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  دهيچك
 توانند ميني معمولي ها آسفالت خودروها،ي محوري بارها شيافزا و ها جاده كيتراف زانيم شيافزا با امروزه
ي باربر توان و عمر مختلف،ي ها روش با شدهي سع همواره رو نيا از و باشند داشتهي مناسبي ده سيسرو
 منظور به مختلفي افزودن مواد از استفاده ها، روش نيا نيپركاربردتر ازي كي. ابد يشيافزاي آسفالتي ها هيال

 كه كرد اشاره مرهايپل به توان مي ها كننده اصالح نيا نيپركاربردتر جمله از. باشد مي ريق خواص بهبود
 به توان مي مرهايپل نيا جمله از. است داشتهي شتريب كاربرد مرهايپل ريسا به نسبت مرهايپل نيا ازي دادتع

SBR، PPA رنياستا - نيبوتاد - رنياستا مريپل از قيتحق نيا در. كرد اشاره ... و) SBS (عالوه و است شده استفاده 
 مريپل نيا. است گرفته قراري بررس مورد مريپل نيا با شده اصالح ريقي رئولوژ اتيخصوص ك،يكالسي ها شيآزما بر
 نقطه و نفوذ درجه مانند كيكالسي ها شيآزما و شده اضافه رانياي ها شگاهيپاال ريق به مختلفي درصدها با

 و است شده انجام) باشد مي ديجدي ها شيآزما جمله از(ي كيناميد برش رئومتر شيآزما نيهمچن وي نرم
 شده سهيمقا هيپا ريق با ...)و مختلط مدول ك،ياالست مدول مانند (مريپل نيا با دهش اصالح ريقي ها يژگيو

 نياي رئولوژ مشخصات ك،يكالسي ها شيآزما جينتا بهبود بر عالوه كه دهد مي نشان ها شيآزما جينتا و است
  .است افته يبهبود توجه قابل طور به ريق

  
  .يرئولوژ خواص ،SBS، DSR مر،يپل شده، اصالح ريق :يديكلي ها واژه
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