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  چكيده
مدت بر خصوصيات آسفالت بازيافتي حاوي درصد باالي خرده آسفالت ضـايعاتي و  مدت و بلندتاثير پيرشدگي كوتاه در اين تحقيق

بخـش  مـاكزيمم  سازي شده با درصدهاي مختلف روغن خوراكي ضايعاتي مورد بررسي قرار گرفته اسـت. بـه ايـن منظـور،     جوان

آسفالتي با خرده آسفالت بازيافتي جايگزين شده و به مخلوط درصدهاي مختلفي از روغن خـوراكي   هاي بتن درشت دانه سنگدانه

مـدت  شدگي كوتـاه ها تحت شرايط پيردرصد (بر حسب وزن كل قير مخلوط) افزوده شده و مخلوط 10و  7، 4، 0ضايعاتي شامل 

ـ  اين ويژگيد ارزيابي قرار گرفت. مور هاآن زدگيشن و مارشال ،حجمي مدت قرار گرفته و خصوصياتو بلند دون ها در حالـت ب

 اسـتقامت ، VMA ،آسفالتي حاوي خرده آسفالت ضـايعاتي  نشان داد كه مخلوطها اند. نتايج آزمايشپيرشدگي نيز ارزيابي گرديده

روغـن ضـايعاتي ايـن     افـزايش بـا   ما اده با مصالح سنگي بكر دارد. از مخلوط كنترل ساخته شتري بيش زدگيشنو  رواني ،مارشال

هـا  مخلـوط  زدگـي شـن و  مارشـال  اسـتقامت ، VMA مـدت مدت و بلندشدگي كوتاهيابند. با اعمال شرايط پيرها كاهش ميويژگي

  شـدگي  تر است. بـا بررسـي شـاخص پيـر    مدت بيشدر پيرشدگي بلند تغييراتد كه مقدار نيابمي و رواني مارشال كاهشافزايش 

  باشد.  تر ميهاي باالي روغن خوراكي بيشهاي حاوي درصدمخلوط دگي دردست آمده، اثر پيرشه ب

  زدگيشنمارشال، خصوصيات حجمي، ضايعاتي،  خوراكيآسفالت بازيافتي، روغن  خردهپيرشدگي  هاي كليدي:واژه

  

  مقدمه -1
 كه است طبيعي فرآيندهاي از يكي آسفالتي مخلوط پيرشدگي

 هاي واكنش تحت لتيآسفا مخلوط در موجود قير آن طي

 تغييرات با را روسازي و گشته سختفيزيكي اثرات و شيميايي

 هاي جنبه از سازد. مي مواجهه دوام و ايسازه جهت از اي عمده

 شدن زياد از ناشي استحكام افزايش به توان مي پيرشدگي مثبت

 حساسيت افزايش به توان مي آن منفي هاي جنبه از و قير سختي

 Hawks et( نمود اشاره حرارتي و خستگي هاي ترك برابر در

al., 1993; Azimi Alamdari et al., 2019(.   
 توجه قابل افزايش پيرشدگي، عامل كنار در ديگر، سويي از

 و اجرا هاي روش كارگيري به عدم و محوري بار و ترافيك حجم

 و زودرس هاي خرابي ايجاد به منجر روسازي، نگهداري

 و مرمت است. شده كشور هاي راه يروساز سريع فرسودگي

 مصالح مصرف توجه قابل افزايش ،ها راه از دسته اين بهسازي

 ناشي آسفالت خرده مصالح گسترده حجم توليد و قير و سنگي

 طرف از .است داشته پي در را فرسوده هاي روسازي تراش از
 و حفظ ،مرغوب سنگي مصالح و قير منابع محدوديت ،ديگر

 و انرژي مديريت جايگزين، غيرقابل طبيعي منابع نگهداري

 شبكه نگهداري و توسعه زمهال روسازي؛ اليه اجراي هاي هزينه
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 زيست معضالت حل نيز و نوين هاي روش كمك به ها راه

 هاي آلودگي كاهش و فرسوده مصالح توليد از ناشي محيطي

 توليد در مصرفي هاي انرژي بازيابي و محيطي زيست
 هاي روسازي از حاصل آسفالتي هاي تراشه باشند. مي ضايعات

 ضايعاتي و پيرشده مواد ازجمله سازهاجوان پسماند و قديمي
 با راه حوزه متخصصين اخير سال چند در كه هستند بازيافتي
 جايگزين درصدد ها آن شيميايي و مكانيكي ارزيابي و مطالعه
 ند.باش مي بازيافت روش به بكر منابع و مصالح با ها آن نمودن

هاي فرسوده خرده آسفالت ضايعاتي در اثر تراشيدن اليه
نگهداري و بازسازي ايجاد آسفالتي روسازي در طي فرايند 

  تواند در د. اين مصالح به عنوان ضايعات ميگردمي
هايي دپو گردد و يا از آن استفاده مناسب گردد. دپوي محل

اين ضايعات عالوه بر آسيب به زيبايي محيط مشكالت 
ها از آن و آلودگي آب ست محيطي ناشي از خروج شيرابهزي

و خاك را به همراه خواهد داشت. بنابراين، به كار گيري اين 
ها به دليل كاهش عالوه بر كاهش هزينهمواد ضايعاتي 

گردد. مصرف مواد اوليه، باعث حفظ محيط زيست نيز مي
 1915اولين استفاده از خرده آسفالت ضايعاتي به سال 

گردد؛ اما، به دليل بحران انرژي و افزايش هزينه قير در  يبرم
، استفاده از آن افزايش چشمگيري پيدا كرد 1970سال 

(Sondag et al., 2002).  به خرده آسفالت ضايعاتي
عنوان پركننده، بخشي از مصالح سنگي و قير در ساخت 

اساس و زير هاي ها در اليهآسفالت جديد، به عنوان سنگدانه
اساس و يا در مصالح سنگي تثبيت شده استفاده گرديده 

هاي است. به كارگيري خرده آسفالت ضايعاتي در ساخت
هاي آسفالتي جديد باعث مي شود از منابع طبيعي و مخلوط

بكر كمتر استفاده شده و در هزينه و انرژي مصرف شده در 
با وجود مزاياي فرايند توليد و حمل آنها صرفه جويي نمود. 

زياد در به كارگيري از خرده آسفالت ضايعاتي، پيرشدگي قير 
ويسكوزيته شده و آن سختي و افزايش  سببموجود در آن 

 ,Veeraragavan(كند را مستعد ترك خوردگي مي

2016; Dhasmana et al., 2019(.  مطالعات گذشته
هايي با قير تر در مخلوطدهد كه استفاده از قير نرمنشان مي

ها به انتشار ترك كارآمد پيرشده در بهبود مقاومت مخلوط
در درصدهاي باال  تراز قير نرماستفاده چنين همنبوده و 

 موثرتر سازهاجواناستفاده از  حال، اين اقتصادي نبوده، با
 را پيرشده شيميايي قير و فيزيكي يويژگ دو هر چرا كه ستا

�Marبخشند (مي بهبودn et al., 2015; Dhasmana 

et al., 2019)  .(هاي غلبه بر ضعف آسفالت  يكي از راه
هايي است كه ساز در مخلوطبازيافتي، استفاده از عوامل جوان

حاوي درصد بااليي از خرده آسفالت ضايعاتي هستند. عامل 
شده به خواص اوليه شود خواص قير پيرساز باعث ميجوان

هاي  طي سال .)DeDene and You, 2014(آن بازگردد 
سازي گذشته از انواع مختلف مواد با پايه روغن براي جوان

استفاده  RAPهاي آسفالتي حاوي  قير پيرشده و مخلوط
روغن توان به  ها مي كننده گرديده است. از جمله اين جوان

، روغن موتور ضايعاتي )Borhan et al., 2007( سيلندر
)DeDene and You, 2014; Dokandari et al., 

2017; Jia et al., 2015; Zaumanis et al., 2014; 

Liu et al., 2019(روغن خوراكي ضايعاتي ، 
)Dokandari et al., 2017; Zaumanis et al., 

گريس خوراكي ضايعاتي، روغن آلي، عصاره  ،)2014
، )Zaumanis et al., 2014(، روغن تال مقطرآروماتيك، 
 ,Zamhari, Hermadi, and Fun( كاريروغن روان

 ،عصاره آروماتيك، روغن پارافين، روغن نفتنيك، )2009
 Ali et al., 2016; Hong et( اسيد اولئيكو روغن تال 

al., 2020(هاي زيستي، روغن ) Xu et al., 

2019;Zhang et al., 2019(  اشاره نمود. با توجه به
هاي اخير، ها در سالافزايش سطح تقاضا براي جوان كننده

مسئله هزينه تهيه اين مواد موضوع نگراني شده است. از اين 
رو، استفاده از مواد ضايعاتي به عنوان جوان كننده عالوه بر 

تر شدن بازيافت يط زيست باعث اقتصاديكمك به حفظ مح
گردد. يكي از اين مواد ضايعاتي كه قابليت استفاده به مي

از . باشدرا دارد روغن خوراكي ضايعاتي مي سازعنوان جوان
، روغن خوراكي ضايعاتي منازلمهمترين منابع توليد 

هرساله حجم  باشند.مي صنايع غذايي ها ورستورانها، هتل
  از روغن خوراكي ضايعاتي در دنيا توليد قابل توجهي 

شود. حجم ساليانه توليد روغن خوراكي ضايعاتي در چين مي
 Ahmed(ميليون گالن است  3ميليون و در آمريكا  826

and Hossain, 2020( .  در ايران نيز ساليانه يك ميليون
% از 20شود كه حدود هزار تن روغن خوراكي توليد مي 400

غن مصرف نشده، زائد يا سوخته به محيط آن به صورت رو
هاي خوراكي ضايعاتي دور ريز روغنگردد. مي زيست باز

روغنهاي  در هاي زيست محيطي است.يكي از دغدغه
ضايعاتي در اثر حرارت ديدن و تركيب شدن با اكسيژن و يا 

هاي آن تركيبات مختلف جديدي تجزيه برخي از مولكول
يط زيست رها شده و يا به تشكيل مي شود كه اگر در مح

درستي بازيافت نگردند پيامدهاي بسيار نامطلوبي را به همراه 
هاي ضايعاتي ايجاد خواهد داشت. يكي از اثرات منفي روغن

صفحات غير قابل نفوذ براي هوا و آب و ساير مواد معدني و 
هاي مفيد خاك مي باشد. جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم

ن در سطح آب حجم بسيار زيادي از آب به دليل پخش روغ
 گردد. همچنين، هاي ضايعاتي آلوده ميتوسط روغن

ها هاي ضايعاتي باعث افزايش هزينه تصفيه فاضالبروغن
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آوري و استفاده صحيح از اين خواهد شد. بنابراين، جمع
تواند گام مهمي در حفظ محيط زيست باشد. ضايعات مي

ها و كارخانجات توليد و هتلها برخي از كشورها رستوران
هاي ضايعاتي خود گردانند تا روغنمواد غذايي را موظف مي

آوري تحويل دهند. خانوارها را نيز هاي جمعرا به شركت
توان تشويق نمود كه روغن ضايعاتي را به طور جداگانه مي

هاي خوراكي آوري نموده و تحويل دهند. روغنجمع
وليد انواع مواد شيميايي، صابون ضايعاتي قابل استفاده در ت

تر و باشند. يافتن كاربردهاي اقتصاديسازي و خوراك دام مي
هاي روغن باشد.سازگارتر با محيط زيست داراي اهميت مي

 داده كه قابليت بازگرداندن نشان ضايعاتي خوراكي 

 ,.Zargar et al)شده را دارد هاي اوليه قيرهاي پيرويژگي

2012; Asli et al., 2014; Chen et al., 2014; 
Wen et al., 2013; Su et al., 2015; Eriskin et 

al., 2017, Wan Azahar et al., 2017).  مرور كاملي
هاي آسفالتي بر مطالعات انجام شده بر روي مخلوط

اهي ضايعاتي توسط احمد و جوانسازي شده با روغن گي
اه و رمضان سي )Ahmed and Hossain, 2020(حسين 

در . )Ramadhansyah et al., 2020و همكارانش (
هاي مارشال، كشش غيرمستقيم، روي  آزمايشتحقيقي 

گراد  درجه سانتي 135مدت در دماي  هاي پيرشده كوتاه نمونه
تأثير پيرشدگي  جهت بررسي هاي پيرشده بلندمدت و نمونه

 ها . نتايج آزمايشانجام شدهاي آسفالتي  روي عملكرد مخلوط
ها كه با روند پيرشدگي به دليل سخت شدن نمونه داد نشان

 مقاومت كششي مارشال، ، استقامتVMAفضاي خالي، 
 دنيابميو رواني مارشال، كاهش  VFA و افزايشغيرمستقيم 

(Sarsam and .Adbulmajeed, 2014) ايمطالعه 
 و شده بررسي تأثير روغن ضايعاتي خوراكي اصالحجهت 
د مقاومت مارشال و مدول نشده روي عملكر اصالح

. نتايج انجام شدهاي آسفالتي پيرشده  برجهندگي مخلوط
روغن ضايعاتي  درصد 5از آن بود كه با جايگزيني  حاكي

مقاومت مارشال و  ،شده بجاي قير بهينه خوراكي اصالح
 به هاي پيرشده بلندمدت نسبت مدول برجهندگي نمونه

 كه استفاده درحالي ؛هكنترل بهبوديافت و مدت هاي كوتاه نمونه

نشده به دليل مقادير  هاي خوراكي ضايعاتي اصالح از روغن
ها نتيجه  شود. آن باالي اسيديته سبب تضعيف عملكرد مي

عنوان جايگزين   توان به شده را مي گرفتند كه روغن اصالح
به دليل عملكرد باالتر در پيرشدگي نسبت به مخلوط   قير

اثر  نتايج بررسي .(Jaya et al.,2018) كنترل استفاده نمود
 طيف سنجي فوريه با استفاده ازسازها بر پيرشدگي قير جوان

با درجه  سازجوانقيرهاي پيرشده حاوي دهد كه نشان مي
تري نسبت پيرشدگي بيشتحت  ،ر با قير تازهبراب نفوذ تقريباً

 .(Ongle and Hugener, 2015)قرار دارند به قير تازه 
مكارانش نشان دادند كه روغن خوراكي اما، كنگ و ه

 Cong(دهد شدگي قير را افزايش ميضايعاتي مقاومت به پير

et al., 2020(  ارزيابي آزمايشگاهي خواص بتن آسفالتي
و درصدهاي  RAPدرصد از  75و  50، 25شامل درصدهاي 

عنوان   بهروغن خوراكي ضايعاتي درصد از  15و  10، 5
هاي مارشال، رواني،  ده از آزمايشعامل بازيافتي با استفا

خزش ديناميكي، رفتار خستگي در حالت  غيرمستقيم،كشش 
. نتايج حاكي از انجام شد حجمي تنش ثابت و خصوصيات

ها با  بهينه مخلوط  آن بود كه فضاي خالي و درصد قير
 افزايش RAPميزان افزايش با  وكاهش  افزايش درصد روغن

مقاومت كششي واني و يابد. استقامت مارشال، ر مي
 با افزايشيافته و  افزايش RAP با افزايش درصد  غيرمستقيم

 چنين مقاومت شيارشدگي هم يابد. مي كاهش درصد روغن،
يافته و با افزودن  افزايش RAPبا افزودن  در حالت كلي

چنين مقاومت به  هم يابد.روغن خوراكي ضايعاتي كاهش مي
افزايش و با افزايش درصد  RAPخستگي با افزايش درصد 

WVO يافته است كاهش )Taherkhani and Noorian, 

 قير اختالط فرآيند مكانيكي هايانجام آزمايش با .)2019
 نتايج. گرفت قرار ارزيابي مورد را بكر قير و پيرشده
 مخلوط در بكر قير و پيرشده قير كه نشان داد هاآزمايش
 آن دليل و شوندنمي يبترك كامل طور به بازيافتي آسفالتي

 كه است RAP در قير-فيلر يا قير-سنگدانه از هاييوجود توده
؛ كندمي روبرو مشكل با را كنندهجوان عامل يا بكر قير نفوذ

 اياليه تشكيل باعث بازيافتي آسفالت در جديد قير در نتيجه
با  هاييناحيه لذا، ؛شودمي قير- سنگدانه توده اطراف در

 وجود به بازيافتي مخلوط در )جديد قير( ايينپ ويسكوزيته
 دهدمي قرار تأثير تحت را آن مكانيكي خواص و آيدمي

)Oliver, 2011( .ي در مخلوط استفاده از مواد افزودن
هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. جنبهآسفالتي بايد از 

عليرغم انجام مطالعات مختلف بر روي اثرات استفاده از 
بر مشخصات بتن آسفالتي، اثر  وراكي ضايعاتيروغن خ

هاي شدگي كوتاه مدت و بلند مدت بر روي مخلوطپير
خوراكي ضايعاتي ن روغ خرده آسفالت بازيافتي و حاوي

با توجه به چنين هم مورد مطالعه قرار نگرفته است و
ساز، مقدار افزودني به نوع جوان كه وابستهتحقيقات گذشته 

سنگدانه/قير يا  هايي ازبه وجود تودهساز با توجه جوان
-تواند بر سرعت نفوذ و انتشار جوانمي RAPفيلر/قير در 

سازها در ميزان مشاركت قير پيرشده با قير بكر و اقتصادي 
نمودن ساز در جهت برابر و يا بهترنمودن ميزان مصرف جوان
  هاي بازيافتي نسبت به مخلوطمشخصات عملكردي 

مم مقدار در اين تحقيق ماكزيعمل نمايد؛ هاي كنترلي مخلوط
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نسبت به كل  RAPدرصد درشت دانه  RAP )96درشت دانه 
) با مينيمم نمودن 234مصالح درشت دانه حد مياني نشريه 

  جايگزين  هاي مصالح بكرريزدانه آن از ريزدانه
كه در تحقيقات قبلي انجام  هاي مصالح سنگي شددانهدرشت
ها مورد آن كانتابرومارشال و  و خصوصيات حجمي،نشده 

  . استشده ارزيابي قرار گرفته 
  
  
  

   اختالططرح و آزمايش مواد  -2
 مشخصات مواد و مصالح مصرفي -1- 2

 گرم، آسفالتي هايمخلوط ساخت پژوهش براي اين در 
استفاده شد كه اين قير از درجه نفوذي  85- 100 قير

 از برخي 1 لجدو پااليشگاه امام خميني شازند تهيه گرديد.
 شركت توسط كه دهدمي نشان را مصرفي قير مشخصات

 ساخت در استفاده مورد جديد سنگي مصالح .اندگرديده هيارا
با فيلر سيليسي  جنس سيليسي از بازيافتي آسفالتي مخلوط

زنجان  از شركت كه باشدمي(پودر سنگ مصالح سيليسي) 
 صالحم فني مشخصات. گرديد تهيه زنجان شهر در رهساز
 الزامات جوابگوي كه است شده هيارا 2 جدول در سنگي
   .باشدمي 234نشريه 

 مصالح جذب آب درصد و مخصوص وزننين همچ
 آسفالت خرده مصالح است. شده هيارا 3 جدول در سنگي

 خرده مصالح دپوي انبار از تحقيق اين در شده استفاده
اه كيلومتري آزادر 70راهدارخانه عدل ( در واقع آسفالت
 باشد صورتي بايد به شده تهيه نمونه .شد تبريز) تهيه- زنجان

 مشخصات در تغييرات تا باشد مصالح كل خواص معرف كه
 استفاده از با RAP مصالح قير درصد. يابد كاهش مصالح
 استاندارد با مطابق سانتريفوژ وسيله به آسفالت تجزيه روش

ASTM-D2172 اين  در. آمد دسته ب آزمايشگاه در
 از پس. شد استفاده حالل عنوان به بنزين از زمايشآ

بندي دانه و RAP  قير درصد سنگي، مصالح از قير جداسازي
 مصالح شكستگي درصد چنينهم و RAP سنگي مصالح
 نتايج كه گرديدند خاك تعيين مكانيك آزمايشگاه در سنگي

از روغن خوراكي ضايعاتي  است. شده هيارا 4جدول  در آن
وان كننده در اين تحقيق استفاده گرديده است. به عنوان ج

هاي گياهي روغن ضايعاتي مورد استفاده از ضايعات روغن
كه در آشپزخانه رستوران مركزي دانشگاه زنجان براي پخت 
و پز مورد استفاده قرار مي گيرد تهيه گريد. اين ضايعات در 
حال حاضر با ريختن در چاههاي فاضالب رستوران دور ريز 

هاي ضايعاتي ابتدا توسط فيلتر صاف گرديد گردد. روغنمي
تا خالصي هاي موجود در آن از برداشته شده و بر روي نتايج 
تاثير نداشته باشد. به همين منظور از صافي با قطر چشمه 

دستگاه استفاده از با ميليمتر استفاده گرديد.  0,3هاي حدود 
عيين تي تروغن ضايعااسيدهاي چرب  ،وماتوگرافي گازيكر

روغن ضايعاتي فيلتر شده و دستگاه  1شكل گرديد. 
از  دهد.نتايج را نشان مي 5و جدول  1كروماتوگرافي گازي

مطابق  234نامه آيين 4شماره  پيوسته بنديحد مياني دانه
ها استفاده بندي مرجع براي تمامي نمونهعنوان دانهه ب 2 شكل

بندي مصالح سنگي مبين دانه نيز 2 شكلچنين و هم گرديد
با  RAPو مصالح سنگي حاوي درشت دانه RAP دانه درشت

بندي مصالح حذف اثر ريزدانه خرده آسفالت بازيافتي در دانه
  است.هاي بازيافتي سنگي بكر در مخلوط

  

  

  

  

  

  

  مشخصات قير مصرفي .1جدول 

 °)C(نقطه اشتعال 

ويسكوزيته در 

  ) C(° )Pa.s( 135دماي
خاصيت انگمي 

)Cm(  
  )dmm(درجه نفوذ   °)C(قطه نرمي ن

310 271/0  150 2/47  90-91 
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  تحقيق اين در شده استفاده خوراكي ضايعاتي دستگاه كروماتوگرافي گازي و روغن .1 شكل

 مشخصات مصالح سنگي جديد .2جدول 

 
 آزمايش نتايج 

  مشخصه  آزمايش روش
 
 

 

 
 

  ماسه فيلر
 مخلوط

  دانه درشت
 
 _ 

63 
_ 

AASHTO-T176 يا ماسه ارزش 
 
 

  
 _ _ C 

AASHTO-T96 

 بندي دانه نوع

 روش به سايش مقابل در وزني افت درصد

  آنجلس لوس
 
 دور تعداد 500 _ _ 

 
 سايش درصد 16 _ _ 

 
 _ N.P _ 

AASHTO-T89,90 

 )PI( خميري دامنه

   اتربرگ حدود
 _ _

 
 )PL( خميري حد _ 

 
 )LL( رواني حد _ تعيين قابل غير _ 

 
 

 

_ 

 

_ 

 

98 

ASTM-D5821 

 جبهه يك در

  4 الك روي سنگي مصالح شكستگي درصد
 
 

 جبهه دو در 97

 
 سنگي مصالح از قير نازك فيلم جدايي 

 نگرديد. مشاهده
ASTM-D3625 جوشان آب از هاستفاد با سنگي مصالح قيري پوشش روي بر آب ريتأث 

 
 

  
 _ 

3/40  ASTM-C1252-C ريزدانه مصالح داري گوشه درصد )FAA( 
 
 

  
 _ 

50 ASTM-C25,575 سنگي مصالح سيليس درصد )Sio2( 
 
 

  
 _ 

47/3  
_ 

AASHTO-T27 ماسه نرمي ضريب 
 
 

  
 _ _ 

13 BS-812 تورق درصد 
 
 

  
 _ _ 

2/1  ASTM-D4791 دراز و پهن يها دانه درصد 
 
 

 
 
 

 

_ 
1 _ 

AASHTO-T104 

 ريزدانه

  سديم سولفات مقابل در وزني افت درصد
 
 دانه درشت 1 _ 
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  بكروزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگي  .3جدول  

 درصد

 آب جذب

  مخصوص) (وزن نسبي چگالي
  مشخصه

  ظاهري  حقيقي

5/1  648/2  76/2  8 شماره الك روي مانده سنگي مصالح 

9/1  605/2  74/2  200 شماره الك روي مانده و 8 شماره الك از شده رد سنگي مصالح 

 

_ 7/2  200 شماره الك از شده رد مانده سنگي مصالح 

635/2  سنگي مصالح مخلوط حقيقي مخصوص) (وزن نسبي چگالي 
Gsb 

  

 RAPمشخصات مصالح  .4جدول 

  آزمايش  آزمايش مورد استاندارد  آزمايش (درصد) نتايج محدوده (درصد)

 

_ 77/3  ASTM-D2172 
 دانه درشت در موجود قير درصد

RAP 

 ASTM-D5821 90  90 حداقل
   سنگي مصالح شكستگي درصد

 جبهه دو در

 

ضايعاتيخوراكي  روغن از شده استخراج چرب اسيدهاي .5جدول   

  نام اسيد چرب موجوددرصد 

83/0   2دو دكانوئيك اسيد 

96/1  3متيل تترا دكانوات 

39/28  4هگزا دكانوئيك اسيد 

92/60  5اكتا دكادينوئيك اسيد 

13/7  6متيل استارات 

77/0  7ايكوزانوئيك اسيد 
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 و بازيافتي بندي مصالح سنگي بكردانه .2شكل 

 هانمونه سازيآماده و اختالط طرح -2-2 

نوع  5هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل مخلوط

يك مخلوط كنترل كه متشكل از قير بكر و مصالح . باشندمي

سنگي سيليسي بكر بوده و در آن از خرده آسفالت ضايعاتي 

كنترل استفاده نگرديده است. اين مخلوط در اين مقاله با 

اوي خرده آسفالت شود. مخلوط ديگر حنشان داده مي

ضايعاتي بوده كه جايگزين بخش درشت دانه (مانده بر روي 

اند. اين مخلوط با متر) بتن آسفالتي گرديدهميلي 75/4الك 

R0 شود. سه مخلوط ديگر شامل ماكزيمم نمايش داده مي

و  7، 4ها به ترتيب دانه آسفالت ضايعاتي بوده و به آندرشت

ي اضافه گرديده است كه درصد روغن خوراكي ضايعات 10

 نشان داده  R10و  R4 ،R7در اين مقاله به ترتيب با 

هاي مورد نظر بر اساس نتايج تحقيقات قبلي درصدشوند. مي

)Taherkhani and Noorian, 2019(  انتخاب 

ها به روش مارشال طرح شده و مقدار قير مخلوطاند. گرديده

 ،لوط كنترلراي ساخت مخبها تعيين گرديد. بهينه آن

 درجه 170دماي  در ساعت 24 مدت به جديد هايسنگدانه

 دماي به رسيدن و مصالح شدن منظور خشك به گرادسانتي

 درجه 150دماي  تا قير و گرفتند قرار خانهگرم در نظر مورد

  بكر قير نظر مورد مقدار ادامه، در. شد گراد گرمسانتي

. گرفت انجام طاختال و شده اضافه جديد هايسنگدانه به

 مدت مصالح خرده آسفالتي به بازيافتي، هايبراي مخلوط

 داده حرارت گرادسانتي درجه 150دماي  در ساعت 5/1

 ضايعاتي، روغن حاوي بازيافتي هايدر مخلوط و شدند

خرده  مصالح  به ابتدا اختالط هنگام ضايعاتي هايروغن

 مصالح ،نآ با كامل اختالط از پس شدند و افزودهآسفالتي 

 كامل اختالط تا و شده افزوده ،شده گرم قير و جديد سنگي

 روش اين. شدند مخلوط قير با سنگي مصالح و پوشش

 گرفت انجام تحقيقات قبلي روش با مطابق اختالط

)Veeraragavan, 2016( . 

 و شده ريخته مارشال قالب درون هامخلوط نهايت در

 با هانمونه. گرفتند رقرا چكش مارشال زير تراكم انجام براي

 طرف هر به ضربه 75 با اتوماتيك مارشال چكش از استفاده

. شدند متراكم سنگين، ترافيك گرفتن شرايط نظر در با نمونه،

 بر و شده خارج قالب از ساعت 24 از بعد هانمونه سپس

 پيركردن .گرفت انجام نظر مورد هايآنها آزمايش روي

 آسفالتي مطابق با استاندارد ايه مخلوط بلندمدت و مدت كوتاه

AASHTO-R30
 جهت استاندارد، اين مطابق .فتانجام گر 

 در غيرمتراكم مخلوط مدت، كوتاه پيرشدگي سازي شبيه

 به و شده پهن سيني يك درون متر ميلي 50 تا 25 بين ضخامت

 سلسيوس درجه 135 دماي با محفظه يك در ساعت 4 مدت

سازي پيرشدگي در كل و به جهت يكنواخت گيرد مي قرار

 براي .شدمخلوط، هر يك ساعت يكبار مخلوط همزده 

 در كه سستي هاي نمونه ابتدا نيز بلندمدت پيرشدگي سازي شبيه

 همان در و شده متراكم بالفاصله بودند، پيرشده قبلي مرحله

 120 مدت براي و سلسيوس درجه 85 معادل دمايي با ولي آون،

   گردند. مي گذاري جاي ساعت

  

 ي انجام شدههاآزمايششرح  -3

هاي طبراي بررسي اثرات پيرشدگي بر عملكرد مخلو

آسفالتي گرم حاوي خرده آسفالت بازيافتي و روغن خوراكي 

ضايعاتي از خصوصيات حجمي، آزمايش مارشال و كانتابرو 

 شود. پرداخته ميشرح آن به  هاداماستفاده گرديد كه در 
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 خواص حجمي -1- 3

 روش با مطابق شده متراكم هايخلوطم مخصوص وزن

 وزن. شدند گيرياندازهASTM-D2726  استاندارد

 روش با مطابق چنينهم هامخلوط تئوري مخصوص حداكثر

 از استفاده با. شدند گيرياندازه ASTM-D2041استاندارد 

 خالي فضاي مقدار و Gmm و Gmb مخصوص، وزن

 )VMA( هاسنگدانه خالي فضاي درصد و )Va( هامخلوط

 .شدند تعيين )VFA( با قير پرشده خالي فضاي درصد و

  

 

 

  مارشال رواني و استقامت آزمايش -2- 3

 خواص تعيين منظوربه مارشال رواني و استقامت آزمايش

آزمايش  اين. شد انجام بازيافتي آسفالتي هايمخلوط مكانيكي

 ابتدا گرفت انجام ASTM-D1559 استاندارد روش طبق

 آب حمام در دقيقه 30 مدت به شكل اياستوانه هاينمونه

 سپس گرفتند، قرار گرادسانتي درجه 60 حرارت با درجه گرم

 مارشال آزمايش دستگاه هايفك بين و خارج آب از هانمونه

متر بر دقيقه ميلي 80/5با نرخ ثابت سرعت و داده شدند قرار

  نهايت، در. گرديد واقع فشار تحت گسيختگي لحظه تا

 استقامت( نمونه شدن گسيخته براي الزم نيروي ترينبيش

 شدند. گيرياندازه) رواني( قطري شكل تغيير و )مارشال

 

 

  

 آزمايش كانتابرو -3- 3

 Pan etها ( مخلوط تعيين مقاومت به شن زدگي جهت

al., 2018،( طبق خشك هاي نمونه براي كانتابرو آزمايش 

 هر از سه نمونه شد. مانجا NLT-352 NLT-362 استاندارد

 تهيه طرفين، به مارشال چكش ضربه 75 از استفاده با تركيب

 در ساعت 24 مدت به خشك شرايط تحت نمونه سه گشت.

 آوري، عمل از پس و گرفت قرار گراد سانتي درجه 25 دماي

 بدون آنجلس، لس دستگاه در مارشال اي استوانه هاي نمونه

 در دقيقه 10 مدت به دقيقه بر دور 30 سرعت با فلزي هاي گوي

 وزني افت آزمايش، پايان از پس و نموده دوران آزمايشگاه دماي

 ,.Tenza et al( گرديد محاسبه زير فرمول مطابق نمونه هر

2014(. 

 

�� =
(���)

�
∗ 100																																																																																																																												

)4(
 

CL: كانتابرو، وزني درصدافت A: نمونه، اوليه وزن:B  هستند نمونه نهايي وزن. 

  

 خصوصيات حجمي -1- 4                                                نتايج و مباحث -4

 UA )Unهاي پيرنشده با اختصار در اين بخش مخلوط

Agedمدت با اختصار هاي پيرشده كوتاه)، مخلوطSTA 

)Short Term Agingپيرشده بلندمت با  هاي) و مخلوط

بيان گرديده   )LTA )Long Term Agingاختصار 

، )Va( خالي فضاي درصد شامل حجمي پارامترهاي است.

 خالي مصالح فضاي و )VMA( سنگي مصالح خالي فضاي

آسفالتي با  هايمخلوط) VFA( قير با شده پر سنگي

شت دانه درصد در RAP )96ماكزيمم مقدار درشت دانه 

RAP  نسبت به كل مصالح درشت دانه حد مياني نشريه

هاي مصالح بكر ) با مينيمم نمودن ريزدانه آن از ريزدانه234

 ضايعاتي روغن وهاي مصالح سنگي شد دانهجايگزين درشت

 و قير برحسب وزن درصد 10 و 7، 4، 0مقادير  با گياهي

 زيابيار مورد ضايعاتي روغن و RAP بدون كنترل مخلوط

 6 تا 3 هايشكل در حجمي خصوصيات نتايج. گرفت قرار

مقادير حداقل و حداكثر  6تا  4در شكلهاي . است شده ارائه

نيز به صورت خطوط افقي  234الزام شده توسط آيين نامه 
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 مالحظه كه گونه ، همان4و3 شكلمطابق ترسيم گريده اند. 

 بدون بازيافتي هاي گردد، در حالت پيرنشدگي مخلوط مي

 مخلوط از تريبزرگ بهينه قير مقدار داراي ضايعاتي روغن

 در آن خالي فضاي درصد افزايش دليل به كه هستند، كنترل

 استفاده آن براي كنترل مخلوط بهينه  قير كه است هنگامي

 قيرهاي كه دهد مي نشان خالي فضاي درصد افزايش شود؛ مي

 شده سخت
RAP

 و شوند نمي تركيب جديد قير با طوركامل به 

 نتيجه در و كم كل مؤثر قير مقدار با مخلوط ايجاد به منجر

 همين به   (Zhang, 2010). شود مي مخلوط كارايي كاهش

 فضاي درصد جوابگوي تا يافت افزايش قير درصد منظور،

 مخلوط در ضايعاتي روغن از كه شرايطي در .باشد مجاز خالي

 روغن، بدون مخلوط به نسبت بهينه قير درصد شود مي استفاده

 قير درون به روغن نفوذ دليل به نيز موضوع اين يابد؛ مي كاهش

 RAP پيرشده قير مقدار مشاركت افزايش نتيجه در و پيرشده

 باعث كه است مخلوط كل مؤثر قير مقدار افزايش و مخلوط در

 شود مي آن تراكم راحتي و مخلوط كارايي افزايش

)Mogawer et al., 2013; Jia et al., 2015.(   

 تراكم دماي كاهش دليل به مدت كوتاه پيرشده هاي مخلوط در

 مواد تبخير و ها نمونه مدت كوتاه پيرشدگي آوري عمل از ناشي

 به  بلندمدت پيرشده هاي مخلوط در چنين هم روغني؛ سبك

 حداقل و شده ايجاد اكسيداسيون و گرم هواي گردش دليل

 و افزايش مؤثر قير حجم كاهش جهت در قير روغني مواد شدن

 در راستاي كه گرددمشاهده مي خالي فضاي فزايشا قير، سفتي

بكر فاقد  كه بر روي پيرشدگي مخلوط است گذشته هاي يافته

RAP انجام گرديده است )Sarsam and 

Adbulmajeed, 2014(. ضايعاتي خوراكي روغن واقع در 

 فرآيند زمان در و گشته پيرشدگي غير حالت در قير رواني سبب

 زمان در و گشته اختالط خشك (اختالط دليل به پيرشدگي

 مخلوط) با اختالط خشك (اختالط دليل به پيرشدگي فرآيند

 بيش  مقدار و گيرد مي قرار پيرشدگي عوامل تأثير تحت تر سريع

 افزايش سبب باال دماهاي تحت مدت طوالني در آن حد از

 در و قير بافت در حد زا بيش نفوذ و پيرشده قير با مشاركت

 نمودن روان و اكسيژن با تماس سطح افزايش به توجه با نتيجه

 از  نمايد. مي فراهم را تر بيش پيرشدگي مقدمات ،RAP قير

 حاوي هاي مخلوط گردد مي مشاهده ديگر طرف
RAP  بدون 

 دليل كه اند گرفته خود به را خالي فضاي در تغيير ترين كم روغن

 تازه قير با RAP پيرشده قير ادغام و وجود تأثير هب توان مي را آن

 تازه قير در پيرشده قير سختي تأثير سبب كه زمان گذشت با

 نمود عنوان پيرشدگي فرآيند در تأخير جهت در كه گشته

.(Daniel et al., 2013; Mazzoni .et al., 2018) 

 مقدار RAP افزودن با كه گردد مي مشاهده 5مطابق شكل 

 افزايش ها مخلوط (VMA) سنگي مصالح اليخ فضاي

 ;Jia et al., 2015) است قبلي هاي يافته با منطبق كه يابد مي

Daniel and Lachance, 2005; Solanki et al., 

2012) 
 درصد ،روغن افزودن با چنين، هم .

VMA كاهش 

 )Jia et al., 2015( قبلي محققين هاي يافته با كه يابد مي

 ثابت مخلوط هر براي تراكم ميزان كه جا نآ از .است هماهنگ

 تغييرات است، شده گرفته نظر در
VMA

 در تغييرات به 

 روغن افزودن سبب به قير شدن نرم چنين هم و قير ويسكوزيته

 .شوند مي داده نسبت روغن و پيرشده قير تركيبي اثرات و

 مشاركت افزايش دليل به تواند مي VMA كاهش براين، عالوه

 ,.Jia et al( باشد روغن افزودن اثر در مخلوط رد RAP قير

 مقادير 6). مطابق شكل 2015
VFA

 افزودن با نيز 
RAP

 

 Daniel( هستند قبلي هاي يافته با تطابق در كه يابند مي افزايش

Lachance, 2005; Solanki et al., 2012چنين ). هم 

 و شكنندگي و ترد سبب به پيري فرآيند گردد كه مي مشاهده

 افزايش سبب قير، نمودن سفت
VMA

 كاهش و 
VFA 

 در 

 هاي يافته در راستايگردد كه  مي پيرشدگي غير حالت با مقايسه

 RAPبكر فاقد  كه بر روي پيرشدگي مخلوط است گذشته

 ,Sarsam and Adbulmajeed( انجام گرديده است

   VFA و VMA مقادير تمامي حال اين با  .)2014

نامه در حالت پيرنشدگي  ينآي فني مشخصات محدوده در

 به ضايعاتي روغن كه دهند مي نشان مشاهدات اين .هستند

 بهبود سبب و كند مي عمل ويسكوزيته دهنده كاهش عامل عنوان

 ).Ji et al., 2016( گردد مي آسفالتي مخلوط كارايي
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   هادرصد قير بهينه انواع مخلوط .3شكل 

 

 هافضاي خالي انواع مخلوط .4شكل 

 

  درصد فضاي خالي مصالح سنگي .5شكل 

 

درصد فضاي خالي مصالح سنگي پر شده با قير .6شكل 
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  آزمايش مارشال -2- 4

 پيرشده و پيرنشده هاي نمونه مارشال استقامت نتايج -4-2-1

 بلندمدت و مدت كوتاه

 و پيرنشده هاي مخلوط مارشال استقامت نتايج 7 شكل

 كه گونه همان .دهد مي شانن را بلندمدت و مدت كوتاه پيرشده

 و بازيافتي آسفالت خرده حاوي هاي مخلوط گردد، مي مالحظه

 آسفالت حاوي مخلوط در موجود قير بيشتر سختي روغن بدون

 است بازيافتي
(Taherkhani and Noorian, 2019) .

با افزايش  كه استقامت مارشال گردد مي مالحظه چنين، هم

 با. است يافته كاهش ،قير شتربي شدن نرم دليل به درصد روغن

 استقامت حالت پيرنشده حداقلدر  ها مخلوط تمامي حال، اين

 هاي راه آسفالتي روسازي نامه آيين توسط شده تعيين مارشال

    .سازند مي برآورده را كيلوگرم 800 يعني )234 نشريه( ايران

 و قير شدن سفت علت به پيرشدگي اثر در  7شكل  به توجه با

 استقامت سنگدانه، و قير ميان پيوند شدن تر قوي هنتيج در

 در استقامت افزايش اين كه است يافته افزايش مارشال

 در راستاي كه است تر بيش بلندمدت پيرشده هاي نمونه

بكر فاقد  كه بر روي پيرشدگي مخلوط است گذشته هاي يافته

RAP ) انجام گرديده استSarsam and 

Adbulmajeed, 2014.(   

  

بلندمدت و مدت كوتاه پيرشده و پيرنشده هاي نمونه مارشال استقامت .7شكل   

  
بلندمدت و مدت كوتاه پيرشده و پيرنشده هاي نمونه مارشال رواني .8شكل   

 

 بلندمدت و مدت كوتاه پيرشده و پيرنشده هاي نمونه مارشال نسبت نتايج  .9 شكل
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 مدت و بلندمدت هاي پيرنشده و پيرشده كوتاه نهنتايج رواني مارشال نمو  -4-2-2

 را ضايعاتي هاي روغن و آسفالت خرده مصالح اثر  8 شكل

 و مدت كوتاه پيرشده  و پيرنشده هاي مخلوط رواني روي بر

  گردد، مي مالحظه كه گونه همان .دهد مي نشان بلندمدت

 هاي مخلوط رواني مقدار انتظار برخالف پيرنشده حالت در

 كنترل مخلوط از بيشتري مقادير داراي بازيافتي آسفالت حاوي

 ,.Izaks et al( است گذشته هاي يافته با مطابق كه هستند

 تحقيقات قبلي هستند نتايج خالف بر اما ،)2015

)Dokandari et al., 2017(اين تحقيق نتايج تفاوت دليل ؛ 

 مطالعه در كه است اين همكاران و دكانداري آقازاده هاي يافته با

 بهينه قير مقدار همكاران و دكانداري آقازاده توسط شده انجام

 كه حالي در است شده گرفته نظر در ثابت ها مخلوط تمامي براي

 شده گرفته نظر در ثابت تقريبا خالي فضاي مقدار تحقيق اين در

 حضور سبب به خالي فضاي افزايش و است
RAP

 افزودن با 

 هاي مخلوط در قير افزايش ن،بنابراي و است شده جبران قير

 حاوي
RAP

 افزايش نتيجه در و مخلوط نرمي افزايش باعث 

 كه دهند مي نشان چنين هم نتايج .است شده مارشال رواني مقدار

 اگرچه يابد؛ مي كاهش رواني مقدار ضايعاتي روغن افزايش با

 انتظار و گردد مي مخلوط شدن تر نرم باعث روغن از استفاده

كاهش  سبب روغن واقع در يابد. افزايش وانير كه رود مي

 دهد مي كاهش را رواني امر همين و شده پيوستگي قير

)Taherkhani and Noorian, 2019(. پيرشدگي اثر در 

 پيرنشده حالت به نسبت مارشال رواني و گشته سخت مخلوط

كه بر روي  است گذشته هاي يافته در راستاي كه يابد مي كاهش

انجام گرديده  RAPفاقد  بكر پيرشدگي مخلوط

 طبق بر . (Sarsam and Adbulmajeed, 2014)است

 حداكثر و حداقل )234 نشريه( ايران هاي راه روسازي نامه آيين

  پيرنشده هاي روسازي طراحي براي مجاز مارشال رواني

 مالحظه .هستند متر ميلي 3,5 و 2 ترتيب به سنگين ترافيك با

 بر قبول قابل محدوده در پيرنشده هاي مخلوط رواني شود مي

 تأثير و پيرشدگي روند ادامه با و هستند فني مشخصات اساس

 كاهش رواني بازيافتي، روغن هاي نمونه بر پيرشدگي تر بيش

  .يابد مي

  

 

 مدت و بلندمدت هاي پيرنشده و پيرشده كوتاه نتايج نسبت مارشال نمونه -4-2-3

   نرمي به شالمار استقامت تقسيم از مارشال نسبت

مقاومت  براي معياري عنوان به معموال و  آيد مي دسته ب

شود  مي استفاده دائمي تغيير شكل برابر ها در مخلوط

)Ameri et al., 2013اين مخالف محققان چه برخي ) اگر 

 نتايج و) Sengul et al., 2012( هستند عقيده

 خوبي به نسبت، كه اين است داده نشان آنان آزمايشگاهي

 استفاده قابل دائمي شكل تغيير برابر در مقاومت مقايسه براي

 نشان را ها مخلوط نسبت مارشال نتايج 9 شكل. نيست

آمده  دست به نرمي به مارشال استقامت تقسيم از كه دهد مي

با افزايش درصد روغن  شود، مالحظه مي كه گونه همان. است

ت تر شده است كه ناشي از تغييرا بيش مارشال نسبت

استقامت و رواني در صورت و مخرج كسر نسبت مارشال 

است كه نرخ تغييرات مخرج با افزايش درصد روغن با روند 

و نسبت به تغييرات افزايشي  ها تري نسيت به ساير نمونه بيش

صورت، كاهش يافته است كه سبب بزرگي كسر نسبت 

مارشال گرديده است. به عبارت ديگر پيرشدگي تأثير  

 هاي حاوي روغن، نسبت به بر رواني نمونهتري  بيش

 .است نهاده ها آن استقامت

  نتايج كانتابرو -3- 4

 هاي نمونه كانتابرو آزمايش از حاصل نتايج 10 شكل

 در درجه 25 دماي در بلندمدت و مدت كوتاه پيرشده و پيرنشده

 هاي نمونه شكل به توجه با دهد. مي نشان را خشك حالت

RAP باال سختي دليل به را وزني افت ترين بيش روغن بدون 

 زدگي شن برابر در ها آن مقاومت كاهش نمايانگر كه هستند دارا

 روغن افزايشكاهش درصد افت وزني با  با  چنينهم و است

 نمايانگر تر كم وزني ديگر افت عبارت به ومشاهده مي گردد 

است. با ادامه روند  زدگي شن برابر در نمونه بهتر مقاومت

ها به دليل زدگي نمونهافزايش افت وزني و شن رشدگيپي

در نتايج  .گرددمشاهده ميافت پيوستگي و چسبندگي 

هاي است كه تنها بر روي نمونه ايگذشته هاييافته راستاي

 PAV9 و  RTFO8هاي بكر پيرشده به روش حاوي قير

 انجام گرديده است
 )Pan et al., 2018(. 
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 يرشدگيهاي پنتايج شاخص -4- 4

 بلندمدت پيرشدگي نتايج تقسيم از پيرشدگي هاي شاخص

 به تعيين گرديدند كه پيرنشده هاي نمونه نتايج بر مدت كوتاه و

 ترتيب با
AI-STA

 و 
AI-LTA 

مقادير  .شوندنشان داده مي 

هاي پيرشدگي مربوط به استقامت مارشال، رواني شاخص

مايش زدگي حاصل از آزمارشال و شنمارشال، نسبت 

اند. نشان داده شده 14تا  11هاي كانتابرو به ترتيب در شكل

 پيرشدگي توان دريافت كهمي  14تا  11هاي به شكل توجه با

 گذاشته پيرنشده هاي نمونه روي بر را تأثير ترين بيش بلندمدت

  مشاهده  پيرشدگي تر بيش تأثير روغن افزايش با  و است

ايش درصد روغن در اثر و به عبارت ديگر با افز گرددمي

با توجه به  كه طوري به گرددپيرشدگي، تغييرات تشديد مي

 ضايعاتي، روغن درصد 10 حاوي مخلوط در 14شكل 

 تا مدت بلند پيرشدگي از بعد مخلوط به شن زدگي مقاومت

 پيرشدگي، بدون به شن زدگي مخلوط مقاومت برابر 5حدود 

افت وزني  بر شدگيپير تاثير چنين ميزانيابد؛ هممي كاهش

 است و آزمايش مارشال از بيش ناشي از آزمايش كانتابرو

هاي بازيافتي ترين تغييرات شاخص پيرشدگي در نمونهكم

  .شدبامي R0 متعلق به نمونه

 
 

هاي خشك حاصل از آزمايش كانتابروافت وزني نمونه .10شكل 

 

 

 ها ونهنم مارشال استقامت پيرشدگي هاي شاخص  .11 شكل
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ها نمونه مارشال رواني پيرشدگي هاي شاخص .12 شكل  

 

 ها نمونه مارشال نسبت پيرشدگي هاي شاخص .13 شكل

 

 

  هاي خشك حاصل از آزمايش كانتابروافت وزني نمونه پيرشدگي هاي شاخص  .14 شكل
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  گيرينتيجه -5
مدت بر مدت و بلنددر اين تحقيق تاثير پيرشدگي كوتاه

يات آسفالت بازيافتي حاوي درصد باالي خرده خصوص

سازي شده با درصدهاي مختلف آسفالت ضايعاتي و جوان

روغن خوراكي ضايعاتي مورد بررسي قرار گرفته است و 

بازيافتي بدون روغن  مخلوط نتايج زير حاصل گرديده است.

ترين درصد قير بهينه بوده و با افزايش درصد داراي بيش

 يابد.بهينه كاهش مي روغن مقدار قير

ها در حالت پيرنشده با افزايش درصد فضاي خالي نمونه - 

يابد؛ روغن كاهش يافته و با اعمال پيرشدگي، افزايش مي

ضايعاتي  روغن ترين درصدبيش كه نمونه حاويبطوري

 باشد.ترين فضاي خالي ميداراي بيش

 R0و نمونه  VFAو  VMAترين نمونه كنترل داراي كم - 

 VMAبوده و با افزايش روغن  VMAترين بيش داراي

روند پيرشدگي چنين با يابد و همافزايش مي VFAكاهش و 

VMA ها افزايش و نمونهVFA يابدها كاهش ميآن. 

بازيافتي فاقد روغن داراي بيشترين استقامت، رواني و نمونه  - 

و با افزايش  باشدنسبت مارشال در حالت پيرنشدگي مي

 ، رواني و نسبت مارشال كاهش يافته و روغن استقامت

چنين پيرشدگي سبب افزايش استقامت و نسبت مارشال و هم

 گردد. كاهش رواني مارشال مي

 ترين افت وزني و بازيافتي فاقد روغن داراي بيشنمونه  - 

باشد و با افزايش زدگي ميترين مقاومت در برابر شنكم

چنين د و هميابزدگي افزايش ميروغن مقاومت به شن

  گردد.زدگي ميپيرشدگي سبب كاهش مقاومت به شن

افت وزني  و خصوصيات مارشال بر پيرشدگي تاثير ترينكم - 

 كه است مخلوطي به مربوط حاصل از آزمايش كانتابرو

 استفاده سازجوان از و بوده ضايعاتي آسفالت خرده حاوي

  .است نشده

 مدت بلند يرشدگيپ تاثير از مدت كوتاه پيرشدگي تاثير ميزان - 

  .است كمتر زدگيشن و خصوصيات مارشال بر

 افزايش با مطالعه مورد خصوصيات بر پيرشدگي تاثير ميزان - 

 حاوي مخلوط در كه طوري به. يابدمي افزايش روغن درصد

 زدگيبه شن مقاومت ضايعاتي، روغن ترين درصدبيش

به  مقاومت برابر 5حدود  تا بلند پيرشدگي از بعد مخلوط

  . يابدمي كاهش پيرشدگي بدون زدگي مخلوطشن

 افت وزني ناشي از آزمايش كانتابرو بر پيرشدگي تاثير ميزان -

  . است آزمايش مارشال از بيش

نسبت  RAPدرصد ماكزيمم درشت دانه 96در اين تحقيق از  - 

 57به كل مصالح درشت دانه استفاده گرديده كه سبب كاهش 

 بدون آن گرفتن نظر با هاي مصالح سنگي ودرصدي هزينه

 36 و 28 جوييصرفه سبب روغن درصد چهار با و روغن

 كنترلي نمونه بهينه قير درصد به نسبت بهينه قير درصدي

 .گردد مي

 

  هانوشتپي -6

1- Gas Choromatography Mass 

Spectrometry 

2- Dodecanoic Acid 

3- Methyl Tetra Decanoate 

4- Hexadecanoic Acid 

5- Octadecadienoic Acid 
6- Methyl Stearate 

7- Eicosanoic Acid 

8- Rolling Thin Film Oven Test 
9- Pressure Aging Vessel 

 مراجع -7

-Ahmed, R. B., & Hossain, K., (2020), 

“Waste cooking oil as an asphalt rejuvenator: 

A state-of-the-art review”, Construction and 
Building Materials, 230, 116985. 

 

-Ali, A. W., Mehta, Y. A., Nolan, A., Purdy, 

C., & Bennert, T., (2016), “Investigation of 

the impacts of aging and RAP percentages on 

effectiveness of asphalt binder 

rejuvenators”, Construction and Building 

Materials, 110, pp.211-217.  

-Ameri, M., Hesami, S., & Goli, H., (2013), 

“
Laboratory

 
evaluation

 
of

 
warm

 
mix

 
asphalt

 

Izaks, R., Haritonovs, V., Klasa, I., & 

Zaumanis, M., (2015), Hot mix asphalt with 

high
 
RAP

 
content,

 
Procedia

 
Engineering,

 
114,

 

pp.676-684.  

-Mixtures
 
containing

 
electric

 
arc

 
furnace

 

(EAF)
 
steel

 
slag,

 
Construction

 
and

 

Building
 
materials,

 
49, pp.611-617. 

-Asli, H., et al., (2012), “Investigation on 

physical properties of waste cooking oil–

rejuvenated bitumen binder”, Construction 



 1401، تابستان 71فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره دوم، شماره 

76 

 

and Building materials, 37, pp.398-405. 

-Azahar, W. N. A. W., et al., (2017), 

“Mechanical performance of asphaltic 

concrete incorporating untreated and treated 

waste cooking oil”, Construction and 

Building materials, 150, pp.653-663. 

-Azimi Alamdary, Y., Singh, S., & Baaj, H., 

(2019), “Effect of aggregates containing iron 
sulphide on asphalt ageing”, Road Materials 

and Pavement Design, pp.1-16. 

-Borhan, M. N., Suja, E., Ismail, A., & 

Rahmat, R. A. O., (2007), “Used Cylinder 

Oil Modified Cold—Mix Asphalt 

Concrete”, Journal of Applied 

Sciences, 7(22), pp.3485-3491.  

-Chen, M., et al., (2014), “Physical, chemical 

and rheological properties of waste edible 
vegetable oil rejuvenated asphalt binders”, 

Construction and Building materials, 66, 

pp.286-298. 

-Cong, P., Chen, B., & Zhao, H., (2020), 

“Coupling effects of wasted cooking oil 

and antioxidant on aging of asphalt 

binders, International Journal of 

Pavement Research and Technology, 
13(1), pp.64-74. 
-Daniel,

 
J.

 
S.,

 
&

 
Lachance,

 
A.,

 
(2005),

 

“Mechanistic and volumetric properties of 

asphalt mixtures with recycled asphalt 

pavement”,
 
Transportation

 
Research

 
Record,

 

1929(1), pp.28-36. 

-Dhasmana, H., Hossain, K., & Karakas, A. 

S., (2019), “Effect of long-term ageing on the 

rheological properties of rejuvenated asphalt 

binder”, Road Materials and Pavement 

Design, pp.1-19. 

-DeDene, C. D., & You, Z. P., (2014), “The 

performance of aged asphalt materials 

rejuvenated
 

with
 

waste
 

engine
 

oil”,
 

International
 
Journal

 
of

 
Pavement

 
Research

 

and Technology, 7(2), pp.145-152. 

-Dokandari,
 
P.

 
A.,

 
Kaya,

 
D.,

 
Sengoz,

 
B.,

 
&

 

Topal,
 
A.,

 
(2017),

 “
Implementing

 
waste

 
oils

 

with reclaimed asphalt pavement”, In 

Proceedings
 
of

 
the

 
2nd

 
World

 
Congress

 
on

 

Civil,
 

Structural
 

and
 

Environmental
 

Engineering (CSEE’17), pp. 1-12. 

-Epps Martin, M., Zhou, F., Arambula, E., 

Park, E. S., Chowdhury, A., Kaseer, F., & 

Glover, C., (2015), “The Effect of Recycling 

Agents on Asphalt Mixtures with High RAS 

and RAP Binder Ratios”, Phase I Interim 
Report. Transportation Research Board, 

Washington, DC.  

-Eriskin, E., Sebnem Karahancer, S., Terzi, 

S., Saltan, M., (2017), “Waste frying oil 

modified bitumen usage for sustainable hot 

mix asphalt pavement”, Archives of Civil 

and Mechanical Engineering, 17(4),  

pp.863-870. 

-Hawks, N. F., Teng, T. P., Bellinger, W. Y., 

Rogers, R. B., Baker, C., Brosseau, K. L., & 

Humphrey, L. C., (1993). Distress 

identification manual for the long-term 

pavement performance project. Strategic 

Highway Research Program, SHRP-P-338, 

15, pp.375-379. 

  -Hong, W., Mo, L., Pan, C., Riara, M., Wei, 

M., & Zhang, J., (2020), “Investigation of 

rejuvenation and modification of aged 

asphalt binders by using aromatic oil-SBS 
polymer blend”, Construction and Building 

Materials, 231, 117154. 

-Jaya,
 
R.

 
P.,

 
Lopa,

 
R.

 
S.,

 
Hassan,

 
N.

 
A.,

 

Yaacob, H., Ali, M. I., Hamid, N. H. A., & 

Abdullah, M. E., (2018), “Performance of 

Waste
 
Cooking

 
Oil

 
on

 
Aged

 
Asphalt

 
Mixture.

 

In E3S Web of Conferences, Vol. 65,  

pp. 02002, EDP Sciences. 

-Ji,
 
J.,

 
Yao,

 
H.,

 
Suo,

 
Z.,

 
You,

 
Z.,

 
Li,

 
H.,

 
Xu,

 
S.,

 

&
 
Sun,

 
L.,

 
(2016),

 “
Effectiveness

 
of

 
vegetable

 

oils as rejuvenators for aged asphalt binders”, 

Journal
 
of

 
Materials

 
in

 
Civil

 
Engineering,

 

29(3),
 
D4016003. 

-Jia, X., Huang, B., Moore, J. A., & Zhao, S. 

(2015),
 “
Influence

 
of

 
waste

 
engine

 
oil

 
on

 

asphalt
 
mixtures

 
containing

 
reclaimed

 
asphalt

 

pavement”, Journal of Materials in Civil 

Engineering,
 
27(12),

 
04015042. 

-Kumar
 
Veeraragavan,

 
R.,

 
(2016),

 
“An

 

investigation of the performance of hot mix 

asphalt
 
(HMA)

 
binder

 
course

 
materials

 
with

 

high
 

percentage
 

of
 

reclaimed
 

asphalt
 

pavement (RAP) and rejuvenators”. 

-Liu, S., Peng, A., Zhou, S., Wu, J., Xuan, 

W., & Liu, W., (2019), “Evaluation of the 
ageing behaviour of waste engine  

oil-modified asphalt binders”, Construction 

and Building Materials, 223, pp.394-408. 

-Mazzoni, G., Bocci, E., & Canestrari, F., 

(2018), “Influence of rejuvenators on bitumen 

ageing
 
in

 
hot

 
recycled

 
asphalt

 
mixtures”,

 

Journal of Traffic and Transportation 



 1401، تابستان 71فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره دوم، شماره 

77 

 

Engineering
 

(English
 

Edition), 5(3),  
pp.157-168. 

-Mogawer,
 
W.

 
S.,

 
Booshehrian,

 
A.,

 
Vahidi,

 
S.,

 

&
 
Austerman,

 
A.

 
J.,

 
(2013),

 “
Evaluating

 
the

 

effect of rejuvenators on the degree of 

blending
 
and

 
performance

 
of

 
high

 
RAP,

 
RAS,

 

and
 
RAP/RAS

 
mixtures”,

 
Road

 
Materials

 
and

 

Pavement Design, 14(sup2), pp.193-213. 

-Oliver, J. W. H., (2011), “The influence of 

the binder in RAP on recycled asphalt 
properties”, Road Materials and Pavement 

Design. Taylor & Francis, 2(3), pp. 311–325. 

-Ongel, A. and Hugener, M., (2015), “Impact 

of rejuvenators on aging properties of 

bitumen’,Construction and Building 

Materials”, Elsevier, 94, pp. 467–474.  

-Pan, P., Kuang, Y., Hu, X., & Zhang, X., 

(2018), “A comprehensive evaluation of 

rejuvenator on mechanical properties, 

durability,
 
and

 
dynamic

 
characteristics

 
of

 

artificially aged asphalt mixture”, Materials, 

11(9), 1554. 

-Sarsam, S. I., & Adbulmajeed, S. M., (2014), 

“Influence of aging time on asphalt pavement 

performance”, Journal of Engineering, 20(12), 

pp.1-12. 

-Sengul, C. E., Aksoy, A., Iskender, E., & 

Ozen, H., (2012), “Hydrated lime treatment of 

asphalt
 
concrete

 
to

 
increase

 
permanent

 

deformation
 
resistance”,

 
Construction

 
and

 

Building Materials, 30, pp.139-148. 

-Sias Daniel, J., Gibson, N., Tarbox, S., 

Copeland,
 
A.,

 
&

 
Andriescu,

 
A.,

 
(2013),

 “
Effect

 

of long-term ageing on RAP mixtures: 

laboratory evaluation of plant-produced 

mixtures”,
 
Road

 
Materials

 
and

 
Pavement

 

Design, 14(sup2), pp.173-192. 

-Solanki, P., Hossain, Z., Zaman, M., & Adje, 

D.,
 
(2012),

 “
Volumetric

 
and

 
mechanistic

 

characteristics of asphalt mixes containing 

recycled asphalt pavement”, In GeoCongress 

2012:
 
State

 
of

 
the

 
Art

 
and

 
Practice

 
in

 

Geotechnical Engineering, pp. 3709-3718. 

-Sondag, M. S., Chadbourn, B. A., Drescher, 

A., Bruce A. Chadbourn, A., and Drescher, 

A., (2002), ‘Investigation of recycled asphalt 

pavement (RAP) mixtures’, Report No. 

MN/RC-2002-15, Minnesota Department of 
Transportation, St. Paul, MN. 

-Su, J.F., Qui, E., Schlangen, W.Y.Y., 

(2015), “Investigation the possibility of a 

new approach of using microcapsules 

containing waste cooking oil: In situ 

rejuvenation for aged bitumen”, Construction 

and Building materials, 74, pp.83-92. 
 

-Taherkhani, H.,
 
&

 
Noorian,

 
F.,

 
(2019),

 

“Laboratory investigation on the properties of 

asphalt
 
concrete

 
containing

 
reclaimed

 
asphalt

 

pavement and waste cooking oil as recycling 

agent”,
 
International

 
Journal

 
of

 
Pavement

 

Engineering, pp.1-11. 

-Tenza-Abril, A. J., Saval, J. M.,
 
&

 
Cuenca,

 
A.

 

(2014), “Using sewage-sludge ash as filler in 

bituminous
 
mixes”,

 
Journal

 
of

 
Materials

 
in

 

Civil Engineering, 27(4), 04014141. 

 -Wen, H., Bhusal, S. and Wen, B., (2012), 

“Laboratory evaluation of waste cooking  

oil-based bioasphalt as an alternative binder 

for hot mix asphalt”, Journal of Materials in 

Civil Engineering, 25(10), pp.1432-1437. 

-Xu, G., Yu, Y., Wang, T., Chen, X., & 

Yang, J., (2019), “Rejuvenating Mechanism 

of Aged Asphalt with Bio-Rejuvenator from 

Micro Aspect”, In CICTP 2019, pp. 975-986. 

 -Zamhari, K. A., Hermadi, M., and Fun, C. 

W., (2009), ‘Characteristics of rejuvenated 

bitumen with used lubricating oil as 

rejuvenating agent’, International Conference 

On Sustainable Infrastructure And Built 

Environment In Developing Countries”, 

Bandung, West Java, Indonesia. 

 -Zaumanis, M., Mallick, R. B., Poulikakos, 

L., & Frank, R., (2014), “Influence of six 

rejuvenators on the performance properties of 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) binder 

and100%recycledasphaltmixtures”, Construct

ionandBuilding Materials, 71, pp.538-550.  

 -Zargar, M., Ahmadinia, E., Asli, H., Karim, 

M.R., (2012), “Investigation of the 

possibility of using waste cooking oil as a 

rejuvenating agent for aged bitumen”, 

Journal of hazardous materials, 233,  

pp.254-258. 

 -Zhang, J., (2010), “Effects of warm-mix 

asphalt
 

additives
 

on
 

asphalt
 

mixture
 

characteristics and pavement performance”. 

 -Zhang, R., You, Z., Wang, H., Ye, M., Yap, 

Y. K., & Si, C., (2019), “The impact of  

bio-oil as rejuvenator for aged asphalt 

binder”, Construction and Building 

Materials, 196, pp.134-143. 
 
 



TRJ 

No.71 

78 

Investigating the Effects of Ageing on the Properties  

of Hot Mix Asphalt Containing High Content of Reclaimed 

Asphalt Pavement Content and Waste Cooking Oil 
 

 

 
Hasan Taherkhani, Associate Professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran. 

 

Meysam Abbasi, M.Sc., Student, University of Zanjan, Zanjan, Iran. 

 

E-mail: taherkhani.hasan@znu.ac.ir 

 

Received: October 2021- Accepted: May 2022 

 

 

ABSTRACT 

In this study the effect of short and long term aging on the properties of recycled asphalt 

containing high percentage of reclaimed asphalt pavement (RAP) and rejuvenated by different 

dosages of waste cooking oil has been investigated. The coarse fraction of virgin aggregates 

was replaced with RAP, and the mixtures were rejuvenated by adding 0, 4, 7 and 10% (by the 

weight of total binder) of waste engine oil. The mixtures were short and long term aged and 

the volumetric properties; Marshall stability and flow and weight loss in Cantabro test were 

evaluated for the unaged and aged mixtures. Results reveal that the mixture containing RAP 

and without rejuvenation has higher VMA, Marshall Stability, flow and weight loss in 

Cantabro test than the mixture made of virgin aggregates. The properties decrease with 

increasing oil content. Short term and long term ageing result in increase of VMA, Marshall 

Stability and weight loss, and decrease of flow, with higher changes by long term ageing. 

Evaluation of ageing indices reveals that the effect of ageing increases with increasing oil 

content. 
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