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Abstract:
One of the main reasons of surface texturing in concrete pavements is to provide a safe surface
by supplying adequate surface friction which could be furnished by different methods on fresh
poured concrete. In this way, the hydroplaning and skidding on wet surface would be
minimized. However, some other considerations such as safety, quality of driving, bumping
noises and economical factor should be noticed. Required specifications should be controlled
via width, depth and distance between grooves, amount of noises and grooves direction. In this
paper, in order to monitor the surface texturing different classifications, texturing methods,
surface properties and measuring methods have been discussed in accordance with American
concrete pavement association (ACPA). Finally, different methods of surface texturing in
Tehran-North highway are introduced and the results of English pendulum test on each method
would be presented. The results indicate that texturing by TCM machine has better English
pendulum value even in compare to asphalt overlay.
Keywords: Surface Texturing, Jointed Plain Concrete Pavement, English Pendulum, TehranNorth Highway
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چکیده

هدف از عملیات مضرس کاری ایجاد سطحی ایمن از طریق ایجاد مقاومت اصطکاکی کافی پس از اجرای بتن تازه می باشد که با

استفاده از کشیدن انواع مواد مختلف بر روی بتن تازه جهت ایجاد زبری کافی قبل از سفت شدن آن انجام می شود ،به این
ترتیب پتانسیل پدیده هیدرو پالنینگ و سرخوردگی ناشی از رطوبت جاده کاهش می یابد .مالحظاتی شامل ایمنی ،کیفیت
رانندگی در جاده ،صدای تولید شده و فاکتور اقتصاد عملیات اجرایی می بایست در این خصوص رعایت شوند .ویژگی ها و

مشخصات الزم از طریق عرض ،عمق و فاصله شیارها ،طول موج و دامنه صدای تولید شده ،جهت و سمت اجرای شیارها و

سایر فاکتورهای مرتبط می بایست کنترل شوند .به منظور مشخص شدن عملیات مضرس کاری در این مقاله انواع طبقه بندی

بافت سطوح روسازی ،روش های اجرایی مضرس سازی ،مشخصات سطح روسازی و روش های اندازه گیری آن و الزامات

مضرس سازی مطابق با راهنمای انجمن روسازی بتنی آمریکا ( )ACPAپرداخته شده است .در ادامه نحوه مضرس کاری در

پروژه آزاد راه تهران – شمال با توجه به کاربرد فینشرهای مختلف و اجرای دستی و ماشینی ( )TCMو نتایج آزمون پاندول

انگلیسی و مقایسه آن با سطح روسازی بتن آسفالتی ارائه شده است .نتایج نشان می دهد عملیات مضرس کاری با دستگاه

 TCMدارای عدد پاندول بیشتر و تامین میزان مورد نظر در صورت رعایت ضوابط و الزامات اجرایی پس از عمل آوری می
باشد.

کلمات کلیدی  :عملیات مضرس کاری ،روسازی بتنی درزدار ،پاندول انگلیسی ،آزادراه تهران  -شمال.
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 -1مقدمه

عملیاات مرارک کااری در امر زماان از تا عاما تااامین کااابه اما کاب داز سام دهیاود زهکشا سا ح و کاااه
موت تولیابی از تراییا عیاوری ای ریتاز اسا ای از ساا  7691مایددی دیشاتر عملیاات مرارک کااری سا و
اری
دتا در ایااتت متحابه داا اسات اده از کشایبن (تاای اکاام ان اام ما ریا  ،در راال کاز در قن زماان رابا
ام ا کاب تزم در در ا از ایاااتت قمریکااا را تااامین نم ا کاارد متقا یااا دیگاار روی هااا نیااز ه ا ایاازای وی ا هااای
ایما و ا م کاب توسقز یبا کردناب کاز متاباو تارین قن هاا روی ارای عر ا عماود دار ها عیورتراییا داود کاز
توساان نی ا در سااا  7691ان ااام ری ا همزمااان دااا ایاازای تاابری ر ا ترایی ا شااهری ،تولیااب ماابای ناش ا از
در ورد تاایر داا روساازی داز عااوان یا بیابه نگاران کااابه م ار شاب در ساا  7611موسساز  FHWA7اساتانباردها و
مقیارهااای ماابای تولیااب شاابه در ااروده هااای قزادراه ا را تاابوین و ماتشاار کاارد کااز از قن تاااری دااز دقااب دارهااا دااز روز
رسان شبه اس هزیااز هاای زیااد مارتین داا ای ااد دیوارهاای ماوت امابا یرم در ااده هاا اهمیا اسات اده از روساازی
دااا کمتاارین ماابای (اار ترایی ا عیااوری را دو (ااابان کاارد ،لااما روی هااای مراارک سااازی مااورد ارزیاااد د ی ا اارار
ریتاااب و دااز تاابریه روی هااای دیگااری نیااز دااز عاااوان ااایگزین در کاااار روی اارای عر ا م اار شاابنب کااز از قن
ملز م توان دز روی های رای طول کز
در سااا  7619در ایالا کالی رنیااا ا اارا شااب و روی هااای اارای عر ا متریاار اتیااادی م اریا و عمااود کااز در مقایسااز
داا روی ارای عر ا مابای کمتاری تولیاب ما کاااب ،اشااره کارد  ]7ساایر روی هاای کاز در ها کااه مابای
روسازی دقب ها رایه شابنب شاام روی داری الماساز ،شایارزن  ،داتن نمایاان و داتن متالا ما داشااب هاب دسایاری از
تحقیقااات علم ا در مشااتز ،رااا و قیااابه شااسااای روی دهیاااز مراارک سااازی در شااراین مت اااوت اااده ای و محااین
زیست اس دز نحوی کز در نهای س ح ایمن ،هموار ،رار و دبون سر و مبای ناش از تردد داشتز داشی
ه ای اد مررک در داتن تاازه و میاری شاک از روی کشایبن (تاای ( ،مان میااوع و یاا یاا اارو زنا شا سار
ییایشاار اساات اده م ا شااود همتاااین م ا تااوان از ی ا شاان ک ا یلاازی ه ا ای اااد مراارک هااای طااول یااا عر ا
اساات اده کاارد در مااواردی کااز دااتن سااا شاابه داشااب ،متااباو تاارین روی اساات اده از دااری الماسااز م ا داشااب کااز دااا
است اده از درام (ر اابه دارای ادازار تیراز الماساز و تافای یامالز تی راز هاا ،شایارها م ااد الگاوی ماورد نفار و مشاا
شبه در روی سا داتن ای ااد ما شاونب و نهایتاا دایا ای ااد شابه در محابوده میکروساکو یاا ماکروساکو ارار ما
یاارد موسسااز  NCHRP2م القااات زیااادی ه ا یااایتن و مقایسااز روی هااای مو ااود و انتاااام روی مااس ا ان ااام داده
اس 7و]2
1
هاا ارزیاااد دایاا روسااازی و عماا تامیااا دایاا ) (ETDاز روی اسااتانبارد ر اا ماسااز ای اساات اده ماا شااود،
4
مساایر دایااره ایم هاا محاساایز عماا متوساان نیماار )(MPD
همتاااین ماا تااوان از روی لیاازری  CTMاسااا
است اده کرد تاثیر محبوده های ماتلاا دایا اداا تو از داز طاو ماو قنهاام دار ویا ه ا هاای سا روساازی از طریا
کاگااره هااان راه هااا  (PIARC) 1دررساا و دااز  4دسااتز دایاا ماااکرو  ،میکاارو  ،مگااا و همااوار طیقااز دااابی شاابه
اس 7و]1

1 - Federal Highway Administration
2 - National Cooperative Highway Research Program
3 - Estimated Texture Depth
4 - Mean Profile Depth
5- Permanent International Association of Road Congresses

نشریه علمی مصالح و سازههای بتنی ،انجمن علمی بتن ایران سال چهارم شماره ،2شماره پیاپی ، 8پاییز و زمستان 1398

131

 -2عملیات مضرس سازی

 -2-1طبقه بندی بافت سطوح روسازی

داارای دایا سا روسااازی دو نااوب سااا تار زدااری میکروسااکو ی و ماکروسااکو ی و ااود دارد زدااری میکروسااکو ی دااز
ناهمواری هاا و زداری هاای مو اود دار روی ساا داناز هاا کاز داا (شا دیابه نما شاونب ،اماا ادا لماس هساتاب ما
ااردازد ،امااا زدااری ماکروسااکو ی دااز و ااو توساان نااوب سااا دانااز و شکسااتگ هااای قن مشااا م ا داشااب کااز در
روساازی دتاا توساان شایارهای طاول و یااا عر ا ای ااد ما شاونب .اناواب دایا سا و داا اساات اده از طاو مااو ) (λو
داماز ) (Aم اد  PIARC – 1987دز شر ذی طیقز دابی م شونب1 :و]4
نوب دای

جدول  :1مشخصات مرتبط با طبقه بندی بافت و طول موج و دامنه[]3

دای میکرو

طو مو ) (λو داماز )(A
)Micro-texture (λ < 0.5 mm, A = 1 to 500 μm

دای ماکرو

)Macro-texture (0.5 mm ≤ λ < 50 mm, A = 0.1 to 20 mm

دای مگا

)Mega-texture (50 mm ≤ λ < 500 mm, A = 0.1 to 50 mm

دای ناهموار

)Pavement roughness (λ > 500 mm

شکل  – 1بافت میکروسکوپی و ماکروسکوپی[]3

شکل  – 2طبقه بندی پیارک – تاثیر نوع و شکل بافت بر ویژه گی های سطح روسازی []4

132

نشریه علمی مصالح و سازههای بتنی ،انجمن علمی بتن ایران سال چهارم شماره ،2شماره پیاپی ، 8پاییز و زمستان 1398

-2-2روش های اجرایی مضرس سازی روسازی بتنی

در کاردردهااای ماتلااا مراارک سااازی ،تزم اس ا تقااادل دااین یوماایات ماتلااا روسااازی دتا ا از ملااز ام ا کاب
کااای  ،کاااه ماابای (اار  ،ر ااش دوام ،روی ا رای ا ساااده و اد ا ان ااام ،کاتاار هزیاااز هااای سااا و نگهااباری از
طری دهیااز ساازی قنهاا ای ااد اردد اناواب روی هاای مرساوم و متاباو کاز تااکاون ماورد اسات اده ارار ریتاز اناب ،داز
شر ذی م داشب 4و:]1
 -7ااارو زناا  :9در ایاان روی دااا اساات اده از ااارو و داارک از طریاا ای اااد شاایارهای ک ا عم ا در روی س ا روسااازی،
ه ررک تایر ماشین در روی س و مرطوم و ی زده ای اد م شود
ام کاب مااس
9
1
 -2کشاایبن ار(ااز کا ا یااا (ماان میاااوع  :دااا کشاایبن کاااا ا(تااای م داار روی س ا دااتن تااازه درطااو یااا عاار
مسیر ،دای مررک ای اد م ردد در این رال مبای کمتری نیز تولیب م شود

کشیدن پارچه کنفی
جاروزنی
شکل  – 3روش های اجرایی مضرس سازی روسازی بتنی

اده ،دای مررک ای اد م شود
 -1رای : 6دا است اده از ی شن ک یلزی و کشیبن قن در طو و یا عر
 -4داری الماسااز : 70در هاگاام کااز سا روساازی سا شابه داشااب ها ای اااد دایا مراارک از روی داری الماسااز
در طو یا عر محور است اده م شود عم دری در این روی کمتر از  9میل متر م داشب

خراش

شکل  – 4روش های اجرایی مضرس سازی روسازی بتنی

برش الماسه

6 Brooming
7 Burlap Dragging
8 Turf Dragging
9 Tinning
10 Diamond Grinding
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 -1شیار زن  : 77زماان کاز سا روساازی سا شابه داشاب ،ها ای ااد دایا مرارک در طاو یاا عار محاور ما
تااوان از روی هااای شاایارزن اساات اده کاارد در روی شاایارزن نساای دااز دااری الماسااز یاماالز دااین شاایارها دیشااتر و
عمی تر هستاب ،لاما مابای تولیاب شابه دیشاتر اسا همتااین مابای تولیاب شابه در روی شایار هاای عر ا دیشاتر از
طول م داشب
 -9اساات اده ازدااتن دااا میااال نمایااان 72اEACم :دااا اساات اده از دااتن نمایااان کااز میاار ساایمان دااتن از روی سا قن اابا
شبه اس م توان دز دای س ح مااسی دس یای

شیار زنی

بتن با مصالح نمایان

شکل  – 5روش های اجرایی مضرس سازی روسازی بتنی

 -1اسات اده از داتن متالاا  : 71ایان ناوب داتن داا ا ااازه دادن داز عیاور قم از قن ،قم هاای سا ح را کااه
لما دای س ح مااسی تامین م شود و نیازی دز مررک سازی در این نوب دتن ارساک نم شود

ما دهااب و

است اده از دتن متالا
شکل  – 6روش های اجرایی مضرس سازی روسازی بتنی

 -2-3مشخصات سطح روسازی و روش های اندازه گیری آن

وی ا ه ا هااای س ا روسااازی دااز (هااار دسااتز کل ا شااام دای ا س ا ح  ،ام ا کاب ،ماابای تولیااب شاابه و ناااهمواری
تقسی دابی م شود روی های متباو ه انبازه یری هر ی از مشایات دز شر ذی م داشب 7و:]9
الااا  -دای ا س ا ح :تقیین دای ا س ا ح دااا روی هااای اساات اده از ماسااز  – (SPM)74روی ریااان ساااه – (OFM)71
روی دایروی  (CTM)79ان ام م شود
11 Grooving
12 - Exposed Aggregate Concrete
13 Porous Concrete
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ساا

در روی ماسااز ) (SPMم اااد دااا  ]1 ASTM E 965دااا اساات اده از دسااییب ر ا مشایاا از قن داار روی یاا
دایاروی اا و عما متوسان دایا داز عااوان  MTDدار رسا میلیمتار ازاری ما شاود روی ریاان سااه )(OFM
م ااد داا  ]9 ASTM E 2380داا اسات اده ازساساور هاا زماان تزم ها عیاور ر ا مشایا از قم داز درون روساازی را
دایا داز ماورت دایاروی ) (CTMم ااد داا  ]6 ASTM E 2157داا اسات اده
محاسایز و ازاری ما کااب در روی ساا
از لیزر متوسن عم نیمر انبازه یری و دز عاوان  MPDدر رس میلیمتر زاری م شود

است اده از ماسز )(SPM

ب  -اصطکاک

روی ریان ساه (OFM)71

شکل  – 7روش های اندازه گیری مشخصات روسازی
76

79

روی دایروی )(CTM

 – (Lockedروی دیاااامیک  – (DFT)20روی

تقیااین اماا کاب دااا روی هااای (اار هااای اا شاابه
انبو انگلیس  (BPT)27ان ام م ردد
در روی (اار هااای ا شاابه م اااد دااا  ]70 ASTM E 274عاابد ام ا کاب ) (FNس ا روسااازی در شاارای کااز
مرطااوم داشااب ،دااز دس ا م ا قیااب و دااز عاااوان  FN40Sو  FN40Rاازاری م ا ااردد قزمااون دیاااامیک ا (DFTم اااد
دااا  ]77 ASTM E 1911ان ااام ما شااود و در ایاان روی اما کاب دااز مااورت تااادق از ساارع ررکا وساایلز نقلیااز دااز
دس ما قیاب دیگار روی متاباو انابو انگلیسا م ااد داا  ]72 ASTM E 303ما داشاب کاز در قن داا اسات اده یا
انبو در ارت اب مشا و ی لرزنبه تستیک در انتهای قن ام کاب س روسازی تقیین م شود
)Wheel FT

روش چرخ های قفل شده)(Locked Wheel FT

22

روش دینامیکی )(DFT

شکل  – 8روش های اندازه گیری اصطکاک

روش پاندول انگلیسی (BPT)23

14 - Sand Patch Method
15 - Out Flow Meter
16 - Circular Texture Meter
17 - Out Flow Meter
18 - Circular Texture Meter
19 - Locked Wheel Friction Test
20 - Dynamic Friction Test
21 - British Pendulum Test
22 - Dynamic Friction Test
23 - British Pendulum Test
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ج  -صدا

24

ماابای (اار دااا میکرویااون ) – (OBSIروی نی ا میکرویااون در کاااار

دااز مافااور تقیااین ماابا از روی هااای سااا
اده  (CPB)21و  (SPB)29است اده م شود
در روی عیاور کاتار شاابه ) (CPBم ااد داا  ISO 5725دااا اسات اده از نیا میکاارو یاون در کااار اااده راباک ر شاابت
موت تولیب شبه توسن وسیلز نقلیاز داا سارع و ویا ه ا مشاا دار رسا  dBداز دسا ما قیاب روی عیاور قمااری
) (SPBم اد داا  ]71 ISO 11819ان اام ما شاود و د ر قن داا نیا میکرویاون داز یامالز مشاا از محاور وسان ااده و
در ارت اب مقلوم راباک ر ماوت تولیاب شابه توسان ترکییا از وسااهن نقلیاز عیاوری دار رسا  dBداز دسا ما قیاب در
شابت ماوت)  (OBSIم ااد داا  AASHTO TP 076-08داا نیا دو میکرویاون دار روی (ار ماشاین شابت
روی ساا
موت تولیب شبه در اثر در ورد (ر دا س روسازی ثی م شود

روش سنجش صدای چرخ با میکروفون (OBSI)27

روش های نصب میکروفون در کنار جاده  (CPB)28و (SPB)29

شکل  – 9روش های اندازه گیری صدا

د -ناهمواری

م ااد داا
داین المللا نااهمواری) (IRIایان شاا
نااهمواری از روی هاای شاا
داز مافاور تقیاین شاا
 950محاسیز ما اردد و از طریا درداشا روییا طاول مسایر و اقی ماا داودن یاا نااهمواری ااده مشاا ما
IRI
شود از تقسی مقادیر ت مق ترییار مکاان هاای عماودی دار کا مساای طا شابه توسان ماشاین قزماای شاا
ازاری شابه در اروده هاای کشاور ایااتت متحابه
در رس  mm/kmدز دس ما قیاب رابود مقاادیر مش ایاات سا
دز شر بو ذی م داشب ]7
ASTM E

ON Board Sound Intensity -24
Controlled Pass By-25
Statistical Pass By-26
ON Board Sound Intensity -27
Controlled Pass By-28
Statistical Pass By-29
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جدول  – 2حدود مقادیر بافت ،اصطکاک و صدا با توجه به نوع و روش مضرس سازی[]1

م اااد دااا راهامااای ان ماان روسااازی دتا ا قمریکااا اACPA10م اوت ک ا سا روسااازی دااتن لتک ا ما دایس ا همااوار و
یکاوا داشب و همتاین داا تو از داز طییقا داتن لتکا و داناز داابی قن دایا سا ح (الاز دار و قدلاز اون اشاییز
س قس ال م واهی داش کز نسی دز دتن مقمول مااس تر م داشب ]71
 -3مطالعه موردی آزادراه تهران – شمال

داارای ارزیاااد مقاوم ا لرزش ا در روسااازی هااا از قزمااون اناابو انگلیس ا در شااراین مرطااوم اساات اده م ا شااود ایاان
دستگاه از یا ک شا تساتیک متیا داز قونا م ااد شاک  70تشاکی شابه اسا نتی از ایان قزماون داز ماورت
عبد انبو انگلیس اBPNم زاری م شود

شکل  -10روش پاندول انگلیسی (BPT)31

30 - American Concrete Pavement Association
31 - British Pendulum Test
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ماشااین قتت رایااه ها عملیااات مراارک سااازی ددیاماالز دقااب از عما قوری دااتن تولیااب شاارک ویاارتگن قلمااان دااا نااام
 TCM12م داشااب ایان دساتگاه هاا اس از مرارک کااری داا اسات اده از کشایبن (تاای دار روی سا روساازی و یاا داا
است اده از ارو مکانیک مررک کاری ،عملیات عم قوری را دا اش ماده عم قوری ان ام م دهاب ]79
در ااروده قزادراه تهااران – شااما یهااز اااود از دو ییایشاار  GT6300و  GP4000دااز مافااور ا اارای رویااز دتا ا اساات اده
اارو زنا و دارای دساتگاه GT6300
م شاود نحاوه مرارک کااری ییایشار  GP4000داز ماورت کااردرد  TCMو از طریا
دز مورت مررک کاری دا اروم دست ان ام م ردد اشک  77و 72م

شکل  -11دستگاه  TCMفینیشر GP4000

شکل  -12مضرس دستی فینیشر GT6300

نتایه قزماون انابو انگلایس از ادتابا تاا انتهاای یهاز ااود در طاو مسایر م ااد شاک  71ان اام ریتاز اسا
من دز مافور مقایساز عابد انابو در رویاز هاای داتن قسا الت  ،یا قزماون نیاز دار روی ایان سا و ان اام ریا
این شک انواب س و نهای دز همراه عبد انبو انگلیس اراهز شبه اس

در
در

32 - Texture & Curing Machine
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 0+921دانب در ش تین تابروا91مTCM-

 0+110دانب ری تین کابروا60م TCM-

 7+610دانب ری تین کابرو ا729م TCM-

 2+190دانب ری تین تابروا91م TCM-

 2+911دانب ری تین تابروا10م TCM-

 2+660دانب ری تون  7تین تابروا91م M-

 1+110دانب ری تون  2تین تابروا49م M-

 1+910دانب ری تون  1تین تابروا91م M-

 4+000دانب ری تون 4تین کابروا10م M-

 4+460دانب ری تین تابروا11م M-

 1+120دانب ری تون  1تین تابروا90م M-

 1+941دانب در ش تون 1تین تابروا91م M-

 9+690دانب ری تون  9تین تابروا10م M-

 9+610دانب در ش تون 9تین تابروا14م M-

 1+111دانب ری تون  1تین کابروا96م M-

 1+190دانب در ش تون 1تین تابروا10م M-

قس ال تین تابروا11م

شکل  – 13آزمون پاندول و نتایج هر مقطع از مسیر

نشریه علمی مصالح و سازههای بتنی ،انجمن علمی بتن ایران سال چهارم شماره ،2شماره پیاپی ، 8پاییز و زمستان 1398

139

-5نتیجه گیری

دا تو ز داز نتاایه قزماون انابو  ،مشااهبه ما شاود کاز مقاادیر انابو دارای دساتگاه  TCMاز ترارک دسات دااتتر ما
داشب مقبار میانگین عبد انابو دارای دساتگاه  TCMداز میازان  99و دارای مرارک کااری دسات عابد  91ما داشاب اماا
میزان انحارا از مقیاار دساتگاه  TCMدااتتر اسا الیتاز و اقی داتن کااردردی ،زماان داابی ا ارا و میازان تاردد اس از
اتمااام عما قوری از روی سا و ا اارا شاابه نیااز ما توانااب در کاااه میاازان عاابد اناابو و یااا ایاازای انحاارا از مقیااار
موثر داشب نکتاز رااهز اهمیا در ایان یاوو دهیاود یکااوا ت ترارک در ماورت کااردرد روی اتوماتیا داوده و ثیاات
زاویز ا رای  ،میازان اعماا نیارو و سارع ررکا ما تواناب در ایان روی یکاوا ا داشاب یکا دیگار از مسااه مارتین
دا روساازی هاای دتاا  ،میازان کمتار اما کاب ایان ناوب سا و نسای داز سا و دارای رویاز داتن قسا الت ما داشاب
همااان ور کااز مشااا اس ا میاازان تراارک س ا و قس ا الت داار اساااک قزمااون ان ااام ریتااز ،مااا دااین تراارک دساات و
اتوماتی م داشب:
رویه بتنی با تضرس دستی < رویه آسفالتی < رویه بتنی با تضرس TCM

هب از مررک سازی ای اد یا دایا مااسا در سا روساازی دتاا اسا داز نحاوی کاز ایمان ،کا مابا و ا تیاادی
داشب مسئلز امل این اسا کاز داا تو از داز و اود روی هاای متااوب ای ااد شایار ،کابام یا از روی هاا در کااار هاب
امل اایازای اما کابم  ،تااثیر مرارک کااری دار تولیاب مابا ،هماواری و دوام روساازی ،ادلیا ا ارا و ا تیااد عملیاات
ا رای و محین زیسا را ها در نفار ما یرناب اسات اده از روی هاای کشایبن ار(از کا ا و (مان میااوع و اارو
زن دایا سا ح ریزتار و در نتی از مابای کمتاری ای ااد ما نمایاب ها و سام ان اام عملیاات نیاز هر(ااب تااثیر
(ابان در ما داودن و نااهمواری سا نابارد ولا در سار ومابای ای ااد شابه توسان (ار ماشاین هاا تااثیر مساتقی
دارد
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