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 چند نوع آسفالت داریم؟

 
ودگاه و در ساخت جاده، باند فر که چسبنده است اریو بس اهیماده س کیکه  شودمی هیته ریشن، ماسه و ق بیآسفالت از ترک

الت گرم، کرد. آسف میآن را به سه قسمت تقس توانمی. با توجه به نحوه کاربرد آسفالت رودمیبه کار  هاساختمانپشت بام 

 . یآسفالت سرد و آسفالت حفاظت

 شد. میبا انواع آسفالت آشنا خواه امهدر اد

 :( آسفالت گرم1

گرم  ورتصبهو  شوندمیگرم با قیر ترکیب  صورتبهکه  شودمیگفته  هاییآسفالتآسفالت گرم به آن دسته از 

 .گردندمیو متراکم  شدهپخشنیز در سطح 

مصالح سنگی مثل شن و ماده اصلی یعنی قیر است که بر  ازجملهچندین ماده مختلف  از آسفالت گرم مخلوطی

و برای کشیده  شودمیدر کارخانه ساخته  گرادسانتیدرجه  ۱۶۳تا  ۱۰۵اساس نوع قیر مصرفی در دمایی مابین 

و با  شودمیخمیری داغ روی ناحیه کشیده  صورتبه. این ماده شودمیفرستاده  موردنظرشدن روی محدوده 

 .شوندمیده رمخصوصی کوبیده و فش هایدستگاه
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 :آسفالت سرد( 2

الح در که عمل اختالط قیر و مص شودمیهای سرد به مخلوطی از مصالح سنگی با قیر )قیر محلول، امولسیون( گفته آسفالت

 .شودمیدرجه حرارت محیط انجام و در همین دما پخش و متراکم 

تواند مرطوب باشند ولی برای قیرهای محلول، رطوبت مصالح باید در دمای محیط می قیرابهها در زمان اختالط با سنگدانه

های زیاد حمل و سپس پخش کرد یا آن را در کارگاه توان در مسافتیا تحت اثر حرارت، خشک شود. آسفالت سرد را می

 .ردادقرا مورداستفادهانبار نمود و بعداً 

 :تهیه و اجرا دو نوع است بر اساس سرد آسفالت

 ایکارخانهآسفالت سرد  الف(

و سپس برای پخش به محل مصرف حمل  شودمیهای ثابت و مرکزی آسفالت تهیه در کارخانه ایکارخانهآسفالت سرد 

 .شودمی

 آسفالت سرد مخلوط در محل ب(

ها در کنار و امتداد راه ریسه نوع مخلوط در محل که سنگدانه( 1 .شودمیآسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش تهیه 

نوع مخلوط ( 2 .گیردو سپس عمل اختالط و پخش با گریدر یا وسایل نظیر آن انجام می شودمیشده و روی آن قیرپاشی 

برای پخش به محل  هشدتهیههای ثابت یا موقت انجام و مخلوط ها در کارگاهدر کارگاه که عمل اختالط قیر و سنگدانه

 .شودمیمصرف حمل 
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 :( آسفالت حفاظتی3

های موجود آسفالتی و که از اسمش مشخص است برای افزایش سایش و برای بهسازی رویه طورهمانآسفالت حفاظتی 

 گیرد.قرار می مورداستفادهنفوذ کردن سطح راه  غیرقابلبتنی و برای 

و  آالتماشیندهند، سریع و آسان کردن نصب و به کار بردن کمتر از ام میهای حفاظتی انجیکی از کارهایی که آسفالت

 .باشدمیهای گرم تجهیزات آسفالتی در مقایسه با آسفالت

 

 
 گردآورنده:

 های عمرانی کتابمهندس میررضا میریحیوی مدرس و مولف 
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