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کارخانه آسفالت



اجزای تشکیل دهنده آسفا لت

ازی  روسمخلوط های آسفالت گرم به عنوان الیه نهایی -
در راه ها و خیابان های شهری استفاده شده و شامل  

اجزای تشکیل دهنده زیر می باشد

مصالح سنگی                                                     فیلر-

قیر                                                                         هوا-



(2)تخصص وسابقه کار نیروی انسانی 

  اپراتورها
را در  این نیروها باید عالوه بر داشتن تحصیالت، آموزش الزم

را  رابطه با دستگاه مورد نظر گذرانده وگواهینامه پایان آموزش
. داشته باشند

  کارگران ماهر
این دسته از کارکنان باید آموزش الزم حرفه ای را دیده 

. کارت مهارت باشندودارای  
 کارگران ساده

ا نوع این کارگران باید قبل از اشتغال ،آموزش اولیه دیده و ب
. فعالیت آشنا شوند



ماشین آالت وتجهیزات 

ماشین االت مورد نیاز کارگاه راه سازی  :
ماشین االت راه سازی -1
تجهیزات تولید مصالح-2
تجهیزات تولید و اجرای بتن-3
تجهیزات تولید و اجرای آسفالت-4



تأمین مصالح سنگی مخلوط آسفالتی

الت از اختالط سنگدانه ها، قیر و مقداری هوا آسف: تعریف آسفالت
.حاصل می شود

:سنگدانه های آسفالت ازسه نوع تامین می شود
معادن رود خانه ای
معادن کوهی
اختالط مصالح رود خانه ای و مصالح کوهی



معدن مصالح رودخانه ای



مصالح سنگی

 محدوده دانه بندی مصالح تولیدی و یکنواختی تولید آن
 درصد شکستگی، سوزنی و پولکی بودن مصالح

 روش های دپوی مصالح سنگی
 زمان تولید مصالح سنگی



فیلر

کارگیریبوقیرنبودهازکمترآسفالتیفیلردرمخلوطاهمیت
.شودمیمخلوطعمرکاهشموجبنامناسبفیلر

توسطاحتمبایستیآسفالتیمصالحتولیدازحاصلفیلر
نهگاجداوسپسشدهجداآسفالتکارخانههایسیکلون

.شوداضافهآسفالتیمخلوطبهوتوزین
نظرکیفیتازبایستیفیلتربکوهادرسیکلونشدهفیلرجمع

.شوندکنترل
د مجهزز  در صورت نیاز به فیلرافزودنی، کارخانه آسفالت بای

.دبه دستگاه ذخیره، تغذیه وتوزین  فیلر جداگانه باش
     مقدار فیلر افزودنزی براسزاف فرمزول کارگزاهی تعیزین

.می  شود
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نقش فیلرمناسب در مخلوط آسفالتی 

  مهمترین نقش فیلر درصورتی که به مقدار مناسب باشد:
 افزایش عمر روسازی
 ازدیاد مقاومت آن در برابر تاثیر آب
ازدیاد قدرت بار بری
  کاهش تغییر شکل نسبی
افزایش مقاومت در برابر ضربه
افزایش مقاومت فشاری وبرشی
  افزایش کند روانی
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تانکر دوجداره حمل قیر



الزامات ذخیره قیر 
داغ  تانکرها و استخرهای ذخیره قیر مجهز به لوله کشی روغن

.باشند
تانکرها و استخرهای ذخیره قیر به دماسنج مجهز باشند .
ده و بدنه و کف استخرهای قیر، سنگی یا بتنی و مسقف بو

.  دیواره های آن باالتر از سطح زمین باشند
 روز  15حجم استخرها یا مخازن ذخیره قیر جوابگوی حد اقل

.کاری باشد
ت به منظور صرفه جویی در سوخت و یکنواختی دما الزم اس

.لوله های انتقال سوخت وتانکرها عایق بندی شوند
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الزامات حمل قیر 

ری از اولین گام در ذخیره سازی قیر رعایت  نکات ایمنی و جلو گی
.آتش سوزی است

دنباید دوجداره باشو ذخیره قیر قیر های حامل تانکر.
برای گرم کردن قیر از سیستم روغن داغ استفاده شود.
درجه سانتیگراد را نشان  250تا 50به دما سنجی که ازهاتانکر

.دندرجه سانتیگراد باشد مجهز گرد5می دهد و دارای دقت حداقل 
تند و با  درصورتیکه تانکرهای حمل قیر، فاقد سیستم روغن داغ هس

15وهر مشعل گرم می شوند از مشعل های با شعله کم استفاده گردد
.ردددقیقه مشعل خاموش شود تا حرارت به حجم بیشتری منتقل گ
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ذخیره قیرمخازن فلزی 



مخزن قیر عمودی
 حجم کمتری 

گرم می  
شوند 

 سطح 
کمتریس در 

مجاورت هوا  
قرار می  

گیرد 
سطح کمتری از 
زمین را اشغال 

می کند 



استخر ذخیره قیر  :ب 

 . باشدو مسقف بدنه وکف آن سنگی یا بتنی 
 . روش گرم کردن آن با روغن داغ باشد
 روز کاری 15حجم استخر باید جوابگوی 

.  باشد



قسمتهای کارخانه آسفالت

(فیدرها ) سیلوی مصالح سرد -1•
2و 1نوار نقاله تغذیه شماره -2
( خشک کن ) درایر -3
مولیتی سیکلون جهت تفکیک فیلتر و غبار.4
یا بک فیلبتر  فیلتر آبی.5
مصالح گرم( باالبر ) الواتور .6
فیلر( باالبر ) الواتور .7
سرند.8
سیستم توزین و بچینگ الکترونیکی مصالح ، قیر و فیلر.9

(مخلوط کن ) میکسر.10
سیلوی ذخیره آسفالت.11
(دستگاه 1فالسک قیر دو جداره )گرم کن قیر و سیستم سیرکوالسیون.12
(روغن داغ کن ) اویل هیتر .13
پنوماتیک کمپرسور و سیستم کنترل.14
مشعل توربوجت دوگانه سوز.15
(اتاق کنترل و تابلو فرمان(میز پیانویی ).16



اجزای کارخانه اسفالت 



انتخاب کارخانه آسفالت 

 باشنددستگاهپنجسردسیلوهایتعدادحداقل



انتقال مصالح سرد به سیلوها

وع ان الزم است مصالح مورد نیاز الیه اسفالتی قبل از شر
الیه تولید ودپو شود

 درصد 25طرح اسفالت باید زمانی انجام شود که حد اقل
مصالح ان الیه تولید شده باشد

د می شود درصورتیکه همزمان با تولید اسفالت مصالح تولی
ه لودر در مصالح تولیدی،  ابتدا در سطح دپو منتقل وبوسیل

کل سطح دپو پخش شود
دا از انتقال مصالح تولیدی مستقیم به سیلوی سرد ج

خوداری شود



توصیه 

ه سمت به منظور اختالط بهتر سنگدانه ها ماسه در سیلوی ابتدایی ب
یخته شودکارخانه  آسفالت باشد وبه ترتیب مصالح در سیلوی بعدی ر

 اینچ  1.5در ابتدای نوا ر انتقال مصالح به واحد گرم کننده  توری
نصب گردد

در سیلوی بهتر است نسبتهای فرمول کارگاهی در سیلوی سرد تنظیم و
گرم کنترل شود 

نها با تنظیم دریچه زیر سیلوها در کارخانه هایی که میزان کنترل ا
تنظیم دریچه است 

وی یشنهاد می گردد نمونه جهت مخلوط مصالح وارزش ماسه ای  از رپ
نوار انتقال مصالح به درایر اخذ گردد 



واحد گرم کننده
ده واحد گرم کننده از دوقسمت مشعل ومخزن تشکیل ش

است 
ه ان علت داغ شدن مصالح ،گردش مصالح وحرکت پیوست

در مجاورت شعله وحرارت مشعل میباشد
ح سوخت مشعل باید تنظیم شده باشد واز الودگی سط

مصالح جدا پرهیز شود  
ه در وسط سوخت مشعل باید به صورتی تنظیم شود که  شعل

واحد خشک کننده باشد  
مقدار مصالح ورودی به کارخانه یکنواخت باشد واز تغییر

ورودی متغیر پرهیز شود




واحد گرم کننده 

 سیستم واحد گرم کننده:
نصب داخل واحد گرم کننده قاشقکهای نیمدایره طولی-1

شده است  
یط اب درهنگام نصب واحد گرم کننده با ید با توجه به شرا-2

وهوا ،ومیزان بارندگی به مقدار شیب ان توجه شود  
وبت درصورت خیس بودن مصالح سیب درایر کم شود تا رط-3

عمقی مصالح هم دفع شوند



نحوه انتقال مصالح در واحد گرم کننده



سیستم گرم وخشک کننده مصالح سنگی

 درایر استوانه دواری است که بر روی چهار پایه به صورت 
قرار دارد به سمت خروجی و با شیب افقی 

 مشعل جهت تولید درایر یک دستگاه خروجی در دهانه 
گرم نصب می شود و هوای حرارت 



سنگیمصالحسیستم گرم وخشک کننده 

 جدید توربو به مشعل های از استفاده 
و هزینهتولیدی کمک کرده آسفالت کیفیت 

سوخت مصرفی را کاهش میدهد 



 در دهانه ورودی مصالح به 
درایر یک محفظه جهت جمع 

به همراه و غبار گرد آوری 
هوای گرم نصب می گردد 

 گرد غبار مذکور توسط یک کانال 
به سیکلونها منتقل می گردد 

 درسیکلونها فیلر درشت دانه 
می گردد ته نشین 



 غبار خروجی از سیکلونها به گرد 
ثانویه منتقل می شود غبارگیر 

 دو نوع آبی و خشک غبار گیرها بر 
باشندمی (بگ فیلتر)



الواتور های انتقال مصالح گرم و فیلر

الواتور انتقال
مصالح گرم

الواتور انتقال
فیلر

حلزونی های انتقال فیلر از سیکلون به الواتور



 ر یک دستگاه الواتواستفاده از با 
سنگی خروجی از درایر  مصالح 

به سرند کارخانه منتقل می گردد

سرند کارخانه آسفالت 

مشخصاتبهتوجهبا
سرندهایتوریآسفالت،
ایگونهبهبایدکارخانه
هبتوجهباکهشوندانتخاب

حمصالسرند،شیبوویبره
.شودحاصلانتظارمورد



وظیفه سرند کارخانه اسفالت وهدف

 تهیه دانه بندی مخلوط اسفالت  : هدف از وجود سرند
طبق با مطابق با فرمول کارگاهی پیشنهادی پیمانکار و من
طرح  اسفالت مورد تایید دستگاه نظارت می باشد

ه از سرند  مصالح ورودی با استفاد: تفکیک مصالح سنگدانه
کارخانه تفکیک می شود  

گردد مصالح تفکیکی در مخزن زیر توری سرند ذخیره می
فالت ازمصالح ذخیره شده در سیلوهای گرم جهت تولید اس

استفاده می شود  



 بانصب توری های مناسب 
فرمول کارگاهی طرح  

تفکیکوارده مصالح آسفالت، 
گرم کارخانه و در بین های 

شده و با استفاده از ذخیره 
خروجی بین های دریچه های 

گرم و جک های پنوماتیک این 
نصب شدهمصالح به باسکول 

و توزین می  در زیر بین وارد 
گردد 

سرند کارخانه آسفالت 



میکسر کارخانه اسفالت

 میکسر کارخانه آسفالت در زیر 
باسکول مصالح قرار گرفته و 

دارای دو محور افقیست که در 
روی آن ها پره هایی جهت  

مخلوط نمودن مصالح سنگی، قیر
و فیلر نصب می باشد



سیلوی هوایی ذخیره آسفالت



بارگیری آسفالت

 بایدسیلوخروجیدریچه
تاباشدقسمتیچند

چنددرهمزمانآسفالت
کامیونباراتاققسمت

وشودتخلیه
بندیدانهاالمکانحتی

جداازوبماندیکنواخت
دانهدرشتمصالحشدن

شودجلوگیرینیز



بارگیری آسفالت

 جابجایی درصورت بار گیری آسفالت از زیر میکسر بایستی با 

هدریچزیردرکامیون
فالتآسمیکسرتخلیه

محلچندیادودر
لیهتخکامیونباراتاق
هتربیکنواختیتاشود

دشورعایتآسفالت



ویژگیهای فرمول کارگاهی

 فرمول کارگاهی دانه بندی مشخصی است که از اختالط 
مصالح درشت ، متوسط وفیلرکه در کارگاه تولید شده است

به نحوی تهیه شود که موارد زیر را تامین نماید 
 8منحنی ان داخل حدود مشخصات ابالغی باشد زیرالک

هم موازی منحنی حد اقل مشخصات باشد  
  حتی المکان حد اکثر چگالی را داشته باشد
 انی ، کوهست)با شرایط ترافیک ، اب وهوا وموقعیت مسیر

مطابقت داشته باشد  ( تپه ماهور 
  منحنی دانه بندی درحدود رواداری مشخص شده

قرارگیرد 
 درصد مصالح مورد 25منحنی دانه بندی معرف حد اقل 

نیاز هرنوع اسفالت باشد 



دماسنجها

نا براین نظر به اینکه یکی از عوامل اساسی در اسفالت نقش حرارت می باشد ب
دماسنجهای به شرح زیر در کارخانه نصب شده است  

کنترل دما ی مصالح اسفالت در اطاق فرمان
دماسنج قیر روی مخاذن
دماسنج قیر مصرفی در اطاق فرمان
دماسنج مصالح سنگی دراطاق فرمان
دماسنج مخلوط اسفالت در اطاق فرمان



دریچه های کارخانه آسفالت 

 دریچه قسمت ورودی مصالح به درایر-1
 دریچه بعد از سیکلونها-2

 دریچه کنار الکتروموتور اگزوز فن-3
 دریچه های نمونه گیری مصالح -4



انتخاب دانه بندی وفرمول کارگاهی مناسب 

فرمول کارگاهی باید جوابگوی مقاومت سازه ای باشد  .
اشدفرمول کارگاهی بایستی جوابگوی شرایط جوی متفاوت پروژه ب.
فرمول کارگاهی باید بتواند ترافیک های مختلف را جواب بدهد.
بر اساس فرمول کارگاهی باید فرمول های مصالح شن و ماسه مورد

.نیاز تهیه شود
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اهمیت طرح اختالط سنگدانه ها وقیر

ز  هدف از طرح اختالط کسب قیر بهینه مخلوط آسفالتی است که ا
اس   اختالط درصد های مناسب مصالح سنگدانه ای، فیلر و قیر بر اس

.  فرمول کارگاهی پیشنهادی پیمانکار بدست می آید
در این درصد قیر موارد زیر طبق مشخصات باشند:

درصد فضای خالی نمونه مارشال  -
درصد فضای خالی مصالح  -
استحکام  -
نرمی  -
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نمونه ای از فرمول کارگاهی 
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نکات مهم در اسفالت 

قت حرارت در اسفالت نقش اساسی دارد بنا براین باید د
کافی شود 

الت با  انتخاب ، نوع اسفالت، ومیزان اختالط مصالح در اسف
توجه به کلیه شرایط پروژه نقش اساسی دارد

یلر همان گونه که قیر در اسفالت نقش مهمی دارد مقدار ف
سبت نهم در اسفالت نقش اساسی دارد بنا بر این با ید به

توجه خاص صورت گیردفیلر به قیر موثر 
ت خشک بودن خشک مغز مصالح اسفالت بسیار مهم اس

ه نمایندواپراتورهای کارخانه اسفالت باید بسیار دقت وتوج

اصلاح دانه بندی وفرمول کارگاهی به منظور اصلاح نسبت فیلر به قیر مغید.xlsm


انتخاب توریهای سرند های کارخانه اسفالت

 قسمت تفکیک وسرند 5بهتر است شنگدانه ها به
شوند

0-4میلیمتر
4-8 میلیمتر6یا
6-12 میلیمتر
12-19میلیمتر
19-25میلیمتر
ا نوع این طبقات ممکن است با توجه به نوع تولید ی

طرح اسفالت تغییر نمایند 



دانه بندی مخلوط مصالح بدون قیر که از روی نوار گرفته شده است
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ازمایشگاه پیمانکار 

1-  نظارت وکنترل بر روی تولید مصالح
2- انجام ازمایشهای الزم بر روی مصالح تولیدی
3-ین شده  بر رسی مصالح تولید وانطباق تولید با مشخصات تعی
4-اعالم اشکاالت تولید وپیشنهاد راه حل به مدیر پروژه
5-انجام ازمایشهای مرغوبیت مصالح به صورت مستمر بر روی

ری از مصالح معدن واعالم اشکاالت به مدیر پروژه به منظور جلوگی
حمل مصالح نا مرغوب

6-  کنترل وکالیبره باسکول های کارخانه اسفالت
7-  کنترل وکالیبره دماسنجهای کارخانه اسفالت
8-ارگاهانجام ازمایشهای کنترلی بر روی اسفالت وقیر ورودی به ک
9-+...



مهمترین کار اپراتورها 

شنهاد می بعد از کنترل کلیه قسمتهای کارخانه اسفالت پی
: گردد 

ه  بعد از پایان کار روزانه ازمصالح هر بین گرم کارخان
ه  اسفالت به صورت جداگانه نمونه اخذ ودر محلی تخلی

نماید  
اه نمونه های تخلیه شده مورد بازرسی  مسئول ازمایشگ

از صحت شرکت به اتفاق اپرتور کارخانه اسفالت قرارگیرد و
وعدم گرفتگی  توریها سرند کارخانه مطمئن شوند  



پایان بخش اول 
موفق وپاینده باشید 

قمصریباتشکر 



کوهی و رود خانه ای انتخاب معدنشناسایی و

 از نظرشناسایی معدن:
 حجم مورد نیاز
  فاصله حمل
  کیفیت مصالح
 مسیر حمل مصالح
نگیسمصالحتجربیشناختوخصوصیمشخصاتبهتوجه.
ازگیریوجلومحیطیزیستمسایلرعایتبهعنایتبا

قطفگرددمیپیشنهادآب،ومنابعطبیعیمنابعتخریب
وفاساهایالیهمصالحوایرودخانهاسافزیرالیهمصالح

.باشدکوهیآسفالت
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نوع ازمایشها 

 تعیین دانه بندی اسفالت
  تعیین وزن مخصوص نمونه مارشال
 تعیین درصد فضای خالی اسفالت
  تعیین درصد فضای خالی بین مصالح سنگدانه
 تعیین درصد قیر مخلوط اسفالت
 تعیین درصد شکستگی
 تعیین استحکام ونرمی اسفالت
تعیین مقدار فیلر به قیر موثر



ازمایش چسبندکی قیر به مصالح



اسفالت گرم

 ه و شکستسنگدانه های آسفالت گرم، مخلوطی است از
داده حرارت آسفالتشده و فیلر که در کارخانه بندی دانه

ه شده و با قیر گرم در درجه حرار تهای معین، مخلوط و ب
، حمل، پخش و درراههمان صورت گرم برای مصرف 

.می شودکوبیده 

 و زیاد، تولید یکنواخت، کنترل درجه حرارتدوام : مزایا
می عبورترافیکرطوبت مصالح و آماده شدن سریع برای 

باشد



حمل آسفالت

ی دارابزوده و تمیزز  وهای حمل آسفالت صیقلیکف کامیون
.   پوشش مناسب باشد

جدا در هنگام بارگیری، کامیون در زیر سیلو جابجا شود تا از
هنگام تخلیزه آسزفالت از  شدن درشت دانه های آسفالت در

.  سیلو جلوگیری شود
های با ظرفیت باال استفاده شودبهتر است از کامیون  .
امین کامیون، با توجه به راندمان کارخانه وفاصله حمل تتعداد

.دچار وقفه نشودمی شود تا  تولید آسفالت 
پرهیز از آغشته نمودن کف و جدار کامیون های حمل آسفالت

.به گازوئیل یا روغن سوخته
 کیلومتر و حداکثر مدت حمل 70حداکثر فاصله حمل آسفالت

.  دقیقه می باشد45
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معادن رود خانه ایهای مورد نیاز در آزمایش

 آزمایش دانه بندی
آزمایش تعیین افت وزن در مقابل سولفات سدیم
آزمایش تعیین درصد سایش به روش لوف آنجلس
  آزمایش تعیین درصد تورق
  آزمایش تعیین درصد تطویل
 آزمایش ارزش ماسه ای
زمایش تعیین حدود اتر برگ  آ
آزمایش تعیین حداکثر جذب آب مصالح
  آزمایش حد اقل چسبندگی قیر به مصالح
الح با انجام آزمایش چسبندگی قیر به مصالح  پس از اص

آهک هیدراته یا مواد افزودنی قیر 
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شناسایی معادن کوهی 

الزمواستمعادن رودخانه ای ازشناسایی در این معادن مشکل تر
:است به شرح زیر عمل شود

از نقشه زمین شناسی در محدوده پروژه استفاده شود.
حفر  بوسیله دستگاهه ای دورانی تعداد سه گمانه به صورت مثلثی

.  شود
با تغییر الیه در هر عمق نمونه گرفته شود.
  نمونه های اخذ شده تشریح نظری شوند ودر محل مناسبی جهت

.انتقال به آزمایشگاه نگهداری شوند
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درهنگام تولید آسفالتمهمموارد 

یار رعایت درجه حرارت مطابق مشخصات در تولید آسفالت بس
.دهای مختلف تولید،رعایت گردخشبمهم است والزم است در 

زینی  استفاده از دو فالسک قیر در کنار کارخانه آسفالت و جایگ
قیر مصرف شده از فالسک دوم

ح و تنظیم درایر و شیب آن باعث خروج  بیشتر رطوبت مصال
یکنواختی بهتر آسفالت

و  تنظیم دریچه اگزوز فن به منظور تامین فیلر با کیفیت
یکنواخت  
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کوهیهای مورد نیاز در هنگام انتخاب معدنآزمایش

  آزمایش افت وزن در مقابل سولفات سدیم
  آزمایش تعیین افت وزن در مقابل سایش به روش لوس

آنجلس  
آزمایش تعیین وزن مخصوص وجذب آب
آزمایش تعیین حد اقل چسبندگی قیر به مصالح
ا  انجام آزمایش چسبندگی قیر به مصالح  پس از اصالح ب

آهک هیدراته یا مواد افزودنی قیر  
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محل نصب سنگ شکن

بعمناتخریبومحیطیزیستیندگیآالکمترین
.دباشداشتهراکشاورزیبخشدرویژهبهطبیعی

نمعدازمناسبیفاصلهدرشکنسنگتاسیسات
.گرددنصب

نشکسنگازوشکنسنگتامعدنازحملفاصله
.باشدبهینهآسفالتکارخانهتا
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طراحی تاسیسات سنگ شکنالزامات 

وندمصالحی که از نظرکیفیت قابل قبول نیستند حذف ش.
فیلر جمع آوریآلودگی محیط زیست،به منظور جلوگیری از

، مصالح و تامین یکنواختی دانه بندی مصالح تولیدی
خزن  منوارخروجی مصالح خصوصا ماسه شکسته تولیدی به

یط  ماسه شکسته حاصل درمحسرپوشیده منتقل گردد تا
.محبوف باشد

وددر صورت نیاز به فیلرآسیاب مورد نیاز پیش بینی ش.
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طراحی ونصب تاسیسات سنگ شکن رودخانه ای  

 قال نوارهای انتمسیر باد درموقع نصب شکن وشناسایی
مصالح

ل  استفاده از اختالف ارتفاع طبیعی مناسب زمین در مح
نصب سیلوی مصالح خام ورودی

  جدا سازی ماسه طبیعی
 لید  میلیمتر به کوبیت جهت تو100تا 30هدایت سنگهای بین

شن وماسه
  میلیمتر به ماسه ساز جهت  30تا 6هدایت سنگهای بین

تولید ماسه
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طراحی و نصب سنگ شکن کوهی  

 الحمسیر باد درموقع نصب شکن ونوارهای انتقال مصشناسایی
ب استفاده از اختالف ارتفاع طبیعی مناسب زمین در محل نص

سیلوی مصالح خام ورودی    
جدا سازی ریزدانه های نا مرغوب در سرند گریزلی
 میلیمتر به فک وخرد کردن آنها100هدایت سنگهای بزرگتر از
 ن  میلیمتر به کوبیت جهت تولید ش100تا 30هدایت سنگهای بین

وماسه  
 میلیمتر به ماسه ساز جهت تولید 30بین تا 6هدایت سنگهای

ماسه  
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(1)کنترل دوام مخلوط ها در برابر آب

63

 75نسبت مقاومت فشاری اشباع به مقاومت فشاری خشک حداقل
.درصد باشد

 80نسبت مقاومت کششی نمونه اشباع به نمونه خشک حداقل
.درصد باشد

زم  برای تولید آسفالت قابل قبول آزمایش های فوق در حین اجرا ال
.وانجام آن تاکید وتوصیه می شود



(2)کنترل دوام مخلوط ها در برابر آب

64

در صورت عدم تامین نسبت های مذکور باید روی مصالح و
:قیر جهت اصالح آسفالت اقدامات زیر انجام شود

ممکن است با اصالح دانه بندی مخلوط آسفالت این:  الف
. نسبت ها حاصل شود

ممکن است استفاده از آهک هیدراته این نسبت ها را  : ب
.افزایش دهد

ا  ممکن است استفاده از افزودنی های قیر این نسبت ها ر:  ج
.افزایش دهد

ت ها  ممکن است ترکیبی از موارد مذکور باعث افزایش نسب: د
.گردد



الزامات کنترل آسفالت تولید وپخش شده 

 آزمایشگاه مستقر در کارگاه باید در سه نقطه از پشت
.فینیشر نمونه اخذ نماید

د  آزمایشگاه موظف است آزمایش های دانه بندی، تعیین درص
. قیر و آزمایش های مارشال را انجام دهد

 آزمایشگاه موظف است آزمایش نسبت مقاومت کششی
.اشباع به خشک را به صورت مرتب انجام دهد

ک  الزم است آزمایشگاه روزانه نسبت مقاومت اشباع به خش
.مارشال را تعیین نماید

 ساعت بعد از پخش وتراکم  48آزمایشگاه موظف است
ده را  آسفالت آزمایش درصد تراکم نسبی آسفالت کوبیده ش

. همراه با ضخامت الیه آسفالتی انجام وگزارش نماید
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آسفالتپخشالزامات 

یزی  سطح آماده آسفالت باید از نظر کیفیت قیر پاشی وتم
.مورد تایید باشد

،الزم است ابتدا آسفالت  قبل از پخش آسفالت روی جاده
انهاز یکنواختی تولید کارختا شود وپخش آزمایشی تهیه 

.دداطمینان حاصل گرآسفالت و کیفیت دستگاههای پخش 
باشدوچرخ زنجیری فینیشر پخش آسفالت اتوماتیک.
باشدواتوماتیک تغییر عرض فینیشرها کشویی.
اتو و ویبره های مناسبی برخوردار باشندفینیشرها از.
ود که ها به گونه ای تنظیم شسرعت فینیشر وتعداد کامیون

.متراکم گرددسفالت در طول محور پیوسته پخش وآ
 متر در دقیقه باشد5تا 3سرعت فینیشرها.
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غلتک زنی 

حتی االمکان از ویبره فقط به سمت جلو استفاده شود.
یم  رفت و آمد غلتک روی آسفالت گرم باید به صورت مستق

.  باشد
سرعت غلتک یکنواخت و در انتهای کار بدون استفاده از

.  ترمز کم شود
استفاده از آب غلتک حد اقل باشد  .
  از توقف روی آسفالت حتی به صورت لحظه ای خودداری

.شود
 ساعت  48از توقف طوالنی مدت روی آسفالت با عمر کمتر از

.خود داری شود
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تنظیم باد غلتک ها 

ستیکی  فشار باد الستیک ها با ضخامت، نوع آسفالت و وزن غلتک ال
.تنظیم شود

جهت کنترل فشار باد غلتک از خط کش استفاده شود.
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نحوه غلتک زنی در دمای رو به سرما 

 رو به )درجه سانتیگراد 25درجه حرارت محیط کمتر از
( سرما

ط کارگر محل موج غلتک توس). غلتک آهنی یک نوبت سطح را اتو نماید-1

.(صاف شود

درجه سانتیگراد و تا 110تا 130غلتک الستیکی در دمای -2
.از بین رفتن رد چرخها ادامه یابد

.  غلتک آهنی یک نوبت سطح را اتو نماید-3
لو زده یک نوبت غلتک آهنی با ویبره سبک فقط رو به ج-4

قطع  90تا 80بسته به نوع آسفالت ویبره در حرارت . )شود
.(گردد

نوبت اتو کرده و تا زمانی که رد لبه 3تا 2غلتک آهنی -5
.غلتک ها باقی نماند ادامه یابد
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نحوه غلتک زنی  رو به گرما 

70

 (رو به گرما)درجه 25دمای محیط بیش از
درجه 110تا 130غلتک الستیکی از دمای -1

ه سانتیگراد تا از بین رفتن رد چرخها ادام
.یابد

.دغلتک آهنی یک نوبت سطح را اتو نمای-2
قط یک نوبت غلتک آهنی با ویبره سبک ف-3

.  روبه جلو زده شود
نوبت اتو و تا زمانی که 3تا 2غلتک آهنی -4

.رد غلتک ها صاف شود ادامه دهد



نحوه غلتک زنی در محل دو بندی عرضی

از غلتک ویبره استفاده شود.
غلتک زنی عمود بر محور باشد .
 سانتیمتر از  10وزن  غلتک آهنی  روی آسفالت قدیمی باشد وفقط

.  درام  غلتک روی آسفالت گرم قرار گیرد
50ت درصد وزن غلتک آهنی روی آسفالت جدید باشد و به صور

.عمود بر محور عبور نماید
مود  غلتک زنی به موازات محور ادامه می یابد تا  اثر غلتک زنی ع

.  بر محور محو شود
45درصورتی که امکان غلتک زنی عرضی نیست باید به صورت

.درجه در دو جهت عمود بر هم غلتک زنی شود
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روش حرکت غلتک روی محور



غلتک زنی در دو بندی طولی 

شروع تراکم از دو بندی طولی باشد.
سانتیمتر از درام  10غلتک روی آسفالت قدیمی قرار گیرد و

.آن روی آسفالت گرم قرار گیرد
کندغلتک از پایین شیب عرضی به سمت باال غلتک زنی.
 سانتیمتر هم پوشانی  15الی 10غلتک ها در طول باید

. داشته باشند

73



( 1)نکات مهم در غلتک زنی 

74

 کیلومتر باشد3تا 2سرعت غلتک آهنی  .
 کیلومتر  8تا 6سرعت غلتک الستیکی برای الیه اساس قیری

.  کیلومتر در ساعت باشد4-3باشد و بیندر و توپکا 
ای  در تمام موارد سرعت غلتک در نوبت اول کم باشد و در نوبت ه

.دبعدی به تدریج اضافه شود تا به حد نهایی تعریف شده برس
ن  در قوس ها و عموما در شیب های عرضی، غلتک زنی باید از پایی

.به باال انجام شود
ه و برای تغییر الین، غلتک ها باید روی آسفالت سرد شده رفت

.تغییر الین بدهند



از اجرای آسفالت و غلتک زنی باید در شیبهای طولی زیاد
ر سر پایین دست به باال دست انجام شود و ویبره زنی باید د

.دباالیی انجام شود و در سرازیری فقط استاتیک کارکن
درصورتی که دو نوع غلتک آهنی موجود باشد، غلتک با

کار قطر درام کمتر در جلو و غلتک با درام بزرگتر در انتهای
.اتو بزند

 در هوای سردهاداشتن چرخ های غلتکهمنظور گرم نگبه
.نها با برزنت پوشیده شودآباید روی 
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( 2)نکات مهم در غلتک زنی 



 سانتیمتر هم پوشانی داشته  15الی 10غلتک ها در طول باید
.باشند

باید در  انتهای غلتک زنی در پشت فنیشر باید پله ای باشد و ن
.  یک خط قطع شوند

 د به نبای( غلتک اول)انتهای کار غلتک زنی در پشت فنیشر
.  درجه  قطع شود45صورت عمود بر محور و بلکه به صورت 

 در اثر( غیر از موارد مربوط به نوع مصالح)ترک در آسفالت
غلتک زنی در حرارت باالتر و پایین تر از حد مجاز ایجاد می

.  شود
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( 3)نکات مهم در غلتک زنی 



انواع اسفالت گرم

 اساس قیری
الیه استر یا بیندر:
 ه در تماس قشر آسفالتی است کآخرین : تو پکا الیه رویه یا

ط محیعوامل جوی مستقیم با بارهای وارده از ترافیک و 
ند در مقابل  گیرد بنا براین باید بگونه باشد تا بتواقرار می 

ان عوامل مقاوم باشد
 ماسه اسفالت



مقایسه الیه توپکا با سایر الیه های اسفالتی 

 دانه بندی ان نسبت به سایر الیه ها ریزتر است
 درصد فضای خالی مصالح سنگی ان بیشتر ااست
ر است حد اکثر اندازه اسمی ان نسبت به سایر الها کوچکت
 مقدار قیر مصرفی در این الیه بیشتر است
ها صاف به دلیل ریزدانه بودن سطح ان نسبت به سایر الیه

تراست



با توپکا  (SMA)مقایسه با اسفالت ماستیک سنگدانه درشت دانه 

 دوام ان از اسفالت توپکا بیشتر است
 مقاومت در مقابل شیار افتادگی بیشتر است
 مقاومت در مقابل لغزندگی بیشتر است
 مقدار پاشش اب در زمان بارندگی کمتر است
ت صدای الستیکها درهنگام عبور ترافیک بیشتر اس
ام می تخلیه ابهای سطحی درهنگام بارندگی سریعتر انج

شود




 SMAمشخصات دانه بندی



دانه بندی الیه توپکا
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الیه تو پکا  منحنی دانه بندی
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80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

40 100 100 100 100 100 100 90 100 90 100 100 100 100 100

20 100 90 100 100 100 100 66 90 76 90 90 100 90 100

15 70 50 100 90 100 100 56 70 68 80 75 100 80 100

10 42 25 60 40 100 90 48 62 60 72 62 100 70 100

5 30 20 35 25 40 30 40 50 50 60 40 50 50 60

2.5 25 15 28 18 29 19 26 38 38 52 28 38 38 48

1.25 24 13 25 15 26 16 17 28 28 39 20 28 28 37

0.63 21 11 22 12 22 13 12 20 20 29 14 20 20 28

0.315 19 9 20 10 20 11 9 15 14 22 10 16 14 22

0.16 15 8 16 9 17 10 6 11 9 16 6 12 10 16

0.071 13 8 14 9 15 10 4 10 6 12 4 10 6 10

BA BB TA TB

جدول حدود دانه بندی الیه های اسفالتی درکشور قزاقستان طبق استاندارد گوست

اندازه 

الک

SMA بیندر توپکا

S20 S15 S10



نمونه اجرا شده در کشور قزاقستان 

4020151052.51.250.630.3150.160.071
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SMAدانه بندی اسفالت منحنی 



مصالح مصرفی در اسفالت

مصالح تشکیل دهنده اسفالت

سنگدانه ها

قیر

 هوا

 هرکدام ازموارد فوق بجز هوا عالوه بر مقدار
مصرفی باید دارای ویژگیهای خاصی هم 

باشند 



عوامل مورد نیاز

ر نیاز  برای انجام هر فعالیت عمرانی وخدماتی به سه عامل زی
است 

ایل مثل کارخانه اسفالت ، وسایل پخش، وس: ابزار مناسب 
....ازمایشگاه و

دفاتر ، ازمایشگاه ، انبار: فضای مناسب 
ارگاه ومدیر پر وژه ، رئیس ک: نیروی انسانی ماهر ومتخصص 

، کارشناس ازمایشگاه 



هدف ازانجام ازمایش

  ازمایشها به دو دلیل انجام می شوند
1-خص انطباق نتیجه حاصله کار انجام شده با مقدار مش

شده در مشخصات
2-صالح تعیین مقدار  مورد نیاز یا تاثیر عوامل بر روی م

مورد تظر



ازمایش های مورد نیاز روی شن

نوع آزمایش 
ازمایش تعیین دابندی          

ازمایش افت وزن در مقابل سایش
ازمایش افت وزن در مقابل سولفات سدیم

منیزیمافت وزن در مقابل سولفات ازمایش 
ازمایش تطویل وتورق

ازمایش جذب اب
ازمایش تعیین درصد شکستگی

ازمایش چسبندگی قیر به مصالح     



ازمایشهای مورد نیاز روی ماسه

 ازمایش دانه بندی
ازمایش نشانه خمیر
  ازمایش ارزش ماسه
ازمایش وزن مخصوص وجذب اب
افت وزن در مقابل سولفات سدیم
افت وزن در مقابل سولفات منیزیم
ضریب نرمی ماسه



ازمایشهای مورد نیاز روی فیلر

 دانه بندی بوسیله الک
ازمایش هیدرومتری
 200ازمایش حدود اتر برگ روی رد شده الک نمره



(101نقل از نشریه )مصرف ماسه طبیعی

 در اساس ( 4ردشده از الک شماره )ماسه طبیعی مصرف
کل درصدوزنی 20درصد و آستر، 25قیری، حداکثر 

دانه بندی مخلوط آسفالتی4مصالح ردشده از الک شماره 
.آسفالت باشدهر یک از این دو نوع 

 دنمی باشاستفاده از ماسه طبیعی در قشر رویه مجاز  .
ن تعیین به میزاجداگانه و ماسه طبیعی توسط سیلوی سرد 

ماسه طبیعی در . شده وارد کارخانه آسفالت می شود
، باید شسته  درصدباشد50کمترصورتیکه ارزش ماسه ای 

.شود



قیر

 قیر مصرفی قیر خالص هستند که برج
تقطیر درخال پاالیشگاه حاصل می شود 

 قیرها بر اساس درجه نفوذ یا عملکردی
نامگذاری می شوند 





ازمایشهای قیر که الزم است در کارگاه کنترل شوند

  درجه نفوذ
درجه اشتعال
 درجه سانتیگراد25قابلیت کشش در
نقطه نرمی قیر



روش انجام طرح اسفالت 

1- نمونه گیری مصالح
ذ گردد این نمونه باید از سیلوهای گرم کارخانه آسفالت اخ
 کیلو ودر ظرفهای 50نمونه ها ی سنگدانه باید حد اقل

رچه ای یا فلزی یا کیسه های پالستیکی که درکیسه های پا
در گونی قرارداده خواهد شد باشند تا ریزدانه های انها هم

انها باقی بمانند  
چه ره های پانمونه فیلر هم باید درکیسه نایلونی که در کیس

ای قراردارد باشد



نحوه اخذ نمونه 
قبل از اخذ نمونه بایدقدامات زیر صورت گیرد
مورد ابتدا سیلوهای گرم وسرد وباالبر های سنگدانه وفیلر

بازدید قرار گیردواز عدم وجود هرگونه مصالحی اطمینان
حاصل شود 

اع در حضور مسئول ازمایشگاه شرکت در سیلوهای سرد انو
مصالح منتخب ریخته شود 

تن مصالح بدون 30الی 20پس از روشن شدن کارخانه حدود
یجاد شود قیر به روش تولید اسفالت عبور داده تا از یکنواختی ا

 از از حصول اطمینان از یکنواختی روش تولید کارخانهپس
مصالح بین گرم کارخانه به صورت جدا گانه اخذ گردد 

از فیلر تولیدشده در زیر سیکلونها نمونه اخذ گردد



نمونه گیری از بین گرم 

 کیلوگرم نمونه 50از هر بین گرم کارخانه آسفالت حدود
اخذ می گردد 

ی وان نمونه ها پس از سرد شدن ابتدا در کیسه پالستیک
کیسه ها در داخل کیسه  گونی قرارداده می شود  





نمونه گیری از قیر

رف از قیر گرم شده داخل فالسک قیر نمونه قیر اخذ ودر ظ
تمیز ریخته ودرب ان بسته می شود 



نمونه گیری از فیلر مصالح ودر صورت لزوم از فیلر افزودنی

ی گردد نمونه فیلر از داخل حلزونیهای زیر سیکلونها اخذ م
ومانند سنگ دانه ها عمل می شود





ازمایشهای روی مصالح اخذ شده از بین گرم

همنحنی دانه بندی هر یک از مصالح سنگی درشت، متوسط و ریز و فیلر به صورت جداگان: الف
نتایج آزمایشات مصالح سنگی شامل حداکثر سایش به روش لوس آنجلس : ب
 حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم
 حداکثر افت وزنی با سولفات منیزیم
٭حداکثر جذب آب

حد اکثر درصد سنگدانه های پهن و دراز
 حد اکثر نشانه خمیری
ارزش ماسه ای
ایسه درصد وزنی هر یک از سنگدانه های درشت، متوسط، ریز و فیلر مصرفی در طرح اختالط و مق: پ

دانه بندی فرمول کارگاهی
مناسب ترین درصد قیر نسبت به کل مخلوط: ت
درصد فضای خالی آسفالت کوبیده شده: ث
درصد فضای خالی سنگدانه ها : ج
می شوددرصد فضای خالی سنگدانه هایی که با قیر پر : چ
استحکام مارشال: ح
روانی مارشال: خ



انجام طرح آسفالت وتعیین قیر بهینه 

 دانه بندی مصالح اخذ شده از بینهای گرم

ارگاهی  تعیین نسبت اختالط سنگدانه ها با توجه به فرمول ک
باشد  پیشنهادی پیمانکار که مورد تایید دستگاه نظارت می

ول محاسبه مقدار مانده هریک ازالکهای مورد استفاده در فرم
کارگاهی  واز هرنوع مصالح اخذ شده از بین گرم وفیلر

توزین مقدار مانده از هرالک وهرنوع مصالح



تهیه نمونه مارشال 

ی پیشنهادی  تعیین نسبت اختالط سنگدانه ها با توجه به فرمول کارگاه
پیمانکار که مورد تایید دستگاه نظارت می باشد 

 محاسبه مقدار مانده هریک ازالکهای مورد استفاده در فرمول
کارگاهی  واز هرنوع مصالح اخذ شده از بین گرم وفیلر

 وقرار دادن انها در اون,توزین مقدار مانده از هرالک وهرنوع مصالح
ساعت24به مدت 160

 ساعت 24درجه سانتیگراد به مدت 140قراردادن قیر در اون
 درصد وتر 5/5، 5، 4/5، 4، 3/5اختالط مصالح با درصد قیرهای

1559اکم انها براسا س استاندارد 



تعیین مقاومت نمونه های ماشال تهیه شده 

 تعیین وزن مخصوص نمونه مارشال
 محاسبه درصد فضای خالی اسفالت
محاسبه درصد فضای خالی مصالح سنگی
محاسبه درصد فضای پر شده با قیر
 موثرمحاسبه نسبت فیلر به قیر
 تعیین جذب قیر مصالح
تعیین وزن مخصوص قیر
 رد شده الک 8تعیین وزن مخصوص مصالح مانده روی الک ،

وهمچنین مصالح رد شده الک نمره 200ومانده روی 8نمره 
200



تهیه منحنیهای ششگانه 

 منحنی تغییرات وزن مخصوص نمونه ها
منحنی تغییرات استحکام
  منحنی تغییرات نرمی آسفالت
  منحنی تغییرات درصد فضای خالی آسفالت
منحنی تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی
منحنی تغییرات فضای پرشده باقیر



تعیین قیر بهینه 

 با درنظر گرفتن درصد قیر های حد اکثر وزن 
وخصوص ووزن مخصوص نمونه مارشال ودرصد قیر 

میانگین درصد فضای خالی  ومیانگین انها درصد 
قیر بهینه حاصل می شود 



نقش فیلرمناسب در مخلوط آسفالتی 

اشد  مهمترین نقش فیلر درصورتیکه به مقدار مناسب ب:
 افزایش عمر روسازی
 ازدیاد مقاومت آن در برابر تاثیر آب
ازدیاد قدرت بار بری
 کاهش تغییر شکل نسبی
افزایش مقاومت در برابر ضربه
افزایش مقاومت فشاری وبرشی
 افزایش کند روانی



نقش فیلر اضافی در مخلوط آسفالتی 

 مقدار فیلر اضافی باعث:
  کاهش تخلخل
 افزایش مقاومت در برابر تراکم
 کاهش استقامت به علت کاهش اصطکاک داخلی



خدا قوت وخسته نباشید 

 .فضل تو را کران نیست، و شکر تو را، زبان! الهی

 به امید پیروزی وموفقیت برای تمامی شما 
 موفق وپاینده باشید 
باتشگر قمصری


