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 چکيده
 نگهداري و بهره برداري هزينه هاي افزايش و طرف يك از ترافيك رشد بالطبع و جمعيت رشد دليل به امروزه

رويه  عمر افزايش منظور به راه حل هايي يافتن جهت در تحقيقات و مطالعات انجام ديگر طرف از راه ها از

 تغييرات خصوص به و سنگين محوري بارهاي و زياد ترافيك ابربر در مقاوم رويه هاي اجراي آسفالتي ، هاي
 .مي نمايد ضروري را نقليه وسايل تردد براي ايمن رويه هاي نمودن فراهم و دما

 حدود كه مخلوط كل از توجهي قابل سهم بودن دارا دليل به ماستيك آسفالت مخلوط هاي در فيلر نقش

 فيلر نوع و مقدار به بسته و مي باشد كننده تر تعيين و تر شاخص مي گردد شامل را بيشتر يا و درصد ۲۰
 شكل پذيري و رواني مشخصات همچنين و ماستيك آسفالت مكانيكي مقاومت و باربري توان استفاده ، مورد

 .مي باشد توجه قابل تاثير تحت باال محيطي دماي و سنگين بارگذاري خصوص شرايط به آن

 و تنظيم نحوي به ريزدانه و دانه درشت سنگي مصالح دانه بندي نحنيم متداول آسفالتي مخلوط هاي در
 موادي و فيلر مصالح دانه بندي موارد اين در و آمده دست به سنگي مصالح تراكم حداكثر كه ميگردد كنترل

 سنگي مصالح دانه بندي ماستيك آسفالت مخلوط در .نمي گردد كنترل باشند شده رد ۲۰۰ نمره الك از كه
 مصالح دانه بندي منحني قير و فيلر درصد به توجه با بلكه نمي شود تنظيم تراكم حداكثر به سيدنر براي

 ذرات كه فرض مي كند فيلر تئوري مي شود. مكانيزم تنظيم نياز مورد تراكم حداكثر به رسيدن براي سنگي
 مي شود. گرفته بكار تراكم حداكثر به رسيدن براي سنگي مصالح بين خالي فضاي پركردن براي فيلر

 بدين و داده افزايش را يكديگر به سنگدانه ها تماس نقاط خالي ، پركردن فضاهاي با فيلر ذرات همچنين
 .مي دهد افزايش را آسفالتي مخلوط باربري توان و مقاومت طريق

مخلوط  مكانيكي مشخصات و رفتار بر درشت دانه سنگي مصالح بودن گوشه دار و هندسي مشخصات تاثير

 حالي در است. گرفته قرار تاكيد و مطالعه مورد گذشته دهه هاي طي زيادي محققين توسط آسفالتي ايه

 مي گذارد مخشصات تاثير مخلوط باربري توان بر مستقيما درشت دانه سنگي مصالح هندسي نامنظمي كه

مخلوط  رفتار بر فيلر  قير مالت ايجاد و قير مشخصات تغيير طريق از و غيرمستقيم طور به فيلر هندسي

 .مي گذارد تاثير آسفالتي هاي
 گرديده مستغرق ماستيك مالت يك درون سنگي مصالح ماستيك آسفالت مخلوط در تحقيق اين اساس بر
 مصالح كه است دليل بدين .ميباشد ماستيك مالت يا و فيلر و قير مالت يكديگر به آنها اتصال عامل و

 و بوده برخوردار دوم رتبه از ولي باشند مي اهميت داراي چهگر ماستيك آسفالت هاي مخلوط در سنگي
 به فيلر و قير مالت فني مشخصات را ها مخلوط نوع اين رفتاري و مكانيكي مشخصات تعيين در اول نقش
 .دارد عهده

 .خالي، فيلر مخلوط آسفالتي ، آسفالت ماستيك ، فضاي :يديکل واژگان
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 سعيد حسيني عچرشي 

 .كارشناس ارشد مهندسي عمران ، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 

 نام نويسنده مسئول:

 سعيد حسيني عچرشي
 

 خصوصيات در آن هندسي مشخصات فيلر و تأثير نقش

 ماستيك آسفالت مخلوط
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 مقدمه
 مي ايفاء منطقه در را بسزايي نقش ارتباطي راه هاي لحاظ از اروپا و ميانه آسياي ترانزيت مسير در نگرفت قرار دليل به ايران كشور

 هوايي و آب تنوع به توجه با است آسفالتي نوع از كشور راه هاي تمامي روسازي تقريباً نفتي منابع به ارزان و آسان دسترسي علت نمايد به

 هاي هزينه افزايش و ترافيك رشد به نظر و پارامترها اين به آسفالتي مخلوط هاي كيفيت و عمر دنبو وابسته و كشور جغرافيايي موقعيت و

 ضروري رطوبت و دما تغييرات و سنگين محوري بارهاي و حجيم هاي ترافيك برابر در مقاوم هاي رويه اجراي و طراحي نگهداري ، و ساخت

 مرتفع نقاط از مجموعه اي و بوده متنوع بسيار توپوگرافي و اقليمي شرايط با مناطق داراي كه است پهناوري سرزمين ايران باشد. كشور مي

 مناطق و كويري دشتهاي همچنين و كشور شرق و جنوب در گرمسير و كوهستاني يا و كشور غرب و شمال در سردسير كوهستاني و

 وجود دليل به و بوده مناطق بين دسترسي عامل عمده ترين ،ارتباطي  شوسه راه هاي .باشد مي متنوع بسيار هوايي و آب شرايط با جلگهاي

  .مي گردد روكش آسفالت با اصلي راه هاي تمامي تقريباً قير ارزاني و كشور در خام نفت غني منابع

 

 ماستيك مکانيکي مخلوط آسفالت خصوصيات
 يكديگر با سانتيگراد درجه ۲۰۰-۲۲۰دماي در و معين نسبت هاي با كه قير و فيلر سنگي ، مصالح از است مخلوطي ماستيك آسفالت

 ماستيك مالت و درشت دانه سنگي مصالح فاز دو از كلي طور به ماستيك مي دهند آسفالت تشكيل را همگن ماده يك و گرديده مخلوط

 (.7مي باشد) وابسته ماستيك مالت ويژگي هاي و خصوصيات به مخلوط رفتار در عمده نقش كه است شده تشكيل

 كه ماستيك مالت مي باشند. دوم اولويت در آسفالت نوع اين در ولي بوده اهميت داراي گرچه درشت دانه سنگي مصالح هايويژگي 

 مخلوط اين در استفاده مورد فيلر و قير مصرف مي شود. ميزان تشكيل فيلر و قير تركيب از مي رود بكار سنگي مصالح اتصال عامل عنوان به

 ناپذير نفوذ نظير ماستيك آسفالت ذاتي ويژگي هاي مي باشد. برخوردار باالتري توجه قابل درصد از آسفالتي مخلوط هاي ساير به نسبت

 ماستيك آسفالت كه گرديده موجب خارجي عوامل و جوي عوامل مقابل خوب بخصوص در بسيار پايداري و دوام داشتن ، باال مقاومت بودن ،

 و درياچه هاي حوضچه ها همچنين و زميني مخازن و كانال ها نظير آبي سازه هاي نمايد. در پيدا كاربرد صنايع از بسيار وسيعي محدوده در

لوله  نمودن اندود جهت صنايع استفاده مي گردد. در سطوح آب بندي جهت ايزوالسيون اليه عنوان به ماستيك آسفالت از آب ذخيره سازي

 در مي گردد. استفاده ماستيك آسفالت از جوي عوامل و خاك در مجاورت ه هالول خوردگي از جلوگيري و گاز و نفت آب ، انتقال هاي

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد تفصيل به بعدي بخش هاي در كه دارد ويژه اي كاربرد نيز هوايي روكش پل هاي همچنين و راهسازي صنعت

 

 مزيت هاي مخلوط آسفالت ماستيك
 فضاي داراي مخلوط تنها نه كه مي گردد موجب كه مي باشد كردن اجرا و پخش نگامه آن بودن سيال مخلوط اين مزيت هاي از يكي

 خالي فضاي درصد ۵ تا ۳ داراي حداقل نيز زدن غلتك از بعد حتي كه گرم آسفالت هاي ساير برخالف بلكه باشد صفر به نزديك خالي

 معضالت از يكي شده خراب روسازي هاي ترميم و لكه گيري و راتتعمي كه اين به توجه با بنابراين .باشد نداشته زدن غلتك به هستند نياز

 با ميباشد آورد ، خواهد بار به ترافيكي عديده مشكالت نقليه وسايل تردد قطع كه پرترافيك مناطق در بخصوص راه نگهداري به مربوط

 دارا دليل به همچنين .مي باشد امكانپذير هيتوج قابل كيفيت و سرعت با روسازي معايب رفع عمليات اجراي ماستيك آسفالت از استفاده

 لكهگيري محل در مناسبي و قوي اتصال قديمي آسفالت فرج و خلل داخل به آن نفوذ و ماستيك آسفالت در فيلر و قير باالي درصد بودن

 .آمد خواهد وجود به
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 (1-1جدول)

 

 (2-1جداول)

 

 (3-1جداول)

مي  واقع استفاده مورد خيابان ها روكش جهت محدود و پراكنده بطور ۱۹۵۰ سال هاي از قبل تا ماستيك آسفالت آلمان كشور در

 آسفالت از استفاده مكانيزه وسعت ماشين آالت از استفاده با مخلوط نوع اين اجراي و پخش سيستم اصالح دليل به آن از بعد ولي گرديد

 .گرديد روكش ماستيك آسفالت با اتوبان ها از كيلومتر ۲۵۰۰ از يشب آن از بعد سال هاي در كه بطوري يافته چشم گيري گسترش ماستيك

 سطحي معايب نواقص و دچار زياد قدمت دليل به كه قديمي بتوني صلب روسازي هاي روي بر ماستيك آسفالت مخلوط هاي كشور اين در

 روسازيهاي يا و شده تثبيت خاك اليه هاي روي بر ماستيك آسفالت مخلوط هاي همچنين مي گرديد اجرا و پخش بودند شده زيادي عمق و
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 گرم ، آسفالتي مخلوط نوع اين كاربرد از آمده بدست تجربيات تمام است در گرفته قرار استفاده مورد روكش عنوان به قديمي آسفالتي

 تقسيم بندي همچنين و نديدانه ب از نمونه هايي .است بوده بهره برداري سخت شرايط در حتي خوبي بسيار دوام و پايداري داراي روسازي

 شده ( ارائه6-۱( الي )4-۱جداول ) در گرفته است قرار استفاده مورد آلمان كشور در كه آسفالت( ماستيك)گوس آسفالت مخلوط هاي اجزاء

 است.

 

 (4-1جدول )

 

 (5-1جدول )

 

 (6-1جدول )

 ترتيب بدين .گرديد احساس جاده ها سطح زبري زايشاف جهت ماستيك آسفالت دانه بندي اصالح ضرورت ترافيك افزون روز رشد با

 قابل ميزان به سطحي اصطكاك تغييرات اين با و گرديد كاسته استفاده مورد قير درصد از و افزايش درشتدانه شكسته تمام مصالح درصد

 ساير جهت جدي رقيب انعنو به مخلوط اين ماشين ، توسط ماستيك آسفالت اجراي و پخش روش هاي ابداع يافت با افزايش توجهي

-و دوسلدورف دوسلدورف-كلن كلن ،-فرانكفورت اتوبان هاي درآمد اتوبان ها و خيابان ها روكش براي گرم آسفالتي مخلوط هاي
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نمونه  .گرديد روكش ماستيك آسفالت با برلين كمربندي اتوبان هاي و (Aachen) آفن-كلن ، واپرتال- دوسلدورف (Oberhaus)آبرهاس

  .است شده داده ( نشان۱-۱شكل ) در نورنبرگ  فرانكفورت اتوبان در استفاده مورد زيرسازي و روسازي عرضي اطعمق از اي

 

 ماستيك آسفالت در فيلر نقش
 7۵ از كمتر قطر داراي و شده رد الك اين از آن عمده درصد يا و باشد شده رد ۲۰۰ شماره الك از كه گردد اطالق مصالحي به فيلر

مي  استفاده آسفالت در پايداري ايجاد و سنگدانه ها بين خالي فضاي كردن پر براي آن از فيلر بودن ريزدانه و نرمي علت به .باشد ميكرون

مخلوط  اين در استفاده مورد فيلر مقدار و نوع كننده تعيين اثرات و گرم آسفالتي مخلوط هاي در فيلر كليدي نقش شدن آشكار اگرچه گردد.

 مخلوط هاي رفتار بر فيلر انواع اثرات ارزيابي و بررسي به محققين نوزدهم قرن اوائل از و پيش سال دهها از كه ستا گرديده موجب ها

 از فيلر است. شده غفلت آن از تقريباً كه گفت ميتوان و شده پرداخته موضوع اين به كمتر ما كشور در متاسفانه ولي بپردازند ، آسفالتي

 را نظر مورد دانه بندي تا آمده در پودر شكل به آمده بدست فيلر مي آيد. بدست راهسازي در استفاده مورد سنگ هاي انواع كردن آسياب

 سنگ هاي گرچه مي باشند ، گرم آسفالت هاي انواع در استفاده مورد فيلر براي سنگ ها نوع بهترين از آهكي سنگ هاي آورد. بدست

 .گيرند قرار استفاده مورد مشخصات  حدود رعايت با ميتوانند نيز كوارتزيت

 بتن و مي شود كاسته آن مقاومت و استحكام از نسبت همان به باشد بيشتري تخلخل و خالي فضاي داراي آسفالت مخلوط هرچه

 فاياي خالي فضاي اين كننده پر ماده بعنوان فيلر .مي گردد تسليم بار مقابل در راحتي به و شده شكننده و ترد وضعيتي چنين در آسفالتي

 متداول گرم آسفالت هاي در مي گردد. آن پايداري و مقاومت افزايش موجب آسفالتي مخلوط هاي خالي فضاي از كاستن با و نموده نقش

 ولي مي گردد. منظور روسازي سازه در حجمي درصد ۵ تا ۳ بين خالي فضاي حداقل يك جاده در سطح قير روزدگي از پيشگيري جهت به

 و مي يابد كاهش ممكن حداقل به خالي فضاي درصد اين ندارد وجود آزادي قير اصوالً كه اين دليل به ماستيك تآسفال مخلوط مورد در

 آسفالت در استفاده مورد فيلر ميزان ۵/۱ تا بعضا حدود به و بوده محدود متداول گرم آسفالت هاي در فيلر ميزان كه است دليل بدين

 آسفالت مورد در ولي مي نمايند اضافه آن به مصالح كردن مخلوط هنگام در را فيلر اول ،متد گرم آسفالت هاي در .مي رسد ماستيك

 همگن ماده به كه زماني و گرديده تركيب يكديگر با سانتيگراد درجه ۲۰۰ حدود دماي در شده تعيين قير مقدار با قبالً فيلر ماستيك ،

 خصوصيات در مي تواند فيلر و قير تركيب نحوه آمده بدست تجربيات براساس مي گردند. اضافه آن به ترتيب به مصالح ساير شدند تبديل

 .باشد مؤثر ماستيك آسفالت

 قير فني مشخصات اصالح موجب مصالح ساير با اختالط از قبل يكديگر با ماده دو اين تركيب و قير به زياد مقدار به فيلر كردن اضافه

 نتيجه در و شده فراهم قير بيشتر مصرف امكان قير به فيلر افزايش با واقع در و گرديده غيره و حرارتي چسبندگي حساسيت ميزان قبيل از

 بارهاي همچنين و شدگي عريان پديده مقابل در ماستيك مقاومت و استحكام افزايش باعث كه شده بيشتر مصالح به قيري اندود ضخامت

 .گردد مي وارده

 شده تهيه مخلوط ترتيب اين به .شود استفاده مخلوط در شلتر قير از كه مي سازد اهمفر را امكان اين قير با آن تركيب و فيلر مصرف

 قير مخلوط ويسكوزيته افزايش باعث فيلر مصرف همچنين داشت خواهد انقباضي عرضي و ترك هاي ايجاد از جلوگيري در زيادي مقاومت

 مخلوط هاي در.مي بخشد توجهي قابل ارتقاء جوي عوامل و يخارج بارهاي مقابل در را آسفالتي مخلوط هاي پايداري و گرديده فيلر

 برشي ، و فشاري مقاومت افزايش سنگي ، مصالح تماس نقاط افزايش خالي ، فضاي پركردن موجب فيلر پيوسته دانه بندي با آسفالتي

 اساسي نقش داراي فوق موارد بر عالوه ماستيك آسفالت مخلوط هاي در فيلر مي گردد. نسبي شكل تغيير كاهش و باربري قدرت افزايش

 .مي باشد آن سفتي و رواني كند افزايش آن و است ديگري

مي  متفاوت نيز متداول آسفالتي مخلوط هاي در استفاده مورد فيلر دانه بندي با ماستيك آسفالت در استفاده مورد فيلر دانه بندي

 مورد فيلر كه حالي در است درصد 6۵ تا ۳۵ بين ۲۰۰شماره  الك از دهش رد وزني درصد گرم آسفالتي مخلوط هاي مصرفي فيلر براي باشد

 ماستيك آسفالت مخلوط هاي در.باشد شده رد ۲۰۰ شماره الك از فيلر از درصد 7۵حداقل يا و صددرصد بايد ماستيك آسفالت در استفاده

 و بوده قير با شيميايي فعال سطوح داراي كه فيلرهايي مي كند. بازي آن عملكرد خواص و در را مهمي نقش فيلر دانه بندي و جنس نوع ،

 مالت در استفاده جهت خاصي اولويت از باشند سطحي ناهمواريهاي داراي ترجيحاً و گوشه دار هندسي شكل و زبر سطحي داراي همچنين

 قابل اثرات و بوده دارا را مذكور مشخصه هاي اعال حد در كه هستند مصالحي از يكي هيدارته آهك فيلرهاي برخوردارند ماستيك آسفالت

  دستگاه توسط كه فيلر نوع چندين از ( تصاويري۱-۲شكل) دارند در آسفالت ماستيك رفتار بر نتيجه در و قيرمصرفي خصوصيات بر توجهي

SEM است. شده ارائه شده تهيه 
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 قير با بيشتر تماس سطح ايجاد باعث امر اين كه ودهب متخلخل سطحي داراي هيدراته آهك فيلر است نمايان شكل در كه همانطور

مي گذارد.  ماستيك مالت و قير رئولوژيكي رفتار بر مثبتي تاثيرات شيميايي واكنش هاي با قير با هيدراته آهك تركيبي ميل دليل به و شده

 پودر سيمان ، پودر نظير فيلرها ساير به نسبت باال مخصوص بسيار سطح همچنين و فعال خيلي سطح داشتن دليل به فيلر نوع اين البته

 فيلر عنوان به آهك سنگ فيلر حاضر حال در مي باشد. مشكلتر نيز آن اختالط عمل و داشته زيادتري قير به نياز غيره و آهك سنگ

 يا و سرباره پودر سيمان ، پودر نظير فيلرها ساير دسترسي عدم صورت در و گرديده تعيين ماستيك آسفالت در كاربرد جهت استاندارد

 و ثابت مشخصات داراي مي باشد شده كنترل آن توليد كه اين دليل به سيمان پودر مي باشد. استفاده قابل معدني سنگ هاي پودرهاي

 از كه فيلر / قير مالت مشخصات مكانيكي باشد. مي كنترل و پيش بيني قابل شده توليد ماستيك مالت رفتار لحاظ بدين و بوده يكنواخت

 .است شده ( ارائه7-۱جدول) در شده اند تهيه مختلف تركيبي رصدهايد

 با فيلر مناسب درصد تعيين .مي باشد ماستيك مالت وزن درصد ۵۵ تا ۳۵ بين آسفالت ماستيك مخلوط هاي در فيلر مصرف ميزان

 .ميگردد تعيين W.H.Tن ويلسو آزمايشسختي توسط فيلر جنس و نوع و ريزدانه مصالح ميزان و قير مقدار و نوع به توجه
 

 

 (7-1جدول)

 

 ماستيك آسفالت مالت خصوصيات در فيلر هندسي مشخصات تأثير
 توسط منظور بدين تحقيقاتي مختلف دماهاي در ماستيك آسفالت مخلوط هاي مكانيكي مشخصات بر فيلر انواع تاثير مطالعه منظور به

 آهك ، سنگ پودر فيلرهاي از استفاده با ماستيك آسفالت مخلوط هاي از ونه هايينم تحقيقات اين در گرفت. انجام (۱۹) نصرآزاداني دكتر

 محوري تك فشاري مقاومت آزمايش تحت سانتيگراد درجه 4۵ و ۵، ۱۵، ۲۵، ۳۵ مختلف دماهاي در و تهيه پرتلند سيمان و هيدراته آهك

 .گرفتند قرار

 و پايداري مي شود اشكال مشاهده در كه طور همان .است شده ( ارائه۳-۱( الي )۱-۱نمودار) در تحقيقات اين نتايج از خالصه اي

 .مي باشد وابسته آزمايش دماي به توجهي قابل ميزان به بودن ويسكواالستيك ذاتي ويژگي دليل ماستيك به آسفالت مخلوط هاي رواني

 و نداشته نمونه ها نهايي بر مقاومت توجهي قابل تاثير فيلر نوع كه مي شود ( مشاهده4-۱نمودار ) سانتيگراد، درجه ۵ پايين دماي در

مخلوط  مقاومت كه است واقعيت اين بيانگر نكته اين هم مي باشند. به نزديك فيلر نوع سه هر با شده توليد نمونه هاي نهايي مقاومت تقريباً

 از اگر اما.مي باشد استفاده مورد فيلر يرتاث تحت كمتر و داشته قير فني مشخصات و جنس به بستگي بيشتر پايين دماي در آسفالتي هاي

 پودر فيلر با شده توليد كه نمونه هاي مي يابيم در كنيم ( توجه4-۱نمودار ) در شده ارايه گراف هاي به مخلوط ها شكل پذيري نقطه نظر

 اين مي باشد. سنگ پودر و نسيما ديگر فيلر نوع دو با مقايسه در و سانتيگراد درجه ۵ دماي در بيشتري شكل پذيري داراي آهك سنگ

 شكننده از پيشگيري به توجهي قابل كمك سردسير مناطق در آهك سنگ پودر فيلر با ماستيك آسفالت كاربرد بخصوص جهت ويژگي

 ادسانتيگر درجه 4۵ بخصوص دماي باالتر دماي در حال هر به .مي نمايد انقباضي ترك هاي بروز از جلوگيري همچنين و آسفالتي اليه بودن

 استفاده مورد فيلر نوع تاثير تحت شدت به ماستيك آسفالت نمونه هاي نهايي مقاومت مي شود ( ديده۹-۱نمودار ) در كه طور همان و

 .قراردارد
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 (1-1نمودار)                                                                                    (                    2-1نمودار)

 

 

 (3-1نمودار)                                                   (                                                     4-1نمودار)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (5-1نمودار)                                                         (                                                6-1نمودار)

http://www.racj.ir/


 19 -29، ص  1396 پاییز،  6مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 
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 (9-1نمودار)
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 نتيجه گيري

 را بيشتر يا و درصد ۲۰ حدود كه مخلوط كل از توجهي قابل سهم بودن دارا دليل به ماستيك آسفالت مخلوط هاي در فيلر نقش  .۱

 مكانيكي مقاومت و باربري استفاده توان مورد فيلر نوع و مقدار به بسته و مي باشد كننده تر تعيين و مي گردد شاخص تر شامل

 تحت باال محيطي دماي و سنگين بارگذاري خصوص شرايط به آن شكل پذيري و رواني مشخصات همچنين و ماستيك آسفالت

 .مي باشد توجه قابل تاثير

 در قدرتمندي عامل باال مكانيكي بودن مشخصات دارا دليل به و رفته كار به سنگي مصالح پوششي اليه عنوان به لرفي و قير مالت  .۲

 .مي نمايد فراهم را مخلوط موجبات تقويت امر اين كه مي باشد يكديگر به سنگي مصالح اتصال

 در تغييرات.مي باشند مخصوص متفاوت سطح ايدار يكسان قطر و اندازه با مختلف فيلرهاي ذرات كه است داده نشان تحقيقات  .۳

 نامنظمي چه مي باشد. هر فيلر شكل ذرات و سطوح هندسي نامنظمي در آنها تفاوت از ناشي اساساً مخصوص فيلرها سطح ميزان

 .مي يابد افزايش نيز مخصوص فيلر سطح باشد بيشتر ذرات هندسي

 داشته بيشتر كاربرد مي گردد ، سنگي مصالح درصد ۵ به محدود فيلر درصد كه متداول آسفالتي مخلوط هاي براي عمدتاً فيلر  .4 

 ماستيك تئوري مي دهد خود اختصاص به را مخلوط از توجهي قابل بخش فيلر كه ماستيك آسفالت مخلوط هاي براي و باشد

 عمالً ماستيك آسفالت مخلوط هاي براي ماستيك تئوري كاربرد آمده عمل به تحقيقات در همچنين باشد. بيشتر كاربرد داراي

 .است شده داده نشان
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