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 امب. مًخت کبَص َشیىٍ ي حفظ مىبثغ طجیؼی میضًد، استفبدٌ اس تزاضٍ آسفبلتی در مخلًطَبی آسفبلتی داؽ:ٌچکیذ
قیز مًخًد درتزاضٍ آسفبلت ثٍ ػلت پیزضذگی دارای سختی ثبالیی است ي کبرایی مخلًط را اس وقطٍ وظز اخزا تحت
 ثٍ کبر ثزدن سبسًثیت راٌ حلی ثزای افشایص کبرآیی.تأثیز قزار میدَذ ي ثز مطخػبت رفتبری مخلًط تأثیز میگذارد
 ثب اوذاسٌگیزی، ایه مطبلؼٍ ثٍ ثزرسی تأثیز سبسًثیت ثز کبَص دمبی تزاکم.مخلًط َبی حبيی تزاضٍ آسفبلتی است
 وتبیح ایه.کىذرياوی قیز تزاضٍ آسفبلت در وزخ ثزش کم ي کبرایی مخلًطَبی حبيی تزاضٍ آسفبلت پزداختٍ است
25  استفبدٌ اس سبسًثیت ريضی امکبنپذیز ي اخزایی ثزای سبخت مخلًطَبی آسفبلتی حبيی،تحقیق وطبن میدَذ
 استفبدٌ َمشمبن اس سبسًثیت ي، مقبیسٍ وتبیح ردٌ ػملکزدی قیزَبی ممشيج وطبن میدَذ.درغذ تزاضٍ آسفبلتی است
. ایدبة میکىذ کٍ قیز تبسٌ اضبفٍ ضذٌ اس ردٌ ػملکزدی پبییهتزی ثزخًردار ثبضذ،تزاضٍ آسفبلتی در سبخت مخلًط

. پيزؽذگی ٍ تاسیاتی ليز، هخلَط آعفالتی داك، تزاؽِ آعفالتی، تاسیافت:ياصگبن کلیذی

Evaluating the Effects of Sasobit on Characterization and
Workability of Asphalt Mixes Containing Reclaimed Asphalt
F. Safazadeh and N. Tabatabaee
Abstract: Use of Reclaimed Asphalt Pavement in HMA is beneficial by reduction of initial costs. But the higher
stiffness of aged binder may lead to workability issues in the field, therefore use of large percentages of RAP
impacts the HMA properties. Utilizing Sasobit is a solution to use more RAP at a relatively lower temperature in
HMA mixes. This study investigates the effects of 2 percent Sasobit on the reduction of compaction temperature
by measuring low shear viscosity and workability of mixtures containing RAP binder. Low and intermediate
temperature properties of RAP binder using mix designs were compared to properties of artificially aged binders.
Virgin binder was aged in PAV to make artificial RAP binder. Comparison between physical parameters of RAP
binder and binder aged in PAV was done and it was found that about 40 hours is sufficient for simulating the
aging of RAP binder and making artificially aged binder. Results of this study on artificial RAP show that
utilizing Sasobit is a feasible way to make HMA which contain 25% RAP. Utilizing RAP and Sasobit together in
a HMA project would lead to select softer virgin asphalt binder with a lower performance grade.
Keywords: Recycling Reclaimed Asphalt Binder, HMA, WMA and Mortar.
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 - 1مقدمه
تاسیافت ليز ٍ آعفالت در دِّ  1970تا واّؼ هٌاتـ ًفتی،
گزاى ؽذى ليز ٍ تَخِ تيؾتز تِ هحيظ سیغت هغزح ؽذ.
تاسیافت آعفالت اس رٍػّای تْغاسی رٍعاسی آعفالتی
اعت وِ تا اعتفادُ هدذد اس تزاؽِ آعفالتی)RAP(1
لاتليت خذهتدّی رٍعاسی را احيا هیوٌذ ٍ هَخة واّؼ
ّشیٌِّای اٍليِ ٍ حفؼ هٌاتـ عثيقی ٍ خلَگيزی اس ّشیٌِ-
ّای دٍرریش آعفالت فزعَدُ هیؽَد .اس گشیٌِّای تاسیافت
آعفالت هیتَاى تِ رٍعاسیّایذارای ؽيارؽذگی ٍ تزن-
خَردگی سیاد اؽارُ وزدّ .وچٌيي در خياتاىّایی اس
ؽْزوِ تزاس فقلی رٍعاسی آى تا خذٍلّای وٌاری ّواٌّگ
اعت ٍ رٍوؼ ایي تقادل را اس تيي هیتزد ،تاسیافت گشیٌِی
هٌاعثی اعت .اعتفادُ اس تزويثات  WMA2هَخة واّؼ
هقزف عَختّ ،شیٌِ ٍ آلَدگی هیؽَدّ ،وچٌيي سهاى
حول هداس هخلَط را تا هحل اخزا افشایؼ هیدّذ] .[1ليز
پيز ؽذُی تزاؽِ آعفالت ،دارای عختی تاال تَدُ ٍ فولىزد
رٍعاسی را در دهاّای هياًی ٍ پایيي تحت تاثيز لزار هی-
دّذ .تزای خلَگيزی اس تزنّای تزٍدتی در رٍعاسیّای
تاسیافتی  ،در عاخت هخلَط آعفالت اس ليز خذیذ تا ردُ
فولىزدی پایييتز ٍ ًزمتز اعتفادُ هیؽَد] .[2اعتخزاج تا
حلّال ٍ تاسیاتی ،اس لحاػ فيشیىی تٌْا رٍؽی اعت وِ هی-
تَاًذ ليز تزاؽِ آعفالت را اس هقالح عٌگی خذا وٌذٍ .لی
تيي ليز ٍ هادُ حلّال هوىي اعت ٍاوٌؼّایی ایداد ؽَد
وِ هَخة تغييز خَاؿ ٍ هؾخقات ليز ٍ اؽىال در اًدام
آسهَى ؽَد .عخت ؽذى ليز یىی اس تاثيزات اعتخزاج تا
اوثز حلّالّا اعت .اعتخزاج ًالـ ليز تا حلّال تافث هی-
ؽَد تا همذاری اس ليز تزاؽِ آعفالت تز رٍی عٌگذاًِ تالی
تواًذ ٍ ول ليز خذب ؽذُ تَعظ عٌگذاًِّا اعتخزاج
ًؾَد] .[3سهاى سیاد هَرد ًياس تزای تاسیاتی ليز ،فذم اهىاى
داًِتٌذی هٌاعة عٌگذاًِّا پظ اس تاسیاتی ،عوی ٍ
خغزًان تَدى وار تا هَاد حلّالً ٍ ،ياس تزای ردُتٌذی ليز
هَخَد در تزاؽِ آعفالت تز اعاط رٍػّای تذٍى حلّال
تافث ؽذُ تا رٍػّای دیگزی تزای هؾخقِتٌذی
خقَفيات ليز تزاؽِ آعفالت هغزح ؽَد .یىی اس ایي
رٍػّا عاخت هخلَط آعفالتی حاٍی تزاؽِ آعفالتی ٍ
Reclaimed Asphalt Pavement
Warm Mix Asphalt

هحاعثِ هؾخقات ليز تزاؽِ آعفالتی تا تَخِ تِ
خقَفيات هخلَط آعفالت (هحاعثِ هقىَط) اعت].[4
عفت تَدى ليز تزاؽِ آعفالتی ٍ اعتفادُ ووتز اس ليز تاسُ
در هخلَط آعفالت ًغثت تِ هخلَطّای هتذاٍل ،وارایی
هخلَط را اس ًمغِ ًؾز اخزا تحت تاثيز لزار هیدّذ.واّؼ
دهای اختالط تِ عزیك واّؼ گزاًزٍی ليز ٍ یا افشایؼ
حدن آى در حضَر  WMAفَرت هیگيزد ٍ تاثيزات
هٌفی دهای تاالی اختالط ٍ تزاون تز رٍی ليز تزاؽِ
آعفالت را واّؼ هی دّذ ] .[7-5عاعَتيت فالٍُ تز
واّؼ دهای اختالط ،تافث رٍغٌىاری داخلی ؽذُ ٍ وارایی
هخلَط را وِ تِ فلت ٍخَد تزاؽِ آعفالت پایيي آهذُ،
تْثَد هیتخؾذ].[5
فثارت وارایی پاراهتزی اس راحتی وار تا هخلَط ٍ تزاون
پذیزی تقزیف هیؽَد .اٍليي تالػ تزای عٌدؼ وارایی در
عال  1978اًدام ؽذ ،وِ در آى دعتگاّی ؽاهل عيلٌذری
هتقل تِ لاب فلة تا هَتَری در تاالی آى وِ تيغِای را تا
عزفت دٍراًی ثاتت هیگزداًذ ،تؾىيل ؽذُ اعت .تقذّا
ؽزوت  Instrotekتز اعاط ّويي ایذُ ٍعيلِای تزای
اًذاسُگيزی گؾتاٍر ٍ دها عاخت وِ عاختار دعتگاُ عاختِ
ؽذُ در ایي پضٍّؼ تِ هيشاى سیادی تزگزفتِ اس آى اعت.
ّز چِ وارایی ًوًَِ هخلَط آعفالتی در ؽزف دعتگاُ
تاالتز تاؽذ گؾتاٍر السم تزای دٍراى پارٍ در درٍى ؽزف
ووتز اعت] .[8ایي پضٍّؼ دٍ ّذف سیز را دًثال هیوٌذ:
تقييي هؾخقات فولىزدی ليز پيزؽذُ تاسیافتی ٍ تزرعی
تاثيزات اضافِ وزدى تزويثات  WMAتِ آى ،تا اًدام
آسهَىّای عَپزپيَ ٍ تزرعی تغييزات وارایی هخلَطّای
دارای تزاؽِ آعفالتی تا اضافِ ؽذى تزويثات .WMA
 – 2طزح پژوهش و روش انجام آن
تزای ؽثيِعاسی پيزؽذگی ليز تزاؽِ اس دعتگاُ PAV
اعتفادُ هیؽَد .سهاى هَرد ًياس تزای افوال پيزؽذگی
هقٌَفی در ایي دعتگاُ تا همایغِ یىی اس پاراهتزّای
فيشیىی ایي ليز اًدام هیؽَد .یه رٍػ همایغِ هماٍهت
در تزاتز تزن خَردگی ًوًَِّای آعفالت ؽاهل تزاؽِّای
آعفالت ٍ ليز تاسُ ٍ دیگزی ًوًَِّای حاٍی تزاؽِّای
عَختِ ٍ ليز  PAVؽذُ ٍ ليز تاسُ اعت .تٌؼ وؾؾی
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ارسیاتی تاثيز عاعَتيت تز هؾخقات رفتاری ...

غيز هغتمين در آسهایؼ  IDT1تزای ّز دٍ حالت اًذاسُ
گزفتِ هیؽَد ٍ در فَرت تزاتز تَدى ایي دٍ پاراهتز هيشاى
پيزؽذگی ؽثيِعاسی هیؽَد] .[9تزای ؽثيِعاسی دليكتز
ليز هَخَد در تزاؽِ آعفالت تاسیافتی عقی تز عاخت
ًوًَِّای هخلَط آعفالتی تا درفذ تاالی تزاؽِ آعفالت
هیؽَد .ليز تزاؽِ آعفالت در تزاتز تزن خَردگی (ًاؽی اس
تزٍدت ٍ خغتگی) حغاط تَدُ ٍ تِ ّويي فلت هماٍهت
در تزاتز وؾؼ غيز هغتمين پاراهتز هٌاعثی تزای همایغِ
ليز آعفالت تاسیافتی ٍ ؽثيِعاسی سهاى پيزؽذگی اعت .در
عاخت هخلَط آعفالتی تزای اهىاى همایغِ پاراهتزّای
فيشیىی ليز ٍ یىغاى تَدى هؾخقات حدوی ًوًَِ
آعفالت تا تَخِ تِ اعتاًذارد  ،ASTM-D3515داًِتٌذی
تَپز در هحذٍدُ هٌحٌیّای تيؾيٌِ ٍ وويٌِی داًِتٌذی
تزای تشرگتزیي عایش اله اعوی( 12/5 )NMAS2هيلیهتز
اًتخاب هیؽَد .هخلَط آعفالتی تا تزاؽِ آعفالتی ٍ ليز
تاسُ تا حزٍف اختقاری  ٍ RM3هخلَط آعفالتی تا تزاؽِ
عَختِ ٍ ليز  PAVؽذُ (هتٌاؽز تا هيشاى ليز تزاؽِ
آعفالتی) تا حزٍف اختقاری ً PM4ؾاى دادُ هیؽًَذ.
ًوًَِّای  PMتز اعاط سهاى افوال ؽزایظ پيزؽذگی در
دعتگاُ  PAVوِ  40 ٍ 35 ،25 ،20عافت تَدُ اعت
ً PM40 ٍ PM35 ،PM25 ،PM20اهگذاری هیؽًَذ.
تزای تقييي درفذ ليز اس رٍػ عَساًذى هخلَط ليزی در
وَرُ احتزاق 5تا دهای  540درخِ علغيَط ٍ عثك
اعتاًذارد  ASTM-D 6307اعتفادُ هیؽَد].[10
رٍػ دیگز تزآٍرد پاراهتز عختی ًوًَِّای هالت (تِ
فَرت تيزچِّای  )BBRؽاهل تزاؽِ آعفالتی فثَری اس
اله  ٍ 50هاًذُ تز اله  ٍ 100ليز  RTFOؽذُ ٍ
ّوچٌيي عختی هالت حاٍی تزاؽِی عَختِ ٍ ليز
 RTFOؽذُ اعت .هالت حاٍی ليز  RTFOؽذُ ٍ تزاؽِ
آعفالت فثَری اس اله  ٍ 50هاًذُ تز اله  100تِ فَرت
 ٍ SRAPهالت حاٍی تزاؽِ آعفالتی عَختِ (تذٍى ليز)
ٍ ليز  RTFOؽذُ تِ فَرت  RRAPاعن گذاری ؽذُ
اعت .تزاؽِ آعفالتی فثَری اس اله  ٍ 50هاًذُ تز اله
1

Indirect Tension Test
Nominal Maximum Aggregate Size
3
RAP Mix
4
PAV Mix
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Ignition Oven
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 100حذٍداً  11/5درفذ ٍسًی ليز دارد ٍ تز اعاط درفذ
ٍسًی ليز آى تِ ليز ول (ؽاهل ليز  RTFOؽذُ ٍ ليز
تزاؽِ آعفالت) هالتّا عاختِ هیؽًَذ .تِ فلت وَچه
تَدى لالة  ٍ BBRعفت تَدى هالت ،عاخت درفذّای
تاالتز تا خغای سیاد ّوزاُ اعت .عختی ّز دٍ هالت در
دهای  -18 ٍ -12درخِ علغيَط اًذاسُ گيزی ؽذُ ٍ تا
ضزب اختالف ایي دٍ همذار در عختی ليز  RTFOؽذُ،
عختی ليز هوشٍج اس دٍ ليز  RTFOؽذُ ٍ درفذ
هؾخـ اس ليز تزاؽِ آعفالتی هحاعثِ ؽذُ اعت .تا
تزًٍياتی عختی ليز هوشٍج تز حغة درفذ ليز تزاؽِ
آعفالتی ،عختی ليز تزاؽِ آعفالتی هحاعثِ ؽذُ اعت.
عختی ليزّای  40 ٍ 35 ،25 ،20عافت  PAVؽذُ ًيش
اًذاسُگيزی ؽذُ ٍ تا همایغِ عختی ليز تزاؽِ آعفالتی تا
همادیز ایي عختیّا سهاى هٌاعة تزای ؽثيِعاسی ليز پيز
ؽذُ هحاعثِ هیؽَد.
 –3انزژي جذب شده
در خذٍل  1تيؾيٌِ تٌؼ وؾؾی ٍ تغييز هىاى در تيؾيٌِ
تٌؼ وؾؾی تزای هخلَط آعفالتی  PM ٍ RMآٍردُ
ؽذُ اعت .دهای آسهایؾگاُ در ٌّگام اًدام آسهایؼ تيي
 22تا  25درخِ علغيَط تَدُ اعت .در ؽىل ً 1وَدار
ًيزٍ– تغييز هىاى تزای همایغِ اًزصی خذب ؽذُ تزای ّز
ًوًَِ رعن ؽذُ اعتً .وًَِّای ً ،RMغثت تِ ًوًَِّای
 PMتغييز هىاى ووتز در تيؾيٌِ تٌؼ وؾؾی دارًذ .اس
ایٌزٍ تزای ؽثيِعاسی تيؾتزً ،وًَِّای  PMرا لثل اس
هتزاون وزدى  2عافت در دهای  135درخِ علغيَط لزار
دادُ تا پيزؽذگی اٍليِ تيؾتزی را تدزتِ وٌٌذ تا تِ ًوَدار
ًوًَِّای ً RMشدیهتز ؽًَذ .در خذٍل  1اًزصی ول
خذب ؽذُ تزای ؽىغت ًوًَِ ٍ اًزصی تغلين تزای ّز
ًوًَِ هحاعثِ ؽذُ اعت .اًزصی ول ؽىغت عغح ول سیز
ًوَدار ًيزٍ – تغييز هىاى اعت در حالیوِ اًزصی تغلين
ؽاهل عغح سیز ًوَدار ًيزٍ – تغييز هىاى تا ًمغِ ؽزٍؿ
تزن یا پيه تاالیی ًيزٍ (تيؾيٌِ ًيزٍ) هیؽَد] .[11اًزصی
خذب ؽذُ تَعظ ًوًَِ حاٍی تزاؽِ آعفالتی تِ هزاتة
ووتز اس ًوًَِّای دارای ليز  PAVؽذُ اعت .پيزؽذگی
لثل اس تزاون ًوًَِ  PM40تِ هذت  2عافت در دهای
 135درخِ علغيَط تافث واّؼ خذب اًزصی هیؽَد ٍ
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آعفالتی عاختِ ؽذُ ٍ هٌحٌی عختی ّز دٍ در دهای
 -12˚Cاًذاسُگيزی ؽذُ ٍ هيشاى اختالف عختی دٍ هالت
در ّز سهاى هحاعثِ ؽذُ ٍ در خذٍل  2آهذُ اعت.
تا ضزب اختالف عختی دٍ هالت در سهاى  60ثاًيِ در
عختی ليز  RTFOؽذُ در سهاى  60ثاًيِ ،عختی ليز
هوشٍج اس ليز  RTFOؽذُ ٍ  4درفذ ليز تزاؽِ آعفالتی
هحاعثِ هیؽَد (خذٍل .)3
پظ اس تقييي عختی ليزّای حاٍی ليز تزاؽِ آعفالتی
هغاتك آًچِ در خذٍل  ٍ 3هؾاتِ آى تِدعت آهذ تا
تزًٍياتی عختی ليز هشٍج تز حغة درفذ ليز تزاؽِ
آعفالتی ،عختی ليز تزاؽِ آعفالتی هحاعثِ ؽذُ اعت .تا
همایغِ عختی ليز تزاؽِ آعفالتی تا همادیز عختیّای
ليزّای  40 ٍ 35 ،25 ،20عافت  PAVؽذُ ،سهاى
هٌاعة تزای ؽثيِعاسی ليز پيزؽذُ تمزیثا  40عافت
هحاعثِ هیؽَد .ردُ فولىزدی پيَعتِ دٍ ًَؿ ليز تاسُ اس
پاالیؾگاُ اففْاى ٍ ليز ؽثيِعاسی ؽذُ تِ فٌَاى ليز
تاسیافتی تز اعاط آسهَىّای عَپزپيَ در خذٍل  4آهذُ
اعت.

ّواىعَر وِ در ؽىل  1هؾخـ اعت اًزصی خذب ؽذُ
تَعظ ًوًَِ  PM40+2h Agingاس ًوًَِ ً RMيش
ووتز هیؽَد.
14000

RM
PM40+2Hr Aging

12000

PM40

10000

PM35

PM20

6000

)Force (N

PM25

8000

4000
2000
0
10

0

5
)Deflection (mm

ضکل  -1ومًدار ویزي – تغییز مکبن آسمبیص کطص غیز
مستقیم َز یک اس ومًوٍَب

ؽىل ً 2وَدار عختی هالت حاٍی درفذّای  10 ٍ 7 ،4اس
ليز تزاؽِ آعفالتی در دهاّای  -18 ٍ -12را ًؾاى هیدّذ.
تا افشایؼ درفذ ليز تزاؽِ آعفالتی در دهای ثاتت هيشاى
عختی افشایؼ هییاتذ ٍ ایي افشایؼ تِ خاعز عختی تيؾتز
ليز تزاؽِ آعفالتی در همایغِ تا ليز  RTFOؽذُ اعت .تا
واّؼ دهای اًدام آسهایؼ اس  -12تِ  -18عختی هالت
عثك اًتؾار افشایؼ لاتل هالحؾِای دارد .تِ فلت عفت
تَدى ٍ عختی وار تا ایي هالتّا ،اهىاى عاخت هالت
حاٍی تيؼ اس  10درفذ تزاؽِ آعفالتی اهىاىپذیز ًثَد.
هالتّای  RRAP ٍ SRAPحاٍی  4درفذ تزاؽِ

 -4بهينه ساسي پژوهش
تز ایي اعاط ردُ فولىزدی ليز تاسیافتی PG 76-10
ارسیاتی ؽذُ ٍ حال تا داؽتي ردُ فولىزدی ليز هَخَد در
تزاؽِ آعفالت ،ليز تاسُ ٍ ،ردُ فولىزدی هخلَط ،حذالل ٍ
حذاوثز درفذ ليز تزاؽِ آعفالت تا راتغِی  1هؾخـ هی-
ؽَد.
Tblend  Tvirgin
TRAP  Tvirgin

()1

= %RAP

خذيل  -1وتبیح آسمبیص تىص کططی غیز مستقیم
ومًوٍ

ویزي ()N

تىص کططی()kPa

تغییزمکبن()mm

اوزصی کل خذة ضذٌ ()kJ

اوزصی ضزيع تزک ي تسلیم ()kJ

RM

12231

1036

0/87

43/8

12

PM20

8820

745

3/29

57/7

24/9

PM25

9841

795

2/62

56/3

23/7

PM35

11025

937

2/29

61/1

23/5

PM40

12021

1045

2/14

59/5

24/1

PM40+2h Aging

12251

1069

0/53

37/6

6/1
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2.1
2

RRAP-7% @ -18˚C

1.9

SRAP-10% @ -18˚C
RRAP-10% @ -18˚C

)Log Stiffness (MPa

SRAP-4% @ -12˚C

2.9

1.8
2.7

1.7
)Log Time (S

2.2

0.7

1.2

ضکل  -2مىحىی سختی مالتَبی  SRAPي  RRAPحبيی  7 ،4ي  10درغذ تزاضٍ آسفبلتی در دمبی  -12˚Cي -18˚C
خذيل  -2وحًٌی محبسجٍ میشان اختالف سختی مالتَبی  SRAPي  RRAPدارای  4درغذ تزاضٍ آسفبلتی در دمبی -12˚C
SRAP

RRAP

سهاى (ثاًيِ)

لگاریتن
سهاى

8

0/9

262

15

1/18

217

0/301

30

1/48

175

0/326

2/24

60

1/78

139

0/352

2/143

142

120

2/08

108

0/377

2/03

111

0/384

240

2/38

82

0/403

1/92

84/5

0/408

 δلگاریتن عختی
دٍ هالت

عختی
()MPa

mvalue

لگاریتن
عختی

عختی
()MPa

mvalue

لگاریتن
عختی

0/278

2/42

267

0/29

2/43

0/0082

2/33

221

0/312

2/34

0/008

178

0/336

2/25

0/0074

0/36

2/152

0/0093

2/04

0/0119

1/93

0/013

همذار هياًگيي δ

0/0096

اًحزاف اس هقيار

0/0023

خذيل  -3وحًٌی محبسجٍ سختی قیزممشيج اس قیز  RTFOضذٌ ي  4درغذ قیز تزاضٍ آسفبلتی در دمبی -12˚C
سهاى
(ثاًيِ)

عختی ليز RTFO
()MPa

لگاریتن عختی
ليز RTFO

 δدر سهاى
 60ثاًيِ

لگاریتن عختی ليز
RTFO+4%RAP

عختی ليز RTFO+4%RAP
()MPa

60

92/6

1/97

0/0093

1/976

94/6

1

 δ -1لگاریتن عختی دٍ هالت در سهاى  60ثاًيِ  +لگاریتن عختی ليز  RTFOؽذُ = لگاریتن عختی ليز RTFO + 4%RAP
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در فَرتی وِ ّذف اس اهتشاج ،تْيِ ليز تا ردُ PG 64-22
تاؽذ ،در اهتشاج تا ليز  60-70درفذ هداس ليز تاسیافتی
ؽثيِعاسی ؽذُ  32درفذ ٍ در اهتشاج تا ليز 85-100
درفذ هداس ليز تاسیافتی ؽثيِعاسی ؽذُ  40درفذ
هحاعثِ هیؽَد 25 .درفذ ليز ؽثيِعاسی ؽذُ تا ليز -70
 60هوشٍج ؽذُ ٍ تاثيز اضافِ وزدى عاعَتيت تز ًحَُی
فولىزد ليز هوشٍج در خذٍل  5آهذُ اعتً .تایح اهتشاج
 25درفذ ليز ؽثيِعاسی ؽذُ تا ليز ًزمتز ٍ 85-100
تاثيز اضافِ وزدى عاعَتيت تز ًحَُی فولىزد ليز هوشٍج
در خذٍل  6آهذُ اعت.
آسهَىّای عَپزپيَ تز رٍی ليز هوشٍج اس ليز تاسُ ٍ 25
درفذ ليز ؽثيِعاسی ؽذًُ ،ؾاى هیدّذ وِ اعتفادُ اس
ليز تاسُ ًزمتز تِ ردُ فولىزدی ليز هوشٍج در دهای پایيي
ووه وزدُ ٍ افشایؼ درفذ هداس ليز تاسیافتی را تَخيِ
هیوٌذ .اهتشاج ليز  25 ٍ 60-70درفذ ليز ؽثيِعاسی
ؽذُ ،ردُ فولىزدی  PG 70-16دارد (تْثَد ردُ تاالی
فولىزدی) ٍ هیتَاى ًتيدِ گزفت وِ افشٍدى  2درفذ
عاعَتيت تا ایداد تغييز در دهای تاالی ردُ فولىزدی
پيَعتِ ،تْثَد چٌذاًی در ردُ فولىزدی ليز هوشٍج ًْایی
ًذارد ٍ هوىي اعت التقادی ًيش ًثاؽذ .ليز هوشٍج اس ليز
 25 ٍ 85-100درفذ ليز ؽثيِعاسی ؽذُ ردُ فولىزدی
 PG 64-22دارد ٍ افشٍدى عاعَتيت تِ ایي اهتشاج تا
تْثَد ردُ فولىزدی پيَعتِ در دهای تاال هَثز ٍالـ هی-
ؽَد ٍ ردُ فولىزدی ليز هوشٍج ًْایی  PG 70-22هی-
ؽَد .وٌذرٍاًی در ًزخ تزػّای هتفاٍت تزای ليزّای
هوشٍج اًذاسُگيزی ؽذُ ٍ تا تزاسػ هٌحٌی وزاط
ٍیلياهغَى ،همذار وٌذرٍاًی در ًزخ تزػ ون هحاعثِ ؽذُ
اعت .هقادلِ هٌحٌی وزاط ٍیلياهغَى در سیز آهذُ اعت:
0  
.

1  (k  ) n

عَپزپيَ تَاًایی اًذاسُگيزی وٌذرٍاًی در تاسُی  1تا 100
درفذ گؾتاٍر ٍاردُ تز دعتگاُ را دارد ٍ در فَرتیوِ
گؾتاٍر ٍاردُ ووتز اس  1درفذ تاؽذ ،اهىاى اًذاسُگيزی
وٌذرٍاًی ٍخَد ًذارد .هخلَط آعفالت تا  5درفذ ليز،
حاٍی تزاؽِ آعفالتی وِ ليز آى  25درفذ اس ليز ول
هخلَط را تؾىيل دادُ ٍ هخلَط هؾاتِ تِ ّوزاُ  2درفذ
عاعَتيت عاختِ ؽذُ ٍ هيشاى وارایی آًْا تا اعتفادُ اس
دعتگاُ عٌدؼ وارایی (ؽىل  )3تزرعی ؽذُ اعت.
در ؽىل ً 4وَدار وارایی ( فىظ گؾتاٍر خارخی) تز
حغة دها تزای ایي دٍ هخلَط رعن ؽذُ ٍ واّؼ دهای
اختالط تا تَخِ تِ وارایی تيؾتز در دهای ووتز تزای
هخلَط حاٍی  2درفذ عاعَتيت لاتل هؾاّذُ اعت.
تزای تایيذ ًتایح دعتگاُ عٌدؼ وارایی ،هخلَطّای
آعفالتی هؾاتِ آًچِ تا دعتگاُ وارایی ارسیاتی ؽذُ را دٍتارُ
عاختِ ٍ ایي تار در دعتگاُ صیزاتَری عَپزپيَ در دهای
 150درخِ علغيَط هتزاون ٍ تا تَخِ تِ هيشاى َّای
هاًذُ در هخلَط هيشاى لاتليت تزاون آًْا تزرعی ؽذ (ؽىل
.)5
خذيل  -7دمبی اختالط ي تزاکم
قیز خبلع ي
دمب

قیز خبلع

 25درغذ
قیز ثبسیبفتی

قیز خبلع ي
 25درغذ قیز
ثبسیبفتی ي
 2درغذ سبسًثیت

دهای اختالط
()˚C

131

148

117

دهای تزاون
()˚C

114

124

102

   

()2
وِ در آى ∞ ηوٌذرٍاًی ًْایی η0 ،وٌذرٍاًی در ًزخ تزػ
ونً γ ،زخ تزػً n ٍ k ،يش ثاتت ّای هذل ّغتٌذ .تا در
ًؾز گزفتي هقيار وٌذرٍاًی در ًزخ تزػ ون دهای اختالط
ٍ تزاون هحاعثِ ٍ در خذٍل  7آٍردُ ؽذُ اعتّ .ز چِ
همادیز وٌذٍراًی در ًزخ تزػ پایييتزی اًذاسُگيزی ؽَد،
هحاعثِ وٌذٍراًی در ًزخ تزػ ون (ففز) تا دلت تاالتز
اهىاىپذیز اعت .دعتگاُ  RVهَخَد در آسهایؾگاُ

ضکل  -3ومبی کلی اس دستگبٌ سبختٍ ضذٌ ثزای سىدص
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خذيل  -4ردٌ ػملکزدی پیًستٍ قیزَبی تبسٌ ي قیز ثبسیبفتی ضجیٍسبسی ضذٌ
ًَؿ ليز

ردُ فولىزدی

ؽزایظ پيزؽذگی

هقيار تقييي ردُ

دهای تاال ()˚C

تذٍى پيزؽذگی

G*/sin (kPa) = 1.0
G*/sin (kPa) = 2.2
G*.sinkPa) = 5000
m-vlaue = 0.3

RTFO

دهای هتَعظ ()˚C

RTFO+PAV

دهای پایيي ()˚C

ليز تاسیافتی 85-100

60-70

76/4

61/5

67/3

24/5

20/2

21/8

-15/6

-26/2

-25

خذيل  -5ردٌ ػملکزدی پیًستٍ امتشاج قیز  60-70اغفُبن ي  25درغذ قیز ضجیٍسبسی ضذٌ ي تبثیز افشيدن سبسًثیت
ؽزایظ
پيزؽذگی

ردُ فولىزدی

تذٍى پيزؽذگی

دهای تاال ()˚C

RTFO

دهای هتَعظ ()˚C

RTFO+PAV

دهای پایيي ()˚C

ًَؿ ليز
هقيار تقييي ردُ

ليز تاسُ  25 + 60-70درفذ
تاسیافتی

تِ ّوزاُ  2درفذ
عاعَتيت

70/2

74/3

22/3

23

-21/9

-21/7

G*/sin (kPa) = 1.0
G*/sin (kPa) = 2.2
= )G*.sinkPa
5000
m-vlaue = 0.3

خذيل  -6ردٌ ػملکزدی پیًستٍ امتشاج قیز  85-100اغفُبن ي  25درغذ قیز ضجیٍسبسی ضذٌ ي تبثیز افشيدن سبسًثیت
ؽزایظ
پيزؽذگی

ردُ فولىزدی

تذٍى پيزؽذگی

دهای تاال ()˚C

RTFO

دهای هتَعظ ()˚C

RTFO+PAV

دهای پایيي ()˚C

ًَؿ ليز
هقيار تقييي ردُ

ليز تاسُ  25 + 85-100درفذ ليز
تاسیافتی

تِ ّوزاُ  2درفذ
عاعَتيت

66/2

70/1

22/1

21/3

-22/3

-22/1

G*/sin (kPa) = 1.0
G*/sin (kPa) = 2.2
= )G*.sinkPa
5000
m-vlaue = 0.3

Asphalt Mix + 25% RAP
Asphalt Mix + 25%RAP + 2% Sasobit
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 – نتيجهگيزي4
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Asphalt+25%RAP+2%
sasobit
Asphalt+25%RAP
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Superpave Gyratory Compaction
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% Gmm

 هی تَاى ًتایح آى را،تز اعاط ایي هغالقِ ٍ پضٍّؼ حافل
:تقَرت سیز خوـ تٌذی ًوَد
 لزار تگيزدPAV  عافت در40 ليز تاسُ وِ تِ هذت
ِهؾخقات عختی ٍ اًزصی ؽىغت ول هؾاتِ تا ليز تزاؽ
.آعفالتی دارد
ًتایح آسهَىّای عَپزپيَ ًؾاى هیدّذ وِ اعتفادُ اس
تزاؽِ آعفالتی ٍ عاعَتيت تِ فَرت ّوشهاى در یه
ُهخلَط آعفالتی هٌدز تِ اًتخاب ليز تاسُ ًزمتز تا رد
.فولىزدی پایيي هیؽَد
هشیتّای فزاٍاًی در اعتفادُ اس عاعَتيت در تاسیافت
ِآعفالت تا تَخِ تِ واّؼ دهای اختالط ٍ تزاون اس خول
ٍ واّؼ هقزف عَخت ٍ تَليذ آالیٌذُّای َّا ٍخَد دارد
هيشاى هداس اعتفادُ اس تزاؽِ آعفالتی را درهخلَط ًيش
.افشایؼ هیدّذ
ُاًدام پزٍصُّای تحميماتی هيذاًی در خْت اعتفاد
وارتزدی ٍ فولی اس ایي رٍػ در پزٍصُّای در حال عاخت
.تَفيِ هیؽَد

50
40
30
20
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0
0

0.5

1

1.5

2

Log Gyration

 ومًدار وسجت حذاکثز چگبلی مخػًظ تئًری-5 ضکل
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