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  چكيده
 نيهمچن وي جانب محصوالت باي معدن مصالحي نيگزيجا ،يآسفالتي ها مخلوط تراكم و ساختي دما كاهش
 حجم بعلطبا و ضخامت كاهش جهينت در وي باربر تيظرف بهبود جهت مختلفي ها يتكنولوژ از استفاده
ي ها مخلوط ديتول در ستيز طيمح حفظ به كمك وي ندگيآال كاهشي راهكارها از توانند مي ،ها راه آسفالت
 عنوان به همواره ازي،فوالدس يها كارخانه ضايعاتي مواد از يكي عنوان به فوالد سرباره .نديآ شمار بهي آسفالت
  .گردد مي محسوب زيست محيط كننده آلوده عوامل از و صنعت اين مشكالت از يكي
 ساختي دما كاهش و گرمي آسفالتي ها مخلوط ديتول منظور به تيساسوب از استفاده بر عالوه پژوهش نيا در

 تيساسوب اثر نييتع جهت. است گشته نيگزيجا فوالد سرباره با زيني آهك مصالح دانه درشت بخش آسفالت،
ي رطوبت تيحساس وي برجهندگ مدول مارشال،ي ها تست ازي آسفالتي ها مخلوط عملكرد بر سرباره و

  .است شده استفاده
 و مارشال مقاومت بهبود باعث اي سرباره گرم آسفالت كه داد نشان شده انجام آزمايشات از حاصل نتايج
 جينتا لذا .باشد مي برخوردار زيني باالتري رطوبت تيحساس ازي زيناچ زانيم بهي ول شده برجهندگي مدول

 از بخشي نمودن مرتفع بر عالوه گرم، آسفالت در فوالد سرباره از استفاده با كه است آن انگريب پژوهش نيا
  .داد بهبود توان مي نيز را آسفالت عملكردي مشخصات فوالد، صنعت مشكالت

  
  .يبرجهندگ مدول دار،يپا توسعه سرباره، ،تيساسوب آسفالت، :كليدي هاي واژه
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