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هدف از طرح اختالط بتن آسفالتی
:آسفالتی مخلوط هاي طرح از هدف
oداراي مقدار قیر کافی باشد که دوام آسفالت را تأمین کند.
oمل کنداستحکام مخلوط به قدري باشد که بارهاي وارده ناشی از ترافیک را بدون تغییر شکل تح.
oرافیک داراي مقدار کافی فضاي خالی در آسفالت کوبیده شده باشد تا در اثر تراکم حاصل از عبور ت

.کندسنگین که بیشترین افزایش آن در اولین تابستان پس از اجرا است، قیرزدگی پیدا ن
oالت میزان حداکثر فضاي خالی مجاز، محدود باشد تا موجب نفوذ آب و هواي بیش از حد به جسم آسف

.نگردد
oالح از یکدیگر داراي کارآیی کافی باشد، بطوري که به آسانی پخش و کوبیده شده و سبب جدا شدن مص

.و یا کمبود مقاومت نگردد
oا بتواند ضریب آسفالت هاي قشر رویه، داراي مصالحی باشد تا بافت سطحی آسفالت و سختی سنگدانه ه

.اصطکاك کافی و الزم را براي این قشر فراهم نماید

روش هاي طرح اختالط
:اختالط طرح
 ساخت در استفاده مورد بهینه قیر درصد تعیین آسفالتی، مخلوط هاي اختالط طرح از منظور
.است طقهمن جوي مشخصات و ترافیک میزان سنگی، مصالح به توجه با آسفالتی مخلوط

:اختالط طرح هاي روش
oویم روش (Hveem)
oمارشال روش (Marshal)
oشده اصالح مارشال روش (Modified Marshal)
oممتاز روسازي روش (Superpave)
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روش هاي متداول طرح اختالط مخلوط هاي آسفالتی
:)234 نشریه(آسفالتی مخلوط هاي اختالط طرح در متداول هاي روش

اصول کلی طرح اختالط مخلوط هاي آسفالتی

رفی، تـا افزایش استقامت بتن آسفالتی با افزایش نسـبت درصـد قیـر مصـ
ایش رسیدن استقامت به یک مقدار حداکثر ادامه یافته و پـس از آن بـا افـز

. مقدار قیر، از استقامت بتن آسفالت به شدت کاسته می شود

vقیر دگیز رو( شود پر قیر با نباید آسفالتی بتن سنگی مصالح خالی فضاي تمام(.
vکاهش باعث آسفالتی بتن در خالی فضاي حد از بیش مقدار وجود دیگر طرف از 

شود می آن دوام شدن کم سبب نتیجه در و آن پذیري شکل افزایش و استقامت
vباشد %6 حداکثر و  %3 حداقل بایست می آسفالتی بتن خالی فضاي حجم.  
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اصول کلی طرح اختالط مخلوط هاي آسفالتی
ü انتخاب مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر
üانتخاب حدود دانه بندي مطلوب
üتعیین نسبت درصدهایی که مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر
ü تعیین چگالی مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر و چگالی قیر
üیرتهیه نمونه هاي بتن آسفالتی با استفاده از مصالح سنگی  و درصدهاي مختلف ق
ü تعیین چگانی نمونه ها بتن آسفالتی تهیه شده
üانجام آزمایش استقامت
üالتی محاسبه درصد فضاي خالی مصالح سنگی و درصد فضاي خالی نمونه هاي بتن آسف
üی بتن رسم منحنی هاي تغییرات وزن مخصوص بتن آسفالتی، استقامت، درصد فضاي خال

نگی و آسفالتی، درصد فضاي خالی مصالح سنگی پرشده با قیر، فقضاي خالی مصـالح سـ
روانی بتن آسفالتی، به ازاي درصدهاي مختلف قیر مصرفی

ü مناسب(تعیین درصد قیر بهینه (
üکنترل و تصحیح درصد قیر بهینه

چگالی مخلوط مصالح سنگی
نگی بـا مصالح سنگی بتن آسفالتی را معموال از اختالط چند نـوع مصـالح سـ

 چگـالی بدسـت آمـده متوسـط وزنـی. چگالی هاي مختلف به دست می آید
:                            ودچگالی مصالح تشکیل دهنده آن است که از رابطه زیر تعیین می ش

iP = درصد مصالحiام در مخلوط آسفالتی
iG = چگالی مصالحiام
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چگالی فیلر

  :آید می ستد به زیر رابطه از استفاده با پیکنومتر از استفاده با فیلر چگالی

0W =وزن نمونه فیلر خشک شده در گرمخانه
aW = وزن پیکنومتر پر شده از آب مقطر در دمايt
bW = وزن پیکنومتر حاوي نمونه فیلر و آب در دمايt

تعریف انواع چگالی براي مصالح درشت دانه و ریزدانه
دانه هـا  چگالی مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه به علت وجود حفرات ریزي که در سطح

:وجود دارد و دارا بودن قابلیت جذب به صورت هاي زیر تعریف می شود
شامل حجم جامد دانـه هـا بـه (عبارت است از وزن حجم معینی از مصالح : چگالی واقعی

.به وزن آب مقطر هم حجم در آن همان درجه حرارت) عالوه حجم حفرات دانه ها
بـه وزن ) شامل حجم دانه هـا(عبارت است از وزن حجم معینی از مصالح : چگالی ظاهري

. آب مقطر هم حجم آن  و در همان درجه حرارت
شامل حجـم جامـد دانـه هـا بـه (عبارت است از وزن حجم معینی از مصالح : چگالی موثر

بـه وزن آب مقطـر هـم حجـم آن و در همـان درجـه ) عالوه حفراتی که از قیر پر نمی شود
. حرارت
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چگالی واقعی مصالح سنگی درشت دانه 

A =نمونه مصالح سنگی درشت خشک شده در گرمخانهوزن
B = ساعت  24وزن همان نمونه که کلیه حفرات سطحی آن با قرار گرفتن در آب بمدت

.اشباع شده است
C =وزن نمونه مصالح سنگی در آب

چگالی واقعی مصالح سنگی ریز دانه 

E =نمونه مصالح سنگی درشت خشک شده در گرمخانهوزن
F =پیکنومتر پر شده از آبوزن
H = ساعت  24وزن همان نمونه که کلیه حفرات سطحی آن با قرار گرفتن در آب بمدت

.اشباع شده است
L =پیکنومتر حاوي نمونه مصالح و آبوزن
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تهیه نمونه هاي آسفالتی
:است مرحله سه شامل آسفالتی بتن هاي نمونه تهیه

جداگانه طور به قیر و سنگی مصالح کردن گرم1.

قیر و سنگی مصالح کردن مخلوط2.

مخلوط کردن متراکم3.

گرم کردن مصالح سنگی و قیر
üمرحله اول تهیه نمونه شامل گرم کردن مصالح سنگی و قیر است.  

ü درجـه  191الـی  177مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر جداگانه تا دمـاي
. ندگرم می شوند و سپس به نسبت هاي مشخص با هم مخلوط می شو

ü درجه سانتی گراد گرم می شود 138الی  121قیر خالص نیز تا دماي .
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مخلوط کردن مصالح سنگی و قیر
üیـر بایـد طبق پیشنهاد انستیتو آسفالت، درجه حرارت مصـالح سـنگی و ق

 170±20طوري باشد که کندروانی کینماتیکی قیر در زمان اخـتالط برابـر 
سانتی استوکس  280 ±30سانتی استوکس و در زمان متراکم کردن برابر 

.  باشد
üمی شوند  پس از گرم کردن، مصالح سنگی و قیر به نسبت مناسب مخلوط

درجـه کمتـر  107به طوري که در پایان اختالط، گرماي مخلـوط نبایـد از 
ت، لـذا باشد و چون منظور از آزمایش مارشال تعیین درصد قیر بهینه اسـ

درصد قیر تهیه می شـوند  7و ...و  4/5، 4نمونه هاي با درجه هاي مختلف 
). نمونه 3در هر درصد (

تراکم نمونه ها
 مرحله سوم، متراکم کردن نمونه ها اسـت کـه در ایـن مرحلـه

و  10کیلوگرم مخلوط را در استوانه فلـزي بـه قطـر  1/2حدود 
ه اي به سانتیمتر ریخته و براي متراکم کردن آن میل 7/5ارتفاع 

 سانتیمتري رها می شود، سپس 45کیلوگرم از ارتفاع  4/5وزن 
 75و یـا  50، 35به دو طرف نمونه بسته به بار ترافیک عبوري، 

. ضربه وارد می شود
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چگالی بتن آسفالتی
 رابطه طابقم هوا و آب در شده اندود پارافین هاي نمونه توزین با آسفالتی بتن واقعی چگالی
:آید می دست به مقابل

A =نمونه بتن آسفالتی در هواوزن
D =وزن نمونه پارافین اندود شده در هوا

Gp = درجه سانتی گراد 25چگالی پارافین در
E =وزن نمونه پارافین اندود شده در آب

حداکثر چگالی نظري بتن آسفالتی متراکم نشده
 رابطه طابقم هوا و آب در شده اندود پارافین هاي نمونه توزین با آسفالتی بتن واقعی چگالی
:آید می دست به مقابل

A =نمونه خشک در هواوزن
D =درجه سانتی گراد 25ظرف استوانه اي شیشه اي پر از آب در دماي وزن
E =درجه  25ظرف استوانه اي شیشه اي حاوي نمونه بتن آسفالتی که از آب با دماي وزن

.سانتی گراد پر شده است و هواي آن تحت خالء خارج شده است
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آزمایش استقامت مارشال
ü دقیقه در آب با درجـه 30تا  20ابتدا نمونه هاي استوانه اي شکل بتن آسفالتی به مدت

اه درجه گذاشته شده و سپس آن را خارج می کنند و بین رکاب هاي دستگ 60حرارت 
. مارشال قرار می دهند تا تحت فشار گسیخته شود

üگرم اندازه حداکثر نیروي الزم جهت گسیخته شدن نمونه بتن آسفالتی بر حسب کیلو
ه در مقدار تغییر شکل قطـري نمونـ. گیري شده که استقامت مارشال نامیده می شود

فالتی موقع شکست نمونه بر حسب میلیمتر اندازه گیري شده که به روانـی بـتن آسـ
. موسوم است

üترین الزم به ذکر است، آزمایش مارشال فقط در مورد بتن هاي آسفالتی که اندازه بزرگ
. سانتی متر کوچک تر است، قابل استفاده می باشد 2/5دانه آنها از 

آزمایش استقامت مارشال
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برخی تعاریف در خصوص مشخصات بتن آسفالتی

تعاریف اولیه
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تعاریف اولیه

تعاریف اولیه
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تعاریف اولیه

نمودارهاي مربوط به تعیین درصد قیر بهینه
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تعیین درصد قیر بهینه
. شـود درصد قیر مناسب بتن آسفالتی براساس منحنی هاي آزمایش مارشال تعیین مـی
مکـن چون درصدي قیري که سبب بیشترین مقدار استقامت بتن آسفالتی مـی شـود، م
اي آن است همان درصد قیري نباشد که بیشترین وزن مخصوص را سبب می شود یا به از

ن لذا مقدار قیـري کـه بـراي سـاختن بـت. مقدار فضاي خالی مناسب ترین مقدار نباشد
ترین وزن آسفالتی به کار می رود، میانگین مقادیري است که بیشترین اسـتقامت، بیشـ
. مخصوص و مناسب ترین مقدار فضاي خالی را در بتن آسفالتی سبب می شود

مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط هاي آسفالتی
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مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط هاي آسفالتی

مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط هاي آسفالتی
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مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط هاي آسفالتی
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