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 چكیده

 مقادیر نیازمند نقل و حمل های زیرساخت نگهداری و تعمیر و ساز و ساخت

سیار صرف از زیادی ب ست گذاری سرمایه و ورودی، انرژی مواد، م  این و ا

. اسععت پایدار توسعععه ایجاد در توجهی قابل موانع ایجاد علل از عوامل

 مالحظات شامل آسفالتی روسازی های سیستم در پایدار توسعه اصلی اجزای

صادی، ست و اجتماعی  اقت شد می محیطی زی شته، دهه دو در. با  صنعت گذ

 مخلوط های آوری فن کارگیری به و توسععععه طریق از آسعععفالت روسعععازی

سفالتی شان مثبتی واکنش گرم آ ست داده ن  جهانی های نگرانی افزایش به ا

. محیطی زیست شرایط شدن تر نامناسب و طبیعی منابع ذخایر کاهش به نسبت

سیاری سبز، انقالب به پایبندی برای سات و دفاتر از ب سی سازی تا  در راه

 از اسععتفاده با(WMA)   گرم آسععفالت مخلوط های فناوری از اسععتفاده پی

 مخلوط تولید به منجر آوری فن این. اسععععت(RAP)  بازیافتی مواد تولید

سازی سفالت رو سه در کمتر حرارت درجه در آ سفالتی مخلوط با مقای  داغ آ

(HMA)  از گرم آسععفالتی مخلوط پتانسععیل روی بر متعددی مطالعات. سععتا 

 انجام زیست محیط از حفاظت و وری بهره آسفالت، عملکرد بهبود نظر نکته

ست شده سی به مروری مطالعه این از هدف. ا سفالتی مخلوط مزایای برر  آ

 پایدار توسععه و مهندسعی خواص نظر از داغ آسعفالت با مقایسعه در گرم

 .است
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مخلوط آسفالتی گرم، مخلوط آسفالتی داغ، مواد بازیافتی  هاي كلیدي:واژه

روسازی آسفالت و توسعه پایدار

 مقدمه: -1

های هانی نگرانی  کاهش پیرامون ج

 تجدیدناپذیر طبیعی منابع تدریجی

 محیطی زیسععت آسععیبهای افزایش و

 گلخععانهععای، گععاز آلودگی دراثر

 را بیشععتری توجهات اخیر دردودهه

 تمامی در پایدار توسعععه سععمت به

 بشر فرسایشی فعالیتهای های جنبه

 جلب را ساز و ساخت صنعت ازجمله

 روسععازی سععیسععتمهای. اسععت کرده

 از هایی شعععبکه بصعععورت پایدار

های یت روسععععازی  و دوام و باکیف

 طراحی، در که اسعععت باال پایداری

 توسععععه آنها مدیریت و سعععاخت

 حفظ نیز و اجتماعی  و اقتصعععادی

. میشععود گرفته درنظر زیسععت محیط

صنعت پایدار فعالیتهای سازی در  رو

 مععواد از روزافععزون کععاربععرد

 داده قرار هدف مورد را بازیافتی

 درزمینه ابتکارات تشعععویق به و

 آسععفالت مخلوطهای سععاخت و طراحی

 ساز، و ساخت صنعت در. میپردازد

 بعنوان روسععازی مدیریت و سععاخت

 بسععیار منابع به نیازمند عواملی

ضا که شده شناخته  منفی اثرات بع

 را ای مالحظه قابل محیطی زیسععععت

شند دارا شات طبق. میبا  تنها گزار

 از بیش سعععاالنه متحده، ایاالت در

 در خععام مواد از تن میلیون 023

 شععبکه نگهداری و احیاء، سععاخت،

 053 از بیش باهزینه کشعععور راهی

 قرار اسعععتفاده مورد دالر بیلیون

 .(2009) (FHWA)و  USDOT (2006) میگیرد

 ساخت های هزینه سازی بهینه جهت

 سععبز، انقالب به پیوسععتن و وسععاز

سیاری  مربوط ادارات و دفاتر از ب

 درحال فعاالنه بزرگراهها سیستم به

فاده در تفحص نآوری از اسعععت  ف

 و(WMA) گرم مخلوط آسععععفععالععت

 مخلوط آسفالت جای موادبازیافتیبه

 آسععفالت فنآوری .هسععتند (HMA) داغ

 از ای گسعععترده طیف گرم مخلوط

 در اسعععتفاده درجهت را قابلیتها

 می فراهم جاده سععععاخت پروژههای

 جععدیععدترین مقولععه این. آورد

 بوده آسععفالت صععنعت در فنآوریها

ند که مای میزان میتوا یاتی د  عمل

جه  03 تا را تأسعععیسععععات در

 از اسعععتفاده ازطریقسعععانتیگراد

 افزودنیهای همچون متنوع تکنیکهای

 کفسازی امولسیونها، شیمیایی،/آلی

 بخشععد کاهش فوم تأسععیسععات/مواد

Croteau, J. M., and Tessier, B. (2008))  
You, Z., and Goh, S. W. (2008) Hurley, G. C., 

and Prowell, B. D. (2005). ،برجسته بعالوه 

یت ترین  که اسععععت این در آن مز

 از و بوده زیسععت محیط دوسععتدار

شهای صادی و فنی ارز  برخوردار اقت

ست سیارقابل که آن دیگر مزیت. ا  ب

 که اسععت این میباشععد، نیز توجه

 مخلوطهای تولید در استفاده امکان

 آسعععفالت با روسعععازی بازیافتی

 را (RAP)  احیاءشععده، یا بازیافتی

باشععععد دارا مانی از .می  که ز

سفالت مخلوطهای  امریکای در گرم آ

 به آسفالت صنعت شد، معرفی شمالی

سفالت مخلوطهای تولید  (HMA) داغ آ
. است شده نزدیکتر اندک آلودگی با

مانطور  شععععد، ذکر نیز قبال که ه

های لت گرم مخلوط فا یل آسععع  بدل

یت ها بالقوه قابل  کاهش در آن

 که مزایایی کارخانه، آلودگیهای

 میباشند دارا ساز و ساخت درهنگام

 محل در که کمتر انرژی مصعععرف و

ید ند تول جه مورد دار  ای ویژه تو

 مخلوطهای از استفاده. دارند قرار

 شدن طوالنی به میتواند همچنین گرم

 زیراکه نموده کمک ساز و ساخت فصل

ست ترس دیگر پیمانکاران  رفتن ازد
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 داشععت نخواهند را سععرما در دما

(Kuennen (2004) .پانی 01 از بیش  کم

 و اروپععا، جنوبی، افریقععای در

سعه به متحده ایاالت  تکنیک این تو

 2331 سععععال از. اند پرداخته ها

 ایاالت ایالتهای از بسیاری میالدی،

 عملی آزماایشععات انجام به متحده

 عملی آزمایش و پروژه 233 حدود با

. اند پرداخته کشععور سععراسععر در

لت معرفی فا  در گرم مخلوط آسععع

 صورت به تقریبا کانادا و امریکا

  آزمایشععات دادن انجام با همزمان

 2335 و 2331 سالهای در عملی اولیه

 ,Croteau, J.-M. and Tessier  پذیرفت صورت

B. (2008) .سعععال در اروپا اتحادیه 

دی اکسععید  آلودگیهای باکاهش 2303

. نمود موافقت %05 میزان به کربن

عت هدف، بااین های صعععن   مخلوط

 به آغاز اروپا در داغ آسعععفالتی

 گرم آسععفالت فنآوری از اسععتفاده

سازههای ساخت جهت سفالت رو  در آ

. نمود پایینتری بسعععیار دماهای

 با روسععععازی آزمایشععععات اولین

ستفاده سفالت از ا  در گرم مخلوط آ

 و 0995 سععالهای بین نروژ و آلمان

 آن، بدنبال و پدیرفت صعععورت 0999

 به آلمان در بزرگراه پروژه اولین

 مخلوط از اسععتفاده با 0999 سععال

 زیوالیت با فراوریشععده آسععفامین

 .Croteau, J.-M. and Tessier, B  گرفت انجام

 مطالعاتی تور با متعاقبا. (2008)

 ملی اتحادیهگرم  مخلوط آسعععفالت

سازی سفالت رو  در اروپادر   (NAPA) آ

سفالت به توجه میزان ،2332 سال  آ

 افزایش روبه درکشعععور گرم مخلوط

 حاضعععر، درحال. اسعععت گذاشعععته

 درگرم  مخلوط آسععفالت فنآوریهای

  روسععازی صععنعت تالشععهای مرکزیت

هت ندازی راه درج  پیشعععبرد و ا

یات های و عمل عالیت  با مرتبط ف

 NAPA اسعععت بوده پایدار توسععععه

شات طبق. (2013)  ملی اتحادیه  گزار

 03601 ،2300 درسال ، آسفالت روسازی

لت تن میلیون فا  گرم مخلوط آسععع

 آسفالت (توناژ کل سوم یک تقریبا)

شان که شد تولید  از بیش دهنده ن

 2339 ازسععععال تولید افزایش 500%

 عملیات دراسععترالیا،. اسععت بوده

 همراه 2303 سال از درمحل آزمایشی

 در توسععععه  به اندازی چشعععم با

صیات صو سفالت خ  آغاز گرم مخلوط آ

 جنوبی آفریقای.  (AAPA 2013)است شده

 مربوط گرم مخلوط آسعععفالت گزارش

 انجام از راپس 2300 درسععععال خود

 سالهای بین آمیز موفقیت آزمایشات

 این. نمود منتشعععر 2303 تا 2332

مایشععععات های آز  %13 تا مخلوط

 را احیاءشعععده کف موادآسعععفالت

 برای شده ثبت دماهای و دارابوده

 03 – 23 روسععععازی و کردن مخلوط

جه  از پایینتر سععععانتیگراد در

 اسععت بوده گرم آسععفالت مخلوطهای

Naidoo et al.-2011)). نایدو گزارش طبق 

شروی ،همکارانو سعه سمت به پی  تو

 افریقای در گرم مخلوط آسعععفالت

حت جنوبی یاز تأثیر ت  راه به ن

 برای مقاوم های جاده ساخت حلهای

ست محیط شتیاق و زی ستیابی ا  به د

سترش. گرفت صورت حلها راه این  گ

 برپایه گرم مخلوط آسفالت درپذیرش

 محیطی زیست اقتصادی، فواید تأیید

بت آن عملکردی و  مخلوط به نسععع

 پیشعععبینی و بوده داغ آسعععفالتی

 گرم مخلوط آسفالت بزودی که میشود

 دراین اسعععتاندارد عملی روش به

شد بدل صنعت  Croteau, J. -M. and خواهد
Tessier, B. (2008), Naidoo et al. (2011), Nicholls, 

J.C. and James, D. (2013). چنین هنوز اما 

 انرژی در کاهش نیازمند آزمایشاتی

فاده مصعععرفی، نابع از اسعععت  م

ناشععععدنی، ید جد  میزان کاهش و ت

های مده آلودگی  درحین در بوجودآ

 در روسعععععازی مععواد تععولععیععد

 .Taylor .میباشند حالت اقتصادیترین
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and Bahia, H. (2009), Miller, T (2008). توسعه 

سازی ستی پایدار رو  کاهش موجب بای

 شععععده، اولیه خام مواد مصعععرف

 با و راحت امن، سعععفر امکانات

 و نموده، تأمین را مناسععب هزینه

. گردد پسعععمععانععد کععاهش موجععب

 عععامععل بر مور و اوزاروسعععکی

ستداری ست دو  عامل بعنوان محیط زی

یدی و الزامی هت کل  روسععععازی ج

شته تأکید پایدار  .Willis, J.R اند دا

شکافانه متنی مقاله این. (2014)  مو

 فواید و گرم مخلوط آسفالت درباره

 و اجتماعی اقتصععععادی، عملکردی،

 زیسععععت محیط با آن دوسعععتداری

سه سفالتی مخلوط با درمقای  داغ آ

سفالت صنعت در سازی آ  ارائه راه

  .میدهد

 آسفالتی  بتن. 2 -2

 تولید جهت بکاررفته دمای براساس

 تأسععیسععات در آسععفالت مخلوطهای

صوص سفات، مخ  در که حالتی چهار آ

 مخلوط به شعععد خواهد ذگر ادامه

سبت شود داده ن سفالت: می  مخلوط آ

 ۰۶ از پایینتر دمای(CMA)  سعععرد

 مخلوط آسفالت ،( سانتیگراد درجه

 ۰۶ بین دمععای(HWMA)  گرم نیمععه

 درجه ۰۶۶ تا گراد سعععانتی درجه

 (WMA) گرم آسععفالت سععانتیگراد،
 درجه ۰۴۶ تا درجه ۰۶۶ بین دمای

سفالت و گراد سانتی  داغ مخلوط آ

(HMA) مای جه ۰۴۶بین د  ۰۹۶ تا در

مخلوط آسفالتی . گراد سانتی درجه

 و معدنی بندی دانه مصالح از سرد

سفالت سیمان  باال دماهای در که آ

 بدین. میشود تشکیل اند مخلوطشده

 تا میرود بکار باال دماهای جهت

 که را بندی دانه مصعععالح بتوان

شوند شامل را مخلوط وزنی 95%  می

 فوم ویسعکوزیته و نموده خشعک را

 دانه مصععععالح تا داده کاهش را

 یکدسععت و مناسععب بصععورت بندی

  .شوند پوشانده

 طرح دارای که آسفالتی های مخلوط

 پلیمری مواد با شده بهینه اختالط

 ویسکوزیته به رسیدن برای هستند،

ستیابی و مطلوب سترده طیف به د  گ

 به اسععععت ممکن تراکم، از ای

 داشعته نیاز نیز بیشعتری دماهای

 گرمادهی. Brown, E.R et al ( 2009) باشند

 زیادی اختالف با بندی دانه مصالح

 چالشعععی و عملیات ترین پرهزینه

 سعاخت تأسعیسعات عملیات در مبرم

 در مخلوط تولید. باشد می آسفالت

 نیازمند که آنجا از باال دماهای

 موجب و بوده زیاد انرژی مصعععرف

 کارخانه در اختالط طرح فرسعععایش

 تولیععد و شعععععده داغ مخلوط

 نگران میکنعد، ای گعازگلخعانعه

. Asphalt Institute (1983) اسععععت کننده

شات طبق ست گزار ( 2300) بوناکویی

 دمای حداقل ،(2302) اسععترلین  و

ته کاهش نه در مخلوط یاف خا  کار

 گراد سانتی درجه ۸۲ باید آسفالت

 آسعععفالت را آن بتوان تا باشعععد

 در تقلیععل. نععامیععد گرم مخلوط

 با سععازی تراکم و اختالط دماهای

 به شعده وارد آلودگیهای در کاهش

 دماهای. اسعععت همراه اتمسعععفر

ید پایینتر جه تول  کاهش درنتی

 که چسعععبناک ماده ویسعععکوزیته

 ریولوژیک سععععازی بهینه ازطریق

کل علم) ( مواد فیزیکی تغییرشععع

 پوشععش حال درعین که آمده بدسععت

 به را بندی دانه مصععععالح کامل

 با کار امکان و داشعععته همراه

 فراهم را پایینتر دمای در مخلوط

 جدید مخلوط این باوجودیکه آورده

 عملکردی   ویژگیهای و دوام، قدرت،

 آسفالتی مخلوط از بهتر یا مشابه

شان داغ ست داده ازخودن  Romier  ا
A., et al 2006, Kristjansdottir, O. et al. 2007 

Wasiuddin, N (2007). مصعععرف همچنین 
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 کارخانه در آلودگی میزان و سوخت

 آسععفالت فنآوری از اسععتفاده با

ست یافته کاهش گرم مخلوط  ,.You, Z ا

and Goh, S. W. (2008) .بععه امر این 

نه خا ید کار جازه مخلوط تول  ا

هد ید له م فاصععع  به نزدیکتری در

شات طبق. گردند واقع شهرها  گزار

 در کععاهش ،(2339)دوش و رابجنععت

صرف  بوده، %03 تا %23 بین سوخت م

 %53 از بیش به موارد برخی در که

سیده نیز ست ر  Estakhri et al (2009) .ا

 میزان در کاهش که میدارد اظهار

CO2، SO2، فرار، آلی ترکیبععات 

CO، NOx ستر و سه در خاک  با مقای

 ترتیب به داغ آسعفالتی مخلوطهای

03%-13%، 05%-53%، 03%-03%، 63%-

 بعالوه. اسععت بوده %25-%23 و 33%

ها ند گزارش آن یده  میزان که م

 %13 از بیش هزینه در جویی صععرفه

 در کاهش مقدار این. اسعععت بوده

 به انرژی مصععرف و اختالط دماهای

 مخلوط تولید برای بکاررفته روش

 .دارد بستگیآسفالت گرم 

 مزیت های پایداری. ۳

لت هدف فا  کاهش گرم مخلوط آسععع

 آسععفالت اختالط طرح ویسععکوزیته

 افزودنیهای کردن اضععافه ازطریق

  آنها به که شعععیمیایی یا آلی

 میشعود عنوان «هوشعمند فیلرهای»

شد می  سرد آب افزودن با یا و با

 گرمادیده گداخته آسعفات درون به

 شده کنترل فشار و دما شرایط تحت

 تشعکیل را فوم آسعفالت بیندر که

 طرح سعععفتی افزایش باعث و داده

 در. میبعاشععععد میگردد، اختالط

 دماهای به تولید زمان در نتیجه،

یاز پایینتر ندر تا بوده ن  بی

سفالت سیله آ صالح بو  بندی دانه م

 ساسوبیت بی،– آسفالتن. گردد جذب

 از تعععدادی تیوپیو شعععععل و

شند آلی افزودنیهای سوی. میبا  از

 باعث  شیمیایی افزودنیهای دیگر،

 چسععبناک ماده ویسععکوزیته کاهش

 فعالیتهایی بلکه نشعده  آسعفالت

 معمول غلظت در که هسععتند سععطحی

 چسععبناک ماده جرم نسععبت به 300%

 میشوند افزوده ماده بدین آسفالت

 در آنرا دهی پوشعععش قابلیت تا

های ما  بهبود  اختالط پایینتر د

 کارگزاری امکان امر این. بخشععد

های را مخلوط ما  03-23 حدود درد

جه  از پایینتر سععععانتیگراد در

 میآورد فراهم داغ آسفالتی مخلوط

Croteau, J.-M. and Tessier, B. (2008), (AAPA 

شهای. 2010) ضافه رو  به آب کردن ا

 از اسعععتفاده شعععامل اختالط طرح

 و خیس ماسععه انبسععاط، اطاقهای

 را بلورشععده آب که افزودنیهایی

 میشعععود شعععامل را میکنند حبس

Croteau, J.-M. and Tessier, B. (2008). از 

 تولید فرایند در دما کاهش اینرو

لت فا های و آسععع ما گذاری د  جای

 مخلوط آسفالت از استفاده بواسطه

 عملکرد در متعععددی فوایععد گرم

 و اجتماعی و اقتصادی زیستمحیطی،

 موجب که بوده رادارا ساز و ساخت

سعه از حمایت ست بادوام تو . شدها

ستفاده فواید سفالت از ا  مخلوط آ

صرف شامل گرم  جهت انرژی پایین م

 کمتر آلودگی و جایگزاری و تولید

های های گاز خان نابع حفظ و گل  م

 اسعتفاده افزایش همچنین و طبیعی

جدد لت از م فا نه آسععع  در که

 .شود می جدید مخلوطهای

 فواید زیست محیطی.4

های آلودگی میزان در کاهش  گاز

های خان یت یک گل بل مز ظه قا  مالح

ید لت درتول فا  گرم مخلوط آسععع

 هدف که است این آن دلیل. میباشد

 مخلوط آسفالت فنآوری از استفاده

 درهنگام آن کارایی در بهبود گرم
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 بازپروری تراکم، و تولید فرایند

 فرسعععوده اختالط طرح کردن نرم و

سفالت صل آ سفالت از حا س آ  ازیرو

 ساخت نوین روشهای خلق و احیأشده

ست فواید با صادی و محیطی زی  اقت

 Estakhri, C. K. et al  (2009)میباشععد باال

Soto, J. A., Blanco, A. (2004).  Tao, M., and 
Mallick, R. (2009).  Doyle, J. D., and Howard, I. 

L. 2013 Hill, B.et al.(2013). 

های لت مخلوط فا یافتی آسععع  باز

نآوری یک بعنوان باق ف  پذیر انط

نه میزان که  حفظ در را ها هزی

ست محیط سازی و زی  بزرگراهها باز

. میشعود داده ارائه میدهد، کاهش

 میزان که میدهند نشععان مطالعات

های کاهش های گاز آلودگی خان  گل

سفالت تولید درهنگام  گرم مخلوط آ

سبتی به شابه ن  صرفه انرژی با م

 تا %25 حدود تخمینی با شده جویی

 Croteau, J.-M. and یابد می کاهش 53%
Tessier, B. (2008) EAPA (2010) .اتحادیه 

 با که میزند تخمین روسععازی ملی

 آسعععفالت مواد %25 کردن اضعععافه

 گرم مخلوط آسعععفالت به بازیافتی

توانععد ی گی م لود  هععای گععاز آ

 روسعازی عمر طول در را گلخانهای

 کععه داد کععاهش %23-%05 بمیزان

 سععععال در تن میلیون 0 با معادل

 طریق، همین به. NAPA, (2013) اسعععت

 تن میلیون 60 تمامی درصعععورتیکه

 آلمان در تولیدشعععده آسعععفالت

 باشعععد پایین دمای با آسعععفالت

 تولید CO2 تن میلیون 301 سعععاالنه

 کاهش %25 معادل که شععععد خواهد

. ,Nicholls, J.C. and James, D. (2013)  مییابد

 ر`د مطالعات ازبررسععی آلدرسععون
سترالیا سید نتیجه این به ا  که ر

  تأسعععیسععععات در کمتری آلودگی

 و وجودداشععته گرم مخلوط آسععفالت

 کاهش که نموده اشعاره نکته بدین

 آسفالت، کارخانه وضعیت به واقعی

ضعیت سوخت، نوع  درطول وهوا آب و

ید، نآوری نوع و تول ته ف کاررف  ب

 . Alderson, A. (2010) است داشته بستگی

 فواید اقتصادی. 5

های نآوری  گرم مخلوط آسعععفالت ف

 داشتن بدلیل سایرین با درمقایسه

یت های کاهش در قابل ما ید د  تول

 جو صععرفه انرژی درمصععرف مخلوط

 در کاهش موجب امر این.هسعععتند

 هزینه در درنتیجه و سعوخت هزینه

 بین میتواند که شعده جویی صعرفه

شد %05 تا 00%  005 با معادل که با

 از تن هر در سعععوخت لیتر 203 تا

-.Croteau, J میشود گرم مخلوط آسفالت

M. and Tessier, B. (2008), Alderson, A. 2010)). 
ند همچنین یافت  ۰۶ کاهش که در

 تولید دمای در گراد سعانتی درجه

عث  انرژی %1 تا %0 ذخیره به با

عادل که شععععده  3025 حدودا با م

 از تن هر در سعععوخععت کیلوگرم

سفالت ست شده تولید آ  اتحادیه. ا

 نموده تعیین آسععفالت روسععازی ملی

سفالت که صرف گرم مخلوط آ  سوخت م

 بععا تولیععد عملیععات درطول را

 معادل که داده کاهش %25 میانگین

 تن میلیون یک سعععاالنه کسعععر با

 مقوله این. اسععت بوده آسععفالت

 استدالل که است برخی انتقاد مورد

صرف در جویی صرفه میکنند  سوخت م

 مخلوط آسفالت تولید در بکاررفته

 که نیسعععت مالحظه قابل آنقدرگرم

 را اولیه گزاری سعععرمایه هزینه

. NAPA, (2013) نمععایععد جبران فورا

 آسععفالت فواید سععایر حال، بااین

لوط خ چون گرم م م یش ه فزا  در ا

 پایان در روسازی یا تولید میزان

 مربوط اقتصعادی انگیزههای فصعل،

 بعالوه،. داراسععععت را خود به

 نشاندهنده سوخت از کمتر استفاده

 پایدار توسعععه در مهم اصععل یک

 مواد مصععرف درمیزان تقلیل یعنی
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 درصعععورتیکه همچنین،. میباشعععد

 احیاءشعععده آسعععفالت روسعععازی

کاررود، نه ب ید های هزی  به تول

بل میزان هد کاهش توجهی قا  خوا

 مخلوط آسفالت فناوری چراکه یافت

 نسعععبت از اسعععتفاده امکان گرم

 را بازیافتی آسعععفالت از باالیی

 مورد با حالت این و آورده فراهم

 نرمتر های اختالط طرح از استفاده

. دارد مشعابهت کمتر فرسعودگی با

 با میتوان را گرم مخلوط آسععفالت

 در و نموده متراکم کمتری تالش

 و کرد فرش سردتری بسته وضعیتهای

 باالتری سطح به میتوان صورت بدین

 مخلوط بععه نسعععبععت عملکرد از

 حوزه. یافت دسععت  داغ آسععفالتی

مل قل ح حال النوی ون  بر کار در

 از اسعععتفاده با های پروژه روی

سفالت از باالیی میزان  بازیافتی آ

های تا بوده ماهی هت الزم راهن  ج

 آسعععفععالععت از میزانی انتخععاب

 در اسعععتفاده برای که بازیافتی

 ازدسععت بدون آسععفالت مخلوطهای

یت دادن قایسععععه در کیف  با م

 باشد ضرر بی استاندارد مخلوطهای

 براساس NAPA ( 2013)  آورد فراهم را

 روسعععازی ملی اتحادیه گزارشعععات

 آسعععفالت جزء افزایش ، آسعععفالت

یافتی یانگین از %25 تا باز  م

 گاز آلودگی میزان میتواند مخلوط

 بواسطه %03 بمیزان را ای گلخانه

 مورد مصععرفی سععوخت بردن ازبین

 فراوردن و آوردن بدسعت جهت نیاز

لوط برای خععام مواد خ کر م  ب

 امر این. بخشععععد کاهش( اولیه)

 جزء افزایش امکان میدهدکه نشعان

 مخلوطها در بازیافتی آسعععفالت

یت  آلودگی در باالتر کاهش قابل

های خان . میسععععازد فراهم گازگل

 کعه مخلوطهعایی میعدانی عملکرد

 هستند بازیافتی آسفالت %53 دارای

 West (2013) اسععت بوده مثبت عموما
Zaumanis, M. and Mallick, R.B. (2014) روشهای 

 آسععفالت میزان افزایش برای بروز

 آسفالت مخلوطهای در را بازیافتی

 داده قرار بررسععی مورد %13 باالی

 جزء که اند رسعیده نتیجه بدین و

 با میتوان را بازیافتی آسعععفالت

 مناسعب مدیریت روشعهای بکارگیری

 فنآوریهای ، بازیافتی آسعععفالت

 پیشعرفته دانش و دسعترس در نوین

 قابل میزان تا مخلوط، طراحی در

 مطععالعععات. داد افزایش توجهی

ته صعععورت موردی مان، در گرف  آل

 میزان تا جنوبی افریقای و هلند

سفالت 53%  مخلوطها در بازیافتی آ

 آزمایشععاتی. اند داده گزارش را

مان در  %033 تا %93 میزان با آل

 اسععتفاده با و بازیافتی آسععفالت

ستمهای از سفالت سی  گرم مخلوط آ

 ساسوبیت و زئوالیت -آسفامین همچو

 D’Angelo, J.et al اسععت پذیرفته انجام

ید .(2008)  افزایش اقتصععععادی فوا

فاده میزان  آسعععفالت از اسعععت

 در جویی صعععرفه شعععامل بازیافتی

 میزان کاهش بواسععطه مواد هزینه

 اختالط طرح و بندی دانه مصعععالح

های در عالی های  و تازه، مخلوط

نه کاهش نیز  به مربوط های هزی

 اولیه مواد جایی جابه و انتقال

 سعاخت و تولید تأسعیسعات محل به

 امر این ذکر ازاینرو،. میباشععد

یت حائز  ها تحقیق که بوده اهم

 مخلوط آسععفالت که میدهند نشععان

 باال نسبتهای بکارگیری امکان گرم

 درمقایسه را بازیافتی آسفالت از

 تسععهیل داغ آسععفالتی مخلوط با

 از اسعععتفاده. اسعععت گردانیده

لت فا یافتی آسععع  دارای خود باز

 اسععت، بسععیاری پایداری مزایای

 مخلوط بععه آن افزودن ازاینرو

لت فا  از مارا گرم مخلوط آسععع

 بهرهمنععد بیشععععتری مزایععای

 .D’Angelo, J.  et al (2008)میسازد

 (قابلیت کاربرد)کارایی. 6
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ته بهبود کارایی لت یاف فا  آسععع

های در گرم مخلوط ما  پایینتر د

سه سفالتی مخلوط با درمقای  داغ آ

 سععازی متراکم و جایگذاری امکان

 فراهم پایینتر دماهای در را آن

 فصعل مدت طول نتیجه در که آورده

 سععرد هوای در را کردن آسععفالت

 .میدهد افزایش

 کارایی به همکاران و علی آیمان

سفالت فوم  شیوه به  گرم مخلوط آ

 و پرداخته دما درمقابل گشععتاور

 :آوردهاند بدست را زیر نتایج

 مخلوط آسفالت مخلوطهای فوم •

 به نسعععبت را بهتری کارایی گرم

 از داغ آسعفالتی مخلوط مخلوطهای

 منجر امر این. دادند نشععان خود

 اختالط طرح پععایینتر جععذب بععه

سفالت سفالت مخلوطهای فوم در آ  آ

 دیگری عامل. شعععود می گرم مخلوط

 فوم کارایی بر میتوانسععععت که

های لت مخلوط فا  گرم مخلوط آسععع

( حفره) پاکتهای حضععور بیافزاید

 اختالط طرح درون شعده محبوس بخار

 انبساط موجب که بوده آسفالت فوم

 کععاهش و اختالط طرح در انععدک

 .است میشده آن ویسکوزیته

 آسفالت  کارایی که شد مشخص •

 داغ آسععفالتی مخلوط و گرم مخلوط

 طرح کیفیععت درجععه تععأثیر تحععت

 و بندی، دانه مصعالح نوع اختالط،

 .میباشد آن اندازده

 شده تهیه گرم مخلوط آسفالت •

 آسفالت طرح اختالط از استفاده با

PG 94-28 به نسعععبت بهتری کارایی 

-PG 70 از استفاده با که دسته آن
شان خود از بودند شده تهیه 22  ن

 این نشععاندهنده امر این. دادند

 آسفالت بیندر از استفاده که است

 بهتری کارایی به منجبر نرمتر

 .شد خواهد

 آسعععفالتی مخلوط مخلوطهای •

 شن از استفاده با شده آماده داغ

سته شتری کارایی شده شک سبت بی  ن

 شعده آماده بندی دانه مصعالح به

ستفاده با شتند آهک سن  از ا . دا

 کفعدار مخلوطهعای حعال، بعااین

 سععن  با شععده آماده گرم آسععفالت

هک بت بهتری کارایی ا  به نسععع

 سععن  از بااسععتفاده که آنهایی

 دارا شععدند آماده شععده شععکسععته

 که میدهد نشان مقوله این. بودند

 مخلوطهععای در کلوخععه نوع اثر

 مخلوطهای با گرم آسععفالت کفدار
 .است متفاوت آسفالت داغ

 میلیمتری 0205 سعععطحی مخلوط •

 مخلوط نوع به نسبت بهتری کارایی

 آسععفالت در هم میلیمتر 09 میانی

لوط خ  در هم و کفععدار گرم م

های فالتی مخلوط مخلوط  داغ آسععع

 میدهد نشعان که داد نشعان ازخود

ستفاده که صالح دانه بندی از ا  م

ندازه ثرحداک که  کمتری ظاهری ا

 میدهد ما به بهتری کارایی دارد
Ayman Ali et al, (2010). 

 دمععای افزایش اینهععا بر عالوه

لت اختالط فا هت گرم مخلوط آسععع  ج

شتن برای امکان ایجاد سافتی دا  م

 قابل زودرس فرسایش بدون طوالنیتر

 امکانپذیر را اختالط طرح در مالحظه

 .Croteau, J.-M. and Tessier, B. (2008) اسعععت

 را گرم مخلوط آسعععفالت درنتیجه،

 مسعافت با حمل قابلیت در میتوان

 در کارایی حفظ با همراه طوالنی

 بکار متراکمسععععازی و جایگذاری

 مخلوط آسفالت گزارشات، طبق. برد

 مسافت ساسوبیت با شده تهیه گرم

بل عت 9 تا حملی قا  در سععععا

سترالیا شته ا  وجود این با که دا

 قابل دماهای در مخلوط قراردادن

 اسععععت بوده امکعانپعذیر قبول

D’Angelo, J. et al (2008).  
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 افزودنیها. 7

مد لوای کاران و مح قاتی هم  تحقی

 از استفاده اثر بروی آزمایشگاهی

سوبیت آلی افزودنی  عملکرد بر سا

 ارائه را گرم آسعفالتی مخلوطهای

 تسعت شعامل تحقیق این. اند داده

 ،(ITS) مسععتقیم غیر کشععشععی قدرت

 هامبورگ شیوه به چرخ بار آزمایش

((HWT)، عملکرد ساده های آزمایش 

(SPT) E*، دایره نیمه خمش آزمایش و 

 برروی تستها این. میشود (SBT) ) ای

سوبیت و عادی مخلوطهای  انجام سا

 .شد گرفته

 نشعععان ITS نتایج بطورکلی، •

 تست این معیارهای براساس که داد

 عادی مخلوطهای بین مشهودی اختالف

 مخلوط. دارد وجود سععاسععوبیت و

 دارای ساسوبیت نوع به نسبت عادی

ITS فرسایش اثر. است بوده باالتری 

ستفاده نیز ست از باا  مورد ITS ت

 نتایج. اسععععت قرارگرفته تحقیق

 اختالف که اسععت این نشععاندهنده

بل ظه قا یان ای مالح های م  مخلوط

 وجود منظر ازاین ساسوبیت و عادی

 .ندارد

 قابل اختالف SCB تسععت نتایج •

 نشععان مخلوط دو این میان توجهی

 .نداد

 (*E) دینامیکی آزمایش نتایج •
شان  شده بهینه مخلوط که میدهد ن

 پایینتری مقادیر سععاسععوبیت با

سبت شته عادی مخلوط به ن ست دا . ا

یان اختالف حال، بااین مایش م  آز

 با که دسعععته آن با عادی های

 با بودند شععده بهینه سععاسععوبیت

. اسععععت یافته کاهش دما افزایش

 ایسعععتععایی( متغیر) پععارامتر

 نشعععان ،P مقدار ،(اسعععتاتیکی)

شهودی اختالف میدهدکه  بین *E  در م

سوبیت با عادی مخلوطهای  وجود سا

 .ندارد

 مربوط که E*Sin(δ) پارامتر •

 جفتی t تست در میشود، عملکرد به

 این میان را مالحظهای قابل اختالف

. نمیععدهععد نشعععععان مخلوط دو

ستگی عملکرد با پارامترمربوط  شک

شانE*Sin(δ ) ( خوردگی ترک)  میدهد ن

 نزدیععک 3035 بععه P مقععادیر کععه

 نشععععان پارامتر این. هسعععتند

 تغییرات نتایج بررسی با میدهدکه

 و دماها تمامی از آمده بدسععععت

 مالحظهای قابل اختالف نوسعععانات،

 بااین. دارد وجود مخلوطها میان

 ویتزک، و پلینن گزارش طبق وجود،

 ضععریب نشععاندهنده پارامتر این

سهای در ضعیفی ست مقیا  میدان شک

)پلینن و ویتزاک  میباشعد( فیلد)

 منظورب  E*Sin(δ)متعاقبا،. ((2332)

 شععکسععت برابر در مقومت ارزیابی

 .است کمتری اطمینان ضریب دارای

 میزان بررسععی جهت ITS تسععت •

پذیری بت نفوذ  مخلوط دو بین رطو

سوبیت و عادی) ستفاده مورد( سا  ا

 آنععالیز ارزیععابی. گرفععت قرار

ANOVA وضععععیت که میکند مشعععخص 

 قدرت بر  توجهی قابل اثر مرطوب

 نوع (Pr> 0.05) . ندارد کشعععسعععانی

( سعاسعوبیت درمقابل )عادی مخلوط

 کشعسعانی قدرت بر بسعزایی تأثیر

شته شده گیری اندازه ست دا  <Pr) ا
0.05). 

ست • شان HWT ت  هردو دادکه ن

 در. دارند مناسععبی عمکرد مخلوط

یان ناچیزی اختالف تسععععت این  م

 نظر از ساسوبیت و عادی مخلوطهای

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 
 
 
 

11 
 

 

. دارد وجود بوجودآمده شکل تغییر

( اسععتاتیکی) ایسععتایی ارزیابی

 توجهی قابل اختالف میدهدکه نشعان

 مخلوط نوع دراثر شععکل تغییر در

 ,Louay Mohammad et al آید نمی بوجود

(2008). 

 ساخت. 8

 در که گرم مخلوط آسععفالت مزایای

 شامل را ذیل موارد آمده گزارشات

شود -.D’Angelo, J. et al (2008), Croteau, J می

M. and Tessier, B. (2008) NAPA (2013),: 

 هوای در کردن آسفالت امکان .0

گالی حفظ حال درعین و سعععرد  چ

 مطلوب( حجم)

شتن .2 سب کارایی دا  از پس منا

 طوالنی مسیریابی

 بعه مربوط فععالیعت کعاهش .0

 متراکمسازی

 نسععبتهای بکارگیری قابلیت .1

 بازیافتی آسفالت باالتر

کان .5 های جایگزاری ام  بار

 .کوتاه زمان در متعدد

 آسعععفالت با که میرود گمان این

 یکدسععت سععازی متراکم گرم مخلوط

 تراکم دمای چراکه آمده بدست تری

 گردان قطار)  غلطک به آن سععازی

 را امکععان این( ( ترین رولر)

 بهتری درفضعععععای تععا میععدهععد

 مناسعععب پوشعععش از و قرارگرفته

 پولیتانو. گردد حاصعععل اطمینان

 آمده بدست نتایج که میدهد گزارش

 گرم مخلوط آسفالت سازی تراکم از

 در گرفته انجام آزمایشععععات در

نادا عادل کا  از بهتر یا و م

 موجب و بوده داغ آسعفالتی مخلوط

 پرداخت پیمانکاران برخی تا گشته

 متراکم. دارند دریافت اضععععافی

سب سازی سازی یک برای منا  با رو

کرد ل م تی خوب ع  بوده، حیععا

 پذیرش شععرکتها بیشععتر بنابراین

 می مبنععا همین بر را پروژه

 از پیمانکاران اسعتفاده. گذارند

های نآوری  گرم مخلوط آسعععفالت ف

 چراکه شعععده معمولتر روز روزبه

 چگالی به رسععیدن در متراکسععازی

 کمتر فعالیتی انجام با یکدسعععت

 در کمتر دمای بعالوه. میکند کمک

 گرم مخلوط آسعععفالت در جایگذاری

ستفاده صله برای آنرا از ا  زنی و

سانتر عمق در  وازاینرو ساخته، آ

کان این  تا آورده فراهم را ام

مانی تاه درز های کو عددی بار  مت

 Anderson, R.M. and گردد جایگزاری

May, R. (2008) .سازی درهنگام  احیاء

  با ها چاله فرانکفورت، فرودگاه

 گرم مخلوط آسععفالتازمیلیمتر 222

سازی نیم و ساعت 3 مدت درطول  رو

 هواپیمای مرور عبورو برای و شعد

 سعععانتیگراددرجه  25 دمای با جت

 آسعععفالت مزایای. شعععد باز فورا

شخص ساز و ساخت در گرم مخلوط  م

سازد سازی ساخت فرایند که می  رو

 فواید که داده ارائه را درخوری

 برای کمتر هزینه همچون پایداری

 فواید و جاده، کاربر  و شعععرکت

 رضععععایت مانند ازموضعععوع خاج

 دارا را جاده از کننده اسعتفاده

 .Croteau, J.-M. and Tessier, B باشعععد می

(2008). 

 نتیجه گیری. 9

سی این شان برر سفالت که داد ن  آ

 قابل فوایدی ارائه با گرم مخلوط

 مواد از اسعتفاده بواسعطه مالحظه

 متناوب مواد سعععایر و بازیافتی

 سععیسععتم بسععمت جلو روبه قدمی

 است روشی. میباشد پایدار روسازی

ید ید در بخش ام های تول  مخلوط
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. یافته تقلیل دماهای در آسعفالت

 نتیجه در اقتصععادی دسععتاوردهای

صرف شود موجب انرژی کمتر م  تا می

سفالت صنعت تجارت شتری سود آ  بی

 کرده کارآفرینی و آورده بدست را

نه ونیز قابتی پروژه های هزی  ر

 این گرم آسفالت اختالط طرح. گردد

 که بوده دارا را بالقوه قابلیت

 مشعععابهی عملکردی خصعععوصعععیات

 استاندارد مخلوطهای با درمقایسه

 کععارایی همچنین و داده ارائععه

 داغ مخلوط آسفالت به نسبت بهتری

 تحقیقات بعالوه،. باشععد داشععته

 متقاعد شواهد آوردن فراهم درجهت

 توجه قابل فواید پیرامون کننده

 های زمینه در گرم مخلوط آسعفالت

 و اجتماعی محیطی، زیست اقتصادی،

کرد ل م نش. دارد ادامععه ع ک  وا

 به آسعععفالت صعععنعت چشعععمگیر

 از گرم مخلوط آسععفالت فنآوریهای

 دو حدود در آن گیری شعععکل زمان

 به که میدهد نشعان بقوت پیش دهه

 تولید در اسعععتاندارد شعععیوه

 نه درآیندهای آسععفالت مخلوطهای

ندان هد بدل دور چ  و شععععد، خوا

 در پایدار مواد سععایر با همراه

 روسازی همچون وساز ساخت و عمران

سفالت شده، آ  ساخت پایداری احیاء

 بهبود بیشععتر و بیشععتر روسععازی

 .خواهدیافت

 . چکیده انگلیسی01

Construction and maintenance of transportation 

infrastructure require large amounts of material 

consumption, energy input, and capital investment which 

is a serious challenge to sustainable development. The 

principal components of sustainable development in 

pavement systems include economic and social 

considerations as well as environmental preservation. 

Within the past two decades, the asphalt paving industry 

has responded positively to increasing global concerns over 

shrinking natural resource reserves and worsening 

environmental conditions through the development and 

deployment of Warm-Mix Asphalt technologies. In 

adherence to the Green Revolution, many highway 

agencies are actively investigating the use of Warm Mix 

Asphalt (WMA) technology with the use of production of 

recycled mixtures (reclaimed asphalt pavement, RAP). 

These technologies make it possible to produce asphalt 

concrete at reduced temperatures compared to 

conventional hot-mix methods. Several studies have 

reported on the potential of warm-mix asphalt with regard 

to improved pavement performance, efficiency and 

environmental stewardship. The objective of this study is to 

review the benefits of Warm Mix Asphalt (WMA) 

compared with Hot Mix Asphalt (HMA) in regards to 

engineering properties and sustainable development. 

Keywords: Warm Mix Asphalt (WMA), Hot Mix Asphalt 

(HMA), Recycled Asphalt Pavement (RAP) and 

Sustainability 
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