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استگرمآسفالتيمخلوطهايجملهاز(SMA)سنگدانهاستخوانبنديباآسفالتيمخلوطهاي•
بهوآنخاصويژگيهايلحاظبهمختلفكشورهايدرآنازاستفادهاخيرسالهايدركه

نوعايندراصليمشخصه.ميگيردقراراستفادهموردپروژهنظرموردنيازيبرآوردهايمنظور
gap)تهيمياندانهبنديهاآسفالت graded)دانهدرشتسنگيمصالحزيادمصرفو
ميانونهدادرشتزيادمصرف.باشدميزيادنسبتاًقيروفيلرازاستفادهوريزدانهبهنسبت
فضايهبطوريكگرديدهسنگدانهبهسنگدانهاتصالآمدنبوجودباعثدانهبنديبودنتهي
الاتصومخلوطهاايندرقيرزيادمصرف.ميگرددپرماستيكباسنگيمصالحاينبين

آمدنبوجودباعثسنگيمصالحرويبرقيرضخيمنسبتاًفيلموسنگدانهبهسنگدانه
ازكهميگرددگرمآسفالتيبتنمخلوطهايبامقايسهدرمخلوطهااينبرايخاصويژگيهاي

قاومتمخستگي،برابردرمقاومتافزايششكل،تغييربرابردرمقاومتبهتوانميجملهآن
وسطحيآبهايزهكشسرش،برابردرمقاومتواصطكاكايجادها،تركايجادبرابردر

اومتمقوزدگيشنپديدهازجلوگيريوقيرپيرشدگيزمانتاخيرآب،پاششازجلوگيري
.نموداشارهرطوبتيهايزيانمقابلدربيشتر



.نشان داده شده استSMAدر شكل مقطع نمونه مخلوط بتن آسفالتي در مقايسه با مخلوط

























مقاومت در برابر شیارافتادگي و تغییر شكل. 1

افزايش توان باربری. 2

افزايش مقاومت در برابر خستگي. 3

افرايش مقاومت در برابر ترک خوردگي در مقابل برودت هوا. 4

افزايش اصطكاک و مقاومت در مقابل سرش. 5

کاهش پرتاب آب در زمان بارندگي. 6

مقاومت در برابر اثرات تخريبي ناشي از رطوبت. 7

تاخیر زمان پیرشدگي قیر. 8

بهبود رفتار در دمای پايین. 9

افزايش دوام و پايداری مخلوط آسفالتي: بطور کلي 



استفاده از مصالح سنگي مرغوب. 1

مصرف قیر و فیلر نسبتا زياد. 2

کاربرد موار افزودني مانند الیاف يا قیر پلیمری. 3

بكارگیری تجهیزات اضافي جهت تهیه و اجرای آسفالت . 4SMA



(مصالح ريزدانه–مصالح درشت دانه )انتخاب مصالح سنگي -1
فیلر-2
الیاف-3
انتخاب قیر-4
مواد ضد عريان شدگي-5
انتخاب دانه بندی-6
طرح اختالط و بررسي آزمايشگاهي-7
مقايسه و کنترل نهايي پیش تولید آسفالت-8
تولید آسفالت و اجرای آزمايشي-9

اجرای نهايي-10



وربطواسكلتدانهدرشتسنگيمصالحSMAآسفالتيمخلوط هایدر

بهانهسنگدتماسوبستوقفلودادهتشكیلرااصليساختارکلي

.باشدميباربریتوانوپايداریاستحكام،دراصليعاملآندرسنگدانه

تواندميالبامرغوبیتبادانهدرشتسنگيمصالحازاستفادهسبببدين

.باشدباربریتوانوپايداریافزايشمتضمن



ايندانه بندیساختارازدرصد20حدودکهريزدانهسنگيمصالح

اصيخويژگي هایوکیفیتازبايدنیزدهندميتشكیلرامخلوط ها

.مايدنفراهمرامخلوطبرایمناسبماستیكبتواندتاباشدبرخوردار



وایدانهسنگاستخوانبندیباآسفالتيمخلوطدرفیلراهمیتونقشبهتوجهبا

عنوانبمخلوطاينبرایآهكيمصالحکاربردبهتوجهباوآنزيادنسبتاًمصرف

ميهگرفتنظردرفیلربعنوانمنظوراينبرایآهكسنگازحاصلگردريزدانه،

موردرمقاديآوریجمعفیلتربگسیستمبهمجهزآسفالتهایکارخانهدرکهشود

.شودميانجاماستفاده



تواندميایسنگدانهاستخوانبندیباآسفالتيهایمخلوطدرقیرزيادنسبتاًمصرف

وپخشحمل،ساخت،عملیاتحیندرآنشدنجاریوقیرريزشبرایعاملي

درکنندهتثبیتموادازپديدهاينازجلوگیریمنظوربهلذا.باشدتراکم

.شودمياستفادهSMAآسفالتيهایمخلوط





دستگاه توزين و تزريق الیاف سلولزی



SIEVING ANALYSIS

704020151052.51.250.630.3150.160.071

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00

Sieve Size (mm)

P
a

s
s
in

g
 P

e
rc

e
n

t



آرايش فینیشرها در کنار هم. 1

بارگیری فینیشرها به طور همزمان. 2

قرارگیری غلطك ها پشت هر فینیشر. 3

انجام سريع عملیات تراکم. 4
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SMAسطح اجرا شده 





ده صرفاً قرارگیری دانه بندی در محدوده مشخصات تعیین ش  -1
باي د  کافي نیست، مناسبترين دانه بندی در محدوده مشخصات

با روش های مربوطه تعی ین و از عملك رد آن اطمین ان حاص ل     
 .نمود

سنگدانه دانه بندی انتخاب شده بايد بگونه ای باشد که اتصال-2
م به سنگدانه در آن برقرار گردد و اين ام ر ب ا بررس ي ه ای الز    

.مشخص گردد



استفاده از مصالح سنگي سخت و با دوام متضمن داشتن-3
.با کیفیت مناسب مي گردد  SMAمخلوط 

الح انتخاب مناسب درصد قیر و اطمینان از پوشش ضخیم مص-4
.سنگي از قیر باعث افزايش دوام اين مخلوط ها مي گردد

يداری  استفاده از مصالح سنگي سیلیسي سخت بر دوام و پا-5
در صورت نیاز و مستعد بودن مصالح .اين مخلوط ها مي افزايد

ي سنگي نسبت به رطوبت از مواد افزودني ضد عريان شدگ
 .بايستي استفاده گردد



ی ین  حداکثر اندازه مصالح سنگي با توجه به ض خامت الي ه تع  -6
.گردد 

اجرای دقیق و صحیح عملیات اجرائ ي از عوام ل نه ائي ب رای     -7
 .مي باشد  SMAداشتن رويه مناسب مخلوط  

بلحاظ افت سريع دم ا در اي ن مخل وط ه ا الزم اس ت تع داد       -8
غلتك ه ا در پش ت فینیش رها نس بت ب ه مخل وط ه ای ب تن         

 .دآسفالتي افزايش يافت ه و عملی ات ت راکم س ريعاً آغ از گ رد      
حداقل برای هر فینیشر نیاز ب ه دو غلت ك خ رو ف والدی م ي     

 .باشد



ج ام و  بارگیری، حرکت و تخلیه فینشرها بايد بطور همزمان ان-9
ب انجام نیز عملیات تراکم بالفاصله در محل اتصاالت بطور مناس

.گیرد تا مشكل آتي در محل اتصالها حاصل نگردد 

با توجه به مغايرت های تولید و اج رای اي ن مخل و طه ا ب ا      -10
مخلوط های متعارف توصیه مي گ ردد ب ه منظ ور هم اهنگي و     
آموزشهای عوامل اجرائي در ابتدا اين مخلوط ها بطور آزمايش ي 
تهیه و اج را گ ردد س بر بررس ي ه ای الزم انج ام و پ ر از        

 .حصول نتیجه مطلوب در مسیر اصلي عملیات  اجرا شود 




