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چکیده

باتوجه به توسعه معابر شهری، سطحی از شهر که با آسفالت پوشیده می شود، افزايش می يابد. اين به مفهوم افزايش 
جذب نور خورشید توسط سطوح روسازی و در پی آن افزايش دما و شکل گیری جزاير حرارتی است. به کارگیری 

آسفالت  های رنگی در شهر می تواند موجب کاهش اين جزاير حرارتی گردد.  

در کنار اين مهم، توسعه نورپردازی استاندارد شهر با وجود معابر با آسفالت تیره رنگ نیازمند افزايش توان سیستم 
نورپردازی است که در مقايسه با معابر دارای روسازی روشن تر، میزان نورپردازی بیشتری را طلب می کنند. 

عالوه براين، به کارگیری آسفالت رنگی در برخی موارد می تواند جايگزين مناسبی برای رنگ های ترافیکی باشد. 

اين گزارش ضمن آشنا نمودن مخاطب با کاربردهای آسفالت رنگی در محیط شهری، روش های ساخت آسفالت 
رنگی را بررسی نموده و همچنین اثر به کارگیری رنگدانه ها بر خواص قیر را تشريح می نمايد. 

الزم به ذکر است که در مطالعات، اثر رنگدانه بر قیر مشابه اثر فیلر ارزيابی شده است؛ لذا هنگام استفاده از رنگدانه ها 
الزم است مقدار فیلر افزوده شده به مخلوط به شرح ارائه شده در اين گزارش کاهش يابد.

همچنین با بررسی برخی تجربیات عملی به کارگیری آسفالت رنگی، عواملی که موجب کاهش رنگ آسفالت رنگی 
در طول زمان می شوند، شناسايی شده و عالوه برآن، اثر عوامل مختلف بر بازده رنگدانه مصرفی و روند کاهش رنگ 

روسازی در طول زمان و علل کاهش رنگ روسازی بررسی گرديده است.

 براساس اين گزارش، يکی از مهم ترين عوامل که تأثیر جّدی بر کاهش رنگ روسازی ساخته شده با استفاده از 
قیر رنگی دارد، پاک شدن قیر رنگی از روی سنگدانه ها در اثر تردد خودروها است. برای پیشگیری از اين پديده 
و کاهش آن، بهتر است آسفالت رنگی با اليه ای نازک تر و به صورت سطحی اجرا شود و سنگدانه های معمولی 
با سنگدانه های رنگی با مشخصات مکانیکی مشابه جايگزين شوند. عالوه براين، خاکه هايی که بر روی قیر میان 
سنگدانه ها می نشیند، رنگ اين قسمت را پوشانده و درصورت شسته شدن يا تماس با آب مجدداً رنگ قیر رنگی 

قابل مشاهده خواهد بود.

عالوه بر موارد ذکرشده، چندين ترکیب از آسفالت رنگی توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران تهیه گرديد 
و توسط میکروسکوپ ديجیتالی بر روی آن بررسی هايی به عمل آمد که نتیجه اين بررسی ها بیانگر میزان و نحوه 

اثرگذاری روش اختالط بر اختالط مناسب قیر و رنگدانه بوده است. 
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11 كاربرد آسفالت رنگي در معابر شهر تهران

مقدمه. 1

امروزه روسازی های رنگی به خصوص در محیط های شهری، بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در ابتدا 
روسازی های رنگی تنها به منظور به کارگیری در مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری استفاده می شدند. اما به مرور 
اين نوع روسازی ها در برخی محل ها جايگزين آسفالت معمولی سیاه رنگ گرديد. اين محل ها شامل تقاطع های 

خطرناک، میادين و محل های عبور عابرين پیاده می شد. 

يکی ديگر از کاربردهای روسازی رنگی، بهبود ديد در جاده ها است. به عنوان مثال اخیراً در کشور ايتالیا روسازی 
با رنگ روشن در تونل ها احداث گرديده است تا عالوه بر کاهش میزان برق مصرفی در تونل، شرايط ايمنی تونل 

.)Bocci, 2014( را نیز بهبود بخشد

درنتیجه  و  نموده  اطراف کمک  فضای  زيبايی  به  می تواند  نیز  موارد  از  برخی  در  رنگی  روسازی  به کارگیری 
زيست پذيری1 فضای عمومی را افزايش دهد. همچنین اين روسازی ها می توانند به نحو فزاينده ای تنش های ناشی 
از عوامل محیطی را کاهش دهند. در اين گزارش -  همان گونه که از نام آن بر می آيد- تالش شده است تا پس 
از بررسی کاربردهای روسازی رنگی، نوعی خاص از اين روسازی که با استفاده از مخلوط آسفالتی رنگی ساخته 
می شود، مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. تأثیر رنگی سازی مخلوط بر سختی قیر، يکی از مهم  ترين نکاتی است که 
بايد توسط تولیدکنندگان مّدنظر قرار گیرد. همچنین با مطالعه دقیق میکروسکوپیک آسفالت رنگی اجراشده در شهر 
تهران تالش گرديد علل از میان رفتن و کدر شدن رنگ روسازی رنگی مشخص گردند و در اين گزارش تشريح 
شوند. درنهايت تجربیاتی از ساخت مخلوط آسفالتی رنگی که توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران به 

انجام رسیده، ارائه شده است. 

روسازی های رنگی و كاربردهای آن. 2

كاهش جذب حرارت توسط روسازی های رنگی . 221
آسفالتی، می تواند موجب  انرژی خورشیدی شامل مصالح  باالی  با جذب  به کارگیری مصالح  و  ارضی  توسعه 

.)Kiletico M, 2014( به وجودآمدن جزاير حرارتی گردد

امروزه به وجودآمدن جزاير حرارتی تأثیری اساسی بر روی کیفیت زندگی، مصرف انرژی و سالمت شهرنشینان 
دارد. اين موضوع اثبات شده است که به وجودآمدن پديده های زيست محیطی همچون شکل گیری جزاير حرارتی، 

 .)Beg, 2002( اثر بسیار عمیقی بر کیفیت زندگی طبقات با درآمد پايین در شهرها دارد

آسفالت می تواند با ذخیره انرژی حرارتی درون خود، باعث به وجودآمدن جزيره های حرارتی و مشکالت ناشی 
از آن شود. به گزارش آژانس حفاظت از محیط زيست امريکاEPA( 2( شهرهای با جمعیت باالتر از يک میلیون 
نفر، دمايی در حدود 1 الی 3 درجه بیش از حومه خود را تجربه می کنند. دمای باالتر موجب می شود که در طول 

1-  liveability
2-  Environmental Protection Agency



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران12

تابستان احساس عدم رضايت از گرما موجب استفاده بیشتر از سیستم های تهويه و افزايش مصرف انرژی گردد 
.)M. Kiletico, 2014(

يکی از مؤثرترين عوامل در جذب بیشتر اشعه خورشید و تولید آن به گرما معابر شهری هستند. با ساخت راه ها 
و توسعه سريع شهرها، راحتی و کاهش آلودگی صوتی در برنامه بسیاری از پروژه های راهسازی قرار گرفته است؛ اما 
 .)Jarnette, 2013( هنوز مقابله با جذب اشعه خورشید و آلودگی حرارتی در دستور کار بسیاری از پروژه ها قرار ندارد
در  هنوز  و  است  گرفته  قرار  مورد توجه  کمتر  تیره رنگ،  روسازی های  اين  روی  بر  حرارت  موضوع جذب  درحقیقت 
 .)Kertesz, 2014( بسیاری از مناطق جهان موجب افزايش قابل توجهی در دمای روسازی ها در فصل های گرم می شود

شکل1 تصوير عادی و مادون قرمز تهیه شده از يکی از معابر آريزونا را نشان می دهد. در قسمت سمت چپ 
اين تصوير، روسازی آسفالتی و در قسمت سمت راست آن، روسازی بلوکی بتنی استفاده شده است. تفاوت رنگ 
اين دو روسازی در تصوير مادون قرمز بیانگر تفاوت دمای محسوس اين دو روسازی است. همچنین خط روشنی 

 .)Hogan, 2005( که در وسط تصوير قرار دارد به طور کامالً واضحی دمای کمتری از محل های اطراف خود دارد

)Hogan, 2005( شکل1. تصویر عادی و مادون قرمز از یکی از معابر آریزونا در فصل تابستان

عالوه براين هنگامی که رنگ های متفاوتی از روسازی در معرض تابش مقدار يکسان پرتو خورشید قرار بگیرند 
مقادير متفاوتی از انرژی را جذب خواهند نمود و دمای آن ها با يکديگر تفاوت خواهد داشت. اين موضوع در شکل2 

نشان داده شده است. 

شکل2. تصویر حرارتی و معمولی از آسفالت رنگی و آسفالت معمولی
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بر اساس تحقیقاتی که در کشور يونان انجام شد، تأثیر رنگ های مختلف بر روی میانگین دمای ساعتی آن ها 
بررسی شده است . نتايج اين بررسی در شکل3 آورده شده است. همان گونه که مشاهده می گردد، اختالف دمايی در 
حدود 10 درجه بین روسازی با رنگ سفید و سیاه وجود خواهد داشت. دمای روسازی با رنگ روشن به دمای هوای 
اطراف آن نزديک تر است. اين موضوع موجب می شود که انتقال حرارت از سطح روسازی به هوای اطراف آن در 
 .)Synnefa, 2010( روسازی های با رنگ روشن، بسیار کمتر بوده و دمای هوای شهر افزايش کمتری داشته باشد

شکل3. توزیع بیست وچهار ساعته میانگین دمای ساعتی روسازی و همچنین دمای هوا برای رنگ های مختلف 
)Synnefa, 2010( سطح روسازی

ضریب بازتابش نور خورشید. 22121

هوای  دمای  و همچنین  روسازی  دمای سطح  بر  به نحو چشمگیری  می توانند  روسازی  و  مصالح  مشخصات 
اطراف آن تأثیر بگذارند. 

اين مشخصات شامل بازتابش نور و تشعشع خورشید )که به آن آلبدو1 نیز گفته می شود(، زبری سطح، نفوذپذيری، 
ضريب هدايت و بازتابش و همچنین ضخامت اليه های بااليی روسازی می باشد. از میان اين دو فاکتور، دو پارامتر 
بازتابش نور خورشید و انتشار حرارت برای محاسبه ضريب بازتابش نور خورشید )SRI( از سطح روسازی استفاده 
می گردد )Cambridge Systematics, 2005(. عالوه بر اين فاکتور، برای ارزيابی روسازی های رنگی از سه فاکتور 
ديگر باعنوان مقدار رنگ، شدت و درجه اشباع رنگ نیز استفاده می گردد که در تحقیق ارائه شده توسط پورمعلم و 

همکاران )1388( به طور گسترده تری اين فاکتورها تشريح شده اند )پورمعلم و همکاران، 1388(. 

1- Albedo
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بازتابش نور  پارامترهای اصلی در تعیین میزان ضريب  بازتابش نور و گسیل حرارت،  اين فاکتورها،  در میان 
خورشید )SRI( هستند. عدد SRI از 100 برای سطوح سفید  رنگ استاندارد تا صفر برای سطوح سیاه رنگ استاندارد 

تغییر می نمايد که اين عدد با استفاده از معادله زير قابلِ محاسبه است:

SRI = 100  Tb-Ts

 Tb-Tw

که در آن SRI ضريب بازتابش نور خورشید برحسب درصد، Ts دمای حالت تعادل سطح روسازی، Tb دمای 
حالت تعادل سطح کامالً سیاه رنگ استاندارد و Tw دمای حالت تعادل روسازی سفید  رنگ استاندارد است. 

.)Tran, 2009( از دو دستگاه ارائه شده در شکل های 4 و 5 استفاده می شود SRI برای اندازه گیری مقدار

)ASTM E 1918( شکل4. روش اندازه گیری بازتابش نور خورشید بر روی سطح با شیب كم

)2009 ,Tran( شکل5. نشرسنج و طیف سنج قابلِ حمل
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22122 .SRI تأثیر خصوصیات مصالح بر

مقدار SRI )ضريب بازتابش نور خورشید( سطح روسازی به نحو مؤثری از خصوصیات مصالح تبعیت می کند و 
گستره وسیعی را دربرمی گیرد. مصالح سطحی روسازی می تواند مصالح آسفالتی با رنگ های مختلف و يا روسازی 
بتنی باشد. برای آسفالت های با رنگ عادی مقدار SRI معمواًل پس از زمان ساخت مقدار بسیار اندکی را خواهد 
داشت؛ چراکه مصالح سنگی سطحی نیز با قیر پوشانیده شده اند و اجازه بازتابش نور را نمی دهند. اگر از مصالح سنگی 
با رنگ روشن استفاده شده باشد، مقدار SRI در طول بازه زمانی پنج تا ده سال دائمًا افزايش خواهد داشت؛ زيرا کنار 
رفتن تدريجی قیر از سطح مصالح سنگی از سويی و از سوی ديگر تأثیر هوازدگی در روشن تر شدن رنگ ظاهری 
قیر، موجب افزايش بازتابش نور می گردد. برخالف آنچه درمورِد روسازی های آسفالتی رخ می دهد، در روسازی های 

 .)Levinson, 2008( با عددی بیشتر شروع می شود و سپس در طول زمان کاهش می يابد SRI بتنی مقدار

همان گونه که در شکل6 مشاهده می شود، روسازی های آسفالتی و بتنی با اختالف میزان SRI زيادی نسبت به هم 
شروع به کار نموده اند، اما با گذشت قريب به 7 سال مقدار SRI دو نوع روسازی به يکديگر بسیار نزديک شده است. 

)Tran, 2009( شکل6. مقایسه مقدار بازتابش برای روسازی بتنی و آسفالتی

نشان  میدانی  اندازه گیری های  بر اساس  را  روسازی  رنگ های  از  هريک  از  به دست آمده   SRI مقادير  شکل7 
می دهد. همان گونه که در اين شکل مشاهده می شود، رنگ هر دو روسازی سفید و سیاه مورد ارزيابی با روسازی های 
سفید و سیاه استاندارد تفاوت دارند و لذا مقادير SRI آن ها به ترتیب 62% و 6% به دست آمده است. اعداد SRI برای 

ساير رنگ ها در گستره ای میان اين دو رنگ تغییر می کنند. 
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)L
evinson, 2010( ش

س میزان بازتاب
ب شده بر اسا

ی آسفالتی مرت
شکل7. نمونه ها
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افزایش دوام روسازی. 222

خرابی هايی  و  گردد  آسفالت  ويسکوز  افزايش خواص  موجب  می تواند  به نوبه خود  روسازی ها  دمای  رفتن  باال 
اين خرابی، عمدتًا در حوزه بهبود قیر، بهبود  از  از جمله شیار شدگی1 را به وجود آورد. پیشگیری های به عمل آمده 
دانه بندی سنگدانه ها و افزودن مواد ضد شیار شدگی به روسازی بوده است و تغییر در دمای عملکردی روسازی 
به عنوان يک راه حفاظت از روسازی کمتر مطرح شده است. بااين وجود تغییر در مشخصات جذب حرارت توسط 
مخلوط آسفالتی و کاهش دمای روسازی را نیز می توان در زمره اين روش ها دانست؛ چراکه معمواًل روش هايی که 
برای کاهش دمای روسازی و پیشگیری از رخداد جزاير حرارتی اتخاذ می گردند )همچون تغییر رنگ روسازی و 
اسپری کردن آب يا به وجودآوردن مناطق مرطوب و کاشت گیاهان( درخصوص کاهش مقدار شیارافتادگی روسازی 

 .)Wen, 2006( نیز کارساز می شوند

در تحقیقی که توسط آزمايشگاه های ملّی الرنس برکلی و انستیتو حمل ونقل برکلی انجام گرفت، مشخص 
انرژی  در مصرف  از صرفه جويی  فراتر  را  متعددی  فوايد  خورشید،  نور  بیشتر  بازتابش  با  روسازی های  که  گرديد 

 .)Carnielo, 2013( به همراه دارند که شامل دوام و کاهش مصرف انرژی می گردد

روسازی های آسفالتی و روکش های سطحی توسط مکانیزم های مختلفی تخريب می گردند که برخی از آن ها 
وابسته به دما هستند. دمای روسازی به جز در مکان های سردسیر معمواًل با دوام روسازی رابطه عکس دارد. دماهای 
آسفالتی  روسازی  می گردد.  و شکننده  آسفالت سخت  آن،  پی  در  و  می نمايند  پیرشدگی  دچار  را  روسازی  باالتر، 
درصورتی که دچار خرابی های ناشی از برودت نگردد، در دماهای پايین تر بار حاصل از عبور ترافیک را بسیار بهتر از 
دماهای باالتر تحمل می نمايد. خرابی شیارافتادگی يا شیار شدگی يکی از مهم  ترين خرابی هايی است که تابع دمای 
روسازی می باشد. آزمايشات انجام شده در کالیفرنیا بیانگر آن است که پايین آمدن دمای روسازی به میزان 10 درجه 
سانتیگراد مقاومت روسازی در برابر خرابی شیار شدگی را با ضريب 10 کاهش می دهد. همچنین خرابی جمع شدگی2 

به واسطه ترمز گیری خودروها يا دور زدن آن ها نیز با کاهش دما به نحو بسیار چشمگیری کاهش می يابد. 

به کارگیری اسالری سیل های با رنگ روشن عالوه براينکه می تواند دوام خود اسالری سیل را باال ببرد، اليه های 
مواد  با  پوشیده شده  آسفالتی  روسازی های  بنابراين  می نمايد.  حفظ  حرارت  از  ناشی  اثرات  از  نیز  را  خود  زيرين 
منعکس کننده حرارت، در آب وهوای گرم می توانند دوام روسازی را افزايش دهند. تغییر در نوع سنگدانه ها و انتخاب 
سنگدانه هايی با رنگ روشن تر نیز می تواند موجب افزايش بازتاب گرما و نور خورشید گردد. اندازه گیری هايی که بر 
روی دمای روسازی در تابستان در منطقه خلیج سان فرانسیسکو انجام گرفته است، نشان می دهد که روسازی های 

با جذب گرمای بیشتر و دمای بیشتر دچار پیرشدگی سريع تر شده و زودتر از بین می روند. 

1-  Rutting
2-  Shoving
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افزایش ایمنی مسیر. 223

در دو دهه گذشته، به کارگیری رنگ در بخش های ترافیکی در محیط شهرها توسعه چشمگیری يافته است؛ 
به نحوی که در شهرهای توسعه يافته جهان، يافتن معبری که از پیام رسانی با رنگ بر روی سطح روسازی استفاده 
Cali- )نشده باشد، تقريبًا ناممکن است. بااين وجود، بر اساس آيین نامه کنترل يکپارچه دستگاه های ترافیکی کالیفرنیا 

fornia MUTCD 1( نسخه 2014، روسازی های رنگی تنها زمانی می توانند به عنوان يک وسیله کنترل ترافیک 

به کار برده شوند که تضاد رنگی قابل توجهی با روسازی اطراف خود داشته باشند. 

شکل8 بخش هايی از شهر لس آنجلس امريکا را نشان می دهد که با استفاده از نرم افزار Google earth تهیه 
شده است. همان گونه که در شکل8– الف مشاهده می شود، در سال 2002 از خط کشی های عادی )Zebra( در محل 
عابرين پیاده استفاده شده است. اين نوع خط کشی در سال 2003 جای خود را به محل عبور عابر پیاده با رنگ قرمز 
داده است. اين رنگ عالوه بر جلب توجه رانندگان، به عابرين پیاده درخصوص خطر محل عبور آن ها هشدار می دهد. 

در شکل8- پ محل عبور دوچرخه در سال 2013 که پیش از آن موجود نبود، با رنگ سبز احداث شده است. 
ترافیکی معمولی  از رنگ های  آبی داده است. معمواًل درصورتی که  به رنگ  را  اين رنگ جای خود  بعد،  در سال 
برای مشخص نمودن خط ويژه اتوبوس يا دوچرخه استفاده شود، می تواند با کاهش اصطکاک، موجب بروز برخی 
خطرات برای کاربران گردد. يکی از مهم  ترين کاربردهای روسازی رنگی اعم از رنگ های با اصطکاک باال و يا 
مخلوط آسفالتی رنگی در مقايسه با رنگ های ترافیکی معمولی، اصطکاک بیشتر و عدم لغزش خودرو بر روی آن ها 
است. در سال های اخیر، با تهیه رنگ های با ضريب اصطکاک باال و اليه های نازک آسفالت ساخته شده با استفاده 
از رزين ها، گام های مثبت و مؤثری در افزايش اصطکاک و درنتیجه ايمنی روسازی های رنگی برداشته شده است.

شکل8. به كارگیری رنگ بر روی روسازی در شهر لس آنجلس آمریکا )Google earth، 2002 الی2013( 

1-  California Manual on Uniform Traffic Control Devices
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به طور مختصر و به عنوان يک طبقه بندی ساده می توان کاربردهای شهری روسازی رنگی را به شرح زير بیان نمود:

الف: به كارگیری آسفالت رنگی در گذرگاه عابرین پیاده 

در اواخر دهه 1990، تمهیدی جديد برای زيباسازی فضای شهری به بازار عرضه شد. به کارگیری روسازی های  
رنگی در محل گذرگاه عابرين پیاده، يکی از رايج ترين تمهیدات در جهت بهبود زيباشناسانه و عملکردی گذرگاه های 

 .)Lindly, 2003( عابرين پیاده بوده است
ب: به كارگیری روسازی رنگی در روسازی میانه راه1

بسیاری از ادارات راه و شهرداری ها در سراسر اياالت متحده، از روسازی رنگی در جداسازی دو طرف مسیر 
راه استفاده می نمايند. معمواًل از روسازی رنگی نقش دار برای ساخت میانه راه استفاده می گردد. شايان ذکر است 
 .)Lindly, 2003( ساخت روسازی به اين شکل تنها زمانی مجاز است که تردد ترافیک از روی میانه راه مجاز نباشد

ج: روسازی رنگی برای ساخت جزایر ترافیکی 

جزاير ترافیکی عمدتًا به منظور جداسازی حرکت ترافیک و يا حفاظت نمودن از عابرين پیاده ساخته می شوند. 
جدا از اينکه آيا جزيره ترافیکی باالتر از تراز مسیر است و يا هم تراز مسیر تعبیه شده است، اين جزاير پتانسیل اجرای 
روسازی رنگی را دارند. همچنین می توان در محل هايی که مسیر دوچرخه با وسايل نقلیه موتوری تداخل دارد، از 

 .)Lindly, 2003( روسازی رنگی طرح دار استفاده نمود

نکته قابل توجه درمورِد جزاير ترافیکی آن است که درصورتی که خودروها از طرفین جزيره ترافیکی در دو جهت 
مخالف حرکت می نمايند، رنگ روسازی آن ) چه هم سطح باشد و چه باالتر از سطح روسازی اطراف قرار گیرد( بايد 
زرد و درصورتی که خودروها از طرفین آن در يک جهت حرکت نمايند، رنگ روسازی آن )چه هم سطح و چه باالتر 

.)California State Transportation Agency, 2014( بايد سفید در نظر گرفته شود )از سطح روسازی

 د: روسازی رنگی برای خطوط ویژه دوچرخه

روسازی سبز رنگ برای به کارگیری در خطوط ويژه دوچرخه به منظور افزايش قدرت تشخیص در محل هايی 
است که دوچرخه سوار بايد عکس العملی از خود نشان دهد يا تداخل های احتمالی با مسیر خودروها مورد تأيید می باشد. 

ه: روسازی رنگی در بزرگراه ها و آزادراه ها

با کاربری  ايجاد تفاوت بصری برای شانه راه و يا خطوط عبور  روسازی رنگی در بزرگراه ها عمدتًا به منظور 
خاص به کار برده می شود. همچنین در محل خروج از بزرگراه برای جداسازی خط عبور منتهی به خروجی، به کار 
میروند. درصورتی که نیاز به ايجاد تضاد رنگ در خطوط ُپرسرعت وجود داشته باشد، اين تضاد می تواند به چند روش 
 MUTCD به وجود آيد: مخلوط آسفالتی می تواند تیره تر تهیه شود و يا آنکه آسفالت روشن تر شود. بر اساس قوانین
به کارگیری روسازی سفید  رنگ برای احداث شانه های دست راست و محل های خروج مجاز می باشد. همچنین 

1-  Medians
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زمانی که روسازی بتنی در مسیر اصلی مورد استفاده قرار گرفته است، خروجی می تواند با رويه ای از آسفالت اجرا 
.)Lindly, 2003( شود تا تضاد رنگ الزم به وجود آيد

و: به كارگیری روسازی رنگی در خطوط ویژه حمل ونقل عمومی

به کارگیری رنگ قرمز در مشخص کردن خطوط حمل ونقل عمومی همچون خطوط ويژه اتوبوس و خطوط ويژه 
تاکسی راهکاری رايج محسوب می گردد. به کارگیری روسازی رنگی در اين خطوط به بیان FHWA، بايد با مطالعات 

 .)Lindly, 2003( مهندسی صورت پذيرد

ز: روسازی با رنگ آبی

رنگ  به عنوان  همچنین  و  معلول  افراد  برای  پارک  محل  پس زمینه  کردن  مشخص  برای  عمومًا  رنگ  اين 
.)Lindly, 2003( پس زمینه عالئم جهت يابی در پارکینگ کاربرد دارد

كاهش انرژی و هزینه نورپردازی مسیرها. 224

عالوه بر موارد ذکرشده، درصورتی که روسازی ها در رنگ های روشن اجرا شوند، با صرف هزينه نورپردازی کمتر، 
می توانند ديد بهتری را برای رانندگان فراهم سازند. بزرگ ترين هدف سیستم نورپردازی تونل، قادر ساختن رانندگان به 
مشاهده هرگونه مانعی در مقابل خود است. اين موضوع موجب می گردد رانندگان فرصت عکس العمل سريع را داشته 
باشند. اصواًل عاملی که موجب تشخیص مانع توسط راننده می گردد، تفاوت درخشندگی مانع و محیط اطراف آن است. 

درخشندگی معمواًل به عنوان شدت نور ساطع شده توسط يک سطح تقسیم بر سطح قابلِ مشاهده آن تعريف 
روسازی ها  از  بسیاری  روی  بر  فرانسه1  کشور  تونل های  مطالعات  مرکز  توسط  درخشندگی  مقادير  می گردد. 
اندازه گیری شده است. روسازی های مورد مطالعه عبارت اند از روسازی تیره ساخته شده با قیر سیاه رنگ معمولی، 
روسازی نیمه روشن ساخته شده با سنگدانه های روشن و قیر سیاه رنگ معمولی و روسازی بسیار روشن ساخته شده 

از سنگدانه های روشن و قیر بی رنگ به همراه رنگدانه های سفید  رنگ. 

به بیان بهتر، روسازی پس زمینه ای2 است که در پشت مانع قرار دارد و تفاوت درخشندگی آن، مانع را در چشم 
رانندگان قابلِ مشاهده می سازد. 

بنابراين درخشندگی روسازی نقشی اساسی در تشخیص بصری موانع توسط رانندگان خواهد داشت. به عنوان مثال 
در شکل9 موانعی بر روی روسازی تیره و روسازی روشن نمايش داده شده اند. با توجه به اينکه عمده موانع )اعم از 
خودرو يا افراد و يا ساير موانع( تیره رنگ هستند، همان گونه که در اين شکل مشاهده می گردد، روسازی روشن آن ها 
را بهتر نمايش می دهد. چشم انسان بر روی روسازی با رنگ روشن بر پايه تضاد رنگ منفی3 کار می کند و مانع 
به صورت تیره ديده می شود که تشخیص بهتری از مانع را به راننده ارائه می نمايد. عالوه براين بدون صرف انرژی 

1-  Centre d’Etudes des Tunnels
2-  Back ground
3- Negative contrast
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افزايش می يابد )Dossier pilote des tunnels, 2000(. همچنین  نیز  بیشتر، ديد راننده به دلیل نور بیشتر محیط 
به کارگیری روسازی روشن می تواند میزان به وجودآمدن پديده »حفره سیاه« در ورودی تونل را کاهش دهد. 

)Shell Bitumen, 2011( شکل9. تشخیص موانع با رنگ های مختلف بر روی روسازی تیره و روسازی روشن

به بیان کمیسیون بین المللی روشنايی)CIE(، روسازی ها بر اساس مشخصات درخشندگی و بازتابش قابلِ تقسیم 
به چهار دسته هستند که در جدول1 ارائه شده اند. ضريب درخشندگی، بیانگر درخشندگی سطح است و مقدار آن با 
درصدی از نور که بازتابش می گردد، تغییر می کند. همچنین ضريب بازتابش آينه ای، ظرفیت روسازی را برای بازتاب 

 .)Shell Bitumen, 2011( نور در يک جهت خاص بیان می نمايد
)Shell Bitumen, 2011( جدول1. طبقه بندی روسازی ها از نظر مشخصات درخشندگی و بازتابش

ضریب بازتابش آینه ایضريب درخشندگیطبقه بندی روسازی

R10/10/25
R20/070/58
R30/071/11
R40/081/55

به لطف خواص نوری قابل توجه، روسازی های رنگی برای ساخت بسیاری از تونل ها در چند دهه گذشته استفاده 
شده اند، که شامل: تولون1 در کشور فرانسه، السپالناس2 در شهر نیس کشور فرانسه، ورنیر و کنفیگون3 در شهر ژنو 

کشور سويیس و مارکوس برگ4 در لوگزامبورگ می باشد. برخی از اين تونل ها در اين بخش بررسی خواهند شد. 

از  استفاده  قابل قبول  راه های  از  يکی  روشنايی،  هزينه های  کاهش  همچنین  و  رانندگان  ديد  بهبود  به منظور 
 .)Dossier pilote des tunnels, 2000( روسازی های با رنگ روشن در درون تونل است

1-  Toulon
2-  Las Planas
3-  Vernier and Confignon
4-  Markusberg
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)Shell Bitumen, 2011( جدول2. مقادیر درخشندگی برای انواع مختلف سطوح روسازی
نوع سطح روسازیدرخشندگی

آسفالت با سنگدانه های تیره رنگ0/13
آسفالت با سنگدانه های نیمه روشن0/15
بتن تیره رنگ0/18

آسفالت با سنگدانه های روشن0/18 الی 0/24
بتن با رنگ روشن0/24

آسفالت بسیار روشن *0/3 الی 0/4

*کلیه مقادير برای روسازی پس از سه ماه قرار گیری در زير بار ترافیکی به دست آمده است. 

الف: تونل السپالناس1 در شهر نیس فرانسه

اين تونل به طول 1120 متر و 3/5× 2 متر عرض، 6% شیب داشته و کمترين شعاع قوس در آن 300 متر است. 
در ماه اکتبر سال 1995 به منظور بهبود ايمنی آن، تصمیم گرفته شد که روسازی آن با استفاده از مخلوط آسفالتی 
با رنگ روشن به روسازی از نوع R3 تبديل شود. روسازی به کاررفته، اليه ای نازک به ضخامت 25 میلی متر را 
تشکیل می داد. اين نوع از آسفالت رنگی با استفاده از قیر بدون رنگ، سنگدانه های کوارتز و همچنین رنگدانه های 

اکسید تیتانیوم تهیه گرديد. 

در جدول3 می توان تغییرات مشخصات سطح روسازی با گذشت زمان را مشاهده نمود. اين مشخصات شامل 
ضريب درخشندگی و ضريب بازتابش آينه ای است. 

پس از يک سال از بازگشايی تونل، سطح رنگ روشن خود را حفظ نمود اما تا حدود کمی ضريب درخشندگی 
.)Shell Bitumen, 2011( آن کاهش يافت

)Shell Bitumen, 2011( جدول3. نتایج حاصل از پایش تونل السپالناس در فرانسه

12 ماه6 ماه3 ماهپارامتر

1/51/21/2عمق متوسط زبری روسازی به میلی متر ) اندازه گیری شده توسط آزمايش ماسه(
0/130/1250/117ضريب درخشندگی

1/341/110/82ضريب بازتابش آينه ای

ب: تونل ونیر و كانفیگنن در ژنو سویس

به منظور بهبود ايمنی، در سال 1993 اليه ای از آسفالت رنگی روشن بر روی سطح مسیر تونل که در نزديکی 
ژنو واقع است، اجرا شد. اين مجموعه شامل هفت تونل و به بیان ديگر شش کیلومتر مسیر است. کل عملیات در 
چهار روز انجام گرفت و 4000 تن آسفالت با سنگدانه های کوارتزی و رنگدانه های سفید  رنگ )اکسید تیتانیوم( بر 

1-  Las Planas Tunnel
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روی روسازی اجرا گرديد. تغییر رنگ روسازی موجب بهبود چشمگیر در ديد رانندگان و همچنین کاهش نورپردازی 
الزم برای رسیدن به ايمنی مناسب تونل گرديد. 

ج: تونل ماركسبرگ در لوگزامبورگ

در اين مثال، میزان کاهش تولید CO2 و مصرف برق در تونل دارای روسازی رنگی با تونل دارای روسازی 
تیره رنگ مقايسه گرديد. اين مقايسه بیانگر آن است که 75 کیلووات ساعت صرفه جويی در مصرف برق به وجود آمده 
است که رقمی در حدود 40% را بالغ می شود. اين مقدار در هر سال در حدود 400000 کیلووات ساعت صرفه جويی 
در مصرف برق را به دنبال داشته است )درصورتی که اين مقدار انرژی بخواهد در کشور ايران تأمین شود، بر اساس 

محاسبات انجام گرفته رقمی در حدود 226 تن CO2 تولید خواهد شد1(. 

)2003 ,Lindly( شکل10. به كارگیری روسازی روشن در تونل ماركسبرگ در لوگزامبورگ

در هنگام اجرای روسازی روشن، کاهش هزينه ای معادل 39000 يورو در هر سال به دلیل کاهش برق مصرفی 
و 16000 يورو صرفه جويی به دلیل کاهش هزينه های نگهداری تأسیسات روشنايی تونل پیش بینی شده بود. شايان 
دارای  استفاده  مورد  رنگ  آسفالت سفید    ،  R4 دارای مشخصات استفاده  مورد  رنگ  سیاه  آسفالت  که  است  ذکر 

مشخصات R3 و ديواره ها دارای مشخصات R1 بر اساس جدول1 بوده اند. 

بررسی برخی فنّاوری های ایجاد رنگ بر روی روسازی. 3

بر اساس تعريف اداره کل فدرال بزرگراه های اياالت متحده امريکا )FHWA(، روسازی های رنگی طیف وسیعی 
از روسازی ها را دربرمی گیرند. اين روسازی ها از آسفالت رنگی گرفته تا بتن رنگی و ساير مصالح رنگی که بر روی 
سطح راه پخش می شود و نقش روسازی رنگی را بازی می کند را شامل می شوند )Lindly, 2003(. در اين بخش، 

 Carbon( 1-  محاسبات مربوط به میزان کربن تولیدشده به ازای اين مقدار مصرف برق براساس پايگاه داده های وب سايت رد پای کربن
Footprint( انجام گرفته است. از مخاطبین محترم دعوت می گردد به منظور ارزيابی میزان تولید CO2 در هر فعالیت به وب سايت 
http://www.carbonfootprint.com بخش Calculators مراجعه نموده و پس از انتخاب منطقه ايران، محاسبات مورِدنظر را 
به انجام رسانند. باتوجه به منابع مورد ادعای وب سايت مذکور، محاسبات ارائه شده از سوی ايشان قريب به واقعیت تخمین زده می شود.
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به روش های ايجاد رنگ در روسازی های آسفالتی پرداخته خواهد شد و عالوه بر تشريح انواع روسازی های رنگی، 
به اقتضای موضوع گزارش حاضر، ارزيابی گسترده تری بر روی مخلوط آسفالتی و قیر رنگی به عمل خواهد آمد. 
در تحقیق انجام گرفته توسط مبصر و همکاران، دسته بندی های ديگری نیز ارائه شده است که مخاطبین محترم 

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اين منابع مراجعه نمايند )مبصر، 1387(. 

پخش سنگدانه های رنگی . 321

پخش سنگدانه های رنگی می تواند رنگ روسازی آسفالتی را بهبود بخشد و در کنار آن موجب افزايش ايمنی 
به دلیل افزايش اصطکاک سطح روسازی نیز بشود. اين کار شامل پخش سنگدانه بر روی آسفالت تازه احداث شده و 
فشار دادن و فرو کردن آن در سطح با کمک يک غلتک است. زمانی که سنگدانه هايی با رنگ روشن به کار برده 
شد، روشن تر شدن رنگ روسازی موجب افزايش بازتابش و همچنین پر شدن حفرات کوچک سطحی و کاهش 

 .)Asphalt Pavement Association of Oregon, 2004( نفوذپذيری می شود

شکل11 نمونه ای از اجرای اين عملیات را نشان می دهد. 

 
)Tran, 2009( شکل11. به كارگیری سنگدانه هایی با رنگ روشن بر روی سطح روسازی

شايان ذکر است که اين روش را عمومًا می توان برای مسیرهايی که ترافیک کمی را از خود عبور می دهند به کار 
برد. رايج ترين رنگ ها در اين روش، قرمز و سبز هستند. انتخاب منبع تهیه سنگدانه در اين روش اهمیت بسیار زيادی 
دارد؛ چراکه عمومًا معادن سنگدانه های رنگی مناسب کم هستند و يا فاصله بسیار زيادی تا محل اجرای پروژه دارند و 
به همین دلیل قیمت قابل توجهی دارند. اليه آستر اجراشده را نیز می توان با قیرهای رنگی با رنگ مناسب اجرا نمود تا 
در کنار سنگدانه های مورد استفاده، رنگ مناسب تری حاصل گردد. درصورتی که سنگدانه های مورد استفاده با افزايش 

نرخ پخش مصالح تا حد امکان در کنار هم به کار برده شوند، رنگ با کیفیت باالتری به دست می آيد.

قیمت اين نوع از سنگدانه ها تا حدودی باال می باشد و معمواًل پیمانکار تالش می کند بدون کاهش صورت 
وضعیت های خود، کمترين مقدار آن را به کار ببرد و کارفرما بايد به اين موضوع به دقت توجه داشته باشد.

نحوه پخش سنگدانه های رنگی بر روی آستر در شکل12 نشان داده شده است. شکل13 بخش های »الف« و 
»ب« نمايی از روسازی را در حالت پیش از غلتک زنی و پس از غلتک خوردن نشان می دهند. 
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وضعیت معبر پس از اجرای روسازی رنگی در شکل14 نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می گردد، 
طیف رنگی اندکی تیره تر از رنگ سنگدانه ها بر روی روسازی مشاهده می شود که تأثیر رنگ قیر به کار رفته می باشد. 
از نقطه نظر تعمیر و نگهداری نیز اين نوع از روسازی در زمره روسازی های بادوام محسوب می گردد که حتی تا حدود 

15 سال نیز نیاز به تعمیر و نگهداری نخواهد داشت. 

شکل12. قرار گیری سنگدانه های رنگی بر روی الیه آستر گرم

شکل13. سنگدانه های رنگی قرارگرفته بر روی الیه آستر گرم پیش از غلتک خوردن

شکل14. استحصال طیف رنگی روسازی پس از اجرای سنگدانه های رنگی



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران26

همان گونه که بیان شد، سنگدانه هايی که در اين مورد  استفاده می گردند معمواًل گران تر از ساير انواع سنگدانه ها 
هستند. اين موضوع به دلیل رنگ طبیعی اين سنگدانه ها است. به عالوه اين سنگدانه ها بايد مشخصات مهندسی 
الزم جهت به کارگیری در سطح راه ها از جمله عدد سايش سنگدانه AAV( 1(، عدد شکستگی سنگدانه 2 )ACV( و 

همچنین عدد صیقلی سنگدانه ها PSV( 3( را بر اساس آيین نامه های مورد استفاده احراز نمايند. 

اجرای چیپ سیل با استفاده از سنگدانه های رنگی. 322

چیپ سیل نوعی از حفاظت سطحی است که از به کارگیری قیر و سنگدانه بر روی سطح روسازی موجود بهره 
می برد. قیر و يا امولسیون قیری در ابتدا بر روی سطح روسازی اسپری می شوند. پس از آن فوراً سنگدانه بر روی 
آن قرار گرفته و اليه ای به ضخامت يک سنگدانه را ايجاد می کند. سپس اين اليه غلتک می خورد و در محل خود 
جای می گیرد. باوجوداينکه اين روش معمواًل با هدف بهبود دوام و کیفیت سواری در روسازی های هوازده به کار 
برده می شود، به کارگیری سنگدانه های رنگی خصوصًا با رنگ روشن در اين عملیات می تواند به خوبی موجب تغییر 
رنگ و افزايش بازتابش نور خورشید در روسازی موجود شود )Roberts, 1996(. نمونه ای از اجرای چیپ سیل در 

شکل15 مشاهده می گردد. 

)Tran, 2009( شکل15. اجرای چیپ سیل و سند سیل با رنگ روشن

استفاده از اندود ماسه ای با سنگدانه رنگی. 323

اين مصالح که با نام Sand seal يا Scrub seal مصطلح است، به عنوان نگهداری پیشگیرانه برای پر کردن 
ترک های با شدت کم و همچنین به تأخیر انداختن زوال روسازی مورد استفاده قرار می گیرند. اين فرايند معمواًل 
با ماسه نرم پوشانیده  اجرا می شود و  بر روی سطح روسازی  پلیمری است که  امولسیونی  به کارگیری قیر  شامل 

1-  Aggregate Abrasion Value
2-  Aggregate Crushing Value
3-  Polished Stone Value
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می شود. مصالح اضافی از روی روسازی جارو شده و سطح جديد با استفاده از غلتک پنوماتیکی، غلتک زده می شود. 
مانند آنچه که درمورِد چیپ سیل بیان شد، به کارگیری مصالح رنگی خصوصًا با رنگ روشن می تواند موجب افزايش 

 .)Nebraska Pavement Maintenance Manual, 2002( چشمگیر بازتابش اشعه خورشید گردد

سندبالست یا شات بالست كردن و تمیز كردن قیر از روی سنگدانه رنگی. 324

هنگامی که سنگدانه های رنگی به مخلوط اضافه می شوند، تنها زمانی رنگ روسازی مشخص می شود که عبور 
ترافیک و هوازدگی موجب پاک شدن فیلم قیر از روی سنگدانه ها شوند )Mineral Products Association, 2009(. با 
استفاده از برخی تکنولوژی ها می توان در مدت بسیار کوتاهی پس از اجرا، قیر را از روی سنگدانه کنار زد تا رنگ 

سنگدانه پديدار گردد. 

سیستم ساچمه پاشی مثالی از تکنولوژی بالست بر روی روسازی است که در اين تحقیق توسط دستگاهی با نام 
Blastrac برای آن استفاده شده است. اين دستگاه از فرايندی مکانیکی برای پاشش گلوله های ساچمه ای با سرعت 

بسیار باال و در زاويه ای خاص برای پاک کردن پوشش سطحی سنگدانه ها استفاده می کند. 

اين کار موجب پاک شدن پوشش سطحی از روی سنگدانه های رنگی می شود. همچنین مصالح لق شده از جای 
خود جدا شده و به همراه گلوله های فلزی به درون دستگاه مکیده می شوند. اين فّناوری معمواًل برای کنار زدن قیر 
از روی سطح سنگدانه های روسازی جديد و نمايان شدن رنگ سنگدانه های رنگی به کار برده می شود. در شکل16 
نمونه ای از به کار گیری اين فّناوری )قسمت الف( و همچنین اثر آن بر روی روسازی )قسمت ب( مشاهده می شود 

 .)Blastrac, 2005(

)Tran, 2009( شکل16. ساچمه پاشی1 سطح روسازی

رنگ آمیزی سطح روسازی با استفاده از رنگ های مخصوص. 325

 يکی از روش های رنگ بخشیدن به راه های شهری، به کارگیری رنگ های مخصوص بر روی سطح روسازی 
است. نمونه ای از به کارگیری اين رنگ ها در شکل17 مشاهده می شود. 

1-  Shotblast



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران28

)Tran, 2009( شکل17. رنگ آمیزی سطحی روسازی

يکی از مهم  ترين مزايای به کارگیری پوشش رنگی بر روی سطح روسازی، بازده باالتر آن است. به اين مفهوم که 
تمامی محصول رنگی مورد استفاده در سطح روسازی قرار می گیرد که بیشترين بازده را در رنگی نمودن روسازی 
دارد. بااين وجود مقاومت اصطکاکی پايین بسیاری از رنگ ها موجب کاهش ايمنی مسیر می شود و بايد از رنگ های 

با ضريب اصطکاک باال در اين روش استفاده شود. 

به كارگیری میکروسرفیسینگ با مصالح رنگی. 326

میکروسرفیسینگ را می توان به صورت جداگانه يا بر روی روسازی قديمی با استفاده از دستگاه مخصوص اجرای 
میکروسرفیسینگ که دارای مخلوط کن و پخش کننده آسفالت است، اجرا نمود. زمانی که ماشین اجرا به سمت جلو 
حرکت می کند، مصالح در مخلوط کن مخلوط شده و نهايتًا توسط قسمت پخش کننده به صورت تمام عرض در مسیر 
پخش می گردد. اگر مصالح با رنگ روشن مورد استفاده قرار گرفته باشد، می توانند رنگ روسازی را روشن نمايند. 
يکی از بهترين مصالح در اين زمینه ترکیبی از سیمان، ماسه و ساير فیلرها به همراه قیر پلیمری امولسیونی است 

.)Newman, 2003(

به كارگیری قیر رنگی و آسفالت رنگی. 327

كلیات . 32721

يکی از بهترين و رايج ترين راه های ايجاد رنگ بر روی روسازی، به کار گیری قیرهای رنگی شده توسط رنگدانه ها 
و همچنین افزودن مستقیم رنگدانه به مخلوط آسفالتی و تولید آسفالت رنگی است. سنگدانه های اين مخلوط ها 
شود.  استفاده  مخلوط  ساخت  در  معمولی  سنگدانه های  از  يا  و  باشند  داشته  رنگدانه  با  متناسب  رنگی  می توانند 
همان گونه که در اين بخش خواهیم ديد به منظور تهیه آسفالت با رنگ های تیره از افزودن مستقیم رنگدانه بر روی 
قیر سیاه رنگ يا مخلوط تهیه شده با استفاده از قیر سیاه رنگ و برای تولید رنگ های روشن از مخلوط کردن رنگدانه 

و قیر بی رنگ يا افزودن رنگدانه به مخلوط تولید شده با قیر بی رنگ استفاده می شود. 

به دلیل کاربرد گسترده اين روش ها در دنیا، در اين فصل به نحوی مفصل به اين انواع آسفالت پرداخته می شود. 
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با اين روش، سازنده مخلوط توانايی ايجاد گستره وسیعی از رنگ ها را بر روی سطح تمام شده روسازی دارد. 

بسیاری از رنگدانه ها، قیرها و اپوکسی های به کار رفته در تولید آسفالت رنگی، با فرمول تولیدی اختصاصی هستند 
 .)Mineral Products Association, 2009(و دستیابی به فرموالسیون ساخت آن ها به سهولت امکان پذير نیست

در مخلوط آسفالتی رنگی بايد تمامی ملزومات مهندسی که در مخلوط های آسفالتی معمولی رعايت می شوند، 
مورد توجه قرار گیرد. معمواًل ايجاد رنگ در اين مخلوط ها به هر روشی که باشد، با استفاده از افزودن رنگدانه های 
رزين های  يا  قیرها  در  استفاده  برای  رنگدانه  متعددی  انواع  انجام می پذيرد.  رزينی  يا  قیری  به چسباننده  مناسب 
مختلف وجود دارد که برخی کیفیت بهتری نسبت به سايرين دارند. به عنوان مثال برخی از آن ها مقاومت بیشتری 
نسبت به نور ماوراء بنفش دارند و رنگ آن ها ديرتر از میان می رود. همچنین مقدار رنگدانه ای که به قیر يا رزين 
افزوده می گردد، به نحو بسیار چشمگیری رنگ روسازی را تغییر می دهد. بااين وجود به دلیل گران بودن رنگدانه ها، 
با رنگ مورد نظر  از رنگدانه استفاده گردد. به کارگیری سنگدانه هايی  ترجیح داده می شود که کمترين حد ممکن 
می تواند راه حل مناسبی برای کاهش میزان به کارگیری رنگدانه باشد. همچنین بايد توجه داشت که مقاومت لغزشی 
برای حفظ ايمنی مسیر ضرورت فراوانی دارد. بوکسیت کلسینه1 يکی از سنگدانه های بسیار سخت و مناسب برای 
ساخت روسازی ضد لغزش است. شکل18 نمونه ای از روسازی ساخته شده با رزين رنگی به همراه بوکسیت کلسینه 

را نشان می دهد. 

شکل18. روسازی رنگی ضد لغزش

بايد توجه داشت هنگامی که از سنگدانه هايی با رنگ مناسب استفاده نمی شود )مشابه روسازی نشان داده شده 
در شکل18 با عبور ترافیک در زمان نسبتًا کوتاه، رزين و رنگدانه از روی سنگدانه کنار می رود و روسازی شروع 
به کمرنگ شدن می نمايد )شکل19(. بنابراين درصورتی که از سنگدانه با رنگ مناسب استفاده گردد، اين مشکل 

1-  calcined bauxite
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بروز نمی نمايد. بر اساس برآوردها، ساخت روسازی رنگی ضد لغزش به اين شکل در حدود 40 الی 100 هزار تومان 
به ازای هر متر مربع هزينه دارد. 

شکل19. از میان رفتن تدریجی رنگ روسازی

حساسیت حرارتی رنگدانه ها نکته ديگری است که بايد مورد توجه قرار گیرد. در دماهای باالتر از 180 درجه 
سانتیگراد اکسید آهن زرد و سیاه به اکسید آهن قرمز رنگ مبدل می شوند. همین اتفاق برای اکسید آهن قهوه ای 
رنگ که ترکیبی از اکسید آهن زرد رنگ، سیاه رنگ و قرمز رنگ است، رخ می دهد. بايد توجه داشت که زمانی که 
مخلوط های آسفالتی تولید می گردد، دمای سنگدانه ها و دمای اختالط می تواند موجب تغییر رنگ اکسید آهن زرد 
رنگ و تبديل آن به اکسید آهن قرمز شود. لذا معمواًل زمانی که تهیه رنگ زرد مورد نظر است، به جای اکسید آهن 
زرد رنگ، از فريت1 روی که پايداری بیشتری در برابر حرارت دارد استفاده می گردد. پايداری حرارتی ساير رنگدانه ها 
همچون اکسید آهن قرمز رنگ، دی اکسید تیتانیوم سفید  رنگ و اکسید کروم سبز رنگ به اندازه قابل قبولی باال است. 

بايد به اين نکته توجه داشت که به کارگیری اکسید تیتانیوم سفید  رنگ به منظور کاهش رنگ سیاه قیر معمولی 
نتايج ضعیفی در پی داشته است. تجربه نشان داده است که  افزودن ساير رنگ دانه ها  و آماده نمودن آن برای 
Lanxess com- )به کارگیری دی اکسید تیتانیوم میزان تمرکز ساير رنگ ها و درنتیجه اثر آن ها را کاهش می دهد 

 .)pany cathalogue, 2016

شکل20 نمونه ای از افزودن رنگدانه به مخلوط )بخش الف(، پخش مخلوط )بخش ب( و نهايتًا متراکم نمودن 
مخلوط )بخش ج( را نشان می دهد. 

1-  Zinc ferrite
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)Tran, 2009( شکل20. تراكم مخلوط آسفالتی با رنگ روشن در غرب امریکا

روش های افزودن رنگدانه به قیر یا آسفالت. 32722

برای افزودن رنگدانه به قیر يا مستقیمًا به آسفالت، روش های مختلفی وجود دارد که در اين بخش مورد بررسی 
قرار می گیرند. 

رنگدانه فشرده 1 . 3272221

اندازه ذرات در نوع فشرده در بهترين حالت بین 0/0001 تا 0/001 میلی متر است. برای تهیه اين نوع رنگدانه، ذرات 
ريز رنگدانه در يک بیندر سازگار با قیر مخلوط می گردند تا به هم چسبیده و به صورت کره های کوچک فشرده درآيند. 
اين بیندر، مقدار فشردگی رنگدانه ها را کنترل می نمايد تا اطمینان حاصل گردد که در طول حمل ونقل و ذخیره سازی 

 .)Lanxess company cathalogue, 2016( نیز پايدار بمانند و درعین حال به راحتی در مخلوط آسفالتی بشکنند

رنگدانه به شکل پودری2 . 3272222

رنگدانه های پودری ذرات بسیار ريزی هستند که به راحتی روان نمی شوند. اين بدين معناست که هنگام تخلیه 

1-  compact
2-  Powder
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سیلوهای ذخیره بايد از يک وسیله مکانیکی مانند لرزاننده استفاده کرد. اما رنگدانه های فشرده چون به راحتی روان 
می شوند، می توان آن ها را به آسانی در سیلوها ذخیره و تخلیه کرد؛ گرد و غبار نیز ايجاد نمی کنند. يکی ديگر از 
امتیازات رنگدانه های فشرده آن است که دانسیته حجمی بیشتری نسبت به نوع پودری دارند که باعث می شود 
هنگام ذخیره سازی، جای کمتری اشغال نمايند. در جدول4 خصوصیات فیزيکی دو شکل فشرده و پودری يک نوع 

.)Lanxess company cathalogue, 2016( رنگدانه اکسید آهن با هم مقايسه شده اند
)Lanxess company cathalogue, 2016( جدول4. مقایسه برخی از رنگدانه های فشرده و پودری

روش استانداردرنگدانه پودریرنگدانه فشردهمشخصات فیزیکی

)mm( 0/80/00017- 0/3اندازه ذرات-
)%( Fe2O3 97-9794-92مقدارDIN 55913

Al2o3 + SiO2 4-42-2مقدارDIN 55913
)kg/l( 1/40/7-1/0دانسیته بالکDIN EN ISO 787-11

0/5DIN EN ISO 3-787 <3/5 <مقدار مواد محلول در آب )%(
)g 100/g( 2525جذب آبDIN EN ISO 5-787

0/5DIN EN ISO 2-787 <1/0 <رطوبت )%(
pH4 -84 -8DIN EN ISO 9-787

گرانول1 . 3272223

يکی از روش های رايج افزودن رنگ به آسفالت به کارگیری گرانو ل های حاوی رنگ مورد نظر برای آسفالت 
است. همان گونه که در شکل21 مشاهده می گردد، اين گرانو ل ها در برخی موارد تا حدود 80% رنگدانه در خود دارند 
که به همراه پلیمر با يکديگر ممزوج شده و به همراه مواد افزودنی به شکل گرانول درآمده اند. اين گرانو ل ها کاماًل 
بدون خاکه هستند و گرد و غبار ايجاد نمی کنند. همچنین می توان بدون نگرانی از به هم چسبیدن رنگدانه ها و گلوله 
شدن آن ها، با هر سايزی از رنگدانه اين محصول را تولید نمود. اين محصول به ادعای تولیدکنندگان آن در برابر 
اشعه ماوراء بنفش مقاوم است؛ به دلیل پخش شدن رنگدانه درون پلیمر نیازمند صرف زمان اختالط کمتری می باشد؛ 
ضد آب است و دوام بیشتری نسبت به رنگ های پودری دارد. درصورتی که گرانو ل ها بر روی زمین ريخته شوند، 
می توان آن ها را مجدداً جمع آوری نموده و استفاده کرد. همچنین اين گرانو ل ها درصورت ريخته شدن در محلی 
از پروژه، رنگ از خود به جای نمی گذارند. عالوه براين پلیمر موجود در گرانو ل ها می تواند منجر به بهبود خواص 
آسفالت شود و همچنین ساخت مخلوط را ساده تر نمايد. يکی از ديگر مشکالتی که گريبانگیر رنگ پودری است 
و به کارگیری گرانو ل ها آن را برطرف می نمايد، آن است که پس از اجرای آسفالت رنگی با استفاده از رنگ پودری 
به دلیل وجود ذرات آزاد رنگدانه در بافت آسفالت، تا مدتی پس از اجرا، آب زهکش شده از روسازی، رنگ را به خود 
می گیرد و عالوه بر وارد نمودن مقدار قابلِ مالحظه ای مواد رنگی در آب زيرزمینی، موجب بروز منظره ای ناخوشايند 

1-  Granules
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می شود. درحالی که گرانو ل ها با محدود نمودن ذرات رنگدانه و پیشگیری از حرکت آن ها از بروز اين پديده جلوگیری 
 .)Nosbur company, 2010( می نمايد. برخی از گرانو ل های مذکور در شکل22 ارائه شده است

 )Nosbur company, 2010( شکل21. نحوه ساخت گرانو ل های رنگی مورد  استفاده در آسفالت

)Nosbur company, 2010( شکل22. نمونه ای از گرانو ل های مورد استفاده به منظور ایجاد رنگ

دوغاب1 . 3272224

رنگدانه های دوغابی به صورت امولسیون ذرات جامد در رنگ معمولی با خصوصیات فیزيکی ارائه شده در جدول5 
می باشند.

)Lanxess company cathalogue, 2016( جدول5. خصوصیات فیزیکی رنگدانه های دوغابی

روش استانداردمقدارمشخصات فیزیکی

55DIN EN ISO 787-2, ASTM D 3926-50محتوای جامد
93DIN 55913مقدار Fe2O3 در جامد )%(

pH7 -10DIN EN ISO 9-787/ ASTM E 70 سوسپانسیون
)g/ml( 1/6دانسیتهDIN EN ISO 10-787

)mPa.S( 1500- 1200ويسکوزيتهASTM D 84-153

1-  slurry
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میزان رنگدانه مورد نیاز. 32723

میزان مصرف رنگدانه ها کاماًل به توصیه تولید کننده رنگدانه بستگی دارد. به عنوان مثال زمانی که از رنگدانه 
استفاده  نموده است،  را توصیه  قیر سیاه رنگ  به  رنگدانه  افزودن 3% وزن مخلوط  تولیدشده توسط شرکتی که 
می شود؛ افزايش مقدار رنگدانه ها بیش از اين مقدار معمواًل بر رنگ قیر حاصل تأثیر کمی خواهد داشت. اين مقدار 
را نقطه اشباع رنگ1 می نامند. در شکل23 نمونه ای از عدم تغییر رنگ در اثر افزايش رنگدانه ها پس از نقطه اشباع 
رنگ مشاهده می گردد. اگر از اکسید آهن قرمز استفاده گردد که از قدرت رنگ دهی کمتری برخوردار است، نقطه 
اشباع رنگ )نقطه ای که پس از آن ديگر تغییر رنگ محسوسی مشاهده نمی گردد( با افزودن درصد بیشتری از رنگ 

محقق می گردد. 

به عنوان مثال زمانی که از ساير رنگدانه ها همچون اکسید کروم سبز رنگ استفاده شود، برای از میان بردن رنگ 
سیاه قیر به مقدار بیشتری رنگ نیاز خواهد بود. اما قیر سیاه رنگ را نمی توان به روش های معمول با فريت روی2 
به رنگ زرد در آورد. به طور مستقیم طیف رنگ های روشن تر از قرمز را نمی توان به آسانی از قیر سیاه رنگ به دست 

آورد. در اين موارد از قیرهای بی رنگ )يا کمرنگ3( استفاده می گردد. 

قیرهای بی رنگ باوجود توانايی تولید هر رنگ مورد دلخواه کاربر همانند رنگ زرد و سبز )تنها با افزودن يک الی 
2% رنگدانه(، معايبی نیز دارند. قیمت باالی اين نوع از قیرها و در برخی از موارد پايداری کمتر در برابر هوازدگی از 

.)Lanxess company cathalogue, 2016( بزرگ ترين معايب اين قیرها است

)Lanxess company cathalogue, 2016( شکل23. تأثیر افزایش مقدار رنگدانه از مقدار بهینه

روش های افزودن رنگدانه به مخلوط آسفالتی . 32724

كارخانجات آسفالت متناوب. 3272421

در کارخانجات آسفالت متناوب، رنگدانه ها را می توان به صورت دستی از طريق شوت های معمولی مستقیمًا به 

1-  Saturation Point
2-  Zinc ferrite
3-  Pale
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مخلوط اضافه کرد. معمواًل رنگدانه ها در بسته بندی های 20 يا 25 گیلوگرمی پلی اتیلن ريخته می شوند که نیازی به 
خالی کردن اين بسته ها نیست؛ چراکه پلی اتیلن در 140-130 درجه سانتی گراد کاماًل ذوب می شود. اين موضوع از 
به وجودآمدن گرد و غبار پیشگیری می نمايد و اجازه افزودن رنگدانه را از يک دريچه يا شوت به کارگران می دهد. 
زمان اختالط بین 60 الی 90 ثانیه است. به منظور جلوگیری از گلوله شدن رنگدانه ها، بايد آن ها را در حدود 10 الی 
15 ثانیه قبل از افزودن قیر به مخلوط اضافه نمود. شکل24 نمونه ای از کارخانجات متناوب تولید آسفالت را نشان 

می دهد.

)Lanxess company cathalogue, 2016( شکل24. نحوه به كارگیری رنگدانه ها در كارخانه آسفالت متناوب

كارخانجات آسفالت پیوسته. 3272422

در کارخانجات آسفالت پیوسته عمومًا افزودن رنگدانه ها به صورت مستقیم و با دست امکان پذير نمی باشد؛ چراکه 
با ظرفیتی که  باشند. همچنین  به اندازه کافی بزرگ داشته  از کارخانجات معمواًل نمی توانند دريچه های  نوع  اين 
عمومًا اين کارخانجات دارند )در حدود 400 تن بر ساعت( کنترل میزان رنگدانه به دشواری صورت می گیرد. اين 

مشکل را می توان با افزودن يک بخش پايش و اندازه گیری میزان رنگدانه حل نمود. 

 Lanxess( نمونه ای از نحوه قرار گیری اين بخش و روش کارکرد کارخانه پیوسته در شکل25 ارائه شده است
 .)company cathalogue, 2016

تأثیر افزودن رنگدانه به قیر بر خواص آن. 32725

كلیات. 3272521

واضح است که عملکرد مکانیکی و ثبات رنگ آسفالت رنگی، بزرگ ترين نقش را در تضمین دوام آن بازی 
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می کند. همان گونه که بیان شد، به منظور فراهم نمودن رنگ مناسب برای مخلوط آسفالتی، روش های گوناگونی 
وجود دارد. از جمله اينکه می توان از سنگدانه های رنگی استفاده کرد و يا آنکه می توان از رنگدانه ها و يا قیرهای 

 .)Sicard, 2007( شفاف و قابل رنگ کردن بهره برد

)Lanxess company cathalogue, 2016( شکل25. نحوه به كارگیری رنگدانه ها در كارخانه آسفالت پیوسته

به عنوان  صحیح(  اجرای  )درصورت  مذکور  روش های  است،  موجود  درحال حاضر  که  کمی  تجربیات  باوجود 
روش هايی مؤثر و قابلِ اعتماد در رنگ بخشیدن به قیر شناخته شده اند. کمبود دانش در اين زمینه در کنار کمبود 
تجربیات اجرايی موجب می گردد که عواملی که مستقیمًا بر روی دوام اين نوع روسازی ها مؤثر هستند، دستخوش 
تغییر گردند. اين عوامل عبارت اند از خواص رئولوژيکی قیر به همراه رفتار پیرشدگی قیر و همچنین مقاومت روسازی 

 .)Pouget, 2013( رنگی در برابر تغییرات دمايی

عالوه براين موارد، نیاز به روش هايی به منظور تعیین رنگ و ثبات رنگ روسازی آسفالتی است که توسط مرکز 
مطالعات راه بلژيکBRRC( 1( در يک پروژه گسترده چهارساله به آن پرداخته شده است. 

به منظور دستیابی به روسازی آسفالتی با رنگ مناسب می توان از چسباننده های رنگ پذير2 و يا شفاف به جای 
دسته  سه  به  می توان  آن  تولید  منبع  بر اساس  را  شفاف  چسباننده های  نمود.  استفاده  رايج  رنگ  سیاه  قیرهای 
در  گیاهی.  و  بیولوژيک  چسباننده های  و  صنعتی  چسباننده های  شفاف،  قیری  چسباننده های  نمود:  تقسیم بندی 
 )EN1426( بررسی های انجام گرفته در مرکز مطالعات راه بلژيک، مشخصات تجربی رايج قیر، همچون درجه نفوذ
و نقطه نرمی گلوله و حلقه )EN1427( برای برخی از انواع اين قیر ها اندازه گیری شدند. خالصه اين اندازه گیری ها 

 .)Piérard, 2015( در جدول6 ارائه شده است

1- Belgian road research center
2- Pigmentable
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 Piérard,( جدول6. نتایج آزمایش درجه نفوذ و نقطه نرمی بر روی انواع قیرهای مورد استفاده در آسفالت رنگی
)2015

)cº( نرمی گلوله و حلقه درجه نفوذ ماهیت قیر قیر

51/6 52 قیر 70-50 سیاه رنگ )قیر مرجع( A

42/2 148 قیر گیاهی )بیولوژيک( B

51 53 قیر بی رنگ C

44/8 69 قیر صنعتی  D

71/8 54 قیر صنعتی با افزودنی پلیمری E

55/8 54 قیر صنعتی با افزودنی پلیمری F

خواص رئولوژیکی. 3272522

رفتار رئولوژيکی قیرهای معرفی شده در جدول6 در هر دو دمای باال و پايین اندازه گیری گرديد. اين خواص 
رئولوژيکی مستقیمًا بر عملکرد مخلوط آسفالتی تأثیرگذار هستند. به طور مشخص مدول مختلط برشی1 يا *G و 
همچنین اندازه آن در کنار زاويه اختالف فاز به عنوان تابعی از دما )10 الی 70 درجه سانتیگراد( و فرکانس )0/1 الی 

10 هرتز( توسط دستگاه 2DSR بر اساس EN 14770 اندازه گیری شد. 

همچنین بر اساس EN 14771 با استفاده از دستگاه رئومتر تیرچه خمشی )3BBR( مقادير دماهای بحرانی جهت 
دستیابی به 60(=300MPa(S و m=0.3 به دست آمد. عالوه بر دماهای فوق، مقادير *G و دلتای )زاويه اختالف فاز( 
به دست آمده توسط DSR در دمای 50 درجه سانتیگراد و فرکانس 1/6 هرتز را نیز نشان می دهد. تمامی قیرهای 
شفاف به جز قیر پلیمری E مقادير *G کمتری را نسبت به قیر معمولی دارند. تفاوت قابل توجهی را می توان در زاويه 
اختالف فاز )دلتا( مشاهده نمود. همچنین قیرهای E و F مقادير دلتای کمتری را نشان می دهند که با رفتار االستیک 

 .)Piérard, 2015( بیشتر در ارتباط است
جدول7. نتایج *G و مقدار دلتا )در دمای 50 درجه سانتیگراد و فركانس 1/6 هرتز( به همراه دماهای بحرانی 

)Piérard, 2015( آزمایش رئومتر تیرچه خمشی برای قیرهای مختلف

دما برای رسیدن به سختی 300 دلتا*Gقیر
مگاپاسکال )درجه سانتیگراد(

دمای الزم برای رسیدن به مقدار 
m=0.3 )درجه سانتیگراد(

A13 ± 1/581/9 ±0/2-16/6 ±0/2-20/2 ±0/2
B5/6 ±3/179/6 ±0/3-18/0 ±0/5-22/7 ±0/1
C8/1 ±0/488/1 ±0/2-12/9 ±0/1-16/3 ±0/1
D3/0 ±0/288/5 ±0/2-18/0 ±0/2-21/3 ±0/3
E13/7 ±1/262/2 ±1/9-18/1 ±0/1-21/0 ± 1/5

1-  Complex shear modulus
2-  Dynamic Shear Rheometer
3-  Bending Beam Rheometer
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F6/5 ±0/367/5 ±0/2-18/1 ±0/1-20/3 ±0/2

مقاومت در برابر پیر شدگی. 3272523

برابر اکسید شدگی نیز مورد بررسی قرار گرفتند و پیر شدگی کوتاه مدت  از نظر رفتار در  قیرهای مورد استفاده 
)STA( 1و بلند مدت )LTA(2 آن بررسی گرديد. درجه نفوذ و نقطه نرمی قیر قبل و بعد از پیر شدن قیر اندازه گیری 

شد که مقادير تغییرات در جدول8 ارائه شده است. 
)Piérard, 2015( جدول8. تأثیر پیر شدگی قیر بر درجه نفوذ و نقطه نرمی قیرها

تغییرات درجه نفوذ )0/1 نوع پیر شدگیقیر
میلی متر(

تغییرات نقطه نرمی )درجه 
سانتیگراد(

درصد باقیمانده درجه نفوذ 
)%(

C
STA-132/678

STA+LTA-358/842

D
STA-61/492

STA+LTA-171/076

E
STA-31/294

STA+LTA-8-6/884

F
STA-10-1/282

STA+LTA-14-0/675

قدرت سخت كنندگی رنگدانه ها. 3272524

بايد توجه زيادی به نقش رنگدانه ها و تأثیر آن ها بر روی طرح اختالط مخلوط آسفالتی داشت. رنگدانه ها برای 
رنگ دادن به آسفالت افزوده می شوند، اما اين رنگدانه ها اجزايی اضافی هستند که بر روی خواص مکانیکی قیر و 

مخلوط تأثیر قابل توجهی خواهند داشت. 

شکل9 مشخصات سه نوع از رنگدانه های رايج مورد استفاده در آسفالت را نشان می دهد. به دلیل نوع دانه  بندی 
را  آسفالت محسوب می شوند و عماًل مشخصات ماستیک  ريزدانه های  از  به عنوان بخشی  رنگدانه ها  آن،  و سايز 

تحت تأثیر خود قرار می دهند.

سختی اين ماستیک تأثیر بسیار زيادی بر مشخصات مخلوط آسفالتی دارد. اين ماستیک بايد سختی الزم را برای 
تأمین مقاومت آسفالت در برابر تغییر شکل دائمی داشته باشد و همچنین کارپذيری3 مخلوط را نیز مختل ننمايد. 
برای درک تأثیر رنگدانه ها بر سختی قیر، تغییرات نقطه نرمی بر اساس آيین نامه EN 13179-1 )همان گونه که در 
افزايش در نقطه نرمی مخلوط قیر و  بیانگر  انجام شده  ارائه شده است( مورد بررسی قرار گرفت. آزمايش  شکل9 

1-  Short-term ageing
2-  Long-term ageing
3-  Workability
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.)Piérard, 2015( رنگدانه يا فیلر نسبت به حالتی است که در آن از قیر خالص استفاده شود
 Piérard,( جدول9. مشخصات سه نوع از رنگدانه های مورد استفاده به همراه تأثیر آن بر نقطه نرمی قیر

)2015

درصد عبوری از نوع رنگدانه
125 میکرومتر)%(

درصد عبوری از 63 
میکرومتر)%(

چگالی
)گرم بر سانتی متر 

مکعب(

درصد تخلخل 
)%(

نسبت حجمی 
به قیر

تغییرات 
نقطه نرمی

)FeOOH( 1013/8 به 1001004/097890زرد

)Fe2O3( 1010/1 به 1001005/166290قرمز

)TiO2( 108/2 به 1001004/305290سفید

3513/6 به 100932/743565فیلر سنگ آهک

نکته قابل توجه آن است که اگرچه در دستورالعمل های اين نوع از رنگدانه مقدار نسبت حجمی رنگدانه به قیر 
37/5 به 62/5 توصیه شده است، اما در عمل تأثیر به کارگیری رنگدانه ها به اندازه ای است که با اين درصد، امکان 
تهیه ماستیک مناسبی وجود ندارد. بنابراين آزمايش های مذکور با تنها 10 درصد حجمی رنگدانه انجام پذيرفت 

 .)Piérard, 2015(

با اين نسبت حجمی از رنگدانه ها، تغییر در نقطه نرمی قیر تقريبًا با تغییر حاصل از به کارگیری درصد باالتری از 
فیلر )در حدود 3 برابر( معادل بوده است. اين موضوع نمايانگر توانايی رنگدانه ها در تغییر مشخصات قیر می باشد. اين 
مشاهدات با مشاهدات Vansteenkiste )2008( و مشاهدات Grabowski )2009( تطابق و هم خوانی مناسبی دارد.

بر اساس تحقیقاتی که در  NOX است.  آالينده  اين محلول در کاهش  TiO2ِ، خواص  قابل توجه درمورد  نکته 
لويزيانای امريکا انجام گرفته است، اکسید تیتانیوم درصورتی که به شکل پوشش سطحی بر روی سطح اجرا شود، 
می تواند نقش مهمی در به دام انداختن و تجزيه فتوکاتالیستی ريزذرات طبیعی و غیرطبیعی موجود در هوا ايفا نمايد. 
اين تحقیقات  انواع مخلوط استفاده می شود، در  نیز در برخی  به عنوان اصالح کننده قیر  اين ماّده  اينکه  با توجه به 
پوشش سطح آسفالت توسط اين ماّده و افزودن آن به آسفالت و تأثیرات آن ها بر کاهش مقدار NOX بررسی شد. 
نتايج بیانگر آن بود که افزودن TiO2 به مخلوط تقريبًا هیچ تأثیری بر کاهش میزان NOX نداشته است، اما پوشش 
سطحی به وسیله اين ماّده در قالب اسپری پوشش دهنده سطح با پايه آب بازدهی معادل 39 الی 45 % در کاهش 

 .)Hassan, 2010( داشته است NOX مقدار

طرح اختالط. 32726

به دلیل توان افزايش سختی قیر، رنگدانه ها را نمی توان بدون کاهش مقدار فیلر به مخلوط آسفالتی اضافه نمود. 
کاهش حجم فیلر دقیقًا به میزان حجم رنگدانه )به گونه ای که حجم ريزدانه ها ثابت باقی بماند( به هیچ عنوان راه حل 
مناسبی نیست؛ چراکه توان سخت کنندگی فیلر و رنگدانه به يک میزان نیست و رنگدانه بسیار بیشتر از فیلر می تواند 
سختی مخلوط را افزايش دهد و لذا اين روش منجر به سخت شدن مخلوط می گردد. گزينه بهتر آن است که کاهش 
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فیلر و افزايش رنگدانه ها بر اساس وزن آن ها صورت گیرد. به دلیل آنکه چگالی رنگدانه ها بیشتر است، حجم کمتری 
از رنگدانه ها وارد مخلوط می گردد. بر اساس بررسی های انجام گرفته در کشور بلژيک مخلوط حاصل از اين روش 

سختی تقريبًا مشابهی با سختی مخلوط معمولی خواهد داشت. 

استفاده از مخلوط با ماکزيمم سايز سنگدانه کوچک، به دلیل داشتن بافت نرم تر در ساخت آسفالت رنگی بسیار 
بیشتر  نیز  را  کارپذيری مخلوط  بهبود می دهد،  را  روسازی  رنگ  آسفالت عالوه براينکه  نرم تر  بافت  است.  رايج تر 
می کند. همچنین کارپذيری مخلوط اجرای روسازی را - مخصوصًا در محل هايی که نیاز به انجام کارها به صورت 

.)Piérard, 2015( دستی است- آسان تر می سازد

به منظور تهیه طرح اختالط، در فرمول ارائه شده برای آسفالت سیاه رنگ، قیر معمولی با قیر کم رنگ جايگزين 
می گردد. عالوه براين به جای فیلر معمولی از فیلر سفید  رنگ آهکی استفاده می گردد. درصورت لزوم برای تأمین 

رنگ مورد نیاز، مصالح ريزدانه و درشت دانه نیز با مصالح رنگی جايگزين می گردند.

بر اساس تجربیاتی که در مرکز تحقیقات راه بلژيک به دست آمده است، تأثیر به کارگیری نوعی از رنگدانه با رنگ 
 .)Piérard, 2015( زرد بر مخلوط آسفالتی سنجیده شده است

جدول10. دانه بندی در نظر گرفته شده برای ساخت مخلوط آسفالتی مورد آزمایش بدون رنگدانه و با رنگدانه 
)Piérard, 2015( زرد

106/3420/50/250/063سایز الک )میلی متر(

بدون رنگدانه
)آسفالت سیاه رنگ معمولی(

1009872/543/427/622/97/1درصد حجمی
1009872/543/327/7237/3درصد وزنی

رنگ زرد
1009872/342/926/922/26/5درصد حجمی
1009872/543/327/6237/5درصد وزنی

در آزمايشاتی که برای تهیه اين گزارش مورد استفاده قرار گرفته است، از رنگدانه زرد رنگ به همراه 4 درصد 
.)Piérard, 2015( وزنی فیلر، 2 درصد وزنی رنگدانه سفید و 0/5 درصد وزنی رنگدانه زرد استفاده شده است

برای ارزيابی حساسیت رطوبتی آسفالت های رنگی با رنگدانه مذکور و قیرهای معرفی شده در جدول6 بر اساس 
آب  در  عمل آوری  از  بعد  و  قبل  نمونه ها  مستقیم  کششی  مقاومت  مقادير   EN  12697-23 و   EN  12697-12
اندازه گیری شد. ازآنجاکه درصد باقیمانده مقاومت کششی مستقیم بیانگر حساسیت رطوبتی است، بر اساس آيین نامه 
کشور بلژيک اين مقدار در زمان انجام آزمايش نبايد از 70% مقاومت کششی اولیه نمونه کمتر باشد. همچنین درصد 

باقیمانده مقاومت کششی مستقیم نبايد در درازمدت از 80% کمتر باشد. 

ارائه نمايند. نکته ديگر آن است که  براين اساس قیرهای B و C نمی توانند حساسیت رطوبتی قابل قبولی را 
 .)Piérard, 2015( تمامی ساير قیرها حساسیت رطوبتی بیشتری نسبت به قیر معمولی داشته اند
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)Piérard, 2015( جدول11. مقاومت كششی غیرمستقیم و درصد حفرات مخلوط

انواع قیر كه به آن ها رنگدانه 
زرد )AC6,3( اضافه شده 

است

بعد از عمل آوریقبل از عمل آوری

مقاومت كششی 
)MPa( غیرمستقیم

درصد 
حفرات

)%(

مقاومت كششی 
)MPa( غیرمستقیم

درصد 
حفرات )%(

درصد باقیمانده مقاومت 
كششی غیرمستقیم )%(

A1/557/71/567/6100
B2/17/51/577/374
C1/988/71/388/570
D1/37/71/287/698
E1/397/31/317/194

نتايج آزمايش شیار شدگی بر اساس EN 12697-22 که در دمای 50 درجه سانتیگراد )دمای استاندارد انجام 
آزمايش در کشور بلژيک( انجام گرفته است، در شکل26 ارائه گرديده است. همان گونه که در اين شکل مشاهده 
  .)Piérard, 2015( می شود، انواع مختلف قیر حاوی رنگدانه مقادير متفاوتی از شیار شدگی را از خود نشان می دهند

)Piérard, 2015( AC6,3 شکل26. آزمایش شیارافتادگی برای انواع قیرهای رنگ شده توسط رنگدانه زرد

آزمایش میدانی روش های رنگی ساختن روسازی. 4

است.  پذيرفته  انجام   2008 سال  در  آزمايش هايی  قبل  بخش  در  ذکرشده  تکنولوژی های  ارزيابی  به منظور 
شکل27 نمايانگر انواع مختلف مقاطع آسفالت رنگی است که با استفاده از تکنولوژی های مختلف ساخته شده اند. 

شکل27. مقاطع مختلف راه آسفالتی رنگی ساخته شده توسط تکنولوژی های مختلف

پس از آنکه روسازی ساخته شد و فّناوری های ذکرشده در آن استفاده گرديد، مقادير بازتابش اشعه خورشید يا 
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آلبدو، هم در محل پروژه اندازه گیری شد و هم برای اندازه گیری در آزمايشگاه مغزه گیری هايی انجام گرفت. پس از 
انجام آزمايش، نتايج به دست آمده به شرح ارائه شده در جدول12 بوده است. اين جدول مقدار SRI اندازه گیری شده در 

محل پروژه و همچنین SRI اندازه گیری شده در آزمايشگاه را نشان می دهد. 
جدول12. مقادیر SRI به دست آمده از آزمایشگاه و محل پروژه برای هریک از تکنولوژی های استفاده شده

درصد تفاوت آزمایشگاه 
و محل

 SRI مقدار متوسط
اندازه گیری شده در آزمایشگاه

 SRI مقدار متوسط
اندازه گیری شده در محل مصالح مورد استفاده

0 7 7 روسازی معمولی

16/6 18 21 روسازی معمولی شات بالست شده

46/7 15 22 روسازی با پاشش سنگدانه های روشن

-1/8 55 54 رنگ آمیزی سطح روسازی )كرم رنگ(

-100 50 46 رنگ آمیزی سطح روسازی )اخرایی رنگ(

37/9 29 40 چیپ سیل

-10/2 39 35 قیر رنگی

اضافه  پروژه  به  را  مشخصی  هزينه  است،  شده  ارائه  جدول12  در  که  تکنولوژی هايی  از  هريک  به کارگیری 
می نمايد. هزينه به کارگیری هريک از فّناوری های فوق در جدول در مقابل SRI ارزيابی شده ارائه گرديده است. 

هزينه های ارائه شده برحسب دالر بر فوت مربع است.
جدول13. هزینه هریک از فنّاوری ها عالوه بر روسازی معمولی

مقدار متوسط SRI اندازه گیری شده در محل هزینه تخمین زده شده )دالر بر فوت مربع( مصالح مورد استفاده

مبلغ پايه 7 روسازی معمولی

0/2-0/3 18-21 روسازی معمولی شات بالست شده

در دست نیست 15-22 روسازی با پاشش سنگدانه های روشن

در دست نیست 54-55 رنگ آمیزی سطح روسازی )كرم رنگ(

1/4-1/7 46-50 رنگ آمیزی سطح روسازی )اخرایی رنگ(

0/3-0/4 29-40 چیپ سیل

در دست نیست 35-39 قیر رنگی

آسفالت رنگی در شهر تهران. 5

آسفالت رنگی اجراشده در سطح شهر. 521

بزرگراه شهید چمران. 52121

آسفالت رنگی اجراشده در کناره های بزرگراه شهید چمران در سال 1387 با هدف تأمین معبری زيبا و دکوراتیو 
برای تردد دوچرخه و در شرايط خاص عابرين پیاده در محدوده مرکز نمايشگاه های بین المللی تهران احداث شده 
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است. اين مسیر باوجودآنکه برای تردد وسايل نقلیه موتوری طراحی نشده، روزانه توسط تعداد قابل توجهی موتور 
سیکلت مورد استفاده قرار می گیرد که به سهم خود توانسته است نقش قابلِ توجهی در اضمحالل رنگ مسیر ايفا 

نمايد. 

اثر گذشت زمان بر اضمحالل آسفالت رنگی کناره های مسیر بزرگراه در شکل28 نشان داده شده است. 

شکل28. آسفالت رنگی كناره بزرگراه شهید چمران در زمان اجرا )الف( و پس از گذشت بیش از شش سال )ب(

پیمانکار  است،  بوده  رنگی در کشور  آسفالت  اجرای  اولیه  تجربیات  از  اين مسیر يکی  اجرای  اينکه  با توجه به 
مربوطه از دو نوع آسفالت رنگی در مسیر استفاده نموده است. 

بر اساس مصاحبه انجام گرفته با مجری محترم، نوع اول اين آسفالت با قیر سیاه رنگ و ترکیب آن با گرانو ل های 
قرمز رنگ، دانه بندی 12-0 و سنگدانه های سیلیسی با رنگ معمولی اجرا شده است. اين آسفالت پس از گذشت 
زمان، به رنگ نشان داده شده در شکل )29- الف( درمی آيد و عماًل تفاوت رنگ محسوسی با رنگ اصلی بزرگراه در 
گوشه سمت راست تصوير ندارد. در نوع دوم آسفالت رنگی اجراشده، از قیر سیاه رنگ و ترکیب آن با گرانو ل های 
شکل  در  آن  رنگ  باقیمانده  که  است  شده  استفاده  قرمز  رنگ  با  سنگدانه هايی  و   0-12 دانه بندی  رنگ،  قرمز 
)29- ب( مشاهده می شود. به رغم گذشت زمان قابل توجه از اجرای پروژه، اين رنگ کماکان تفاوت محسوسی با 
رنگ آسفالت معمولی که در بزرگراه اجرا شده است و در گوشه سمت چپ تصوير قابلِ مشاهده است، از خود نشان 
می دهد. به منظور بررسی دقیق تر، از بافت سطح هر دو روسازی تصوير برداری شد که در شکل29 قسمت )ج( و 
)د( قابلِ مشاهده است. نکته قابل توجه درمورِد قسمت )ج( که با سنگدانه معمولی اجرا شده، آن است که تا زمانی 
که بر روی روسازی آب ريخته نشود، رنگی بودن روسازی به هیچ عنوان مشخص نمی شود. اما زمانی که آب بر 
روی سطح روسازی قرار می گیرد، روسازی قرمز رنگ جلوه می نمايد. اين موضوع با توجه به کم باران بودن شهر 
تهران، نکته ای منفی محسوب می گردد؛ چراکه در عمده روزهای سال که سطح روسازی رنگی خشک است، به رغم 
هزينه گزاف رنگی کردن روسازی، هیچ تفاوت محسوسی میان روسازی رنگی و خشک وجود ندارد. در شهرهايی 
بارانی زياد است و روسازی عمدتًا مرطوب است، به کارگیری آسفالت رنگی با سنگدانه عادی  که تعداد روزهای 
می تواند در عمده روزهای سال جلوه رنگی روسازی را فراهم سازد، اما در شهر تهران اين گونه نیست. به کار گیری 
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باشد.  تهران  شهر  همچون  مناطقی  در  روسازی  رنگ  حفظ  برای  مناسبی  راهکار  می تواند  رنگی  سنگدانه های 
بااين وجود، همان گونه که در قسمت )د( شکل29 مشاهده شد، زمانی که روسازی خشک است، رنگ حاصل از قیر 
رنگی به نحو محسوسی قابلِ مشاهده نیست و طیف رنگی روسازی تنها توسط سنگدانه های رنگی تأمین می شود. 

با توجه به هزينه باالی آسفالت رنگی )بیش از پنج برابر هزينه تهیه و اجرای آسفالت معمولی( استفاده از اين ماّده 
تنها به عنوان آخرين اليه روسازی مقرون به صرفه است. 

شکل29. دو نوع آسفالت رنگی اجراشده در كناره های مسیر بزرگراه شهید چمران

پارک چیتگر. 52122

رنگی  آسفالت  پارک،  اين  پارکینگ های  از  يکی  مقابل  پیاده روی  محل  در  و  چیتگر  پارک  جنوبی  بخش  در 
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به کارگیری  با  آسفالت  اين  پروژه،  مجری  با  به عمل آمده  مصاحبه  بر اساس  است.  شده  اجرا  ذيل  مشخصات  با 
سنگدانه هايی با رنگ معمولی و با ترکیب گرانو ل های رنگی قرمز در سال 1391 اجرا شده است. اين محل، تحت 
عبور ترافیک خودروها نیست و همچنین تردد افراد بر روی روسازی به ندرت صورت می گیرد. شکل )30- الف( 
مقايسه ای میان روسازی معمولی و روسازی رنگی را در دو حالت خشک و مرطوب ارائه می دهد. پس از گذشت 
قريب چهار سال از اجرای اين آسفالت در اين محل مشاهده می شود روسازی رنگی اجراشده تا حدودی تغییر رنگ 
داده است و رنگ آن به روسازی معمولی نزديک شده است. با پاشش آب بر روی سطح روسازی، رنگ به نحو 
چشمگیری شفاف تر شده و مشخص می شود. عالوه براين پس از شستشوی غبار از روی سنگدانه ها و خشک شدن 

مسیر، رنگ واضح تر می شود و تفاوت رنگ آن با آسفالت معمولی کاماًل محسوس می گردد.

در بررسی های چشمی انجام گرفته به منظور مشخص شدن علت کدر شدن رنگ روسازی رنگی، مشخص شد 
که قیر قرارگرفته در میان سنگدانه ها توسط گرد و خاک پوشیده شده است و تنها سطح سنگدانه ها که با قیر رنگی 
پوشیده شده است، موجب مشخص شدن رنگ قرمز اندکی می شود. اين سطح نیز به شفافیت رنگ در زمان اجرا 

نیست.

با  ديجیتال  میکروسکوپ  از  روسازی  و تخمین علت کم شدن رنگ  دقیق تر سطح سنگدانه ها  بررسی  برای 
بزرگنمايی x500 استفاده شد. در شکل )30- د( سطح سنگدانه و قیر اطراف آن در يک روسازی معمولی نشان داده 
شده است. بررسی ها حاکی از آن است که قیر سیاه رنگ از روی سطح سنگدانه به کلّی پاک شده است و رنگ اصلی 
سنگدانه به طور کامل نمايان است. همچنین قیر سیاه رنگ اطراف سنگدانه توسط خاک )که در تصوير به صورت 
ذرات بسیار ريز سنگ در کناره های سنگ اصلی مشاهده می شود( پوشیده شده است و رنگ سیاه اولیه آسفالت 
تحت تأثیر اين خاک گرفتگی به رنگ خاکستری متمايل شده است. تأثیر مشابهی بر روی سنگدانه های به کاررفته 
در روسازی رنگی در قسمت )ح( از شکل30 قابلِ مشاهده است. همان طور که در اين شکل مشاهده شده است و 
در تصاوير از محل پروژه نیز قابلِ بررسی است، تنها بخش روسازی رنگی که قابلِ مشاهده است، سنگدانه های آن 
بوده و قیر میان سنگدانه ها به سختی مشاهده می شود. اين قیر به دلیل اثر گرد و خاک بر درز بین دانه ها در زير 
اليه ای با رنگ روشن پنهان شده است که برای شفاف تر شدن رنگ می توان خاک را از میان سنگدانه ها شست تا 
روسازی بخشی از رنگ اولیه را بازيابد. بااين وجود دستیابی به رنگ اولیه غیر ممکن است. علت اين امر آن است 
که بخشی از قیر رنگی از روی سنگدانه کنده شده و رنگ تیره سنگدانه جايگزين آن شده است )قسمت )د( شکل(.

درصورتی که در اين پروژه از سنگدانه رنگی استفاده می شد، افت کیفیت رنگ تا حد زيادی کاهش می يافت. 

از گرانول برای رنگی کردن قیر استفاده شده است، ريختن آب بر روی سطح  اين پروژه  به دلیل آن که در 
روسازی موجب رنگی شدن آب پس از گذر از روی روسازی نگرديد. 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران46

شکل30. مقایسه آسفالت رنگی و معمولی اجراشده در پارک چیتگر

طرشت. 52123

بازديدهای  طی  که  است  شده  اجرا  رنگی  آسفالت  بوستان ها  از  يکی  در  تهران  غرب  در  طرشت  منطقه  در 
انجام گرفته، مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. آسفالت رنگی اجراشده در اين بوستان که در شکل31 نشان داده 
شده است، کاماًل تحت تأثیر گذشت زمان دستخوش تغییر و کمرنگ شدن گرديده است. بااين وجود با ريختن آب بر 

روی اين روسازی رنگ قرمز آن مشخص می شود. 

همان گونه که در شکل31 مشاهده می شود، باوجود عدم تردد وسايل نقلیه و تردد عابرين پیاده بر روی اين 
با رنگ کفسازی  روسازی، رنگ آن به نحو چشمگیری دستخوش تغییر شده است و رنگ آن تفاوت محسوسی 

اطراف دارد. 
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شکل31. روسازی رنگی اجراشده در منطقه طرشت

و  میان سنگدانه ها  در  وجود خاک  قبل،  پروژه  دو  همانند  که  است  آن  روسازی  اين  درمورِد  قابل توجه  نکته 
پاک شدن قیر از سطح سنگدانه ها توانسته است رنگ روسازی را تحت الشعاع خود قرار دهد. در شکل )32- الف( 
نمای نزديکی از سنگدانه ها بیانگر محدود شدن جلوه رنگ به درصد بسیار ناچیزی از قیر رنگی موجود بر روی 
سنگدانه هاست. نکته شايان توجه آن است که پس از ريختن آب بر روی سطح روسازی و کشیدن يک قطعه دستمال 
سفید بر روی روسازی، دستمال طیفی قرمز رنگ می يابد؛ اين موضوع به دلیل جدا شدن رنگدانه های به کار رفته در 
ساخت آسفالت و حل شدن آن در آب است که موجب ايجاد قرمزی اندکی در دستمال شده است )شکل32- ج(. 
اين موضوع می تواند عالوه بر زوال سريع تر رنگ روسازی، موجب شود که رنگدانه ها به آب های سطحی وارد شوند. 

شکل32. نمای نزدیک روسازی اجراشده در منطقه طرشت
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سرعت گیرهای شهری. 52124

در طرفین برخی از سرعت گیرهای تعبیه شده در شهر تهران، از آسفالت رنگی استفاده شده است. تفاوت اين 
نوع آسفالت با ساير انواع، به کارگیری اپوکسی به جای قیر به منظور اتصال بین سنگدانه ها است. اين موضوع )که 
به  با سايز کوچک سنگدانه، منجر  باربری مخلوط می شود( در کنار دانه بندی  افزايش قابل توجه در توان  موجب 
ايجاد امکان کاهش ضخامت رويه رنگی می شود. بر اساس مشاهدات به عمل آمده، پروژه مذکور باوجود گذشت سه 
سال از زمان اجرا و تردد ترافیک از روی آن، رنگ خود را کماکان حفظ نموده است. سنگدانه های به کاررفته، رنگی 
هستند و دلیل عمده حفظ رنگ روسازی، به کار گیری اين نوع از سنگدانه هاست. باوجود عملکرد مناسب، اين نوع 
از روسازی قیمت بسیار بااليی داشته و هزينه اجرای آن بیش از سه برابر هزينه اجرای آسفالت رنگی با استفاده از 

گرانو ل های رنگی است.  

شکل33. به كارگیری آسفالت رنگی با چسباننده اپوكسی بر روی یکی از سرعت گیرهای شهر تهران

آسفالت رنگی ساخته شده توسط مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. 522

آسفالت رنگی ساخته شده با استفاده از رنگدانه ها. 52221

به منظور ارزيابی میزان رنگدانه مورد نیاز و همچنین اثر رنگدانه ها و مشخصات آن ها بر آسفالت رنگی، با استفاده 
از سه نوع رنگدانه نخودی رنگ، قرمز رنگ و همچنین سبز رنگ، اقدام به ساخت قیر رنگی و همچنین آسفالت 
رنگی گرديد. محدوده درصد افزودن رنگدانه به مخلوط آسفالتی 5% و محدوده درصد افزودن آن به قیر 50% وزنی 

فرض گرديد. سنگدانه ها از نوع آهکی با رنگ روشن بوده و از آبیک قزوين تهیه شده بودند. 
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نتايج بیانگر آن است که با گذشت درصد وزنی % 3/5 رنگدانه در مخلوط )3% وزنی توسط تولید کننده توصیه 
شده بود( تغییر محسوسی در رنگ مخلوط آسفالتی تولید شده به وجود نمی آيد. درمورِد رنگدانه های با رنگ های ديگر 
تا 5% تغییر رنگ قابل توجهی مشاهده نشد. متأسفانه امکان انجام آزمايش های مربوط به خواص رئولوژيکی قیر و 
آسفالت فراهم نگرديد و تنها به موضوع رنگ پذيری پرداخته شد. نمونه رنگی تهیه شده در آزمايشگاه توسط مرکز 

مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در شکل34 نشان داده شده است. 

طی بررسی های انجام شده توسط میکروسکوپ بر روی نمونه های ساخته شده، اين گونه اسنتنتاج می شود که 
درصورتی که رنگدانه1 )پیگمنت( به قیر افزوده شود، تهیه آسفالت رنگی با سهولت بیشتری انجام می پذيرد و برای 

به دست آوردن محصولی يکنواخت و مناسب، زمان اختالط کمتری الزم است. 

شکل34. نمونه قیر و آسفالت رنگی ساخته شده توسط كارشناسان مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

در شکل ) 35- الف( قسمتی از مقطع يکی از سنگدانه های پوشش داده شده با قیر رنگی نشان داده شده است. 

درصورتی که طی زمان اختالط مشابه رنگدانه به صورت مجزا به مخلوط افزوده شود، ممکن است به طور کامل 
با مخلوط ترکیب نشده و موجب تشکیل لکه هايی از رنگدانه گردد که با چشم غیر مسلح قابلِ مشاهده نیست. 

در شکل35 قسمت )ب( و )ج( لکه های رنگدانه که با قیر مخلوط نشده اند، مشاهده می شوند. اين لکه ها پس از 
برخورد آب، از جای خود حرکت کرده و موجب رنگی شدن آب بر روی سطح روسازی می شود )اين اثر پیش از اين 
بر روی سطح روسازی بررسی شده در قسمت 6-1-3 مشاهده شده بود(. اين موضوع عالوه بر هدر رفتن رنگدانه، 
می تواند به آلوده شدن آب های سطحی و اثرات نامطلوب زيست محیطی، چند رنگ شدن سطح روسازی رنگی و 

رنگی شدن ناخواسته برخی المان ها در پايین دست جريان آب منجر شوند. 

همچنین جای خالی اين لکه های رنگدانه می تواند پوشش کامل سنگدانه با قیر را مختل نموده و موجب تماس 
بیشتر سنگدانه با آب و خرابی های فزاينده شود. افزايش زمان اختالط می تواند موجب کاهش بروز اين مشکل شود.

1-  Pigment
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شکل35. تصاویر میکروسکوپیک از آسفالت رنگی تولید شده )الف( با افزودن رنگدانه به قیر، )ب( و )ج( با 
افزودن به مخلوط آسفالتی

درصورتی که قیر رنگی به نحو مناسبی با سنگدانه مخلوط نشود، بخش هايی از سنگدانه بدون پوشش باقی مانده 
و مقداری از رنگ مخلوط نهايی تحت تأثیر قرار می گیرد که در شکل63 نمونه ای از آن مشاهده می گردد.

شکل36. تأثیرات ناشی از اختالط ناقص بر روی رنگ روسازی

به كار گیری گرانول در ساخت قیر و آسفالت رنگی. 52222

 EVA به منظور ارزيابی اثر به کار گیری گرانو ل ها در ساخت قیر رنگی و آسفالت رنگی، گرانو ل های با پايه پلیمر
محتوی 80% رنگدانه با دمای ذوب 90-120 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گرفت. گرانو ل های مذکور تا دمای 
300 درجه پايداری داشته و ماّده رنگی آن، اکسید آهن است. بر اساس دستورالعمل شرکت تولید کننده، اين گرانول ها 

را می توان با قیرهای زير مخلوط نمود:
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الف( قیر سیاه رنگ با درجه نفوذ mm/10 100-70؛

ب( قیر سیاه رنگ با درجه نفوذ mm/10 60-40؛

ج( قیر اصالح شده با EVA يا SBS؛

د( قیر شفاف بدون اصالح کننده.

بر اساس توصیه های تولید کننده، از اين محصول می توان برای رنگی کردن بتن آسفالتی معمولی و همچنین 
از گرانول در درصد وزنی توصیه شده توسط تولید کننده )65% قیر +  با استفاده  SMA استفاده نمود. نمونه هايی 

35% گرانول( تهیه گرديد. 

در  تولیدشده  برای مخلوط های  اختالط  زمان  مقدار  که  بود  آن  تولید کننده  توصیه  گرانول،  و  قیر  اختالط  در 
آزمايشگاهی  مخلوط  برای  دقیقه  سه  اختالط  زمان  لذا  باشد؛  کارخانه ای  مخلوط های  از  بیش  اندکی  آزمايشگاه، 
انتخاب شد. توصیه تولید کننده آن است که اختالط تا زمانی ادامه يابد که کاماًل گرانو ل ها درون مخلوط حل شوند.

درصورتی که زمان اختالط بسیار کم باشد، گرانو ل ها درون مخلوط ذوب نشده و قسمت هايی از گرانول ذوب نشده 
درون مخلوط باقی می ماند. درصورتی که زمان اختالط اندکی بیشتر باشد، گرانول به طور کامل ذوب می شود اما 
به طور کامل با قیر ممزوج نشده و درون آلیاژ به وجودآمده قطراتی1 از قیر درون زمینه ای2  از قیر رنگی باقی می ماند. 
مشابه اين رخداد عالوه بر قیر در مخلوط نیز رخ می دهد و همان گونه که در شکل37 مشاهده می شود با چشم غیر 
مسلح قابلِ مشاهده نیست. شکل38 وقوع اين رخداد را با بزرگنمايی 500 نمايش می دهد. همان گونه که در اين شکل 

مشاهده می شود، در برخی قسمت ها تجمعی از قطرات، رنگ مخلوط را اندکی تغییر می دهد. 

شکل37. تفاوت رنگ ناچیز میان رنگدانه و مخلوط آسفالتی 

1-  Droplet
2-  Matrix
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عالوه بر مخلوط با درصدهای توصیه شده توسط تولیدکننده، مخلوط هايی با نسبت وزنی برابر قیر و گرانول تهیه 
گرديد. در اين حالت همان گونه که در شکل39 مشاهده می شود، اختالط کامل قیر و گرانول نیازمند صرف زمان 
بیشتری بوده است و رنگ شفاف تر و بهتری نیز پديد خواهد آمد. در اين حالت نیز درصورت عدم اختالط مناسب، 

تشکیل قطرات قیر مشاهده می شود.  

شکل38. وجود قطرات قیر در ماتریس قیر رنگی نشانگر اختالط ناقص

شکل39. تأثیر درصد اختالط گرانول بر رنگ قیر حاصل )الف( با 30% گرانول و )ب( با 50% گرانول

نتیجه گیری. 6

شهرها  در  گسترده ای  کاربردهای  رنگی  روسازی های  گزارش،  اين  تهیه  در  انجام گرفته  مطالعات  بر اساس 
داشته اند. زيبا سازی فضای شهر، ساخت گذرگاه عابرين پیاده، ساخت میانه راه، جزاير ترافیکی، خطوط ويژه و اعالم 
برخی از پیام ها در بزرگراه ها و آزادراه ها، از عمده کاربری های اين نوع از روسازی ها است. به کارگیری روسازی های 
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رنگی همچنین می تواند با افزايش بازتابش نور خورشید موجب کاهش دمای سطح روسازی شده و در پی آن موجب 
کاهش اندکی از انرژی جذب شده توسط سطح در هر متر مربع از فضای شهر شود. باوجود اندک بودن اين کاهش 
دما در واحد سطح، اين کاهش موجب کاهش جذب انرژی به مقدار بسیار قابل توجهی در يک فضای شهری می شود. 

با  لذا  دارد؛  نسبت مستقیمی  دمای شهر  با  روزهای گرم سال  در  تبريد  به منظور  در شهر  انرژی مصرف شده 
کاهش انرژی جذب شده در سطح شهر با استفاده از روسازی های رنگی، به نحوی مؤثر می توان در انرژی الزم برای 
تهويه و تبريد صرفه جويی نمود. همچنین با استفاده از روسازی های با رنگ روشن، مقدار نورپردازی الزم برای 
تأمین روشنايی معابر بسیار کاهش می يابد که خود به منزله کاهش مصرف انرژی است يا باوجود ثابت بودن مقدار 

نورپردازی، ايمنی مسیر افزايش می يابد. 

از تشخیص  عالوه براين همان گونه که بررسی شد، تشخیص موانع در تونل ها در زمینه روشن بسیار آسان تر 
موانع در زمینه تیره است؛ لذا به کار گیری روسازی های روشن )که درحقیقت در ديد راننده، پس زمینه موانع را تشکیل 

می دهند( موجب ديد بسیار بهتر راننده هنگام رانندگی در معابر و خصوصًا در تونل ها می شود. 

ايجاد رنگ بر روی روسازی به چندين طريق ممکن است که اجرای سنگدانه رنگی و غلتک زنی آن، پاشش ماسه 
رنگی، اجرای چیپ سیل با استفاده از سنگدانه های رنگی، استفاده از اندود ماسه ای با سنگدانه رنگی، سندبالست 
رنگ های  با  سطح  رنگ آمیزی  رنگی،  سنگدانه  به همراه  ساخته شده  روسازی  قیری  سطح  کردن  شات بالست  يا 
مخصوص ضد لغزش، به کارگیری میکروسرفیسینگ با مصالح رنگی و همچنین به کارگیری مخلوط آسفالتی گرم 

رنگی در زمره آن قرار دارند. 

برحسب موضوع اين گزارش، مخلوط آسفالتی رنگی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. به کارگیری قیر 
رنگی، افزودن رنگ به مخلوط و همچنین به کارگیری سنگدانه رنگی درون مخلوط آسفالتی از مهم  ترين روش های 
انواع  بی رنگ،  قیر  معمولی،  قیر  از  می توان  رنگی  آسفالتی  مخلوط  تهیه  در  است.  آسفالتی  مخلوط  به  رنگ دهی 
چسباننده های صنعتی )قیر صنعتی( يا قیرهای بیولوژيک استفاده نمود و با افزودن رنگدانه، رنگ مورد نظر را تهیه 
کرد. به دست آوردن رنگ های روشن از جمله سفید، زرد، آبی و سبز با استفاده از قیرهای سیاه رنگ بسیار دشوار، غیر 
مقرون به صرفه و در برخی موارد ناممکن است. نهايتًا محصول نیز به دلیل رنگ نامناسب يا افزايش مقدار رنگدانه، 
کیفیتی نامطلوب خواهد داشت. بااين وجود، تهیه رنگ هايی همچون قرمز و قهوه ای از قیرهای سیاه رنگ به سهولت 
صورت می گیرد. رنگ دهی به قیر يا مخلوط با استفاده از رنگدانه ها به چهار صورت رنگدانه فشرده، رنگدانه پودری، 
گرانول يا دوغاب صورت می پذيرد. در به کارگیری رنگدانه ها بايد به تأثیر سخت کنندگی رنگدانه ها بر قیر توجه ويژه 

داشت و عماًل به ازای افزايش میزان رنگدانه بايد مقدار فیلر افزوده شده به مخلوط کاسته شود. 

رنگدانه تأثیرات قابلِ مالحظه ای بر خواص رئولوژيک قیر دارد که در به کارگیری اين مواد بايد اين تغییرات را 
نیز مّدنظر قرار داد. بر اساس تجربیات کسب شده و بررسی های انجام گرفته بر روی روسازی های رنگی ساخته شده 
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از  رنگی  مخلوط های  ساخت  در  درصورتی که  گرديد  مشخص  تهران،  شهر  در  رنگی  مخلوط های  از  استفاده  با 
رنگدانه های معمولی استفاده شود، پس از مدتی با از میان رفتن قیر موجود بر روی سنگدانه و قرارگیری خاک 
بر روی قیر میان سنگدانه ها، رنگ روسازی به نحو کاملی غیر قابل تشخیص می شود و صرفًا هنگامی که روسازی 
از روی  مرطوب می شود، رنگ روسازی نمايان می گردد. بر اساس مشاهدات به عمل آمده، جدا شدن موضعی قیر 
سنگدانه نیز موجب کمرنگ شدن روسازی و نزديک شدن رنگ روسازی به رنگ اصلی سنگدانه می شود. مدت زمان 
اين رخداد کاماًل به مقدار ترافیک عبوری از روی روسازی بستگی دارد. بااين وجود، درصورتی که سنگدانه ها با رنگی 
متناسب با رنگ مورد دلخواه انتخاب گردند، در کنار به کارگیری رنگدانه ها در قیر می توانند نتايج بسیار خوبی را در 
رنگ بخشی و دوام رنگ ايفا نمايند و روسازی مورد مطالعه حتی تا هشت سال پس از اجرا نیز رنگ خود را به نحو 

مقبولی حفظ می کند. 

تهران،  شهر  برنامه ريزی  و  مطالعات  مرکز  کارشناسان  توسط  ساخته شده  رنگی  آسفالت  نمونه های  بر اساس 
بايد از اختالط کامل رنگدانه با مخلوط يا قیر  چنانچه از رنگدانه به منظور ساخت مخلوط آسفالتی استفاده شود، 
اطمینان کامل حاصل گردد. عدم اختالط کامل رنگدانه خصوصًا هنگامی که رنگدانه مستقیمًا با مخلوط آمیخته 
می شود، می تواند منجر به بروز نقاط جمع شدگی رنگدانه گردد که عالوه بر هدر رفتن رنگدانه، می تواند با جذب 
رطوبت، موجب تسريع خرابی روسازی شده و همچنین در اختالط با آب عبوری از روی سطح روسازی موجب رنگی 
شدن آب و ورود رنگدانه ها به آب های سطحی گردد. رنگدانه های گرانوله شده که با مواد اصالح کننده قیر به شکل 
گرانول درآمده اند، مزايايی همچون سهولت کاربری، اختالط بهتر و همچنین عدم خروج رنگدانه از مخلوط در طول 
زمان را به همراه دارند. بااين وجود درصورت عدم رعايت درصدها و زمان اختالط توصیه شده توسط تولیدکننده، اين 
مواد نیز به شکل قطراتی در ماتريس قیر مشکی يا بالعکس درخواهند آمد و اين موضوع، هدر رفتن منابع را به نحو 
ايجاد  قیر  رنگدانه در ساختار  پودر  يا  به کارگیری گرانول  تغییراتی که  به دلیل  به همراه خواهد داشت.  چشمگیری 
می نمايد و همچنین هزينه های قابل توجه به کارگیری مخلوط آسفالتی رنگی، استفاده از اين مخلوط صرفًا به صورت 

اليه ای سطحی توصیه می گردد.

تشکر و قدردانی. 7

بدين وسیله از توجه و پشتیبانی جناب آقای مهندس اياز امیر آبادی، سرکار خانم Piérard، جناب آقای مهندس 
سلیمانی، جناب آقای مهندس صاحب زمانی، جناب آقای مهندس شرف الدين و آقای مهندس میرسپاسی که با 
به اشتراک گذاشتن تجربیات خود، ما را در تهیه اين گزارش ياری نمودند، تشکر و قدردانی می گردد )ذکر اسامی 

به ترتیب حروف الفبا می باشد(.
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