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حساسیت رطوبتی یا عریان شدگی از اولين مشکالتي است که از ابتداي تشکيل صنعت ساخت رويههاي آسفالتي شناخته شده است .اگرچه
وزن قير به عنوان یک جزء تشکیلدهنده مخلوطهای آسفالتی نسبت به سایر اجرا مقدار کمی است ،اما اثر مهمي بر روي عملکرد بهينه،
دوام و پايداري مخلوطهای آسفالتي دارد .امروزه به منظور اصالح قیرهای خالص معمولي و ارتقای عملکرد مخلوطهای آسفالتی از مواد
افزودنی اصالحکننده قیر استفاده میشود .هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی اثر نانو رس به عنوان افزودنی قیر برای بهبود مقاومت
مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت است .برای این منظور از مصالح سنگی آهکی با دانهبندی شماره  ،4پودر سنگ به عنوان فیلر ،قیر
خالص از نوع  60-70و از دو نوع نانو رس مونتموریلونیت  CAو  CBبه عنوان افزودنی قیر استفاده شده است .برای ارزیابی اثر نانو
رس آزمایش مارشال ،آزمایش جوشان تگزاس به همراه پردازش تصویر بر روی نمونههای متراکم نشده ،آزمایش حساسیت رطوبتی و
آزمایش مدول برجهندگی بر روی نمونههای مخلوط آسفالتی حاوی  4 ،2و  6%از هر دو نوع نانو رس و نمونه شاهد انجام گرفته است.
نتایج حاصل از این آزمایشها بهبود عملکرد مخلوطهای آسفالتی با افزوده شدن نانو رس در برابر رطوبت را نشان میدهد .مطابق نتایج،
نمونههای حاوی نانو رس  CAعملکرد بهتری نسبت به نمونههای حاوی نانو رس  CBدارند.

واژههاي كليدي :مخلوط آسفالتی گرم ،نانو رس ،حساسیت رطوبتی ،جوشان تگزاس.
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محمود عامری ،مصطفی وامق ،حامد روح االمینی ،کیوان بمانا
اثرات قابلتوجهی در ساختوساز داشته باشند .نانو رسها مواد

 .1مقدمه

منحصر به فردي هستند که به عنوان مواد افزودني براي ساخت

از اهداف اوليه طرح و اجراي روسازیهای آسفالتي در سطح

نانوکامپوزيتها و بهبود قابلتوجه خواص مواد پليمري بکار

جادهها و راهها ،حصول بهترين عملکرد در شرايط آب و هوايي

ميروند .ساختار نانو رسها شامل صفحاتي كوچك و نامنظم با

مختلف است .براي عملکرد بهينه روسازي آسفالتي ،آسفالت بايد

ضخامتی در حدود  1نانومتر و قطر چند صد نانومتری هستند.

از دوام و پايداري خوبی در عمر بهرهبرداری برخوردار باشد و

يكي از مهمترين خصوصيات نانو رسها نسبت طول به ضخامت

عوامل محیطی مانند دما ،هوا و آب تاثیر بسزایی بر دوام مخلوط

بسيار باالي تکتک صفحات ( 300به  1و 1500به  )1است .به

آسفالتی دارد .کارآیی روسازي آسفالتي ،به چسبندگي و پيوستگي

علت ساختار صفحهاي ،نانو رسها مواد پليمري معمول را تقویت

سيستم سنگدانه-قير بستگي دارد که رطوبت در آسفالت باعث از

میکنند؛ یعنی خواص مکانیکی مواد مانند استحكام ،مدول و ثبات

دست رفتن چسبندگی بین سنگدانهها و چسبنده قیری (ترکیب

ابعادی را بهبود میبخشند .صفحات نانو رس به عنوان محافظ

قیر و فیلر) یا از بین رفتن پیوستگی در چسبنده قیری میشود

در برابر رطوبت و مواد شيميايي به خوبي به عنوان حائلی برای

که نتیجه آن عریان شدگی و قیر زدگی است [Abu El-Maaty

جلوگیری از نفوذ یا عبور گازها عمل ميكنند [Grim, 1959

 .]Behiry, 2013; Xiao et al. 2010اگرچه مکانیزم حساسیت

.]and Nguyen, 2007

رطوبتی به طور کامل شناختهشده نیست ،ولی عواملی مثل خواص

با توجه به اهمیت موضوع و مشخص شدن اثرات مثبت نانو ذرات

قیر ،خواص مصالح سنگی ،خواص مخلوطهای آسفالتی ،کنترل

بر مواد کامپوزیتی ،اخیرا ً تحقیقاتی بر روی قیرها و مخلوطهای

کیفیت در هنگام تراکم ،اثر دینامیکی بار ترافیکی و نوع ماده

آسفالتی اصالح شده با نانو ذرات انجام شده است .در سال 2010

افزودنی ضد عریان شدگی در ایجاد حساسیت رطوبتی و تشدید

تحقیقی توسط  Zhanping Youو همکاران ،روی قیرهای اصالح

خرابیها نقش مؤثری دارند [.]Kiggundu and Roberts, 1988

شده با نانو رس انجام گرفته است .در این تحقیق آزمایشهای

خصوصیات مصالح تشکیلدهنده نقش بسزایی در ویژگیهای

ویسکوزیته دورانی ( )RVدر دماهای  80تا  175درجه سانتیگراد

ساختمانی روسازی بازی میکنند [Abu El-Maaty Behiry,

و رئومتر برشی دینامیکی برای اندازهگیری مدول کل تنش برشي

 ]2013و اگرچه وزن قير در مخلوط آسفالتي نسبت به مصالح

(* )Gدر محدوده دمایی  13تا  70درجه سانتیگراد انجام شده

سنگی کم است ،با اين حال قير اثر مهمي بر روي عملکرد بهينه،

است که مقدار ویسکوزیته بین  41تا  112درصد افزایش و مقدار

دوام و پايداري مخلوطهای آسفالتي دارد و هر گونه تغيير در

* Gنیز به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده است [You et

عملکرد قير بر روي عملکرد مخلوط آسفالتي اثرگذار خواهد

 .]al. 2010در تحقیقی که در سال  2010توسط  Gohو همکاران

بود [ .]Ameri, 2011قیرهای اصالحشده یکی از راهحلها برای

انجام گردید ،نتایج نشان داد که افزودن نانو رس و میکروفیبرهای

غلبه بر کاستیهای قیر طبیعی است که منجر به بهبود عملکرد

کربنی ،اثرات مثبتی بر مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای

روسازی میشود .اصالح خواص قیر باعث باال رفتن کیفیت و

آسفالتی دارد [ .]Goh et al. 2011تحقیقات انجامشده در سال

افزایش عمر مفید آن میشود [ .]Lewandowski, 1994یکی از

 2012توسط الشافی 1و همکاران بر روی قیر و مقاومت کششی

افزودنیهای شاخص برای اصالح خواص قیر نانو ذرات هستند.

مخلوطهای آسفالتی حاوی نانو رس نشانگر افزایش نقطه نرمی

در حال حاضر نانو مواد در همه زمینهها در سراسر جهان مورد

و کاهش درجه نفوذ قیر و ویسکوزیته قیر در دمای  135و 150

استفاده قرار میگیرد .در صنعت روسازی نیز به منظور بهبود

درجه سانتیگراد و افزایش مقاومت کششی در دمای منفی 7

خواص قیر و مخلوطهای آسفالتی از این فنآوری استفاده میشود.

و مثبت  25درجه سانتیگراد است [.]El-Shafie et al. 2012

نانو ذرات سیلیس ،آلومینیم ،منیزیم ،کلسیم و رس میتوانند
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ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوطهاي آسفالتي گرم ( )HMAحاوی نانو رس
همچنین تحقیقات انجامشده توسط ختاک و همکاران در سال

 2-2افزودنی قیر(نانو رس)

 ،2012نشانگر این بود که با اصالح قیر توسط نانو الیاف کربن

در این پژوهش از نانو رس مونتموریلونیت موسوم به  CAو

مقاومت شیار شدگی و همچنین عمر خستگی افزایش پیدا کرده

 CBبا درصدهای  4 ،2و  6درصد وزنی قیر با قیر خالص مرجع

کلسال
مدول در
دیگری که
برایتحقیق
دينامیکی در
است [.]Khattak et al. 2013
است 29.تا  01درجه سانتیگراد انجام شده است که مقدار ويسکوزيته
گردیدهدمايی
محدوده
تنش برشی (* )Gدر
اندازهگیری
مخلوط
مخلوط
221روی
همکاران بر
به مدت
درجه سانتی
رسایبا قیر
قابل نانو
اختالط
 .[Youدر تحقیقی که در
گراد et
]al. 2010
150اسففت
دمایکرده
در پیدا
افزايش
مالحظه
آسفالتی* Gنیز به طور
هایو مقدار
افزايش
درصففد
 2009توسط غفارپور وبین  42تا

نشانگر
حاصل
 1121نتایج
سففالمشده،
اصالح شده با نانو رس انجا
کربنی،انجام
آلتراسونیک
توسط میکسر
توانکه65
نتايجدقیقه و
بهبودانجام گرديد20 ،
اثرات مثبتی بر مقاومت
میکروفیبرهای
کیلووات رس و
افزودن نانو
نشففانباداد
همکاران
 Gohو
توسففط

افزایش
غیرمستقیم و
کششیکششی
مقاومت شیار شدگی ،مقاومت
کلوخه
جلوگیری از
یکنواخت
اطمینان از
برای
شدن و همکاران بر روی
الشافی2
توسط
دروسال 1121
توزیعانجامشده
تحقیقات
.[Goh
شدet.
مدولدارد ]al. 2011
آسفالتی
مخلوطهای
غیرمستقیم
شد .نانو
کاهشبه قیر
10ومرحله
نقطه در
افزايش رس
نشانگرقیر ،نانو
.]Ghaffarpourمخلوطهای آسفالتی حاوی نانونانورسرس در
ويسکوزيته قیر در دمای
افزودهقیر و
درجه نفوذ
نرمی
 al.وetمقاومت کششی
برجهندگی است [ 2010قیر

2
با توجه به اینکه نانو ذرات از جمله نانو رس میتوانند عملکرد
مشخصات
است.
درجهشده
 10تهیه
نوترینو
نانو.[El-Shafie et al.
]2012
گراد ا ست
سانتی
شرکت مثبت
مصرفی ازمنفی  0و
رسدر دمای
 290و  201درجه سانتیگراد و افزايش مقاومت ک ش شی

قیر و مخلوطهای آسفالتی را بهبود دهند ،در این پژوهش با
نانو آن
مولکولی
شده و
جدول 2
مصرفی
در کربن مقاومت شیار
الیاف
ساختار توسط
اصالح قیر
ارائهکه با
اين بود
،1121درنشانگر
رسسال
همچنین تحقیقات انجامشده توسط ختاک و همکاران در
استفاده از آزمایش حساسیت رطوبتی ( )AASHTO T283و
شکل  1نمایش داده شده است.
شدگی و همچنین عمر خ ستگی افزايش پیدا کرده ا ست] .[Khattak et al. 2013در تحقیق ديگری که در سال  1113تو سط غفارپور و
آزمایش جوشان تگزاس ( )ASTM D3625مقاومت در برابر
همکاران بر روی مخلوطهای آسفالتی اصالح شده با نانو رس انجامشده ،نتايج حاصل نشانگر بهبود مقاومت شیار شدگی ،مقاومت کششی
رطوبت مخلوطهای آسفالتی حاوی نانو رس  Cloisite 15Aو
 3-2مصالح سنگی
غیرمستقیم و افزايش مدول برجهندگی است].[Ghaffarpour et al. 2010
 Cloisite 30Bمورد ارزیابی قرار گرفته است .در ادامه نانو رس
مصالح سنگي  90تا  95%وزني و  75تا  85%حجمي مخلوطهای
با توجه به اينکه نانو ذرات از جمله نانو رس میتوانند عملکرد قیر و مخلوطهای آسففففالتی را بهبود دهند ،در اين پژوهش با اسفففتفاده از
 Cloisite 15Aبه صورت اختصاری با عالمت  CAو Cloisite
بتن آسفالتي را شامل ميشود .مشخصات مصالح سنگي بر
آزمايش حسففاسففیت رطوبتی ( )AASHTO T283و آزمايش جوشففان تگزاس ( )ASTM D3625مقاومت در برابر رطوبت مخلوطهای
 30Bبا عالمت  CBبیان میشود.
عملكرد مخلوط آسفالتي در برابر رطوبت تأثير زيادي دارد .جنس
آسففففالتی حاوی نانو رس  Cloisite 15Aو  Cloisite 30Bمورد ارزيابی قرار گرفته اسفففت .در ادامه نانو رس  Cloisite 15Aبه
سنگدانه ،خواص شيميايي و فيزيكي مصالح سنگي استفادهشده
صورت اختصاری با عالمت  CAو  Cloisite 30Bبا عالمت  CBبیان میشود.
در آسفالت و دانهبندی سنگدانه از عواملي هستند كه بر حساسيت
 .2مصالح مصرفی

 1-2قیر

رطوبتي مخلوط آسفالتي تأثيرگذار هستند [.]Shen et al. 2005

 .2مصالح مصرفی

قير استفادهشده در اين پژوهش ،قير خالص با درجه نفوذ 60/70

فيلرهاي معدني به طور مرسوم در مخلوطهای بتن آسفالتي براي

است که از شرکت نفت پاسارگاد تهران تهیهشده است .اين قير

پر کردن فضاي خالي بين مصالح سنگي استفاده ميشوند .همچنين

 1-2قیر

فيلر باعث بهبود خصوصيات مکانيکي مخلوط ميشود .قابلذکر
براي تهيه نمونههاي حاوی افزودنی نانو رس نیز مورد استفاده
قیر ا ستفاده شده در اين پژوهش ،قیر خالص با درجه نفوذ  01/01ا ست که از شرکت نفت پا سارگاد تهران تهیه شده ا ست .اين قیر برای
است که مهمترین نقش فيلر در بتن آسفالتي ،افزايش عمر روسازي
قرار گرفته است .خصوصیات قیر مصرفی در جدول  1ارائه شده
تهیه نمونههای حاوی افزودنی نانو رس نیز مورد استفاده قرار گرفته است .خصوصیات قیر مصرفی در جدول  2ارائه شده است.
و ازدياد مقاومت آن در برابر تأثير آب است [.]Tabatabai, 2005
است.
استفاده
خصوصیات قیر مورد استفاده
مورد .1
جدول  .1خصوصيات قيرجدول

خصوصیات

قیر  03/03روش آزمایش

واحد

وزن مخصوص در  22درجه سانتیگراد

2/19

ASTM D70

kg/m3

درجه نفوذ در  22درجه سانتیگراد

04

ASTM D5

دهم میلیمتر

نقطه نرمی

04

ASTM D36

درجه سانتیگراد

انگمی در  22درجه سانتیگراد

211

ASTM D113

سانتیمتر

نقطه اشتعال

910

ASTM D92

درجه سانتیگراد

نقطه احتراق

920

ASTM D70

درجه سانتیگراد

 2-2افزودنی قیر(نانو رس):
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در اين پژوهش از نانو رس مونتموريلونیت مو سوم به  CAو  CBبا در صدهای  4 ،1و  0در صد وزنی قیر با قیر خالص مرجع مخلوط

است.

است.

محمود عامری ،مصطفی وامق ،حامد روح االمینی ،کیوان بمانا
مشخصات

CB

جدول  .2مشخصات نانو رس مصرفی
جدول  .2مشخصات نانو رس مصرفیجدول  .2مشخصات نانو رس مصرفی
مشخصات

CA

اصالحکننده آلی
MT2EtOH
اصالحکننده آلی
مقدار اصالحکننده در  133گرم رس  31میلیگرم  210میلیگرم
مقدار اصالحکننده در  133گرم رس
درصد رطوبت
> %1
> %1
درصد رطوبت
کاهش رطوبت در اثر حرارت
%49
%91
کاهش رطوبت در اثر حرارت
چگالی (گرم  /سانتیمتر مکعب)
2900
2931
چگالی (گرم  /سانتیمتر مکعب)
2M2HT

CB

CA

MT2EtOH

2M2HT

 31میلیگرم

 210میلیگرم

> %1

> %1

%91

%49

2931

2900

مصرفی
شکل.1.1ساختار
شکل
رسمصرفی
نانورس
مولکولی نانو
ساختار مولکولی
شکل  .1ساختار مولکولی نانو رس مصرفی

مصالح سنگي استفادهشده در اين پژوهش براي ساخت نمونههاي

 0-2مصالح سنگی

 0-2مصالح سنگی

آسفالتي از معدن اسب چران واقع در شهرستان رودهن تهیهشده

 .3روش آزمایش

ابتدا برای تعیین درصد قیر بهینه ،نمونههای استاندارد مارشال
عملکرد
نمونهبر
برایسنگی
صالح
مقاومتمدرشخ صات م
شامل می شود.
آهکهای بتن آ سفالتی
سنگمخلوط
حجمی
آهکي 00تا
شکستهوزنی و
هاي %30
سنگدانه 31تا
نوع سنگی
و مازصالح
%10پودر
هستند.
های
ساختهرا می
متراکم صات م صالح س
شود .م شخ
شامل می
رطوبترا
برابرسفالتی
شود.مخلوطهای بتن آ
حجمی
م صالح سنگی  31تا  %30وزنی و  00تا %10
سفالت و
هایآ
شده در
ستفاده
جوشانصالح
فیزيکی م
شیمیايی و
سنگدانه ،خواص
رطوبت
سفالتی در
جنساست.
دارد .شده
زيادیاستفاد ه
تأثیر)200
شماره
برابرالک
(عبوري از
مخلوط آفيلر
به عنوان
متراکم
نمونه
سنگیبرا روی
تگزاس و
آزمایش
نشده با
شدهسنگی ا ستفاده شد
صالح
فیزيکی م
شیمیايی و
خواص
جنس سنگدانه،
دارد.
مخلوط آ سفالتی در برابر رطوبت تأثیر زيادی
آستر
 234برای
که 4برنشریه
شماره
بندی
(مطابق دانه
بندیهبندی
منحنی دان
.[Shen
]et al. 2005
هستند
رطوبتی
حساسیت
هستند
عواملی
سنگدانه از
دانه
آزمایش مدول برجهندگی
رطوبتی و
حساسیت
تأثیرگذارهای
مخلوط آسفالتیبا آزمایش
دانهبندی سنگدانه از عواملی هستند که بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی تأثیرگذار هستند ].[Shen et al. 2005
و رویه) مصرفی برای ساخت نمونهها در شکل  2نشان دادهشده
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
فیلرهای معدنی به طور مر سوم در مخلوطهای بتن آ سفالتی برای پر کردن ف ضای خالی بین م صالح سنگی ا ستفاده می شوند .همچنین فیلر
طور مر سوم در مخلوطهای بتن آ سفالتی برای پر کردن ف ضای خالی بین م صالح سنگی ا ستفاده می شوند
معدنی به
فیلرهای
است.
ارائه شده
و خصوصيات مصالح سنگي در جدول 3
باعث بهبود خ صو صیات مکانیکی مخلوط می شود .قابل ذکر ا ست که مهمترين نقش فیلر در بتن آ سفالتی ،افزايش عمر رو سازی و ازدياد
باعث بهبود خ صو صیات مکانیکی مخلوط می شود .قابل ذکر ا ست که مهمترين نقش فیلر در بتن آ سفالتی ،افزايش عمر رو
مقاومت آن در برابر تأثیر آب است ].[Tabatabai, 2005
مقاومت آن در برابر تأثیر آب است ].[Tabatabai, 2005

م صالح سنگی ا ستفاده شده در اين پژوهش برای ساخت نمونههای آ سفالتی از معدن ا سب چران واقع در شهر ستان رودهن تهیه شده و از
م صالح سنگی ا ستفاده شده در اين پژوهش برای ساخت نمونههای آ سفالتی از معدن ا سب چران واقع در شهر ستان رودهن
نوع سنگدانههای شکسته آهکی هستند .پودر سنگ آهک به عنوان فیلر (عبوری از الک شماره  )111استفاده شده است .منحنی دانهبندی
نوع سنگدانههای شکسته آهکی هستند .پودر سنگ آهک به عنوان فیلر (عبوری از الک شماره  )111استفاده شده است .م
(مطابق دانهبندی شماره  4نشريه  194برای آستر و رويه) مصرفی برای ساخت نمونهها در شکل  1نشان داده شده و خصوصیات مصالح
(مطابق دانهبندی شماره  4نشريه  194برای آستر و رويه) مصرفی برای ساخت نمونهها در شکل  1نشان داده شده و خص
سنگی در جدول  9ارائه شده است.
سنگی در جدول  9ارائه شده است.

شماره44
باال،پایین
حدباال،
شکل.2.2حد
شکل
بندي شماره
دانهبندي
پايينوو وسط دانه
مصالح سنگی مورد استفاده
مهندسی حمل و نقل  /سال ششم  /شماره چهارم /جدول 0
تابستان1394 .
خصوصیات 616

شرح

نتایج آزمایش

حدود مجاز طبق نشریه 204
آستر

رویه

استاندارد
آزمایش

واحد

( 4)HMAحاوی نانو رس
گرم
باال،طهاي
مخلو
بندي شماره
آسفالتيدانه
پایین و وسط
درحد
رطوبتی .2
ارزیابی حساسیت شکل
استفاده
سنگي
مصالح
جدول.0.3خصوصيات
جدول
استفاده
موردمورد
سنگی
مصالح
خصوصیات

حدود مجاز طبق نشریه 204

استاندارد

واحد

شرح

نتایج آزمایش

حداکثر سايش به روش لوسآنجلس

11/9

41

حداکثر ضريب تورق

20

91

10

حداقل شکستگی در دو جبهه روی الک شماره 4

39

11

31

ASTM D5821

حداکثر درصد جذب آب (مصالح درشتدانه)

1/1

1/0

1/0

AASHTO T85

درصد

حداکثر درصد جذب آب (مصالح ريزدانه)

1/4

1/1

1/0

AASHTO T84

درصد

وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی درشتدانه

1/03

-

-

ASTM C127

gr/cm3

وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی ريزدانه

1/91

-

-

ASTM C128

gr/cm3

آستر

رویه

آزمایش

91

AASHTO T96

درصد

BS 812

درصد
درصد

اثر آب بر مصالح پوشانده شده با قیر با استفاده از آب جوشان

 1-3آزمایش مارشال (تعیین قیر بهینه)

طرح.0
آزمایشاختالط مارشال ()ASTM D1599
روشاساس طرح
اختالط بر

برای ارزیابی قابلیت عریان شدگی نمونههای متراکم نشده مورد

 250گرم
آزمایش
برابر این
گیرد .در
شود.قرار می
استفاده
اختالط تجربي
بهینه،طرح
قیرهاي
صدوش
جزء ر
برایروش
ابتدا این
است که
مخلوطبا
متراکم ن شده
حدودهای
برای نمونه
رطوبت
مقاومت در
است.شال ساخته می
ستاندارد مار
نمونههای ا
تعیین در
اضافه
جوشیدن
مدولآب در
مقداری
نشده به
حساسیتمتراکم
مختلف آزمايشهای آسفالتی
درصدهاي
هايي با
نمونه
جوشان قير
تعيين درصد
قرار
ارزيابی
حال مورد
برجهندگی
آزمايش
رطوبتی و
متراکم شده با
نمونههای
روی
بهينهو بر
تگزاس
جهتآزمايش
میشود و به مدت  10دقیقه در آب جوشان قرار میگیرد و پس
شود .درصدهاي انتخابي قير  6% ،5/5% ،5% ،4/5%و
تهيه می
گیرد.
قير می
از این زمان ابتدا قیر عریان شده از سطح برداشته و اجازه داده

 6/5%هستند كه در هر درصد قير ،سه نمونه ساخته میشود .بعد

(تعیین
مارشال
مایش
قير 1و آز
از اختالط-0
بهینه)استاندارد
داخلقیراستوانه
نمونه در
سنگي،
مصالح

میشود مخلوط سرد شود .نهایت ًا آب را از روی مخلوط حذف و

مخلوط جهت خشک شدن روی کاغذ سفیدی قرار داده میشود.
مارشال با قطر  10سانتيمتر و ارتفاع  25/6سانتيمتر ريخته شده و
طرح اختالط بر ا ساس طرح اختالط مار شال ( )ASTM D1599ا ست که اين روش جزء روشهای طرح اختالط تجربی ا ست .جهت
کاهش درصد مناطق پوشش دادهشده توسط قیر بر روی سنگدانه
توسط چكش مارشال كوبيده میگردد .تعداد ضربات الزم براي
تعیین درصد قیر بهینه نمونههايی با درصدهای مختلف قیر تهیه میشود .درصدهای انتخابی قیر  %0 ،%0/0 ،%0 ،%4/0و  %0/0هستند که در
به دلیل قرار گرفتن در شرایط آب جوشان به عنوان معیاری برای
مدل كردن ترافيك عبوري سنگين 75 ،ضربه در هر طرف نمونه
یکو
سانتیمتر
این 21
شود .قطر
مارشال با
استاندارد
آسیبداخل
نمونه در
هر درصد قیر ،سه نمونه ساخته میشود .بعد از اختالط قیر و مصالح سنگی،
آزمایش
گرفته می
استوانه نظر
رطوبتی در
ارزیابی
است.
00
سنگین،
برای مدل
برایالزم
ضربات
چکش مارشال
اساس ريخته شده
 10برسانتیمتر
ارتفاع /0
متراکم
عبوریهای
ترافیکمخلوط
کردنرطوبتی
حساسیت
ارزیابی
تعدادسریع
مخصوص،کوبیده میگردد.روش
توسط وزن
پارامترهای وحداکثر
بهینه
مقدار قیر

نمونه
هر طرف
ضربه در
است.درصد حجمی فضای خالی
روانی،
فشاری،
مقاومت
حداکثر

نشده است که بر اساس مشاهدات بصری و به صورت کیفی است

آسفالت متراکم شده و درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی

و ویژگیهای مکانیکی مخلوطهای آسفالتی را بررسی نمیکند

در آسفالت متراکم شده به دست آمده است .در جدول  4مقدار

[.]ASTM D 3625

قیر بهینه و مقاومت مارشال برای هر یک از نمونه قیر نشان داده

 3-3آزمایش حساسیت رطوبتی (آزمایش کشش

شده است.

غیرمستقیم التمن اصالحشده)AASHTO T283 ،

روش استاندارد ( AASHTO T283مقاومت مخلوط قیری متراکم

 2-3آزمایش جوشان تگزاس)ASTM D3625( 3
روش این آزمایش به وسیله کندی 4و همکاران توسعه داده شده

در برابر آسیب رطوبتی) یکی از معمولترین فرآیندهای آزمایشی

است .این آزمایش بر اساس استاندارد  ASTM D3625با عنوان

برای تعیین حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی است .این
617

مهندسی حمل و نقل  /سال ششم  /شماره چهارم  /تابستان 1394

از روی مخلوط حذف و مخلوط جهت خ شک شدن روی کاغذ سفیدی قرار داده می شود .کاهش در صد مناطق پو شش داده شده تو

قیر بر روی سنگدانه به دلیل قرار گرفتن در شرايط آب جو شان به عنوان معیاری برای ارزيابی آ سیب رطوبتی در نظر گرفته می شود
آزمايش يک روش سريع برای ارزيابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای متراکم نشده است که بر اساس مشاهدات بصری و به صورت
بمانا.[ASTM D
]3625
االمینی،کند
بررسی نمی
آسفالتی
مصطفیهای
عامری ،مخلوط
محمودمکانیکی
است و ويژگیهای
کیوان
حامدراروح
وامق،
بهینه و نتایج آزمایش مارشال
درصد قیر
نتایج.4
جدول  .4درصد قیر بهینه وجدول
مارشال
آزمایش

0/02

1/00

4/3

نمونه شاهد

0/03

3/02

0/4

%1

21/10

0/0

%4

21/90

0/0

%0

ترين0فرآيندهای آزماي شی برای
3/12
ط قیری متراکم در برابر آ سیب رطوبتی) يکی از معمول /02

0/1

%1

اين آزمون بر روی نمونههای متراکم شده با درصد هوای
حداقل21/
 2±00/04انجام می شود10 .

0/9

%4

0/4

%0

0/00

کشش غیرمستقیم التمن اصالحشده)AASHTO T283 ،
0/04

رايط خأل قرار میگیرند .نمونههای خأل و اشففباعشففده ،در فريزر در دمای  -21درجه
آزمون بر روی نمونههای متراکم شده با درصد هوای  1±7انجام
 01درجه سانتیگراد برای  14ساعت نگهداری می شوند .در نهايت نمونههای تحت
میشود .حداقل تعداد نمونهها برای هر نوع مخلوط  6عدد است.
رت ثابت  10درجه سففانتیگراد رسففانده میشففوند .هر دو گروه نمونهها برای انجام
نیمی از نمونهها باید تحت شرایط استاندارد عملآوری شوند که
ابت ( )mm/min 01قرار گرفته و مقدار نیروی الزم برای شک ستن نمونه اندازهگیری
ابتدا نمونهها برای رسیدن به سطح اشباع  55تا  80درصد زیر
 .[Nبعد از به دست آوردن مقدار نیروی الزم برای شکستن نمونهها ،مقاومت کششی
شرایط خأل قرار میگیرند .نمونههای خأل و اشباعشده ،در فریزر
د .در شکل  9آزمايش کشش غیرمستقیم و شرايط انجام آن به صورت شماتیک ارائه
در دمای  -18درجه سانتیگراد برای  16ساعت و سپس در حمام

CB

می از نمونهها بايد تحت شففرايط اسففتاندارد عملآوری0/42
برای21/
شففوند که ابتدا نمونهها 14

CA

روانی (میلیمتر)

استقامت مارشال (کیلو نیوتن)

درصد قیر بهینه

نوع نمونه

 :tضخامت نمونه بر حسب میلیمتر
مقاومت نمونهها در برابر رطوبت را با  TSRبر حسب درصد
نشان میدهند که بر اساس رابطه  2محاسبه میشود .مقدار ITS
در رابطه  2مقدار میانگین برای نمونههای تحت شرایط اشباع
و خشک است .حداقل مقدار  TSRباید  80درصد باشد و هر
چه مقدار  TSRباالتر باشد نشاندهنده مقاومت باالتر در برابر

آب  60درجه سانتیگراد برای  24ساعت نگهداری میشوند .در

رطوبت است.

نهایت نمونههای تحت شرایط قرارگرفته و نیم دیگر نمونهها به

()2

درجه حرارت ثابت  25درجه سانتیگراد رسانده میشوند .هر

اشباع𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

خشک

( )1

دو گروه نمونهها برای انجام مقاومت کششی غیرمستقیم تحت

 4-3آزمایش مدول برجهندگی

قرار گرفته و مقدار نیروی
مدول)mm/min
ثابت (50
بارگذاری4با نرخ
برجهندگی
آزمایش
-0
شده
آوری
عمل
های
نمونه
الزم برای شکستن نمونه اندازه-گیری میشود[  [�NCHRP Re

یکی دیگر از آزمایشهای تعیین حساسیت رطوبتی مخلوطهای

آسفالتی ،آزمایش تعیین مدول برجهندگی در شرایط خشک و
طبقو مرطوب
قطریشک
شرايط خ
برجهندگی در
تعیین مدول
مخلوط
رطوبتی
تعیین ح
آزمايش
يکی ديگر از
استاندارد
برجهندگی
آزمایش مدول
آزمايش است.
مقدارهای آ سفالتی،مرطوب
آوردن
سیتدست
بعدسااز به
های.]port
;444
AASHTO
T283

ت کششی

تکراری انجام
کششیبارگذاری
ستقیم با
شی غیرم
مقاومت ک ش
 ASTM D4123-82از
ستاندارد
مقاومتطبق ا
برجهندگی قطری
آزمايش مدول
ست.
ا
بارگذاری
غیرمستقیم با
مقاومت
 ASTMاز
D4123-82
غیرمستقیم
کششی
شکستن نمونهها،
الزم برای
نیروی
خشک
میشود ]1991نمونه های
andهای قیر و مخلوط
Al-Sugair,ويژگی
بیشتری[ به تغییر در
آزمایشارتجاعی به دلیل
 .3[Almudaiheemمدول
Al-Sugair,
andمیشود .در شکل
محاسبه
( )ITSاز رابطه شماره 1
Almudaiheem
حساسیتیشود
اينکه انجام م
تکراری

کشش غیرمستقیم براي نمونههاي خشک و مرطوب

دلیلاست
رطوبتی
حساسیت
دارد ،مناسب برای
مقاومت
شرایطرطوبت
ناشی از
کششبرابر آسیب
در
[McCann
حساسیتand
اینکهSebaaly,
کششیارائه
شماتیک
نسبت بهصورت
انجام آن به
غیرمستقیم و
تغییر
بیشتری به
ارتجاعی به
ارزيابیمدول
.]1991
].2003
است.
شده

در ویژگیهای قیر و مخلوط در برابر آسیب ناشی از رطوبت

𝑃𝑃2

𝑡𝑡∙𝐷𝐷∙𝜋𝜋 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
نسبت به مقاومت کششی دارد ،مناسب برای ارزیابی حساسیت
()1
استاندارد  AS 2891.13.1.1995استرالیا و در دمای  10درجه سانتیگراد انجام شده است.
اين آزمايش با دستگاه  UTM 5Pو بر اساس
 :ITSمقاومت کششی بر حسب کیلو پاسکال ()2
رطوبتی است [.]McCann and Sebaaly, 2003
پارامترهای ورودی د ستگاه شامل بارگذاری نیمه سینو سی با زمان بارگذاری  192و دوره بارگذاری  2111میلیثانیه و با  10بارگذاری اولیه
 :Pبیشینه بار بر حسب نیوتن
این آزمایش با دستگاه  UTM 5Pو بر اساس استاندارد AS
و  0بارگذاری ا صلی ا ست .تعداد و شرايط نمونهها در حالت خ شک و ا شباع در اين آزمايش دقیقاً همانند آزمايش ح سا سیت رطوبتی
 :Dقطر نمونه بر حسب میلیمتر
 2891.13.1.1995استرالیا و در دمای  25درجه سانتیگراد انجام
( )AASHTO T283است.
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 .4نتایج و تفسیر دادهها

محاسبه می شود .مقدار  ITSدر رابطه 1
ب درصد نشان میدهند که4بر1-اساس
رابطه 1مارشال
آزمایش
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مقاومت ک ش شی غیرم ستقیم تحت بارگذاری با نرخ ثابت ( )mm/min 01قرار گرفته و مقدار نیروی الزم برای شک ستن نمونه اندازهگیری
اشباع𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

مقاومت کششی
می شود ] .[NCHRP Report 444; AASHTO T283بعد از به دست آوردن مقدار نیروی الزم برای شکستن نمونهها،
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
=
خشک𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

غیرمستقیم ( )ITSاز رابطه شماره  2محاسبه می شود .در شکل  9آزمايش کشش غیرمستقیم و شرايط انجام آن به صورت شماتیک ارائه
( )1
شده است.
ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوطهاي آسفالتي گرم ( )HMAحاوی نانو رس

 4-0آزمایش مدول برجهندگی
حداقل  80درصد
يکی ديگر از آزمايشهای تعیین ح سا سیت رطوبتی مخلوطهای آ سفالتی ،آزمايش تعیین مدول برجهندگی در شرايط خ شک و مرطوب
ا ست .آزمايش مدول برجهندگی قطری طبق ا ستاندارد  ASTM D4123-82از مقاومت ک ش شی غیرم ستقیم با بارگذاری تکراری انجام
شدهويژگیهای قیر و مخلوط
تغییر در
بیشتری
عملبهآوری
حساسیتهای
میشود ] .[Almudaiheem and Al-Sugair, 1991مدول ارتجاعی به دلیل اينکه نمونه

در برابر آسیب ناشی از رطوبت نسبت به مقاومت کششی دارد ،مناسب برای ارزيابی حساسیت رطوبتی است [McCann and Sebaaly,
].2003

نسبت مقاومت کششی
نمونه های خشک
اين آزمايش با دستگاه  UTM 5Pو بر اساس استاندارد  AS 2891.13.1.1995استرالیا و در دمای  10درجه سانتیگراد انجام شده است.
مرطوب
هایخشک
نمونهههاي
غیرمستقیمبراي
کششغیرمستقیم
آزمایشکشش
شکل.3.0آزمایش
شکل
خشک و مرطوب
برای نمون

پارامترهای ورودی د ستگاه شامل بارگذاری نیمه سینو سی با زمان بارگذاری  192و دوره بارگذاری  2111میلیثانیه و با  10بارگذاری اولیه
همانطور که از شکل  4مشخص است ،با افزودن نانو رس به قیر ،ابتدا
شده است .پارامترهای ورودی دستگاه شامل بارگذاری نیمه
و  0بارگذاری ا صلی ا ست .تعداد و شرايط نمونهها در حالت خ شک و ا شباع در اين آزمايش دقیقاً همانند آزمايش ح سا سیت رطوبتی
𝑃𝑃2
کند
=پیدا می
روانی افزایش و سپس با افزایش درصد نانو رس روانی کاهش
سینوسی با زمان بارگذاری  0.1و دوره بارگذاری  1000میلیثانیه
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑡𝑡∙𝐷𝐷∙𝜋𝜋
( )AASHTO T283است.
که افزایش روانی قیر به دلیل افزایش درصد قیر بهینه (با)2افزوده شدن نانو
و با  25بارگذاری اولیه و  5بارگذاری اصلی است .تعداد و شرایط

اشباع در این آزمایش دقیق ًا همانند
نمون.هها در
خشک ودادهها
حالتتفسیر
نتایج و
4
 :ITSمقاومت کششی بر حسب کیلو پاسکال
آزمایش حساسیت رطوبتی ( )AASHTO T283است.
نیوتن
حسب
بیشینه بار بر
مارشال
آزمایش
1-4 :P

رس به قیر است و کاهش روانی با افزایش درصد نانو ذرات به دلیل
افزایش ویسکوزیته و چسبندگی قیر اصالح شده است .در حالت کلی

افزایش روانی نمونههای حاوی نانو رس حاکی از تغییر شکل قطری بیشتر

 :Dقطر نمونه بر حسب میلیمتر
است.
بهتر
پذیری
ف
انعطا
نتیجه
در
و
گسیختگی
لحظه
در
مارها
آزمايشداده
نتایج و
متر تعیین اثر نوع قیر مورد ارزيابی قرار گرفت و پارامترهای مختلفی از جمله روانی و ا ستقامت مار شال
برای
حسبشال
نتايج حا
میلی
تفسیربر
صلنمونه
ضخامت
:t.4

آسفالتیمارشال
آزمایش
1-4
بررسی گرديد .با توجه به جدول  ،9با اضافه شدن انواع نانو رس بر استقامت مارشال افزوده می شود و علت آن بهبود در
مخلوط
)ASTMرابطه 1
مقدار  ITSدر
می (شود.
جوشانمحاسبه
آزمایشرابطه 1
2-4بر اساس
مقاومت نمونهها در برابر رطوبت را با  TSRبر حسب درصد نشان میدهند که
D3625
تگزاس
ارزیابی
مورد
باالقیر
دلیلنوع
تعیین اثر
حاصل
نتایج
ويژه نانو ذرات و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی مخلوط آسفالتی بیان کرد.
سطح
بودن
برایرس به
مارشالنانو
آزمایش شده با
قیر اصالح
خواص
مقدار میانگین برای نمونههای تحت شرايط ا شباع و خ شک ا ست .حداقل ازمقدار
 TSRباالتر
سریعمقدار
بصریو وهر چه
ارزیابیبا شد
برای در صد
بايد 11
این TSR
رطوبتی
حساسیت
آزمایش
قرار گرفت و پارامترهای مختلفی از جمله روانی و استقامت
ارزیابیکاهش
رس روانی
افزايشیدر
سپس با
رس بابه قیر ،ابتدا روانی
است.نانو
افزودن
ستبا ،با
شخص ا
مقاومت م
آسفالتی4
دهنده شکل
مخلوطاز
نشانکه
مارشالطور
همان
برابر
باالتر در
باشد
بصری
صدبرنانواساس
شود.
استفاده م
افزايش وآسفالتی
مخلوطهای
جدول ،3
رطوبت به
توجه
گردید.
بررسی
درصد نانو
افزايش
روانی با
است
نانو ورس به
بهینه با افزوده شدن
درصدیقیر
استقامتدلیل
روانی قیر به
کند که
اضافهمی
پیدا
تگزاس،
جوشان
آزمایش
کاهشبعد از
ها وقبل و
مقایسهقیرنمونه
نمونهها
شود و
افزايشافزوده م
مارشال
افزايشرس بر
انواع نانو
شدن

حاکی از
مقداررس
حاوی نانو
روانیبه نمونه
افزودهکلی
صالحباالشده ا ست .درباحالت
اصالحو چ
سکوزيته
دلیلدرافزايش
شدگی
عریان
هایآسفالتی
مخلوط
افزايشرس
شدن نانو
قیر ابه دلیل
سبندگیرس
شده با نانو
وي قیر
خواص
ذراتآنبهبهبود
علت

کاهش پیدا میکند .در شکل  5تصویر ارزیابی بصری نمونه قبل و
انعطافپذيری بهتر است.
بهبودو در
گسیختگی
قطرینانوبیشتر
نتیجهمکانیکی
خواص
لحظه نتیجه
در و در
ذرات
شکل ویژه
تغییرسطح
بودن
بعد از آزمایش جوشان ارائه شده است.

مخلوط آسفالتی بیان کرد.

شکل  .4استقامت مارشال و روانی مخلوطهای آسفالتی
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شکل  .5تصویر نمونه قبل و بعد از آزمایش جوشان برای ارزیابی بصری

نتایج حاصل از ارزیابیهای دقیقی که توسط پردازش تصویر با

نواحی عریان شده به دست آمده است .در شکل  7نتایج حاصل از

نرمافزار  MATLABبر روی نمونهها انجامگرفته ،با ارزیابیهای

پردازش تصویر بر روی سطح نمونهها به صورت ک ّمی بر اساس

بصری هماهنگی خوبی دارد .در شکل  6پردازش تصویر انجامشده

مقدار سطح عریان شده و بر حسب درصد ارائه شده است .مطابق

بر روی یکی نمونههای آزمایش جوشان تگزاس نشان ارائه شده

نتایج ارائهشده در شکل  ،7نمونه مخلوط آسفالتی گرم ()HMA

است که پیکسلهای سفید نشاندهنده نواحی عریان شده (مصالح

حاوی  6درصد نانو رس  CAکمترین عریان شدگی و نمونه

سنگی بدون قیر) و پیکسلهای سیاه نشاندهنده مصالح سنگی

مخلوط آسفالتی شاهد دارای بیشترین مقدار عریان شدگی است.

پوشیده از قیر (یا نشانگر خود قیر) هستند .در نهایت با شمارش

دلیل کاهش عریان شدگی با افزایش نانو رس ،افزایش مقدار پوشش

تعداد پیکسلهای سفید و مشکی در تصاویر توسط نرمافزار ،درصد

قیر روی سنگدانهها و افزایش چسبندگی قیر حاوی نانو رس است.

شکل  .6تصویر پردازششده
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ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوطهاي آسفالتي گرم ( )HMAحاوی نانو رس
شکل  .0تصویر پردازششده

شکل  .0نتایج حاصل از پردازش تصویر بر روي نمونهها
شکل  .7نتایج حاصل از پردازش تصویر بر روی نمونهها

)AASHTO
T283( T283
غیرمستقیم
کششیکششی
مقاومت
آزمایش
0-3-4
4
)AASHTO
غیرمستقیم (
مقاومت
آزمایش

آزمایش به تغییر شرایط رطوبتی نسبت به آزمایشهای دیگر

حساستر است .از هر نوع مخلوط سه نمونه در دماي  25درجه
مطابق شکل  ،8با افزودن هر دو نوع نانو رس ،مقاومت کششی
مطابق شکل  ،1با افزودن هر دو نوع نانو رس ،مقاومت ک ش شی غیرم ستقیم مخلوطهای آ سفالتی در حالت خ شک افزايش پیدا میکند .در
سانتیگراد مورد آزمایش قرارگرفته و میانگین سه نمونه به عنوان
غیرمستقیم مخلوطهای آسفالتی در حالت خشک افزایش پیدا
حاوی
های
مخلوط
در
ولی
ست
ا
يافته
افزايش
CA
رس
نانو
صد
در
افزايش
حالت ا شباع مقاومت ک ش شی غیرم ستقیم مخلوط آ سفالتی با
عدد هر نوع مخلوط قرار داده شده است .بر اساس شکل  ،10با
میکند .در حالت اشباع مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط
استدرصد
یافتهدر 4
غیرمستقیم
مقاومت
بیشترين
رسباCB
نانو
ولی اتفاق میافتد.افزودن نانو رس  CAمدول برجهندگی در حالت خشک و اشباع
کششی افزایش
رس CA
درصد نانو
افزایش
آسفالتی

افزایش پیدا میکند ،ولی در مخلوطهای حاوی نانو رس CB
در مخلوطهای حاوی نانو رس  CBبیشترین مقاومت کششی
بر اساس نتايج ارائهشده در شکل  3بیشترين نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم و مقاومت در برابر رطوبت در مخلوطهای حاوی  0درصد
بیشترین مدول برجهندگی در  4درصد اتفاق میافتد .مطابق شکل
غیرمستقیم در  4درصد اتفاق میافتد.
نانو رس  CAاتفاق میافتد که نشانگر اين مطلب است که با افزايش درصد اين نانو مواد ،چسبندگی و پیوستگی در مخلوطهای آسفالتی
 11با افزودن نانو رس  CAنسبت مدول برجهندگی افزایش و
بر اساس نتایج ارائهشده در شکل  9بیشترین نسبت مقاومت
افزايش پیدا میکند و اجازه جابهجايی سريع قیر از روی سطوح سنگدانهها به و سیله آب را نمیدهد و سبب می شود که مخلوط در طی
در  6درصد از این نانو رس بیشترین نسبت مدول برجهندگی
کششی غیرمستقیم و مقاومت در برابر رطوبت در مخلوطهای
چرخههای يخبندان و ذوب يخ مقاومت باالتری در برابر رطوبت نسبت به ساير نمونهها داشته باشد .در مخلوطهای حاوی  CBبیشترين
یا مقاومت در برابر رطوبت اتفاق میافتد و با افزودن نانو رس
حاوی  6درصد نانو رس  CAاتفاق میافتد که نشانگر این مطلب
مقاومت در برابر رطوبت در مخلوط با  4درصد نانو رس اتفاق میافتد و پس از آن با کاهش مقاومت در برابر رطوبت همراه است که دلیل
 CBنسبت مدول برجهندگی افزایش پیدا میکند ،ولی با افزایش
است که با افزایش درصد این نانو مواد ،چسبندگی و پیوستگی
آن ترکیب شیمیايی و نوع اصالحکننده مورد استفاده در اين نانو رس است.
درصد آن در نسبت مدول برجهندگی تغییرات زیادی حاصل
در مخلوطهای آسفالتی افزایش پیدا میکند و اجازه جابهجایی
نمیشود .نتایج این آزمایش در مورد نانو رس  CAهماهنگی

سریع قیر از روی سطوح سنگدانهها به وسیله آب را نمیدهد و

خوبی با سایر آزمایشها دارد .در مورد نانو رس  CBدر حالت

سبب میشود که مخلوط در طی چرخههای یخبندان و ذوب یخ
مقاومت باالتری در برابر رطوبت نسبت به سایر نمونهها داشته

کلی مقاومت کمتری نسبت به نانو رس  CAدر برابر رطوبت

باشد .در مخلوطهای حاوی  CBبیشترین مقاومت در برابر

دارد .نتایج حاصله با سایر آزمایشهای انجامگرفته هماهنگ است.

رطوبت در مخلوط با  4درصد نانو رس اتفاق میافتد و پس از آن

 .5نتیجهگیری

با کاهش مقاومت در برابر رطوبت همراه است که دلیل آن ترکیب
شیمیایی و نوع اصالحکننده مورد استفاده در این نانو رس است.

 افزودن نانو رس باعث افزایش قابلتوجه درصد قیر بهینهمیگردد و این افزایش درصد باعث پوشش بهتر قیر روی سنگدانه

 4-4آزمایش مدول برجهندگی

میشود.

آزمایش کشش غیرمستقیم برای اندازهگیری مدول برجهندگی

 -استفاده از نانو رس به عنوان ماده افزودنی به قیر ،اثر

مخلوطهای استوانهای با دستگاه  UTM 5Pانجام شد .این

قابلمالحظهای روي استحکام مارشال مخلوطهای آسفالتی و
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شکل  .8مقاومت کششی غیرمستقیم در حالت خشک و اشباع
اشباعاشباع
خشک و
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