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  چکیده
هاي آسفالت بازیافتی  استفاده مجدد از تراشههاي اخیر  در دههجمله مصالح سنگی،  ازمنابع طبیعی محدودیت با توجه به قیمت باالي قیر و 

قیر و آسفالت در سراسر دنیا قرار گرفته است. با این حال بدون شناخت خصوصیات تراشه آسفالت و  دست اندرکارانبیش از پیش مورد توجه 

مطالعات گذشته  نباید صورت گیرد.ریزي براي استفاده مجدد از این مصالح بازیافتی  ، برنامهداغهاي آسفالتی  مخلوطعملکرد تأثیر آن بر 

، و هاي آسفالتی نو  مخلوطدر مقایسه با هاي حاوي تراشه  افزایش مد.ل برجهندگی مخلوط سختی بیشتر قیر تراشه باعثنشان داده است که 

جدید بر روي غشاء قیر قیر غشاء اي  . همچنین با توجه به ساختار الیهشود میدر برابر پدیده شیارشدگی آنها  قاومت بیشتردر نتیجه م

بر پدیده عریان شدگی دارند. با در برا بهتري نسبت به مخلوط نو با سنگدانه مشابهها مقاومت  این مخلوطدر مصالح آسفالت بازیافتی پیرشده 

شود.  خوردگی می هاي بازیافتی در برابر خستگی و ترك وضوع منجر به مقاومت پایین مخلوطاین حال قیر پیرشده ترد و شکننده است و این م

ها با مشکل مواجه  تراکم این مخلوطاختالط، پخش و ی موجب شده است تا هاي بازیافت زیته باالي قیر پیر شده در مخلوطاز طرفی ویسکو

هاي از دست رفته در قیر  شود. براي رفع این مشکالت استفاده از جوانسازها پیشنهاد شده است. جوانسازها براي جبران بخشی از مالتن

دستورالعملی براي استفاده از جوانسازها ارائه کرد. با این  ASTM D4552گیرند. در همین راستا استاندارد  پیرشده مورد استفاده قرار می

هاي اخیر این دستورالعمل نیاز به بازنگري دارد. در حال حاضر براي استفاده از  ل به پیشرفت چشمگیر تکنولوژي در ساحال با توجه 

استفاده کرد که جزئیات آن در این وبینار  NCHRP 9-58) و یا EAPA(توان از دستورالعمل انجمن روسازي آسفالتی اروپا  جوانسازها می

  ارائه شده است. 

از  توان می تراشهاولیه براي شناخت قیر و مصالح موجود در  هاي گیري و انجام آزمایش هاي بازیافتی، مراحل نمونه براي طرح اختالط مخلوط

نیز مطالب مفیدي در خصوص  MS-2استفاده کرد. همچنین دستورالعمل  NCHRP-752و  NCHRP-452روش گام به گام ارائه شده در 

  هاي بازیافتی دارد که جزئیات طراحی مخلوط در وبینار ارائه خواهد شد.  طرح اختالط مخلوط

ها، نحوه انجام  اشههاي آسفالتی بازیافتی اعم از نحوه تراش آسفالت، نحوه دپوکردن تر طبراي نکات اجرایی و عملیاتی مخلومطالب قابل ارائه 

مروري "هاي بازیافتی از کتاب  نحوه حمل، پخش و تراکم مخلوط ،هاي بازیافتی در محل، اصالحات مورد نیاز براي تولید مخلوط ها آزمایش

) و کتاب FHWAهاي آمریکا ( منتشر شده توسط اداره فدرال بزرگراه "1هاي آسفالتی تراشه آسفالت بازیافتی در مخلوط برتجربیات استفاده از

) استفاده کرد. در نهایت NAPAمنتشر شده توسط انجمن روسازي آسفالتی آمریکا ( "RAS2و  RAPبهترین روش براي مدیریت "

                                                           
1
 Reclaimed Asphalt Pavement in Asphalt Mixtures: State of the Practice 

2
 Best Practices for RAP and RAS Management 



نحوه مدیریت شامل  واردارائه خواهد شد. این م نیزهایی که در استفاده از مصالح تراشه آسفالت بازیافتی ممکن است اتفاق بیافتد  چالش

و نحوه  ،ها اند، نحوه اضافه کردن جوانساز به تراشه شده با یکدیگر مخلوطو متفاوت ها زمانی که تراشه آسفالت از منابع مختلف  دپوي تراشه

  باشد.  ي نفوذ جوانساز به قیر پیر شده میآوري برا عمل

 
  بیوگرافی

از رساله دکتري خود با عنوان ارائه مدل  1398دکتري راه و ترابري از دانشگاه علم و صنعت ایران است. او در سال  آموخته دانشعلی منیري 

ی تحت راهنمایی آقاي دکتر حسن زیاري دفاع کرده خوردگ تركبا الیاف در برابر  شده اصالحاي آسفالتی بازیافتی ه ی مقاومت مخلوطنیب شیپ

هاي آسفالتی،  ي کارشناسی ارشد با موضوعات بررسی تأثیر انواع جوانساز بر خصوصیات عملکردي مخلوطها نامه انیپااست. وي مشاوره 

هاي آسفالتی بازیافتی را نیز بر عهده داشته  ي آسفالتی حاوي درصدهاي باالي تراشه آسفالت و اصالح مخلوطها مخلوطی مجدد دگشریپ

استفاده از روش  نهیزم دری با موضوعات مرتبط با بازیافت آسفالت به چاپ رسانده است. همچنین او الملل نیبمقاله  9است و در این راستا 

هاي زیادي داشته و در این زمینه نیز مقاالت متعددي به  هاي آسفالتی فعالیت ی شروع و رشد ترك در مخلوطنیب شیپمکانیک شکست در 

ی استفاده از پودر کربن آمورف و سرباره مس سنج امکانهاي  هژمشارکت در پروي پژوهشی او شامل ها تیفعالچاپ رسانده است. سایر 

رهاي پلیمري، راستی آزمایی مدل یی عمر خستگی قنیب شیپبراي  LASهاي آسفالتی، راستی آزمایی آزمایش  مصالح در مخلوط عنوان به

GMTS سازي طرح  ي مود یک و ارائه مدل براي بهینهها داده تی در مود دو با استفاده ازهاي آسفال براي تخمین چقرمگی شکست مخلوط

گرم حاوي درصدهاي  هاي آسفالتی نیمه ارشد وي ارزیابی مخلوط کارشناسی نامه انیپاباشد. عنوان  راکم میاختالط مخلوط بتن خود مت

به طراحی و نظارت بر اجراي مخلوط آسفالت توان  میدر زمینه بازیافت آسفالت تجربیات اجرایی او ترین  مهماز مختلف سرباره مس بود است. 

اندازي  هاي گلستان و سیستان و بلوچستان در مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس و راه استان بازیافت گرم درجا در محورهاي شریانی
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