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 چکیده 

با توجه به نقش چشمگیر راه ها در توسعه زیر ساخت حمل و نقل و به تبع آن رشد و توسعه شهرها 

منظور ساخت ،توسعه و یا نگهداری شبکه راه ها می تواند ،استفاده و بهره گیری از فناوری های جدید به 

فراوانی  .عالوه بر افزایش کیفیت خدمت دهی ،کاهش هزینه های چرخه عمر را در پی داشته باشد

استفاده از روسازی راه ها در ایران و جهان مقاله حاضر را به سویی هدایت کرده که در آن روش های 

پس از بیان روش های نوین ارزیابی قیر و ارزیابی با یکدیگر قرار دهد. نوین در روسازی معابر را مورد

آسفالت ،روش ها و فن آوری های نوین ساخت روسازی معابر شامل آسفالت های نیمه گرم ،بازیافت سرد 

آسفالت ،بازیافت گرم آسفالت ،قیر های امولسیون و استفاده آنها در تولید مخلوط آسفالت ،استفاده از 

های آسفالتی با استخوان بندی سنگی ط ستی  به منظور بهبود خوا  مخلوط آسفالت و مخلوپودر ال

تشریح می شود.در هر زمینه معایب و مزایای هر ی  از فناوری ها برای استفاده مدیران و تصمیم گیران 

ه را از نظر فنی شهری ارائه می شود.تا در انتخاب فن آوری های نوین بتوانند با توجه به نیاز بهترین گزین

 ببندند. و اقتصادی مشخص نموده و به کار

 

 راه ، فناوری ، نوین ،روسازیواژگان كلیدی: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 مقدمه 

 بتن آن، تر دقیق لفظ که آسفالت .است آسفالتی روسازی نقلیه وسایل تردد برای معابر روسازی انواع ترین متداول از یکی

 تولید در شده گرفته بکار قیر نوع .آید می وجود به چسباننده ماده عنوان به قیر و یسنگ مصالح اختالط از است آسفالتی

 نقش .کند می ایفا آسفالتی مخلوط دوام و عملکرد در مهمی نقش مصرفی سنگی مصالح بندی دانه و جنس آسفالتی، مخلوط

 رویه الیه از متشکل که روسازی از الیه ره ای سازه نقش . شود می تقسیم ای وظیفه و ای سازه بخش دو به روسازی عملکردی

 میزان که صورتی به زیرین های الیه به نقلیه وسایل عبور از ناشی های تنش توزیع است، زیراساس الیه و اساس، الیه آسفالتی،

 اتفاق حمصال در گسیختگی درنتیجه و شده زیرین ها الیه تحمل حد از کمتر و کند پیدا تقلیل کافی میزان به انتقالی تنش

 تردد ایمنی حفظ جهت کافی اصطکاک تأمین و تردد برای هموار سطح ی  ایجاد روسازی، سیستم ای وظیفه نقشنیفتد. 

 .است نقلیه وسایل

 اصلی هدف .است بوده توجه مورد همواره نیز ها روسازی نگهداری و اجرا تولید، در نوین آوریهای فن و مصالح از استفاده

 .است بوده روسازی تولید های هزینه کاهش همچنین و آسفالتی های مخلوط عملکرد و دوام افزایش شهارو و مصالح جایگزینی

 گرم، روش به بازیافتی آسفالت د، سر روش به بازیافتی آسفالت گرم، نیمه آسفالت کارگیری به شامل ها؛ فناوری این از شماری

 این از برخی کارگیری به که باشد می SMA آسفالتی مخلوط و الستی  پودر حاوی آسفالت امولسیونی، آسفالت کارگیری به

 کاربست، نحوه بیان معرفی حاضر، گزارش از هدف و است داشته شهر بجنورددر  چشمگیری رشد اخیر سالهای در ها فناوری

 آزمایش و روسازی ردعملک بر مبتنی روش ابتدا در راستا این در .است ها آوری فن این از ی  هر کارگیری به مالحظات و مزایا

 . شد خواهند بیان و تشریح مذکور های آوری فن از ی  هر سپس و روسازی ارزیابی نوین روشهای عنوان به شارپ های

 

 روش تحقیق 
توصیفی استفاده می شود و روش ها و فن آوری های نوین ساخت روسازی معابر –در این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی 

گرم ،بازیافت سرد آسفالت ،بازیافت گرم آسفالت ،قیر های امولسیون و استفاده آنها در تولید مخلوط  شامل آسفالت های نیمه

های آسفالتی با استخوان بندی سنگی ط آسفالت ،استفاده از پودر الستی  به منظور بهبود خوا  مخلوط آسفالت و مخلو

 شود.تشریح می شود.در هر زمینه معایب و مزایای فناوری ها مطرح می 

 

 معابر روسازی نوین های روش

 گرم نیمه های آسفالت .1

 و شده جبران ها افزودنی از استفاده از ناشی دمای افزایش گرم، نیمه های مخلوط ساخت آوری فن ظهور با اخیر، های سال در

 قیمت ناگهانی افزایش با اخیر سالهای در .است شده فراهم مخلوط ساخت در تراشه بیشتر های درصد از استفاده امکان نیز

 ساخت برای تالش نیز آسفالت صنعت در .است یافته گسترش نفتی های فرآورده مصرف کاهش برای شها تال نفت، جهانی

 .است گسترش حال در قیر جایگزین مواد از استفاده و متداول گرم مخلوطهای از تر پایین دماهای در مناسب باکیفیت مخلوط

 از استفاده با روش این در .کرد اشاره گرم نیمه های مخلوط ساخت آوری فن به توان می مخلوط ساخت نوین روشهای ازجمله

 ی درجه 50 تا 20 میزان به مخلوط ساخت برای اختالط دمای مخلوط، ساخت فرآیند در اصالحات برخی انجام یا ها افزودنی

 مخلوط نامناسب عملکرد به راجع هایی نگرانی مختلف، محققان تحقیقات نتایج اساس بر حال بااین .یابد می کاهش گراد سانتی

 .است شده گزارش رطوبت برابر در روش این به شده ساخته های مخلوط حساسیت و خستگی برابر در

 از بیشتری درصدهای از استفاده امکان مخلوط، ساخت دمای کاهش و گرم نیمه های مخلوط ساخت روشهای از استفاده با

 ی تازه قیر مقدار کاهش در میتواند قیر مقادیر بودن دارا دلیل به تراشه .است شده میسر آسفالتی های طمخلو ساخت در تراشه
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 حفظ راستای در ندارد، صنایع سایر در کاربردی که ماده این از استفاده همچنین. باشد مفید مخلوط ساخت برای دنیاز مور

 از . میشود کاسته طبیعت در تراشه انباشت از دیگر طرف از و دهش طبیعی سنگدانه مصرف کاهش به منجر و بوده زیست محیط

 با .است پذیر توجیه نیز اقتصادی ازنظر ماده این از استفاده طبیعی، های سنگدانه به نسبت تراشه کمتر قیمت دلیل به طرفی

 مقاومت خستگی و دگی خور ترک برابر در که میشود مخلوطی ساخت به منجر مخلوط ساخت در تراشه از استفاده حال این

 (4931)فالحی ، .داشت خواهد تراشه بدون های مخلوط به نسبت کمتری

 

 مخلوط خواص بر آن اثرات و گرم نیمه آسفالت از استفاده تاریخچه -1-2

 در راه قطعه اولین و گرفت قرار بررسی مورد آزمایشگاهی مقیاس در 1996 سال در و آلمان کشور در بار اولین برای روش این

 اولین و شد آغاز 2002 سال از کانادا و امریکا در تحقیقات این . گردید اجرا گرم نیمه آسفالت روش به کشور آن در 1999 سال

 عنوان به .است گسترش حال در سرعت به و اجراشده روش این به کانادا در 2005 سال در و امریکا در 2004 سال در هها را

 افزایش درصد 30 به 0 از گرم نیمه آسفالت های مخلوط تولید میزان ، 2010 تا 2007 های سال فاصله در اوهایو ایالت در مثال

 .است یافته

 با که چرا شد عملی نیز مخلوط در تراشه باالتر های درصد از استفاده امکان گرم، نیمه های آسفالت ساخت آوری فن ظهور با

 تا شود می سبب امر این .شود می کندتر آسفالتی مخلوط ساخت دفرآین در قیر شدگی پیر ، تراکم و اختالط دمای کاهش

 فن این از استفاده با مختلفی های راه اخیر سالهای در .یابد کاهش برودتی و خستگی های ترک به نسبت مخلوط حساسیت

 .است انجام لحا در گرم نیمه آسفالت های مخلوط عملکردی خوا  بررسی درزمینه ای گسترده تحقیقات و شده ساخته آوری

 .است ه شد انجام گرم نیمه آسفالت روش به شده ساخته های مخلوط عملکردی مشخصات تعیین راستای در مختلفی تحقیقات

 چراکه است قرارگرفته بررسی مورد گرم نیمه مخلوط ساخت های روش و تراشه از همزمان ی استفاده اثر موارد از بسیاری در

 و کوپلند .است مخلوط ساخت در تراشه بیشتر مقادیر از استفاده امکان گرم، نیمه های لوطمخ ساخت ی عمده مزایای از یکی

 جدا قیر که اند داده نشان تراشه با شده ساخته گرم نیمه و گرم های مخلوط از شده جدا قیرهای بین ای مقایسه در همکارانش

 مشابه گرم مخلوط به نسبت گرم نیمه های مخلوط در قیر کیفیت لذا .است گرم مخلوط از تر نرم گرم نیمه مخلوط از شده

 (4934.)بهروزی خواه ، است شده حفظ بیشتر

 

 . معایب و مزایا آسفالت نیمه گرم1-3

 مورد و مطلوب بسیار محیطی زیست جنبه از تنها نه گرم نیمه آسفالت تولید که دهد می نشان فوق های بررسی و تحقیقات

 مواردی در و بوده رایج های گرم آسفالت مشابه قبولی قابل حد تا نیز کارپذیری و عملکردی خوا  لحاظ از بلکه است، توجه

 .است داده نشان خود از گرم آسفالت به نسبت بهتری خوا  نیز

 : کرد اشاره زیر موارد به توان می گرم نیمه آسفالت تولید مزایای ازجمله
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 مزایای تولید اسفالت نیمه گرم-1جدول

مزای
 ا

 کاهش کربن دی اکسید- کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

 کاهش بخارات ناشی از تبخیر قیر و فراورده های وابسته-

 کاهش مصرف سوخت به دلیل کمتر بودن دمای ساخت مخلوط -

امکان استفاده از درصدهای بیشتر تراشه ی اسفالت به واسطه نیاز کمتر به پوشش سنگدان - افزایش سهولت ساخت

 و سهولت متراکم سازی های

 پیرشدگی کمتر قیر در فرایند ساخت مخلوط -

 امکان احداث کارخانه تولید آسفالت در نزدیکی مناطق شهری به واسطه آلودگی کمتر -

 قیر گرانروی کاهش به واسطه راحت کارپذیری - افزایش سهولت اجرا

 راحت پذیری تراکم-

 سرد هوای در اجرا امکان -

 دما کاهش ه واسطهب کار راحتی -

 هوا و مخلوط بین دمایی تبادل کاهش دلیل به طوالنی تر فواصل در حمل امکان -

 ساخت از پس اولیه ساعات در دهی خدمت امکان و مخلوط شدن سرد زمان کاهش -

 انرژی کمتر مصرف - کاهش هزینه های اقتصادی

 کمتر دمای دلیل به آسفالت حمل و تولید وسایل برای کمتر پوشش -

 

 تولید های روش برخی بابت از نیز هایی نگرانی شد، اشاره آن به باال در که گرم نیمه آسفالت از استفاده فراوان مزایای کنار در

 :است زیر شرح به که دارد وجود گرم نیمه آسفالت

 
 معایب تولید آسفالت نیمه گرم -2جدول

ب
معای

 

 ت به دلیل دمای پایینپیرشدگی کمتر قیر در فرایند ساخ  - شیار شدگی

  افزایش پتانسیل عریان شدگی به دلیل رطوبت

  کمبود داده های میدانی برای ارزیابی

  دوام کم مخلوط در مجاورت آب

  عملکرد نسبتا ضعیف تر مخلوط در دماهای پایین

  نامناسب بودن خوا  فیزیکی و مکانیکی

  گرم گران بودن برخی افزودنی های آسفالت نیمه

  نیاز به افزایش زمان اختالط در برخی روش ها

 

 
 آسفالت سرد بازیافت -2

 و اساس قشرهای بدون یا با آسفالتی الیه مصالح کردن خرد و تراشیدن زدن، شخم کندن، عملیات آسفالت سرد بازیافت

 آسفالت کارخانه ی  در یا و راه سطح در و پروژه محل در مجدد فرآوری از بعد مصالح این .د میشو شامل را موجود زیراساس

 در و بادی خاکستر یا و آه  سیمان، مانند موادی بدون یا با قیر کف یا و قیر امولسیون نظیر قیری مواد با اختالط و مرکزی

 در رددا ای سازه عملکرد که محصولی تولید نهایتا   و حرارت از استفاده بدون و محیط دمای در جدید، سنگی مصالح لزوم صورت

 روکش سطحی آسفالت یا آسفالتی بتن با محور ترافیکی شرایط تناسب به معموال  قشر این . میشود متراکم و پخش راه سطح

 (4931،کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان( .شود می
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 :میشود انجام ای کارخانه یا و درجا روش دو با طورکلی به سرد بازیافت

 درجا بازیافت :الف

 .ش کلیه عملیات بازیابی به صورت درجا و در محل با ی  سری ماشین آالت، پشت سر هم انجام می شوددر این رو

در طی بازیافت بخش یا تمام الیه آسفالتی و سنگدانه ای روسازی تراشیده خرد می شود سپس این مصالح دانه بندی شده، با 

 (4931)فالحی،.تراکم می گردداضافه شدن مواد قیری و دیگر افزودنی ها در سطح راه پخش و م

 

 
 بازیافت سرد درجا-1تصویر

 

 بازیافت کارخانه ایب:

شدن و میکس ابتدا مصالح موجود سطح روسازی کنده شده و به کارخانه مرکزی حمل می شود و پس از خرد کردن، فراوری  

 (4931)فالحی ،.شدن با قیر و مواد دیگر دوباره به محل پروژه حمل شده و پخش و متراکم می شود

 

 
 .بازیافت سرد كارخانه ای2تصویر

 

 بازیافت سردمزایای -2-1

 ری از آلودگی زیست محیطیکاهش و جلوگی

  حفظ منابع طبیعی از طریق استفاده مجدد از مصالح موجود -

  جویی در مصرف انرژی و امکان استفاده از مصالح سنگی سرد و مرطوبصرفه -

  های غیرچسبنده روسازی با دامنه خمیری زیادامکان استفاده و اصالح مصالح سنگی الیه -

  فظ رقوم پروژه و بدون افزایش ضخامت روسازیافزایش کیفیت روسازی با ح -

  ای و غیرآسفالتی روسازی از طریق افزودن مواد قیریتثبیت و تقویت مصالح دانه -

  های انعکاسی و حرارتی روسازیحذف کلیه ترک -

اساس تثبیت  افزایش مقاومت سیستم روسازی در مقابل یخبندان و رطوبت از طریق تبدیل مصالح غیرآسفالتی موجود به -

  شده قیری و یا سیمانی
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سازی از روی محور موجود و یا از روی محور روسازی شده به ویژه در فرآیند های سنگین عملیات راهکاهش تردد کامیون -

  بازیافت درجا

  نیاز به احداث راه دسترسی و انحرافی از طریق باز نگهداشتن راه به روی استفاده کنندگانعدم -

 از به محل تخلیه و انبار کردن مواد زائدنیعدم -

  تأمین اهداف بهسازی -

  برداری و نگهداری راهکاهش مخارج بهره -

 سرعت اجرای طرح)سایت هزار و ی  دانشجو(-

 
 معیارهای انتخاب بازیافت سرد -3جدول 

 درجه سانتی گراد باشد. 41دمای محیط نباید کمتر از - شرایط آب و هوایی

 ضخامت روسازی کم- مصالح روسازی نوع و کیفیت

 شرایط ضخامت روسازی کافی وقتی مشکالت سازه ای را به قشر اساس محدود شود.-

زمانی که روسازی اسفالتی به شدت آسیب دیده و ترک های طولی و عرضی ناشی از پدیده خستگی به -

 وجود امده

رطوبت الیه های روسازی و وضعیت 

 زهکشی

 از عدم تخلیه اب و زهکشی نامناسب باشدخرابی هایی که ناشی -

مصالح ریزدانه روسازی موجب کاهش کیفیت سازه ای و زهکشی شده است بازیافت سرد کارخانه ای  -

 مناسب است.

 درشرایطی که تورم الیه روسازی در مقابل یخبندان باشد بازیافت سرد گزینه مناسبی نیست.- تورم و انبساط الیه های روسازی

 خاک بستر روسازی ارزیابی شود.CBRباید قابلیت های الیه های روسازی با توجه به وضعیت ترافی  و - ح پروژه مورد بازیافتدوره طر

تامین عبور و مرور ترافی  در محدوده عملیات اجرایی بازیافت در راههای که کل عرض سواره رو و شانه - ترافی  دوره عملیات بازیافت سرد

 د.های آن محدودیت دار

 متر محدودیت ایجاد می کند.011درصد در طول  1شیب های تند طولی بیشتر از - وضعیت هندسی محور محدوده

 وقتی راه در سایه است افزایش مدت عمل اوری مخلوط باید مدنظر قرار گیرد.-

 برای بازیافت سرد طرح های با مساحت کم مقرون به صرفه نیست.-

 بازیافت سرد درجا عملی نیست. تغییر عرض اجرای عملیات در حین-

 

 

 بازیافت آسفالت گرم-3

 شده تعیین ضخامت شرح به آسفالتی، غیردمصالح بدون یا با موجود روسازی از شده برداشت آسفالت آن طی که است عملیاتی 

 یا و قیری مواد اب اختالط و بندی دانه و شدن خرد و شکستن از بعد نظارت، دستگاه دستورات مطابق و اجرائی های نقشه در

 به محل در یا و آسفالت مرکزی کارخانه ی  در جدید، گرم آسفالت یا و جدید سنگی مصالح بدون یا با کننده جوان ترکیبات

 و مدیریت سازمان( میشود کوبیده و پخش راه سطح در و تولید آسفالتی بتن و گرم آسفالت مشخصات مطابق و گرم طریق

 (5831، کشور ریزی برنامه

 

 كاربرد و همیتا -3-1

 یکی درجا، یا ای کارخانه گرم بازیافت روش جمله از مختلف، روشهای از استفاده با آسفالتی های روسازی بازیافت کلی طور به

 :از عبارتند ها گزینه این .میرود کار به بازسازی یا و بهسازی ترمیم، برای معموال  که است هایی گزینه از

 گرم؛ بازیافت -

 سطحی؛ فتبازیا -
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 سرد؛ بازیافت -

 قیری؛ مواد و سنگی جدید کامال   مصالح با بازسازی -

 ضخیم؛ تقویتی روکشهای اجرای و مرمت -

 کم ضخامت با تقویتی روکشهای اجرای و مرمت -

 میلیمتر؛ 25 حداکثر ضخامت با روکش یا و روکش بدون مرمت -

 سطحی؛ آسفالت روکش با مرمت -

 دورهای؛ نگهداری عنوان به معمولی مرمت -

 .روشها سایر -

 و فنی مالحظات نظر از باید فوق های گزینه کلیه پروژه، هر برای بهسازی جهت گرم بازیافت انتخاب از قبل که است بدیهی

 (5831سازمان ملی استاندارد ایران،).گیرد قرار ارزیابی مورد اقتصادی

 

 .انواع روش بازیافت گرم3-2

 ای کارخانه روشالف:

 حمل گرم آسفالت مرکزی کارخانه ی  به را RAP یا آسفالتی خرده مصالح است، برخوردار بیشتری پیشینیه از که روش ینا در

 آسفالت درنهایت که میکنند مخلوط جدید سنگی مصالح با لزوم صورت در و کننده جوان مواد یا و جدید خالص قیر با را آن و

 اینکه برحسب روش این در مصرفی RAPمصالح  درصد  .میدهد تشکیل RAP مصالح را آن از بخشی که میشود تولید گرمی

 این پیشرفته های تکنولوژی از استفاده با که است متغیر درصد 70 تا درصد 20 از باشد ای استوانه یا ای مرحله نوع از کارخانه

 .یابد افزایش درصد 100 تا درصد 90 به میتواند رقم

 نیز را زیر های خرابی مرمت نتیجه در که است بیشتر درجا بازیافت ضخامت از بازیافت مورد روسازی ضخامت روش این در

 :میسازد پذیر امکان

  راه؛ سازهای توان افزایش -

  روسازی؛ آسفالتی غیر الیههای یخبندان از ناشی حساسیت کاهش -

  متوسط؛ شدت با انقباضی و انعکاسی ترکهای مرمت -

  کم؛ شدت با بارگذاری از ناشی عرضی و طولی ترکهای مرمت -

 (5831)سازمان ملی استاندارد ایران، سطحی؛ وآسیبدیدگیهای معایب اصالح و مرمت -

 

 درجا روش -ب

 برداشته دوار های زن شخم با حرارت توسط شده نرم آسفالت و میشود داده حرارت موجود آسفالت سطح ابتدا روش این در

 ساز، جوان ماده یا و قیر سنگی، جدید مصالح با اختالط ضمن لزوم صورت در و آسفالت کننده مخلوط دستگاه داخل به و شده

 اجرا الیه این روی نیز جدید گرم آسفالت الیه ی  معموال  که میشود، متراکم و پخش راه سطح روی حاصل گرم آسفالت مخلوط

 تا گاهی درجا روش در بازیافت عمق کثرحدا .میگردد انجام عبور بار دو یا ی  طی و درجا صورت به عملیات این تمام .میگردد

 برخودار وکافی الزم باربری توان از روسازی که است آن به محدود درجا روش از استفاده  .است افزایش قابل نیز میلیمتر 75

 .گردد امکانپذیر سانتیمتر،5 حدود بازیابی، ضخامت حداکثر با زیر مشروحه سطحی های خرابی ترمیم و اصالح تا باشند

 نقلیه، وسایل حرکت جهت در شده ایجاد موج های و افتادگی شیار شامل عرضی و طولی شکل های تغییر صالحا -

 سطحی؛ زهکشی و عرضی شیب اصالح

  انعکاسی؛ ترکهای موقت حذف -
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  کم؛ خیلی شدت با حرارتی ترکهای و بارگذاری از ترکهای مرمت -

  آسفالت؛ قیر افزایش بدون هاساز جوان مصرف با موجود آسفالت شده اکسیده قیر احیاء -

 لغزش ترکهای مرمت ؛ -

  زدگی؛ قیر و لغزشی تاب اصالح -

 (5831)سازمان ملی استاندارد ایران، .آسفالت کیفیت افزایش و بندی دانه اصالح -

 
 مزایای بازیافت گرم-3-3

 و ای کارخانه گرم بازیافت در قدیمی روسازی قیری مواد و سنگی مصالح از ای عمده بخش مصرف از ناشی طبیعی منابع حفظ

 آن به باید نیز را زیر امتیازات سایر که میشود محسوب فرآیند این امتیاز مهمترین از درجا گرم بازیافت در مصالح این کلیه یا

 :افزود

  روسازی؛ ضخامت در جزیی تغییر یا و تغییر بدون روسازی مقاومت افزایش -

 ناهمواری افتادگی، شیار آسفالتی، رویه از سنگدانه ها شدن جدا دهپدی زدگی، قیر شامل سطحی آسیب دیدگی اصالح -

 شکلها؛ تغییر و ها

  لغرشی؛ تاب افزایش -

 خالص قیر مشخصات  با آن انطباق و سازها جوان با روسازی موجود شده سخت قیر شیمیایی و فیزیکی خوا  اصالح -

 آن؛ خستگی تاب بهبود و آسفالتی رویه دوام افزایش نتیجه در و

 راه؛ هندسی شرایط با سازگاری نتیجه در و رقوم این جزئی تغییر یا و راه سطح رقوم داشتن نگه ثابت -

  محیطی؛ زیست آلودگی کاهش -

 مواد؛ این برای تخلیه محل به نیاز عدم و زاید مواد و ضایعات تولید کاهش -

 (5831ندارد ایران،)سازمان ملی استا.عملیات اجرای سرعت افزایش و انرژی و هزینه در جویی صرفه -

 

 . معایب بازیافت گرم3-4

 و کردن گرم و شده بازیابی مصالح مصرف از ناشی ای کارخانه گرم بازیافت محیطی زیست آلودگی باید فوق امتیازات مقابل در

 وریادآ بالعکس و مصرف محل به کارخانه از را عمومی ترافی  جریان در جزیی اختالل نیز و گرم آسفالت به آن تبدیل

 (5831)سازمان ملی استاندارد ایران ،.شد

 

 قیری نهای امولسیو-4

مولسیون قیر ی  محلول از قیر در آب است که بوسیله امولسیون سازی پایدار می گردد و از ته نشین شدن قیر در 

اتومبیل سازی  در آن زمان صنایع .بوسیله هیو الن مکی ثبت شد 5311اولین امولسیون قیر در سال  .می شود جلوگیری آب

سال از بوجود آمدن آن می  38حال که بیش از  .رونق زیادی پیدا کرده بودند و تعداد زیادی جاده در حال شاخته شدن بود

علی رغم مزایای مهم این روش هنوز از آن  .می شود گذرد این تکنولوژی هنوز هم بهترین تکنولوژی برای راهسازی محسوب

 .ه نمی شود و از روشهای نوین اجرای آن نیازاطالعات کاملی در جامعه فنی ارائه نشده استبه درستی در کشور ما استفاد

هر امولسیون از ی  سیستم با دو فاز غیر قابل امتزاج تشکیل میشود. یکی از دو فاز به صورت گلبول و یا گلوله های کوچ  در 

د، فاز داخلی نامیده می شود و فازی که اطراف این گلوله داخل فاز دیگر پراکنده است. فازی که به صورت گلوله کوچ  میباش

های را فرا گرفته بنام فاز خارجی یا فاز پیوسته موسوم است در هر امو.لسیون به روشهای مختلف میتوان مشخص نمود که 

یوسته و آب فاز روغن فاز عیر پ "آب-در-روغن"کدام فاز پیوسته و کدام فاز غیر پیوسته است. به عنوان مثال در امولسیون
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آب می باشندکه فاز غیر پیوسته  -در-پیوسته را تشکیل می دهد. امولسیون های قیر به طور کلی از نوع امولسیون های روغن

 .را گلوله های کوچ  قیر که در آب پراکنده اند تشکیل می دهد

 

 های قیر روشهای تهیه امولسیون-4-1

 : قیر مورد نیاز راهسازی متداول است که عبارتند ازامروزه دو روش تجارتی جهت تهیه امو لسیون 

 روش آسیاب کلوئیدی -الف 

آسیاب کلوئیدی از ی  میله که درون ی  استوانه قراردارد تشکیل شده است فاصله بین میله و جدار داخلی استوانه حدود 

یقه گردش می کند.جهت تهیه فوت در دق 58888میلیمتر است. میله داخل استوانه به کم  برق و با سرعت  1/8-8/8

امولسیون محلول داغ امولسیون سازدر آب و نیز قیر گرم را با نسبتهای مشخص و بطور جداگانه در آسیاب کلوئیدی که در 

حال چرخش می باشد وارد می کنند و از طرف دیگر آسیاب امولسیون قیر که حالت کامال  یکنواخت دارد خارج می گردد.به 

 .لیتر امولسیون قیر تهیه نمود 58888تا  ی می توانکم  آسیاب کلوئید

 
 روش مخلوط کردن سریع -ب

در این روش قیر داغ را وارد محلول رقیق قلیائی می کنند و عمل امولسیون سازی با فعل و انفعالیکه بین اسیدهای آلی موجود 

مقدار معینی آب که درجه حرارت  -388ه در قیر و قلیایی محلول انجام می شود صورت می گیرد.طرز عمل بدین نحو است ک

لیتری وارد می کند.مخلوط کن مجهز به ی  دستگاه به هم  5188آن تا نزدی  نقطه جوش رسیده باشد در ی  مخلوط کن 

بهم زن نبایستی در مرکز مخلوط کن نصب شود زیرا تولید گرداب می نماید.  .زن با پروانه هائی است که سریعا  می گردند

بهم زن در فاصله کمی دورتر از مرکز مخلوط کن نصب می شود . قلیا به همراه آب وارد مخلوط کن شده و سپس قیر معموال  

درجه سانتی گراد حرارت داردآهسته ولی مداوم به همراه بهم زدن پیوسته وارد مخلوط کن می شود.  588گرم که حدود 

آسیاب کلوئیدی نبوده در معرض هوا قرار دادن امولسیون سبب  امولسیونی که به این روش تهیه می شود به یکنواختی روش

 .تبخیر آب آن شده و منجر به پوسته بستن و یا لخته شدن امولسیون می گردد

اختالف اساسی این دو روش در این است که در روش آسیاب کلوئیدی امولسیون به طور مداوم تهیه میشود در صورتیکه در 

 .ون در تعدادی ظروف مجزا تهیه میشودروش مخلوط کن سریع امو لسی

 

 قیر در راهموارد استفاده امولسیونهای  -4-2

 اندود نفوذی و سطحی -الف

برای اجرای الیه های اندود نفوذی و اندود سطحی، استفاده از امولسیون های قیر ساده تر و مطمئن تر از قیرهای مایع متداول 

ذی ( قیرهای خالص ) اندود سطحی( ، چون در این دو مورد دفع آب بعد از می باشد. قیرهای مایع ) اندود سطحی و نفو

شکستن امولسیون اشکال خاصی پدید نمی آورد، و گذشته از این گرم کردن بیهوده است و برخالف قیرهای مایع خطر 

 .محبوس شدن حاللهای خطرناک وجود ندارد

 
 آسفالت سطحی -ب

ولسیون های قیر )بخصو  امولسیون های کاتیونی ( ساده تر و مطمئن تر از جهت اجرای آسفالت سطحی، استفاده از ام

قیرهای مایع متداول می باشد. در حقیقت استفاده از امولسیون های کاتیونی، موجب کاهش اشکاالت کار در مناطق سرد و 

دن سطحی معموال  به علت مرطوب می گردد. برای تثبیت این امولسیون ها نیازی به تبخیر آهسته حالل فرار نیست.چسبی

خیس شدن مصالح دانه ای بوسیله آب موجود در امولسیون بهتر صورت می گیرد. برعکس ی  ماده چسبنده گرم در تماس با 
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مصالح ) گرم نشده ( تمایل به انعقاد دارد اب امتیاز اخیر امولسیونها در حالتی که مصالح از نوع اسیدی شند) سیلیس، 

 .ستکوارتزیت ( بارزتر ا

 
 ساختن بتن آسفالتی-ج

ساخت بتن آسفالتی بکم  امولسیون های قیر امکان پذیر می باشد لیکن قابل اجرا نمودن روش استفاده به مراتب مشکلتر از 

حاالت قبلی است . الزمه این امر همکاری بسیار نزدی  سازنده و استفاده کننده امولسیون است. اشکاالتی که ممکن است بتن 

اشته باشد می توان به مواردی مانند ، اندود ناقص دانه ها در اثر شکستن پیش از موعد حین اختالط ، تلف شدن آسفالتی د

امولسیون در اثر جریان در مخلوط کن ، کافی نبودن شکل پذیری، کافی نبودن تراکم و عدم پایداری کافی در دراز مدت اشاره 

 .کرد

 
 الیه های اساس و زیر اساس -د

وزارت عمران فرانسه دفترچه راهنمایی برای ساختن و بکاربردن اندودهای غلیظ امولسیونی برای الیه های  5391 در دسامبر

اساس و زیر اساس منتشر کرد. مشخصات مورد لزوم مصالح دانه ای شبیه مشخصات مصالح مورد استفاده در اندودهای غلیظ 

 (5833.)کانون مشاوران صنعتی ایران،ت گیردگرمی می باشد. تولید اجبارا  باید در کارخانجات صور

 

 اسفالت های حاوی پودر الستیک-4

 فرسوده الستیکهای بازیافت .است شده تبدیل محیطی زیست معضل ی  به اخیر های سال در خودروها فرسوده های الستی 

 دو طی لذا .نیست قبول قابل سطح در نیز بازیافتی محصول کیفیت و بوده زیاد هزینه صرف مستلزم ها آن از مجدد استفاده و

 فرسوده الستی  .است بوده معابر آسفالتی های روسازی در آنها استفاده فرسوده های الستی  عمده مصارف از یکی اخیر دهه

 دو به آسفالتی مخلوط به الستی  پودر افزودن فرآیند . شوند می اضافه آسفالتی مخلوطهای در شده خرد صورت به عمدتا  

 اضافه نها آ به قیر سپس و میشود مخلوط ای انه سنگد مصالح با الستی  پودر خش  روش در .میشود انجام تر و خش  صورت

 . میشود تولید الستی  پودر حاوی آسفالتی مخلوط و شده

 این به معموال   الستی  پودر با شده اصالح قیر تولید روش .میشود اصالح الستی  پودر شدن افزوده با قیر ابتدا تر روش در

 .شوند می آمیخته باهم ساعت چند تا ی  مدت به گراد سانتی درجه ۰۸۱ از باالتر دمای رد الستی  پودر و قیر که است صورت

 آسفالتی مخلوط آن دنبال به و قیر افزایش مقاومت باعث و دهد می د بهبو را سازی راه قیر خوا  قیر در الستی  پودر وجود

 های ط مخلو انرژی جذب خوا  الستی ، پودر افزودن .میشود دتی برو های ترک و خستگی یترکها شدگی، شیار برابر در

. دهد می د بهبو پایین و متوسط باال، دمایی محدوده سه هر در را آسفالتی مخلوط عملکرد و بخشیده بهبود شدت به را آسفالتی

 دیبایی، ( است شده معرفی قیر وزنی رصد د ۰۱ ات ۰۱ حدود مختلف تحقیقات در قیر به الستی  پودر افزودن مطلوب درصد

5835) 

 تعیین نقش نهایی محصول کیفیت در الستی  پودر از استفاده با قیر اصالح و اختالط شرایط الستی  پودر از ه استفاد در

 بوده الستیکی ایقیره تولیدکنندگان و محققان موردتوجه همواره قیر اصالح فرآیند کنترل و طراحی لذا دارد، اساسی و کننده

 و افزایش زیادی میزان به را روسازی عمر میتواند درست اجرای و طراحی صورت در الستیکی پودر آسفالتهای از استفاده .است

 . دنده کاهش را آسفالت عمر چرخه های هزینه

 

 SMAمخلوط آسفالتی با استخوانبندی  -5

 تخریب با مقابله برای آلمانی محققان زمان آن در .یشودم باز دیمیال 1960 دهه به SMA آسفالتی مخلوط از استفاده سابقه

 مقاومت تر درشت های انه سنگد که رسیدند نتیجه این به یخشکن های میخ دارای های الستی  کارگیری به از ناشی روسازی
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 .شد مطرح زمان آن از SMA مخلوطهای کاربرد ایده ترتیب بدین . دارند شکن یخ های الستی  حرکت برابر در بیشتری دوام و

 این .د بو شده تشکیل است پرشده فیلر و قیر با نها آ میانه که دانه درشت سنگی بندی استخوان ی  از SMA آسفالتی مخلوط

 به فیلر و قیر مخلوط پاشیدن زمان، آن در SMA اجرای روش .است بوده تهی میان بندی دانه نوعی واقع در ها سنگدانه ترکیب

 ,Blazejowski) .است بوده نظر مورد تراکم ایجاد برای غلت  عبور آن دنبال به و دانه درشت پخش سپس و گرم صورت

2011) 

 درصد 10 و قیر، درصد 8 فیلر، درصد 12 درشت، سنگی مصالح درصد 70 شامل SMA مخلوطهای اولین بندی دانه و ترکیب

 در مصرفی قیر اینکه ،علیرغمندبود شده ساخته SMA مخلوط با 1970 دهه در که ههایی را روسازی .است بوده شکسته ماسه

 مخلوط نوع این دوام همچنین و داده نشان چرخ مسیر شدگی شیار برابر در خوبی مقاومت روسازی بود، نرم بسیار ها آن مخلوط

 ترافی  با ایراهه برای مناسب مخلوط ی  عنوان بهSMA مخلوط بنابراین ؛ بود بیشتر بسیار دیگر مخلوطهای به نسبت

 آمریکا متحده ایاالت به 1990 دهه در و اسکاندیناوی کشورهای به1980 دهه در و شد شناخته زیاد مفید عمر دوره و سنگین

 مختلف نقاط ر د SMA مخلوط به خوب بسیار اقبال(Blazejowski, 2011.)یافت راه چین و نیوزلند استرالیا، به ازآن پس و

 .است آن فرد صربهمنح خصوصیات دلیل به دنیا

 

 SMA های مزایای مخلوط-5-1

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می SMA مخلوطهای مزایای

 .آسفالتی مخلوطهای دیگر به نسبت بیشتر مفید عمر طول -

 .شکل تغییر برابر در باال بسیار مقاومت -

 .مخلوط در بیشتر قیر د وجو علت به خستگی، ترکهای برابر در بیشتر مقاومت -

 .مخلوط ترکیب در درشت های سنگدانه وجود سبب به نقلیه وسایل تردد از حاصل سایش برابر در خوب خیلی امدو -

 .میشود بارندگی زمان در عبوری نقلیه وسایل چرخ زیر از آب پاشش از جلوگیری باعث که زبر و درشت بافت وجود -

 .چرخ عبور از ناشی صدای و سر و صوتی آلودگی کاهش -

 

  گیریبحث و نتیجه
 و تعمیر همچنین و اجرا و ساخت درزمینه مختلفی معایب و مزایا از ها روش از ی  هر شود، می ه مشاهد که گونه همان

 ترافی  وضعیت کارگیری، به شرایط عبوری، بارگذاری نوع اساس بر روسازی نوع انتخاب باید که هستند برخوردار نگهداری

 توجه با همچنین . گیرد انجام راه اری نگهد و تعمیر جهت نظر مورد تدابیر اساس بر و انپیمانکار امکانات استفاده، مورد منطقه

 نظر در با و نظر مورد اری نگهد و تعمیر الگوی اساس بر مناسب روش باید روش، هر اقتصادی های هزینه باالی بسیار اهمیت به

 سایر و راه نگهداری و تعمیر متولی مؤسسات کاربران، یها هزینه گرفتن نظر در با و روسازی عمر چرخه هزینه تحلیل گرفتن

 . گیرد انجام جاری های هزینه

 در جویی صرفه با میتواند گیرد، قرار توجه مورد درستی به آن فنی مالحظات اگر گرم نیمه آسفالت با های روسازی از ه استفاد

 کاری فصل توان می است گرم آسفالتی مخلوط از تر پایین مخلوط دمای چون و د شو تولید هزینه کاهش سبب انرژی مصرف

 عنوان به امولسیونی قیر از استفاده توسعه .یافت خواهد افزایش مختلف مناطق کاری ظرفیت آن نتیجه در که داد افزایش را

 یها آب هسفر به نفتی حالل زیادی مقادیر نشت از میتواند محلول قیرهای کردن جایگزین و حفاظتی و سطحی اندودهای

 در روسازی نگهداری و تعمیر مصارف در میتواند امولسیونی قیرهای با شده ساخته سرد های آسفالت.کند جلوگیری زیرزمینی

 قیر با شده ساخته سرد آسفالت .گیرد قرار داستفاده مور سال سرد فصول در خصو  بهشهرداری بجنورد  مختلف مناطق

 بر دپوها آن از مختلف های زمان در نیاز به بسته و نمود دپو شهر در هایی حلم در تولید زمان از پس توان می را امولسیونی

 روسازی عمر افزایش سبب الستیکی پودر های آسفالت از استفاده .پرداخت شهر سطح در ... و ها چاله ترمیم به و کرده داشت
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 اتخاذ با میتواندبجنورد  شهرداری . دهد می افزایش را برودتی های ترک و خستگی های ترک برابر در آن مقاومت و شده

 عمر افزایش با و دهد ترویج شده تعریف پیش از فنی مشخصات با را آسفالت نوع این از استفاده مناسب، تشویقی های سیاست

 . نماید جویی صرفه را زیادی مبالغ سالیانه روسازی،
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