
 
 

 های آسفالت رنگیبررسی مشخصات و ویژگی
 

 ایران قاینات، اسالمی، آزاد دانشگاه قاینات، واحد مهندسی عمران، گروه، ابراهیم میرزایی

 ایران قاینات، اسالمی، آزاد دانشگاه قاینات، واحد مهندسی عمران، گروه ،سیدمحمد قائمی

 ایران قاینات، اسالمی، آزاد دانشگاه قاینات، واحد مهندسی عمران، گروه ،مطلقعلی اکبری

 aliam394@gmail.comپست الكترونیكی نویسنده مسئول: 

15/60/1396پذیرش:  – 18/03/1396دریافت:   

 

 چکیده
 ،های موجود هر کشورز راهاوری مناسب به منظور بهره است که های ایمنی راهاز جمله ضرورت ثرؤنصب عالئم و هشدارهای م

بر  در بعضی از موارد .بازی کندو هشدارها ای در انتقال این عالئم نقش عمدهتواند رو آسفالت رنگی میاز این .شوده میداستفا

 ،گرمی هوا و تردد وسایل نقلیه باتوجه به که به مرور زمان و شودمیشیده ای از رنگ پلیمری کالیه ،روی آسفالت سیاه معمولی

تواند می نشینند،می الی قیر و مصالح آسفالتهایی که در البهرنگدانهاستفاده از  بنابراین. شودالیه رنگ از آسفالت جدا می

معرفی مصالح  تحقیق بهدر این نماید. تولید ها و جادهها در راهبرای استفاده رنگی و مقاوم را با هزینه نگهداری کم  یآسفالت

 اختالط مختلف هایبا درصد قرمز ساخت نمونه آزمایشگاهی آسفالت رنگی و مشخصات فنی آنها و در آسفالت رنگی مصرفی

مورد بررسی ها راه اقتصادی آسفالت رنگی در روسازی مباحث  . در انتها نیزپرداخته شدو مقایسه نتایج آزمایشگاهی آن  رنگدانه

  است.قرار گرفته 

 

 ها ایمنی راه ،روسازی ، رنگدانه،آسفالت رنگی کلیدی: هایواژه

 مقدمه-1
های اصلی توسعه پایدار و حمل و نقل یكی از پایه     

های شود و با مقولهمتوازن در جوامع بشری محسوب می

مهمی چون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط 

 یک حیاتی شاهرگ عنوان به هاراه اصوالً دارد. یتنگاتنگ

با هم،  هاآن ارتباط عدم صورت در که شوندمی تلقی جامعه

 مختل خواهد اجتماعی جامعه و توسعه اقتصادی حیات و

های ملی کشورها جزء سرمایهنیز ها روسازی جاده. شد

های عمرانی را شود و هر ساله بخشی از بودجهمحسوب می

دهد که صرف ترمیم، بهسازی، حفظ و به خود اختصاص می

شود. تأمین اعتبار کافی برای این منظور میها نگهداری آن

گیران( همواره با آن )تصمیم چالشی است که مدیران عالی

 گرفتن نظر در با و ترافیک رشد افزایش با مواجه هستند.

جدید بود.  ای، باید در اندیشه راهكارهایدقیق سازه عملكرد

 زیادتر هایو کرنش هاتنش تحت که روسازی های باالییالیه

 ارتقاء فنی  و پایایی دوام از نظر باید گیرند،می قرار

 و کم های راهسازیبودجه که این به توجه داشته باشند. با

شوند، می نتیجه گرانتر در و کمیابطبیعی  معادن و ذخایر

های بازیافت، استفاده پروسه به آتی رویكردهای و راهكارها

 آسفالتی هایالیه و های مختلف، روسازی مرغوباز افزودنی

های )مرکز تحقیقات قیر و مخلوط .شودمی کمتر ختم

 .(1394آسفالتی، 

 

 آسفالت رنگی -2
که در  است مخلوطی از مصالح سنگی ،آسفالت گرم      

کارخانه آسفالت حرارت داده شده و با قیر گرم در درجه 

و به همان صورت گرم برای  ، مخلوطهای معینحرارت

آسفالت انواع  شود.مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می



 
 

 : به شرح زیر استوسازی راه گرم مصرفی در قشرهای ر

، اساس قیری، )بیندر( آستر آسفالت، )توپكا( آسفالت رویه

 .(1390، 234)نشریه  ماسه آسفالت

از جمله عواملی که سبب افزایش تصادفات، کاهش ایمنی    

گردد، عدم و در پی آن افزایش زمان سفر کاربران راه می

رو و سوار کردن عابرین های مشخص جهت پیادهوجود مكان

ک، بعضاً پیاده است که عالوه بر بروز اختالالت در ترافی

که این حالت سبب شود یهای نابهنگام موقوع تصادف سبب

های طوالنی و افزایش قابل توجه زمان به وجود آوردن صف

    توان با مشخص کردنشود؛ این ضعف را میسفر می

 های رنگی، برطرف نمودهای مختلف به کمک پوششمكان

(Roess et al., 2004). 

آسفالت سیاه معمولی پخش و در بعضی از موارد ابتدا     

سپس با استفاده از مواد پلیمری رنگی روی  ؛شودکوبیده می

این روش جدا از معایب  .کنندسطح آسفالت را رنگ می

به سبب گرمای سطح آسفالت شدن الیه رنگ از آسفالت 

الی ذرات ها در البهرنگدانهدر آسفالت رنگی،  اما. باشدمی

ها شده و هی یكدست سطح جادهسیا قرار گرفته و مانع قیر

کاری  و رنگ شهای رنگ پاماشین های رنگ،ما را از قوطی

   کند.مینیاز ها بیها و جادهچند باره آسفالت خیابان

کردن آسفالت و در واقع  های رنگها یكی از روشرنگدانه

های معدنی مانند اکسید باشد. رنگدانهروش آن میبهترین 

پایدار در برابر حرارت و با  - کروم سبزاکسید  آهن قرمز و

 های مصرفی ترین رنگدانهاز رایج - رنگی باال ثبات

مواد رنگی استفاده شده در آسفالت رابطه مستقیم با  .دنباشمی

در ایران از قیر سیاه استفاده و از آنجایی که رنگ قیر دارد 

 است. رنگ قرمزتنها رنگدانه مورد استفاده  ،شودمی

در بسیار باالی آن  تمقاوم رنگیآسفالت مزایای ترین مهماز 

در مقابل گرما و این آسفالت،  باشد.برابر نور خورشید می

و به مرور  مقاوم بودهتردد وسایل نقلیه )سبک و سنگین( 

)شرکت رنگچی  شود.زمان از کیفیت آن نیز کاسته نمی

 شیمی(

     ناگونی از جمله موارد آسفالت رنگی از جهات گو   

های بر آسفالت، منظر زیبایی و ترافیكی محیطیزیست

مشخص کردن محل عبور برای  معمولی ارجحیت دارد.

، هاهای مختلف بزرگراهخص کردن بخشمش ،عابران پیاده

 به اصلی، سطح  یهای فرعها، ورودیداخل تونل

سواری و کردن مسیر ویژه دوچرخه ها ، مشخصگیرسرعت

از آسفالت رنگی توان میهای ورزشی و ... محوطه، رویپیاده

از معایب ولی  به جای رنگ کردن سطح آسفالت استفاده کرد.

سفالت رنگی در ایران، هزینه باالی تهیه رنگدانه اصلی آ

شود و به در ایران تولید نمیرنگدانه  از آنجا که .است

 این در است. زیادهیه آن تهزینه  باشد،میصورت وارداتی 

تهیه و ساخت های تمام شده هزینهمشخصات و مقاله به 

 آسفالت رنگی پرداخته شده است.

 

 نه تحقیقیپیش-3
 به طور مختصر به بررسی حاجی زمانی توالیی و      

های زمانی گوناگون و تغییرات رنگ سطح روسازی در دوره

ها را در دو . آنها نمونهاندهای متفاوت از رنگ پرداختهمیزان

و در معرض نور  کردهفضای مختلف آزمایشگاهی اسپری 

ین دیجیتالی با دورب را و تصاویر آنها دادندماورای بنفش قرار 

ها تهیه ، رنگ و درجه اشباع نمونهبرای رسم نمودار شدت

تحقیق آنها از مخلوط قیر،  عمولی درآسفالت م کردند.

آسفالت در در یک کارخانه  چسب، روغن و مصالح قطبی

کشور تایوان تولید شده است. با حرارت دادن آسفالت 

درجه سانتیگراد و سپس مخلوط  160معمولی در گرمكن تا 

آسفالت  ،های متفاوتو سبز در نسبت دن آن با رنگ قرمز کر

ها از نمونه شده است.رنگی مورد نیاز برای این تحقیق تهیه 

 12،  6،  0 انیهای زمتوسط یک دوربین دیجیتالی در دوره

. سپس بر اساس شودساعت عكسبرداری می 48و  24، 

رابطه آن با شدت و  رنگ،نمودارهایی از درصد  ،هاعكس

نتایج تحقیق آنها در انتها  .شددرجه اشباع و میزان رنگ رسم 

ش میزان نور ماورا شدت رنگ با افزای -1دهد که: نشان می

           .یابدافزایش می ،های متفاوت رنگبنفش در میزان

زمانیكه در مواد تشكیل دهنده رنگ، میزان رنگ سبز از  -2

های قرمز، سبز و آبی کمتر شدت رنگ بیشتر باشد، توزیع 5%

های مختلف در رنگ قرمز زمانیكه به میزان -3  د.کنتغییر می

، مقاومت شوداشعه ماورای بنفش( اسپری می )تابش آزمایش

ل محو شدن نسبت به رنگ سبز در آسفالت بهتری در مقاب

 .(1390زمانی، )توالیی و حاجی دهدرنگی نشان می

دهد که آسفالت رنگی نشان میغالمی نتایج تحقیقات    

های خطر از فزایش آگاهی راننده و درک محدودهباعث ا

که نتیجه آن  شودطریق اعالم هشدارهای بصری می



 
 

پیمودن مسیرهای  العمل رانندگان درهوشیاری و عكس

عالوه بر  . این امرهای خطر استیكنواخت و محدوده

 دد.گرسبب کاهش میزان تصادفات می ،افزایش ایمنی مسیر

تواند جایگزین بسیار مناسبی برای همچنین آسفالت رنگی می

ای که با استفاده از این به گونه ؛تابلوهای اعالن خطر باشد

 ،عالئم راهنمایی و رانندگیرخی از فناوری عالوه بر حذف ب

گیری از با بهره داد.ن جلوه خاصی به فضای شهری توامی

های پیچ ها، محدودهو خروجی تونلاین فناوری در ورودی 

در تقاطع بین مسیر اصلی و فرعی و محل ایست خیز، حادثه

توان به طور محسوسی ایمنی سفر را برای استفاده می، ...

نیک، )غالمی و یاری طق افزایش داد.کاربران در این منا

1391). 

آسفالت عمر مفید دهد که نشان مینتایج آزمایشات نادی    

 11منطقه  عابر شهری، از جمله معابررنگی در روکش م

  ، به دلیل کاهش مصرف قیر، نسبت بهمشهد مقدس

نیز لحاظ اقتصادی از  و باشدبیشتر می های معمولیآسفالت

 تواند بخش قابل توجهی از می بوده ومقرون به صرفه 

 همچنین .سفالت معابر را کاهش دهدمربوط به آ هایهزینه

محیطی نیز کمک عضالت زیستبه کاهش مآسفالت رنگی 

عالوه بر زیباسازی منظر شهری و افزایش امنیت نموده و 

 عابرین و رانندگان وسایل نقلیه، موجبات آسایش 

)نادی و  کند.ر را فراهم میکنندگان از این معاباستفاده

 . (1393همكاران، 

و همكاران با انجام تحقیقی در شهر تویوتا در کشور  آندو   

، به این ، براساس تعداد خودرو، دوچرخه و عابر پیادهژاپن

که  نتیجه رسیدند که روسازی رنگی مانند هشداری است

استفاده کنندگان از راه مخصوصاً رانندگان را متوجه خود 

در این تحقیق نتیجه گرفتند که روسازی سازد. همچنین می

رنگی باعث کاهش سرعت خودروها و در نتیجه افزایش 

  توان دراین نوع آسفالت را می شود.ها میایمنی تقاطع

های مختلف بسته به محل استفاده، ها و اندازهها، طرحرنگ

 .(Ando et al., 2011.)اجرا کرد

 

 

 مصالح مصرفی -4

یک نوع  عبارتند از :مصالح به کار رفته در این تحقیق      

 با  توپكا الیه در استفاده بدلیلکه  )آهكی( مصالح سنگی

قیر  باشد؛میلیمتر می 19کثر اندازه بندی پیوسته با حدادانه

بوده و به صورت پودری که  مواد رنگدانه؛ (60-70)خالص

)شرکت  شودوارد میآلمان کشور کیلویی از  25 هایدر بسته

 .رنگچی شیمی(

، (1) ولاجد و مصالح بندینمودار منحنی دانه( 1شكل )   

مواد رنگدانه مصالح سنگی،  به ترتیب خصوصیات( 3( و )2)

 دهد.را نشان می و قیر

هایی مانند کر است که مقاومت حرارتی رنگدانهقابل ذ    

تیتانیوم برای اکسید آهن قرمز، اکسید کروم سبز و دی اکسید 

تولید مخلوط آسفالت رنگی در مصارف راهسازی مناسب 

با قدرت رنگ  قرمزسنتزی ، اکسید آهن مجموعدر  است.

  رنگمعمولی سیاه های قیریبرای مخلوط ،دهی باال

بیعی قیر اما تغییر رنگ ط؛ دباشها میترین رنگدانهمناسب

مانند اکسید کروم سبز مناسب  هاسیاه توسط سایر رنگدانه

 قرمز را به راحتی هایی به غیر از . همچنین رنگنیست

وجود آورد و الزم است از های سیاه رنگ بتوان در قیرنمی

 های رنگی در تولید مخلوط آسفالت استفاده کرد.سنگدانه

 

 هاخصوصیات فیزیکی رنگدانه -4-1

 : وجود دارندها از نظر فیزیكی به چهار شكل رنگدانه   

گرانول  -3 (powderپودری ) -2( compactفشرده ) -1

(granules )4- ( دوغابslurry). 

 

 

 



 
 

 

 
                      ------------های اختالط   فرمول کارگاهی                          منحنی حاصل از نسبت                      حدود مشخصات    **  

 بندی مصالح سنگی الیه توپکانمودار دانه .1شکل 

 

 های مرغوبیت مصالح سنگینتایج آزمایش .1جدول

 مشخصه
 نتایج آزمایش

 فیلر ماسه درشت دانه

 - )بین سرد( 70  - (AASHTO T176) ای بین سردارزش ماسه

درصد افت وزنی در مقابل 

        سایش به روش لوس آنجلس

(AASHTO  T96) 

 - - C نوع دانه بندی

 - - 500 تعداد دور

 - - 22 درصد سایش

 حدود اتربرگ

(AASHTO  T89,90) 

 NP NP - (PI)دامنه خمیری

 - - - (PL) حد خمیری

 قابل تعیینغیر قابل تعیینغیر - (LL)حد روانی 

درصد شكستگی مصالح سنگی 

 4روی الک شماره 

(ASTM_D5821) 

 - - 99 در یک جبهه

 - - 97 در دو جبهه

 - - 3 (ASTM_D4791)های پهن و درازدرصد سنگدانه

درصد افت وزنی در مقابل 

 سولفات سدیم

(AASHTO  T104) 

 - 0 - ریز دانه

 - - 1 درشت دانه

 شده با قیراثر آب جوش روی مصالح سنگی اندود 

(ASTM_D3625) 

 است. 95درصد چسبندگی قیر به مصالح سنگی بیش از 



 
 

 های اکسید آهنمشخصات رنگدانه .2جدول

 رنگ

درصد باقیمانده 

روی الک شماره 

0.045 
(max%) 

 PH مقدار 

 )محدوده(

جذب 

 آب/روغن

(approx.()%) 

درجه  1000 اتالف انرژی در

 در نیم ساعت گرادسانتی

(max%) 

 105رطوبت در 

 گراددرجه سانتی

(max%) 

نمک حل شده 

 (%max) در آب

مگنتیک یا 

 اکسید آهن

(min%) 

 94 1 1 5 25 5/3-7 3/0 قرمز

 86 5/0 1 14 40 3-6 3/0 زرد

 95 5/0 1 - - 5-8 3/0 سیاه

 85 5/0 1 - 30 5/3-7 5/0 قهوه ای

 

 (60-70)های قیرهای خالصنتایج آزمایش .3جدول

 های خالصآزمایشات قیر ردیف
 روش آزمایش

 نتایج

مشخصات استانداردطبق 

 AASHTOاستاندارد

M20 

ASTM AASHTO حداکثر حداقل 

 - - D70 T228 1.014 25 ℃وزن قیر در   1

 D5 T49 65 60 70 میلیمتر 0.1بر حسب  ثانیه( 5-گرم 100)25℃درجه نفوذ در  2

 D36 T53 51.1 49 56 سانتیگرادحلقه( بر حسب  –نقطه نرمی )ساچمه 3

 - D113 T51 1000 >100 بر حسب سانتیمتر 25 ℃مقدار کشش در  4

 - D2042 T44 - 99 حاللیت در تری کلرواتین بر حسب درصد 5

 - D92 T48 318 232 بر حسب درجه سانتیگراد کلولند( –درجه اشتعال )روباز  6

 - - D2170 T201 940 )سانتی استکس( 120 ℃ویسکوزیته کنوماتیک در  7

 -  D2170 T201 438 )سانتی استکس( 135 ℃ویسکوزیته کنوماتیک در  8

 - - D2170 T201 150 )سانتی استکس( 160 ℃ویسکوزیته کنوماتیک در  9

 - - - D1754 T179 پنج ساعت(–درجه سانتی گراد  163لعاب نازک قیر ) 10

 0.8 - 0.07+ - - درصد–افت حرارتی  

  - 44 - - میلیمتر 0.1درجه نفوذ بعد از آزمایش افت حرارتی بر حسب  11

 - 54 67.7 - - نسبت درصد درجه نفوذ بعد از آزمایش به درجه نفوذ اولیه 12

 - 50 50+ - - بر حسب سانتیگراد 25 ℃مقدار کشش قیر بعد از آزمایش افت حرارتی در   13

 - - - - - حساسیت حرارتی قیر  

14 PI –  0.29- - - نرمی قیر(و نقطه 25 ℃)بر حسب درجه نفوذ در - - 

15 
PVN (25-135) –  و غلظت بر حسب سانتی استکس  25 ℃)بر حسب درجه نفوذ در

 (135 ℃در 
- - -0.56 - - 

16 PVN (25-60) – (60 ℃و غلظت بر حسب  یو آز در  25 ℃)بر حسب درجه نفوذ در - - - - - 

 



 
 

 
 های آسفالت رنگی ساخته شدهنمونه .2شکل 

 

 ایجادهمشخصات طرح آسفالت  .4جدول

 قیر فیلر بادامی نخودی ماسه

68 % 22 % 7 % 3 % 6/4 % 

 وزن مخصوص حقیقی مصالح مخصوص قیروزن  درصد قیر جذب شده

24/0 014/1 643/2 

 

 

 آزمایشاتنتایج  .5جدول

 نتایج مارشال
وزن 

 مخصوص

درصد رنگدانه 

 در مخلوط
 نوع نمونه

VFA VMA VOID نرمی 
مقاومت 

 مارشال

73.6 14.7 3.9 2.5 1607 2.369 0 

 کنترلی

 )بدون رنگدانه(

73.2 14.9 4 2.9 1525 2.382 1 

 رنگدانه قرمز
74.4 14.4 3.6 3 1585 2.398 2 

76.2 14.4 3.4 3.4 1659 2.397 3 

96.7 11.6 0.4 3.5 1781 2.456 4.6 



 
 

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

ینمونه کنترل 1% 2% 3% 4.6%

(kg/cm2)مقاومت مارشال

2.32

2.34

2.36

2.38

2.4

2.42

2.44

2.46

2.48

نمونه کنترلی 1% 2% 3% 4.6%

(kg/cm3)وزن مخصوص

0

1

2

3

4

نمونه کنترلی 1% 2% 3% 4.6%

(mm)نرمی

0

1

2

3

4

5

نمونه کنترلی 1% 2% 3% 4.6%

)%(فضای خالی نمونه مارشال

0

2

4

6

8

10

12

14

16

نمونه کنترلی 1% 2% 3% 4.6%

)%(حجمی فضای خالی مصالح

0

20

40

60

80

100

120

نمونه کنترلی 1% 2% 3% 4.6%

)%(فضای خالی پر شده با قیر

 

 

 نتایج آزمایشات انجام شده .3شکل    

 
 

 آسفالت رنگیو پیشنهادی  نمونه اصالح شده .6جدول

 رنگدانه قیر فیلر بادامی نخودی ماسه

68 % 22 % 7 % 0 6/4 % 6/4 % 

 

 

 

 



 
 

 شرح آزمایش -5
های مختلف از روش در این تحقیق جهت ساخت نمونه    

 هاستفاده شد ASTM D1559طرح مارشال مطابق استاندارد 

(، مقدار 4)جدول  است. با توجه به طرح آسفالت ارائه شده

درصد بدست آمد. با مرور سابقه  6/4بهینه قیر مصرفی برابر 

( درصد وزن کل 6/4و3،2،1تحقیق، از رنگدانه به میزان )

است تا بتوان بهترین نتایج که  همخلوط آسفالتی استفاده شد

باشد، را در میبه نمونه کنترلی نتایج ترین در واقع نزدیک

آزمایشگاه فنی مكانیک ) واحد آزمایشگاهی بدست آورد

 (.1396خاک، 

درجه  160در ابتدا مصالح سنگی که دمایی حدود     

درجه  120سانتیگراد دارند را با قیری در دمای حدود 

به صورت همگن و تا سانتیگراد کامالً مخلوط کرده 

در گرمخانه به  را قرمز هاییكنواخت درآیند. حال رنگدانه

درجه سانتیگراد حرارت داده و  120دقیقه در دمای  5مدت 

کنیم. در حین انجام با مخلوط مرحله قبل، ترکیب می

آزمایش، به این نكته باید دقت داشت که دمای مخلوط 

درجه  140 نباید ازدر هنگام اختالط با رنگدانه  یآسفالت

ای به رنگدانهه ذر هیچه ک یزمان تا بایدیاید و بتر پایین

 ، عمل اختالط ادامه یابد تاصورت حل نشده باقی نماند

 .(2)شكل  آسفالتی یک دست قرمز به دست آید

های اختالط آسفالت از طرح باید توجه داشت که درصد    

( و 4)جدول باشدای و مربوط به الیه توپكا میآسفالت جاده

مصرفی  وزن رنگدانه در هر آزمایش باید از مصالح سنگی

 کسر گردد.

 

 تفسیر آزمایش -6
های انجام شده بر مجموع آزمایش نتایج بدست آمده از   

 3شكل  نشان داده شده است. 5در جدول ها، روی نمونه

نمودارهای مقاومت مارشال، وزن مخصوص، نرمی، فضای 

خالی نمونه مارشال، حجم فضای خالی نمونه مارشال و 

چنانچه مشاهده دهد. نشان میفضای خالی پر شده با قیر را 

ها، مقاومت مارشال ابتدا شود با افزایش مقدار رنگدانهمی

بابد؛ ولی وزن مخصوص روندی کاهش و سپس افزایش می

ها باعث رنگدانههمچنین  افزایشی خواهد داشت. کامالً

 شوند. پذیری بیشتر نمونه و در نتیجه افزایش نرمی میانعطاف

ها، خلل و فرج موجود دانهبا افزایش هرچه بیشتر رنگ    

پر شدن کرده و در نتیجه فضای خالی نمونه مارشال  شروع به

رای مقداری یابد. باتوجه به اینكه نمونه کنترلی داکاهش می

ها، فضای خالی پر باشد، با افزایش رنگدانهفضای خالی می

که میزان فضای خالی اولیه  کند؛ تا جاییشده با قیر تغییر نمی

ها، میزان فضای پر شده و در نتیجه با افزایش بیشتر رنگدانه

ین دلیل حجم فضای شود. به همپر شده با قیر بیشتر می

ماند تا ها، ثابت میزایش رنگدانهنیز با اف یخالی مصالح سنگ

جاییكه فضای خالی اولیه پر شده و در نتیجه حجم فضای 

 یابد. خالی مصالح کاهش می

 
 پیشنهادات -7

باتوجه به کارهای مشابه صورت گرفته و با توجه به       

آزمایش استفاده از همچنین نتیجه آزمایشات نمونه کنترلی و 

قیر بهینه و نفشی که مواد رنگدانه در  به اندازهمواد رنگدانه 

های مارشال و کاهش فضای افزایش وزن مخصوص نمونه

گردد برای ادامه کار پیشنهاد میخالی آسفالت دارد، 

که مواد رنگدانه جایگزین فیلر ای آزمایشات بر روی نمونه

  .(6)جدول ، انجام شودشده و فیلر کامالً حذف شود

 

 تحلیل اقتصادی -8
بهینه قیر به اندازه وزن ، های آزمایش شدهاگر مانند نمونه     

درصد( رنگدانه استفاده شود، برای رنگی کردن هر تن  6/4)

با نیاز است. مورد کیلوگرم رنگدانه  46آسفالت، میزان 

برای یک  ،ریال 000/70 احتساب هر کیلو رنگدانه آلمانی

دنظر قرار با م .نیاز استریال  000/220/3مبلغ تن آسفالت، 

هر تن به ازای ( پخت و کوبش) دادن قیمت آسفالت معمولی

     ریال 000/520/4 مبلغ بدست آمده، ریال 000/300/1

برابر قیمت آسفالت معمولی  4این مبلغ، نزدیک به  باشد.می

  اقتصادی بودن آنست و دال بر غیرا وده که عدد بزرگیب

های دیگر رنگدانه استفاده هننمو . البته اگر بخواهیم ازباشدمی

)نمونه چینی( مبلغ تمام شده همانند کیفیت رنگدانه  کنیم

برابر هزینه  3تا  2هزینه تمام شده تقریباً آید، ولی پایین می

که آید لب چنین برمیااز این مط آسفالت معمولی خواهد بود.

یكی از علل عدم استقبال از آسفالت رنگی در ایران هزینه 

 (.1392باشی، پنجهباشد )آن در بازار میتمام شده 

 



 
 

 گیرینتیجه -9
استفاده  م،یگیرمی. با توجه به آزمایشات انجام شده نتیجه 1

در عین  و مارشال بیشترین مقاومت ،قیرهم وزن رنگدانه از 

که برای  کندرا ایجاد می درصد فضای خالیکمترین  حال

 2یا  3) کمتر توان از آسفالت با رنگدانهنقیصه می رفع این

استفاده کرد. در شرایطی که میزان رنگدانه برابر با  درصد(

الحاتی از قبیل طتوان با اصمیزان درصد قیر مد نظر باشد، می

به  رو یا نسبت فیل)استفاده از فیلر حداقل(  نسبت فیلر به قیر

این عیوب را رفع کرد. اگر میزان رنگدانه  ،اختالط طرحکل 

ممكن است مقداری از  ،اضافه شده برابر با درصد قیر باشد

صورتی که درصد  . البته درنقش فیلر و قیر را به عهده بگیرد

بررسی  ،رنگدانه برابر با درصد قیر مورد نیاز باشد

خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و نیز تغییر در نسبت اختالط 

 ممكن است نتایج بهتری را داشته باشد.  ،قیر بهینه مصالح و

 2تا  1 ، استفاده ازپس طبق آزمایشات صورت گرفته   

های مشابه آسفالتی با مشخصات و ویژگی ،درصد رنگدانه

 نمونه کنترلی را تولید خواهد کرد.

  از جهات گوناگونی از جمله موارد آسفالت رنگی. 2

های افیكی بر آسفالتمنظر زیبایی و ترمحیطی، زیست

معمولی ارجحیت دارد و به همین دلیل نیاز است در این 

زمینه تحقیقات و اقدامات بیشتری برای توسعه کاربرد آن در 

  سطح کشور صورت گیرد.

آسفالت رنگی باعث افزایش آگاهی راننده و درک    

 شودهای خطر از طریق اعالم هشدارهای بصری میمحدوده

رانندگان در سریع العمل هوشیاری و عكسکه نتیجه آن 

های خطر است که پیمودن مسیرهای یكنواخت و محدوده

عالوه بر افزایش ایمنی مسیر سبب کاهش میزان تصادفات 

تواند جایگزین بسیار مناسبی آسفالت رنگی می گردد.می

ای که با استفاده از برای تابلوهای اعالن خطر باشد به گونه

از عالئم راهنمایی و وه بر حذف برخی این فناوری عال

 داد.توان جلوه خاصی به فضای شهری می رانندگی،
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ABSTRACT  

Installing effective warning signs are one of the road safety requirements that have used in 

order to better utilization of the existing roads and streets in every country. Thus, the 

colored asphalt in roads and streets pavements can play a major role in transferring of these 

signs. In some cases a layer of polymer colors spread on asphalt pavement that as time 

passes and the air warm and vehicle traffic, layer of color is separated. Therefore, using of 

the pigments that set between the bitumen and asphalt materials can produce colored and 

durable asphalt with low maintenance costs. In this study, the materials that used in colored 

asphalt and its specification are introduced and laboratory prototypes of the red asphalt 

with different percentages of pigments are built and the laboratory results of different 

samples are compared. At the end, economic analysis of color asphalt used in road 

pavement is studied. 
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