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چکيده

استفاده از کف قیر به منظور کاهش کندروانی قیر و اختالط سهل تر آن با مصالح دانه ای سال ها در مخلوطهای

سرد کاربرد داشته است؛ ولیکن در سال های اخیر ،نوع جدیدی از مخلوط ها با بکارگیری این تکنولوژی معرفی
ش��ده اند که کیفیتی مش��ابه با مخلوط آسفالت داغ مشابه را دارا می باشند و با نام مخلوط های گرم کف قیری
شناخته می شوند .برای این مخلوط ها که در دمای کمتری نسبت به مخلوط داغ مشابه تهیه و متراکم می شوند،
هنوز روش طرح اختالط مش��خصی وجود ندارد .نگرانی عمده در مورد جایگزین کردن مخلوط های گرم کف
قیری با آسفالت داغ مشابه ،مقاومت کمتر در برابر تغییر شکل و تاثیر رطوبت به دلیل کاهش سختی قیر و احتمال
عدم چسبندگي قیر به سنگدانه ها در اثر وجود حرارت كمتر در زمان اختالط و تراکم می باشد.
در این تحقیق ،با بکارگیری روش ترکیب دو نوع قیر ش��ل و س��فت كه قير اول بصورت خالص و گرم ش��ده به
مصال��ح درش��ت دانه و قير دوم بصورت كف قير به کل مخلوط اضافه مي ش��ود ،نمون��ه های گرم کف قیری در
دماهای متفاوت تولید و متراکم شدند .ویژگی های ظاهری و مقاومتی نمونه ها با استفاده از روش مارشال تعیین و
با محدوده مشخصات آسفالت داغ مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که امکان کاهش دمای اختالط با
بکارگیری این روش تا حد  30درجه سانتیگراد نسبت به آسفالت داغ مشابه فراهم می شود .همچنین درصد فضای
خالی مخلوط به عنوان موثرترین پارامتر به منظور تعیین محدوده دمای اختالط و تراکم شناخته شد.
به منظور بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها از آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه های خشک و
اشباع استفاده شد .نتایج نشان داد که حساسیت رطوبتی نمونههای گرم کف قیری از محدوده تعیین شده برای آسفالت
داغ مشابه بیشتر می باشد؛ ولیکن استفاده از افزودنیهای ضد عریان شدگي تا حد مطلوبی این نقص را جبران می سازد.
نتایج آزمایش مقاومت در برابر شیار افتادگی چرخ نیز نشان داد که با وجود بیشتر بودن تغییر شکل نمونههای گرم
نسبت به نمونه های داغ مشابه ،با افزودن پودر آهک شکفته می توان تغییر شکل مخلوط را تا حد آسفالت داغ مشابه

کاهش داد .نهایت ًا از نتایج بدست آمده ،روشی برای طرح اختالط مخلوط های گرم کف قیری ارائه شد.

واژههای كليدي :آس��فالت گرم ،کف قیر ،مقاومت کشش��ی غیرمستقیم ،مقاومت در برابر تغییر شکل ،حساسیت
رطوبتی ،طرح اختالط.
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ليال هاشميان ،امير كاووسي
 -کاهش ش��دت اکسیدش��دن قیر :کاهش دمای اختالط تا حد

 .1مقدمه

مخلوطهای آس��فالتی عمدت ًا به دو گروه سرد  )CMA(1و داغ

زیادی از اکسیدش��دن قی��ر ممانعت به عمل م��یآورد که این امر

 )HMA(2تقس��یم میش��وند که هرکدام بنابر ویژگیهای متمایز

باعث افزایش عمر خس��تگی و دوام مخل��وط میگردد .مطالعات

خود ،در روس��ازیهای آس��فالتی م��وارد کاربرد خاص��ی را دارا

نشان میدهند که با افزایش دمای اختالط از  100درجه سانتیگراد،

میباش��ند .تاکنون مخلوطهای آسفالت داغ بیشترین استفاده را در

به ازای افزایش هر  10درجه س��انتیگراد ،سرعت اکسیدشدن قیر

قشر رویه راههای با ترافیک متوسط تا سنگین و مخلوطهای سرد

دوبراب��ر خواهد ش��د []6؛ بنابراین کاهش  30درجه س��انتیگراد

بیش��ترین کاربرد را به عن��وان رویه در راههای با ترافیک س��بک

دم��ای اختالط ،در افزایش عمر خس��تگی تاثیر بس��زایی خواهد

و یا اس��اس تثبیتی ب��ه خود اختصاص دادهاند .نس��ل جدیدی از

داش��ت .به منظور کاهش کندروانی قیر روشهای متفاوتی به کار
گرفته میش��ود که ميتوان عمدت ًا آنه��ا را به روشهای تبدیل قیر

مخلوطهای آس��فالتی ک��ه میتوان گروه س��وم این دس��تهبندی
قلمداد نمود با نام مخلوطهای آس��فالتی گرم  )WMA(3شناخته

به صورت کف قیر ،اس��تفاده از موادی نظیر افزودنیهای کفزا،

میشوند.

مومهای مصنوعی ،افزودنیهای ش��یمیایی و قیرهای امولس��یون
ویژه تقسیمبندی نمود [.]3

مخلوطه��ای  WMAبا کیفیتی مش��ابه و براب��ر با مخلوطهای
 ،HMAاما در درجه حرارتی پایینتر (حدود  30درجه سانتیگراد

تاکنون تحقیقات بسیاری جهت تدوین روشی برای طرح اختالط

کمت��ر) تولید میش��وند و بنابرای��ن به لحاظ کاربردی ،ش��اید در

 WMAانجام ش��ده اس��ت که هنوز هم در دس��ت بررسی هستند

روس��ازیهای انعطافپذیر در جایگاهی یکس��ان با مخلوطهاي

[ .]7از جمله مواردی که در مورد طرح اختالط این نوع مخلوطها

 HMAقرار گیرند.

باید در نظر گرفته شود انتخاب صحیح دمای تولید و تراکم مخلوط

اص��ل کلی تولید  WMAبر پایه کاهش کندروانی قیر به منظور

اس��ت چراکه این دماه��ا باید بهگونهای انتخاب ش��وند که کیفیت

ام��کان اختالط آن با مصال��ح دانهای در درجه ح��رارت کمتر از

مخلوطهاي  WMAبا  HMAمش��ابه برابری کند .از این رو ،به

 HMAاستوار است که این امر مزایای بسیاری را به دنبال دارد و

منظور ارائه طرح اختالط مناسب ،دماهای تولید و تراکم مخلوط در

به طور خالصه میتوان از اهم آنها به موارد زیر اشاره نمود:

آزمایشگاه باید به نحوی انتخاب شوند که در شرایط واقعی نیز بتوان
برای تولید و تراکم مخلوط از آنها استفاده نمود [.]8

 -کاهش مصرف انرژی :به دلیل کاهش مصرف سوخت ،کاهش

در می��ان انواع روشه��ای تولید مخلوطه��اي  ،WMAروش

فرسایش کارخانه آسفالت و افزایش راندمان تولید ،کاهش مصرف

تبدیل قیر به کف تنها روشی است که برای تولید ،نیاز به هیچگونه

انرژی تا حد  35درصد گزارش شدهاست [.]1
 -کاه��ش تولی��د آالیندهها :دودها و گرد و غبار تولید ش��ده در

افزودنی نداش��ته و در این روش فقط از تغییر فیزیکی قیر به کف

فرآیند تولید آس��فالت داغ برای س�لامت انس��ان و محیط زیست

قیر استفاده میشود که این تغییر باعث کاهش چشمگیر کندروانی

بس��یار مضر تش��خیص داده ش��دهاند [ .]2تولید  WMAامکان

قیر برای مدت کوتاهی ش��ده و امکان اختالط آن با مصالح را در

کاه��ش این آالیندهه��ا را تا حد مجاز برای حفظ محیط زیس��ت

دمای��ی کمتر از دمای تولید  HMAمیس��ر میس��ازد .پس از بین

فراهم میکند [ 3و ]4

رفتن کف ،قیری که روی س��نگدانهها را پوشاندهاس��ت ،بصورت
اولیه خود باز میگردد [.]9

 افزای��ش کارایی :کاهش کندروان��ی قیر ،باعث افزایش کاراییمخلوط و در نتیجه تراکمپذیری بهتر و اجرای آسان تر میشود که

در این تحقیق به منظور تولید مخلوط آس��فالت گرم کف قیری،

این امر ،امکان اجرا در شرایط آب و هوایی سرد و امکان افزایش

از روش ترکیب دو نوع قیر با کندروانی متفاوت استفاده شدهاست

فواصل حمل آسفالت را ممکن میسازد [.]5

که در ذيل تشريح شدهاست.

مهندسی حمل و نقل  /سال اول  /شماره سوم  /بهار 1389

2

ارزیابی مشخصات مخلوطهای آسفالتی گرم كف قيري تولید شده...
در برابر ت��رک خوردگيه��ای حرارتی مخلوط میش��ود [.]12

 .2مخلوطهای آسفالت گرم کف قیری تولید شده

نتایج آزمایش��ات خستگی نیز نشان داد که عمر خستگی این نوع

با استفاده از دو نوع قیر ()WMA-Foam

مخلوطهای  WMAعموم ًا از مخلوطهای  HMAمشابه کمی

در این روش برای ساخت مخلوط از ترکیب یک نوع قیر شل

بیش��ترمیباش��د[.]13

(با درجه نفوذ حداقل  )200و یک نوع قیر سفت (با درجه نفوذ
بین  10تا  )100استفاده می شود .در مرحله اول ،مصالح سنگي

 .3روش تحقیق

درش��ت دانه (بزرگتر از  4میلیمتر) با قیر شل به صورت مایع

در این تحقیق ،به منظور دس��تیابی به ی��ک روش طرح اختالط

پوشش داده شده و در مرحله بعد قیر سفت به صورت کف قیر

مناس��ب برای مخلوط  ،WMA-Foamدر ابتدا به تعیین روشی

به کل مصالح اضافه میش��ود .علت استفاده از قیر شل ،اطمینان

برای دستیابی به درجه حرارتهای مناسب تولید و تراکم پرداخته

کامل از پوش��ش مصالح درش��ت دانه توس��ط ک��ف قیر عنوان

ش��د .به این منظور ،با اس��تفاده از روش طرح اختالط مارش��ال،

شدهاس��ت و معموالً  20الی  30درصد قیر کل مخلوط آسفالتی

ابت��دا اقدام ب��ه تعیین درصد قی��ر بهینه مخلوط  HMAمش��ابه

را تش��کیل میدهد .اما تعیین درص��د نهایی هرکدام از قیرهای

ش��د و با اس��تفاده از آن ،مخلوطهای  WMA-Foamدر درجه

ش��ل و س��فت براس��اس تامین درجه نفوذ نهایی قیر مورد نظر

حرارتهای مختلف تولید و متراکم ش��دند و ویژگیهای ظاهری

مخلوط و پوش��ش مصالح درش��ت دانه تعیین میش��ود [.]10

و مقاومتی آنها بدس��ت آمد .از نتایج بدست آمده ،محدوده درجه

از جمله مش��کالت عمدهای که در جایگزین كردن آسفالت

حرارت قاب��ل قبول اختالط و تراکم نمونههای WMA-Foam

گرم کف قیری با  HMAمیتوان اش��اره نمود ،بیش��تر بودن

تعیین شد.

حساس��یت رطوبت��ی و مقاومت در برابر تغییر ش��کل این نوع

ب��ا توجه ب��ه نتایج آزمایش��ات مذکور در بن��د  2و از آنجا که

مخلوطها نس��بت به  HMAمش��ابه اس��ت .دلیل بیشتر بودن

عمدت�� ًا ارزیابی مقاومت مخلوطها در براب��ر رطوبت با آزمایش

حساس��یت رطوبتی مخلوط را میت��وان کاهش درجه حرارت

کش��ش غیرمس��تقیم و ارزیابی مقاومت در برابر تغییر ش��کل با

تولید مخلوط و امکان عدم خش��ک ش��دن کامل سنگدانهها و

آزمایش ش��یار افتادگی چرخ صورت میگیرند [ 11و  ،]3لذا در

نی��ز نرمتربودن قیر به دلیل کاهش س��ختی آن در حین فرآیند

مرحله بعدی ،به منظور بررسی حساسیت رطوبتی و مقاومت در

اخت�لاط و تراک��م عنوان ک��رد .همچنین کاه��ش مقاومت در

برابر تغییر ش��کل مخلوطهای  ،WMA-Foamاقدام به انجام

براب��ر تغییر ش��کل را نی��ز میتوان به دلیل کاهش س��ختی قیر

آزمایش��ات مقاومت کششی غیرمس��تقیم ()AASHTO T283

ب��ه دلیل کاهش فرآیند اکسیداس��یون آن قلمداد نمود .از اینرو

و ش��یار افتادگی چ��رخ( )22-12697 ENب��ر روی نمونههای

کنت��رل ای��ن دو پارامتر و اصالح آنها در صورت نیاز توس��ط

 WMA-Foamتولید ش��ده در درج��ه حرارتهای اختالط و

افزودنیهای مناس��ب در مرحله طرح اختالط اجتنابناپذیر به

تراکم مناس��ب گردید .نهایت ًا تاثیر افزودنیهای پودر آهک شکفته

نظر میرس��د [.]3

و يك ن��وع افزودنی مایع بر ویژگیه��ای نمونههای WMA-

نتایج آزمایش��ات تحقیقات��ی روی مخلوطهای  WMAتولید

 Foamو نحوه تاثیر آنها در کاهش حساسیت رطوبتی مخلوطها

ش��ده با اس��تفاده از تکنولوژی ک��ف قیر نش��ان داد که تفاوت

مورد ارزیابی قرار گرفت.

عم��دهای بین مدول دینامیکی مخلوطهای WMAو HMA
مش��ابه وجود ندارد [ .]11بررس��ی ترکهای ناشی از تغییرات

 1-3انتخاب سنگدانهها

درجه ح��رارت بر روی نمونههای  WMAو  HMAمش��ابه

مصالح سنگدانهاي از مخازن سرد كارخانه آسفالت آكام شن واقع

نیز نش��ان داد که استفاده از این تکنولوژی باعث بهبود مقاومت
3
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®·YZ]¹³Á¡Y{ÉZÅÂ¸z»¹Z¼eÉY]\zfÀ»É|À]Ä¿Y{
مخصوص و
,cZËZ»Md«{ËY§YÂÀ»Ä]
¶°|
[Zzf¿YZ°aÂe«É|À]

Ä¿Y{Ä]
مرغوبیت مصالح سنگی و نیز وزن
آزمایشات
نتایج

 |Äf§³¿{½Z°Ë
0Ô»Z¯
µÁ|mª]Z»
,®·YÅYÉÂ^t·Z»¾ËÂeÁ½{¯
 مالحظه میشود.اس��ت
شده
 آورده2 جدول
جذب آب مصالح در



[~mÄ¯{ÂÊ»ÄuÔ» dYÃ|Ã{ÁMµÁ|m{t·Z»[M[~mÁÂz»½ÁÌ¿ÁÊ´Àt·Z»dÌ]Â£»cZËZ»MlËZf¿
ک��ه جذب آب مصال��ح ریزدانه کمی از محدوده تعیین ش��ده در
 |Z]Ê»fÌ]cZz»{Ã|¾ÌÌ eÃ{Á|v»YÊ¼¯Ä¿Y{Ët·Z»[M
Ê´Àt·Z»É|À]
بندیمصالحسنگی
منحنیدانه.1 شکلÄ¿Y{ÊÀvÀ».¶°
.مشخصات بیشتر میباشد

Ì«[Zzf¿Y 
عبوری مصالح سنگی از الک
وزنی
 درصدهای.1 جدول
®·YY
Ê´Àt·Z»ÉÂ^Ê¿ÁÉZÅ
|{.µÁ|m

 انتخاب قیر2-3

MA-Foamd·Z¨M|Ì·ÂeÉY]Á  Ì«Y,HMAÉZÅÄ¿Â¼¿|Ì·ÂeÂÀ»Ä]

ÉÂ^t·Z»Ê¿Á|{

 و برای توليد60-70  از قیر،HMA ب��ه منظور تولید نمونههای

cZËZ»MlËZf¿ |Ã{Z¨fY¶Ì«½YÂÀÄ] V.B. Ì«YÁÌ«¦¯d¨Ì«

\zfÀ»

ÓZ]|u

¾ÌËZa|u







40-50  از قير، با استفاده از دو نوع قیرWMA-Foam آسفالت



 dYÃ|




به عنوان قير شل.V.B .4 به عنوان قير سفت (کف قیر) و از قير
Ê´Àt·Z»É|À]Ä¿Y{ÊÀvÀ».¶°
Ê´Àt·Z»ÉZÅËZ»MlËZf¿.µÁ|m



 نتایج آزمایشات انجام ش��ده بر روی این قيرها در.اس��تفاده ش��د

Ì«[Zzf¿Y







ËZ»MÄnÌf¿
{Y|¿ZfY
ËZ»M



آورده شدهاستd·Z¨M|Ì·ÂeÉY]Á
4  و3¿M جداول
½YÂÀÄ]|{
 
Ì«Y,Ì«Â¿Á{YÃ{Z¨fYZ]
 WMA-Foam
ÉZÅÄ¿Â¼¿|Ì·ÂeÂÀ»Ä]

AASHTO T-
¸n
Â·ËZ   Ì«Y ,HMA

|{ÁÄ¿Y{Ë
Ã{ÁM
µÁY|m{ZÅÌ«¾ËYÉÁ]Ã|¹Zn¿YcZËZ»MlËZf¿ |Ã{Z¨fY¶Ì«½YÂÀÄ] V.B. Ì«YÁÌ«¦¯d¨Ì«
AASHTO T- ºË|cZ¨·ÂYÊZ¿Ê¿Ád§Y
{ Ä¿Y{d{
 dYÃ|

سنگی
مصالح
های
ش
آزمای
نتایج
.2
جدول
|{
ASTM D- fÌ]ÁÄmÁ®Ë{Ê´f°
|{

|{YÌ]

|{
|{
 

ASTM
D-
cZz»Ã{Á|v»

AASHTO-T
|{j¯Y|u

{Y|¿ZfY

(BS-)

|{j¯Y|u
|{
®·YYÉÁÃ|¿Z»t·Z»[M[~m
|{ASTM D-

|{
¶«Y|u |{YÌ]
  ®·YÉÁÃ|¿Z»Á
Ã¼¿®·YYÉÂ^t·Z»[M[~m
|{ AASHTO-T

 

Ê´Àt·Z»Â¸z»¶¯Ê¬Ì¬uÂz»½Á


|{¶«Y|u
 



 

|{

[] ÄË¿ ZY] 
|{
 

¸n¿M Â·ËZ

©ÂeÁ¶ËÂe
AASHTO T- ºË|cZ¨·ÂYÊZ¿Ê¿Ád§Y

|{
 ÉYÄZ»YASTM D-
AASHTOT SEÄ¿Y{Ë
t·Z»



ËZ»M

t·Z»Ä]Ì«Ê³|À^q
|{

AASHTO T-

|{j¯Y|u
|{ ©Âe
Ä¿Y{d{

f»Ê¸Ì»


 
 
 

 

Ê´Àt·Z»ÉZÅËZ»MlËZf¿.µÁ|m

fÌ]ÁÄnÌf¿
ÄmÁÁ{{Ê´f°
ËZ»M

|{j¯Y|u |{¶ËÂe
 Ä¿Y{Ë

®·YÃY|¿Y



(BS-)

fÌ]ÁÄmÁ®Ë{Ê´f°
fÌ]ÁÄmÁÁ{{Ê´f°
t·Z»Ä]Ì«Ê³|À^q

¶ËÂe
©Âe

©ÂeÁ¶ËÂe

AASHTO T SEÄ¿Y{Ët·Z»ÉYÄZ»Y

®·YYÉÁÃ|¿Z»t·Z»[M[~m|{

  ®·YÉÁÃ|¿Z»Á
Ã¼¿®·YYÉÂ^t·Z»[M[~m|{


 

Ê´Àt·Z»Â¸z»¶¯Ê¬Ì¬uÂz»½Á

4

[] ÄË¿ ZY] 

 / مهندسی حمل و نقل
1389  بهار/  شماره سوم/ سال اول




...ارزیابی مشخصات مخلوطهای آسفالتی گرم كف قيري تولید شده




      

      

 mm

C{}Â¨¿Äm{

ËZ»M

ËZ»M

ASTM D˾

 mm
CÊ»¿Ä¬¿
ASTM D˼˿

C{µZ fYÄ¬¿
CÊ»¿Ä¬¿
ASTM D̂˻
ASTM D˼˿

C{Âz»½Á
C{}Â¨¿Äm{

cmC{¯
C{Âz»½Á
ASTM D˺˺˼
ASTM D̀˹

ASTM D˻˺̀˹

ASTM D˺˺˼

C


C
ASTM D˻˺̀˹

C
|{Ê¿Ád§Y

ASTM D˺̀˾˽

|{Ã|¿Z¼Ì«Z]}Â¨¿
Ê¿Ád§Y
ASTM D˺́̀˻
ASTM D˺̀˾˽

 

|{Ê¿Ád§Y
Ã|¿Z¼Ì«Z]}Â¨¿

|{Ê¿Ád§Y
ASTM D˺́̀˻

Ì«ZTFO
¿[Z · Ì«Z
ÉZÅZ»{{
®ÌeZ¼ÀÌ¯ÄfËÂ°ËÁ
¿[ZcSt
· ÉZÅZ»{{
cSt ®ÌeZ¼ÀÌ¯ÄfËÂ°ËÁ
RTFOT TFO
RTFOT

ASTM D̀˹
ASTM D˾

C
C{µZ fYÄ¬¿
ASTM D̂˻

C
cmC{¯

40-50  و60-70 مشخصات قیرهای
 .3
جدول
Á 
 µÁ|m
ÉZÅÌ«cZz»
Á ÉZÅÌ«cZz»
 µÁ|m

{Y|¿ZfY {Y|¿ZfY




Ì«Â¿

Ì«Â¿


 <
 <
    

 


 

  
    
 
 <  <




 





 



 مورد استفاده.V.B مشخصات قیر
.4 جدول
Ã{Z¨fY{Â»
V.B.
Ì«cZz»
µÁ|m
Ã{Z¨fY{Â»
V.B.Ì«cZz»
 µÁ|m

ÉZÅZ»{{cSt
®ÌeZ¼ÀÌ¯ÄfËÂ°ËÁ
ÉZÅZ»{{
cSt®ÌeZ¼ÀÌ¯ÄfËÂ°ËÁ
C{}Â¨¿Äm{
C{}Â¨¿Äm{
ËZ»M
CÊ»¿Ä¬¿ CÊ»¿Ä¬¿
 mm  mm
C 
C 
C C C
C C
C 

ËZ»M

{Y|¿ZfYÁ
ASTM D˻˺̀˹
ASTMASTM
D˻˺̀˹D˼˿ASTM ASTM
D˼˿ D˾ ASTM
D˾ {Y|¿ZfYÁ
 


 
   

.آن با مصالح میباشد

   

 



cZz»


cZz»



خصوصيات كف قير
Ì«¦¯cZÌÂyÊ]
  بررسي
Ì«¦¯cZÌÂyÊ]
 3-3

180Ì«½{¯
 الیÉZ»{Ze
160¡Y{Ya,ÃZ´ËZ»M{
كردن قير تا
WLB10
کف
تولید
ازÊf¿Z
  با
Ê»d^iÁÉÌ³

ÃY|¿YºÆ»
قیر
f»YZa
 ,Ì«آزمايش��گاهي
f»YZa
¦¯Ä]½M¶Ë|^eÁ
 {Y³
اس��تفاده
Äm{
 درجه
 دمای
Ê»d^iÁÉÌ³
 Á{
ÃY|¿YºÆ»
Á{ ,Ì«دس��تگاه
 ¦¯Ä]½M¶Ë|^eÁ
 {Y³
 Ê·YÄm{
Êf¿Z
ÉZ»{Ze
Ê·Y
 
Ì«½{¯
  پس از داغ،در آزمايشگاه
¡Y{Ya,ÃZ´ËZ»M{
¾گيري وËY
اندازه
پارامتر مهمZ^¿Yd^¿
دو
،به كف قیرY|ÀeZ^Ä¯|¿Â
س��انتیگراد و تبديل آن
2 مطابقشکل
40-50
 تولیدe½YÂe
كف قير
اصلي
مشخصات
[] {¯
¦Ë
]Y
Ì«¦¯Äz»Á{
¾ËY.¼Ä¼Ì¿Á
Z^¿Yd^¿
Y|ÀeZ^Ä¯|¿Â
قیر
[e½YÂe
]شده{ با
¯Ê»ËcÂ
¦Ë
Ê»ËcÂ
]YÌ«¦¯Äz»Á{
.¼Ä¼Ì¿Á

 این دو.و نيمه عمرZ^¿Yd^¿
نس��بت انبساط
:ش��وند كه عبارتند از
 درجه سانتیگراد170  دمای قیر در هنگام تولید کف.آمد
 بدس��تÌ«ÄÌ·ÁYºnuÄ]Ì«¦¯j¯Y|uºnu
dÌ¸]Z«ËY§YÁÌ«Ê¿YÁ|À¯ÅZ¯YdYÊyZd¬Ì¬u{Ä¯
Ì«ÄÌ·ÁYºnuÄ]Ì«¦¯j¯Y|uºnu
dÌ¸]Z«ËY§YÁÌ«Ê¿YÁ|À¯ÅZ¯YdYÊyZd¬Ì¬u{Ä¯
Z^¿Yd^¿
 ثبت مي

 É{ZÌ«Ä]d^¿
,t·Z»Z]Ì«¦¯ÔfyY
:]8[تعريف کرد
مشخصه كف قیر را بصورت زير ميتوان
1 /5  با افزایش می��زان آب از،2  با توجه به ش��کل.انتخاب ش��د
 É{ZÌ«Ä]d^¿
,t·Z»Z]Ì«¦¯ÔfyY

Ä¯ dY j¯Y|u
ºnu
¦¿
Ä]ºnu
زیادی
¦¯¦¿
ºnu
½Z»
ÂÊ»½Z»
ÉÌ³
 ÂÊ»
 ÄÌ¿Zi
|uYÁ
Z] ÄÌ¿Zi
Ä¯قير
yZ
¾ËY
¼
 حداكثر
 حجم
Ä¯اماdY
j¯Y|u
Ä]½|Ì
 انبساط
¦¯ ºnu
,{ÃY|¿Y
 ÉÌ³
 در
ÃY|¿Y
|uYÁ
Ä¯ بهyZ
 ¼
Ä¼Ì¿:انبساط
  نسبتکه
 اوليهZ]
حجم
 قيرÄ¼Ì¿
¾كفËY
است
پیدا کرده
افزایش
نسبت,{½|Ì
،درصد
2 درصد به

|Z]کف
Ê»t·Z»Z]½MÔfyYÉY]{ÂmÂ»½Z»ÁÌ«¦¯ÉY|ËZa½YÌ»Ã|ÀÅ{
 است از کاهش
½Z¿
|Z]مقدار
Ê»t·Z»Z]½MÔfyYÉY]{ÂmÂ»½Z»ÁÌ«¦¯ÉY|ËZa½YÌ»Ã|ÀÅ{
 حقیقت شاخصی
½Z¿
کندروانی قیر و افزایش قابلیت
 افزایش قابل مالحظهای،قیر
آب تولید
با افزایش بیشتر
 |»Md|]  ¶°
ª]Z»

Ì«آنکه
 Z]Ã||Ì·ÂeÌ«¦¯Ê¸YcZz»
WLB Ì«¦¯|Ì·Âe
ÊÅZ´ËZ»MÃZ´f{YÃ{Z¨fYZ]
|»Md|]
¶°
ª]Z»
 
Ì« یZ]نمÃ||Ì·ÂeÌ«¦¯Ê¸YcZz»
 WLBÌ«¦¯|Ì·Âe
 ÊÅZ´ËZ»MÃZ´f{YÃ{Z¨fYZ]
.قیر عادی
 نسبت به،اختالط کف قیر با مصالح
قیر با
کف
عمر
نیمه
حال
شود؛
در نسبت انبساط مشاهده

,|{ Ä] |{
 Ä]
Y[M½YÌ»ËY§YZ]
,¶°Ä]ÄmÂeZ]
 |[Zzf¿Y {Y³
 ZÄm{
Êf¿
 
,|{
 |{  Y[M½YÌ»ËY§YZ]
,¶°Ä]ÄmÂeZ]
 |[Zzf¿Y
 {Y³
 ¦¯|Ì·Âe¹Z´ÀÅ{Ì«ÉZ»{
Êf¿
ZÄm{ ¦¯|Ì·Âe¹Z´ÀÅ{Ì«ÉZ»{
، اين شاخص كه با واحد ثانيه اندازهگيري ميشود: نيمه عمر. درصد دچار افت قابل مالحظهای میشود2 افزایش میزان آب از
Ã|ÅZ»Z^¿Yd^¿{ÉY
ÄuÔ»¶]Z«ËY§Y,Ì«¦¯|Ì·Âe
[MY|¬»fÌ]
ËY§YZ]
Z»YdY
Ã{¯Y|ÌaÉ{ZËËY§Y
Z^¿Yd^¿Z^¿Yd^¿
Ã|ÅZ»Z^¿Yd^¿{ÉY
ÄuÔ»¶]Z«ËY§Y,Ì«¦¯|Ì·Âe
[M
Y|¬»fÌ]
ËY§YZ]
Z»YdYÃ{¯Y|ÌaÉ{ZËËY§Y
زم��ان رس��يدن حجم ك��ف به نصف حج��م حداكثر اس��ت كه
با توجه به اینکه الزم است درصد آبی برای تولید کف قیر انتخاب
dY¹ÓÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
 {ÂÊ»ÉYÄuÔ»¶]Z«d§YZq{
 |{ Y [M
 ½YÌ»ËY§YZ]
 Ì« ¦¯¼Ä¼Ì¿Ä°¿MµZu
 -{ÂÊ¼¿  -{ÂÊ¼¿
dY¹ÓÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
 {ÂÊ»ÉYÄuÔ»¶]Z«d§YZq{
 |{
 Y [M ½YÌ»ËY§YZ]
 Ì« ¦¯¼Ä¼Ì¿Ä°¿MµZu
نش��اندهنده میزان پایداری کف قیر و زمان موجود برای اختالط
،ش��ود که مقدار مناس��بی از هر دوی این پارامترها رابدست دهد
Y|¬»Ä][M½YÌ»
[Zzf¿Y¾ËY]ZÀ]
,|Å{d|]YZÅf»YZa¾ËYÉÁ{ÅYÊ^ZÀ»Y|¬»Ä¯{Â[Zzf¿YÌ«¦¯|Ì·ÂeÉY]Ê]M
|{
Y|¬»Ä][M½YÌ»
[Zzf¿Y
¾ËY]ZÀ],|Å{d|]YZÅf»YZa¾ËYÉÁ{ÅYÊ^ZÀ»Y|¬»Ä¯{Â[Zzf¿YÌ«¦¯|Ì·ÂeÉY]Ê]M
|{
5
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 |Ã{Y{Ìze\ZÀ»Ì«¦¯|Ì·ÂeÉY],Â¸z»Ì«¶¯Ê¿Á
|{
 |Ã{Y{Ìze\ZÀ»Ì«¦¯|Ì·ÂeÉY],Â¸z»Ì«¶¯Ê¿Á
|{




 امير كاووسي،ليال هاشميان
 تعیین درصدهای اختالط قیرهای شل و سفت2-4

، درصد وزنی کل قیر مخلوط2 بنابراین انتخاب میزان آب به مقدار

 از انجام،به منظور تعیین درصد مناسب ترکیب قیر شل و سفت

.برای تولید کف قیر مناسب تشخیص داده شد

)آزمایش درجه نفوذ بر روی درصدهای متفاوت (در حالت مایع
 درصدهای قیرهای شل و سفت در ابتدا بر اساس مقادیر.استفاده شد
 درصد قیر کل مخلوط70  و30  به ترتی��ب2 توصی��ه ش��ده در بند
d¨Á¶ÉZÅÌ«ÔfyYÉZÅ
¾ÌÌ e 
هدفدس��تیابی به درجه نفوذ قیر
 با توجه به اینکه.{|ش��دند
انتخاب

{cÁZ¨f»ÉZÅ|{ ÉÁ]}Â¨¿Äm{ËZ»M¹Zn¿YY,d¨Á¶Ì«\Ì¯e\ZÀ» |{¾ÌÌ eÂÀ»Ä]

 این، بود60-70  کنترلی یعنی قیرHMA مورد اس��تفاده در مخلوط

Ì« |{  Á \ÌeeÄ] |À]{Ã|ÄÌÂeË{Z¬» ZY]Y|f]Y{d¨Á¶ÉZÅÌ«ÉZÅ|{  |

.شدند
اصالح
مشابه با قیر مذکور
درجه نفوذ
رسیدن به
|¿|  درصدها برای
Â] Ì«ÊÀ ËÊ·fÀ¯
HMA
Â¸z»{Ã{Z¨fY{Â»
Ì«}Â¨¿Äm{
Ä]Ê]ZÌf{
¥|ÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
 dYÃ|Ã{Y{½Z¿µÁ|m{}Â¨¿Äm{ËZ»MlËZf¿ |¿|sÔYÂ¯~»Ì«Z]Ä]Z»}Â¨¿Äm{Ä]½|Ì

. نشان داده شدهاست6  نتایج آزمایش درجه نفوذ در جدول




 Ì«¦¯¼Ä¼Ì¿ÁZ^¿Yd^¿ ¶°

) میلیمتر0/1( قیرهای ترکیبی
} جدولÂ¨¿Äm{ µÁ|m
f»نفوذ
 درجه
Ê¸Ì»
 .6
Ê^Ì¯eÉZÅÌ«
d¨Ì«|{

Ê^Ì¯eÌ«}Â¨¿Äm{






اختالط
 طرح.4.
ÔfyYs
ÔfyYs.

¶Ì«|{
V.B 

 


40-50 کف قیر
عمر
نیمه
 نسبت انبساط و.2 شکل

 
Ì«¦¯¼Ä¼Ì¿ÁZ^¿Yd^¿
 ¶°

مناسب
درصد قیر
\ZÀ»Ì«
|{تعیین
¾ÌÌ1-4
e 
\ZÀ»Ì«|{¾ÌÌ e 



 HMAÂ¸z»|Ì·Âe\ZÀ»Ì«

|{¾ÌÌ eÄ]¹Y|«YY|f]Y,WMA-Foam
ÉZÅÂ¸z»|Ì·ÂeÉY]\ZÀ»Ì«
eÂÀ»Ä]
تولی��د مخلوطهای
قیر مناس��ب برای
{|درصد
¾تعیینÌÌ
منظ��ور
به
HMAÂ¸z»|Ì·Âe\ZÀ»Ì«|{¾ÌÌ eÄ]¹Y|«YY|f]Y,WMA-FoamÉZÅÂ¸z»|Ì·ÂeÉY]\ZÀ»Ì«
|{¾ÌÌ eÂÀ»Ä]






Ì«¦¯¼Ä¼Ì¿ÁZ^¿Yd^¿
 ¶°
Á Z]]Y]\ÌeeÄ]º¯YeÁ ÔfyYÉZÅZ»{,¶° Ê¿YÁ|À¯
  cYuÄm{
 cZqتعیین
lËZf¿ اقدام
ZY]ابت��دا
 |µZZ»ÁYÄ]Z»
 تولیدÄm{
مناس��ب
قیرlËZf¿
درصد
،WMA-Foam
{| حاصل
نفوذ قیر
درجه
،6  آمده از جدول,بدست
براس��اس
Á\Ì¯e
 
Z]]Y]\ÌeeÄ]º¯YeÁ
ÔfyYنتایج
ÉZÅZ»{,
¶° Ê¿YÁ|À¯
 cZq
ZY] به
|µZZ»ÁYÄ]Z»
d¨Ì« |{ Á¶Ì«

Y¶ZuÌ«}Â¨¿Äm{
µÁ|mY
 Ã|»Md|]lËZf¿
ZY]   cYu

|Ì·ÂeÄÀÌÆ]Ì« |¿YÃ|ÄÔy  µÁ|m{ HMAÂ¸z»µZZ» cZËZ»MY¶ZulËZf¿ |¿|[Zzf¿Y {Y³Êf¿Z
 Äm{ 
|Ì·ÂeÄÀÌÆ]Ì«

|¿YÃ|
ÄÔy



µÁ|m{

HMA
Â¸z»µZZ»

cZËZ»MY¶ZulËZf¿

|¿|[Zzf¿Y

{Y³

Êf¿Z
Äm{


zf¿Y WMA-Foam|Ì·ÂeÉY]
Ë{Z¬»¾ËYY~·

,|»Md|]

HMA
Â¸z»|Ì·ÂeÉY]Ê]Z
zf¿Y




Ì«Z]µ{Z
»

ÔfyYs

.

 بر اساس نتایج چارت. مشابه از روش مارشال شدHMA مخلوط
 و62  درصد قیر سفت برابر با85  درصد قیر شل و15 از ترکیب
 |Ä^Zv»Â¸z»¶¯Ê¿Á|{ Z]]Y]HMAÂ¸z»
{ÂÄ] ®·YYf³] t·Z»ÂaÊ´¿Â´q,¶ Ì«Y|¬»¾ËYÂeÄ¿Y{d{t·Z»ÂaY½ZÀÌ¼Y
 |Ä^Zv»Â¸z»¶¯Ê¿Á|{ Z]]Y]HMA
Â¸z» |{¾ÌÌ e 
\ZÀ»Ì«
ً ��تقریب
 دماهای اختالط و تراکم به،)3 کندروانی (ش��کل
-درجه حرارت
HMA
مخلوط
تولید
برای
انتخابی
60-70
قی��ر
با
معادل
ا
{Â»Â¸z»|Ì·ÂeÉY]YÌ«½YÌ»¾ËY½{Â]\ZÀ»Ì¿¶Ì«Z]Ä¿Y{d{t·Z»ÂaÊ¼qµfÀ¯

d§³
HMAÂ¸z»|Ì·Âe\ZÀ»Ì«|{¾ÌÌ eÄ]¹Y|«YY|f]Y,WMA-FoamÉZÅÂ¸z»|Ì·ÂeÉY]\ZÀ»Ì«|{¾ÌÌ eÂÀ»Ä]

{ ,Â¸z»¶¯Ê¿Á |{
  Z]]Y]ZÅ
Â¸z»|Ì·ÂeÉY]\ZÀ»¶¯Ì«
[Zzf¿YÄ]ÄmÂeZ],dËZÆ¿{
نتایجÉZÅZ»{,
.انتخابشدند
 یگرادcYu
س��انتÄm{
درجه
140
 و150
ترتیب برابر
Á 
Z]]Y]\ÌeeÄ]º¯YeÁ ÔfyY
¶° Ê¿YÁ|À¯
 cZq
lËZf¿
ZY]با
 |µZZ»ÁYÄ]Z»
انتخاب
WMA-Foam
{| مقادیر برای تولید
لذااین
،آمد
بدس��ت

 |¿YÃ|
ÄÔy  µÁ|m{ HMAÂ¸z»µZZ» cZËZ»MY¶ZulËZf¿ |¿|[Zzf¿Y {Y³Êf¿Z
 Äm{ 
 |[Zzf¿YÂ¸z»¶¯Ê¿Á|{ Z]]Y]d¨Ì«|Ì·ÂeÄÀÌÆ]Ì«
|{Á|{
 

 خالصه5  در جدولHMA
حاصل از آزمایشات مارشال مخلوط
 |Ä^Zv»Â¸z»¶¯Ê¿Á|{ Z]]Y]HMAÂ¸z»

 به منظور اطمینان از پوش��ش مصالح درش��ت دانه توسط.ش��دند

º¯YeÁ|Ì·ÂeÉZÅZ»{\ZÀ»Ã{Á|v»[Zzf¿Y
 به4 پوششمصالح بزرگتر از الک
 چگونگی،  این مقدار قیر ش��ل

 درصد وزنی5/8  برابر باHMA  قیر بهینه تولید مخلوط.شده اند

¾ËY{¾ËY]ZÀ] |¿ÂÊ»|Ì·Âe

{Y³Êf¿Z
 Äm{ZË[MÂmÄ¬¿YeÓZ]ÊËZ»{{0Z»Â¼WMAÉZÅÂ¸z»



کل مخلوط محاسبه شد

 کنترل چش��می پوشش مصالح.طور دقیق مورد کنترل قرار گرفت

Äm{ ZeÔfyYÉZ»{,Ã|»Md|]lËZf¿]ZÀ] |[Zzf¿Y|Ì·ÂeÉZ»{¾Ì·ÁY½YÂÀÄ] {Y³Êf¿Z
 Äm{ 

 dYÃ|Ã{ÁM
µÁ|m{
ZÅÂ¸z»
 شل نیز
¾ËYÉZÅ
برای تولید
قیر راÔfyYcÁZ¨f»ÉZÅZ»{{
مناسب بودن این میزان
قیرÊ³ËÁ
دانه باÄÔyÂÄ]
|  درشت

.مخلوط مورد تایید قرار داد



{Y³Êf¿Z

Äm{Ê·YÉZÅZ»{{Ã||Ì·ÂeWMA-FoamÂ¸z»ÉÅZÉZÅÊ³ËÁ µÁ|m

قیرÊ·ZyÉZ§
انتخاب درصدº¯YecYuÄm{
 با توجه به،درنهایت
µZZ»Ê¿YÁکل مناسب برای تولید
VMA*
Âf»
ÔfyYcYuÄm{
®·Z]Âz»½Á VFB* (
)ÉZ§d»ÁZ¬»
)|{( )|{(
f»Ê¸Ì»
 
(°C)
(°C)
 درصد قیر ش��ل، درصد وزني كل مخلوط5/8 مخلوطها برابر با

 

 وزنی

 

 

 
درصد

 

 

 

 برابر با
  سفت
4/93
قیر

درصد

 

 و
درصد

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

   |{OBC*
---  

0/87برابر با


.شد
مخلوط انتخاب
کل
 









 Ì«Ê¿YÁ|À¯
cYuÄ
cZq ¶°
 Ì«Ê¿YÁ|À¯
 cYuÄm{
cZqm{
¶°
60-70  کندروانی قیر-درجهحرارت
.3 شکل
 چارت
Ì«Ê¿YÁ|À¯
 cYuÄm{cZq ¶°









HMA
Â¸z»µZZ»cZËZ»M
lËZf¿


µÁ|m
HMA نتایج آزمایشات مارشال مخلوط.5 جدولHMAÂ¸z»µZZ»cZËZ»M
 µÁ|m
HMAlËZf¿
Â¸z»µZZ»cZËZ»M
lËZf¿ µÁ|m

µZZ»Ê¿YÁ
µZZ»Ê¿YÁ

 
VMA*
VMA*
OBC*(VMA*
|{ÉZ§d»ÁZ¬»
kN)ÉZ§d»ÁZ¬»
|{VFB*
|{(Ê·ZyÉZ§
®·Z]Âz»½Á
Â¸z»
OBC* ( |{cZz»{Á|u
|{
kN)
|{VFB*
(
|{((Ê·ZyÉZ§
HMAHMA
Â¸z»
(|{
HMA
Â¸z»
ÉZ§d»ÁZ¬»
VFB*
  (kN)
YÌ]
)|{(®·Z]Âz»½Á
f»Ê¸Ì»
 |{Ê·ZyÉZ§
)|{(®·Z]Âz»½Á

µZZ»Ê¿YÁ
---





f»Ê¸Ì»
 

f»Ê¸Ì»
 


 
 
 

 
ËZ»MlËZf¿
  
 

 
  
 

 
ËZ»MlËZf¿



   
 
ËZ»MlËZf¿




YÌ]



cZz»{Á|u
–
–
–
|] {Y³Êf¿Z
  Äm{  Á  ÔfyY ÉZÅcYu Äm{ { Ê^ZÀ» lËZf¿ , µÁ|m { k|À» ¹Z«Y ZY]
 
 
YÌ] – ÄÀÌÆ]Ì«
 
 :VFB
– ,Ê
cZz»{Á|u
–
–
–
 
YÌ]
 ,Ì«Z]Ã|aÊ·ZyÉZ§
cZz»{Á|u
|{OBC
´Àt·Z»Ê·ZyÉZ
§
VMA
*
– ,{Y³Êf¿Z
oam Â¸z» ÉY] Ã|»M d|] cZz»
  Äm{  Á  \Ìee Ä] º¯Ye Á ÔfyY ÊËZÅZ»{

ÄË¿

ZY]
**

[

]
ÄÀÌÆ]Ì«

|{


OBC
,
Ì«Z]Ã|aÊ·ZyÉZ§
:VFB
,Ê
´Àt·Z»Ê·ZyÉZ
§


VMA

*
OBC:VFB
,Ì«Z]Ã|aÊ·ZyÉZ§
§VMA*
 درصد قیر بهینه: OBC ، قیرÄÀÌÆ]Ì«
{|پرشده با
فضایخالی
،خالی مصالح سنگي:VFB
فضای,Ê
:V´Àt·Z»Ê·ZyÉZ
MA *



]14[101 ** بر اساس نشریه

6

ÄË¿
[] 
[] ÄË¿
ZY]
** ZY]**
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ارزیابی مشخصات مخلوطهای آسفالتی گرم كف قيري تولید شده...

d¨Á¶ÉZÅÌ«ÔfyYÉZÅ
¾ÌÌ
e3-4

{|مناسب دماهای تولید و تراکم
محدوده
انتخاب

آم��دن مقادیر قابل قبول برای س��ایر پارامترها (با چشمپوش��ی از

Ã{Z¨fY
{ËZ»d·Zu
cÁZ¨f»ÉZÅ
درصد{|
» ÉÁ]}Â¨¿Äm{ËZ»M¹Zn¿YY,d¨Á¶Ì«\Ì¯e\ZÀ
{| 
ه��ای ¾ÌÌ
]eÂÀ»Ä
تعیینش��ده
مخلوط از حد
فضای خالی
رواني مارش��ال)،
عموم ًا در دمای��ی باالتر از نقطه جوش
WMA
مخلوط
[Zzf¿Y
» Â¸z
«¶¯Ì
{| 
ی 
بودÁ .
]\ÌeeÄ
»¬ |À]{Ã|ÄÌÂeË{Z
|{100
|  
گرفت که
نتیجه
اینگون��ه
توان
لذا م
مش��خصات بیش��تر
در
ZY]Y|f]Y{d¨Á¶ÉZÅÌ«ÉZÅدر این
درجه س��انتیگراد تولید میش��وند .بنابراین
آب یا

ÉY]ZÅ
{|
]¾ËY,{Â
س��ایر 
¯ ËÊ·fÀبهÌ«ÊÀ
HMA
»Â¸z»{Ã{Z¨fY{Â
|¿| ]Ì«}Â¨¿Äm{Ä]Ê]ZÌf{¥|ÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ
بیشتری
حساسیت
پارامترها،
خالی نسبت
فضای
درصد
مرحله ،دمای تولید  100درجه سانتیگراد به عنوان اولین دمای
 dYÃ|Ã{Y{½Z¿µÁ|m{}Â¨¿Äm{ËZ»MlËZf¿ |¿|sÔYÂ¯~»Ì«Z]Ä]Z»}Â¨¿Äm{Ä]½|Ì
ب��ه تغییرات دما داش��ته اس��ت و انتخاب دمای اخت�لاط و تراکم
تولید انتخاب شد .بنابر نتایج بدست آمده ،دمای اختالط تا 130

مخلوطه��ای  WMA-Foamبر اس��اس این معی��ار ،میتواند
درجه س��انتیگراد افزایش داده شد .به طور خالصه ویژگیهای
»f»Ê¸Ì
  Ê^Ì¯eÉZÅÌ«}Â¨¿Äm{ µÁ|m

منجربه انتخاب معقولی شود.
{Ê^Ì¯eÌ«}Â¨¿Äm
بر اساس نتایج جدول  ،6در تمام موارد ،اعداد بدست آمده برای

ای��ن مخلوطها در دماهاي متف��اوت اختالط در جدول  7آورده
{|«d¨Ì
{|«¶Ì
شده استV.B  .
 
براس��اس 
مناس��بی در درجه
ارق��اممندرج در جدول  ،7نتایج

 رواني مارشال نمونه ها از مشخصات الزم برای آسفالت HMA

اختالط  100و  110درجه 
ح��رارت های 
س��انتیگراد بدس��ت

 مش��ابه بیشتر بدست آمد که این مس��ئله ممکن است نشان دهنده


نیام��د .ولیکن در دماهای��ی اختالط و تراکم ب��ه ترتیب  120و

كاهش س��ختي قير مخلوط های  WMA-Foamبه جهت کمتر

0Z^Ë¬e
توجهبه Á
]Z]]Y
«d¨Ì
تراکم{|
«Á¶Ì
{\Ì¯eY¶ZuÌ«}Â¨¿Äm
µÁ|mY
¿ Ã|»Md|]lËZf
ZY]105
نتایج،
نهایت ب��ا
باش��د .در
{| اختالط و
ب��ودن دمای
بدس��ت ,آمده برای مخلوط
مشخصات
درجه س��انتیگراد،

]ÂÀ»Ä
 |¿|[Zzf¿Y
]|Ì·ÂeÉY
·~Ë{Z¬»¾ËYY
 HMA
Â¸z»|Ì·ÂeÉY]Ê]Z
  WMA-Foam
» Ì«Z]µ{Z
WMA WMA-Foamمخلوط های
برای اختالط و تراکم
قابل قبول
]|  ,|»Mdدماه��ای
مشابه
HMA
zf¿Yمش��خصات مخلوط
بس��یار به
Y«µfÀ¯{Â»ªÌ«{ÂÄ] ®·YYf³] t·Z»ÂaÊ´¿Â´q,¶ Ì«Y|¬»¾ËYÂeÄ¿Y{d{t·Z»ÂaY½ZÀÌ¼Y
 Foamبدین ترتیب تعیین ش��دند :ال��ف :دماهای اختالط  120و
نزدیک بود .درواقع ،تمام نتایج به استثنای پارامتر رواني مارشال
 {Y{Y«|ÌËZe{Â»Â¸z»|Ì·ÂeÉY]YÌ«½YÌ»¾ËY½{Â]\ZÀ»Ì¿¶Ì«Z]Ä¿Y{d{t·Z»ÂaÊ¼qµfÀ¯ d§³
تراکم  105درجه سانتیگراد ،ب :دماهای اختالط  ،130تراکم 115
در محدوده تعیین شده در مشخصات قرار داشت .کاهش دمای
{¿Z]]Y]¶Ì« |{ ,Â¸z»¶¯Ê¿Á |{  Z]]Y]ZÅÂ¸z»|Ì·ÂeÉY]\ZÀ»¶¯Ì« |{ [Zzf¿YÄ]ÄmÂeZ],dËZÆ
و  105درجه سانتیگراد.
تراکم به میزان کمتر در این درجه حرارت اختالط ،نتایج مناسبی
 {| |[Zzf¿YÂ¸z»¶¯Ê¿Á|{ Z]]Y]d¨Ì«|{Á
را در بر نداشت.

 .5بررس��ی حساس��یت رطوبتی و مقاومت در برابر

افزایش دمای اختالط به  130درجه سانتیگراد ،امکان
کاهش
º¯YeÁ|Ì·ÂeÉZÅZ»{\ZÀ»Ã{Á|v»[Zzf¿Y
با  

شکل
س��انتیگراد کمتر از دمای اختالط
درجه
ÉZÅحد 25
تراکم تا
دم��ای
|Ì·ÂeÉZ»{,Ä¸u»¾ËY{¾ËY]ZÀ] |¿ÂÊ»|Ì·Âe

{Y³
تغییر 
Êf¿Z
{{»Äm{ZË[MÂmÄ¬¿YeÓZ]ÊËZ
¼0Z»Â
WMA
»Â¸z
نگرانیهایی که
 ذکر
مقدمه
] Ã|»Md|]lËZf¿]ZÀکه در قس��مت
همانگون��ه
Ã{Y{ËY§Y
{Y³Êf¿Z
ش��د ،از
{Äm
ZeÔfyYÉZ»{,
] |[Zzf¿Y|Ì·ÂeÉZ»{¾Ì·ÁY½YÂÀÄ
Êf¿Zبا {Y³
ولیکن 
{Äm
 
کاهش بیشتر دمای تراکم ،با وجود بدست
ش��د.
فراهم

» dYÃ|Ã{ÁMµÁ|m{ÔfyYcÁZ¨f»ÉZÅZ»{{ZÅÂ¸z

| ]¾ËYÉZÅÊ³ËÁÄÔyÂÄ


سانتیگراد
درجه
 100الی
دماهای
شده
مخلوط WMA-Foam
ویژگی های ظاهری
جدول .7
{Y³
{ 130Äm
Êf¿Z

درÊ·Y

تولیدÉ
ZÅZ»{{Ã||Ì·Âe
WMA-Foam
Â¸z»ÉÅZÉZÅ
Ê³ËÁ µÁ|m

{VMA* Ê·ZyÉZ§ ÉZ§d»ÁZ¬» º¯YecYuÄm{Âf» ÔfyYcYuÄm
{| {|
)(kN
)(°C
)(°C

µZZ»Ê¿YÁ

*VFB
{|

®·Z]Âz»½Á

 

 

 

 


 

»f»Ê¸Ì
 





 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

]YÌ

 

---

 

---

 




cZz»{Á|u


]ZY

{ ¾°Ì·Á |»ZÌ¿ d|] {Y³Êf¿Z
  Äm{  Á  ÔfyY ÉZÅcYu
7 Äm{ { Ê^ZÀ» lËZf¿ , µÁ|m { k|À» ¹Z«Y
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Ä] ZÌ] WMA-Foam Â¸z» ÉY] Ã|»M d|] cZz» ,{Y³Êf¿Z
{»  Äm{  Á  \Ìee Ä] º¯Ye Á ÔfyY ÊËZÅZ

»cZz» { Ã|¾ÌÌ eÃ{Á|v»{ µZZ»Ê¿YÁf»YZaÉZÀjfYÄ]lËZf¿¹Z¼e ,«YÁ{ {Â]®Ë{¿Ä]Z» HMAÂ¸z»cZz
« dY|¿]{YÊ^ZÀ»lËZf¿,ÔfyYcYuÄm{¾ËY{f¼¯½YÌ»Ä]º¯YeÉZ»{ÅZ¯ dY{Y
 |ºÅY§ ÔfyYÉZ»{Yf¼¯ {Y³Êf¿Z
 Äm{ |uZeº¯YeÉZ»{ÅZ¯½Z°»Y,{Y³Êf¿Z
] Äm{ Ä]ÔfyYÉZ»{ËY§YZ

كاووسي
ليال هاشميان ،امير
|{,µZZ»Ê¿YÁYÊÂa

]ºqZ
ZÅf»YZaËZÉY]µÂ^«¶]Z«Ë{Z¬»½|»Md|]{ÂmÁZ],º¯YeÉZ»{fÌ]ÅZ¯Z]¾°Ì·Á

·~ËZÄ]d^¿Ê·ZyÉZ§ |{Ä¯d§³ÄnÌf¿Ä¿Â´ÀËY½YÂeÊ»Y

§ {Â]fÌ]cZz»{Ã|¾ÌÌ e|uYÂ¸z»Ê·ZyÉZ

ش��دگی عبارت از پودر آهک ش��کفته
ضد
ÉZÅافزودنیهای
دارد Â¸z»º¯YeÁ،از
[Zzf¿YÁdYوجود
WMA-Foam
در مورد اس��تفاده از مخلوطه��ای
عریان,ZÌ »¾ËY
] ZY
 WMA-Foam
{» ÔfyYÉZ
ÄfY{Z»{cYÌÌ¤eÄ]ÉfÌ]dÌZu,ZÅf»YZa
» {ÂÊ·Â¬ »[Zzf¿YÄ]nÀ»|¿YÂeÊ
مقاومت در برابر تغییر ش��کل کمتر
حساس��یت رطوبتی بیش��تر و

و ی��ک نوع افزودنی مایع ( )Wet-fix BEو بررس��ی اثر آنها بر

]Ä]Z» HMAd·Z¨MÉY]¹ÓcZz»YZÅÄ¿Â¼¿ µZZ»Ê¿YÁÉY]Ã|»Md|]{Y|Y,{YÂ»¹Z¼e{,µÁ|mlËZf¿ ZY

]ÔfyYÉZ»{½{Â]f¼¯dÆmÄها شد .بر اساس مطالعات پيشين
کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط
در این
باشد .بنابراین
این مخلوطها نس��بت به  HMAمش��ابه می
»WMA-FoamÉZÅÂ¸z
¯Ì«ÊfzÅZ
]Ã|ÀÅ{½Z¿dY¾°¼»Ä¸X»¾ËYÄ¯|»Md|]fÌ

{¿,lËZf¿Ä]ÄmÂeZ]dËZÆ
 |Z]º¯YeÁ
|¿|¾ÌÌپودر آهك شكفته به مخلوطهاي
]| 2e\Ìee¾Ëدرصد
WMA-Foamيا حداكثر
{» ÉZÅÂ¸z»º¯YeÁÔfyYÉY]µÂ^«¶]Z«ÉZÅZافزودن 1/5
پرداخته شدهاست.
بررسی این دو پارامتر
قسمت به
 {Y³Êf¿Z
 Äm{Áº¯Ye,ÔfyYÉZÅZ»{[,{Y³Êf¿Z
 Äm{º¯YeÁÔfyYÉZÅZ»{¦·Y

 WMAتاثير بسزايي در كاهش حساسيت رطوبتي اين مخلوطها



خواهد داشت [ .]15مقدار متداول توصيه شده براي افزودنيهاي

بررسی حساسیت رطوبتی
¶°ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ¬»ÁÊf]ÂdÌZu
Ê]1-5
.

Êf]ÂdÌZu,{Y{{ÂmÁ
WMA-FoamÉZÅÂ¸z»YÃ{Z¨fY
{Â»{Ä¯ÊËZÅ
به 
½Z¼Å
براساس توصيه ش��ركت سازنده بين
ضدعريان ش��دگي مايع نيز
WMA-Foam
Ê¿Y´¿Y,|¯}Ä»|¬»d¼«{Ä¯Ä¿Â³ههای
منظور کنترل حساسیت رطوبتی نمون
]f»YZaÁ{¾ËYÊ]Ä]d¼«¾ËY{¾ËY]ZÀ] |Z]Ê»Ä]Z»HMAÄ]d^¿ZÅÂ¸z»¾ËYf¼¯¶°ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ¬»ÁfÌ

 ،آزمایش کش��ش غیرمس��تقیم مطابق با اس��تاندارد AASHTO

 0/2ال��ي  0/5درصد وزني ميباش��د [ .]16ب��ا توجه به اختالف

 T283ب��ر روی نمونههای خش��ک و اش��باع انجام ش��د .دماهای


زیاد نس��بت  TSRبدس��ت آمده برای مخلوط WMA-Foam

 
]Êf]ÂdÌZuÊبر اس��اس نتایج قسمت قبل انتخاب
اختالط و تراکم نمونهها نيز

با حد تعیین ش��ده در مش��خصات ( 80درصد) از حداكثر مقادير

ش��دند .نتایج حاصل از انجام این آزمایش را میتوان در جدول 8

توصيه شده يعني  2درصد پودر آهک شکفته (جایگزین  2درصد

 {Â¼¿Ã|ÅZ»µÁ|m{½YÂeÊ»YËZ»M¾ËY
مشاهده نمود .

مصالح عبوری از الک  )200و  0/5درصد افزودنی مایع به عنوان

 dYÃ|ÄfyY{a

»ÉÁ]AASHTO T{Y|¿ZfYZ]ª]Z»ºÌ¬f»Ì£¯ËZ»M,WMA-FoamÉZÅÄ¿Â¼¿Êf]ÂdÌZuµfÀ¯ÂÀ

]Ä

¿¼¹Zn¿YY¶ZulËZf¿ |¿|[Zzf¿Y¶^«d¼«lËZf¿ ZY] Ì¿ ZÅÄ¿Â¼¿º¯YeÁÔfyYÉZÅZ»{ |¹Zn¿YZ^YÁ®yÉZÅÄ¿Â



افزودنيهاي ضد عريان شدگي استفاده شد .نتایج بدست آمده در

جدول.8نتایجآزمایشکششغیرمستقیمبرروینمونههایWMA-Foam
WMA-FoamÉZÅÄ¿Â¼¿ÉÁ]ºÌ¬f»Ì£¯ËZ»MlËZf¿ µÁ|m
{»º¯YeÉZ»{ ÔfyYÉZ
C
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جدول  9آورده شدهاند.
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بر اساس نتایج جدول  ،9هر دو نوع افزودنی تاثیر بسزایی در افزایش
مقادیر  TSRداش��تند ولیکن افزودن  2درصد پودر آهک شکفته به
مخلوط  WMA-Foamنتایج بهتری به دنبال داشته است.

»¬ºÌ¬f»Ì£Ê¯d»ÁZ

*:مقاومتکششیغیرمستقیم

 2-5بررسی مقاومت در برابر تغییر شکل

¿^®yÊ¯d»ÁZ¬»]ºÌ¬eZ^YÊ¯d»ÁZ¬»Ê¯d»ÁZ¬»d

** :نسبت مقاومت کششی = (مقاومت کششی اشباع تقسیم بر

¾ÌËMطهای  WMA-Foamدر برابر
مخلو
 e½YÌ»Yمقاومت
منظور بررسی
به
{Ã|¾ÌÌ
WMA-Foam
»¬ÉZÅÄ¿Â¼¿ TSR ÉY]Ã|»Md|] Ë{Z
کششی|¯ Ä
¿ÀÅ{Ê»½Z
¿  µÁ|mYÃ|»Md|]lËZf
خشک)
مقاومت

|ÉZÅ
·~Ê¿{Á§YYÃ{Z¨fYÄ]¹Y|«Y,Ä¸u»¾ËY{Y
] |ÀZ
¯¼Ê»f
{| 
 HMA
ÉZÅÂ
¿ÃYÉZÁÄ»Z
افتادگی چرخ بر اساس استانداردEN
شیار
تغییر شکل ،از آزمایش
بدست
مقادیر
 که
دهند
نشان می
]8 ¸z»ÉY
½YËYÉZÅاز جدول
بدس��ت آمده
نتایج
¯Êf]Â dÌZu ÅZ
] ZÆ¿M
]Ê
]BE) ËZ»Ê¿{Á§Y e|uZ
Â¿ ®ËÁWMA-Foam
Äf¨° ®ÅM {Âa Y cZ^ Ê³| ½ZË
»¬¾Ë´ËZmÄf¨°®ÅM{Âa|{ÊÀ ËÃ|ÄÌÂeË{Z
j¯Y|u
YiY
{|
Á(Wet-fix
cZz»{Ã|¾ÌÌ
 22-12697اس��تفاده ش��د .به این منظور ،از مخلوطهای آسفالتی
آمده برای  TSRنمونههای  WMA-Foamاز میزان تعیین شده
»ÅZ¯{ÊËY]ÌiZeWMAÉZÅÂ¸z»Ä]Äf¨°®ÅM{Âa|{j¯Y|uZË ½{Á§Y¾ÌÌacZ ·Z» ZY] |ZÅÂ¸z
{Ã|»Md|]lËZf¿ |Ã{Z¨fY Ê³|½ZË|ÉZÅ
{| »Ê¿{Á§Y½YÂÀÄ] ËZ»Ê¿{Á§Y|{  Á®·YYÉÂ^t·Z
های مکعبی شکل با ابعاد  305در
¿ Ìنمون
آزمايشگاه،
½ZË|ÉZÅدر
|Ê¿{Á§Y ÉY] Ãتهيه ش��ده
HMA
»¬|Yطهای
مخلو
ب��رای
های
روس��ازی را
dÌZuنامه
در آیین
]ZYه 
|ËZ» Ê³
»ÄÌÂeµÁY|f
[ 
ایران{] dY
 |ÅYÂy
»Â¸zهZÅ
¾ËY Êf]Â

|¿Y
Ã
|

Ã{ÁM



µÁ|m
Â¸z»ÉY]Ã|»M d|] TSRd^¿{ZË ¥ÔfyYÄ]ÄmÂeZ] [] |Z]Ê» Ê¿Á |{   Ê·Y  ¾Ì]Ã|¿Zd¯ÄÌÂe
 305و ارتفاع  50میلیمتر تهیه ش��دند .نمونهها پس از قرارگیری
( 80درصد) کمتر میباش��ند .لذا در این مرحله ،اقدام به اس��تفاده





Ê³|½ZË|ÉZÅ
Ê¿{Á§YÉÁZu
هایÉZÅ
]Ä¿Â¼¿ÉÁ
ºÌ¬f»Ì£
¿¯ËZ»MlËZf
 .9
µÁ|m
ضدعریان شدگی
WMA-Foamافزودنیهای
 WMA-Foamحاوی
بر روی نمونه
غیرمستقیم
نتایج آزمایش کشش
جدول
{»º¯YeÉZ»{ ÔfyYÉZ
C
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Ä]Äf¨°®ÅM{Âa |{ ½{Á§Y¾°Ì·Á |ÀfY{ TSRË{Z¬»ËY§Y {ÊËY]ÌiZeÊ¿{Á§YÂ¿Á{Å,
¿ µÁ|mlËZf
]ZY
» dYÄfY{µZ^¿{Ä]ÉfÆ]lËZf¿WMA-FoamÂ¸z
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{»º¯YeÉZ»{ ÔfyYÉZ
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ارزیابی مشخصات مخلوطهای آسفالتی گرم كف قيري تولید شده...



{|مدت  24س��اعت ،به مدت  5ساعت در دمای
محیط به
در دمای  



دس��تگاه)
ش��ده و 
قرار داده
محفظه 
 60درجه س��انتیگراد (داخل 






ËZ»Ê¿{Á§Y



نتایج جدول  10نش��ان میدهند که تفاوت زیادی مابین مقاومت
شیار افتادگی چرخ نمونههای  WMA-Foamو  HMAکنترلی

به ميزان 1200س��یکل تحت بارگذاری چرخ اس��تاندارد آزمایش

وجود دارد و عمق ش��یار در مخلوطهای  WMAتقریب ًا دو برابر

به صورت رفت و برگش��تی قرار گرفتند .نتایج بدس��ت آمده به

مخلوط  HMAمشابه میباش��د ،ولیکن با افزودن  2درصد پودر

صورت عمق شیار افتادگی در پایان هر آزمایش گزارش شد.

آهک ش��کفته ب��ه نمونههای مخلوط  WMAنتایجی یکس��ان با

]Ä]Äf¨°®ÅM{Âa |{ ½{Á§Y¾°Ì·Á |ÀfY{ TSRË{Z¬»ËY§Y {ÊËY]ÌiZeÊ¿{Á§YÂ¿Á{Å, µÁ|mlËZf¿ ZY

» dYÄfY{µZ^¿{Ä]ÉfÆ]lËZf¿WMA-FoamÂ¸z


]¶°ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ¬»Ê
 
 WMA-Foamاصالح ش��ده (ب��ا  2درصد پودر
نمونههای

مخلوط  HMAمش��ابه بدس��ت میآید .از این رو ميتوان نتیجه

{Y|¿ZfYدرEN
گرف��ت]کهZY
wq Ê³{Zf§Y ZÌ ËZ»M
Y ,¶°
های{ ]]Y
WMA-Foam
در ÉZÅ
»Â¸z
»¬ d»ÁZ
]Ê] ÂÀ» Ä
مناس��ب
ÌÌ¤eتراکم
اختالط و
درجه حرارت
ش��کفته)
آهک
افزایش مقاومت در برابر تغییر ش��کل
پودر آه��ک

˻˻Á { {Z ]YZ]¶°Ê^ °»ÉZÅÄ¿Â¼¿,ÃZ´ËZ»M{Ã|ÄÌÆeÊf·Z¨MÉZÅÂ¸z»Y,ÂÀ»¾ËYÄ] |Ã{Z¨fY ˺˻˿̂̀-

(براساس نتایج قبل) ،تولید شدند و تحت شرایط استاندارد مورد

نمونههای  WMA-Foamبسیار موثر بوده است.

»Äm{  ÉZ»{ { dZ  c|» Ä] ,dZ  c|» Ä] Ìv» ÉZ»{ { ÉÌ³Y« Y a ZÅÄ¿Â¼¿ |¿| ÄÌÆe f»Ê¸Ì
   Z¨eY

 dve¶°Ìبه منظور
این مرحله،
گرفتند .در
چرخ
افتادگی
 {Y³Êf¿Zآزمایش شیار
]Êf³]Ád§cÂÄ]ËZ»M{Y|¿ZfYwqÉY~³Z
قرار]½YÌ»Ä
|ÁÃ
«Ã{Y{Y
{ÃZ´f{Ä¨v»¶yY

 |Y³ËZ»MÅ½ZËZa{Ê³{Zf§Y
¿ZÌª¼cÂÄ]Ã|»Md|]lËZf
 HMAمش��ابه ،نمون��ه هایی نیز از
«  |Àf§³Yکنترل نتایج بدس��ت آمده با

 .6بحث

¿¼lËZf¿ ZY] \ZÀ»º¯YeÁ ÔfyYÉZÅcYuÄm{ {Äf¨°®ÅM{Âa |{ Z]Ã|sÔY WMA-FoamÉZÅÄ¿Â

مخلوط  HMAمشابه ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند.

براس��اس نتایج آزمایشات مارش��ال بر روی مخلوط WMA-

«^¶Ã|»Md|]lËZf¿µfÀ¯ÂÀ»Ä],Ä¸u»¾ËY{ |Àf§³Y«wqÊ³{Zf§YZÌËZ»M{Â»{Y|¿ZfYËYdveÁ|¿||Ì·Âe,

اند.
کلیه نتایج در جدول  10خالصه شده
انتخاب دماهای اختالط و تراکم مخلوط
داده شد که
 Foam  |Àf§³Y«ËZ»M{Â»ÁÃ|ÄfyZنشان
Ã|ÄÔy
¯¸µÁ|m{lËZf¿ÄÌ
]Ä]Z»HMAÂ¸z»YÌ¿ÊËZÅÄ¿Â¼¿,Ä]Z»HMAZ
{ ®ÅM
{Âa
d§³ی¯Ä
¿ÄnÌf
»½YÂeÊ
خالی 
 Á ¾ËY
درصدY
اس��اس»|ËMÊ
»d|]Ä]Z
½Z°Ë
¿ÊnËZf
 WMA
» Â¸z
 ÉZÅ
¿¼Ä¿Â
روی]WMA-Z
چرخ بر
افتادگی
آزمایش شیار
نتایج
.10
جدول
 |¿Y
مناسب
تواند
مخلوط م
موجود در
فضای
»  HMA Â¸zبر

افزودني)
 HMAمشابه
شده و
 Foamاصالح
» dYÃ{Â]iÂ
ZÌ]WMA-Foam
»¬ÉZÅÄ¿Â¼¿¶°ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ
ËY§Y
]|Ê¿{Á§Y½Á
Ä]Z»HMAÁÃ|sÔY
(بدون
WMA-Foam
]ÉÁ
wqÊ³{Zf§Y
ZÌËZ»MlËZf¿ µÁ|m
باش��د.شکل  4نش��ان می دهد که بر این اساس ،محدودهای قابل
{»Ê³{Zf§YZÌª¼ º¯YeÉZ»{ ÔfyYÉZ

¿Â¸z»Â
قبول برای دماهای اختالط و تراکم بدست میآید و انتخاب دمای
)(mm
c
c

hv] HMA
 


اخت�لاط باالتر باعث امکان کاهش بيش��تر دم��ای تراکم میگردد.
 

] ZY
]ZY

¿Â¸z»º¯YeÁÔfyYÉZÅZ»{[Zzf¿YÄ¯|Ã{Y{½Zاجرا
¿  WMA-FoamÂ¸z»ÉÁ]µZZ» cZËZ»MlËZfانتخاب نهایی این دماها را میتوان براس��اس ش��رایط واقعی
WMA



 



 

ÉZÅZ»{ÉY]µÂ^«¶]Z«ÉYÃ{Á|v», ZY¾ËY]Ä¯|Å{ Ê»½Z¿ ¶° |Z]\ZÀ»|¿YÂe
§Ê»Â¸z»{{ÂmÂ»Ê·ZyÉZ
{| 
 


و بررس��ی ارجحی��ت انتخاب دمای تولید کمتر ی��ا تراکم پایینتر
 
 Ê»d|]º¯YeÁÔfyY
YZÅZ»{¾ËYÊËZÆ¿[Zzf¿Y {{³Ê»º¯YeÉZ»{fÌ]ÅZ¯½Z°»YhZ]eÓZ]ÔfyYÉZ»{[Zzf¿YÁ|ËM

 WMA
انجام داد.
 

 {Y{¹Zn¿Ye¾ÌËZaº¯YeZËf¼¯|Ì·ÂeÉZ»{[Zzf¿YdÌvmYÊ]Á
YmY
Ê «YÁËY Äf¨°®ÅM{Âa
{|»ZY]½YÂeÊ








خالیمخلوط
اساس درصد فضای
 WMA-Foamبر
{» Â¸z»º¯YeÁÔfyYÉZتراکم مخلوط
 .4Ã{Á|v»¾ÌÌتعیین محدوده دمای اختالط و
شکل
§Â¸z»Ê·ZyÉZ
{|
 ZY]WMA-Foam
e ¶°





9
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{Ä]nÀ»º¯YeÁÔfyYÉZ»{|Ì·ÂeÅZ¯Ä¯|Å
Ê»½Z¿ ¶°{´Ë|°ËZ]ZÅ

»¬Ä¿Â¼¿Z^YÁ®yÊ¯d»ÁZ
»¬Ë{Z¬»ÄËZ

]f¼¯º¯YeÁÔfyYÉZÅZ»{{Ì«½{Â]e¹¿Ä

» ½YÂeÊ
¯ Y»Y¾ËYÄ¯dYÃ| WMA-Foam ÉZÅÄ¿Â¼¿Ê¯d»ÁZ¬»ÅZ

¿^ {Y{d

ليال هاشميان ،امير كاووسي
مقایس��ه مقادیر مقاومت کشش��ی خش��ک و اش��باع نمونهها با

 WMA-Foamبا  HMAمش��ابه در ش��کل  6نش��ان میدهد

یکدیگر در شکل  4نش��ان میدهد که کاهش تولید دمای اختالط

ک��ه تفاوت زیادی بی��ن مقادیر رواني و ش��یار افتادگی نمونههای

و تراک��م منجربه کاه��ش مقاومت کشش��ی نمونههای WMA-

 WMA-Foamفاق��د پودر آهک ش��کفته با نمونههاي HMA

 Foamشدهاس��ت ک��ه این ام��ر را ميتوان به نرمترب��ودن قیر در

مش��ابه وجود دارد حال آنکه تفاوت چندانی بین مقاومت در برابر

دماهای اختالط و تراکم کمتر نسبت داد.

ش��یار افتادگی چرخ مخلوطه��ای  HMAو WMA-Foam

همانگونه که در ش��کل  5مشخص اس��ت ،در محدوده دماهای

حاوی  2درصد آهک مش��اهده نمیش��ود .از آنجاکه مخلوطهای

اخت�لاط و تراک��م قابل قب��ول ،مقادیر  TSRاز حد مش��خصات

 WMA-Foamفاقد آهک دارای مقاومت کمتری در برابر شیار

تعیینش��ده ب��رای مخلوطه��ای  ،WMA-Foamبیش��تر بوده،

افتادگی میباش��ند و از طرفی نیز میزان رواني مارشال نمونههای

ولیکن اس��تفاده از افزودنیهای ضدعریان ش��دگی درحد مطلوبی

 WMA-Foamفاقد آهک از  HMAمش��ابه بیش��تر میباشد،

قادر به رفع این مش��کل بودهاس��ت .در بین دو افزودنی بکار برده

میت��وان نتیج��ه گرفت ک��ه در مخلوطه��ای WMA-Foam

شده 2 ،درصد پودر آهک شکفته برتری داشته است.

افزودن پودر آهک در راستای افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل
سهم بسزایی داشتهاست.

مقایسه مقادیر شیار افتادگی چرخ و نیز رواني مارشال نمونههای

Â¸z»Ê·ZyÉZ§|{ ZY]WMA-FoamÂ¸z»º¯YeÁÔfyYÉZ»{Ã{Á|v»¾ÌÌ e ¶°
§Â¸z»Ê·ZyÉZ
] ZYبر{|
WMA-Foam
Â¸z»º¯YeÁÔfy
YÉZ»{Ã{Á|v»¾ÌÌ
شکل e
¶°
خالی مخلوط
اساس درصد فضای
WMA-Foam
مخلوط
دمای اختالط و تراکم
 .5تعیین محدوده







شکل  .6مقایسه مقادیر رواني مارشال و شیار افتادگی نمونه های مخلوط  WMA-Foamو  HMAمشابه 
Ä]Z»HMAÁWMA-FoamÂ¸z»ÉZÅÄ¿Â¼¿Ê³{Zf§YZÌÁµZZ»Ê¿YÁË{Z¬»ÄËZ¬» ¶°


Ä]Z»HMAÁWMA-FoamÂ¸z»ÉZÅÄ¿Â¼¿Ê³{Zf§YZÌÁµZZ»Ê¿YÁË{Z¬»ÄËZ¬» ¶°
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]Â¿Á{Z]Ã||Ì·Âe WMA-FoamÉZÅÂ¸z» ÔfyYsdÆmË¶uY» ,¯~·Y©Â§cZËZ»MYÃ|»Md|]lËZf¿Ä]ÄmÂeZ
]Â¿Á{Z]Ã||Ì·Âe WMA-FoamÉZÅÂ¸z» ÔfyYsdÆmË¶uY» ,¯~·Y©Â§cZËZ»MYÃ|»Md|]lËZf¿Ä]ÄmÂeZ
«{ÂÊ»{ZÆÀÌaÌ
«{ÂÊ»{ZÆÀÌaÌ
 Ä]Z»HMAÂ¸z»ÔfyYsYÃ{Z¨fYZ]Â¸z»¶¯Ì«|{¾ÌÌ e  O

ارزیابی مشخصات مخلوطهای آسفالتی گرم كف قيري تولید شده...
 1-6مراحل طرح اختالط پيشنهادي

و ي��ك نوع قير س��فت بصورت ک��ف قیر ،ام��کان تولید مخلوط

با توجه به نتایج بدس��ت آمده از آزمایشات فوقالذكر ،مراحل

 WMA-Foamبا دماي  30درجه س��انتیگراد کمتر از آسفالت
داغ مشابه فراهم میآید.

زیر جهت ط��رح اختالط مخلوطه��ای  WMA-Foamتولید

 -مي��زان درص��د فضای خال��ی مخلوط بش��دت تحت تاثير

شده با دو نوع قیر پیشنهاد میشود:
أ .تعیی��ن درصد قی��ر کل مخلوط با اس��تفاده از طرح اختالط

دماي اختالط اس��ت ،لذا اي��ن پارامتر ميتواند معیار مناس��بی

مخلوط  HMAمشابه.

ب��رای بهينه س��ازي دماه��ای اخت�لاط و تراک��م مخلوطهاي

ب .تعیین درصدهاي قیر ش��ل و س��فت با استفاده از آزمایش

 WMA-Foamباش��د.

درجه نفوذ برای دس��تیابی به مش��خصات قیر مش��ابه با مخلوط

 -به منظور بررسی حساس��یت رطوبتی مخلوطهای WMA-

 HMAکنترلی و بررس��ی دقیق پوش��ش مصالح درشت دانه پس

 Foamاقدام به انجام آزمایش مقاومت کششی بر روی نمونههای

از اختالط با قير شل (انتخاب قیر شل معادل با  15الی  30درصد

خش��ک و اشباع شد .نتایج نشان داد کاهش دمای اختالط و دماي

وزنی کل قیر مخلوط).

تراکم باعث کاهش مقاومت کشش��ی مخلوط میگردد .نتیجه این

ج .تعیین محدوده درجه حرارت مناسب تولید و تراکم مخلوط

امر ،افزایش حساسیت رطوبتی اين مخلوطها بود.

 WMA-Foamبر اساس شاخص درصد فضای خالی مخلوط

 -اس��تفاده از افزودنیهای ضد عریان شدگی پودر آهک شکفته

(انتخاب دمای اختالط حدود  20الی  30درجه س��انتیگراد کمتر

و افزودنی مایع مورد استفاده در اين تحقيق ،در كاهش حساسيت

از  HMAمشابه).

رطوبتي مخلوطهاي  WMA-Foamبسیار موثر بود.

د .انتخاب درجه حرارت مناسب اختالط و تراکم نهایی مخلوط

 -ب��ا انج��ام آزمایش ش��یار افتادگی چرخ ب��ر روی نمونه های

 WMA-Foamدر مح��دوده بدس��ت آمده از مرحل��ه قبل بر

مخلوطهای  WMA-Foamحاوی پودر آهک و  HMAمشابه

اساس شرایط اجرایی.

بدون افزودني ،این نتیجه حاصل ش��د ک��ه مقاومت در برابرتغییر

ه .انجام آزمایش مقاومت کشش��ی غیرمستقیم بر روی نمونهها

ش��کل دو مخلوط تقریب ًا یکس��ان اس��ت .مقایس��ه رواني مارشال

و کنترل حساس��یت رطوبتي مخلوط WMA-Foamدر دمای

نمونههای  WMA-Foamبدون آهک با  HMAمش��ابه نشان

اختالط و تراکم مورد نظر و تعین درصد افزودنیهای ضد عریان

داد که تغییر شکل نمونههای  WMA-Foamبه طور محسوسی

شدگی درصورت نیاز (ترجیح ًا پودر آهک شکفته).

از نمونههای  HMAبیشتر میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

و .کنترل مقاومت مخلوط اصالح ش��ده در برابر تغییر شکل در

که اس��تفاده از افزودنیهای مناس��بی نظیر پودر آهک ميتواند در

دمای مذکور با استفاده از آزمایش شیار افتادگی چرخ ،در صورت

جبران این مشکل نیز موثر باشد.

نیاز استفاده از افزودنیهایی موثر نظیر پودر آهک شکفته.

 .8سپاسگزاری

 .7جمعبندی و نتیجهگیری

بدینوسیله از همکاری سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

در ای��ن تحقیق ،ب��ه منظور ارائه روش��ی برای ط��رح اختالط

و زحمات بیدریغ مدیریت و مس��ئوالن محترم آزمایش��گاه قیر و

مخلوطه��ای ک��ف قیری ،اقدام ب��ه تولید نمونهه��ا و تراکم آنها

آس��فالت مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری

در دماهایی کمتر از دمای تولید  HMAمش��ابه ش��د .با بررسی

تهران ،همچنین مدیریت محترم ش��رکت نفت جی که در راستای

ویژگیهای نمونهها نتايج ذیل بدست آمد:

انجام این تحقیق نهایت پش��تیبانی را نمودند ،کمال تقدیر و تشکر
به عمل میآید.

 با اس��تفاده از روش ترکیب يك نوع قیر شل بصورت خالص11
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