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تاریخچه میکروسرفیسینگ
 شرکت یک توسط میکرو اسفالت عنوان تحت 1970 دهه نیمه در اروپا در بار اولین•

Screg نام به فرانسوي Routeنام به آلمانی شرکت یک توسط بعدا و شد ابداع  
Raschigعنوان تحت آمریکا در و گردیده اصالح Ralumac دهه اوایل در  

.شد معرفی1980
 نام تحت را رویه این Elsamex بنام اسپانیایی شرکت یک 80 دهه اواسط در مجددا•

کرد معرفی Macroseal تجاري



میکرو سرفیسینگ چیست؟
الیه نازك از آسفالت جهت ترمیم و نگهداري روسازي  

:متشکل از
مصالح سنگی•
قیر امولسیون اصالح شده با پلیمر•
فیلر معدنی•
آب  •
افزودنی•





چرا از میکرو سرفیسینگ استفاده می شود؟

بهینه بودن هزینه•
سال 7تا  5طول عمر حدودا بین •
:مزایا •
 پیرشدگی(کاهش اکسیداسیون(
  کاهش نفوذ آب
کاهش دانه دانه شدن و هوازدگی
مقاومت در برابر لغزندگی
جلوه زیبا
تصحیح شیارشدگی و کاهش ناهمواري سطح راه





کجا از میکرو سرفیسینگ استفاده می شود؟
 (HMA)مخلوط آسفالتی •
 با تمام سطح ترافیک(راه ها(
باند فرودگاه و مسیرهاي خروجی آن
پل ها و تقاطع ها
مناطق مختلف جغرافیایی و شرایط آب و هوایی•



چه موقع از میکرو سرفیسینگ استفاده می شود؟
:بهبود •
دانه دانه شدن و هوازدگی
مشخصات اصطکاکی
جلوه زیبایی
کاهش شیارشدگی و ناهمواري سطح راه
:جلوگیري •
 اکسیداسیون بتن آسفالتی/ پیرشدگی
  نفوذ آب داخل سطح



چه موقع از میکرو سرفیسینگ استفاده نمی شود؟
:براي روسازي هاي با خرابی سازه اي •

ترك هاي پوست سوسماري
در صورتی که ناشی از ضعف الیه اسفالت یا الیه هاي   محل شیار شدگی

زیرین باش
برآمدگی و فرورفتگی
چاله ها



مصالح
امولسیون قیري اصالح شده با پلیمر•
مصالح سنگی•
فیلر معدنی•
آب•
افزودنی•



امولسیون
• PMSQS-1h
• PMQS-1h

امولسیون کاتیونی بیشتر استفاده می شود•
استفاده از پلیمر باعث افزایش ضخامت الیه و امکان پر کردن شیارها می شود•
همچنین وجود پلیمر منجر به افزایش انعطاف پذیري، بهبود درجه نرمی و افزایش مقاومت به ترك  •

خوردگی می گردد
به علت تفاوت دانسیته التکس. معموال نوع پلیمر از جنس التکس است•

اگر جداشدگی اتفاق افتاد قبل ار استفاده مجددا در تانکر مخلوط شود



حدود مشخصات امولسیون 



دانه بندي– مصالح سنگی 
Sieve Type II Type III

3/8 in (9.5mm) 100 100

No. 4 (4.75 mm) 100-94 90-70

No. 8 (2.36 mm) 90-65 70-45

No. 16 (1.18 mm) 70-40 50-28

No. 30 (600-µm) 50-25 34-19

No. 200 (75-µm) 15-5 15-5



:دیگر ویژگی ها
کانی شناسی سنگ از منظر سازگاري با امولسیون

شگستگی ار نظر قفل شدکی دانه ها مهم است: شکل
زبري مصالح از منظر چسبیدن با امولسیون مهم است: بافت
مصالح تازه شکسته بهتر است: سن

تمیزي
مقاومت در مقابل سیکل هاي ذوب و یخبندان: دوام

براي خیا بان ها و باند پرواز فرودگاه ها بکار می رود 2دانه بندي تیپ •
براي پر کردن شیارها و ناهمواري هاف اصالح اکسیداسیون و هوازدگی، و احیاء  3دانه بندي تیپ •

اصطکاك سطح جاده و بطور کلی براي خیابان هاي شریانی و راهها بکار می رود



کاربردها





کیفیت – مصالح سنگی 

:دیگر ویژگی ها
)زمین شناسایی(شناخت سنگ 

شکل
بافت
سن

تمیزي





سنگ هایی که در استفاده موفق بوده اند



آب
)حد پایین براي همواي سرد و حد باال براي هواي گرم و خشک(درصد وزن مصالح سنگی  12تا  4بین •
مقدار کم آب باعث سخت شدن مخلوط و عدم چسباندن به سطح راه می شود•
و مقدار زیاد آب منجر به روان شدن مخلوط و جدا شدن مصالح از هم می گردد•



پلیمر
SBSمعموال از التکس براي این منظور استفاده می شود ولی سایر پلیمر ها مثل • SBR EVA,  ,    

هم استفاده گردیده است
درصد وزنی قیر موجود در امولسیون است 12تا  4مقدار پلیمر معموال بین •



فیلر معدنی
در ترکیب با ) 200عبور از الک (می تواند سیمان، آهک هیدراته و یا پودر سنگ آهک : فیلر معدنی•

ASTMامولسیون باشد واز منظر تشکیل مالت چسبناننده مصالح درشت تر، مهم است  D(  242)
از طرف دیگر بعد از پخش، . سیمان پرتلند باعث افزایش زمان تولید مخلوط یکنواخت می گردد•

.باعث جذب آب امولسیون و تسریع شکستن امولسیون می گردد
تا باعث تاخیر در .....) کلراید الومنیوم، سولفات الومنیوم(افزودنی هاي دیگري هم استفاده می شوند •

درصد حجم  2تا  0معموال بین . شکستن امولسیون  گردد که در دماي باالي محیط مهم است
امولسیون می باشند

درصد وزنی مصالح سنگی است 3تا  0مقدار فیبر معموال این  •



هدف از طرح اختالط
آیا اجزاي تشکیل دهنده منجر به یک مخلوط روان خواهد شد؟: مخلوط•
ایا شکستن امولسیون تحت کنترل خواهد بود؟ : شکستن و دوام•
ایا میکرو سرفیسینگ تنش هاي حاصل از ترافیک را تحمل خواهد کرد؟: عملکرد•



طرح اختالط
ممکن است اجزاء تشکیل دهنده بتنهایی مناسب باشند لیکن در ترکیب با هم ناسازگار باشند•
:سوال هاي که مطرح هستند•
)(Compatibeتعیین مشخصات دو ماده اصلی یعنی امولسیون و مصالح سنگی از نظر قابلیت امتزاج •
تعیین مقدار آّب، تعیین مقدار فیلر و افزودنی و•
تعیین درصد قیر بهینه •



مراحل طرح
رعایت حدود جداول ذکر شده قبلی : مشخصات مصالح•
تعیین فرمول کارگاهی•
آزمایشات نهایی•



تعیین فرمول کارگاهی
بدون شکست امولسیون در ماشین  (در این مرحله چند ترکیب از اجزاء تعیین شده و مدت مجاز اختالط •

.  در زمان مجاز، کف کردن آن و پوشش سنگدانه ها قابل مشاهده است. تعیین می شود) پخش میکرو
یا دامنه رطوبت و دماي (درجه  25ثانیه در  120نسبت اجزاء باید بطوري تعیین شوند تا این زمان،حداقل 

.همزمان میزان آب و افزودنی ها براي تولید یک مخلوط با کیفیت مشخص می شوند. پروژه گردد) محل

•ISSA TB 102 (Mixing Test)



PHآزمایش 

)SETیک راه براي تعیین اینکه بین اجزاي مخلوط واکنش صورت گرفته و گیرش  • انجام گرفته   (
است PHآزمایش 

)SETاب موجود در امولسیون از مرحله شروع اختالط تا گیرش  PHدر این آزمایش اگر مقدار •   2بین  (
و گیرش میکرو در محدوده   Breakو شکستن  تغییر کرد یعنی واکنش صورت گرفته است 10تا 

.زمان مطلوب صورت خواهد گرفت



تعیین درصد قیر بهینه
WETاز ترکیب نتایج دو آزمایش   ISSAدر روش • TRACK ABRASION TEST    

ISSA TB  100   و آزمایشLOADED WHELL TEST TB  ,  109    مقدار قیر بهینه ،
بدست می اید

)درصد باالتر 2درصد پایین تر و  2درصد امولسیون ار مرحله قبل، (در سه درصد •



WET TRACK ABRASION TEST    (ISSA TB  100)

  حسب بر )نقلیه وسایط چرخش و ترمز هاي محل در( سایش به را میکرو مخلوط مقاومت ازمایش این
 دهد می نشان قیر درصد

 درجه 25 آب در روزه 6 و ساعت یک مدت به میلیمتر 280 قطر و 6 ضخامت به نمونه یک آزمایش این در
 به کیلوگرم 2.3 وزن به دوار الستیکی میله یک وزن تحت خیس نمونه روي یر سپس .شوند می مغروق

.گیرد می قرار سایش تحت دقیقه 5 مدت
 نمونه وزنی افت مجاز مقدار .گردد می وزن و شده خشک درجه 60 دماي تحت شده ساییده نمونه سپس
  6 نمونه .باشد مربع متر بر کیلوگرم 0.8و 0.54 حداکثر ترتیب به بایست می روزه 6 و ساعته یک مغروق

گیرد می قرار استفاده مورد کمتر روزه
شود می تعیین اساس این بر مجاز قیر درصد حداقل





LOADED WHELL TEST   (ISSA TB  109)
 میکرو و سیل اسالري قیرزدگی ار جلوگیري هدف .رود می بکار قیر درصد حداکثر تعیین براي را آزمایش این•

.است سرفیسینگ

 ترین درشت برابر 1.25 معموال( نظر مورد ضخامت و میلیمتر 375 وطول 50 عرض به نمونه یک ازمایش این در•
 درجه 60 دماي در و شسته نمونه سپس .شود می متراکم کیلوگرمی 57 وزن سیکل 1000 تکرار تحت )دانه

 سیکل 100 تحت مجددا نمونه و شده ریخته نمونه روي بر ماسه  مقداري بعد مرحله در .گردد می وتوزین خشک
.گردد می تعیین نمونه به شده جذب ماسه مقدار و شود می بارگذاري

•ISSA توصیه سنگین ترافیک براي مربع متر سانتی بر گیلوگرم 0.54  را نمونه به چسبیده مقدارماسه حداکثر 
   .کند می







)ادامه(تعیین فرمول کارگاهی 
Wetآزمایش • Cohesive Test    :
، در دماي پیش بینی شده محل پروژه  انجام می شودTB 139ازمایش   ISSAطبق استاندارد •



میلیمترقرارداده می شود و یک پایه الستیکی با  60میلیمتر و قطر  8تا  6در این ازمایش یک قرص مخلوط با ضخامت •
بر روي ان قرارداده می شود Kpa 200میلیمتر و فشار  32قطر 

دقیقه ثبت می شود  270-210-150-90-60-30-20سپس کوپل پیچشی الزم در فواصل زمانی •
QUICKتیوتن متر ساشد مخلوط  1.2دقیقه  30تا  20اگر کوپل الزم در فئاصب • SET   گقته می شود و این کوپل

.به معنی ان است که مخلوط گیرش الزم را پیدا گرده و قابل اختالط مجدد نیست
QUICKنیوتن متر باشد به ان  1.96دقیقه ،  60اگر کوپل الزم در فاصله زمانی کمتر از • TRAFFIC  

SYSTEM کفته می شود و مخلوط می تواند ترافیک عبوري را تحمل نماید
ISSA پنج سیستم براي اسالري سیل و میکرو معرفی می کند که همه میکرو

QUICKها در دسته  SET   وQUICK TRAFFIC SYSTEM   قرار دارند





بعضی از آزمایشگاه ها از گراف زیر براي تعیین مقدار بهینه فیلر معدنی استفاده می کنند و با افزایش فیلر •
.  مقدار فیلر نظیر حداکثر کوپل را به عنوان مقدار بهینه تعیین می کنند. ،مقدار کوپل را اندازه می گیرند

درصد درصورت استفاده از سیمان،   1در صورت استفاده اهک و  0.25براي این منظور با افزایش تدریجی 
. مقدار کوپل را اندازه گیري می کنند



Comatibilityآزمایش دیگر سازگاري 

Wet:ازمایش • Stripping Test ISSA TB   (   114) 

دقیقه، براي تعیین میزان چسبندگی قیر با  3دقیقه عمل اوري به مدت  60در این ازمایش نمونه بعد از  
درصد نمونه مصالح داراي پوشش   90بعد از سرد شدن نمونه اگر . مصالح ، در اب جوش قرارداده می شود

درصد باشند نمونه رد   75درصد لب مرزي و زیر  75تا  90بین . قیر بودند نتیجه رضایت بخش خواهد بود
خواهد بود 



تست هاي شبیه ساز رفتار دراز مدت میکرو سرفیسینگ
.مرجله اخر طرح تست هاي شبیه ساز دراز مدت است

•Multilayer Loaded Wheel Test ISSA TB    (   147B)

•Schulze-Breuer and Ruck Test ISSA TB   ,   144



MultilayerLoadedWheelTest ISSATB    (   147B)

میلیمتر طول ساخته می  380میلیمتر عرض و  50میلیمتر و  18یا  13با ضخامت  0-8یا  0-6نمونه هاي از مصالح 
.شود

درجه خشک  60ساعت در دماي  20یا  18ساعت عمل اوري در دماي محیط ، به مدت  24سپس نمونه بعد از 
درجه متراکم می  21کیلوگرم و هزار سیکل در دماي  57ساعت سرد شده و تحت بار  2انگاه نمونه به مدت . میشود

.شود
.در انتها مقدار کاهش ضخامت نمونه، تغیر شکل جانبی و تغییر دانسیته اندازه گیري می شود

نمونه قابل پذیرش دانسیته باید به مقدار با ثباتی برسد در حالیکه نمونه غیر قابل قبول به کاهش دانسیته ادامه می 
.دهد

.براي وزن مخصوص پیشنهاد می شود  2.1مقدار حداقل 
این آزمایش براي تعیین ضخامت الزم براي پر کردن شیارها  و یا مقدار اضافه ضخامت الزم براي تراکم ناشی از 

ترافیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد





Schulze-Breuerand  RuckTest, ISSA TB  144

میلیمتر و قیر موجود در  0-2مخلوط،  بین مصالح  Compatibilityاین تست براي کنترل نهایی سازگاري 
امولسیون استفاده می شود

میلیمتر متراکم می شود 30درصد قیر در قرص هاي به قطر و ضخامت  8.2گرم مخلوط به  40در این آزمایش 
.روز در اب قوطه ور می شود و وزن اب جذب شده تعیین می گردد 6نمونه به مدت 

دور تحت سایش قرار می گیرد و وزن کاهش یافته ان محاسبه می شود 3600سپس در دستگاه دوار به تعداد 
دقیقه در اب جوش قرار گرفته و وزن آن بر حسب درصد مقدار نمونه  30در مرحله بعد نمونه ساییده شده به مدت 

ساعت خشک شدن در هوا مقدار مصالح پوشیده مانده با قیر بر حسب  24در انتها بعد از . اشباع اولیه تعیین می شود
درصد تعیین می گردد

امتیاز حاصل شود 11به هر یک از مقادیر فوق یک امتیاز تعلق گرفته و برایتعیین بهترین درصد قیر باید حداقل 





اجراي نوار آزمایشی
Stripتوصیه می شود یک نوار آزمایشی  • test  براي کنترل نهایی اجرا گردد



جدول حدود مجاز طرح اختالط

براي تامین حدود جدول فوق باید توجه داشت که مصالح سنگی و مقدار امولسیون ثابت بوده و مقدار آب، سیمان و 
افزودنی می تواند تفییر کند  



حدود پیشنهادي اجزاء مخلوط



میزان و کاربرد پیشنهادي پخش بر اساس نوع دانه بندي





Pavement Distress Slurry Micro surfacing

Surface cracking •
•

Full depth cracking - -
Corrugation or Shoving - •

Rutting •

Raveling • •

Bleeding - •

Polishing (loss of skid 
resistance) • •

Patched pothole
Pavement patch only - -

Patched pothole
Base repaired patch • •

Loss of profile (crown, 
edge, etc.) - •



شرایط اب و هوایی
در شرایط زیر نباید اجرا شود•
درجه را پیشنهاد می کند 8استاندارد کالیفرنیا ( .هواي زیر صفر(
هواي بارانی
 درجه را پیشنهاد می کند 2استاندارد کالیفرنیا (ساعت اینده 24عدم پیش بینی هواي زیر صفر در(



ماشین اختالط
کیلومتر در ساعت 4تا  1سرعت •
تن میکرو در روز 450قابلیت اجرا •



سیستم عمومی دستگاه



جعبه هاي پخش کننده براي میکرو سرفیسینگ



کالیبراسیون
کالیبره کردن همه اجزاء اندازه کیري وزنی بخش هاي مخلوط هفته اي یکبار•



مخلوط کن
متر و داراي شفت دوبل حاوي چند تیغه و یا حلزونی می باشد 1.3تا  1طول مخلوط کن بین •
دور در دقیقه می باشد 300ثانیه با دور  10تا  5مدت زمان اختالط بین •
در هنگام سقوط مصالح به میکسر آب  . فیلر معدنی به مصالح سنگی قبل از اختالط اضافه می شوند•

اضافه می شود
سپس مواد حاصل مخلوط می شوند•
در یک سوم زمان اختالط،امولسیون به میکسر اضافه می گردد•



آب بندي تمام عرض
براي اجراي میکرو و اببندي تمام عرض در سطوح فاقد ناهمواري و شیار از جعبه پخش استاندارد •

Spreader Box   استفاده می شود.
میلیمتر صورت می overlap 75در این حالت براي یک پوشش کامل یک راه دوخطه سه بار عبور با •

گیرد



جعبه هاي پخش کننده براي میکرو سرفیسینگ
•Steel strike -off  12قابل کاربرد براي الیه روسازي که دچار شیارشدگی با عمق کمتر از  

میلیمتر  
•Rut box   میلیمتر 12قابل کاربرد براي الیه روسازي که دچار شیارشدگی با عمق بیشتر از

)میلیمتر در چند الیه 38براي عمق بیش از (





پرکردن شیار

قبل از اجرا بعد از اجرا





تفاوت بین ماشین میکروسرفیسینگ و اسالري سیل
Spreaderتفاوت بین این دو در جعبه پخش• box  است.
..جعبه می تواند حلزونی داشته باشد یا نداشته باشد. در اسالري جعبه بوسیله دو زنجیر کشیده می شود•
در میکرو چون باید مصالح سفت تري حمل کند و قبل از شکستن پخش شود لذا باید دو حلزونی داشته و •

بعالوه جعبه به صورت صلب به ماشین وصل بوده و . یک الستیک پخش کننده پشت جعبه نصب باشد
قابلیت تنظیم ضخامت دارد

اسب بخار است 30اسب بخاراست در مقایسه با اسالري سیل که  90توان میکسر میکروسرفیسینگ •





مهیا کردن سطح
 میلیمتر باید قبال درز گیري شوند 6ترك هاي بیش از تمام

سطح درزگیري باید پایین تر از سطح اسفالت باشد

 ماه باشد 6تا  1فاصله بین درگیري ها و لکه گیري ها و اجراي میکرو باید بین

معموال نیازي به تک کت نیست مگر اینکه سطح شدیدا خشک، هوا زده و یا بتنی باشد

ISSA   امولسیون و اب را براي تک کت توصیه می کند 3به  1نسبت حجمی.

 تا دو ساعت فاصله باشد 1.5در شرایط مناسب باید بین اجراي تک کت و میکرو

 لیتر بر متر مربع است 0.32تا  0.16میزان تک کت توصیه شده بین

اگر بخواهید در حین اجرا تغییري در مقدار مصالح بدهید می تواند در سیمان، افزودنی ها و آب باشد



کنترل که اپراتور یک .است دستگاه هدایت فقط ان وظیفه که دستگاه راننده .است نفر 5 شامل نیاز مورد پرسنل معموال 
 را دستی کارهاي و نظافت و ترافیک کنترل وظیفه که کارگر سه و دارد عهده به دستگاه پشت در ها نسبت کنترل و پخش
دهند می انجام

باعث باشد شل حد از بیش اگر و شود می پخش جعبه تیغه زیر مخلوط کشیدن به منجر مخلوط حد از بیش بودن سفت 
 سطح به ها ریزدانه امدن باال موجب همچنین و شود می پخش جعیه زیر در متفاوت هاي کانال ایجاد و مصالح شدن جدا
 گردد می

بر کیلوگرم 16 تا 8 بین الیه یک در میلیمتر 13 تا 6 ضخامت براي .باشد می میلیمتر 15 تا 10 بین میکرو الیه ضخامت 
  است الزم مصالح مربع متر

13 تا 6 بین شیارها عمق و بوده ناصاف رویه سطح اگر اما .است کافی میکرو الیه یک باشد یکنواخت روسازي اگرسطح 
است نیاز میکرو الیه دو باشد میلیمتر



میکرو در صورتی که شیارها ناشی ار عدم پایداري روسازي و یا ضعف الیه هاي پایین باشد پاسخگو  •
نیست

میکرو قابل استفاده است) میلیمتر 13تا  6معموال بین ( اگر شیارها ناشی از تراکم الیه ها باشد •
میلیمتر باشد می توان روسازي را پایدار در نظر گرفت 20تا  10سال بین  10اکر میزان شیارشدگی بعد از •
اگر شیارافتادگی به همراه ترك پوست سوسماري باشد میکرو گزینه خوبی نیست•



کیفیت اجرا
میلیمتر همپوشانی داشته باشند 75درز هاي طولی نباید بیش از •



درز عرضی 
حرکت روي درز ها باید ارام و بی ضربه باشد. درز هاي عرضی اجتناب ناپذیرند•
کار مشکلی است چون ماشین در هر درز شروع می کند و یک موج ایجاد می سود بویزه براي میکرو که •

زود گیرش پیدا می کند
یک راه حل لب به لب کردن در نوار متوالی است•
بعضی پیمانکارها اب زیاد به مخلوط می زنند که  باعث کیفیت  . یا یک ورق روي نوار قبلی قرارداده شود•

پایین مخلوط می شود



مخلوط غیر یکنواخت و جدا شدن اجزاء
درمخلوط هاي با درصد سیمان کم یا آب زیاد ممکن است مصالح سنگی از هم  جدا شوند و منجر به  •

بافت ضعیف و لکه هاي سیاه رنگ در سطح می گردد
این مخلوط ها غیر یکنواخت بوده و گیرش انها طوالنی خواهد بود•



لبه و شانه
سعی شود انتهاي جعبه پخش خارج از لبه باشد و اگر شانه  . اجرا در لبه ها ممکن است ضغیف اجرا گردد•

Edgeروسازي داشته باشد از جعبه  box  استفاده شود که عرض آن قابل تنظیم است



ناهمواري
گاها اگر جعبه پخش خوب تنظیم نشده باشد، چون مخلوط میکرو خشک تر از اسالري سیل است باعث  •

ایجاد موج در مسیر می گردد
در این صورت باید اقداماتی از قبیل استفاده از مخلوط دیر گیر تر، افزودن وزنه به پشت جعبه پخش و  •

تنظیم الستیک روي جعبه را انجام داد 



ترافیک عبوري زود هنگام
اسالري سیل و میکرو قبل از عبور ترافیک می بایست به چسبندگی و گیرش کافی برسند

در صورت عبور ترافیک قبل ار این امر، بویژه در محل هاي با تنش باال منجر به کنده شدن دانه ها و کرمو 
شدن سطح میکرو می شود

زمان مناسب عبور ترافیک بسیار بستگی به تجربه  دارد ولی به عنوان یک قاعده کلی اگر رنگ اسالري به  
مشکی تبدیل شود و یا از میکروسرفیسینگ آب تمیز خارج شود این گیرش صورت گرفته است



شرایط بعد از اجرا
 است ممکن ها لسیونوام در آب کامل دادن دست از•

 اول ساعت چند از بعد البته .بکشد طول به هفته چند
 باعث بزند یخ اب اگر لیکن بود خواهند مقاوم آب به

 شدن برهنه نهایتا و شد خواهد قیري پوشش شکستن
 یخبندان هواي از قبل هفته دو اجرا باید لذا .مصالح

.شود تمام
 چرخش هاي محل( سنگین ترافیک با مناطق در•

 احتمال اب، تجمع هاي محل  با همزمان )نقلیه وسلیط
 کامل پوشش بدون و شده خرد مصالح شدن پراکنده

  دارد وجود قیري



غلطک زدن
  .شود می توصیه همواره زدن غلطک شود می استفاده شیارها پرکردن براي میکرو که نواحی براي•

 امو این .است کافی کم سرعت با عبور بار دو تا ي .باشد تن 7 تا 6 وزن و الستیکی چرخ نوع ار علطک
  درشت گیري جا .گردد می و اوري عمل در تسریع و آن تبخیر تسریع و سطح به آب امدن باال موجب

.شود می جلوگیري زودرس شدن دانه دانه از و بهتر ها دانه
  اوایل در ها دانه بودن سست احتمال که مواردي در•

است مفید زنی غلطک نیز رود می ترافیک شدن باز



نحوه پرداخت به پیمانکار
)مترمربع(براساس سطح ) متر مربع 42000کمتر از (براي پروژه هاي کوچک •
و حجم امولسیون ) تن(و براي پروژه هاي بزرگ بر اساس وزن مصالح سنگی •

به پیمانکار پرداخت می گردد) لیتر(



با تشکر از توجه شما

bsgroup@:  به جمع ما در کانال ساخت و نگهداري راه بپیوندید


