مقایسه دو طرح آسفالت و کف پوش معابر با یکدیگر
تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي ضْشداسی دس ًظش داسد جْت سفاُ حال ضوا ّوطْشیاى ػضیض پیادُ سٍ دس
سطح ضْش (کَچِ ّای فشػی) سا تستشساصی ٍ کف ساصی هٌاسة اًجام داسد لزا جْت ًظشخَاّی
ضوا ػضیضاى طشح تَجیْی تا دٍ ًَع هتشیال هتفاٍت سا تطشیح هی کٌین تا ضوا ػضیضاى دس تصوین
گیشی تا ها هطاسکت داضتِ تاضیذ
اهیذ است تتَاًین دستواهی طشح ّای ػوشاًی ٍ آتاداًی ضْش اص ًظشات ٍ پیطٌْادات ضواػضیضاى
استفادُ کٌین
الف ) طشح پیادُ سٍّا تا کف پَش یا پاصل :
ّش هتش هشتغ کف ساصی تا کف پَش یا پاصل ّضیٌِ ی تالغ تش  00222تَهاى تشای ایي ضْشداسی سا دس پی خَاّذ
داضت.

ساختواى ّای هسکًَی

فضای سثض

کف ساصی تا پاصل ٍکف پَش

ب) ّش هتش هشتغ کف ساصی تا آسفالت ّضیٌِ ی تالغ تش 00222تَهاى تشای ایي ضْشداسی سا دس پی خَاّذ داضت.
ساختواى ّای هسکًَی

فضای سثض

کف ساصی آسفالت

حال اگش ایي طشح تشای کل ضْش اًجام ضَد ایي تفاٍت ّضیٌِ تسیاس چطن گیش است اص طشفی سشػت اجشا ٍ ًیشٍی
کاس تشای آسفالت کشدى پیادُ سٍ ّا تیطتش است.
اص طشفی تا تَجِ تِ حفاسی ّای کِ اص سوت اداسات هختلف صَست هی گیشد ّش سالِ تخص ػظیوی اص کف ساصی
ّای ها سا تخشیة کشدُ ٍ خساست صیادی سا تِ ایي ضْشداسی ٍاسد کشدُ ػالٍُ تشآى تشهین کف ساصی ّا ٍ پاصل ّا ٍ
تاصساصی آى ّا تِ ضکل اٍلیِ کاس هطکلی اضت ٍ حتی گاّی هتشیال کف ساصی دس گزضتِ دس صهاى تخشیة ٍ
تاصساصی دیگش یافت ًوی ضَد.
اها صهاًی کِ کف ساصی پیادُ سٍّا تا آسفالت اًجام ضَد ها دیگش ایي هطکالت سا ًخَاّین داضت .
آسفالت هضایای صیش سا داسد:
-

سشػت اجشای تاال داسد.

-

ًیشٍّای خَد ضْشداسی هْاست الصم سا دس اجشای ایي ًَع کف ساصی داسًذ.

-

اتضاس کاس ٍ دستگاُ ّای الصم جْت ایي اهش هحیا است.

-

تاصساصی ٍ اصالح تؼذ اص حفاسی ّا سادُ ٍ اهکاى پزیش است

-

قیوت توام ضذُ تشای ضْشداسی تِ صشفِ تش هی تاضذ دس ًتیجِ تَاًی اجشا تشای کل پیادُ سٍّای خیاتاى
ّا ی فشػی ضْش صٍدتش هحیا هی ضَد ٍ دس تاصُ ی صهاًی کَتاُ تشی اجشا هی گشدد ٍ ها هی تَاًین دس صهاى
کَتاّی ضشایط هٌسجوی سا دس پیادُ سٍّای فشػی ضْش هطاّذُ کٌین.

الصم تِ رکش است تِ اطالع تشساًین کِ ایي سًٍذ کف ساصی دس کطَسّای دیگش جْاى تِ دلیل هضایای
فشاٍاى ًیض استفادُ هی ضَدً ،شٍط اص جولِ ایي کطَسّاست کِ دس تصَیش تشٍص گِ تِ دستواى سسیذُ است
حاکی اص ایي اهش است
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