزمايشگاهي متعددي براي شفاف. آسفالت الستيکي را اجاره کند

هاي خاص، تجهيزات، خرده الستيک و دانش اين  براي پيمانکاران در پروژه SRA. محيط زيست انجام گرفت
  .شود تقسيم مي SRAبا اين کار، ريسک شکست بين پيمانکار و . است  فناوري را مهيا نموده

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
مخلوط با طرح اصلي مخلوط، يک . است اين پروژه توليد شده درتن مخلوط آسفالتي  ۵۰۰۰۰تا کنون بيش از 

توليد پيمانکارها و کارخانجات آسفالت متعددي از تجهيزات . باشد سوئد مي SMA  نامه بندي باز مشابه با آيين دانه
                                                   
1. Swedish Road Administration  
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يک موفقيت  SRAاين پروژه براي . شدتکميل  ۲۰۱۰اين پروژه در سال . اند استفاده نموده آسفالت الستيکي
  . است  در بهبود عملکرد دست پيدا کردهشود چرا که اين کارفرما به نتايج خوبي  محسوب مي

  :تجربيات
  پذير مهم است؛ يتمسؤولداشتن مدير پروژه و نيروي انساني کليدي و  
 ؛)باشد تايرها مي آجعلت آن هواي سرد و (است  کاهش صدا هنوز حاصل نشده  
 حاصل از گازهاي متصاعد شده را دست کم نگيريد يبو .SRA است که الزم است به   انتقاداتي داشته

خطرناکي بو و گاز   گر اين است که هر ماده ها نشان اين، بررسي با وجود. طور جدي به آن توجه گردد
  .اند هاي متعددي نيز شکايتي نداشته کارگاه. است ضرورياين اطالعات براي کارگران  .کند متصاعد نمي

  :اطاعات تماس
Mats Wendel, mats.wendel@vv.se 

 

 آسفالت الستيکي در اسپانيا  

  : چيست
الستيک حاصل از تايرهاي قديمي خودروها به قير توليد شده و خصوصيات خرده با افزودن  يکيآسفالت الست

  .کند را اصالح مي HMAرفتاري آسفالت 
  :چرا
آسفالت انجام   هکه در کارخان ١ويجستيدا فرايندک ي ير را طيق يات رفتاري، خصوصيميقد يرهايک تايالست
  . استمعروف  ٢مرطوب فرايندبه  روشاين  .کند مي، اصالح شود مي

  :چگونه
ک يبسته به درصد الست(ر يخودروها و سه نوع ق يميقد يرهايک تاياساس الست بر ها نامه آيينا يدر اسپان

  .اند هه شدي، تهآيد مياختالط به دست  فرايندکه در  يرفتار اتين خصوصيو همچن) کننده اصالح
  :پيشرفت طرح و

منجر به ايجاد  ،هاي خصوصي ها، مراکز پژوهشي و شرکت در اسپانيا، کار تحقيق و توسعه با همکاري دانشگاه
هاي کاربردي است که بايد  اين استاندارد گوياي مشخصات و زمينه. است  استانداردي براي آسفالت الستيکي شده

  .با الستيک تايرها انجام گيرد HMAهاي قيري و آسفالت  چسباننده وسيلهه ب
                                                   
1. Digestive 
2. Wet Process 

mailto:mats.wendel@vv.se
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هاي بسيار باال، عملکرد اين محصول در قطعات آزمايشي متعددي در حال بررسي و  همزمان با توليدات در مقياس
  .باشد مطالعه مي

  :موفقيت
 مجدد از تايرهاي قديمي؛  استفاده  
  ؛يمحيط زيستفوايد  
 است بود حاال با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته زايد  چيزي که يک ماده.  

  :تجربيات
 دهد؛ آسفالت الستيکي دوام اليه را افزايش مي  
 بخشد؛ آسفالت الستيکي مدول االستيک و مدول برجهندگي را بهبود مي  
 ؛مجاز استهاي مياني و اساس  استفاده از اين قير در اليه  
 اي آسفالت ه ها مشابه با ضخامت اليه ضخامت اين اليهHMA است؛  
 دهد؛ آسفالت الستيکي احتمال بروز ترک سطحي را کاهش مي  
 کند تعميرات کاهش پيدا مي. 

  
 آسفالت با مدول باال در بريتانيا  

  :چيست
به  ۱۹۸۰  هل دهي، در اواشود ميشناخته ) Enrobé a Module Élevé) "EME"مصالح اساس راه با مدول باال، که با نام 

اهش ضخامت سختي باالي اين مصالح به ک. في شددر فرانسه معر ينفت هاي هاستفاده از فرآوردمنظور کاهش 
هاي  با استفاده از يک سري تست EME .درصد نسبت به مصالح مرسوم در فرانسه کمک نمود ۴۰اساس راه تا 

. سيار خوبي دارداين نوع آسفالت به علت سختي بااليي که دارد، خصوصيت پخش بار ب. آزمايشگاهي طراحي شد
مصالح طراحي . آيد به دست مي ۳۵تا  ۱۰اين خصوصيات به طور عمده با استفاده از قيرهاي با درجه نفوذ بين 

تن مورد نياز  ۴۵هاي چرخ الستيکي بسيار سنگين تا  هاي آن غلتک شده بسيار پايدار بوده و براي کوبيدن اليه
  .است
  :چرا

بيشتر از   رويکرد عمومي به سمت استفاده ،۱۹۹۰تر اساس، از اواسط دهه  مدت مصالح سختبلندبه علت عملکرد 
به هر حال، تمرکز کنوني بر دوام اين مصالح منجر به معرفي آسفالت با مدول باال و درصد . است  اين مصالح بوده
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نسه مستندسازي در فرا EMEکه عملکرد  اين با وجود. را به خود گرفت EME2قير باالتر در فرانسه گرديد که نام 
مختصري از قابليت ساخت و دوام اين مصالح، در بريتانيا نيز وجود دارد؛ لذا در ابتداي معرفي با دقت   شد، تجربه

  .تمام تحت نظارت قرار گرفت
از . افزايش طول عمر با ضخامت ثابت بودو مورد انتظار استفاده از اين مصالح، کاهش ضخامت روسازي  مزاياي

هرگونه . توان به عنوان مزاياي مورد انتظار بيان نمود را ميمفيدتر از منابع   نيز ارزش بيشتر پول و استفاده نظر ملي
که براي کاربران مسير از نظر  کند اني بين تعميرات را بيشتر ميهاي زم ي آسفالتي، بازهراههاافزايش طول عمر 
   .بندان و افزايش ايمني سودآور است کاهش ازدحام و راه

  :چگونه
  به وسيله) EME2 به ويژه(در حال بررسي فوايد احتمالي استفاده از آسفالتي با مدول باال  ، بريتانيا۲۰۰۵از سال 

در بريتانيا به صورت سايت به سايت معرفي شد و به منظور  EME2. است هاي آزمايشي بوده نظارت بر روسازي
تحت نظارت قرار ) سايت ۷در مجموع (هاي ابتدايي  در سايت حصول اطمينان از دستيابي به فوايد مورد انتظار،

دهي احتمالي  ديدي کلي از عملکرد نيروي کاري، عملکرد و سرويس ارايهمأموريت کليدي اين کار، . گرفت
EME2 توليدي و اجرا شده در بريتانيا بود .  

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
ي بريتانيا راهها  در شبکه) بيندر(هاي اساس و آستر  راي اليهب EME2ي وسيع از  مأموريت کلي، حمايت از استفاده

به  EME2هاي  هاي ساخت و عملکرد، چارچوبي براي نظارت بر سايت پيوسته و پايدار داده آوري جمعبراي . بود
 ۲۰۰۹در سال نظارت   پروژه. ثبت گرديدها نيز در اين چارچوب  وجود آمد و اطالعاتي مرتبط با اولين سايت

از  رود مي، انتظار تهيه شد ١ملي  نامه يک آيين EME2از آنجا که براي . بود EME2آن موفقيت   مه يافت و نتيجهخات
  .اين مصالح کماکان استفاده شود

  :تجربيات
  :انتقال فناوري از اين نوع، موارد کليدي متعددي را بايد در نظر داشت/در هنگام بکارگيري

هاي آزمايش در دو  هنگامي که روش به ويژهپارامترهاي طراحي مخلوط از يک کشور به کشور جديد،   ترجمه .۱
  کشور به طور مستقيم قابل مقايسه نيستند؛

قير، نگهداري و   ها، شامل تجهيزات براي ذخيرهتوانايي پيمانکاران بومي براي توليد مصالح جديد و اجراي آن .۲
  تجهيزات مناسب براي تراکم آن؛ ترميم مناسب آسفالت و

  يکپارچه کردن ديد کلي طراحي روسازي در کشور با اين مصالح جديد؛ .۳

                                                   
1. Clause 930 of the UK Specification for Highway Works 
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در دسترس بودن مصالح مناسب، در اين مورد خاص توانايي توليدکنندگان بومي براي فراهم آوردن کيفيت مورد  .۴
  .نفوذ پايين  نياز براي چسباننده سخت با درجه

ساخت منفي باشد اما در کل جويي در هزينه يا از نظر  به طور خاص، در جايي که فناوري جديد از نظر صرفه
. آن اطمينان حاصل شود  گسترده  بليغات وجود دارد تا از استفادهعمر بهبود يابد، همچنان نياز به ت  چرخه  هزينه
اطمينان حاصل بل از اعمال هرگونه تغيير در فناوري جديد، اي که در بريتانيا به دست آمد، اين بود که ق ويژه  تجربه
مدت مصالح بلندنهايتاً، از آنجا که تنها منبع اعتبارسنجي دوام . پذيرفته شده استکه آن فناوري به طور کامل  شود

  .بزرگنمايي نيستاهميت اين امر تأكيد بر جديد، نظارت پيوسته بر روي آن است، 
  :اطالعات تماس

Richard Elliot, Richard.elliott@scotwilson.com 
 

 بتن آسفالتي با مدول باال در بلژيک  

  :چيست
اگر به تجربيات خارج از کشور بلژيک خصوصاً فرانسه که مهد اين فناوري بوده و به طور گسترده مورد استفاده 

عمر متوسط   هاي قيري با دوره وبي براي اليهخ  گزينه) HMAC(ع کنيم، بتن آسفالتي با مدول باال رجو گيرد قرار مي
در هر حال، استفاده از آن در . باشد ي با ترافيک سنگين ميراههادر ...) خوردگي و  از نظر شيارشدگي و ترک(
  .است  تا کنون محدود بوده ،ها نامه در آيين بيني پيشژيک، به علت کمبود تجربه و لب

  :چگونه
در بلژيک و به  HMACهاي اصلي اين مطالعه، بررسي قابليت ماندگاري  مأموريتآغاز شد كه اي تحقيقاتي  پروژه

نامه مبتني بر  يک آيين الزاماتايجاد . ها بود سازي و اجراي اينگونه مخلوط دست آوردن چگونگي طرح، آماده
 )IWT-Vlaanderen( وفناوري فالندر توسط مؤسسه ترويج علمتأمين مالي پروژه . بوداهداف  بخشي ازعملکرد نيز 

و  AWV٢و  BRRCشامل نمايندگان  ويژه ، يک گروهBRRC ١فني مصالح قيري  اين پروژه توسط کميته. انجام شد
  . شد پيگيري مستمر مي MET٣همچنين 

  :و پيشرفت طرح
، Kontich در E19در قطعاتي از بزرگراه  HMACآزمايشگاهي بزرگي انجام شد و به منظور اجراي آزمايشي   مطالعه

بعد از گذشت دو سال از از بازگشايي ترافيک، اين قطعات عملکردي عالي از خود نشان . شد ارايهواريانت  ۹
  . دهند مي

                                                   
1. Belgian Road Research Center 
2. Flemish Roads and Traffic Agency 
3. Ministry of Equipment and Transport 

mailto:Richard.elliott@scotwilson.com
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  :موفقيت
ه يبه دست آمد، ته يشيکه از قطعات آزما يجيبر اساس نتا يعملکرد روساز يبررس يبرا ياز برايموارد مورد ن

كه در آن نگارش شد ) جيراهاي  استفاده از دستورالعمل يبه جا( ين موارد در قالب مشخصات عملکرديا. شد
نگونه يکه نگارش ا بود يياروپا هاي يهن امر در قالب توصيا. شد يمحسوب م يک نوآوريک يدر بلژ زمان
 که مايل به ي بودافراد يشروع برا  هک نقطيدانش به دست آمده به عنوان . دهد مين سمت سوق يبه ارا  ها نامه آيين

  .غيرهها و  مشاوران، پيمانکاران، مديران راه، آزمايشگاه: باشند استفاده از اين فناوري مي 
  :منبع

Bulletin CRR 74-1/2008 
 

 دانه در مجارستان اجراي آسفالت ماستيک درشت  

  :چيست
به  توان ميکه از خصوصيات آن  است، يک فناوري اروپايي براي مخلوط )SMA( دانه درشتآسفالت ماستيک 

به آسفالت  SMAدر اصل . باز، سختي باال، پايداري مخلوط و مقاومت در برابر شيارشدگي اشاره نمود بندي دانه
توسعه يافته و در بسياري از  ۱۹۹۰  که در آلمان در دهه) www.asphaltisbest.com(معروف بود  ١ماستيک دوبخشي

از آنجا که مجارستان روابطي . است  کشورهاي اروپايي و اياالت متحده، کانادا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته
در حال . نوآوري راه خود را به راحتي در مراحل اوليه به اين کشور گشودقديمي با آلمان و اتريش دارد، لذا اين 

  ).EN 13108-5( شود  به عنوان يک محصول استانداردسازي شده اروپايي به طور وسيع استفاده مي SMAحاضر 
  :شود در ادامه ارايه مي SMAاستانداردسازي  فراينداي از شرح وقايع از نوآوري و اجرا تا  خالصه
 ۱۹۹۴،  مشخصات فني روسازي آلمانZTV Asphalt-StB-94 را معرفي نمود؛ دانه درشت، آسفالت ماستيک  
 ۱۹۹۷ ، مشخصات فني برايSMA  در مجارستان)ZMA ؛)به زبان مجارستاني  
 ۱۹۹۸ ،تر در خصوصيات نهايي  اصالحات سختگيرانهSMA براي کيفيت بهتر؛  
 ۱۹۹۹ ، استفاده از اين مخلوط؛ساخت قطعات آزمايشي در مجارستان با  
 ۲۰۰۰خصوصيات فني   براي مقايسه در دانشگاه بوداپست ، پژوهشSMA ؛هآلمان، مجارستان و فرانس  
 ۲۰۰۲ ،شده اصالحاتي روي  اساس پژوهش انجام برSMA انجام شد؛  
 ۲۰۰۳ ، با رويه(مقايسه روسازي آسفالتي براي  SMA( روسازي بتني و روسازي آسفالتي مرکب، قطعاتي ،

  آزمايشي ساخته شد؛
                                                   
1. Split Mastic Asphalt  

http://www.asphaltisbest.com
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 ۲۰۰۵ ،اروپايي براي محصوالت آسفالتي از جمله   استاندارد اوليهSMA )CEN TC 227(؛  
 ۲۰۰۶ ، اعمال اصالحات در مشخصات فنيSMA در مجارستان؛  
 ۲۰۰۷ ، استاندارد اروپاييEN 13108-5  مجارستاني آن  استاندارد مشابهوMSZ EN 13108-5؛  
 ۲۰۰۸ ، مشخصات فنيSMA  مجارستان بر اساس استاندارد اروپاييدر.  
  :، پيشرفت و موفقيتطرح
تنها قطعاتي آزمايشي  ۲۰۰۰قبل از سال . وندش در مجارستان ساخته مي ۱۹۹۰  از دهه SMAهاي آسفالت  رويه

راه با  کيلومتر ۱۱۰۰حدود  ۲۰۰۵کيلومتر و پس از  ۶۰۰تقريباً  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۰هاي  بين سال. ساخته شده بود
  .است  ي با سرعت طرح باال ساخته شدهراههاو  راهها، عموماً در آزادSMAروسازي 

  
  در اسلووني دانه درشتآسفالت ماستيک  

  :چيست
مقاوم در برابر   به عنوان يک اليه ۱۹۶۰  در دهه) SMA( دانه درشتمخلوط آسفالتي موسوم به آسفالت ماستيک 

شد و به  هايي تهيه مي در ابتدا اين مخلوط در ديگ. تاير خودروها در زمستان شناخته شد آجخوردگي ناشي از 
پخش و  متر ميلي ۲۵تا  ۵هاي سايز  اجرا شده و با سنگدانه ١کننده هاي پخش صورت دستي يا با استفاده از قاب

توليد آن در کارخانجات آسفالت  البا اين حهزينه بود پر بسيار كار، اين دستي بودن فرايندبه خاطر . شد کوبيده مي
به اين صورت که دوام آن . کند فوايد آسفالت ماستيک و بتن آسفالتي معمولي را با هم ترکيب مي SMA. آغاز شد

  .شود ولي با تجهيزاتي همانند بتن آسفالتي توليد، حمل و پخش مي استهمانند آسفالت ماستيک 
  :چرا

است و   ها رواج يافته ها و بندرگاه ي با حجم ترافيک سنگين، فرودگاهراههادر اروپا براي  SMAاستفاده از 
آيد، از نظر  به دست مي SMA  سطح همواري که به وسيله. باشد يبکارگيري آن در کل دنيا نيز در حال گسترش م

 است که مقاومت اصطکاکي اي به گونهو در عين حال بافت آن  استرانندگي داراي خصوصيات بسيار مناسبي 
بسيار قوي  ارساخت. کند همچنين اين روسازي صداي نسبتاً کمي ايجاد مي. کند مي گيري فراهمخوبي در زمان ترمز

و ماستيک غني که  است دايميهاي  مقاومت باال در مقابل تغيير شکل  کننده هاي زبر، تأمين ها با داشتن دانه سنگدانه
به علت درصد باالي قير اين مخلوط، بايد از . سازد ميدوام ار بارا بسي SMAکند،  بين اين ذرات را پر مي هاي هحفر

 شده از قيرهاي اصالح توان مي SMAبراي رسيدن به خصوصيات مطلوب . زهکشي شدن آن جلوگيري به عمل آيد
. دهد مي کاهش ،رود ميبند را نيز که براي جلوگيري از زهکشي به کار  استفاده از آب  اين عمل نياز به. كرداستفاده  

                                                   
1. Spreading Frames 
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از اين آسفالت با کيفيت در استفاده  بنابراين با. دهد را نيز ميهاي نازک  اجراي اليه  ترکيب خاص مخلوط اجازه
استفاده از درصد قير بيشتر و  با وجوداست که   در نتيجه اثبات شده. باشد به مقدار مصالح کمتري نياز مي ،رويه  اليه

به طور  SMAدر صورتي که . است  اقتصادي همراه  به کارگيري آن با صرفه تر در اين مخلوط، هاي باکيفيت سنگدانه
ديگر فوايد اين مخلوط از جمله اجراي . ناچيزي استمناسب طراحي و اجرا شود، نيازمند ترميم و نگهداري بسيار 

  .گردد کل در طول عمر آن مي  سريع و سهولت استفاده در عمليات تعمير و نگهداري نيز باعث کاهش هزينه
  :چگونه

نمودند و آخرين شبهات در مورد آن نيز در  SMAاستفاده از  متخصصان اسلوونيايي شروع به ۱۹۷۰  در اواخر دهه
در ) متر ميلي ۱۱-۰( SMAاولين . از ميان برداشته شد) ZTV Asphalt-StB 84(با استانداردسازي آلمان  ۱۹۸۴سال 

با بازسازي بزرگراه  ۱۹۹۵مهم بعدي در سال   قطعه. اجرا شد Vrhnika در يک قطعه از راه ايالتي شهر ۱۹۹۰آوريل 
A10  اولين مخلوط . کيلومتر اجرا شد ۴با طولSMA ي اجرا شد، به که در يک قطعه بزرگراه به صورت نوساز

 SMA ۸-۰هر دو مورد ذکر شده از در . اجرا گرديد Ljubljanaو در کنارگذر شمالي شهر  کيلومتر بود ۷طول 
ي جديد و ههاآزادراتمامي   مناقصه ۱۹۹۷راگير شد که از سال زماني ف SMAبکارگيري . شداستفاده  متر ليمي

  . افتاد DARS١ي موجود به دست راههاآزادبازسازي 
د و در يه انجام رسب ZAS٢آن توسط  يبرا يفن يمشخصات يريبکارگ يبراهايي  تي، فعالSMAد يهمزمان با تول

 ۲۰۰۰ه شد و در سال يته) آسفالت آلمان ZTVمشابه با " (SMA ،PTP SCS 1989 يط فنيشرا پيوست"، ۱۹۹۷سال 
 يريق هاي يهال: دانه درشتک يآسفالت ماست" ياصالح مشخصات فن يگام بعد. ديمنتشر گرد DRSC٣توسط 

۲۰۰۱:TSC06.412 " هاي رويه يباً تمامياز آن زمان تا کنون تقر. بود ۲۰۰۱در سال SMA يساخته شده در اسلوون 
  .است  هن اساس ساخته شدي، بر همباشد ميبزرگراه آزادراه و لومتر يک ۵۰۰حدود در که 

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
 توان ميرا با توجه به دوام مناسب به دست آمده و مقاومت در برابر تغيير شکل باال،  يدر اسلوون SMAاستفاده از 

. است  شده ارايه ،به علت مشکالت به وجود آمده در برخي مواردنيز  هاييپيشنهاد. يک موفقيت در نظر گرفت
در  گيريشدگي زياد و درصد قير بسيار کم و مقاومت در برابر ترمز ها به علت سخت بروز ترک براي مثال

براي مقابله با همين مشکالت بود که . زني مرتفع گرديد پاشيدن سنگدانه همزمان با غلتک  مدت که به وسيله کوتاه
  .ديمنتشر گرد ZASتوسط " SMAد و پخش يتول يبرا هاييشنهاديپ" ۲۰۰۵در سال 

جايگزين  ٤هاي آن با فوالد سياه اخيراً براي اولين بار در تاريخ اسلووني، مخلوطي آسفالتي که بخشي از سنگدانه
تا  به طور كلي. مورد استفاده قرار گرفت Primorje Group ofگروهي موسوم به  راه توسط  رويه  است در اليه  شده

                                                   
1. Motorway Company in the Republic of Slovenia 
2. Slovenian Asphalt Pavement Association 
3. Slovenian Roads Agency 
4. Black Steel 
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آهن   هايي از جنس روباره با سنگدانه PmB 45/80-65 A2 Sو  متر ميلي ۰-۱۱  با اندازه SMAتن  ۱۱۰۰۰کنون حدود 
 A1 Vrhnika-Logatec, HC H4(است   اجرا شده متر سانتي ۴در سه قطعه اصلي بزرگراهي اسلووني به ضخامت 

Sempeter-Vrtojba and A1 Divaca-Kozina .(تا کنون مقاومت  بتاً جديد هستند واين قطعات نوسازي شده نس
با در . اند هنشان داد يچرخ و بافت سطحها، دماي پايين، مقاومت اصطکاک  مسير چرخ شيارشدگي خوبي نسبت به
اه به عنوان سنگدانه يتن فوالد س ٢٠٠٠٠در مجموع ) يو محل ياصل يراهها( G+R  هو شبک راههانظر گرفتن بزرگ

  .اند هبود SMAکه عموماً  است  همورد استفاده قرار گرفت يه آسفالتيرو  يهدر ال
http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&id=2008022807463306&lng=eng 
http://spens.fehrl.org/?m=42&a=content&id=267 

  :تجربيات
 EN13108-5:2006روپايي با نام نيز استانداردي ا CENدارند، و  SMAملي براي  هم اکنون چندين کشور استاندارد

و هر جاي  شود ناميده مي دانه درشتآسفالت ماستيک با عنوان  SMAدر اياالت متحده، که . است  منتشر نموده
  .باشد راه و صنعت آسفالت در حال افزايش مي اداراتديگر در جهان، استفاده از آن در بين 

  :منابع
 posebni tehnicni pogoji-spremembe in dopolnitve (Vezabne obrabne in zaporne plasti-drobir 

z bitumenskim mastiksom)-III. Knjiga; Ljubljana, 2000 

 TSC 06.300/06.400:2009 Smernice in tehnicni pogoji az graditev asfaltnih plasti SIST 1038-
5-Bituminizirane zmesi-Spedifikacje materialov-5.del: Drobir z bitumenskim mastikson-
Zahtev-Pravila za uporabo (Bituminous mixtures-Material specifications-Part 5: Stone 
Mastic Asphalt-Requirements-Rules for implementation of SIST EN 13108-5) 

 ZTV Asphalt-StB 84: Splittmastixasphalt, FGSV, 1984 

 Heavy duty surfaces, The argument for SMA; EAPA 1998 

 Priporocila za proizvodnjo in vgrajevanje asfaltne zmesi DBM, ZAS 2005 

  

 جنوبي امولسيون کف قير در آفريقاي  

  :چيست
يک سند اصالح شده براي مصالح ) CSIRو   Sabitaهاي مشترک  يکي از ائتالف( ١آکادمي آسفالت ۲۰۰۹ ماه مهدر 

راهنماي طراحي و ساخت مصالح تثبيت  - ) BSM( ٢مصالح قيري تثبيت شده: با نام راهنماي فنيقيري تثبيت شده 
جديد،  TG2. شد TG2تر  ي قديمي اين سند جايگزين نسخه. را منتشر كرد TG2-شده با امولسيون قيري و کف قير

                                                   
1. Asphalt Academy 
2. Bitumen Stabilized Material 

http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&id=2008022807463306&lng=eng
http://spens.fehrl.org/?m=42&a=content&id=267
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بخش . بنيان گذاشته شده بودها در پنج سال گذشته  BSMاساس تحقيقات بسيار وسيع بر روي رفتار و عملکرد  بر
مشاهدات . اي تمرکز دارد بندي مصالح براي طراحي و طراحي سازه اعظم اين کار بر روي طرح مخلوط، دسته

تمامي اين . است  داشته تأثير BSMهاي  نيز بر بنيان علمي روسازي برداري بهره در حالهاي  عملکرد روسازي
  . ندتحقيقات در اين راهنماي جديد گنجانده شد

  :باشند هاي قابل توجه اين راهنما به قرار زير مي جنبه
 ١ساده  همعرفي آزمايش برش سه محور STT ) بندي مصالح  رده براي) طراحي ۳در سطحBSM  بر اساس

  اصطکاک داخلي؛  پارامترهاي چسبندگي و زاويه
  و (بندي منطقي  دستهبکارگيري منطق فازي و تئوري قطعيت براي تمامي مصالح موجود براي ايجاد يک

  اي؛ با هدف طراحي سازه) البته با دقت کمتر
 ٢عدد روسازيروش طراحي با  معرفي يک )PN( ، هاي  روسازيبرايBSM . اين روش مبتني بر

بررسي   هو نتيج كند را منعكس ميکه به خوبي اصول رفتاري روسازي  بودههاي سرانگشتي ساده  حساب
  باشد؛ مي برداري بهرهحال  هاي در عملکرد روسازي  هتاريخچ

  بخش مفصلي از ساختBSM  يهعملکرد المناسب بودن  در خصوصاست که   ي اختصاص يافتهالزاماتبه  
  .دهد اطمينان مياجرا شده 

  :چرا
تا  باشد مي راههابا کف قير يک روش مقبول در بهسازي  ياساخته شده با امولسيون  BSMامروز، بازيافت سرد 

اين وضعيت باعث انتخاب بازيافت در محل به . بسيار زياد استي جديد نيز راههاآنجا که تقاضا براي آن در 
برخي فوايد بازيافت . است  شده )بازسازيهاي فراوان  براي پاسخگويي به درخواست(عنوان روش مورد پسند 

BSM زعبارتند ا ،باشد پايدار مي  هاي توسعه که در راستاي فعاليت:  
  هاي جديد و  ها به جاي سنگدانه مجدد از سنگدانه  همحيطي با استفاد زيست مسايلفوايد قابل توجه در

  .جويي در مصرف انرژي که حاصل کاهش استفاده از تجهيزات گرمايشي است صرفه
  تثبيت و اجراي در  ،ابيآس دليل انجام عملياتجريان ترافيک و تأخيرات زماني به  هاي اختاللکاهش

  .حلم
 توانند مورد استفاده قرار بگيرند تر نيز اغلب مي هاي با کيفيت پايين سنگدانه.  
 جويي قابل توجهي در زمان و هزينه وجود دارد در برخي شرايط، احتمال صرفه.  

                                                   
1. Simple Triaxial Shear Test 
2. Pavement Number 
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  :چگونه
 به منظورکف قير، چاپ يک سند راهنما براي هر دو روش  BSMامولسيون و  BSMبا توجه به تشابهات بين 

  :بخش است ۴عالوه بر مقدمه، اين راهنما متشکل از . آيد ، مناسب به نظر ميها تثبيت با اين روشتوضيح 
 طرح اختالط  فرايندBSM؛  
 اي، سيماني شده و تثبيت شده با قير؛ بندي مصالح دانه روشي براي دسته  
 اي و يک کاتالوگ طراحي؛ روش طراحي سازه  
  اجرايBSM.  
  از آن جا که ساختBSM ها در متن راهنما به  امولسيوني و کف قيري با يکديگر تفاوت دارد، اين بخش

  .اند طور کامل تفکيک شده
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

آيد به طور کامل در عمل به  معرفي شد و به نظر مي ۲۰۰۹سمينارهاي محلي در سال  طريقاز  TG2ويرايش جديد 
در روش طراحي روسازي که هم اکنون توسط  PNاي  حي سازهنين در نظر گرفتن روش طراهمچ. کار گرفته شود

  .خواهد بودمفيد ،شود به کار گرفته مي) SANRAL(جنوبي  ي ملي آفريقايراهها سازمان
  :تجربيات

توجه نمود و  آنهاهاي  ها و تفاوت به شباهت توان ميدر يک راهنما اين است که  BSMهر دو روش   ارايه  فايده
همچنين اين . شوند هر دو روش قابل رقابت مي بدين ترتيبو  را استفاده نمود يفناوري مناسب ،براي هر شرايطي

پروژه مثال خوبي براي همکاري بخش خصوصي و دولتي براي نوآوري، توسعه و بکارگيري فناوري جديد 
  .باشد مي

  :اطالعات تماس
Saied Solomons, Saied@sabita.co.za 
 

 روسازي دماي پايين در اسلووني  

  :چيست
تر از معمول  ، نام آسفالتي است که در دماهاي پايين)WMA( گرم آسفالت نيمهيا ) LTA( ١آسفالت دماي پايين

 گرم آسفالت نيمه. گردد توليد و پخش مي) باشد مي گراد سانتي  درجه ۱۹۰تا  ۱۴۰الت معمولي بين براي آسف(

                                                   
1. Low Temperature Asphalt 

mailto:Saied@sabita.co.za
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است که در  و آسفالت دماي پايين آسفالتي گراد سانتي  درجه ۱۴۰الي  ۱۰۰ر دماهايي بين است که عموماً دآسفالتي 
  .شود توليد مي گراد سانتي  درجه ۱۰۰دماهاي زير 

  :چرا
اثر "کاهش . و آسفالت دماي پايين در ابتدا، پاسخ صنعت روسازي براي حفظ محيط زيست بود گرم آسفالت نيمه

ن گازها در يبلکه با کاهش امؤثر است ست يط زينه تنها در حفظ مح يا گلخانه يد گازهاياصله از تولح" يا گلخانه
د يتول يکاهش دمادر عين حال . کند ميا يت مهيکارگران در سا يرا برا يبهتر يط کاريکاهش دما شرا  هجينت

  .شود نيز مي يدر مصرف انرژ جويي صرفهن منجر به يهمچن
  :چگونه

در اصل، سه روش براي توليد . توليد نمود توان ميهاي مختلفي  را به روش گرم آسفالت نيمهآسفالت دماي پايين و 
  :باشند آسفالت دماي پايين وجود دارد که بر اساس موارد زير استوار مي

  ؛فرايندمهندسي . ۱
 زدا؛ عوامل آب. ۲

  .ها قير مخصوص و افزودني. ۳
. است گراد سانتي  درجه ۳۰الي  ۲۰به ميزان حداقل  کاهش دماي اختالط ،هاي توليد روش  خصوصيت مشترک همه

روش با عامل . کند هاي مختلفي براي کاهش دماي اختالط آسفالت استفاده مي از روش فراينددر اينجا، مهندسي 
افزودني که حين عمليات   ماده. شود ت که حين عمليات اختالط آزاد ميزدا مبتني بر پيوند شيميايي آبي اس آب

  . باشد د عموماً پارافيني ميشو وليد قيري خاص به قير افزوده ميشود يا از قبل براي ت اختالط اضافه مي
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

هاي  آزمايش. است  انجام شده WMAبا  واقعيهاي متعددي در ابعاد آزمايشگاهي و  تا کنون، در اسلووني آزمايش
هاي ارگانيک و معدني  هاي بيشتري با افزودني هاي مختلف در آزمايشگاه و آزمايش با افزودني ۲۰۰۴اوليه در سال 

هاي بيشتر، از نظر  اما از ديدگاه توليدکننده به علت هزينه بودندتجربيات مثبت . آسفالت انجام شد  در کارخانه
  .است  صرفه نبوده به تجاري مقرون

  شايد مسيري که در آلمان انتخاب شده و شود هنوز احساس مي LTAو  WMA نامه و مشخصات براي نياز به آيين
اما هنوز " Merkblatt fur Temferaturabsenkung von Asphalt: FGSV, 2006"براي مثال انتشار . ادامه پيدا کند ،است 

  .است  هگرفته نشدروند ن يا  ادامه بر يميتصم
را در مورد محيط زيست درک نکنند، شانس کمي  WMAان عمومي فوايد کالن گذار سرمايهتا زماني که دولت يا 

  .براي اجراي آن در ابعاد بزرگ وجود دارد
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  :تجربيات
در توليد آسفالت در  .مهم است گرم آسفالت نيمهو ) يا حتي اختالط سرد(آسفالت دماي پايين  ميانتفاوت درك 

به دست  فرايندمطلوب وجود دارد، اما نتايج مختلفي نيز در اين دماي پايين، احتمال زيادي در رسيدن به اهداف 
همچنين نبايد . و در موارد خاص به طور جداگانه مالحظه شوند دهبايد با هم در نظر گرفته ش آنهاتمامي  آيد كه مي
  .گرفتاست، دست کم  هزينه را که تا کنون به طور کامل پاسخ داده نشده -سود  ألهمس

  :اطالعات تماس
Aleksander Ljubic, saso.ljubic@igmat.eu 
 

 جنوبي در آفريقاي گرم آسفالت نيمه  

  :چيست
هدف اين آزمايش بررسي . اجرا شد ۲۰۰۸جنوبي در نوامبر  در آفريقاي گرم آسفالت نيمهآزمايشي از   اولين قطعه

درجه  ۲۰ حدود هايي در دماهايي در ديگر کشورها در توليد، پخش و کوبيدن مخلوط به دست آمدهنتايج 
هاي  مخلوط ها، که در آنها فناوري خاصي اين آزمايش. است معمولي بوده HMAتر از دماهاي  گراد پايين سانتي

WMA ت بازيافتي درصد آسفال ۱۰حاوي  هاي گرم است، شامل مخلوط  را قادر به رسيدن به اين اهداف نموده
)RA (آزمايشي ديگر که از دو فناوري مختلف . است  بودهWMA  درصد  ۱۰باRA هاي آزمايش  استفاده نمود، يافته

  . کرد تأييداول را 
  :چرا

اين . شوند هاي آسفالتي گرمي بود که در کشورهاي ديگر توليد مي فوايد مخلوط تأييدها  هدف اصلي اين آزمايش
آسفالت و شرايط کاري بهتر   اي در کارخانه حيطي از جمله توليد کمتر گازهاي گلخانهم زيست مسايلفوايد شامل 

همراه با  RA افزودن البته. باشد همچنين از فوايد آن کاهش مصرف سوخت مي. باشد در سايت اجراي آسفالت مي
WMA در بهبود پايداري نقش دارد .  
  :چگونه

در آزمايش اول مخلوط توسط يک کارخانه آسفالت . شدتن مخلوط استفاده  ۲۰۰۰از  تقريباً آزمايشي  هر قطعهدر 
هاي اول، با  پس از آزمايش. است  اي توليد شده و دومي در يک کارخانه آسفالت پيمانهاي  پيوسته از نوع استوانه

اهي تا کارخانه در آزمايش دوم اين الگو از طرح اختالط آزمايشگ. شده الگويي تهيه گرديد توجه به تجربيات کسب
  . آسفالت و طراحي روسازي به کار گرفته شد

گراد کنترل  سانتي  درجه ۱۲۰و  ۱۴۰آسفالت تا پخش آسفالت، حداکثر و حداقل دماهاي   از توليد در کارخانه
در تمام طول . از تصويربرداري حرارتي به دست آمد گسنرده  اطالعات مفيد دمايي از طريق استفاده. گرديد

mailto:saso.ljubic@igmat.eu
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آزمايشي، قطعاتي   در هر دو قطعه. نظارت شد ها کامالً دما در هنگام تراکم و همچنين تعداد عبور غلتک آزمايش،
  .مشابه و قير اصالح نشده نيز اجرا شد بندي دانهکنترلي با آسفالت معمولي با 

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
هاي  هاي محلي و سنگدانه با موفقيت با سنگدانه توان ميرا  گرم آسفالت نيمهها نشان داد مخلوط  اين آزمايش

هاي انجام گرفته  مجموعه کلي آزمايش. شده با فناوري ساسوبيت يا رديست توليد کرد بازيافتي به همراه قير اصالح
عالوه بر اين انرژي است و حداقل همانند آسفالت معمولي  WMAدهد کيفيت  بر روي قطعات آزمايشي نشان مي

ها همچنين حاکي از کاهش قابل توجه مصرف  اين آزمايش. باشد وبين آن تا تراکم مورد نياز الزم ميکمتري براي ک
  .استمواد سوختي 

در حال  WMAهاي  با کسب موفقيت اين قطعات آزمايشي، قطعات ديگري نيز با استفاده از ديگر فناوري
قرار است از آن براي کسب  است و  شده نويسي از مشخصات آماده در همين حال، پيش. باشند مي ريزي برنامه
  .استفاده گردد دوربانهاي مترو  بيشتر قبل از انتشار آن در سطح ملي، در پروژه  تجربه

  :تجربيات
  مشخص گرديد الگويي که براي توليد، پخش و تراکمWMA  تهيه شد، به منظور مقايسه و نگارش

  .است  بسيار مفيد بوده فرايندبراي بکارگيري کامل اين  گرم آسفالت نيمهمشخصات مخلوط 
 هاي مختلف  با توجه به فناوريWMAارزيابي دقيقي ، براي کسب تجربه و شناخت خصوصيات هر کدام ،

  .باشد وسيع از آنها مورد نياز مي  قبل از استفاده
  :اطالعات تماس

Tony Lewis, tonylcons@telkomsa.net 
 

 در اسپانيا گرم آسفالت نيمه  

  :چيست
  .شود توليد و اجرا مي) تر گراد پايين درجه سانتي ۳۵(تر از آسفالت معمولي  در دمايي پايين گرم آسفالت نيمهمخلوط 

  :چرا
اي  توليد و همچنين کاهش توليد گازهاي گلخانه فرايندبه علت کاهش مصرف انرژي در  گرم آسفالت نيمهاز 

تر با  شرايط کاري به علت کاهش گازهاي خطرناک، بوي نامطبوع و دماي پايين ارتقايهمچنين . شود استفاده مي
  . شود استفاده از اين مخلوط ممکن مي

  

mailto:tonylcons@telkomsa.net
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  :چگونه
را در  WMAها، توليد و اجراي  افزودنياين . کنند هايي اصالح مي براي اصالح ويسکوزيته قير آن را با افزودني

  .کند ميسر مي HMAتري نسبت به  دماي پايين
  :و پيشرفت طرح

  .است هاي مختلف ساخته شده رفتار اين قير در مخلوط  قطعات آزمايشي متعددي براي مطالعه
  :موفقيت
  ؛گرم آسفالت نيمهکاهش دما در توليد  
 اي؛ کاهش توليد گازهاي گلخانه  
  کاريبهبود شرايط.  

  :تجربيات
 را در  مورد استفاده در مخلوط آسفالتي گرم قادر است مقاومت در برابر کرنش و خستگي  چسباننده

  دماهاي پايين بهبود بخشد؛
  هاي مياني با قيرهايي  هاي روسازي از جمله رويه، اساس و اليه در تمامي اليه توان مي گرم آسفالت نيمهاز

  کرد؛ هاي مختلف استفاده بندي با رده
 هاي ساخته شده با  هاي اجرا شده همانند ضخامت اليه ضخامت اليهHMA باشد مي. 

  
 در يونان يسينگميکروسرف  

  :چيست
سيل  که با اسالري استبا خصوصيات سطحي بسيار خوب  متر ميلي ۱۰حدود  اي در اليه) MS(سينگ يميکروسرف

شده با پليمر، فيلر، آب،  امولسيون اصالحسينگ مخلوطي است از يميکروسرف. دشو به صورت سرد اجرا مي
به همراه سنگدانه که با نسبت مناسبي  گيري،هاي شيميايي و براي سطوح با اصطکاک باالتر براي ترمز افزودني

در سال . شود در برخي موارد خاص، مقادير اندکي الياف نيز به مخلوط آسفالت سرد افزوده مي. اند ترکيب شده
  .ها بعد با نام خودش معرفي شد سيل و سال سينگ با نام اسالرييسرفدر يونان ميکرو ۱۹۸۵

  :چرا
اخيراً از اين مخلوط . ي با اصطکاک پايين به کار گرفته شدراههاسينگ براي افزايش اصطکاک يدر ابتدا ميکروسرف
  .شود بند براي افزايش طول عمر روسازي موجود استفاده مي آب  به عنوان يک اليه
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  :چگونه
سينگ در يونان به علت در دسترس بودن تجهيزات مورد نياز اين يسيل و ميکروسرف استفاده از اسالريشروع 

راه اين  اداراتها تمايل داشتند اين نوآوري را به يونان و  اين شرکت. هاي خصوصي بود صنعت توسط شرکت
  .کشور معرفي نمايند

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
. راه يونان ساخته شد اداراتتوسط  وهوا آبدر ابتدا، قطعاتي آزمايشي براي بررسي رفتار اين اليه با ترافيک و 

سينگ به اين يميکروسرف. شود استفاده مي  ي با اصطکاک کم و باندهاي فرودگاهراههاسينگ در ياخيراً، از ميکروسرف
  از روباره آهن نيز در آن استفاده شده( داردت خوب علت مطلوب است که نياز به مقادير کمي مصالح با کيفي

 يسازي و ارتقا نياز به شانه ،، اجراي آن سريع و با صرفه اقتصادي بوده و در نهايت به علت ضخامت کم)است
  .شرايط زهکشي ندارد

  :تجربيات
 محدودي دارند؛  که بودجه اداراتياي مناسب براي حفاظت از روسازي براي  گزينه  
  سطح راه را با دقت بررسي نمايند چرا که در صورت  بايدسينگ يقبل از اجراي ميکروسرف راهادارات

  . باشد هاي ديگري مورد نياز مي اي، بهسازي هاي سازه وجود ضعف
  :اطالعات تماس

Dimitris Evangelidis, Devan@egnatia.gr 
 

 آسفالتي روسازي Hot on Hot  آسفالت کامپکت(در آلمان(  

  :چيست
يه با آستر پخش شده و هر دو ال  رويه بالفاصله پس از اليه  که در آن اليه استروسازي نوعي آسفالت کامپکت 

اين نوع اجرا . در آلمان آغاز شد ۱۹۹۶در سال ) Hot on Hot(فناوري آسفالت کامپکت   توسعه. شوند هم متراکم مي
همچنين زمان اجراي . گردد رويه مي  هاي دو اليه شده و باعث کاهش ضخامت اليه سنگدانه منجر به درگيري بهتر

شده و در اين مورد  نازك توپکا حرارت موجود در اليه بيندر باعث تراکم بهتر اليه. دهد روسازي را کاهش مي
  .گردد کت ايجاد مي ي تک پيوند خوب دو اليه به صورت يک اليه بدون نياز به اليه

بااليي در يک عبور با هم اجرا   در روش اول دو اليه. و روش مختلف براي اين نوع اجراي روسازي وجود داردد
بدون  شود مياجرا  Hot on Hotه به صورت ين روش دو اليدر ا. )رويه و اساس  رويه و آستر يا اليه  اليه(شوند  مي

باشد و هم اکنون بخشي  ميخاص قابل اجرا  يشرهاينيتنها با ف روشن يا. ندر حرکت کنديب يشر بر روينينکه فيا

mailto:Devan@egnatia.gr
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 ،کنند ميک خط حرکت يشر که در ينيبا استفاده از دو ف يروش دوم پخش روساز. باشد از استانداردهاي آلمان مي
 ،است  هش متراکم شديپاز که  يندريب  يهال ي، بر روکند ميه را اجرا يرويه که ال يشرينينجا فيدر ا. گيرد ميانجام 

  .شود طور همزمان انجام ميه اليه ب هر دو يبر رو ييتراکم نها. کند ميحرکت 
  :چرا

  :يابي استدستقابل هاي آسفالت کامپکت نتايج زير  با استفاده از روسازي
 شرايط تراکم بهتر؛  
 ها تضمين  که مقاومت اليه رويه را در مقابل تنش برشي و تغيير شکل  پيوند قوي و درگيري دو اليه

  کند؛ مي
 ١ و شود که کيفيت هايي مي جويي در مصرف سنگدانه رويه باعث صرفه  کاهش ضخامت اليهPSV  بااليي

  .هستندداشته و گران 
  :چگونه

  .هاي متعددي وجود دارد آن مثال  است و براي موارد استفاده  آسفالت کامپکت در آلمان استفاده شده
  :تجربيات

  :باشد نيازمند موارد زير مي Hot on Hot آسفالتاستفاده از   است که  مشخص شده
 اي بيشتر؛ زمينه کارهاي پيش  
 بيشتر؛ ريزي برنامه  
 لجستيک؛  
 کارگران تعليم ديده براي اجرا؛  
  و همچنين تجهيزات  )و اجرا ونقل حملظرفيت باالي اختالط، (حجم باالي اجراي آسفالت در هر ساعت

  .آالت فني بيشتر در ماشين
  :پيشرفت و موفقيت طرح،

  .بيندر  اليهبراي حرکت فينيشر دوم بر روي  استاندارد آلمان  اصالح روش و توسعه
  :اطالعات تماس

Rudi Bull-Wasser 
BASt Federal Highway Research Institute 
E-mail: bull-wasser@bast.de 

                                                   
1. Polished Stone Value 

mailto:bull-wasser@bast.de


٧٤                      Monitoring of Innovation in Road Pavements   

 

 

  آسفالتHot on Hot در ليتواني  

  :چيست
آسفالت کامپکت عبارت . در آلمان آغاز شد ۱۹۹۶در سال ) آسفالت کامپکت( Hot on Hotفناوري آسفالت   توسعه

. شوند رويه و آستر که در يک عمليات پشت سر هم پخش شده و با هم کوبيده مي  است از روسازي شامل اليه
کت پيوند مناسبي  تک  در اين روش بدون استفاده از اليه. شود مي توپکا  بيندر باعث تراکم بهتر اليه  حرارت اليه

  .شود بين بيندر و توپکا ايجاد مي
  :چرا

  :شوند با استفاده از آسفالت کامپکت دستاوردهاي زير حاصل مي
 شرايط تراکم بهتر؛  
 ر شکلکننده مقاومت اليه رويه نسبت به تنش برشي و تغيي اليه که تضمين پيوند و درگيري بهتر دو 

  باشد؛ مي
 که  شود ميقيمت و با کيفيت  هاي گران جويي در مصرف سنگدانه رويه باعث صرفه  کاهش ضخامت اليه

  .باشند و خصوصيت بازتاب نور بااليي مي PSVداراي 
هاي طراحي شده به  شده مخصوص، کارگران تعليم ديده و مخلوط اين فناوري به تجهيزات اصالح استفاده ازبراي 
  .استهاي خاص نياز  روش

  :چگونه
پيمانکاران بود و اين اجازه را   کار طراحي نيز به عهده. ساخته شد ۲۰۰۸دو قطعه به صورت پايلوت در سال 

  .استفاده کنندHot on Hot  داشتند که از فناوري
  :تجربيات

  :اوري عبارتند ازفوايد اقتصادي اين فن
 کاهش هزينه مستقيم: 

 ها شکلل تغييرتر بوده و مقاومت بهتري در مقاب بيندر که ارزان  رويه و جايگزيني آن در اليه  کاهش ضخامت اليه -
  دارد؛

  نياز به تجهيزات و کار کمتر براي تراکم آسفالت؛ -
  کت؛ تک  حذف اليه -
  .است  کاهش يافتهزمان اجراي بسيار کمتر که در برخي موارد تا نصف  -
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 است  موارد زير تضمين شده  تر روسازي که به وسيله دوام طوالني: 

که منجر به ) اما کافي(هاي آستر و رويه، درجه تراکم باال و فضاي خالي کمتر  بهينه بين اليه قفل و بستدرگيري و  -
  شود؛ عمر مي  افزايش دوره

هاي  که آسفالت کامپکت را مشابه روسازي بتني با هزينه دايميهاي برشي و  مقاومت باال در مقابل تغيير شکل -
  .است  تعمير و نگهداري کمتر نموده

 تر در دماهاي کمتر عمليات روسازي بسيار آسان: 

عمليات تراکم در زمان بيشتري قابل انجام  است، بنابراينتر  انرژي گرمايي هر دو اليه، افت دما آرام ه دليلب -
  .باشد مي

  :موفقيت، پيشرفت و طرح
  و استفاده پيمانكار از کارگران ماهر، قطعات آزمايشي به علت دارا بودن تجهيزات بسيار پيشرفته

  آميز بودند؛ موفقيت
  کاربر به علت بسته شدن ترافيک و همچنين   کاهش هزينه آنزمان اجراي روسازي نصف شد که نتيجه

  هاي پيمانکار شد؛ جويي مستقيم در هزينه صرفه
  رويه شود و   خوبي از روسازي به دست آمد؛ هر چند بايد توجه زيادي به تراکم اليه ياربسخصوصيات

  هايي براي کنترل ميزان کوبيدگي آن انجام شود؛ تست
  رويه از يک روش غيرمخرب الکترومغناطيسي بايد استفاده شود  ضخامت اليه گيري اندازهبراي سهولت.  

  :اطالعات تماس
Zigmantas Perveneckas 
Lithuanian Road Administration 
E-mail: zigmantas.pervenckas@ira.it 

  

  هاي با حجم ترافيک پايين در فرانسه خودتراکم براي تعريض جاده )سيماني(چسبنده مصالح  

  :چيست
اي از  و به خانواده استخودتراکم سيماني  از نوعاين مصالح . شود ميدر فرانسه توليد  ۱۹۹۹اين مصالح از سال 

نام و در فرانسه به ) ACI 229R-99( ١شده مقاومت کنترل مصالح کم با عنوانمحصوالت تعلق دارد که در آمريکا 
  اما بر خالف اين محصوالت، خصوصيات مکانيکي آن در مرحله. شود شناخته مي ٢مصالح سيماني پرکننده ترانشه

                                                   
1. Controlled Low Strength Material 
2. Trench Filling Cementitious Materials 
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 EN14227-1همانطور که در (باشد  شده تثبيت شده با سيمان مي بندي دانههاي خوب  شدگي مشابه سنگدانه سخت
به همين علت است که در . اي در ساخت راه داشته باشند توانند نقشي سازه اين مصالح مي). است  توضيح داده شده

ي با راههابراي ساخت تير کناري در تعريض  از اين مصالح. باشند معروف مي "MACES١"فرانسه اين مصالح به 
  .شود حجم ترافيک پايين استفاده مي

  :چرا
نياز به تعريض  ،شهري براي حصول اطمينان از عبور ايمن وسايل نقليه ي بينراههادر فرانسه بخش مهمي از شبکه 

شده به  بندي دانهروش مرسوم چنين کاري ساخت يک تير بزرگ لبه ساخته شده از مصالح خوب . متر دارند ۶تا 
اي  کننده تا کنون اين روش نتايج مأيوس. است بوده آن با يک رويه قيري  اندنمتر و پس از آن پوش ۱تا  ۵/۰عرض 

شود و منجر  م اين نوار باريک آسان نبوده و باعث تراکم پايين آن ميچرا که تراک ،است  از نظر دوام در پي داشته
  . استاي نيز زياد  هزينه نگهداري و ترميم چنين سازه. شود راه مي  به اضمحالل کناره

  :براي تعريض راه با تکنيک تير لبه فوايد زير را دارد) MACES(استفاده از مصالح سيماني خودتراکم 
 نياز به تملك در نتيجه. مناسب ضرورتي نداردحصول اطمينان از تراکم  تأمين عرض اضافي براي 

  . کند هاي حاشيه راه نيز کاهش پيدا مي زمين
 گيري و کاهش آلودگي صوتي؛ سرعت قالب  
 ميزان آب موجود در بتن و اطمينان از تراکم کافي آن منجر به کيفيت باالي آن شده و  رواداري رعايت

  .صرفه باشددوام و از نظر اقتصادي باايمن، با روششود اين  باعث مي
  :چگونه

اثبات به محض اينکه . سيمان شکل گرفت  کنندهتوليد اين ماده در ابتدا با کار مشترک يک آزمايشگاه و يک توليد
همچنين با پيمانکاري که قبالً . چنين مصالحي، تبليغات براي اين مصالح آغاز گرديد و استفاده از امکان ساخت

و قبل از انجام مناقصه به  كردهمهندسي ارزش تهيه يشنهاد يک پ تماس گرفته شد تا اين عمليات را داشت  تجربه
پس از . راه را تعريض نمايند يفناورتا به کمک آزمايشگاه و توليدکننده سيمان، با اين  دهد ارايهمالک راه ارگان 

در شمال  ۲۰۰۵کيلومتر در سال  ۴و  ۲۰۰۳متر در سال  ۳۰۰(آن قطعات آزمايشي ديگري در اين حوزه اجرا شد 
  ).غربي فرانسه

  :، پيشرفت و موفقيتطرح
ادارات دوم و معرفي فناوري به  آزمايشي  نتايج اين قطعات آزمايشي در قالب مقاالت علمي، فيلمي مرتبط با قطعه

ه طقمثالً در من(فناوري انجام گرفت  با اين راهها کيلومتر تعريض  ، ده۲۰۰۳از سال  .گرديد ارايهو پيمانکاران  راه

                                                   
1. Structural Self Compacting Material for Road Construction 
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رويه بين روسازي قديمي و   در اليهترک طولي  مشاهدهبدون ( اند داشتهعملکرد خوبي  كه) ٢و وين ١هفرانس ماين
  ).، بدون نشستروسازي جديد در لبه

  :تجربيات
با داشتن  ،توليدکننده سيمان و پيمانکار. آيد در اينجا مشارکت بخش عمومي و خصوصي بسيار جذاب به نظر مي

را  فناورياجراي اين وساز و همچنين شناخت مالکان راه،  هاي ساخت ظرفيت توليد و دانش در خصوص سايت
نش مورد نياز براي شناخت مصالح را در اختيار قرار داده و همانند آزمايشگاه دا از سوي ديگر،. اند تسهيل نموده

  . دهد اطمينان مي هستند،اين فناوري  كاربردکه مايل به  ييک متخصص، به مالکان
  :شده عبارتند از تجربيات کسب

  هاي بتن معمولي توليد نمود؛ با بچينگ توان ميمصالح را اين  
  ميکسر و ديگري به وسيله يک  طور مستقيم از تراکه يکي ب: قرار گيردد مورد استفاده توان ميدو نوع اجرا

براي اين کار از يک ماشين تعريض . پاش در حرکت است که به دنبال آن يک ماشين آب يکاميون کمپرس
هاي کوچک و  براي سايت توان مياين دو روش را . شود استفاده مي ،است  راه که به يک ميکسر مجهز شده

  گرفت؛ بزرگ به کار
 اساس  برEN 14227-1 مصالح خودتراکم ،MACES  بايد حداقل از کالسT3 باشند؛  
  باشد؛ متر سانتي ۳۵ضخامت تير لبه بايد حداقل  
  خودروي سنگين در روز ۵۰کمتر از (ترافيک بايد سبک باشد.(  

  :اطالعات تماس
Thierry Sedran 
IFSTTAR, France 
Thierry.sedran@ifsttar.fr 
 

  در فرانسه آوري جمعروسازي شهري قابل  

  :چيست
طرح اين . مطرح شد راهوزارت شبكه فني در فرانسه توسط  آوري جمعروسازي شهري قابل   ايده ۲۰۰۳از سال 

. شود نازک از سنگدانه قرار داده مي  ساخته بتني بود که روي يک اليه هاي هشت ضلعي پيش روسازي شامل دال
  :گيرد مي قرارآوري است،  قابل جمعخود روي يک بستر مصالح اساس که به سادگي   سنگدانه نيز به نوبه  اليه

                                                   
1. Mayenne 
2. Vienne 

mailto:Thierry.sedran@ifsttar.fr
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 ها به نسبت چهار ضلعي  ريسک خرابي گوشه شود باعث مي هاي بتني هشت ضلعي براي دال انتخاب شكل
  .نياز به تجهيزات سنگين نباشد آنهاتا براي جابجايي  ها نيز محدود شده دال  حداکثر اندازه. باشد کمتر 

 گيرد کمک به زهکشي آب مورد استفاده قرار مي نيزهاي بتني و  بستري از سنگدانه براي تراز کردن دال.  
 د که به شو مياساس استفاده   يک اليه مصالح متراکم و تقويت شده با سيمان به عنوان اليهSECTM١ 

هاي قائم در حين عمليات  افزايش چسبندگي و استحكام بيشتر برشتقويت به منظور . موسوم است
 ريع بهدستيابي ساين اليه سيمان خالص است چرا که   هچسبانند .شود انجام مي) خاكبرداري(حفاري 

 دستيابي بهاز سازد و در ضمن  پذير مي را امكان مدت ترافيک در کوتاه بازگشايي مناسب ومقاومت 
عموماً (عيار سيمان . گردد نيز پرهيز مي، سازد ميها را در آينده دشوار  مدت که حفاريبلندمقاومت در 

 ۲۵کمتر از ) براي سهولت حفاري(روزه  ۲۸شود که مقاومت فشاري  طوري تعيين مي) kg/m3 ۲۵حدود 
  .مگاپاسکال باشد ۱۶/۰) براي حصول اطمينان از باربري(روزه  ۲۸مگاپاسکال و مقاومت کششي 

  :چرا
طات، ارتبا(گيرند  ات را در بر ميتأسيسهاي  هاي شهري کارکردهاي بسياري دارند و انواع مختلف شبکه روسازي

  ها حتي به فاصله ست، اين روسازياز آنجا که هماهنگ کردن تمامي اپراتورها کار بسيار دشواري ا...). آب، برق و 
اين عمليات باعث ايجاد صدا، آلودگي هوا و . گيرند کمي از ساخت يا ترميم، تحت عمليات کاري فراواني قرار مي

  . شود ي شهري ميراههايبايي همچنين منجر به ازدحام ترافيکي و از بين رفتن ز
اين بررسي   نتيجه. مصاحبه شدند ٢RUPشهر جهت شناسايي فوايد احتمالي تکنولوژي ۴۰ن مسؤوالقبل از پروژه، 

  :سه علت اصلي عبارتند از. باشند مي RUP  ن عالقمند به توسعهمسؤوالنشان داد که اين 
  باشد؛ ترميم که نتيجه کاهش زمان ساخت ميکاهش نارضايتي کاربران و ساکنان محل به علت عمليات  
 هاي زيرزميني؛ سهولت دسترسي به شبکه  
  احتمال تعمير يا تغيير کارکردهاي روسازي با بازيافت آسان عناصر بتني(مديريت پايدار روسازي.(  

  :چگونه
 اين آزمايشن شهرهاي متعددي براي مسؤوال. قبل از هر چيز، يک مفهوم اوليه در وزارت راه فرانسه توسعه يافت

در نزديکي  Saint Aubin-les-Elbeuf: ها مورد قبول واقع شد در نهايت دو مورد از پروژه. نوآوري تماس گرفتند
هاي فني  پس از آن براي هر پروژه يک گروه فني متشکل از آزمايشگاه. غرب فرانسه  ن، هر دو در منطقهنانت و روئ

 مسؤولاين گروه . تشکيل شد...) آب و برق و تلفن و (ات تأسيسن شهر و نمايندگان سؤوالموزارت راه فرانسه، 
                                                   
1. Structural Excavatable Cement Treated Material 
2. Removable Urban Pavement 
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يک مطالعه . استفاده شد  ن شهر در يک فراخوان مناقصهمسؤوال  براي روسازي بود که به وسيله الزاماتتعيين 
جدول   دهنده ارايهشود که  مشخص بر روي هر دو روسازي آزمايشي به نگارش يک راهنماي فني منجر مي

  .باشد ها مي دال ابعادهايي مبتني بر ترافيک و  عناصري براي طراحي چنين روسازي
  :، پيشرفت و موفقيتطرح
  متر در يک محدوده ۹۰با طول  خياباناز يک  بود تکميل گرديد که عبارت ۲۰۰۷در تابستان  Saint Aubin  پروژه

کيلوگرم داشت،  ۸۰۰که وزني کمتر از  متر سانتي ۷۵طول ضلع  هاي مجزا با براي سهولت برداشت، دال. صنعتي بود
که زير بار چرخ  هسترا جابجا نمود و آنقدر زياد  هااين وزن آنقدر کم بود که بتوان به راحتي آن. ندانتخاب شد

  .کاميون خراب نشود و همچنين کسي نتواند بدون اجازه آن را جابجا نمايد
دال در آن  ۱۵۵به طوري که  متري بود، ۷در  ۱۲  کميل شد که شامل يک محدودهت ۲۰۰۸ي نانت در تابستان  پروژه

اين زمين در يک منطقه صنعتي در نزديکي يک دپوي مصالح بود که تحت بار عبوري   محدوده. گيرد جاي مي
با ظرفيت ) هاي بتني دال براي جابجايي(اي  مکندهابزار از آنجا که مالک اين پروژه داراي . قرار داشتکاميون 

انتخاب  متر سانتي ۴۶هايي با طول ضلع  لذا دال. کيلوگرم براي هر دال مد نظر بود ۲۵۰محدود بود، حداکثر وزن 
هاي کوچک، اثر پخش تنش چرخ کاميون روي اليه اساس حداقل شده و ريسک خرابي دال بيشتر  با دال. شد
براي جلوگيري از . ل شدن به يکديگر مجهز شدندها به کليدهايي براي متص به همين علت است که دال. شود مي

  .به دال بتني اضافه شدالياف فوالدي خرابي اين کليدها، 
يک  ،)/http://heberge.lcpc.fr/cud( تارنمااز آنجا که هر دو قطعه عملکرد خوبي دارند، نتايج در مقاالت فني، 

هاي جديدي در شهرهاي  راهنماي چاپ شده، پروژه بر اساس. گرديد ارايههاي موجود  راهنماي فني و ديگر روش
  .باشند مختلف در حال مطالعه مي

  :تجربيات
لکرد بتن هندسه، عم(ساخته  هاي بتني پيش دال شاملمشخصات فني مختلفي در يک راهنما گردآوري شد که 

، با قابليت حفاري شده با سيمان اي مصالح تقويت ، خصوصيات سازه)بندي دانهمنحني (، بستر سنگ شکسته )...و 
  .باشد مي غيرهها و  دال  هاي مختلف بر اساس بار ترافيک و اندازه ضخامت اليه

روسازي پيشنهادي مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج حاکي از آن است که شروع تا پايان  آوري جمعقابليت 
بسيار  كشد، طول ميروز  ۵/۲انجامد که در مقايسه با روسازي رايج شهري که  روز به طول مي نصفعمليات تنها 

  .کمتر است
  :اطالعات تماس

Thierry Sedran 
IFSTTAR, France 
Thierry.sedran@ifsttar.fr 

http://heberge.lcpc.fr/cud
mailto:Thierry.sedran@ifsttar.fr
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 ١روسازي بتن مسلح بسيار نازک )UTRCP(  جنوبي آفريقايدر  

  :چيست
UTRCP  به وسيله ۲۰۰۲در سال  CSIR ي با راههابرگزاري کنفرانس  بااين فناوري . جنوبي معرفي شد در آفريقاي

کنندگان با روسازي بتني  در اين کنفرانس شرکت. توسعه يافت ۱۹۷۹ترافيک کم در ايالت آيووا آمريکا در سال 
عملکرد روسازي بتني مسلح شده با شبکه فوالدي بعد از . آشنا شدند مسلح مسلح و کمغير) متر ميلي ۱۰۰(نازک 

  ). درصد ترافيک خودروي سنگين ۴- ۵وسيله نقليه در روز و  ۱۱۰۰(آور بود َ سال بسيار حيرت ۱۵
  :چرا

يي که توجهي به ها خيابان به ويژهي شهري ها خيابانآل براي  اين نوع روسازي، روسازي ايده CSIRبه نظر 
 به توان مي آنهافوايدي دارد که از جمله  ها خياباناستفاده از روسازي بتني در اين . باشد شود، مي آنها نمي نگهداري

همچنين اين روسازي براي استفاده از . استفاده از مصالح قيري اشاره کرد دراستفاده از مصالح محلي و استقالل  
هاي  يکي از اولويت(نمايد  هاي شغلي ايجاد مي و فرصت آل بوده نيروي کار بومي و تجهيزات و بچينگ سبک، ايده

هاي شهري، نيازمند ترميم و نگهداري کمتري  ها در مقايسه با ديگر روسازي اين روسازي). جنوبي دولت آفريقاي
  .باشند مي

  :چگونه
CSIR که  متر ميلي ۱۰۰و  ۷۵، ۵۰هاي  روسازي بتني مسلح پيوسته با ضخامت  موقعيتي به دست آورد که سه قطعه

 ۵۰عملکرد قطعه با ضخامت   نتيجه. را مورد آزمايش قرار دهدمسلح شده بودند  ۱۹۳فوالدي   همگي به شبکه
براي  ٢ن استان کيپ شرقيمسؤوالتبليغاتي توسط   با اين ضخامت به عنوان يک پروژه UTRCPاين شد که  متر ميلي

نيز تعدادي پروژه را  ٥و شهرداري شوين ٤ن استان گاتنگمسؤوال. ساخته شود ٣راه دسترسي به يک معدن در متاتا
نويس يک راهنما و  همچنين پيش. شدخواهد  پايشها در آينده  عملکرد اين پروژه. با اين روسازي اجرا نمودند

  .تهيه شدها  مشخصات ساخت بر اساس تجربيات به دست آمده از اين پروژه
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

ي گاتنگ ها خيابان ينيز در اسناد مناقصه براي ارتقا UTRCPيي که تا کنون ذکر شد، فناوري ها عالوه بر روسازي
  . باشد هاي ديگري از کشور نيز در نظر مي است و در بخش  لحاظ شده

                                                   
1. Utlra Thin Reinforced Concrete Pavement 
2. Eastern Cape 
3. Mthatha 
4. Gauteng 
5. Tshwane 
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  جايزه) SAICE( ١جنوبي ن آفريقايامهندس مؤسسهاند، از طرف  بهره گرفته UTRCPهايي که از فناوري  پروژه
جنوبي در سال  همچنين در انجمن بتن آفريقاي .را گرفتند" ۲۰۰۸٢- عمران يمهندس دستاوردن يزتريانگ اعجاب"

  .ش قرار گرفتنديمورد ستا" ٣در استفاده از بتن ين نوآوريبهتر"با عنوان  ۲۰۰۹
  :تجربيات
  براي مثال . هايي انجام گيرد هاي جامع و آزمايش پژوهش ، بايدها درباره عملکرد روسازي يافته تأييدبراي

سازي خودروي سنگين براي اين روسازي به منظور شناخت بهتر  هايي در دانشگاه پرتوريا و شبيه آزمايش
هاي مورد نياز طراحي را قبل از استفاده از اين روسازي در  عملکرد روسازي در حال انجام است تا داده

  اال فراهم آورد؛ي با ترافيک براهها
 هاي جديد تا زماني كه  سازي فناوري وجود يك مدافع در بخش صنعت و منابعي براي راهبري پياده

  نوآوري مورد قبول عام در صنعت قرار گيرد، اهميت فراواني دارد؛
  :اطالعات تماس

Rafeek Louw, elouw@csir.co.za 
 

 ٤پيوسته مسلح بسيار نازک روسازي بتني )UTCRCP (جنوبي در آفريقاي  

  :چيست
جنوبي  ي ملي آفريقايراهها سازمانتوسط  ۲۰۰۵در سال ) UTCRCP(روسازي بتني پيوسته مسلح بسيار نازک 

)SANRAL (ي هاي بتني در مناطق صنعتي و متعاقباً برا اين فناوري در اسکانديناوي براي روسازي. معرفي شد
، )متر ميلي ۵۰(اين محصول يک روسازي بتني خيلي نازک . هاي فوالدي مورد استفاده قرار گرفت پل  عرشهتقويت 

  .باشد پروپيلن و فوالد مي که داراي الياف پلي استبه شدت مسلح شده و با مقاومت باال 
  :چرا

صرفه و در  به با روشي مقرونهاي موجود  سازي روسازي و نياز به مقاوم استجنوبي قديمي  آفريقاي يراهها  شبکه
محيطي نيز استفاده از مصالح طبيعي براي ساخت را محدود  زيست وانينهمچنين ق. شد زماني کوتاه احساس مي

راه حل را در اين مصالح يافته چرا که سرعت ساخت و بازگشايي  ،چالشاين با توجه به  SANRAL. است  کرده
  .سازد را نيز برآورده مي سريع

                                                   
1. South African Institute of Civil Engineers 
2. The most outstanding civil engineering achievement in the community-based category-2008 
3. Excellence and innovation in the use of concrete 
4. Ultra Thin Continously Reinforced Concrete Pavement 

mailto:elouw@csir.co.za
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  :چگونه
روسازي گرفت و براي   تصميم به آزمايش اين مصالح به عنوان يک اليه SANRALهاي الزم،  س از بررسيپ

به طور  ساز خودروي سنگين شبيه  آزمايشي ساخته شده به وسيله  دو قطعه. ارزيابي عملکرد آن دست به کار شد
هاي بيشتر بر روي مصالح محلي  ، همزمان با آزمايشHVS١هاي  نتايج آزمايش. گسترده مورد آزمايش قرار گرفت

مورد استفاده قرار  UTCRCPسازي طراحي  محدود براي بهينه اجزايتوسط دانشگاه پرتوريا و مدلسازي سه بعدي 
براي ساخت قطعات آزمايشي ديگري استفاده شد و اين قطعات نيز تحت  UTCRCPطراحي بهينه . گرفت

طراحي   به اين نوع روسازي اجازه داد تا در برنامه فرايندخروجي اين . گرفت قرار HVSهاي بيشتر  آزمايش
شد و در بهسازي  تهيهمشخصات فني . جنوبي در نظر گرفته شود هاي بتني در آفريقاي مکانيستيک براي روسازي

  . تاون مورد استفاده قرار گرفت يي با ترافيک سنگين در نزديکي ژوهانسبورگ، پرتوريا و کيپراهها
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

جنوبي مورد استفاده قرار  راه با حجم ترافيک باال در آفريقاي  در حال حاضر اين روسازي در تعدادي پروژه
و فقط از تجهيزات  شدهجويي  گيرد که در منابع انساني صرفه هايي صورت مي اجراي روسازي با روش. گيرد مي

  .شدخواهد  پايشها در آينده  اين روسازيعملکرد . گيرد ابتدايي روسازي بهره مي
  :تجربيات

 هاي کافي قبل از بکارگيري فناوري مهم است؛ انجام پژوهش و آزمايش  
 بايد روسازي را با اين مصالح بسازد؛ نيز بايد شرکت کند چرا که اوها پيمانکار  در اين پژوهش  
 براي به ثمر نشاندن نوآوري حياتي است مدافعيک  وجود.  

  :تماساطالعات 
Bryan Perrie, bryan@cnci.org.za 
 

 مديريت سروصداي راه در کبک  

  :چيست
آلودگي صوتي انواع . وصداي حاصل از ترافيک خودروها مواجه هستنددر سراسر دنيا با افزايش سر راهادارات 

راه زندگي  حاشيهات منفي بر کساني که در تأثيرو  غيرهصداي تاير، صداي موتور خودرو، سرعت و : مختلفي دارد
هاي  هزينه  د باعث بيماري روحي و نيز اختالالت قلبي شود، لذا در بر دارندهتوان مياين سروصدا حتي . کنند مي

                                                   
1. Heavy Vehicle Simulator 

mailto:bryan@cnci.org.za
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ل ح ،دهد کيفيت زندگي مردم قرار مي را در برابراقتصادي   بايد اين مشکل را که توسعهراه  ادارات. استاجتماعي 
  .کنند
  :چرا

ميزان آلودگي صوتي به پارامترهاي مختلفي از جمله چگالي ترافيک، سرعت خودرو، وجود خودروهاي سنگين و 
، دريافت سروصدا توسط افرادي که در نزديکي راه زندگي عوامل ديگر. کيفيت و ساخت بزرگراه بستگي دارد

ها به راه، توپوگرافي يا نوع محيطي که راه از  شرايط فضايي، نزديکي خانه: دهد مانند قرار مي تأثيرتحت را کنند  مي
پخش صوت در اطراف يک پارکينگ مسطح در مقايسه با ...). محدوده جنگلي، شهرک صنعتي و (کند  آن عبور مي

ي مختلف ها ناي نيز در زمسطح آلودگي صوت. استي بلند يا پوشش جنگلي فشرده متفاوت ها نامحيطي با ساختم
  .روز بسته به ميزان حجم ترافيک متغير است

  :چگونه
توانند رويکردي با  ن دولتي ميمسؤوال. براي کاهش مشکالت ناشي از آلودگي صوتي دو رويکرد مجزا وجود دارد

صوتي و مشکالت آن ست از جلوگيري از آلودگي ا اين رويکرد عبارت. را اتخاذ نمايند "يکپارچه ريزي برنامه"نام 
سو و هماهنگ در تمامي سطوح  ها که نيازمند عمل هم و کاربري زمين ونقل حمل ريزي برنامه سازي با يکپارچه

  .هاي انتخاب شده نيازهاي جامعه را برآورده نمايد تا معيار استدولتي 
مثل (اهش سروصدا هاي ک به وسيله روش است كه مشکالت اصلي اصالحرويکردي اصالحي براي رويكرد دوم، 

اتخاذ ...) هاي خاکي کنار جاده، پيکربندي دوباره، مديريت ترافيک و  هاي صداگير، پشته روسازي ضد صدا، صفحه
در جايي که . است  راه وفق پيدا کرده  اين رويکرد به خوبي با مشکالت آلودگي صوتي حاصل از شبکه. گردد مي

مايل باشند، استفاده از  اداره راهو هم  مردم، در صورتي که هم باشند هاي اطراف راه در حال توسعه مي زمين
  .رويکرد اصالحي براي کنترل صدا در نواحي حساس به صدا کاربردي خواهد بود

نيازهاي جامعه را که  هايي استفاده کنند بايد از شاخص ، به منظور نظارت بر سروصداي راه،ونقل حمل ادارات راه و
  .کنند از رويکرد مديريتي و برخي ديگر از رويکرد اصالحي استفاده مي ادارات راهبرخي . دبرآورده نماي

به ) NEPA( ١ملي محيط زيست  برنامه. دهد در اياالت متحده دو قانون مديريت سروصداي راه را پوشش مي
ارزيابي  ،باشد ات منفي بر محيط زيست را که شامل سروصداي راه نيز ميتأثيردهد که  ن اين اختيار را ميمسؤوال

دستورالعمل کاهش سروصداي ترافيک راه و "، 23CFR772دستورالعمل . نموده و نسبت به کاهش آن اقدام نمايند
اين . کند روندي را براي تحليل و کاهش سروصدا به منظور حفاظت از سالمت جامعه تعريف مي، "وساز ساخت

بايد به آنها  راهها  و توسعه ريزي برنامهدر هنگام  ت راهاداراکه  است دستورالعمل همچنين ضوابطي را تعيين کرده
  .عمل کنند

                                                   
1. National Environmental Policy Act 
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بسياري از استانداردها . اند راه مقررات گذاشتهترافيك صداي سروبراي  ها نا، برخي است)کبک ياستثنا  به(در کانادا 
کنند که اقدامات  ريزان فکر مي اند و در هر جايي که برنامه محدود کرده راههاخود را به روندهاي اصالحي براي 
 مانند(برخي شهرها . شده استهاي ضد سروصدا و صفحات صداگير استفاده  اصالحي مورد نياز است از روسازي

  .اند راه ايجاد کردهترافيك صداي سروهايي جهت کاهش  نيز سياست) ادمونتون و آلبرتا
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

مديريت کاهش سروصداي راه   هاي قابل انجام و الزم در زمينه ل فعاليتدر کبک، مقرراتي وجود دارد که شام
در اين نظامنامه، دولت متعهد شد . منتشر كرد ١اي با عنوان سروصداي راه ، دولت کبک، نظامنامه۱۹۹۰در . باشد مي

ه از هر دو اين نظامنام. ن شهرها همکاري کندمسؤوالبا  راههابراي کاهش سطح آلودگي صوتي ناشي از ترافيک 
 همچنين در اين سند ذکر شده. کند استفاده مي ،يکپارچه که در باال توضيح داده شد ريزي برنامهرويکرد اصالحي و 

بزرگراهي و تحت   صدا در طول شبکهدر مناطق حساس به سرو) وسايل اصالحي(است وسايل کاهنده صدا  
  . به کار گرفته شود ونقل حملنظارت وزارت 

آلودگي صوتي  تأثيرهاي شهري را مشخص نموده و براي کاهش  يکپارچه، نظامنامه وظايف ارگان زيري برنامهدر 
  .دكن ها را ارزيابي مي کاربري زمين  نقشه

، اين اتحاديه ۲۰۰۲در سال . به شدت روي آلودگي صوتي حاصل از راه تمرکز دارد ).E.U(اروپا   در اروپا، اتحاديه
اين راهنما بر اساس . )DRMEN(٢راهنمايي را با هدف کاهش و مديريت سروصداي محيط زيست به کار گرفت 

  . کند دو رويکرد ذکر شده عمل مي
  .ورهاي آسيايي نيز داردها نشان از روند مشابه مشاهده شده در کش اين روش  بررسي پيشينه

هايي  گام ،، بايد براي کاهش توليد سروصدا در مبدأ، هر جا که ممکن باشداعالم سازمان بهداشت جهاني بر اساس
ي ملي دوبي قانوني و استاندارات آلودگي صوتي بر جامعه چارچتأثيرعالوه بر اين، براي کاهش . برداشته شود

  :است  هاي زير را پيشنهاد داده براي بهبود مديريت آلودگي صوتي گام سازمان بهداشت جهاني. مورد نياز است
  در معرض آلودگي صوتي؛قرار گرفتن مردم نظارت بر  
  نه فقط با کاهش تعداد منابع توليدکننده آن؛منتشرشده صداي سروکاهش ميزان  
  ها؛ و کاربري زمين ونقل حملشبکه  ريزي برنامهدر نظر داشتن آلودگي صوتي در  
 صدا؛سروات زيانبار تأثيرهايي براي نظارت بر  معرفي سيستم  
 فضاهاي آکوستيک؛ يات زيانبار آن و ارتقاتأثيرصدا و سروهاي کاهش  ارزيابي اثربخشي سياست  

                                                   
1. Politique sur le bruit routier 
2. Directive Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise 
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 به هاي مستقل براي ايجاد اهداف مياني  توسط انجمنجهاني  سازمان بهداشت هاي به کار بستن راهنمايي
  بهبود سالمتي انسان؛ منظور

 پايدار فضاهاي آکوستيک  عهبکارگيري ابزار پيشگيرانه براي کمک به توس.  
ات زيانباري بر سالمت انسان دارد و دولتمردان بايد ضمن اهميت دادن به آن، تأثيرصدا سروبه طور خالصه، 

مدت را که کاهش سطح بلندمدت و  مدت، ميان هاي مناسب، قوانين و استانداردهايي با اهداف کوتاه سياست
  .منفي آن بر مردم جامعه را به همراه دارد، اتخاذ نمايند تأثيرآلودگي صوتي و 

  
  ي پرترافيکراههاسطوح با عمر طوالني براي  

  :چيست
فوايد اقتصادي قابل ها  اين نوع روسازي. سال هستند ۳۰ بيش ازسطوح با عمر طوالني، مصالح سطح راه با عمر 

) ۲۰۰۱سال (اين عملکرد را دارند، براي انجام پژوهش   ارايهمصالح که قابليت  خانواده ازدو . دارنداي  مالحظه
  .آسفالت اپوکسي) ب(عملکرد باال با مصالح سيماني ) الف: (شدند انتخاب OECDتوسط 

 شود با اين تفاوت که چسب قيري توليد مي دانه درشتبر اساس آسفالت ماستيک ) EA(مصالح آسفالت اپوکسي 
، کارايي يکساني در مقايسه با مصالح رايج از به دست آمدهمصالح . دهد جاي خود را به چسب آسفالت اپوکسي مي

آسفالتي زيرين داشته و داراي خصوصيات مکانيکي   عالوه بر اين چسبندگي خوبي به اليه .دهند ميخود نشان 
متشکل از يک ) HPCM( ١سيماني با عملکرد باالمصالح . دنباش هاي شاخص و بارگذاري سريع مي بهتري در تست

سخت و مقاوم در   العاده باال به همراه سنگدانه مالت ريزدانه مسلح شده با الياف و عملکرد فوق يمتر ميلي ۸  اليه
نيز در مقايسه با آسفالت مرسوم خصوصيات مکانيکي  HPCMهمانند آسفالت اپوکسي، . باشد مي نشد يبرابر صيقل
  .دبهتري دار

  :چرا
اموال دولتي  به عنوانهاي کشور بوده و تقريباً در تمامي کشورها  دارايي ترين بزرگ ،کشوريك ي راهها  شبکه

ها را هر روز بيشتر از ديروز مورد  ن راه رويکردهاي چرخه عمر و مديريت داراييمسؤوال. شود محسوب مي
ها پيش  طوالني براي روسازي يک راه با حجم ترافيک باال از مدت برداري بهرهعمر  زيرا دهند، مياستفاده قرار 

مدت روسازي بلندهميشه پاشنه آشيلي براي عمر ) توپکا(رويه   اليه. است  هدفي کليدي براي متخصصان راه بوده
رافيک ي با تراههاحاصل از کشورهاي عضو کميته نشان داد روسازي مورد استفاده در نتايج بررسي . است  راه بوده

 ،روند رو به رشد حجم ترافيک). OECD,2005(د شو وماً هر ده سال يکبار روکش ميباال بسته به شرايط محلي عم
                                                   
1. High Performance Cementitious Material 
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 بنابراين .مد نظر است ي براي آنهامدتبلند برداري بهرهعمر كه  است ي پرتردد شدهراههامنجر به افزايش نسبت 
  . باشد ينه ساخت باالتر ميهاي با دوام بيشتر و هز اولويت با استفاده از روسازي

  :چگونه
رويه   است که بر روي اليه در حال انجام  OECD/ECMT/ITF١يک پروژه پژوهشي مشترک بين  ۲۰۰۱از سال 

  :روسازي راه و در سه فاز مجزا تمرکز دارد
مصالحي براي روسازي راه   توسعهانجام شد مشخص نمود  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۱هاي  ارزيابي اقتصادي که بين سال: Iفاز 

اين امر نيازمند . تاحتماالً سود اقتصادي خواهد داش) روسازي با عمر طوالني(سال  ۳۰باالتر از  برداري بهرهبا عمر 
ترميم و نگهداري در طول عمر روسازي جلوگيري به عمل  زياد هاي اما از هزينه ي استبيشتر  مخارج اوليه

محيطي نيز در راستاي محيط زيست  زيستجويي اقتصادي شده و از نظر  عث صرفهدر مجموع با بنابراين. آورد مي
  . باشد پايدار مي

هاي آزمايشگاهي و  انجام شد که متشکل بود از انجام تست ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۴هاي  اين فاز در فاصله سال: IIفاز 
  ).EAو  HPCM(ايي شده بودند شناس Iنيازهاي فاز  برآورده ساختنبارگذاري سريع بر روي مصالحي که به منظور 

شده براي  تعيينهاي  ، اجرا و نظارت بر قطعات آزمايشي با ابعاد کامل با استفاده از فرمولريزي برنامهشامل : IIIفاز 
، عملکرد مورد انتظار تحت شرايط آزمايشزماني   در بازه اطمينان حاصل شودتا  استهاي اختالط بهينه  طرح

آغاز شده و تا  ۲۰۰۸اين برنامه از سال . هاي آزمايشگاهي خواهد بود ترافيک واقعي و محيط زيست بر مبناي تست
  . گرديدتکميل  ۲۰۱۲سال 
  :، پيشرفت و موفقيتطرح

عالوه بر تالش براي توجيه اقتصادي، هدف نهايي حمايت از توسعه و معرفي نهايي سطوح با عمر طوالني براي 
از کار تخصصي گروهي  متشكل IIو  Iفازهاي . باشد هاي معمولي مي ي شلوغ با عمري دو برابر عمر روسازيراهها

به آنها را  توان مي باشد و ميزمايشگاه ملي آ ۸هاي انجام شده در  که شامل آزمايش استکشور  ۱۸نمايندگان از 
در نظر در ابعاد آزمايشگاهي و واقعي پذيري و اقتصادي بودن اين موضوع  نشان دادن امكانعنوان موفقيت در 

در  HPCMو  EAهاي ميداني بر روي  ، اما آزمايشزود است IIIنتيجه فاز  براي نظر دادن در خصوصهنوز . گرفت
  . است  شده ريزي برنامه ها نيز انجام اين آزمايش انجام شده و در ديگر کشورهاي عضونيوزيلند و فرانسه 

  :تجربيات
ي راههاهاي با عمر طوالني براي  طبيعت گروهي بودن اين پروژه براي حمايت از توسعه و معرفي روسازي

. اي توسعه آن را کاهش دادهزينه و زمان الزم بر و در اين زمينه کمک نمود فناوريهاي  وآمد به پيشرفت پررفت
براي  نوع روسازيجهان شکل گرفته بود و بکارگيري اين در فاز سوم زماني فرا رسيد که بحران اقتصادي 

                                                   
1. Organization for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of Transport/ 
International Transport Forum 
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ست که عالوه بر ا گرفت اين توان ميدرس کليدي که از آغاز تا اجرا . توجيه شفافي داشتکشورهاي عضو کميته 
  باشد، موارد سياسي و قراردادي براي اجراي اين روسازي در شبکه مي آنهامشکالت فني موجود که نياز به حل 

جريان ترافيک  يمثالً برقرار(با توجه بيشتر به نيازهاي کاربر راه . بايد حل شوند ، نيزترافيک بسيار سنگين راهي با
  .باشد اندركاران مي دست جانبه از سوي همه تعهد همه ، نيازمندها براي دستيابي به موفقيت ، اين تالش)به هر قيمتي

  :اطالعات تماس
Richard Elliott, Richard.elliott@scottwilson.com 
   

mailto:Richard.elliott@scottwilson.com
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  هاي جانبي ، آسفالت بازيافتي و فرآوردهگرم آسفالت نيمهاستفاده از   پرسشنامه -پيوست ب

  

، آسفالت بازيافتي و WMAاستفاده از اي در خصوص  كميته روسازي مجمع جهاني راه پرسشنامه گروه نوآوريكار 
  . براي اعضا ارسال نمود هاي جانبي فرآورده

جاد يو ساخت راه ا يدر طراح ينوآور يبرا يرگروهيز پيارك، - مجمع جهاني راه" راههاي  يروساز"کميته : نهيشيپ
و  يروساز يرا در طراح ينوآور سازي کپارچهيکه  است يک گزارش فني  هگروه در حال توسع نيا. است  هکرد

همچنين . است ارايه نموده را به طور خالصه ها  ينوآور پيرامون يو مطالعات مورد كردهساخت آن روشن 
را ) مکمل  پرسشنامه موضوع يک(نوآوري  الزامات  همراهبه را  هستندهايي که در حال حاضر در حال اجرا  نوآوري

  ).باشد و آسفالت بازيافتي مي WMAتمرکز اين پرسشنامه بر روش (دهد  توضيح مي جزيياتبا 
هاي جانبي و  ، آسفالت بازيافتي و فرآوردهگرم آسفالت نيمهاين پرسشنامه براي ايجاد يک ديد کلي از : هدف

شوند، تهيه  ها دنبال مي روشناسب اين عملکرد م  همچنين توضيح و معرفي روندهاي فني که براي توسعه
  .است شده

  .از هر کشور يک پاسخنامه خواسته شد
در گزارش ها  بر پاسخ يليتحل .شد ميل يتکم ٢٠٠٩د قبل از اکتبر يبازمانبندي گزارش، اين پرسشنامه  تنظيمبراي 
  .شده يتهپيارك  يدر کنگره جهان ارايه يراب يروسازكميته 

ها يا اطالعاتي که  پاسخ  ارايهدر سازمان خود براي  است ها نيستيد، خواهشمند سؤال  به همه اگر قادر به پاسخگويي
  .از شركت شما در اين نظرسنجيبا تشکر فراوان . گوياي وضعيت منطقه شما باشد، با ديگران مشورت کنيد

  :.....................................................نام
  ...................................:.............کشور
  :................................................ايميل
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 گرم آسفالت نیمه )WMA(  

تر نسبت به  دهد آسفالت در دمايي پايين شود که اجازه مي هايي اطالق مي به روندها و افزودني WMAعموماً 
  .هاي مرسوم توليد و اجرا گردد روش
  WMAستفاده از ا

 خير/بلي  : شود استفاده مي WMAما از  ر کشورد .۱

 :اگر خير، علت چيست .۲

 .تقاضا براي آن وجود ندارد -

 .گي توليد آن وجود نداردآماد -

 .بيش از حد گران است -

 .داليل ديگر -

  :گيرد مورد استفاده قرار مي WMAاگر 
 .نماييد ارايهمورد استفاده  WMA فرايندهايلطفاً توضيح مختصري از انواع  .۳

 ...)و  وهوا آبها،  ، ترافيک، اليهراههاانواع (زمينه کاربرد  .۴

 هاي مختلف استفاده يا فراواني در زمينه) در صورت در دسترس بودن(مورد استفاده  WMA  مقادير ساالنه .۵

 گيرد؟ آزمايشي است يا به طور گسترده مورد استفاده قرار مي .۶

 از آن در کشور در آينده وجود دارد؟ گسترده  آيا امکان استفاده متصور هستيد؟ WMAچه آينده اي براي  .۷

 داريد؟ WMAفوايد استفاده يا تجربيات به کارگيري  در خصوصآيا مستنداتي  .۸

 ،ها جويي در هزينه صرفه -

 ،محيط زيست -

 ،کاهش مصرف انرژي -

 موارد ديگر؟ -

  .گردد ارايهها براي اطالعات بيشتر تارنمالطفاً مستندات ضميمه گردد يا آدرس  در صورت وجود،
 چيست؟ WMAاستفاده از  برايکشور شما اهداف مورد نظر  .۹

 خير/دارند؟ بلي WMAاستفاده از   به اي عالقه ادارات راهآيا  .۱۰

 ؟)ندارند(چرا عالقه دارند  .۱۱

 چيست؟ WMAوسيع از   موانع پيش روي استفاده .۱۲

 .موارد قابل ذکرساير  .۱۳
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  هاي فني داده

 چيست؟ WMAدماهاي رايج براي  .۱

 ؟WMAتوليد  -

 ؟WMAپخش  -

 شود؟ دما پايين آورده مي WMAچگونه براي توليد و پخش  .۲

 ها، چه نوع؟ افزودني -

 ؟)کف قير(چسباننده  -

 ها؟ انواع سنگدانه -

 مرطوب؟  ماسه -

 گيرد؟ اگر بلي، چگونه؟ آيا اصالحاتي بر روي کارخانه آسفالت يا روند توليد انجام مي .۳

 رفتار .۴

  .پيوست نماييديا  دادهدر کشور شما وجود دارد؟ اگر بلي، لطفاً مستندات را توضيح  WMAآيا اطالعاتي مبني بر عملکرد 
 هاي مرسوم مقايسه نماييد؟ را با روش WMA...) توليد و (ندهاي فراييد توان ميآيا 

  اي؟ رفتار سازه -
  رفتار سطحي؟ -

 ...).و  وهوا آبترافيک، ضخامت، (وجود دارد ذکر نماييد  WMAدر صورتي که هرگونه محدوديتي براي استفاده از فناوري  .۵
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 روسازي آسفالت بازیافتی  

 RAPاستفاده از 

 خير/بلي   :شود استفاده مي RAPما از  در کشور. ۱

 :اگر خير، علت چيست. ۲
 .تقاضا براي آن وجود ندارد -

 .آن وجود نداردگي توليد آماد -

 بيش از حد گران است -

 :.......................................داليل ديگر -

  :گيرد مورد استفاده قرار مي RAPاگر 
رويه، اساس و   براي مثال درصد مورد استفاده در اليه( نماييد ارايهو موارد استفاده  RAPلطفاً توضيح مختصري از انواع . ٣

 ).اختالط با مصالح ديگر

 ....)و  وهوا آبها،  ، ترافيک، اليهراههاانواع (کاربرد   زمينه. ۴
 .هاي مختلف استفاده يا فراواني در زمينه) در صورت در دسترس بودن(مورد استفاده  RAP  مقادير ساالنه. ۵

  گيرد؟ ه طور گسترده مورد استفاده قرار ميآزمايشي است يا ب. ۶
 از آن در کشور وجود دارد؟ گسترده  امکان استفادهدر آينده متصور هستيد؟ آيا  RAPاي براي  چه آينده. ۷

 داريد؟ RAPفوايد استفاده يا تجربيات بکارگيري  درخصوصآيا مستنداتي . ۸

 ،ها جويي در هزينه صرفه -

 ،محيط زيست -

 ،کاهش مصرف انرژي -

 موارد ديگر؟ -

 در کشور شما چيست؟ RAPاهداف مورد نظر در استفاده از . ۹
 خير/دارند؟ بلي RAPاستفاده از   به اي عالقه ادارات راهآيا . ۱۰

 ؟)ندارند(چرا عالقه دارند . ۱۱

 چيست؟ RAPاز  گسترده  موانع پيش روي استفاده. ۱۲

 .موارد قابل ذکر ديگر. ۱۳
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  هاي فني داده

 ؟كنيدرا ذکر  RAPهاي اصلي مورد استفاده براي مديريت  لطفاً روش. ۱
 ترکيب با يکديگر؟ -

 شوند؟ مي آوري جمعمصالح در دپوهاي مجزا  اليه به اليه آسياب شده و -

 موارد ديگر؟ -

وجود دارد؟ اگر بلي، منابع را توضيح داده يا  RAPخصوصيات فني مختلف  گيري اندازهاي براي  نامه آيا استاندارد يا توصيه. ۲
 .نماييد ارايه

 شود؟ هايي در حال حاضر انجام مي گيري اندازهها يا  اگر خير، چه آزمايش. ۳

 درصد قير موجود؟ -

 موارد ديگر؟ -

 شود؟ مي ارايه... ، مالکان راه يا ادارات راهتوسط  RAPآيا در کشور شما ضوابط فني براي استفاده از . ۴

 ،بسته به اليه و ترافيک RAPصد در -

 شود؟ استفاده مي RAPهاي مختلف قير براي درصدهاي مختلف  بندي آيا از رده -

 .موارد ديگر -

 رفتار. ۵

  آيا بررسي خاصي بر روي رفتار عملکرديRAP در کشور شما وجود دارد؟  
  يد روندهاي عملکرد توان ميآياRAP هاي مرسوم مقايسه نماييد؟ را با روش 

  اي؟ سازه رفتار -
  رفتار سطحي؟ -

  ...).و  وهوا آبترافيک، ضخامت، (وجود دارد ذکر نماييد  RAPدر صورتي که هرگونه محدوديتي براي استفاده از فناوري 
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 هاي جانبی فرآورده  

 هاي جانبي استفاده از فرآورده

 خير/بلي   :شود استفاده مي  هاي جانبي در مصالح ساخت راه از فرآورده در کشور. ۱

 :اگر خير، علت چيست. ۲
 .تقاضا براي آن وجود ندارد -

 .گي توليد آن وجود نداردآماد -

 .بيش از حد گران است -

 :.......................................داليل ديگر -

  :اگر بلي
 آنهاروسازي از   و در چه مصالحي از سازهدهيد توضيح  به اختصار هاي جانبي مورد استفاده انواع فرآورده در موردلطفاً . ۳

 .شود استفاده مي

 علل اصلي استفاده از اين مواد؟. ۴
 عملکرد؟ يارتقا -

 کاهش استفاده از مصالح تجديدناپذير؟ -

 ؟زايداستفاده از مواد  -

 ها، محيط زيست، کاهش مصرف انرژي؟ جويي در هزينه صرفه -

 ...)و  وهوا آبها،  ، ترافيک، اليهراههاانواع (کاربرد   زمينه. ۵

 :قوانين. ۶

 باشد؟ اجباري مي آنهاآيا استفاده از  -

 باشند؟ استفاده از اين مواد مي آيا پيمانکارها مجاز به -

 .دهيد ارايهوجود لطفاً در صورت ؟ آيا مراجع وجود داردهايي در اين مورد وجود دارد؟  نامه آيا استاندارد يا توصيه -

  ؟پذير است امكانبيشتر توسعه است؟ آيا   ساخت راه چگونه برايدر آينده هاي جانبي  فاده از فرآوردهپتانسيل است. ۷
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