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 آن باکاربرد امًلًسیًن قیرَای معرفی 

 آن فىی يمشخصات آسفالت تُیٍ پريسٍ در استفادٌ مًرد سىگی مصالح معرفی  

 آن فىی يمشخصات  آسفالت تًلیذ َای کارخاوٍ يشىاخت معرفی  

 آوُا فىی يمشخصات َا ريیٍ وگُذاری در حفاظتی َای ريیٍ معرفی  

 يدرزداري مسلح بتىی َای ريیٍ معرفی RCC  راَُا ريیٍ در 

 





نتعریف امولسیو

امولسیون، یك مخلوط دو فازي از دو مایع غیر قابل امتزاج است، كه یكي از این
ا فاز مایعات به صورت ذرات ریز در مایع دیگر معلق مي باشد كه مایع معلق شده ر

. ندداخلي یا فاز غیر پیوسته و مایع دیگر را فاز خارجي یا فاز پیوسته مي نام



اقتصادی باعث –استراتژی جهانی در حفظ و حراست از محیط زیست و مالحظات فنی 
گردیده است تا طرح جایگزینی قیرهای امولسیونی به جای قیرهای محلول در عملیات 

.راهسازی تهیه وکارخانجاتی برای تولید قیر امولسیونی احداث گردد



یتخاصدارایکهشیمیاییترکیبیکازجزییمقدارقیر،امولسیونتهیهدر
درقیریهالتشکیلوپخشتاراقیروآبموقتامتزاجامکانوبودهقیرباترکیبی

.آورندمیفراهماستفادهموردسطح

حضمبهنهوگرشوداستفادهسازامولسیونازبایدامولسیونهرتهیهدراصوال
میکیلتشراپیوستهفازیکخودوپیوستههمبهگلبولهافورازدن،همبهخاتمه
سازونامولسیحضوردرولی.باشدمیپیوستهدوفازتشکیلعملنتیجهودهند

فیلماین.گیردمیفراراقیرگلبولهایاطرافشیمیاییترکیبازنازکفیلمیک
وگیریجلگلبولهاپیوستنهمبهازوکردهعملمحافظپوششیکعنوانبهنازک

.کندمی

:شوندمیتقسیمدستهچهاربهسازهاامولسیون

آنیونیکسازهایامولسیون

کاتیونیکسازهایامولسیون

یونیغیرهایامولسیون

کلوئیدیهایامولسیون

نتهایادرکهاستهیدروکربنیبلندزنجیرةیکشاملامولسیون سازیک
قسمتکهطوریبه.داردقرارآنیونییاکاتیونیعاملیگروهیکآن

.داردهمخوانیآببایونیقسمتوقیرباپارافینی





 امولسیون آنیوني
قیر در آن از امالح قلیایی اسیدهای آلی که باعث به وجود آمدن بار منفی در سطح دانه های

.می شود ، استفاده می شود

امولسیون كاتیوني
ر در آن از نمک های آمونیوم یا آمین که باعث به وجود آمدن بار مثبت در سطح دانه های قی

.می شود، استفاده می شود

ککاتیونی

آنیونیک



:وندشمی قیرابه ها برحسب نوع بار ذره ای ایجاد شده در سطح دانه های شناور قیر به دو گروه اصلی تقسیم •

قیرآبه هاي آنیونیك

(SS)دیرشكن (MS)كندشكن (RS)زودشكن

SS-1

SS-1h

MS-1

MS-2

MS-2h

HFMS-1

HFMS-2

HFMS-2h

HFMS-2s

RS-1

RS-2

HFRS-2

قیرآبه هاي كاتیونیك

(CSS)دیرشكن (CMS)كندشكن (CRS)زودشكن

CSS-1

CSS-1h

CMS-2

CMS-2h

CRS-1

CRS-2



زایش نتیجه این امر اف. تبخیر آب امولسیون موجب تراکم ذرات کروی قیر می گردد
به می کنند و نیروهای کششی مولکولی است که بر نیروهای دافعه الکترو استاتیکی غل

ا این پدیده ر. ذرات قیر به هم متصل شده و توده ای پیوسته تشکیل می دهند
.  شکستن امولسیون می نامند

با مصالح تماس. شکستن امولسیون ممکن است ناشی از تماس با مصالح سنگی باشد
.سنگی همراه با پدیده های پیچیده یونیزاسیون سطحی است

ای کار تهیه امولسیون قیر باید به صورتی باشد که نه در مخازن و نه در حمل به پ
ورا شکسته نشود ولی همین امولسیون وقتی که روی سطح راه پخش می گردد ف
ح را می شکسته شده و قیر آن از محلول آبی خارج شده و به صورت فیلم نازکی مصال

یا مشکی یشکالتاولین نشانه شکستن امولسیون تغییر رنگ آن از قهوه ای . پوشاند
.است





تبخیر آب که خود بستگی به درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی محیط، وزش -1
.باد، مقدار امولسیون پخش شده و روش مورد استفاده در کاربرد امولسیون دارد

تخلخل سطحی که امولسیون روی آن پخش می شود که نتیجه آن حذف آب از -2
.طریق لوله های مویین سطح راه می باشد

خواص فیزیکی و شیمیایی مصالح -3

ی که از آنجای: مصالح –تاثیر اثر مکانیکی غلتکها و ترافیک روی سیستم امولسیون -4
معموال مصالح مورد استفاده در راهسازی اسیدی بوده، سطح مصالح حامل بار منفی 

به همین دلیل به محض مجاورت امولسیون کاتیونیک با مصالح، یک. ضعیف می باشد
ن قیر نیروی جاذبه الکتریکی بین گلبول قیر و مصالح پدیدار شده و چسبندگی آنی بی

و مصالح به وجود می آید که نتیجه آن رسوب سریع گلبولهای قیر روی مصالح می 
. باشدکه این در حقیقت همان مکانیزم شکسته شدن امولسیون می باشد



 كست 
ش  رسرعت  ظ  ن  از  ري  ي  ق  هاي  ون  امولسي 

سریع شكن

QS (Quick Setting

تندشكن

RS (Rapid Set)

كندشكن

MS (Medium Set)

دیرشكن

SS (Slow Set)





 ون  دامولسي  ولی  ت 



: روش پیمانه ای 



آسیاب کلوئیدی

د ی  کلون  اب  دها سی  گ ردن  ش 
خ  يب  کلون  اب  ا سی  ت  اب  ث  ش 

خ  ديب  ی 



تشكیل پوسته 
ته نشین و خامه اي شدن 

یخ زدگي 
غلیظ شدن و كهنگي 

لخته شدن 
انعقاد 

نشست



طح پس از ذخیره سازی امولسیون به مدت طوالنی، یک الیه نازک قیر که اصطالحا پوسته نامیده شده بر روی س
ک الیه این پوسته هیچ زیانی برای امولسیون نداشته و حتی به عنوان ی. امولسیون در معرض هوا تشکیل میگردد

این کار . کردبا ریختن مقدار کمی بنزین به داخل مخزن می توان از تشکیل پوسته جلوگیری. حفاظتی به شمار میرود
.معموال انجام نمی شود زیرا به محض تبخیر بنزین بایستی مجددا آن را تکرار کرد



یری تمایل اختالف زیاد بین وزن مخصوص قیر و فاز آبی امولسیون به معنی این است که یک امولسیون خالص پایه ق
نی به معنی ته نشی. به ته نشینی داشته و یک امولسیون ترقیق شده پایه قیری تمایل به خامه ای شدن خواهد داشت
رات در این حالت ذ. کاهش میزان قیر در سطح امولسیون بوده و خامه ای شدن به معنای عکس این فرایند می باشد

. ب باشدقیر در امولسیون به سمت باال می آیند و زمانی اتفاق می افتد که وزن مخصوص قیر کمتر از وزن مخصوص آ
ی فوق با در صورت وقوع پدیده ها. این دو پدیده خطرناک نیستند مگر آنکه به لختگی کامل امولسیون منجر شوند

.  اندکی هم زدن می توان امولسیون را به صورت همگن اولیه تبدیل کرد
شدن که هم چنین قیر امولسیونی در تماس با هوا تشکیل یک الیه نازک به نام پوسته می دهد که با پدیده خامه ای

.ناشی از جدا شدن فازهاست تفاوت دارد



وبودهحساسزدگيیخبرابردرامولسیون
.شودميبازگشتقابلغیرشكستدچار

امولسیوننوعبهبستگيحرارتاقلحد
گرادسانتيدرجه3تا2حرارتدروداشته

.باشدمي



ر این اغلب اوقات د. لخته شدن فرآیندی است که در آن ذرات قیر شروع به چسبیدن به یکدیگر می نمایند
ده ذرات لخته ش. فرآیند ذره بزرگتر مرکزی که ذرات کوچکتر اطراف آن را احاطه نموده اند تشکیل می شود

.قیری غالبا با به هم زدن مجدد پراکنده می شوند

رآیند انعقاد به فرآیندی که در آن ذرات قیر در امولسیون به یکدیگر بپیوندند و به شکل ذرات بزرگتر د
اعمال مکانیکی این پدیده می تواند به دنبال. غالبا انعقاد به دنبال لخته شدن اتفاق می افتد. گفته می شود

.نظیر هم زدن، پمپ کردن یا لرزاندن شروع شود



استفادهموقعدرگرمادهیفرآیندبهاحتیاجعدم.

مایعقیرتهیهبرایتقطیرمیانحالل هایبهاحتیاجعدم.

فادهاستونقلوحملنگهداری،موقعدرآتش گیریامکانعدموبیشترایمنی.

انرژیمصرفدرصرفه جویی.

امکان استفاده از آن ها روی سطح مرطوب.
ن کاهش هزینه های حمل از پاالیشگاه ها به نقاط مرکزی و پرر مصررف نظیرر کرال

. شهرها
بت بره افزایش سرعت اجرا به دلیل تبخیر سریع آب مخلوط در امولسیون قیر نسر

.نفت سفید موجود در قیر محلول
کاهش مخاطرات زیست محیطی بره دلیرل کراهش انتشرار هیردروکربن ناشری از

رطان تبخیر نفت سفید در قیر محلول که منشاء بیماری هرای خطرنراک نظیرر سر
.می باشد

صرفه جویی ارزی بواسطه حذف نفت سفید به عنوان حالل قیر.

کاهش قیمت محلول قیر به دلیل جایگزینی آب با نفت سفید وارداتی.



گرمنیمهآسفالتیمخلوط های
سردآسفالتیمخلوط های
محلدرمخلوطآسفالت
آب بندیوحفاظتیآسفالت های
الیهیکسطحیآسفالت
الیهچندسطحیآسفالت
سنگیمصالحباآب بندیاندود
ماسهباآب بندیاندود
زیادوکمخالیفضایبانفوذیماکادام
قیرپاشی هاانواع
سنگ دانهبدونسطحیاندود
سطحیاندود
نشانیغبار
(روانشن هایتثبیت)مالچ پاشی
ترک هاکردنپر
(فوریغیروفوری)لکه گیریوانواعتعمیرات



نیآزمایشهای قیر امولسیو
یريآزمایشهاي تعیین اجزاي تشكیل دهنده امولسیون ق-1
آزمایش تعیین مقدار آب-1-1
آزمایش تعیین باقیمانده از تقطیر-1-2
یز آزمایش شناسایي ماده روغني تقطیرشده با روش ر-1-3

تقطیر
آزمایش تعیین باقیمانده در اثر تبخیر-1-4
یري آزمایش تعیین بار الكتریكي ذرات  امولسیون ق-1-5

كاتیونیك
آزمایش تعیین غلظت امولسیونهاي قیري-2
لآزمایش تعیین كندرواني به روش سیبولت فیور-2-1

آزمایشهاي تعیین پایداري امولسیون هاي قیري-3
آزمایش گلوله شدن-3-1
آزمایش نشست-3-2
آزمایش اختالط با سیمان-3-3
آزمایش الك-3-4
آزمایش پوشش-3-5
آزمایش قابلیت امتزاج با آب-3-6
آزمایش یخ زدگي-3-7
آزمایش اندود و مقاومت در مقابل آب-3-8
آزمایش پایداري امولسیون قیري در انبار كردن-3-9
ون آزمایشهاي بررسي قیر باقیمانده از تقطیر امولسی-4

قیري
آزمایش شناوري-4-1



 زاب  کید  ری  ازالکي  ث  ن  ی  عی 
ت  ش  مای  ا ز 

ک ی  ون  ي  ريکان  ي  ق  ون  امولسي 



درصد آب :هدف
تعیین مقدار قیر خالص امولسیون

:مراحل آزمایش
گرم حالل زایلن داخل بالن شیشه ای ریخته می شود200گرم امولسیون با 1-50
قطره در ثانیه از انتهای لوله مبرد خارج شود5تا 2میزان حرارت به اندازه ای باشد که -2
از تقسیم حجم آب حاصله به وزن اولیه نمونه، درصد آب گزارش می شود-3



آزمایش اختالط با سیمان

:  هدف
تعیین درصد شکست در آزمایش اختالط با سیمان

:مراحل آزمایش
دقیقه1به مدت ( 3تیپ)گرم سیمان زودگیر50میلی لیتر امولسیون رقیق شده با 100ترکیب-1
دقیقه3میلی لیتر آب مقطر وادامه اختالط به مدت 150اضافه کردن -2
درجه سانتیگراد163و خشک کردن در دمای 14عبور از الک شماره -3

14گزارش درصد شکست بر حسب مواد مانده روی الک 



آزمایش الک

:  هدف
تعیین میزان ذرات بزرگتر از حد معمول

:مراحل آزمایش
(میکرون850)20گرم امولسیون قیری از الک شماره 1000عبور -1
ساعت2درجه به مدت 105قراردادن الک در دمای -2
گزارش درصد قیر باقیمانده بر روی الک-3



:  هدف
ون قیریتعیین قابلیت اندود مصالح سنگی توسط امولسی

:مراحل آزمایش
درصد عبوری از 100)گرم مصالح سنگی 456ترکیب -1

با ( میلیمتر6/25درصد مانده روی الک 95و 19الک 
دقیقه3گرم امولسیون قیری به مدت 35

مشاهده مخلوط و چگونگی پوشش سنگدانه ها-2



:هدف
قابلیت امتزاج امولسیون قیری با آب

:مراحل آزمایش
میلی 50میلی لیتر آب مقطر به 1-150

لیتر قیر امولسیون اضافه می شود
25ساعت در دمای 2مخلوط به مدت -2

درجه سانتیگراد نگهداری می شود
بر اساس وضعیت رسوب ته بشر میزان-3

امتزاج با قیر بررسی می شود



:هدف
بررسی حساسیت قیر در برابر یخ زدگی

:مراحل آزمایش
ساعت 12گرم امولسیون را به مدت 1-400

قرار داده می شود-17/8در دمای 
سپس نمونه را خارج کرده و در دمای -2

محیط قرار داده تا ذوب شود
با تکرار کرده3مراحل قبلی را -3
ا نتیجه با عنوان امولسیون شکسته ی-4

یکنواخت گزارش می شود



پیشوندCاستکاتیونیکقیرنشاندهنده
کندروانیدهندهنشان2و1پسوندهای

دهندهنشانبزرگترعددواستامولسیون
.استبیشترکندروانی

پسوندhرتسفتقیرازاستفادهدهندهنشان
پیشوندHFترضخیمقیریپوششایجادنشانه
پسوندsبرایامولسیونیقیرکاربردنشانه

.استماسهمصالحبااختالط



کاربرد قیرآبه
آسفالت سطحي یك و چند الیه اي، اندود آب بندي با ماسه، آسفالت ماكادام نفوذي با فضاي خالي كم RS-1

آسفالت سطحي یك و چند الیه اي، اندود آب بندي با ماسه، آسفالت ماكادام نفوذي با فضاي خالي زیاد RS-2

آسفالت سطحي یك و چند الیه اي، اندود آب بندي با ماسه، آسفالت ماكادام نفوذي با فضاي خالي زیاد HFRS-2

، اندود سطحيFog sealآسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز، اندود آب بندي با ماسه،  MS-1

، اندود سطحيFog sealآسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز، اندود آب بندي با ماسه،  HFMS-1
گیري فوري، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي باز و لكه گیري فوري، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز و لكه

بازیافت سرد، درزگیري رویه هاي آسفالتي MS-2

گیري فوري، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي باز و لكه گیري فوري، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز و لكه
بازیافت سرد، درزگیري رویه هاي آسفالتي HFMS-2

وط در محل با بتن آسفالتي گرم رویه و آستر، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي باز و لكه گیري فوري، آسفالت سرد مخل
درزگیري رویه هاي آسفالتي، بازیافت سرددانه بندي باز و لكه گیري فوري، MS-2h

وط در محل با بتن آسفالتي گرم رویه و آستر، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي باز و لكه گیري فوري، آسفالت سرد مخل
درزگیري رویه هاي آسفالتي، بازیافت سرددانه بندي باز و لكه گیري فوري، HFMS-2h

ندي آسفالت سرد كارخانه اي دانه بندي پیوسته ، لكه گیري فوري و غیر فوري، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه ب
اسه، پیوسته، ماسه، لكه گیري فوري و غیر فوري، بازیافت سرد، اندود آب بندي با مصالح سنگي، اندود آب بندي با م

درزگیري رویه هاي آسفالتي

HFMS-2s

ه، ماسه، لكه آسفالت سرد كارخانه اي دانه بندي پیوسته، لكه گیري فوري، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي پیوست
، اندود نفوذي روي سطح با تخلخل زیاد و كم، اندود سطحي ، غبار Fog sealگیري فوري، بازیافت سرد، اسالري سیل، 

نشاني ، درزگیري رویه هاي آسفالتي

SS-1

سرد، اسالري آسفالت سرد كارخانه اي دانه بندي پیوسته، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي پیوسته، ماسه، بازیافت
ي، اندود نفوذي روي سطح با تخلخل زیاد و كم، اندود سطحي ، غبار نشاني ، درزگیري رویه هاي آسفالتFog sealسیل،  SS-1h



كاربرد قیرآبه

آسفالت سطحي یك وچند الیه اي، اندود آب بندي با ماسه CRS-1

آسفالت سطحي یك وچند الیه اي، اندود آب بندي با ماسه، ماكادام نفوذي با فضاي خالي كم CRS-2

یري لكه گیري فوري با آسفالت سرد كارخانه اي، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز، لكه گ
فوري، بازیافت سرد، ماكادام نفوذي با فضاي خالي زیاد، درزگیري رویه هاي آسفالتي

CMS-2

یري لكه گیري فوري با آسفالت سرد كارخانه اي، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي باز، لكه گ
فوري، بازیافت سرد ، درزگیري رویه هاي آسفالتي

CMS-2h

ته، ماسه، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي پیوسته، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي پیوس
، اندود نفوذي روي سطح با تخلخل زیاد، اندود Fog sealماسه با الي، بازیافت سرد، اسالري سیل، 

سطحي ، غبارنشاني، درزگیري رویه هاي آسفالتي

CSS-1

ته، ماسه، آسفالت سرد كارخانه اي با دانه بندي پیوسته، آسفالت سرد مخلوط در محل با دانه بندي پیوس
، اندود نفوذي روي سطح با تخلخل زیاد، اندود Fog sealماسه با الي، بازیافت سرد، اسالري سیل، 

سطحي ، غبارنشاني، درزگیري رویه هاي آسفالتي

CSS-1h





قیر

قیر مادهاي است هیدروكربوري كه با دارا بودن دو خاصیت اصلي چسبانندگي
آنها ونفوذناپذيري در صنعت راهسازي جهت اندود كردن مصالح سنگي و چسباندن

ر میگیردبه يكديگر و نیز غیر قابل نفوذ كردن روسازي آسفالتي مورد استفاده قرا
دروژن قیرهاي مصرفي در صنعت راهسازي، شامل عناصر اصلي متشكل از كربن و هی

كم، از و عناصر فرعي ديگر شامل گوگرد، اكسیژن، ازت و ديگر اجزاء به مقدار بسیار
.دارندسري هیدروكربنهايي هستند كه ساختار شیمايي كامالً ناهمگون و متفاوتي



انواع قير

ايدرياچه
گرددصورت طبیعي در برخي از نقاط يافت مياين نوع قیر كه به

قیر هاي معدني 
ت كه نفوذ قیر در سنگهاي آهكي يا ماسه سنگها محصولي در طبیعت موجود اساز 

ردقیر دا% 12تا حدود 

قطران
.گرددشدن ذغال سنگ و يا چوب و يا نظیر آنها در خالء حاصل ميو كربنیزه قطران از ذغال سنگ 



قيرهاي نفتی

روند توليد قير در پااليشگاه

وپیچیدهبسیارشیمیاييساختماننظرازقیر
.استمختلفهیدروكروبورهايانواعازمتشكل

دهششناختهكاملطوربهقیرشیمیاييساختمان
شديدًاآنساختاروقیرشیمیاييتركیباتونیست

نديفرآيوشدهمشتقآنازكهاياولیهخامنفتبه
داردبستگيرفتهكاربهآنتولیدجهتكه



قيرهاي نفتی

قیرهاي خالص

قیرهاي محلول

قیرهاي امولسیوني

قیرهاي دمیده



قيرهاي خالص

ردروغنيموادمیزانچهآنكهحسببروبودهخامنفتپااليشحاصلقیرهااين
نرمقیرهايو(گرمسیرمناطقمخصوص)سفتقیرهايتوانميباشند،داشتهخود

.كردتولیدآنمابینفيقیرهايويا(سردسیرمناطقمخصوص)
درجهباقیرهايتوانميتقطیر،برجهايداخليفشاروحرارتدرجهتنظیمبا

آورددستبهمتفاوتسختي



اجزاي قير

آسفالتين ها:

ر میزان آسفالتن قیر اث.عامل پايداري و سازه اي قیر مي باشند و در حقیقت همان مواد جامد قیرند
ر و درجه نفوذ هرچه میزان آسفالتن قیر بیشتر باشد قیر سفتت. بسیار زيادي در مشخصات رئولوژي آن دارد

.عالوه براين، نقطه نرمي و كندرواني كمتري را نتیجه خواهد داد. كمتري خواهد داشت

رزين ها:
ًبسیارهارزين.میباشدجامدنیمهياوجامدتیره،قهوهايرنگبهوشدهتشكیلهیدروژنوكربنازعمدتا

.كنندميايجادراقیرچسبندگيمشخصهمیشوندمحسوبآسفالتنبرايانعقادضدمواد

آروماتيک ها:

راقیردرصد٦٠تا٤٠كهگروهايناندمولكوليوزنكمترينباحلقوي،تركیباتنفتيآروماتیكهاي
بهراحرارتيحساسیتهمانكهروغني،مواد.استتیرهقهوهايرنگبهويسكوزمايعيمیدهد،تشكیل

.گرددميقیرسفتيوشليباعثكهدهندميقیر

پارافين ها:

 درصد قیرها را 2٠تا ٥اين تركیبات اغلب به شكل روغنهاي ويسكوزي غیرقطبي و بیرنگ هستند كه
.تشكیل میدهند



قيرهاي خالص

رزين و ) ن در دسته بندي فیزيكي مواد عمده تشكیل دهنده قیر، آسفالتین و مالتی
یم بندي مي باشند كه بر اساس نسبت كربن به هیدروژن به شكل زير تقس( روغن 

:مي شوند 
0.8آسفالتین ، با نسبت كربن به هیدروژن بیش از -الف

0.8تا 0.6رزين ، با نسبت كربن به هیدروژن بین -ب

0.4روغن ، با نسبت كربن با هیدروژن كمتر از -ج



قيرهاي دميده

دشونميتولیدپااليشگاهدرمذابقیردرهمزدنباهمراهگرمهوايدمیدنازقیرهانوعاين.
یريگهیدروژنآنازبلكهنشدهقیرشیمیاييساختمانوارداكسیژنهوادهي،عملیاتايندر

.میكند

هابامرطوبتيهايعايقصنايعدربیشترونداردراهسازيدرچندانيمصرفدمیدهقیرهاي
.دارندكاربرد

باشدقیر دمیده داراي درجه نفوذ كمتر و درجه نرمي بیشتري نسبت به قیر خالص اولیه مي

دن قیر دمیده حساسیت كمتري نسبت به تغییرات درجه حرارت داشته و لذا حالت سخت ش
خود را خیلي بهتر از قیر اولیه در حرارت هاي باالتر حفظ مي كند



قيرهاي محلول

ظیرنسنگینموادازحاللمواددرصديباقیرتولیدمراحلدروپااليشگاهدرمحلولقیرهاي
.شوندميتهیهبنزيننظیرفراروسبکبسیارموادتاگازوئیل

دسته بندي:
.آيندميبدستخالصقیربابنزيناختالطازكه-(.R.C)تندگیرمحلولقیرهاي-الف

.آيندميبدستسفیدنفتباخالصقیراختالطازكه-(.M.C)كندگیرمحلولقیرهاي-ب

.آيندميبدستگازوئیلباخالصقیراختالطازكه–(.S.C)ديرگیرمحلولقیرهاي-ج



هاي قير ش آزماي

-آزمايش تعیین چگالي قیر
- ریقدرجه خلوص آزمايش
-آزمايش درجه نفوذ قیر
-آزمايش نقطه نرمي قیر
-آزمايش خاصیت شكل پذيري
-آزمايش تعیین نقطه اشتعال قیر
-آزمايش تعیین كندرواني
-آزمايش افت وزني قیر در اثر حرارت
-آزمايش نقطه شكنندگي فراس
-آزمايش لعاب نازک قیر
- آزمايش لعاب نازک دوار قیر



آزمايش درجه نفوذ

 ٥گرم در مدت 1٠٠مقدار نفوذ سوزني با مشخصات استاندارد تحت اثر وزني معادل
بر حسب يک دهم میلي متر اندازه گیري مي شودC  ۫2٥ثانیه در قیر 

ر استدرجه نفوذ كمتر نشانه قیر سفت تر و درجه نفوذ بیشتر نشانه قیر شل ت
8٥و 7٠-٦٠، ٥٠-٤٠یرهاي متداول مورد مصرف در راهسازي داراي درجه نفوذ ق-

مي باشند1٠٠
ل هر قدر آب و هواي منطقه گرمتر و يا براي يک منطقه معین میزان آمد و شد وساي

نقلیه بیشتر باشد، بايد از قیر با درجه نفوذ كمتري استفاده كرد



آزمايش درجه نفوذ



آزمايش تعيين نقطه نرمی قير

جامانتدريجيطوربهحرارتاثرافزايشدرمايعبهجامدازخالصقیرحالتتغییر
.استمتفاوتمختلفهايقیربرايكهپذيردمي

شدنسردازپس.شودميريختهحلقهداخلدروشدهگرمقیرآزمايشايندر
دارد،وجود٤۫  Cحرارتدرجهباآبآندركهظرفيدرواقعخودمحلدرهاحلقه
كلشبهسپس.گیرندميقرارحلقهرويبرفلزيهايگلولهوشودميدادهقرار

ازهگلولوشدهنرمقیركهاينتادهندميحرارتظرفبهپايینازغیرمستقیم
بههگلولاينآندركهدماييبگیرد،تماسزيرينصفحهباوكندعبورآنداخل
درهاستفادموردقیرهاينرميدرجه.گويندمينرمينقطهرابرسدزيرينصفحه

.باشدمي3٥-C  ۫7٠بینمعموالًروسازي



آزمايش تعيين نقطه نرمی قير



ويسکوزيته

تعريف
 رشي هنگام به صورت مقاومت در برابر تغییر شكل ب( كه قابلیت رواني داشته باشد)خاصیت يک ماده

حركت مي باشد
 (يا مطلق)ويسكوزيته دينامیكي

 واحد ويسكوزيته دينامیكي درSI ،Poiswill پوآز مي باشد1٠است كه برابر
 همچنین به صورتPas.secنیز معرفي مي شود

ويسكوزيته سینماتیكي

 در سیستمSIواحد آن           است
 در سیستم.C.G.S واحد آن استوكس(St )است

بولت فیورول ويسكوزيته سي
آزمايش تعیین كندرواني قیر

sPasPoise .1.01 

Sec
cm2



ويسکوزيته سينماتيکی

نسبت و هر اندازه قیر.قیرها در درجه حرارتهاي بیشتر ممكن است سختي متفاوت داشته باشند
.به گرما حساستر باشد ، كندرواني آن كمتر خواهد بود

 با دستگاهي به نامGravity Flow Viscometers تعیین مي شود
درجه سانتیگراد13٥دماي در بر حسب ثانیه و عینزمان جريان مايع قیر بین دو نقطه در لوله م
ري روش نیروي ثقل مايع موثر است و بر حسب سانتي استوكس كه از ضرب زمان  اندازه گی

وص آن مي شده بر حسب ثانیه در ضريب ثابتي كه  تابعي از ويسكوزيته مطلق قیر و وزن مخص
باشد




 

CStoke
Sec

cmStoke 10011
2





آزمايش کندروانی کينماتيک



آزمايش کندروانی کينماتيک



ويسکوزيته سی بولت فيورول

 درجه سانتي گراد  از 13٥سانتي متر مكعب از قیر در حرارت ٦٠زمان الزم برحسب ثانیه براي
.مجراي فیورول فرو ريزد به عنوان ويسكوزيته سي بولت فیورول قیر ثبت مي گردد

ststCSSF 02.0.21 



ويسکوزيته سی بولت فيورول



(خاصيت انگمی)آزمايش خاصيت شکل پذيري قير 

ه قیري كه در راهسازي بكار مي رود بايد داراي خاصیت چسبندگي زياد باشد تا دانه هاي مصالح را ب
.خوبي اندود كرده و آنها را بچسباند

قیر را گرم كرده و در قالب مخصوص دستگاه مي ريزند

 ًقالب را در محفظه آبي كه دماي معموالC  ۫2مي باشد غوطه ور مي نمايند٥
نمونه را در داخل دستگاه اندازه گیري مي گذارند
سانتي ٥) يک سر قالب در موقعیت ثابت قرار دارد در حالي كه سر ديگر آن به طور افقي با نسبت معیني

كشیده مي شود( متر در دقیقه 
پذيري مقدار افزايش طول نمونه قیر در لحظه پاره شدن بر حسب سانتي متر را به عنوان قابلیت شكل

تعیین مي نمايند



(خاصيت انگمی)آزمايش خاصيت شکل پذيري قير 



آزمايش نقطه اشتعال قير

دادهقراردستگاهگرمخانهمحلرويبرراآنوريختهفلزيمخصوصظرفيکدرراقیر
بهوشدهگرمقیرحرارتدرجهكهوقتيباشد،ميدقیقههردرC  ۫7/1٦دماافزايشسرعت

C  ۫يکحالتايندر.دهندميكاهشدقیقهدردرجه٥بهراشدنگرمسرعترسید٥٦
حرارتقیرسطحروياز(سانتیگراددرجه3هرحدود)معینفواصلبهمستقیمكوچکشعله
جداآنازقیردرموجودفراروزائدموادحرارتدرجهافزايشبا.شودميدادهعبورشدهداده
ميشعلهايجادوزدنجرقهسببمواداينكهيابدميادامهآزمايشكههمچنان.شوندمي

نامندميقیراشتعالدرجهراشودظاهرشعلهدرجهآندركهحرارتيدرجه.نمايد



آزمايش لعاب نازک قير

یرتبخعلتبهشوددادهحرارتهواباتماسدربیشتريسطحدرمعینحجمباقیريقدرهر
ديگروشدهسختبیشترهیدروژناتمهايرفتندستازقیردرموجودنفتيروغنهاي

داشتنخواهدرااولیهقیردواموچسبندگي
 به شكل قشر نازكي به ( سانتي متر1٤به قطر )در اين آزمايش قیر را در ظرف مخصوص

ساعت داخل گرمخانه با ٥میلیمتر قرار مي دهند و سپس ظرف را به مدت 3ضخامت تقريبي 
پس از اتمام اين مدت آزمايش هاي درجه نفوذ و نقطه نرمي قیر را. قرار مي دهندC  ۫1٦3دماي 

مي بعد از آن انجام مي دهند و نتیجه را به صورت نسبت نتايج قبل و بعد از آزمايش گزارش
.نمايند



قيردرجه خلوص آزمايش 

خارجيموادمجازحدازبیشنبايدوبودهخالصبايدروندميكاربهراهسازيدركهقیري
.باشدداشته(معدنيموادوكربن،نمک)

2 از كاغذ سانتي متر مكعب سولفوركربن و يا تتراكلريدكربن حل مي كنند و1٠٠گرم قیر در
سب درجه خلوص قیر از تقسیم وزن قیر حل شده به وزن قیر اولیه برح. صافي عبور مي دهند

.  درصد به دست مي آيد



حدود استاندارد آزمايشات قير خالص



انتخاب نوع قير

ترافیکشدتونوع،جويشرايطوعواملبهتوجهبامي رودكاربهراهسازيكهقیرينوع،
.مي گرددمشخصروسازياجراينحوهوسنگيمصالحدانه بنديوجنس،روسازينوع

ياونگینسترافیکباراههايبراي(كمترنفوذدرجه)بیشتركندروانيباقیرهايكليطوربه
براي(تربیشنفوذدرجه)كمتركندروانيباقیرهايوخشکوگرمهوايوآبباسنگینخیلي

.داردكاربردسردهوايوآبدرمتوسطوسبکترافیک

جدول آئین نامه



انسيتو آسفالت ) موارد کلی استفاده از انواع قير در راهسازي 
( و آيين نامه روسازي آسفالتی راههاي ايران 



رفتار فيزيکی و مکانيکی قير

ويسكواالستیکايمادهقیر(Viscoelastic)دماهايدرواستروانباالدماهايدرقیرلذا.است
عملکويسكواالستیصورتبهقیرمحیطمیانيدماهايدر.استشكننده(گرادسانتيدرجه-2٠)پايین

.داردرامورددواينبینحالتيعنيكند؛مي
مختلفحرارتهايدرجهاثردرقیرسفتيياروانيدرحاصلهتغییرات:حرارتيحساسیت
افزايشانگمي،خاصیتكاهشنرمي،نقطهافزايشنفوذ،درجهكاهش:قیرپیرشدگيفیزيكينتايج

.شكنندگيقابلیتافزايشوچسبندگيخاصیتكاهشكندرواني،
قیرروغنهايبجذكربونیزاسیون،پلیمريزاسیون،اكسیداسیون،سبک،وفرارموادتصعید:قیرشدنسخت

.شودميقیرشدنسختباعث..ومعدنياجزاءوقیرشیمیاييواكنشها،سنگدانهتوسط

دارايلتيآسفامخلوطهايتراكموپخشساخت،حیندرتنهانهقیرمكانیكيوفیزيكيخواص
.برخورداراستايويژهاهمیتازنیزدهيخدمتهنگامدرخواصاينبلكهمیباشد،اهمیت



عدم اندازه گیري خصوصیات قیر در دماهاي پايین-1

عدم تطابق شرايط فیزيكي آزمايشات با شرايط واقعي جاده-2

عدم تناسب آزمايشات براي اندازه گیري خصوصیات قیر در حرارتهاي باال-3

عدم پیش بیني چگونگي سخت شدن قیر در طول زمان-٤

:نقصانهاي استانداردهاي فعلی



كاملبررفتارمبتنيكه(PG)عملكردبراساسبنديطبقهنامباجديدبنديطبقهيکروشايندر

استشدهارائهاستآنعملكرديازخصوصیاتدقیقشناختوقیر

مقاومت در برابر تغییر شكل-1

(در اثر سرما)مقاومت در برابر ترک خوردگي حرارتي -2

(در اثر بارگذاري)مقاومت در برابر خستگي -3

پیش بیني چگونگي سخت شدن قیر در كارخانه آسفالت-٤

زمانپیش بیني چگونگي سخت شدن قیر در اثر مرور -٥
جهدركمترين)پروژهاجرايمحلحرارتدرجهبهتوجهبامناسبقیروگرفتهقرارارزيابيمورد

،آمدوشدمیزان،(روسازيطرحبرايسالیانهحرارتدرجهبیشترينروزهفتمتوسطوحرارت
.میگرددانتخابجغرافیاييموقعیتوبارگذاريسرعت

(SHRP)روش پيشنهادي شارپ 

New Superpave Performance Graded Specification



PG مشخصات

بر پايه خواص رئولیژيكي قیر
قیر يک ماده ويسكو االستیک است و رفتار آن بر پايه:

دما محیطTemperature               

 مدت زمان بارگذاريTime Loading      

 پیر شدگيAging             



High Temperature Behavior     رفتار قیر در دماي باال

دماي باالي محیط در طول سرويس دهي آن
منطقه گرم
گرماي فصلي منطقه

نوع بارگذاري
سرعت كم وسايل نقلیه
تقاطعات

Viscous Liquid

      تغییر شكل دائمي(rutting)

.سنگي وابسته استكه به نوع قیر پايه ، افزودني ها و مصالح



تغيير شکل دائمی

تابعي است از بار ترافیكي و دماي باالي هوا

Courtesy of FHWA



ترکهاي خستگی

تابعي است از تكرار عبور بار 



Low Temperature Behavior رفتار قیر در دماي پائین    

دماي پائین
آب و هواي سرد
فصل زمستان

بارگذاري سريع
حركت سريع كامیون ها

Elastic Solids  t E

Hooke’s Law

تركهاي حرارتي(Thermal cracks)

انقباض قیر در اثر دماي كم-1

اعمال تنش انقباضي ناشي از سرما بیش از آستانه تحمل قیر-2

.سنگي وابسته استكه به نوع قیر پايه و مصالح



Thermal Cracking

Courtesy of FHWA
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Aging                                 پير شدگی قير

قیر با اكسیژن واكنش مي دهد:

اكسیداسیون و سختي شدن پديد مي آيد
دوره زماني كوتاه مدت

تبخیر از اجزاي خاص قیر
تبخیر در حین ساخت و اجرا

دوره زماني بلند مدت
در طول دوره سرويس دهي آن
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Superpave Asphalt Binder Specification
مشخصات قير ممتاز        

براي قیر ها بصورت زير استSHRPدرجه بندي 

PG 64 - 22

Performance 

Grade

روزه بیشترين دما در سال7میانگین 

حداقل دماي منطقه 

دماي باال•
میلي متر زير سطح روسازي2٠–

دماي پائین•
در سطح روسازي–

دما وابسته است به دماي هوا ، عمق و عرض جغرافیايي منطقه



PG Binder Selection



هدفخاصیت عملكردوضعیت ماده چسبندهنام اختصارينام آزمايش

DSRبرش دينامیكيآزمايش 

ماده چسبنده اصلي
تغییرشكل ثابت و

ترک ناشي از خستگي
تعیین خواص ماده چسبنده در 

دماهاي باال و متوسط RTFOپیر شده در 

PAVپیر شده در 

PAVپیر شده در BBRآزمايش خمش تیرک
ترک ناشي از حرارت 

(دماهاي پايین)
تعیین خواص در دماهاي پايین

PAVپیر شده در DTTآزمايش كشش مستقیم
ترک ناشي از حرارت 

(دماهاي پايین)
تعیین خواص در دماهاي پايین

شبیه سازي پیر شدگي-ماده چسبنده اصليRTFOآزمايش لعاب نازک دوار قیر

شبیه سازي پیر شدگي-RTFOپیر شده در PAVآزمايش محفظه تحت فشار

تعیین خواص در دماهاي باال(اژجابجايي و پمپ)رواني ماده چسبنده اصليRVآزمايش ويسكومتر دوراني

(SHRP)آزمايشات شارپ 



انجام آزمايش در درجه حرارت حداكثر روسازي براي در نظر گرفتن تغییر شكل 
انجام آزمايش در درجه حرارت متوسط براي در نظر گرفتن خستگي

ديناميکیبرش -1

Dynamic Shear Rheometer (DSR) 



تيرکآزمايش خمش -2

(BBR)Bending Beam Rheometer



FHWA

Courtesy of FHWA

مستقيمآزمايش کشش -3

Direct Tension Tester (DTT) 



Courtesy of FHWA

مستقيمآزمايش کشش -3

Direct Tension Tester (DTT) 



قيرآزمايش لعاب نازک دوار -4

ROLLING THIN FILM OVEN (RTFO)

.مي باشد( واكنش با اكسیژن محیط)تبخیر روغن هاي سبک در قیر و اكسیداسیون 
.كه هنگام تهیه مخلوط آسفالتي گرم و در حین جابجايي آن بوجود مي آيد

:پير شدگی مواد چسبنده قيري علت



قيرآزمايش لعاب نازک دوار -4

ROLLING THIN FILM OVEN (RTFO)

هنگام تهيه مخلوط آسفالتي گرم و در حين جابجايي آن



.تجاوز كند% 1براي هر نوع ماده چسبنده، افت وزن نبايد از مقدار كاهش جرم معلوم مي شود

قيرآزمايش لعاب نازک دوار -4

ROLLING THIN FILM OVEN (RTFO)



:هدف ديگر

فراهم نمودن ماده چسبنده
قيري پير شده جهت ساير

آزمايشات

قيرآزمايش لعاب نازک دوار -4

ROLLING THIN FILM OVEN (RTFO)



آزمايش محفظه تحت فشار-5

PRESSURE AGING VESSEL (PAV) 

پيرشدگی طوالنی مدت

فظه آزمايش مح. اثرات پیري دراز مدت قیر، در مشخصات به مواد چسبنده قیري منظور نمي شد
ت ماده چسبنده تسريع پیري بدين منظور توسط شارپ توسعه يافته است تا پیرشدگي طوالني مد

قیري را در مخلوطهاي آسفالتي مدل نمايد



آزمايش محفظه تحت فشار-5

PRESSURE AGING VESSEL (PAV) 

(11٠-9٠)باالدمايو(كیلوپاسكال2٠7٠فشاربا)نازکلعابآزمايشآمدهبدستقیرنمونهآزمايش
ساعت2٠بمدتآزمايشاين.شودتسريععمرطولدرپیريعملتاگیردميقرارگرادسانتيدرجه
.شودميانجامبطول



ويسکومتر دورانی-6

(RV) Rotational Viscometer

ه چرخنده ويسكومتر دوراني با اندازه گیري گشتاور مورد نیاز و با حفظ سرعت دوراني ثابت صفح
كه داخل قیر فرو رفته است



ويسکومتر دورانی-6

(RV) Rotational Viscometer

جاابهجوپمپاژراحتيبهگرم،اختالطتجهیزاتدربتوانندشدهاصالحقیرهايويژهبهقیر،آنكهبراي
مشخصاتطبقآنهاپیرنشدهكندروانيشوند،مخلوطسنگيمصالحبااختالط،دمايدرراحتيبهياشوند،

.آيددستبهسانتیگراددرجه13٥دربايستيقیردرجاتهمهبرايوباشد3Pa.sحداكثربايد



ويسکومتر دورانی-6

(RV) Rotational Viscometer

مقايسه تأثیر افزودني هاي مختلف بر ويسكوزيته



جمع بندي

Fatigue

Cracking
Rutting

RTFO

Short Term AgingNo aging 

Construction

[RV]
[DSR]

Low Temp

Cracking

[BBR]

[DTT]

PAV

Long Term Aging



ارزيابی عملکردي قير خالص تهران



ارزيابی عملکردي قير خالص تهران



ارزيابی عملکردي قير خالص تهران



مصالح سنگي مقصود از طرح اختالط مخلوطهاي آسفالتي تعيين بهترين نوع مخلوط قير و
است که داراي بيشترين دوام و بهترين عملكرد را دارا باشد

هدف طرح اختالط مخلوط آسفالتي

.باشدداشتهراآمدوشدازناشيبارهايتحملتوانتاباشدمقاومکافياندازهبه-

.ايدنمتأمينمحيطيشرايطودرازمدتدرراآنپايداريودوامتاباشدبرخوردارکافيقيرميزاناز-

اهشکوقيرزدگيآمدوشد،ازناشيتراکموحرارتدرجهافزايشباکهباشدبرخوردارخاليفضاياز-

نكندپيدامقاومت

.نگرددآسفالتجسمداخلبههواورطوبتوآبنفوذموجبکهباشدحديدرخاليفضاياين-

ناسبموکاملاندودشدنامكانتاگرددانتخابمناسبمقداريبهسنگيمصالحخاليفضايدرصد-

.گرددفراهمسنگيمصالح

واستقامتوگرفتهقرارخودمحلدرجداشدگيبدونمخلوطکهطوريبهباشدالزمکارآييداراي-

.ندهددستازراخودعملكرد

.باشدداشتهخدمتدهيعمرطولدرمناسبعملكرد-



 MARSHALL MIXطرح اختالط مارشال

DESIGN



طرح اختالط مخلوطهاي آسفالتي به روش مارشال

فيلروسنگيمصالحمرغوبيتبررسيآزمايشهاينمونهتهيه-1

قيرآزمايشهاي-2

سنگيمصالحبنديدانهتعيين-3

سنگيمصالحاختالطنسبتهايتعيين-4

سنگيمصالحمخصوصوزنتعيين-5

سنگيمصالحمخلوطازگرمي12٠٠هاينمونهتهيه-6

رقيمختلفدرصدهايباآسفالتيمخلوطهاينمونهساختوتهيه-7

نشدهمتراکمآسفالتيمخلوطحداکثرمخصوصوزنتعيين-8

شدهمتراکمآسفالتيمخلوطهاينمونهحقيقيمخصوصوزنتعيين-9

رصددتعيينشده،متراکمهاينمونهاستحكاموروانيمقدارتعيين-1٠

اليخفضاي،درصدآسفالتيمخلوطخاليفضايدرصدمصالح،قيرجذب

قيرباVFAسنگيمصالحخاليفضايدرصدV.M.Aپرشدهسنگيمصالح

بهينهقيردرصدتعيين-11



كميتهاي حاصل از روش طرح اختالط به روش مارشال

وزن واحد حجم مخلوط آسفالتي متراکم شده-1

استحكام مارشال مخلوط آسفالتي متراکم شده-2

رواني مخلوط آسفالتي متراکم شده-3

درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي متراکم شده-4

التي درصد فضاي خالي مصالح سنگي در مخلوط آسف-5

متراکم شده

در درصد فضاي خالي مصالح سنگي پرشده با قير-6

مخلوط آسفالتي متراکم شده



كميتهاي حاصل از روش طرح اختالط به روش مارشال

ميشودمنحني تغييرات اين کميتها به طور جداگانه در درصدهاي مختلف قير ترسيم

.مييابدکاهشسپسافزايش،ابتداقيردرصدافزايشبامارشالاستحكام-1

.يابدميکاهشسپسافزايشابتداقيردرصدافزايشبامخلوطمخصوصوزنمقدار-2

.يابدميافزايشقيردرصدافزايشباهموارهمخلوطروانيمقدار-3

يابدميکاهشپيوستهطوربهقيردرصدافزايشباآسفالتيمخلوطخاليفضايدرصد-4

پسسوکاهشميزانيكتامعموالًقيردرصدافزايشباسنگيمصالحخاليفضايدرصد-5

.مييابدافزايش

وتهپيوسطوربهقيردرصدافزايشباقيرباپرشدهسنگيمصالحخاليفضايدرصد-6

.مييابدافزايشيكنواخت



كميتهاي حاصل از روش طرح اختالط به روش مارشال

ميشودمنحني تغييرات اين کميتها به طور جداگانه در درصدهاي مختلف قير ترسيم



كميتهاي حاصل از روش طرح اختالط به روش مارشال

مقادير استاندارد مطابق آئين نامه روسازي ايران



كميتهاي حاصل از روش طرح اختالط به روش مارشال

Target optimum asphalt content = average

Stability

Asphalt Content, %

Unit Wt.

Asphalt Content, %

Air Voids, %

Asphalt Content, %

4%

VMA, 

%

Asphalt Content, %

Minimum

OK

Flow

Asphalt Content, %

Lower Limit

Upper limit
OK



المزايا طرح اختالط مخلوطهاي آسفالتي به روش مارش

.ميدهدتشكيلسادهآزمايشهايرا،اختالططرحروشايناساس-1

وخاصآموزشهايبهنياز.ميشوداستفادهقيمتارزاننسبتاًآزمايشگاهيوسائلوابزاراز-2

.نداردمجربکادروپيچيده

نقاطدرپروژهمحلبهکيفيکنترلجهترامربوطهآزمايشگاهيوسائلميتوانراحتيبه-3

.دادانتقالدوردست

.ميدهدارائهراآسفالتيمخلوطازحجميمناسبمعيارهاي-4

وطمخلخاليفضايآسفالتي،مخلوطمخصوصوزنرواني،مارشال،استحكامکميتهاي-5

بيانقيرانميزتغييراتبهنسبتراقيرباپرشدهياسنگيمصالحخاليفضايآسفالتي،

.نمايدمي

.دهدميارائهمناسبپايداريبهرسيدنبرايرامخلوطازصحيحيحجمينسبتهاي-6



ميگردد، روش تراکم نمونه هاي آسفالتي در روش مارشال که به وسيله ضربات چكش انجام-1

.مشابه تراکمي که در سطح راه و به وسيله غلتك انجام ميشود نميباشد

لوط استحكام مارشال و رواني مخلوط آسفالتي ارتباط دقيقي با عملكرد واقعي يك مخ-2

.آسفالتي ندارد

.رفتار مقاومت برشي مخلوط آسفالتي بيان نميشود-3

اکتفا اين روش طرح مخلوط آسفالتي تجربي بوده و تنها به ارائه نسبتهاي حجمي و وزني-4

.نموده و نميتواند پاسخگوي بارهاي محوري روزافزون و فشار زياد باد چرخ باشد

المعايب طرح اختالط مخلوطهاي آسفالتي به روش مارش



اجراشده اين روش طرح مخلوط آسفالتي نميتواند به طور دقيق عملكرد مخلوط آسفالتي-5

رکهاي تغييرشكلهاي دائمي و شيارافتادگي، ت: را از نظر مقاومت در برابر پديدههايي مانند

.ناشي از خستگي و ترکهاي ناشي از پايين بودن درجه حرارت بيان نمايد

نگين در هيچ تصويري از تغييرات تنش و کرنش که بر اثر وزن و حرکت وسايط نقليه س-6

.روسازي آسفالتي به وجود ميآيد ارائه نميدهد

.در ارائه طرح اختالط، شرايط آب و هوايي و بار محوري تأثيري ندارد-7

.اين روش براي مخلوطهايي با دانهبندي غير پيوسته مناسب نميباشد-8

المعايب طرح اختالط مخلوطهاي آسفالتي به روش مارش



طرح اختالط به روش روسازي ممتاز

Superpave Asphalt Concrete Mix Design 
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اتتحقيقبرنامهتالشهايحاصلآسفالتيمخلوطمورددرSuperpaveاختالططرحروش
انجامآمريكامتحدهاياالتدر1992تا1987سالازکه،بود،SHRPراههااستراتژيك

اين.گرديدآوريجمعواحدسيستميدرپژوهشيناحيه25مشخصاتآندرو،گرديد
رفتهپيشدستگاههايباويژهآزمايشروشاوليه،مصالحمشخصاتشاملاختالططرحروش

.باشدميcoreمربوطهنرمافزاروآسفالتيمخلوطمشخصاتسيستمو

ازيناشترکهايايجادودائميشكلتغييربروزکاهشوکنترلمصالح،مناسبانتخاب
برابردريآسفالتمخلوطحساسيتبرايهمچنينوآسفالتيمخلوطدرپاييندمايوخستگي

ميباشدروسازيعمردرآسفالتيمخلوطخرابيهايبينيپيشنيزوآب

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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شاملممتازاختالططرحروش

نظرموردقيرعملكرديمشخصاتبررسيمراحل-1

سنگيمصالحعملكرديمشخصات-2

دهيخدمتشده،تعيينپيشازومعينمدتطيدربتواندکهآسفالتيمخلوطمشخصات-3
ازناشيترکهايايجاد،شيارافتادگينظيرخرابي،انواعآندراينكهبدوندهد،ارائهرامناسبي
باروسازيهسازوآسفالتيمخلوطهايمتقابلاثربررسينيزودهدرخپاييندمايترکهايوخستگي
ميباشدشده،پيشبينيهواييوآبشرايطوآمدوشد

ESALبا توجه به مقدار superpaveسطوح طرح اختالط 

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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درشت دانهيا شكستگي مصالح سنگي زاويه داربودن -1

يا شكستگي مصالح سنگي ريزدانه زاويه داربودن -2

.درصد مي باشد45تا 35حداکثر مقدار مجاز افت وزني ASTM-C131-Cسختي لوس آنجلس-3

انتخاب مصالح

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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درصد سنگدانه هاي پهن و دراز -3

درصد رس-4

.درصد تعيين شده است1٠تا ٠.1بين ASTM-C142مواد مضره -3

درصد در 2٠تا 1٠بين 88ASTM-C( افت وزني در مقابل سولفات سديم و منيزيم)سالمت -4
پنج سيكل

انتخاب مصالح

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 



سنگيمصالحبنديدانه

18

شده و براي بندي طبقه، گروهبه پنج آنها اسميمخلوط مصالح سنگي با توجه به حداکثراندازه بندي دانه
.شده استتعيينهر يك از آنها مشخصات مربوطه، نقاط کنترلي و محدوده 

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 



19

بروPGعملكرديبنديطبقهمبنايبرنظرموردقيرsuperpaveاختالططرحروشدر
.گرددميانتخاببارگذاري،سرعتووشدآمدميزانمحيطي،حرارتدرجهاساس

قيرانتخاب 

از سوي ايجاد ترکهاي حرارتي از بين رفته و يا کاهش مييابدبا انتخاب نوع قير مناسب امكان 
.مي يابدزايش در برابر تغيير شكلهاي دائمي و ترکهاي خستگي افمخلوط آسفالتي ديگر مقاومت 

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 



20

توسط آزمايشات Superpaveاختالطروش طرح در قير به وسيله ( فرسودگي زماني)کنترل پيرشدگي 
PAV وRTFO ميگيردقرار بررسي

کهزماني.ميشوددادهقرارسانتيگراددرجه85دمايباگرمخانهايداخلدرمخلوط،PAVروشدر
روز2ساله،1٠دهيسرويسعمرازاءبهپيشنهاديزمانگيرد،قرارگرمخانهداخلدربايدمخلوط

.است

AASHTOاختالط تحت آزمايش ارزيابي حساسيت در برابر رطوبت در روش طرح براي  T233 با عنوان
.قرار مي گيرددر برابر اثرات نامطلوب رطوبتشده مخلوطهاي آسفالتي متراکم عنوان مقاومت 

2 hours for low absorption aggregates

4 hours for high absorption aggregates

T= 135̊©

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 

قير

بيهشپخشمراحلکارخانهدرآسفالتيمخلوطتوليدحيندرکهزمانيفرسودگيمراحل،RTFOروشدر
.گرددميسازي
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پيش گرمايش مصالح سنگي و قير و ترکيب آن
با هم

مخلوط كردن

قرارگيري ظرف اختالط در ميكسر تا حصول پوشش 
مناسب مصالح از قير

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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مخلوط آسفالتي از باال به درون قالب ريخته مي شود

.با پوشش روي آسفالت آن را داخل دستگاه قرار مي دهند

تراكم مخلوط

ازروسازي ممتمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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GCنمايي از دستگاه 
تراکم مخلوط

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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1.25o

Ram pressure

600 kPa

موتوروچرخشيپايهبدنه،-1
سنجفشارونيروانتقالدستهبار،اعمالسيستم-2
اطالعاتثبتسيستمنمونه،ارتفاعاندازهگيريسيستم-3
پايهصفحهوقالب-4

GCنمايي از دستگاه 
تراکم مخلوط

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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سطح اولطرح اختالط 

انتخاب مواد اوليه ورودي(الف

قيرانتخاب-

سنگيمصالحانتخاب-

اصالحكنندهموادانتخاب-

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 

آزمايشات روسازي ممتاز
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مخلوط مصالح سنگيدانه بندي ساختار تعيين ( ب

مخلوط آزمايشيتخمين -1

آزمايشيتراكم نمونه هاي -2

شدهساختهآزمايشيمخلوطارزيابي-3

سه مخلوط آزمايشيارزيابي -
ويژگيهاي مخلوط مصالح سنگيارزيابي -

مقدار قيرتخمين -
تعداد چرخش اوليه، طرح حداکثر جهت تراکمتعيين -
تهيه نمونه هاي آزمايشي-

(Gmb ,Gmm ويژگيهاي مخلوط آسفالتيتعيين - (

Nmaxتعيين- imum , Ndesign , Ninitial ,%Gmm

VMAآسفالتي درصد فضاي خالي مخلوط تعيين -

درصدمقدار قير جهت دستيابي به فضاي خالي مخلوط آسفالتي برابر چهارتخمين -
ويژگيهاي مخلوط آسفالتي با مقدار قير تخمينيتعيين -
قير-فيلرنسبت تعيين -
مشخصاتبا مقايسه خواص مخلوط -

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 

آزمايشات روسازي ممتاز

سنگيمصالحمخلوطبنديدانهمناسبترينوبهترينانتخاب4-
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مقدار قير طرح اختالطانتخاب ( ج

يربا درصدهاي مختلف قدانه بندي با مناسبترين نمونه ها و تراکم تهيه -

رويژگيهاي مخلوط آسفالتي با درصدهاي مختلف قيتعيين -

انتخاب درصد قير طرح-
درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي4درصد قير نظير تعيين -
هويژگيهاي مخلوط آسفالتي در درصد قير انتخاب شدتعيين -
ويژگيهاي مخلوط آسفالتي با مشخصاتمقايسه -

حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي انتخاب شدهارزيابي ( د

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 

آزمايشات روسازي ممتاز
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AASHTO-T283آزمايشازهانمونهرطوبتبرابردرآسفالتيمخلوطحساسيتبررسيمنظوربه

.شودميانجامبهينهقيردرصدبرايشده

.درصد ميباشد8٠حداقل معيارآسفالتي 

درصد فضاي خالي8تا 6نمونه آسفالتي با 6آماده سازي -
نمونه3محاسبه مقاومت کششي -
ساعت24درجه و به مدت 6٠نمونه در آب در درجه حرارت 3قرار دادن -
و انجام آزمايش اشباع( درجه سانتي گراد25)قراردادن در دماي محيط -

Vacuum saturate specimens

Soak at 60oC for 24 hours

Soak at 25oC for 2 hours

TSR = 

Avg. wet tensile strength

Avg. dry tensile strength

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 

آزمايش حساسيت رطوبتي در روسازي ممتاز
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Indirect tensile strength apparatus 

for 100 mm specimens

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 

آزمايش حساسيت رطوبتي در روسازي ممتاز



عملكرديبررسيآنبرعالوهوميشودگرفتهکاربه1سطحدراختالططرحروشنيز2سطحدر
روسازيرفتارميتوان2سطحاختالططرحوسيلهبهگيردميقرارارزيابيموردنيزآسفالتيمخلوط

.نمودبينيپيشخستگيترکهايودائميشكلهايتغييربرابردررا

30

2طرح اختالط سطح 

آنگاه.گرددمتراکموتهيهنمونه4سريهربرايوسري3کهاستالزمبهينهقيردرصدتعيينبراي
اينستقيم،غيرمکششتنشهايودائميتغييرشكلخستگي،برابردرمخلوطمقاومتتعيينبراي
ميگيرندقرارآزمايشموردهانمونه

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 



31

ر بيان که به صورت عمق شيارافتادگي با واحد ميليمت)ميزان کل تغييرشكل دائمي -1
مي شودمحاسبهزمان تابعي از به صورت ( ميشود

.شودفصل محاسبه ميخستگي به وسيله تعيين دماهاي مؤثر مربوط به هر ترکهاي -2

طه دماهاي مربوروسازي به ازاي سفتي اليه در اليه هاي تنشهاي داخلي هريك از ميزان -3
و تحت شرايط استاندارد يا بارگذاري

COREخروجي نرم افزار 

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 
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آنباوبوده2سطحازبيشترروشايندرشدهانجامآزمايشاتتعداد.ميباشدگراييعملكردروشهايجزء
استمتفاوت

کمكبهوغيرخطياالستيكمحدودهدرمطالعاتطورخاصبهاينكهبرعالوه3سطحروشدر
برشآزمايشنظير2سطحآزمايشهايميگيرد،صورتحجميآزمايشاتومحوريتكکرنشآزمايش

ارتفاعبانمونهيبرافرکانسيسوئيپ،ثابتتنشنسبتبامكرربرش،ثابتارتفاعبانمونهبرايساده
رويبرتفاوتمدماييشرايطتحتنيزغيرمستقيمکششيمقاومتوغيرمستقيمکششيخزشثابت،
.ميشودانجامهانمونه

هاياليهمدولبهمربوطاطالعاتنيزوروسازيدماهاينظيرهواييوآبشرايطبهمربوطهايدادهآنهابرعالوه
گرددميآوريجمعوتعيينسالفصلچهاربرايروسازيزيرين

3طرح اختالط سطح 

روسازي ممتازمخلوط آسفالتي به روش طرح 



مخلوطهای آسفالتی
حمل، پخش و رتاکم



آسفالتبارگیری

.یردگصورتمرحلهچنددروگسستهصورتبهبایدبارگیری-1
یدااککامیونازنقطهیکدرجایکصورتبهبارگیریانجاماز

.شودجلوگیری

قسمتدرباردرصد40محوره،سهیادوکامیونهایبرای-2
دواینبیندردرصد20وعقبیقسمتدردرصد40جلویی،

.شودریختهناحیه
70بایدابتدا.میکنندتخلیهزیرازرابارکهکامیونهاییبرای-3

قسمتدردرصد15.شودریختهمیانیقسمتدربارکلدرصد
.میشودریختهعقبیقسمتدردرصد15وجلویی

هربین%15وسط،%30عقب،%20جلو،%20:طویلکامیونهای-4
قسمت



ازاستفاده.شوندشسته(نفتیغیرموادوآهکآب)رهاسازموادوشویندهموادآب،توسطحتماکامیونها-
.نمیباشدمجازوجههیچبهگازوئیل

حرارتدرجهبودنکمیاودرجه10تاآسفالتحرارتافتوفاصلهدوریصورتدر)برزنتیروکشازاستفاده-
.باشدبیشتربایدطرفهردرمترسانتی30.میباشداجباریحملکامیونرویبر(هوا

ریختهدوروهشکستاستشدهسختوسفتکهروییآسفالتبایدحتمانشوداستفادهبرزنتیپوششازچنانچه-
.شود

.دنشودیجااپخشوتولیدنجریادرایقفهوکهباشددازهنابهکامیونهاادتعد-
.باشدکیلومتر70حداکثریاودقیقه45ازبیشنبایستیکامیونباآسفالتحملمدت-
اینغیردر.کندحرکتفینیشرمحرکهنیرویباونگیردترمزکامیونوجههیچبهفینیشردرتخلیههنگامدر-

.داشتخواهیمافتادگیموجصورت
دهانهتوسطیشرفینبهنیروکردنواردوبرخوردازبایدمیکندتخلیهفینیشرداخلبهرابارمستقیماًکامیوناگر-

.شدخواهدصافناشدهتمامسطحصورتاینغیردرشودخودداریکامون



غلطکهای پاچه بزی-۱
غلطکهای شبکه ای-2
(لرزنده)متراکم کنندهای ارتعاشی -3
غلطکهای فوالدی صاف-4
غلطکهای پنوماتیک-5
غلطکهای کفشک دار-۶



ی بلندوپستی اری و قبال هرگونه ناهمود میشوا جراشکسته س ساایرس  زسای اقشرهاروی سفالتی آچنانچه الیه •
. دشوم نجااپیریمکت ای جراز آن اپس و فع ر

یدگی ها شامل مرمت  دسیب آکلیه ح صالد  امیشوا جرایا بتنی و سفالتی آسطح روی سفالت آچنانچه الیه •
زی سازباو یدگی ها مرمت دسیب ای  آصالحی بری اشهاروبا توجه به ه غیری ولکه گیر، عرضیو  طولی ی ترکها

.دشو
تمیز گشتهك و پای جی الرخار ، غباد و گرو   ، گل اد  هرگونه موراه از سطح •
خط   اری و سفالت  بدقت عالمت گذآطرفین ر کنار راه و باید محو. ئی باشداجری اسفالت مطابق نقشه  هاض آعر•

.متر می باشد10تا  5قوسها و در متر 40حدود مستقیم ط خطودرخط کشی ای  برط فاصله نقاد کشی شو
: اجرای اندود نفوذی و یا سطحی 

یه    اندود نفوذی برای ساخت رویه جدید بر روی مصالح اساس و اندود سطحی برای ساخت الیه رویه بر بروی ال•
.آستر و یا روکش کردن رویه موجود استفاده میشود

.قیر مورد استفاده معموال از نوع امولسیون و یا قیر محلول میباشد•
تا 300کیلوگرم بر متر مربع برای اندود نفوذی و 1/4تا 1بسته به خلل و فرج سطح از میزان قیر مورد استفاده •

.بر متر مربع برای اندود سطحی میباشدگرم 500
تا 80وال معم.و به راحتی داخل خلل و فرج نفوذ کندکند روانی قیر پایین بوده دمای قیر باید در حدی باشد که •

MC250درجه سانتیگراد برای قیر 110
.قرار گیردشرایط جوی برای انجام این عملیات حائز اهمیت بوده و نیز سطح قیرپاشی شده نباید زیر بار ترافیک•



و پخش از ست که پس ی اقیرار کثر مقداحدد و آن تجربی تعیین میشور بطوذی نفوود ندای ابرزم قیر الار مقد•

.  کندذ نفوه سطح قیر پاشی شددر کامال  ساعت 24گذشت  

د نموذ تخااترتیبی باید د  و گیرارسایل نقلیه قروشد و مد آیر زنباید ه توسط اندود نفوذی سطح قیر پاشی شد•

.دشوا جرروی آن اسفالتی بر آالیه در آن ، قیر ذ نفوای  برزم الن مازگذشت از که پس 



پخش آسفالت

:فینیشر و اجزای آن

:فینیشر چرخ زنجیری

:  فینیشر چرخ الستیکی

پخش بر روی بستر های سست و ضعبف ، سطح تمام شده صاف تر 
میباشد

پخش بر روی اساس با دانه بندی قوی، رویه موجود و رویه بتنی، سرعت 
.انجام کار بیشتر میباشد



فینیشرقیف



نقالهنوار



قیفهایدریچه

سه روش عمده تغذیه بار در فینیشرها

روش سرعت ثابت-1
روش سیستم با سرعت متغیر-2
روش آلتراسونیک-3



هاحلزونی





فینیشراتوی



درجه حرارت پخش مخلوط



متراکم سازی آسفالت

فاکتورهای مناسب در تراکم

مشخصات سنگدانه ها-1
مشخصات قیر-2
مشخصات مخلوط-3
مشخصات محیطی -4



تجهیزات تراکم

غلتک های چرخ فلزی
غلتک های چرخ الستیکی

غلتک های ارتعاشی
غلتک های ترکیبی



سفالتیمتغیرهای قابل کنترل در تراکم مخلوط های آ

سرعت حرکت غلتک-1







یدنمعایب آسفالت هنگام پخش و کوب



وجود آب در کف کامیون حمل -1
مطابق مشخصات نبودن بعضی از بچ های تولید-2
نسبت نادرست اختالط مصالح-3
مقدار قیر زیاد-4

فضای خالی کم-5

روزدن قیر



درجه حرارت آسفالت زیاد و احتماال سوخته است-1
رطوبت مصالح هنگام پخت زیاد است-2
آسفالت کم قیر و فیلر آن زیاد است-3
کارایی بد مشعل که باعث میشود سوخت کامل نسوزد-4
استفاده از گازوئیل در غلتک های چرخ فوالدی-5

رنگ آسفالت قهوه ای و پریده است



.استقیر پاشی اندود نفوذی یا سطحی زیاد و غیر یکنواخت-1
دانه بندی آسفالت موقع پخش بهم خورده است-2
قیر بچ های تهیه شده یکنواخت نیست-3
نسبت اختالط درست نیست-4

میزان زیاد فیلر ریزدانه و قیر-5

لکه های پرقیر در سطح آسفالت





















 در کارخانه ها...( شامل قیر، مصالح سنگی، کارخانه آسفالت و)تهیه و تولید آسفالت

(پیمانکاران)حمل و پخش آسفالت

مشاوره و نظارت

کارفرمایان

معضالت آسفالت گرم

ع ملی با اصالح کیفیت آسفالت در سطح معابر و صرفه جویی های ریالی و حفظ منای
.عامل زیر می باشد که می بایست سازماندهی و اصالح گردد4مهم دانستان 



1-باشدنمیآلایدهشرایطدربودهمتغییرپاالیشگاههاتولیدیقیرهایکیفیت

2-خالصقیرنوعیکازاستفادهAC60-70کشورمناطقاکثربرای

3-هاکارخانهازبعضیدرقیرکیفیتبررسیبرایمتخصصهایتیمومجهزآزمایشگاهوجودعدم

4-(نظارت)کارخانهدرقیرکنترلیپارامترهایبرویقویودقیقنظارتوجودعدم

5-یستمسدرقیرکاراییافزایشبجهتهمچنینوشودنمیکنترلپاالیشگاهدرقیرتولیدتاریخ

.دهندمیافزایشحدازبیشهاالمنتتوسطراقیردمای(حملواستخرها)

۶-معمولیهایکامیونازاستفادهوکارخانهبهقیرمناسبنقلوحملسیستمازاستفادهعدم

روند تولیدآسفالت گرم

:معضالت قیر خالص



234و101نامهآئینمطابقپاالیشگاههادرتولیدیهایقیرفنیمشخصاتتطابقپیگری-
قیرآزمایشگاهیتجهیزاتبهآسفالتهایکارخانهآزمایشگاههایکردنمجهز-
هااستخربههاقیرتخلیهوانتقالسیستمکردنکالیبره-
بخشاینبامرتبطهایفعالیتکردنبندیکالسهبرایدستورالعملتهیه-

روند تولیدآسفالت گرم



ساختبرایآنگذاریتاثیروسنگیمصالحجنسبررسی-
منابعمشخصاتبودنمتفاوتوآسفالت

شکنسنگدستگاهکالیبراسیون-

طبقسنگیمصالحبروینیازموردهایآزمایشانجام-
بودجهوبرنامهسازمان234-101نامهآئین

خطییرتغقابلیتوپروژهنیازموردسنگیمصالحتامین-
تولید

مصالح سنگی

روند تولیدآسفالت گرم



سنگیمصالحمشخصاتکنترلومعادنبرویجامعبررسی
درونبردقیقنظارتوآزمایشاتانجامبهسیستمکردنموظفوهاکارخانهآزمایشگاهکردنمجهز-

آنخروجینتایجوآزمایشاتانجام
بندیسایزجهتبهآنکردنکالیبرهوهاکارخانهتولیدخطوشکنسنگدستگاههایبررسی-

روند تولیدآسفالت گرم



...وهاولباسکمانندآنکالیبراسیونعدموکارخانهقطعاتبودنمستهلکوبودنقدیمیبعضا-
آسفالتتولیدهایکارخانهازبعضیقدیمیتکنولوژی-
وکنلوطمخبهقیروسنگیمصالحورودکنترلدرمتخصصغیروتجربیاپراتورهایازاستفاده-

قیرومصالحتوزینباآنانآشنائیعدم
.پروژهمحلدرآسفالتدمایمعضلرفعبرایهایکارخانهدرکهآسفالتدمایبودنباال-
.آسفالتتولیدمیزانبرایاپراتوروحملوپخشاکیپبینهماهنگیعدم-
.شودنمیانجامدقیقومدونبصورتتولیدیآسفالتبرویآزمایشات-
.خروجیآنالیزبرایمرتبطآزمایشگاههایبههاتجهیزکارخانهعدم-
درصصمتخوغیرتجربیناظرانازاستفادهوآسفالتتولیدوتهیهپروسهبردقیقنظارتعدم-

کوچکهایپروژه
مصالحبندیدانهدرسرندهاتوریگیپارهوخرابیبهدقتعدم-

كارخانه آسفالت

روند تولیدآسفالت گرم



اینافتنظواندشدهاستفادهآسفالتحملازقبلموادسایرحملبرایکهکامیونهایازاستفاده-
.گازوئیلمانندمجازغیرموادباهاغلطکوهاکامیون

جهتباریکنواختارسالدرمناسبزمانبندیواجرامحلبهحملحیندرکامیونهاپوشش-
حملفواصلنکردنلحاظوآسفالتدمایکاهشازجلوگیری

.سطحواحددرقیرنبودنیکنواختومناسبنازلازاستفادهباپاشیقیر-
اجرااکیپتوسططولیوعرضیشیباصولیرعایت-
تراکمعملیاتحیندروپخشهنگامدرآسفالتدمایکنترل-
استاستانداردحداکثرازسریعتربعضازنیغلطکسرعت-
نامناسبوهواییآبشرایطدرآسفالتیهایالیهپخش-
نفوذیوسطحیهااندودوهاامولوسیونشکستنجهتزماناختصاص-
گرمآسفالترویازترافیکعبور-
اصولیغیرونامناسبگیریلکهعملیاتاجرای-

اجرای آسفالت

روند تولیدآسفالت گرم



اجرای آسفالت

روند اجرا آسفالت گرم

اجراییراهکارهایدقیقتعیینواجراازپیشمناسبکاردستوروجود-

شدهقیرپاشیسطوحازآالتماشینعبورواجراحیندرترافیکمناسبنشدنهدایت-

کتتکآوریعملعدم،شاملطرحانجامزمانبودنکوتاهاثردرشدهاعمالاجرایمشکالت-

آسفالتازاجرایپسبالفاصلهمسیربرویترافیکنمودنباز-

موجودسازیزیرباربریشرایطبهکافیتوجهعدم-

بازیافتنوینروشهایبهشدهدادهتراشآسفالتازمجدداستفادهعدم-



روند اجرا آسفالت گرم



نمایی دمای بیش از استاندارد آئین نامه ای در آسفالت پای نمایی از اجرای نامناسب روسازی و عدم رعایت مسائل ایمنی
(درجه سانتیگراد180درجه گیج برابر )کار 

روند اجرا آسفالت گرم



نمایی از اجرای نامناسب روسازی و جمع شدن درشت دانه ها 
بروی سطح کار قبل از تراکم که موجب زبری و عدم تراکم 

مناسب خواهد شد

روند اجرا آسفالت گرم



نمایی از اجرای نامناسب روسازی و روزدگی قیر در بعضی از 
قسمتها که موجب کاهش ایمنی عبور خواهد شد

نمایی از اجرای نامناسب روسازی و عدم رعایت شیب 
بندی عرضی برای هدایت آبهای سطحی

روند اجرا آسفالت گرم





کارخاهن  آسفالت



مقدمه
:کارخانه آسفالت گرم در دو نوع طراحی و ساخته می شود

کارخانه آسفالت پیوسته -1
کارخانه آسفالت ناپیوسته-2

کارخانه آسفالت پیوسته -1
در کارخانه های پیوسته مصالح پس از اعمال دانه بندی روی دریچه های سیلوهای مصالح سرد و هدایت آنها به 
کوره خشک کن و جذب حرارت به اندازه مناسب،در نهایت مصالح گرم خروجی و فیلر الزم بوسیله باالبر مصالح 
گرم به مخلوط کن انتقال می یباد و در اینجا مثل کارخانه آسفالت ناپیوسته مصالح روی سرند و سیلو های گرم
منتقل نمی شوند و بصورت یکسره و مستمر در مخلوط کن می ریزند و از طرف دیگر هم قیر به نسبت مصالح، 

.وارد مخلوط کن می شود
پس از اختالط در مخلوط کن که غالباً بصورت طولی انجام می شود،آسفالت از انتهای مخلوط کن بصورت 

پیوسته و مستمر خارج و در سیلوی ذخیره  آسفالت از انتهای مخلوط کن بصورت پیوسته و مستمر خارج و در 
.سیلوی ذخیره آسفالت یا کامیون ریخته می شود



کارخانه آسفالت پیوسته 



Drum Mix Plant - Conventional

HMA made 
continuously
and sent to 
storage silos

Drying and mixing 
drum

Bitumen 
Tanks

Scalping screen to 
remove oversize 
aggregate

Cold Feed Bins

Belt scale

Primary 

dust 

collector

Filter 

Baghouse

Hot 

Storage 

Bins

Exhaust 

Fan



Twin Drum Plant

RAP Feed

Aggregate 

feed

Drying & 

heating Drum

Coating & 

mixing 

drum
Finished 

product 

storage

Plant filler 

storage and 

feed

Filter 

Baghouse



Batch Plant Elements

Cold feed bins

Bitumen
storage

tanks

Hot Storage
silos

Primary
collectorFilter Baghouse

Batch/Mixing tower

RAP Feed



اجزاء کارخانه آسفالت

COLD BINS...................................................................................................................... سیلوی مصالح سرد-1

DOSING BELT CONVEYOR............................................................................................نوار مصالح-2

COLLECTING BELT CONVEYOR.......................................................نوار زیر سیلوهای سرد-3

FEEDING BELT CONVEYOR...............................................................................نوار تغذیه درایر-4

DRYER............................................................................................................................................................درایر-5

MULTICYCLONE SCREW CONVEYTOR....................................نقاله حلزونی سیکلون-6

ROTARY VALVE FOR CYCLONE....................................................شیر پره ای زیر سیکلون-7

MULTICYCLONE DUST COLLECTOR.......................................غبارگیر مولتی سیکلون-8

AIR COMPERESSOR.........................................................................................................کمپرسور هوا-9

BAG.....................................فیلتر پارچه ای10 FILTER DUST COLLECTING SYSTEM

ROTARY VALVE FOR FILLER.......................................................................شیر پره ای فیلر-11

FILLER WEIGHING SYSTEM.................................................................................ترازوی فیلر-12

FILLER DISCHARGE VALVE...........................................................................شیر تخلیه فیلر-13

HOT AGGREGATE ELEVATOR..................................................................الواتور مصالح گرم-14

SCREEN FEEDING CHUTE............................................................................شوت باالی سرند -15

FILLER ELEVATOR............................................................................................................الواتور فیلر -16



اجزاء کارخانه آسفالت
EXHAUST FAN( ..........................................................................................................فیلر کش)فن مکنده-17

STARTER FLAP................................................................................................................دریچه تنظیم هوا -18

SCREEN..........................................................................................................................................................سرند -19

HOT BIN DISCHARGE GATES.............................................................دریچه های سیلوی گرم -20

AGGREGATE WEIGHING SYSTEM..................................................................ترازوی مصالح -21

AGGREGATE WEIGHING HOPPER DISCHARGE.....دریچه تخلیه ترازوی مصالح -22

FILLER SCREW CONVEYOR........................................................نقاله حلزونی فیلر به میکسر -23

MIXER.........................................................................................................................................................میکسر -24

BITUMEN METERING SYSTEM......................................................سیستم اندازه گیری قیر -25

OIL HEATER..............................................................................................................................گرمکن روغن -26

HOT OIL AUXILARY EQUIPMENT................................................ادوات توزیع روغن گرم -27

AIR SERVICE UNIT COMPELET.....................................................................فیلتر کامل هوا -28

BITUMEN TANK.....................................................................................................................فالکس قیر -29

BITUMEN PUMP COMPLETE.......................................................................................پمپ قیر -30

HINGED ASPHALT SILO...........................................................................سیلوی ذخیره آسفالت -31

CONTROL ROOM COMPLETE.......................................................................اتاق فرمان کامل -32



COLD BINS..................................................................................... سیلوی مصالح سرد-1

سیلوی مصالح سرد جهت ذخیره و تنظیم مصالح سنگی با دانه بندی های متفاوت جهت مصرف در تهیه آسفالت و 
امکان اعمال دانه بندی های متفاوت با توجه به طرح اختالط ارائه شده توسط آزمایشگاه برای هر نوع آسفالت مورد 

.استفاده قرار می گیرد

تن در ساعت طرح می گرددد و تنوع 500تعداد سیلو ها و حجم سیلو ها با توجه به نیاز کارخانه آسفالت تا ظرفیت 
.دانه بندی مصالح در اختالط آسفالت،متفاوت می باشد

(سیلو4معموالً .)سیلوی سرد می باشند8الی 3کارخانه ها دارای معموالً 
.و در سیلوی سوم و چهارم، مصالح شکسته نخودی و بادامی ریخته می شود( که مصرف زیاد دارد)در دو سیلو ماسه

در زیر سیلوها دریچه هایی جهت خروج و تنظیم 
مقدار مصالح نصب گردیده است، که به کمک این 
دریچه ها و روش تجربی میزان جریان ورودی هر 

یک از مصالح ورودی را می توان تنظیم نمود تا 
د و مصالح گرم عیناً با دانه بندی مطابقت پیدا نمای

.از هدر رفتن مصالح گرم خودداری شود



COLD BINS............................................................................... سیلوی مصالح سرد-1

جهت کنترل و تنظیم دقیق مصالح خروجی از 
. سیلوها استفاده از دریچه های هوشمند می باشد

که این روش بهترین راه برای جلوگیری سرریز شدن 
کاهش راندمان کارخانه و هدر رفت انرژی مصالح ،
.می باشد





DOSING BELT CONVEYOR...................................................................نوار مصالح-2

ح جهت تنظیم مصالح مصرفی از هر سیلو،سیستم تغذیه کننده در زیر سیلو نصب می گردد که مقادیر مختلف مصال
:را در ساعت، به سیستم تغذیه می کند،که عمدتاً از سه سیستم استفاده می شود

(دور ثابت با استفاده از تایمر)تغذیه کننده های رفت و آمدی-1
(لرزنده)تغذیه کننده لرزشی -2
موتور با دور متغییر)تغذیه کننده های نواری -3

گرفتند 
رار در سیستم های پیشرفته و اتوماتیک بیشتر مورد توجه ق( موتور با دور متغییر)تغذیه کننده های نواریسیستم 

گرفتند و با تنظیم و تغییر در دور موتور سیستم تغذیه کننده در هر سیلو،میزان حجم مصالح مورد نیاز در واحد 
.زمان تنظیم می گردد

بدیهی است که تنظیم خروجی * 
سیلوها می تواند عالوه بر امکان 

رعایت دقت مورد نیاز، موجب صرفه 
.جویی در مصرف انرژی نیز گردد



COLLECTING BELT CONVEYOR...........................نوار زیر سیلوهای سرد-3

مصالح خروجی از سیلوهای سرد، بر روی نوار سراسری که در زیر آنها قرار دارد ریخته و از زیر سیلو ها منتقل می 
.گردد

.در حقیقت این نوار وظیفه حمل کل مصالح را از تک تک سیلوها به سمت نوار تغذیه درایر بر عهده دارد



FEEDING BELT CONVEYOR.................................................... نوار تغذیه درایر-4

سیستم انتقال مواد در کارخانه آسفالت معموالً تسمه نقاله می باشد، طول تسمه نقاله یا به عبارتی فاصله حمل با 
سانتیمتر،با توجه 120تا 60تسمه نقاله می تواند از چند متر تا چند کیلومتر تغییر نماید و عرض تسمه معموالً بین 

.به ظرفیت و تناژ کارخانه متغییر است
.درصد می باشد30شیب تسمه با تسمه افقی،جهت حمل مصالح شکسته ،حداکثر 



DRYER...........................................................................(کوره خشک کن دوار)درایر-5

کوره خشک کن دوار که برای خشک کردن و گرم کردن مصالح به کار می رود، توسط دو رینگ کمربندی بر روی 
.غلطک های هرزگرد قرار دارد و توسط دنده و یا زنجیر و یا اصطکاک به گردش در می آید

متر و 12تا 5متر و طول 3تا 1طول و قطر کوره بستگی به ظرفیت کارخانه دارد و معموالً استوانه ای فلزی به قطر 
که حرکت مصالح را در جهت طول شتاب می بخشد و سرعت گردش  درصد می باشد 4تا 3شیب طولی آن حدود

کوره در واحد زمان باید طوری طراحی شود تا مصالح در کوره به درجه حرارت .درایر نیز پارامتر مهمی استسرعت
.مطلوب برسد

در کورره خشک کن دوار بشقابک هایی در جهت طول استوانه نصب می گردد که عمل آنها باال بردن مصالح و ریختن 
آنها در فضای خالی خشک کننده می باشد که نصب صحیح این بشقابک ها موجب جذب حداکثر حرارت توسط 

.مصالح می گردد
:عملکرد درایر به دو مورد زیر خالصه می شود

خشک نمودن مصالح و حذف بخار آن-1
گرم نمودن مصالح تا درجه حرارت اختالط-2



:نواحی مختلف درایر-5-1

( Feeding Zone)ناحیه تغذیه مصالح-1
(Convection Zone) ناحیه تبادل حرارتی به طریق کنوکسیون-2
( Radiation Zone)ناحیه تبادل حرارت به طریق تشعشع-3
( Discharge Zone)ناحیه خروج مصالح -4

Hot Aggregate

Combustion Heating Drying

Aggregate

Air



مناطق جریان موازی در استوانه مخلوط کن
Parallel-Flow Drum-mixer Zones

سوختن
گرم شدن هواخشک شدن

قیر

مخلوط آسفالتی گرم

مخلوط شدن



Counter-Flow Drum-mixer Zones

Aggregate

Air

Bitumen

Hot Mix
Asphalt

Combustion Heating DryingMixing



Counter-Flow Batch Plant Dryer Zones

Hot Aggregate

Combustion Heating Drying

Aggregate

Air



Drum Dryer Mixer



:مشعل-5-2

اس فشار در ناحیه خروجی یک مشعل نصب می گردد که قدرت آن بستگی به ظرفیت کارخانه دارد این مشعل بر اس
:سوخت،انواع مختلفی دارد که عمدتاً به یک از درو صورت زیر می باشد

فشار اتمسفری-1
فشارقوی-2

.که هر کدام از دو مورد فوق سوخت های مختلفی مانند گازوئیل،مازوت و یا گاز می توانند استفاده کنند



یل حرارتی و نکته مهم در مورد نحوه کار مشعل این می باشد که سعی شود با تنظیم صحیح و استفاده کامل از پتانس
قیر همچنین جلوگیری از سوختن ناقص همراه با دوده و در نتیجه سیاه شدن مصالح است که باعث جذب مناسب

.توسط مصالح شود

:مشعل-5-2





:روش های غبارگیری-8-1

:به طور کلی روش های غبار گیری را با سه روش می توان انجام داد که عبارتند از

فیلتر-1
سیستم شستشو یا فیلتر آبی-2
روکش سیکلون و مولتی سیکلون-3

لهایسلوزیادیتعدادآندرشوند،کهمیمحفظهواردمصالحریزذراتودودباهمراهگرمگازهایسیستمایندر
ورکزمازگریزنیرویباحرکتطیدردودومعلقذراتواستشدهنصبنسوزپارچهبهمجهزشکلایاستوانه

انتقالمحفظهپایینبهراشدهجذبغبارمختلفهایروشباوگردندمیپارچهجذبوشدهسبدجرم،داخل
.شوندمیآوریجمعآنجاازوداده



EXHAUST FAN........................................................................ ( فیلر کش)فن مکنده-17

رایر و به عبارتی یک کارخانه آسفالت می باشد،وظیفه تأمین فشار منفی در دقسمت که قویترین الکتروموتور این 
.خروج دود و گرد و غبار و غیره را از درایر به عهده دارد

.فشار منفی در سیکلون ها نیز توسط این الکتروموتور قوی تأمین می شود

دن در بعضی موارد به علت آمپر زیاد که این الکتروموتور برای استارت اولیه احتیاج دارد و احتمال خاموش ش
ین شکل به ا. ژنراتور در اثر بار بار بیش از اندازه استارت این قسمت می رود،آن را در سه مرحله استارت می کنند

د که در مرحله اول فقط استارت زده می شود و سریع قطع می شود و صرفاً موتور شروع به حرکت کند و بع
ثانیه استارت نهایی زده می 3ثانیه دوباره قطع می شود و بعد از 3مرحله دوم استارت زده می شود و بعد از 

. شود



STARTER FLAP............................................................................ دریچه تنظیم هوا -18

ه فن،هوای داخل درایر را که شامل گرد و غبار و فیلر و دودهای حاصل از سوختن انرژی می باشد، جمع کرده و ب
ار را به داخل غبارگیر که در قسمت های قبل توضیح داده شد،می آورد و پس از کسر کردن فیلر،دود وگرد و غب

.آسمان می فرستد
یشتری برای تنظیم این مقدار مکش،دریجه ای جلوی آن نصب گردیده است که هرچه دریچه بازتر باشد،مکش ب

.اتفاق می افتد و گرد و غبار و فیلر بشتری مکیده شده و به هوا پرتاب می گردد



:فیلتر پارچه ای -8-1-1

حدود)غبارکاملتقریباًجذبروشاینحسن•
درشدهجذبفیلرازاستفادهو(درصدی98

یمجانبیهایآلودگیعدمهمچنینوآسفالت
.باشد

هسرمایگرفتروشاینبهتوانمیکهایرادی•
میسختوپرهزینهنگهداریوزیادگذاری

.باشد



یکلون در این حالت گرد و غبار همراه با گازهای گرم با شتاب فراوان وارد سیکلون شده و پس از برخورد با دیواره س
.که بصورت استوانه و مخروط ناقص در انتها می باشد، در حالت دوران قرار می گیرد

می در این حالت ذرات غبار به دلیل جرم سنگین سقوط کرده و گاز و دود از دهانه دیگر وارد دودکش شده و خارج
.گردد

که جهت کارخانه های با ظرفیت باال تعداد قابل توجهی از محفظه های سیکلون در یک مخزن قرار می گیرند*
بسته به شرایط موجود در سیکلون )درصد از ذرات فیلر70در این حالت در حدود . مولتی سیکلون نامیده می شود

.جذب و بقیه از دودکش خارج می شوند(ها 

:سیکلون و مولتی سیکلون-8-1-3



:سیستم شستشو یا فیلتر آبی-8-1-1

ی در محفظه ای استوانه ای شکل ، تعدادی جت آب نصب م
شود که حجم استوانه و میزان آب بستگی به مشخصات

.دستگاه خواهد داشت
سپس بخار و دود خروجی از سیکلون را به داخل این 

محفظه هدایت می نمایند و آبی که با فشار از جت خارج 
. ویدمی شود، غبار و دود را سنگین نموده و به پایین می ش
این ذرات معلق در آب ، به حوضچه های آرامش جهت 

.تهنشینی منتقل می شود

و بنابراین گازی که از دودکش خارج می شود، عاری از غبار
.دود می باشد



.حسن این روش سادگی سیستم و سرمایه گذاری کم می باشد
از اشکال این روش این است که پس مانده تولید شده در حوضچه آرامش،به دلیل وجود ذرات روغنی ناشی

.سوخت،غیر قابل استفاده و این خود یک عامل آلودگی می باشد
د که ناچاراً یکی دیگر از اشکاالت این سیستم،گرفتن جت ها در اثر کوران گرد و غبار و بخار و رطوبت می باش

.باید بطور مداوم تمیز و جرمگیری شوند

:سیستم شستشو یا فیلتر آبی-8-1-1





اعث عملکرد نامناسب فیلتر آبی که ب
.دایجاد آلودگی محیط زیست می گرد



FILLER DISCHARGE VALVE....................................................شیر تخلیه فیلر-13

لر را بصورت اپراتور صرفاً زمانی می توان فی. توزین و تخلیه فیلر  به داخل مخلوط کن بصورت خودکار می باشد
.دستی مورد استفاده قرار دهد که دستگاه در وضعیت خارج از مدار باشد

دی کار در این قسمت کارخانه به جای شیر پره ای و شیر تخلیه،می توان از یک دریچه که به کمک جک های با
.اشدمی کند، استفاده نمود که از اتاق کنترل بصورت دستی و یا در سیستم اتوماتیک قابل کنترل ب

.وسیله ترازویی که به مخزن توزین متصل می باشد، تعیین می گرددمقدار فیلر به



HOT AGGREGATE ELEVATOR.......................................... الواتور مصالح گرم-14

گرم مصالح پس از گرم شدن در کوره خشک کننده،از طریق شوت خروجی به باالبر مصالح
.انتقال می یابد

ته شده انتقال مصالح در باالبر توسط قاشک هایی که بر روی زنجیر با فواصل معینی بس
.است،انجام می گیرد

.این زنجیر بطور مداوم در حال حرکت است

در اکثر کارخانه های آسفالت،جهت جابجایی فیلر مصالح، جهت
الح  اختالط در آسفالت نیز باالبر جداگانه ای،در کنار باالبر مص

زه قراردارد که مشخصات آن مشابه باالبر مصالح گرم ولی با اندا
یلوی کوچکتر می باشد، که فیلر را از غبارگیر یا مخزن فیلر به س

.مخصوص در قسمت باال انتقال می دهد



SCREEN FEEDING CHUTE................................................... شوت باالی سرند -15

ته می شوند مصالح گرمی که توسط الواتور به باالی سرند برده می شوند،قبل از ورود به سرند ،بر روی یک شوت ریخ
.که توسط این شوت به باالی سرند منتقل می شوند

FILLER ELEVATOR............................................................................... الواتور فیلر -16

ودفیلر از مصالح حیاتی مخلوط های آسفالتی به شمار میر  .

وجود سیلو و الواتور فیلر در کارخانه ضروری است.

اولویت با فیلرهای گرم است  .



SCREEN.................................................................................................................... سرند -19

صالح بار مصالح گرم مخلوط شده و انتقال یافته از کوره ،توسط باالبر روی سرند لرزنده ریخته می شود و این م
مورد دیگر بر حسب طبقات سرند و همچنین اندازه توری های نصب شده روی طبقات سرند به دانه بندی های

.خته می شوندنظر تفکیک می شوند و مصالح دانه بندی شده به تفکیک د رداخل سیلوهای ذخیره مصالح گرم ری



Hot aggregate 
travels up bucket 
elevator

Pugmill

Aggregate
weigh hopper Bitumen

weigh
pot

Hot mix
asphalt
dispensed
into truck / 
hot-bin

Aggregate
from dryer

Aggregate to screens

Screens size
aggregate



SCREEN.................................................................................................................... سرند -19

هایوزنهتوسطسرندلرزش
باوشودمیتأمینطرفدو

ارکاینازمناسبفنربندیهای
.شودمیانجام
ایهدانهتفکیکبرایهاسرند

نسبتهایوابعادبهمصالح
میکاربهکارخانهگوناگون

سهدارایحداقلبایدکهروند
.بودهسرندطبقه





بایدفیلرلویسی.شودفراهمبایدجداگانهسیلوینیزفیلربرای.داردضرورتکارخانهبرایگرمسیلویسهحداقل*
.نکندنفوذآندررطوبتتاشودپوسیدهآنرویوتخلیهروزانهکارپایاندر

.گرددتهیهسنگیمصالحگیرینمونهجهتایوسیلهبایدگرمسیلوهایازیکهربرای*
.دارندقرارنامساویومتفاوتحجمهایباگرمسیلوهای*
.باشدمیآسفالتاختالططرحدرهابندیدانهنامساویدلیل*
.شودمیبستهوبازجکباکهداردقرارتخلیهدریچهسیلو،هرپایینقسمتدر*

HOT BIN DISCHARGE........................................................ سیلوی گرم -20



AGGREGATE WEIGHING SYSTEM....................................... ترازوی مصالح -21

دانهفکیکتبهگرممصالحتوزینبرایکهاستشدهنصبگرممصالحسیلوهایهایدریچهزیردرترازوسیلوی*
میرتصومختلفهایشیوهبهآسفالتهایکارخانهدرمصالحتوزینآسفالت،عملاختالططرحطبقوبندی
.گیرد

ازفادهباستومکانیکیطریقبه:اولشیوه
.دستیکنترلومکانیکیترازوهای

باوالکترومکانیکیطریثبه:دومشیوه
لکنترومکانیکیترازوهایازاستفاده

.اتوماتیکصورتبهالکتریکی

والکترونیکیطریقبه:سومشیوه
گرنانوتوزینجهتلودسلازبااستفاده
توزین،ازدردقتنظرازکهدیجیتالی
واستبرخوردارباالییحساسیت
روشایندرکنترلشیوههمچنین

.استاتوماتیکبصورت



MIXER................................................................................................................... میکسر-24

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم مرحله چهارم

مرحله پنجم



BITUMEN METERING SYSTEM......................... قیر 





HEATER........................................................................................... گرمکن قیر-26

با توجه به نقش اصولي قير در آسفالت و اهميت حفظ خصوصيات ق ير در حين گرمايش ، بايد در اين زمينه 
.دقت هاي الزم اعمال و سعي شود كمترين آسيب به قير وارد گردد

:به طور كلي دو روش جهت گرمايش قير مطرح است 

.استفاده از مشعل يا شعله مستقيم: روش اول 
.گرمايش قير با استفاده از روغن داغ: روش دوم 

به دليل گسترده نمودن تبادل حرارت و غير مستقيم نمودن تبادل حرارتي به خاطر كاهش در افت كيفيت قير و حفظ 
.مناسب مشخصات و خصوصيات قير ، تا حد امكان از روش گرمايش قير با روغن داغ استفاده مي شود



BITUMEN TANKS – ELECTRICALLY HEATED/

24 HR TEMPERATURE MONITOR AND 

CONTROL



BITUMEN METERING SYSTEM......................... سیستم اندازه گیری قیر -25

مخلوط كن پاشش قير بدرون مخلوط كن يا ممكن است به طور خودكار به هنگام تخليه مصالح سنگي به درون
بالفاصله يا پاشش. آغاز شود و يا پس از مدتي تاخير كه از پيش توسط يك تايمر تعيين مي شود ، صورت گيرد

.ترل ميشوددر اين محفظه دماي قير و نيز وزن قير كن.با تاخير توسط يك  كليد دو وضعيتي كنترل مي شود

چنانچه تايمر در جريان عمل باشد و دستگاه در وضعيت تاخيري باشد ، هنگامي كه مصالح سنگي تخليه شوند
پاشش نيز توسط پمپي صورت مي گيرد كه قير را از طريق يك شير يك . ، تايمر شروع به شمردن مي نمايد

.طرفه از مخزن توزين ، مي مكد



CONTROL ROOM COMPLETE........................................... اتاق فرمان کامل -32

هر چند كليدهاي قطع اضطراري در . تمام تجهيزات و كنترل هاي كارخانه آسفالت در اين اتاق قرار گرفته اند
محوطه كارخانه وجود دارد

فاصله برق اصلي نيز توسط يك كليد اصلي در اين اتاق كنترل مي شود، بدين شكل كه با بروز هر مشكلي بال
.مي توان كل برق سيستم را از اين اتاق قطع كرد

. اين اتاق معموالً در نقطه اي قرار مي گيرد كه به تمامي نقاط كارخانه ديد كافي داشته باشد



تخلیه آسفالت به کامیون ها-



تخلیه آسفالت به کامیون ها-



1

ردیف:

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

تعداد کارگران خط تولید: 

میزان تولید اسمی: 

شماره تلفن و نمابر واحد تولیدی: 

نشانی کد پستی ، صندوق پستی و نشانی پست الکترونیکی دفتر مرکزی واحد تولیدی:

شماره تلفن و نمابر دفتر مرکزی واحد تولیدی: 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

نام و نام خانوادگی مدیر یا مسئول کنترل کیفیت:

تعداد کل پرسنل:

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

شماره و تاریخ پروانه تأسیس/بهره برداری/فعالیت از مرجع قانونی )وزارت خانه، سازمان و،امور صنفی مربوطه(

نشانی واحد تولیدی:

تعداد کل مهندسین و متخصصین: 

نام واحد:

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت

شناسنامه واحد تولیدی

تاریخ بازدید :نوع کارخانه و کشور سازنده: 

تاریخ آخرین بازدید:  نام فرآورده:

سال تأسیس: 

چک لیست های ارزیابی کارخانه 
آسفالت



2

ردیف:

4

5

10
سیستم انتقال فیلر:

توضیحات:

                    دارای بیش از یک سیستم               درای یک سیستم

9
سیستم سنجش مقدار قیر:

توضیحات:

غیر وزنیوزنی

8
              مناسب               متوسط               معمولیسیکلون و اگزوز فن:

توضیحات:

               تمام اتوماتیک

توضیحات:

ضعیفمتوسطخوب

7
نوع فیلتر:

توضیحات:

تعداد سیلوی های گرم: 4 سیلو

عملکرد سرند ها:

متوسط درصد وزنی درشت دانه خارج از رنج سرند:......................................درصد

متوسط درصد وزنی ریزدانه دانه خارج از رنج سرند:......................................درصد

6
نوع کارخانه:

توضیحات:

عالی

             بدون فیلتر               فیلتر خشک)بک فیلتر(               فیلتر آبی

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت

وضعیت کارخانه از نظر کمی و کیفی

شرح:
            دستی               نیمه اتوماتیک

            مازوت               گازوئیل               گاز

3
            مشعل معمولی دستی               متوسط               توربو با قدرت باالنوع سوخت مصرفی:

توضیحات:

1

2

توضیحات:

نوع سوخت مصرفی:

نحوه تنظیم سیلوی سرد:

ردیف:

14

 فاقد ایزوالسیوننامناسبمناسبایزوالسیون لوله کشی و مخازن:

توضیحات:

19
      فاقد حداقل تجهیزات الزم       دارای حداقل تجهیزات الزممطلوبتجهیزات آزمایشگاه مصالح و آسفالت:

توضیحات:

18
مطلوب       دارای حداقل تجهیزات الزم      فاقد حداقل تجهیزات الزم

متراژ : ........................... متر مربع

تجهیزات آزمایشگاه قیر:

توضیحات:

        دارد   با ظرفیت : ....................... تن

توضیحات:

17
       فاقد آزمایشگاه       نامناسبمناسبوضعیت کلی اتاق آزمایشگاه :

در صورت مثبت بودن جواب موارد مشخص شود:
15

16
نداردسیلوی ذخیره آسفالت:

استفاده از تجهیزات نوین برای تولید آسفالت ویژه :       خیربلی

سیستم اختالط پلیمر با قیر:
             میکسر 

معمولی
ندارد      اختالط بسته پیشرفته         اختالط ساده

توضیحات:

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت

وضعیت کارخانه از نظر کمی و کیفی

شرح:

            نامناسب و عموماً فاقد استاندارد

13

استخر قیر و امکان انتقال قیر به صورت استاندار و ایمن به مخازن و فالسک ها:

            نامناسب و عموماً فاقد استاندارد         برخی تجهیزات فاقد استانداردمناسب و دارای استاندارد:

12         برخی تجهیزات فاقد استانداردمناسب و دارای استاندارد:

توضیحات:

وضعیت مخازن ذخیره و فالسک قیر از نظر ایمنی و داشتن استاندارد رعایت نکات ایمنی و امکان اخذ نمونه و کنترل دمای قیر و استاندارد 

بودن سیستم گرمایش )اویل هیتر(:

18



3

ردیف:

شرح:ردیف:

 ندارد سیستم های ترکیبی

وضعیت کلی سنگ شکنها از نظر تنوع و عملرد:

        فاقد سیستم )در صورت نیاز(       فاقد سیستم)در صورت عدم نیاز(         دوش مناسب         فیلتر آبی

3
توضیحات:

  سیستم های کوهی               سیستم های رودخانه ای

2
             زیر 12 میلیمتر               زیر 19 و 12 میلیمتر               زیر 25 و 20 میلیمترسرند جدا کننده:

توضیحات:

            کوهی               ترکیبی)رودخانه ای و کوهی(               رودخانه ای

1

سیستم شستشو:

توضیحات:

3
             انجام نمی شود              انجام می شود

توضیحات:

               کارخانه فاقد معدن سنگ بوده و مصالح سنگی مورد نیاز از خارج کارخانه تأمین می شود.

نمونه برداری از مصالح سنگی توسط مرکز مطالعات :

وضعیت مصالح سنگی

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت -شرکت

وضعیت مصالح سنگی

شرح:

توضیحات:

2

نوع سوخت مصرفی:

توضیحات:

               کارخانه دارای معدن سنگ می باشد

1
نوع مصالح سنگی مصرفی:



0تا 21تا 65تا 10
باالتر از 

لیسانس
زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانس

باالی 

20 سال
11تا 20

سایقه کارتحصیالت

مسئول مکانیک 

تکنسین بخش سنگ شکن

تکنسین بخش قیر

اپراتور اتاق فرمان

مسئول آزمایشگاه

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت

مسئولیت ها

وضعیت کارکنان کلیدی

مسئول برق



تحصیالت

 مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

گزارش ارزیابی کارخانه آسفالت
حداقل تجهیزات آزمایشگاهی الزم

تجهیزات مطلوب

حداقل دستگاه ها و تجهیزات 

آزمایشگاهی موردنیاز

قیر
اه 

شگ
مای

آز

تجهیزات مطلوب

1عدددرجه نرمی

تعداد موجود
20*2 متر مربعاتاق آزمایشگاه
موضوع

نقطه نرمی
پیکنومتر دانسیته

ترازوهای دیجیتالی 0/0001،0/01،0/1 گرم
ترمومترهای 100 و 400 درجه

حمام آب 25 درجه

1عدد

از هرکدام 1 عدد

1عدد

1عدد

1عدد

حداقل دستگاه ها و تجهیزات 

آزمایشگاهی موردنیاز

1سریچکش برقی+جک برقی مارشال+ملحقات

1سری کاملوسایل وزن مخصوص مصالح

2سریدستگاه آزمایش حدود اتربرگ

1عدد

1عدددستگاه ویسکوزیته کینماتیک قیر

دارا بودن سیستم تهویه مناسب و امکان تثبیت دمای آزمایشگاه
ایمن بودن محیط آزمایشگاه به لحاظ جلوگیری از بروز حریق و داشتن تجهیزات الزم برای اطفاء حریق

شرایط حداقل اتاق آزمایشگاه:
حداقل 20 متر جهت آزمایشگاه قیر و آسفالت و حداقل 20 متر مربع جهت انبار مصالح سنگی

1عددمیکسر آسفالت

سری کامل الکهای آزمایشگاهی

1عدد

تجهیزات آزمایش هیدرومتری

ارائه مستندات آزمایشات انجام شده توسط کارخانه به مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
نظام کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

ت
فال

آس
و 

ح 
صال

ه م
گا

یش
زما

آ

1سریتجهیزات آزمایش جذب قیر)ارلن+پمپ خأل(

دستگاه آزمایش اکستراکشن
تجهیزات وزن مخصوص نمونه مارشال

گرمخانه  OVEN)80 و 220 لیتری(
SE تجهیزات

1عدد

1عدد
حمام آب 60 درجه

1سری

هرکدام 1 عدد

2سری
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Anlage betriebsbereit



نگآسفالت حفاظتی مایکروسرفیسی



هایروسازیدرازمدتعملکردحفظدرروشترینمتداولحالعیندروترینضرورینگهداریوتعمیر

وساسیابهسازیعملیاتانداختنتعویقبهنیزوروسازیاضمحاللروندکاهشبرای.باشدمیآسفالتی

.شودمیاستفادهپیشگیرانهنگهداریازسنگین،

باشدمیگمایکروسرفیسینحفاظتیآسفالتازاستفادهپیشگیرانهنگهداریدرمتدهاترینمهمازیکی.

مقدمه



ا قیرآبه، است که از اختالط ماسه صددرصد شکسته بسرد حفاظتی آسفالت مایکروسرفیسینگ 

.فیلر، آب و در صورت لزوم افزودنی تهیه می شود

تعریف



بهسازی

پیش گیری

روسازیدرونبهآبنفوذکاهش

زدگیشنوهوازدگیازپیشگیری

رسانیخدمتبهبودوسطحاحیای

روسازیسطحاصالح

زدگیشناصالح

سطحرگالژمواردبرخیدر

لغزشیمقاومتتأمین

اهداف

اهداف استفاده از 
مایکروسرفیسینگ



مزایا 
مایکروسرفیسینگ

مزایا

عقابلیت اجرای سری

حداقل انسداد مسیر

 آب بندی و پوشش ترک های ریز

کردن ناهمواری سطحیناچیز

 زودرس روسازیجلوگیری از تخریببهینه شدن هزینه های نگهداری



راه های شهری 

راه های بین شهری 

فرودگاه ها

پارکینگ ها 

تونل ها و پل ها

دامنه کاربرد 
مایکروسرفیسینگ



 دباشروسازی به لحاظ سازه ای پاسخگوی ترافیک عبوری.

 اینچ نباشد ¾عمق شیارشدگی بیش از.

 دقابل توجهی کاهش یافته باشبه مقدار اصطکاک سطح.

 سطحمتوسط تا شدید اکسیداسیون

 کمکوچک با شدت دارای ترک  های

شرایط روسازی موجود



مرجع حداقل عمر خدمت دهی حداکثر عمر خدمت دهی میانگین عمر خدمت دهی

Smith and Beatty (1999) 7 10 7

Bausano et al (2004) 6 7 6

Labi et al (2007) 5 15 7

Lyon and Persaud (2008) 5 7 6

Chehovits  et al (2010) 2 5 3.5

U .S .S urvey

 Respondents
2 15 6

Canadian S urvey Respondents 3 9 7

عمر مفید مخلوط های مایکروسرفیسینگ در مطالعات مختلف

7حجم ترافیک زیاد عمر سرویس تقریبأ برای جاده  با NCHRتوصیه توجه به با 

.با ترافیک متوسط بیش از این مدت می باشدجاده  سال و یا بیشتر و برای 

عمر مفید 
مایکروسرفیسینگ



الیفرنیاکراهادارهتوصیهبهتوجهباوبودهپلیمربااصالح شدهدیرشکننوعازبایدقیرامولسیون

(Caltrans)کاتیونیکقیرآبهمشخصاتCSS-1hباشدداشتهانطباقروسازیآئین نامه.

گزارشدرهمچنینکرده،توصیهراCQS-1hقیرازاستفاده2010بازنگریدرISSAآیین نامه

بیانوکردهمعرفیادامه دارچالشیبه عنوانراامولسیوننوعانتخابNCHRPگروه411شماره

کنکندشامولسیونقیرهایانواعازهرکدامکهداردوجودآمریکاکشوردرمتفاوتیپروژه هایکرده

.باشدداشتهانطباقروسازینامهآئین.اندکردهاستفادهشکنتندیاو

تذکر

مصالح

قیر امولسیون



نقش پلیمر در 
مایکروسرفیسینگ 

حرارتیحساسیتبهبود

مترسانتی2حدودهایضخامتدراجراامکانلذاوچسبندگیهبودب

پاییندمایدرعملکردبهبود

نوعازمیتواندمصرفیپلیمرSBS،EVAیاوlatexازاستفادهبیشتر.باشدLatex

.استشدهتوصیه
تولیددفرآینشروعازقبلساز،امولسیونیاوپایهقیرباتوانمیرامصرفیپلیمر

.کردمخلوطقیرآبه

گرددتعیینمصرفیقیروزنمبنایبربایدمصرفیپلیمرمیزانحداقل.
ًمیگیرندنظردرمنظوراینبرایراقیرکلاز%3میزانعموما.

مصالح



تالط در برای اختالط قیر امولسیون با پلیمر نیازی به دستگاه برش دور باال نیست و اخ

.لحظه تولید صورت میگیرد

اختالط قیر با پلیمر

مصالح



شدنحلتسهیلجهت
دهاستفاآبیفازدرامولسیفایر

.شودمی
بهنیازیچهارمنوعهایآمین
PHتنظیمجهتاماندارنداسید

.زنندمی

وپایدارسازیجهت
.نشینیتهازجلوگیری

نشینی،تهازجلوگیریبرای
هتربپوششوشکستنرختنظیم

.شودمیاستفادهمصالحروی

مخزن ذخیره به همراه میکسر با دور 
شینیبسیار پایین برای جلوگیری از ته ن

تولید امولسیون

مصالح



مخلوطدراستفادهجهتامولسیونقیررویبرشدهانجامآزمایشاترواداریحدود
مایکروسرفیسینگ

آزمایشات قیر امولسیون

مصالح



باشدشکستهصددرصدبایدسنگیمصالح.

باشندمرغوبنیزهاسنگدانهجنس.

استزیرجدولبامطابقسنگیمصالحهایویژگیسایر

خصوصیات مصالح سنگی

مصالح



باشدداشتهمطابقتزیرجدول3یا2شمارههایبندیدانهازیکیباآنبندیدانه.

8.1-5.4مقداربهمسکونیمناطقوشهریمعابردرپخشبرایجدول2شمارهبندیدانه

مربعمتربرکیلوگرم

8.1-16.2مقداربهاصلیهایجادهوشهریبینهایراهبرایفوقجدول3شمارهبندیدانه

مترمربعبرکیلوگرم

خصوصیات مصالح سنگی

مصالح



فیلر

شکفتهآهکسیمان،نظیرفعالفیلرهای

یلرفبرایشدهذکرمشخصاتکهرادیگرینوعهریاآهکیهایسنگپودرمانندغیرفعالفیلر

باشدداشتهراگرمآسفالتدرمصرفی

ردد،گمیتریکوتاهزماندرآنآوریعملومخلوطگیرشتنظیمموجبفعالفیلرهایازاستفاده

دوامباوایدارپچسبندگیتاشودکنترلبایدمصرفیقیرآبهباشدهانتخابفیلرسازگاریچگونگی

.گرددتأمینهاسنگدانهوقیربین

نیمعدموادوآلیموادنمک،مانندمضرموادازعاریبایدسیلاسالریبااختالطبرایمصرفیآب
.باشد

وروانمخلوطیکتاباشدایاندازهبهبایدمایکروسرفیسینگتهیهبرایمصرفیآبمقدار

شودتهیهیکنواخت

خصوصیات مصالح سنگی

آب

مصالح



بهمربوطهاینمونهسپسوشدهساختهفرضپیشصورتبههایینمونهآزمایشاتانجامازقبل

.باشندیمزیرصورتبههافرضپیشاین.کنیدانتخابهانمونهاینبهنزدیکرااختالططرحآزمایشات

قیار در صورت اجرای الیه میکرو سرفیسینگ به عنوان الیه تسطیح و یاا الیاه آسافالتی میازان

.درصد وزن خشک مصالح سنگی پیشنهاد می گردد7-8.5مصرفی 

 8.0در صورت اجرای الیه میکروسرفیسینگ برای پر کردن شیار جای چرخ میازان قیار مصارفی-

.درصد وزن خشک مصالح سنگی پیشنهاد می گردد6.5

  استفاده از پلیمرSBR و یاLatex درصد وزن قیر مصرفی توصیه 3طبیعی و یا مصنوعی به میزان

.می گردد

طرح اختالط



داخلریپلیمامولسیونوسنگدانهمخلوطکهاستترتیباینبهمایکروسرفیسینگاجراینحوه

اکسبحرکت.شودمیپخشسطحرویبرلرزانباکسیکتوسطوشدهمخلوطمخصوصماشینیک

یرمسدرافتادگیموجسببباالدامنهبالرزشوسریعحرکتهرگونهوگیردمیصورتآرامیبه

.استبرخوردارایویژهاهمیتازنیزباکسبودنتمیز.گرددمی

Spreader

box

Crushed

aggregate

Cement

additive

water

Polymer

Modified

Emulsion

Direction
Mixing time

15 to 45 seconds

Mixture Brown &

Homogeneous

Breaking Time

60 to 120 seconds

Traffic in Approximately One Hour

Mixture Black

Water Flows

اجرای 
مایکروسرفیسینگ



اجرای 
مایکروسرفیسینگ



:موجودرویهدرزگیری.1

.شودمیورقهورقهمدتیازپسسطحنکردنتمیزدرصورتموجودرویهنمودنتمیز.2

.شوندبرداشتهعالئماینزبرسطحیایجادجهتافقیعالیمبرداشت.3

موجبرامایکروسرفیسینگیالیهاجرایازقبلسطحنمودنمرطوبجرجیاایالتحمل ونقلاداره.4

تااستهکردپیشنهادنهاییسطحاجرایازقبللذاوشودمیمایکروسرفیسینگمخلوطیکنواختپخش

.گرددمرطوبموجودسطح

در صورت  عدم درزگیری ترک ها به مایکروسرفیسینگ منعکس

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

آماده سازی سطح پیش از اجرا



استهواییوآبهایمحدودیت.

-نمیمجازدرصد50ازبیشتررطوبتنیزوگرادسانتیدرجه10زیردمایدرعملیاتایناجرای

.باشد

1تذکر

برایتادباشالزماستممکنواستآمریکانیومکزیکوایالتبامرتبطفوقارقاماستذکرشایان
.شوندکالیبرهدیگرمناطق

2تذکر

اجرای.دگردمیعملیاتافتادنتعویقبهموجبپاییندمایدرمایکروسرفیسینگمخلوطاجرایکههمان طور
اجرایدرمشکالتیوشودگرفتهزودمخلوطدرموجودامولسیونقیرتاشودمیباعثباالدمایدرعملیاتاین

نگاهکخنمخلوطرویبرآبپاشیدنتوسطراسطحیابایدامراینازجلوگیریجهت.بیایدوجودبهمخلوط
تواندمییزنپخشماشین آالتسرعتبردنباالنیزوامولسیونقیردرآبنسبتکردنبیشترهمچنین.داشت

.باشدمؤثرامولسیونشکستسرعتانداختنتعویقبهدر

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

محدودیت های اجرایی



شیارشدگیکردنپرباکس

یارهاشکردنپرجهتچرخشیارکردنپرمخصوصباکسیکازاستفادهبامایکروسرفیسینگمخلوط
.گیردمیقرارمورداستفاده

NCHRP-synگزارشبهتوجهبا باکساینازاستمیلی متر12ازبیششیارعمقکهمواردیدر،411
.شودمیاستفادهشیارکردنپربرای

باید سطح پر کردن شیار توسط این باکس به این صورت است که 
.دهندموجود قرار تمام شده راکمی باالتر از سطح رویه 

توجه

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

تجهیزات اجرایی



اجرای 
مایکروسرفیسینگ

تجهیزات اجرایی



اجرای 
مایکروسرفیسینگ

پر کردن شیارشدگی



در ساعات باید به این نکته توجه کرد که ممکن است حرکات ناگهانی وسایل نقلیه سنگینکماکان 
ها ات و محل پیچشود در تقاطعبینی میبنابراین پیش. ابتدایی بازگشایی مسیر به سطح آسیب وارد کند

.شودمدت زمان بیشتری برای عمل آوری در نظر گرفته 

معموال یک ساعت بعد از 
اجرا

شاخص گیرش

تغییر رنگ

آزمایش پاشنه 
کفش

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

شاخص گیرش



گ
 رن

یر
غی

ت



کانامکهباشدبه گونه ایراهعرضچنانچه.باشدمیعرضتمامبه صورتمعموالًمایکروسرفیسینگاجرای
.وندشاجراعبورخطچنددربایدالیهاینباشد،نداشتهوجودمایکروسرفیسینگیالیهعرضتماماجرای

درزهاییاوهاکشیخطمیانی،رفوژمحلدردرزهاالمقدورحتیکهکرددقتبایدطولیدرزهایاجرایدر
.باشندداشتههمپوشانییکدیگربامترسانتی7.5حداکثربایددرزها.شونداجرابتنیرویه

پخشیعبهجاستمنتشرشدهسیلاسالریالمللیبینانجمنازکهسرفیسینگمایکروآیین نامهبهتوجهبا
.باشدتمیزوصافبایدمایکروسرفیسینگمخلوط

پخشرعتس.کنداجراترازورگالژکامالًراسطحبایدونیستقابل اغماضپخشیجعبهدرنشستیهیچ گونه
.داردبسزاییتأثیرنهاییسطحکیفیتبرنیزمایکروسرفیسینگ

بهتوجهباپخشماشینحرکتسرعت.باشدیکنواختبایدپخشسرعتوشودمرتعشنبایدپخشیجعبه
.گرددمیانتخابهوادمایمواردبرخیدروپخشیجعبهابعاد

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا



اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا

اجراییدرزهای



اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا

اجراییدرزهای



اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا

 در محل شیارهاقیرزدگی



ممکنصورتاینغیردر.باشدداشتهراکافیچسبندگیبایدترافیکبازگشاییهنگامدرمخلوط

بایدالبته.بیافتداتفاقمایکروسرفیسینگالیهشدنکندهوزدگیشنقبیلازمشکالتانواعاست

طبیعیترافیکجریانبازگشاییابتدایدرسنگیمصالحفرسایشوانداختنپوستکهداشتتوجه

.کندتجاوزدرصد3ازنبایدامااست

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا

بازگشایی جریان ترافیک



سنگیمصالحچنانچه.شودمیسطحشدنرگهرگهباعثقیربامصالحمناسباختالطعدم

جعبهاالیبالستیکیقسمتپخش،جعبهعبوراثردرباشدداشتهرویهسطحازبیش ازحدبیرون زدگی

راهطحسرویبرراآن هاونمودهگیرسنگیمصالحاینبهمی رودکاربهروبهسطحماله کشیبرایکه

.شوندایجادرویهسطحدرشیارهاییوخطوطمی شودباعثوکشانده

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا



نممکنشودزدودهآن هارطوبتونشوندتمیزمایکروسرفیسینگانجامازقبلموجودرویهچنانچه

رقیزودهنگامشکستوکنندهپخشباکستمیزیهمچنینشودشیارشیارتمام شدهسطحاست

.شودمیخرابیاینبروزموجبنیزامولسیون

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا



 ینگ سطح مایکروسرفیسها به زودی به خرابی چنانچه خرابی های سطح موجود اصالح نشوند این

. منعکس خواهند شد

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا



مخلوطدرآبتنظیمعدم

اجرای 
مایکروسرفیسینگ

موارد کنترلی 
حین اجرا



ینگتجربه های استفاده از مایکروسرفیس

تجربه اروپا

آمریکاکشورتجربه

تجربه کشورکانادا



انا، ایالت آمریکا و کانادا ازجمله آلبرتا، ایلینویز، ایندی21از اداره راه 2003براساس نظرسنجی که در سال

:گرفت، نتایج زیر بدست آمد صورت کانزاس، نیوجرسی، ویرجینیا 

%71ادارات راه تجربه استفاده از مایکروسرفیسینگ را دارند و قصد ادامه استفاده از آن را دارند.

%5ادارات راه هم قصد دارند در آینده از مایکروسرفیسینگ استفاده کنند  .

تجربه های استفاده از 
مایکروسرفیسینگ

 عمر خدمت دهی        افزایش

 مقاومت لغزشیبهبود

        صرفه اقتصادی

 قابل قبولعملکرد
پرکردن شیار جای چرخ

مزایای بیان شده برای ادامه 
استفاده از مایکروسرفیسینگ

در آمریکا

با توجه به اطالعات بدست آمده در مجموع 
، 2003ایالت، به طور میانگین تا  سال 21

یاردمربع از مایکروسرفیسینگ در 585/000
.هر سال استفاده شده است



اآمریکتجربه کشور 

گینسایر ایالت ها برای بهسازی مقاطع خاص با ترافیک متوسط و سندر 

، پنسیلوانیا، تگزاس، ویرجینیااوکالهامامثل اوهایو، 

در ایالت کانزاس1980برای اولین بار در سال 

در مقاطع مختلف شاهراه های ایالت های مایکروسرفیسینگ 

.اجرا شدنیوجرسی و پنسیلوانیا با حجم ترافیک سنگین 



ایالت جورجیا

ایالت اوکالهاما

بر روی یک راه بین ایالتی به طول مایکروسرفیسینگهدف           بررسی اثر 

کیلومتر با حجم تردد باال92

کیفیت بصری راه ارتقأاثر قابل توجه بر تأمین اصطکاک، 

مقاومت در برابر خرابی شن زدگی و ترک ها

مایکروسرفیسینگمدتبلندعملکردارزیابیهدف•

.دهدمیکاهشاجراازبعدسال4تاراآننرخوشیارشدگیمیزان•

.نمایدمیفراهماجراازبعدسال9تارامناسبیاصطکاکیهایویژگی•

اآمریکتجربه کشور 



ترمیم مقاومت لغزشی و افزایش ایمنی

ساله 4ارزیابی تعداد تصادفات در یک دوره زمانی 

کاهش مسافت توقف با بهبود مقاومت لغزشی و افزایش ایمنی 

هدف از اجرا

در 1990اوایل سال از مایکروسرفیسینگ استفاده از 

ازی امروزه جزء گزینه های اصلی بهسکانادا شروع شده و 

.و پیشگیری در بسیاری از شهرها قرار گرفته است

کاناداتجربه کشور 



 اصالح سطح باند و پارکینگ فرودگاه هدف به کارگیری از مایکروسرفیسینگ باMoosonee که از

فرودگاه های مهم و پر ترافیک این ایالت بشمار می رود

 اجرای آزمایشی مایکروسرفیسینگ در انواع را ها با هدف ارزیابی اثر آن1998تا 1990از سال

تجربه کشور کانادا

کاهشپرکردن ترک ها و نتیجه
رشد آن نرخ 

مقاومت لغزشی، پرکردن ترک های ریز، افزایش 

بهبود وضعیت روسازی در حین حفظ پروفیل 

مسیر، پرکردن شیار شدگی،افزایش عمر

اثرات مثبت

اونتاریوایالت 



استبوده1993سالدرمایکروسرفیسینگازاستفادهپروژهاولین.

هدارینگروشتریناصلیعنوانبهوکردپیداافزایشسرعتبهآنازاستفادهمثبت،اثراتبهتوجهبا

.استداشتهقبولیقابلعملکردامروزتاوگرفتقرار(102و101شمارهبزرگراهبویژه)هابزرگراه

تجربه کشور کانادا

 دهیبهبود وضعیت روسازی و افزایش عمر خدمت

 آیندهبه عنوان اصلی ترین گزینه نگهداری در

اثرات 
مثبت

ایالت آتالنتیک



نام محور 

کارفرما

مشاور طرح

خالصه مطالعات محور بیرجند - خوسف

بیرجند - خوسف و محور قائن - گناباد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

اطالعات طراحی

4186100 ترافیک )محور هم ارز(

شن زدگی نسبتاً زیاد، عریان شدگی،ترک های طولی و عرضی و خرابی سازه ای نسبتاً کم وضعیت خرابی ها

عکس خرابی

تجربه این مشاور 



تجربه این مشاور



تجربه این مشاور



آنالیز 
اقتصادی 

محاسبه هزینه تولید یک مترمربع آسفالت حفاظتی مایکروسرفیسینگ

ارزیابی صرفه اقتصادی 
استفاده از 

مایکروسرفیسینگ 

آنالیز چرخه عمر

محاسبه هزینه تولید سایر 
گزینه های بهسازی



آنالیز اقتصادی

قیمت کل  )میلیون ریال(مقدارقیمت واحدواحدموقعیت

204,000140002,856متر مربعتراش و جایگزینی آسفالت توپکا به ضخامت 5 سانتی متر

2,856قیمت کل )میلیون ریال(

قیمت کل  )میلیون ریال(مقدارقیمت واحدواحدموقعیت

107,000140001,498متر مربعروکش اسفالت نازک پلیمری 2.5 سانتی متری

1,498قیمت کل )میلیون ریال(

قیمت کل  )میلیون ریال(مقدارقیمت واحدواحدموقعیت

161,000140002,254متر مربعبازیافت گرم درجا به ضخامت 5 سانتی متر

2,254قیمت کل )میلیون ریال(

قیمت کل  )میلیون ریال(مقدارقیمت واحدواحدموقعیت

46,00014000644متر مربعمایکروسرفیسینگ

644قیمت کل )میلیون ریال(

قیمت کل  )میلیون ریال(مقدارقیمت واحدواحدموقعیت

181,000140002,534متر مربعروکش توپکا به ضخامت 5 سانتی متر

2,534قیمت کل )میلیون ریال(

بازیافت گرم درجا

روکش توپکا 5 سانتی متر

مایکروسرفیسینگ

 روکش نازک پلیمری

محور فرضی به طول 1 کیلومتر

تراش و جایگزینی و روکش توپکا 5 سانتی متر



مقایسه هزینه های چرخه عمر روش های نگهداری 
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میکروسرفیسینگ بازیافت گرم درجا به 
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روکش الیه نازک پلیمری لکه گیری و جایگزینی 
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هزینه چرخه عمر

ی دهد از نگهداری روسازی را کاهش مناشی استفاده از مایکروسرفیسینگ هزینه های 



رم با مخلوط گمقایسهرا در مایکروسرفیسینگمحیطیزیستتأثیراتشکل زیر 

.دهدمینشان پلیمربا شدهاصالحگرم آسفالتیمخلوط همچنینو آسفالتی

اهمیت استفاده از مایکروسرفیسینگ ازنظر زیست محیطی



استان همدان

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان مرکزی

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان مرکزی

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان قم

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان قم

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان کرمان

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



استان کرمان

تصویر مایکروسرفیسینگ

اجرا شده در کشور



امیزان شیارشدگی یک روز پس از اجر

 سطح نهایی در زمان اجرا

 ا چند دقیقه پس از اجرسطح نهایی در

 دقیقه پس از اجرا20سطح نهایی در زمان

نظارت بر عملیات اجرایی



کنترل ضخامت الیه اجرا شده

لبافت نهایی سطح پس از گیرش کام

 سطح نهایی در زمان اجرا

کنترل ضخامت در محل شیارشدگی

نظارت بر عملیات اجرایی



تأمین ایمنی پس از اجرا

 متوالی در محل اتصال دو اجرای پاکسازی سطح در محل

 نظارت مستقیم بر اجرای عملیات

 اجراتأمین ایمنی پس از

نظارت بر عملیات اجرایی



نظارت بر عملیات اجرایی



یکپخش ماسه جهت بازگشایی سریع ترافیک و جلوگیری از خرابی های اولیه در اثر عبور تراف

نظارت بر عملیات اجرایی



اوضعیت محور شش ماه پس از اجر



تولید و کنترل مصالح سنگی



مصالح سنگی              
:معادن-1
(:آبرفت)معادن رودخانه ای -1

قلوه سنگهای درشت و سن و ماسه طبیعی

:معادن سنگ کوهی-2
سنگ های حاصل از انفجار صخره و مصالح واریزه ای

ه مصالح مصالح سنگی شکسته شده به دلیل قابلیت باربری و استقامت بیشتر نسبت ب
.در اولویت استفاده در عملیات راهسازی قرار دارد( رودخانه ای)گردگوشه 

البته در برخی موارد به دلیل شرایط اقتصادی یا نبود معدن مناسب به ناچار باید از 
مصالح رودخانه ای استفاده کرد که باید جهت افزایش استقامت و ظرفیت برابری 

.  بیشتر شکستگی مناسب را در این مصالح ایجاد کرد



:مصالح سنگی تولید شده می باید

مصالح سنگی که برای ساختن انواع آسفالت به کار می رود باید دارای مشخصات 
.ویژه ای باشد

:مشخصات مورد نظر عبارتند از 
دانه بندی ، سختی ، دوام ، تمیزی، شکل دانه ها و کیفیت سطح دانه ها

مصالح باید سخت،محکم،بادوام،تمیز،مکعبی شکل و عاری از هرگونه مواد آلی ، -
رسی ، شیستی، پوشش خاکی و دانه های سست بوده

سنگدانه ها پس از شسته شدن سرند شده و حداقل به سه قسمت دانه درشت ، -
.دانه متوسط و ریزدانه تفکیک شود

و به ( اساس قیری،بیندر)استفاده از ماسه طبیعی فقط برای قشر های زیرین -
میزان محدود مجاز می باشد و باید دارای دانه بندی منظم و پیوسته باشد، ماسه 

. طبیعی بایستی بدون خاک، مواد آلی ، رسی ، نمکی و یا ناخالصی باشد



:انتخاب معدن-2
:معدن سنگ کوهی(الف

بهترین سنگ برای تهیه آسفالت سنگهای آهکی  و ترجیحاً روشن و شفاف که )
.(جسم راه بهتر قابل رویت باشد

در چسبندگی قیر به مصالح، سختی متوسط و مقاومت نسبتاً کم: خصوصیاتی نظیر
.برابر عوامل جوی و پایداری این مصالح مناسب می باشد

به علت سختی باال، خوردگی و استهالک سنگ شکنها، سرند : سنگ های آذرین
ها و سایر قسمت های کارخانه آسفالت ، همچنین دوام و پایداری باال آنها نسبت به 

.مناسب نمی باشد... عوامل جوی ، کم بودن چسبندگی قیر به مصالح و 
بخاطر ساختار ورقه ای و الیه ای آنها دارای سطوح ضعیف و : سنگ های دگرگونی

.شکننده می باشند و برای آسفالت مناسب نمی باشد



:مراحل مختلف استخراج مصالح از معدن 

حفاری از لبه 

حفاری به وسیله انفجار

حفر گمانه



:مراحل مختلف استخراج مصالح از معدن 

حمل مصالح از معدن به سنگ شکن

خرد کردن سنگ ها با به قطعات کوچک تر در سنگ شکن



:مراحل مختلف استخراج مصالح از معدن 

خرد کردن مصالح، شستشو و دپو مصالح



جهت برداشتن از معادن سنگ کوهی پس از باطله برداری سعی شود از نقاطی 
برداشت گردد که رگه های رسی و شیستی و سست در آن کم بوده تا بتوان 

.براحتی آنها را جدا کرد
.سنگ های الشه با صدای بم دلیل بر توپر بودن آنها است

:معادن و منابع شن و ماسه-2
مصالح رودخانه ای به علت ناهمگن بودن و همچنیین در بعضی موارد خاکدار بودن در عمل 

.نسبت به معدن کوهی دارای کیفیت پایین تری قرار دارند

حتی المقدور از قلوه سنگ های رودخانه ای که غالباً مصالح اضافی مانده در شن وماسه  اند 
.استفاده شود



،دوش آب یا ماسه شور (اسکرابر)به منظور جلوگیری از آلودگی مصالح تولیدی ضرورت استقرار قلوه شور 

در مناطقی که مصالح رودخانه ای استفاده می شود و همچنین نصب سرند اولیه جهت جدا نمودن مصالح 

.ریزدانه طبیعی ضروری می نماید



آزمایشهای اولیه مصالح سنگی معدن

معدن سنگ کوهی-1
تشریح نظری جهت شناخت نسبی نوع سنگ و کانی های مصالح معدن-
مقاومت فشاری تر و خشک نمونه مغزه سنگ-
تست مقاومت در مقابل ضربه و خردشدن-
(سرما و گرما، سولفاتها)مقاومت در برابر عوامل جوی -
وزن مخصوص حقیقی، ظاهری و درصد جذب آب-
(جوشاندن تگزارس) ASTM D3625چسبندگی قیر به مصالح در حضور آب-
(آزمایش سایش به روش لوس آنجلس)مقاومت در برابر سایش -
...(دانه های سست، سبک ، ذغال ، لیگنیت و )تعیین میزان مواد مضره -
ه آنتجزیه و آنالیز شیمیایی و تعیین درصد عناصر و اکسید های تشکیل دهند-



معادن و منابع رودخانه ای-1
حفر گمانه و نمونه برداری و برآورد حجم معدن -
تشریح نظری جهت شناخت نسبی نوع سنگ و کانی های مصالح معدن -
دانه بندی اولیه مصالح معدن-
(سرما و گرما ، سولفاتها)مقاومت در برابر عوامل جوی -
(آزمایش سایش به روش لوس آنجلس)مقاومت در برابر سایش -
وزن مخصوص حقیقی ، ظاهری و درصد جذب آب-
(جوشاندن تگزارس)ASTM D3625چسبندگی قیر به مصالح در حضور آب -
تعیین ارزش ماسه ای-
حدود اتربرگ-
تعیین درصد سنگدانه های متورق و دراز-
...(دانه های سست، سبک ، ذغال ، لیگنیت و )تعیین میزان میزان مواد مضره -
تجزیه و آنالیز شیمیایی و تعیین درصد عناصر و اکسید های تشکیل دهنده آن-



آزمایشات مصالح سنگی

ASTM C136-AASHTO T26....................................................................دانه بندی-1

AASHTO T88............................................................................هیدرومتری برای فیلر-2

AASHTO T89,T90...............................................................................حدود اتربرگ-3

AASHTO T176.....................................................................................ارزش ماسه ای-4

ASTM D5821.....................................................................................درصد شکستگی-5

ASTM D4791..........................................................................................تطویل و تورق-6

AASHTO T96..................................................................سایش یه روش لس آنجلس-7

AASHTO T104............................................................ افت وزنی در مقابل سولفاتها -8

ASTM C127........................ تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های درشت -9

ASTM C128.............................. تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های ریز-10



نمونه گیری از مصالح سنگی تسمه نقاله کارخانه آسفالت(الف

البته . ودالبته بعضی از موارد مشاهده شده که می توان از نوار نقاله متحرک نیز نمونه برداری انجام ش
.باید دقت نمونه برداری ذکر شده با حالت های دیگر مقایسه شود



نمونه برداری از دپوی مصالح یا واحد های حمل و نقل مصالح(ب

ویدپازدانهدرشتوریزدانهمصالحمخلوطیاودانهدرشتمصالحگیرینمونهازاستشدهتوصیه
نمونهروشاینبهنیازکهباشدایگونهبهشرایطاگر.گرددخودداریمصالحنقلوحملواحدیامصالح
یاوتمامهنمایندشدهگیرینمونهمصالحکهشودانجامروشیبههاگیرینمونهاستالزمباشدگیری

.باشدمصالحمعینابعادازایمجموعهزیر



ASTM C136-AASHTO T26.......................................................بندیدانه-1



:بندی مخلوط های آسفالت گرمدانه



AASHTO T88..................................................هیدرومتری برای فیلر-2

مبتنی بر این روش. دانه بندی خاکهای ریزدانه را می توان با استفاده از روش ته نشینی تعیین کرد
. دقانون استوکس است که مربوط به سرعت سقوط ذرات کروی شکل معلق در مایعات می باش

.ی شوندذرات بزرگتر سرعت سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری ته نشین م



AASHTO T89,T90....................................................................حدود اتربرگ-3

دون برای خاکهای رس و الی تعریف می شود و قابلیت تغییر شکل یافتن بplasticityپالستیسیته
حدود اتربرگ میزان رطوبت مطابق با رفتار متفاوت رسها و الیها می .خرد شدن خاک است

.خروجی آزمایش حدود اتربرگ پارمتر های زیر می باشند.باشد
LL(Liquid Limit )حدروانی -
PL(Plastic Limit )حدخمیری -
SL(Shrinkage Limit )حدانقباض -



AASHTO T89,T90....................................................................حدود اتربرگ-3

میزان رطوبتی است که در آن رطوبت رفتار خاک بین حاالت LL(Liquid Limit )حدروانی -
.و پالستیک تغییر می کندLiquidسیال 

یک میزان رطوبتی است که در آن رطوبت رفتار خاک بین پالستPL(Plastic Limit )حدخمیری -
.و نیمه جامد تغییر می کند

میزان رطوبتی است که در آن رطوبت رفتار خاک بین نیمهSL(Shrinkage Limit )حدانقباض -
.جامد و جامد تغییر می کند



AASHTO T176.........................................................................ارزش ماسه ای-4

تن ماسه ب. ارزش ماسه ای آزمایشی است که برای تعیین درصد خاک رس در ماسه استفاده می شود
ذرات باعث عدم چسبیدن سیمان به سنگدانه اینزیراباشد 200نباید دارای ذرات ردشده از الک 

تعیین خاک در ماسه این است که آن را در یک لیوان بریزیم  یک روش تجربی برای. می شود
.مقدار گل آلوده شدن آب را بسنجیم

 آزمایشS.Eدارای یک چنین قاعده ای است.

 هرچهS.Eباالتر باشد ماسه تمیزتر و شسته شده تر است.
:در آیین نامه آمده استS.Eحدود زیر برای 

 S.E > 75بتن

S.E > 30اساس

S.E > 25زیر اساس

< S.E 50آسفالت



ASTM D5821..........................................................................درصد شکستگی-5

(لبه های تیز،سطح ناصاف)دانه های شکسته

(لبه های تیز،سطح صاف)دانه های شکسته

(فلبه های گرد،سطح ناصا)دانه های شکسته

(لبه های گرد،سطح ناصاف)دانه های شکسته

(فلبه های گرد،سطح صا)دانه های غیرشکسته

(افگرد گوشه،سطح ص)دانه های غیرشکسته



ASTM D4791.............................................................................تطویل و تورق-6

(سوزنی یا پولکی بودن)تعیین درصد وزنی سنگدانه های معیوب در پر کننده ها 
در این آزمایش روی شکل و بافت سطحی دانه ها مطالعاتی صورت می گیرد، شکل و بافت سطحی یک 

.دانه روی خواص بتن تازه بیشتر از بتن سخت شده اثر دارد
برحسب تعریف ضریب تورق سنگدانه ها عبارت است از درصد وزنی دانه هایی که ضخامت آنها کمتر از 

اندازه متوسط دانه ها باشد و ضریب تطویل مصالح عبارت است از درصد وزنی دانه هایی که طول 0/6
اندازه متوسط دانه ها باشد منظور از اندازه متوسط دانه ها در تعریف باال میانگین 1/8آنها بیشتر از 

.اندازه سوراخ دو الک متوالی است که توسط آنها مصالح را دانه بندی نموده اند



آزمایش لوس آنجلس به منظور سنجش مقاومت سنگدانه های معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش 
ماشین لوس آنجلس یک اسنوانه فوالدی دوار است که در آن تعداد مشخصی گلوله فوالدی ریخته شده . انجام می شود

، نمونه و هنگامی که استوانه می چرخد، یک پره. تعداد گلوله ها به دانه بندی نمونه مورد آزمایش بستگی دارد. است
به این ترتیب اثر ضربه و لهیدگی . گلوله ها را با خود به باال می برد و از آنجا آنها را به طرف مقابل استوانه می ریزد

به پره برخورد سپس محتوای استوانه ضمن سائیده شدن در داخل آن حرکت می کنند تا بار دیگر. ایجاد می شود
بعد از آنکه استوانه به تعداد دورهای مشخصی چرخید، محتوای آن را خارج کرده و . کرده و این سیکل تکرار گردد

.مصالح سنگی را از الک عبور می دهند تا درصدی را که به صورت خاکه در آمده است، مشص کنند

AASHTO T96.....................................................سایش به روش لس آنجلس-7



درشت دانه

ریز دانه





نقش فیلر در مخلوطهای آسفالتی

.فیلر یکی از مهمترین اجرای تشکیل دهنده مخلوط آسفالتی است-
ویژگی های فیلر بکار رفته در مخلوط آسفالتی و همچنین میزان استفاده از آندر طرح

.اختالط بر ویژگی های نهایی مخلوط آسفالتی تأثیر فراوانی خواهد داشت
انستیتو آسفالت به مصالحی از AASHTOو ASTMمطابق با استاندارهای -

.عبور کند200آن از الک نمره % 70جنس مواد معدنی که حداقل 

:مشخصات
عاری از مواد آلی باشد

(  میلیمتر0/002ذرات کوچکتر از )فاقد کانی های رسی
(234نشریه 6-9جدول )دانه بندی مشخص
4کمتر از (در صورت عدم استفاده از آهک هیدراته و سیمان)دامنه خمیری آن 

0/95تا 0/5مابین ( bulk density)وزن مخصوص حجمی



:انتخاب نوع فیلر-
، (AASHTO M303)فیلر اضافی را می توان از گرد سنگهای آهکی،آهک شکفته 

.سیمان و یا سایر سنگهای معدنی تهیه نمود
ه فیلر غبار گیر کارخانه آسفالت در صورتی مجاز است که با مشخصات فوق انطباق داشت

.باشد
ود باید نشانه خمیری فیلر مصرفی، وقتی که از سیمان و آهک شکفته استفاده نمی ش

(PI<4) باشد4کمتر از 

:نقش فیلر
ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب                -5افزایش عمر روسازی                             -1
افزایش مقاومت برشی و فشاری-6افزایش مقاومت در برابر ضربه                  -5
کاهش شکنندگی مخلوط آسفالتی-7افزایش قدرت برابری                            -3
کاهش تغییر شکل نسبی-4



:رفتار فیلر در مخلوطهای آسفالتی
.ذراتی که ابعاد آنها کمتر از ضخامت الیه قیر اطراف سنگدانه ها ست

بدون تماس با اسکلت دانه بندی،درون قیر می نشیند و ماده چسبنده به نام مالت 
.آسفالتی با سختی و غلظتی بیشتر از قیر بوجود می آورند

ذراتی که ابعاد آنها بزرگتر از ضخامت غشاء قیری است، در اسکلت دانه بندی مصالح 
شرکت می کنند و باعث بهبود تماس جانبی سنگدانه ها و قفل و بست بهتر آنها در

:نتایج مصرف بیش از حد فیلر-
کاهش تخلخل 

کاهش تراکم پذیری
کاهش استقامت مخلوط نهایی به دلیل کاسته شدن از اصطکاک داخلی مصالح سنگی

.یکدیگر می شود



:آزمایش های فیلر-
:دانه بندی-الف

AASHTO-T88به روش هیدرومتری  

AASHTO-T100مطابق استاندارد :وزن مخصوص-ب

AASHTO-T100مطابق استاندارد :حدود اتربرگ-ج

:بندی فیلردانه





مشخصات فیلر در مخلوط های آسفالتی

در صورت عدم استفاده از سیمان یا آهک شکفته به عنوان فیلر* 
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