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چکيده

همه ساله بسیاری از راههاي آسفالتي كشور دراثر ضعف الیههای روسازيهاي آسفالتي و فشارهای ترافیکی دچار آسيب يا خرابي زودرس
ميشوند .از خرابيهايي كه بسیارگسترده است ،خرابيهاي ناشي از حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي است .با توجه به نقش مثبت
گوگردپلیمری در افزایش مقاومت مخلوطهای آسفالتی ،در این پژوهش نقش افزودنی گوگاس که نمونهای از افزودنی گوگردپلیمری
است ،بر پدیده عریانشدگی مخلوط آسفالتی مورد بررسی قرارگرفته است .در این تحقیق با جایگزینی  40 ،30و  50درصد قیر با این
افزودنی به بررسی چگونگی مقاومت آسفالتهای حاوی گوگاس در برابر رطوبت و عريانشدگي پرداخته شدهاست .با استفاده از آزمايش
التمن اصالح شده ()AASHTO-T283مقاومت كششي غيرمستقيم نمونهها در شرايط اشباع و خشك به دست آمده و با يكديگر مقايسه
شدهاست .نتایج نشان داد که استفاده از این افزودنی به خودی خود باعث افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر عریانشدگی نشده و
برای این هدف الزم است اقدامی صورت گیرد که در این تحقیق از قیر اصالحشده با پودرالستیک استفادهشد .دراین راستا پس از بررسی
نتایج آزمایشهای متداول ترکیبات قیر و پودرالستیک ،مقدار بهینه  02درصد برای تهیه مخلوط تعیین گردید .نتایج آزمایشها نشان داد
که استفاده از قیر الستیکی باعث بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری (گوگاس) در برابر عریان شدگی به میزان حدود
 15درصد میشود.

واژههاي كليدي :مخلوط آسفالتی داغ ،گوگردپلیمری ،پودرالستیک ،حساسیت رطوبتی ،مقاومت کششی غیرمستقیم
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کنترل شده در دمای  25درجه سانتیگراد ،گوگرد عمر خستگی

 .1مقدمه

را تا حدودی کاهش داده است[ .]Stuart,1990مطالعات صورت

استفاده از گوگرد 1به منظور بهبودکیفیت آسفالت از سالها قبل

گرفته همچنین نشان داد که گوگردپلیمری باعث کاهش پارامتر

(سال  1970میالدی به بعد) توسط شرکتهای بزرگ نفتی همچون

 4TSRدر حدود  10درصد میشود .نتایج آزمایش مسیر چرخ که

شرکت شل شناخته شده بود [ .]Timm et al.2011مشكل بزرگ

برای ارزیابی حساسیت رطوبتی و شیارشدگی است ،نیز بیانگر

مصرف گوگرد ،متصاعد شدن گاز سولفيد هيدروژن( )H2Sاست

این موضوع است.استریکلند و همکاران یک کاهش پنج درصدی

که اين گاز ميتواند در چند دقيقه سبب مرگ انسان شود[ [�We

در عمر خستگی را نسبت به مخلوط آسفالتی معمولی گزارش

 .]ber, 2003ایده برطرف سازی این مشکل مبنای مطالعات و

دادهاند ،اما این مقدار کاهش به قدری نبود که برای اهداف روسازی

تحقیقات گسترده درزمینه ایجاد تغییر وضعیت گوگرد وتبدیل

مضر باشد[ .]Strickland et al.2008در سالهاي اخير تالشهاي

آن به مواد ترکیب شده از گوگرد با افزودنیهای خاص گردید،

گستردهاي براي بهبود خواص مکانيکي مخلوطهاي آسفالتي و

به طوریکه این افزودنیها در شرایط تهیه مخلوط آسفالت و

کاهش ميزان عریانشدگی آنها انجام شده است .برای کاهش این

حملوپخش آن عاری از هرگونه بخارهای مضرباشند.

خرابی از افزودنیهایی نظیر آهک هیدراته ،سیمان ،آمینها و مواد

محصول گوگرد پلیمری به عنوان افزودنی اصالحکننده آسفالت

پلیمری استفاده شده است .با توجه به مشکالت زیست محیطی

کاربرد داشته و میتواند به نسبت های توصیه شده در ترکیب

انباشت گوگرد و الستیکهای ضایعاتی و هزینه کم تولید گوگرد

آسفالت به جای قیر جایگزین شود .تاثیر مستقیم این افزودنیها

و پودرالستیک ،استفاده از این دو ماده به عنوان مواد افزودنی بهبود

در آسفالت ،باال بردن مقاومت آسفالت ،افزایش سختی مخلوط،

دهنده خواص قیر و مخلوط آسفالتی مورد توجه پژوهشگران قرار

کاهش شیارشدگی ،صرفه جویی در مصرف قیر و انرژی ،کاهش
2

گرفته است .نتایج گزارشها نشاندهنده بهبود خواص فیزیکی و

یک اصالحکننده پایه گوگردی بوده که از ترکیب گوگرد با

مکانیکی مخلوط آسفالتی است .استفاده از پودرالستیک به عنوان

هزینهها است [ .]Strickland et al. 2008محصول گوگاس

اصالحکننده در مخلوطهای آسفالتی از سال  1840با معرفی

افزودنیهای پلیمری تشکیل گردیده است.

الستیک خام آغاز گردید .هدف از ترکیب پودرالستیک با قیرهای

گوگرد پلیمری عالوه بر کاهش میزان قیر خالص موردنیاز برای

خالص ،اصالح رفتار مکانیکی مخلوطهای آسفالتی و کاهش

یک مخلوط آسفالتی مفروض ،میتواند به طور قابل مالحظهای

آلودگی زیستمحیطی بود [ .]Hicks,2002در دهه  1960در

ویژگیهای عملکردی مخلوط را تغییر دهد .بارزترین تاثیر

سوئد استفاده از پودرالستیک به عنوان جایگزین بخشی از مصالح

افزودن گوگردپلیمری به یک مخلوط آسفالتی افزایش در سختی

سنگی جهت مقابله با خرابیهای آسفالت در شرایط آبوهوای

مخلوط است .افزایش در سختی این مخلوطها ،افزایش مقاومت

سرد آغاز گردید که به روش خشک معروف است .همزمان در

در برابر تغییر شکلهای دائمی را نیز به دنبال دارد .آزمایشها

آمریکا روشی ابداع شد که در آن قیر و پودرالستیک ابتدا به

نشان میدهند که افزایش در مقدار درصد گوگردپلیمری به همان

مدت  45تا  60دقیقه در دمای باال ترکیب میشوند که به روش

نسبت مقاومت مارشال مخلوطها را افزایش میدهد[Strickland

تر معروف است[ .]Presti, 2013نتایج تحقیقات صورت گرفته

 .]et al.2008مطالعات نشان داده که افزودن گوگرد پلیمری هم

در دهههای اخیر بیانگر بهبود خرابیهای ترکخوردگی ،خستگی،

مقاومت کششی مرطوب و هم مقاومت خشک آسفالت را کاهش

شیارشدگی ،افزایش ویسکوزیته و افزایش چسبندگی قیر به

ت خشک بیشتر
میدهد که مقاومت مرطوب نسبت به مقاوم 

مصالح سنگی است[ .]Lee et al. 2008ژائوو همکاراندر بررسی

تحت تاثیر قرار میگیرد .گوگرد مدول برجهندگی  Mrمخلوط

نقش توام پودرالستیک و آسفالت بازیافتی در حساسیت رطوبتی

را افزایش میدهد .بر مبنای آزمایش خستگی به صورت تنش
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مخلوط آسفالتی نشان دادند که استفاده از پودرالستیک ،کاهش

پس از ترکیب با قیر ،زنجیره پیوسته مولکولهای هیدروکربنی،

خرابی ناشی از رطوبت را بههمراه دار[د[�Xiao and Amirkha

تشکیل پیوند عرضی و  3گانهمیدهد که موجب افزایش چسبندگی

 .]nian, 2007در پژوهشی که در سال  2009انجام گرفت ،بهبود

قیر به مصالح سنگی میشود [.]Yildirim, 2007

حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی  SBSو  EVAگزارش
گردید [.]Gorkem and Sengoz, 2009

 .3مواد و آزمایشها

 .2حساسيت رطوبتي مخلوطهای آسفالتی

سنگدانههای استفاده شده برای ساخت آسفالت از یک معدن

 1-3مصالح سنگی

حساسيت رطوبتي 10آسفالت يا به عبارت دیگر ایجاد خرابی

تولید آسفالت گرم در استان یزد انتخاب شدند .خصوصیات

عريانشدگي در آسفالت ،کاهش چسبندگی بین بخش چسباننده

مصالح و نتیجه آزمایش  XRFآنها به طور خالصه در جداول

(ترکیب قیر و فیلر) و سطح سنگدانهها است .کاهش چسبندگی

1و  2آورده شده است .نتایج  XRFمصالح ،نشانگر آن است که

بین قیر و مصالح سنگی ،تکرار بارهای ترافیکی و نفوذ رطوبت به

درصد سیلیس مصالح نسبت ًا ناچیز بوده و بالعکس درصد  CaOآن

درون الیه رویه در زمان بهرهبرداری همگی میتوانند منجر به کاهش

زیاد است (45/13 .)%به این دلیل شاید بتوان این مصالح را در رده

مقاومت و چسبندگی مخلوط آسفالتی شوند [.]Epps et al. 2000

مصالح آهکی دستهبندی کرد .برای انجام اين تحقيق از دانهبندي

پديده عریانشدگی در آسفالت هنگامي رخ ميدهد كه چسبندگي بين

شماره  4دانه بنديهاي پیوسته آييننامه روسازي آسفالتي راههاي

مصالح سنگي و قير ضعيف شده و يا از بين برود .عموم ًا خرابيهاي

ايران ( نشريه  ) 234استفاده شده است .در جدول  3دانه بندي و

ناشي از رطوبت تحت اثر شش مکانیزم انفصال ،11جابجایی،12

محدوده مربوط به دانه بندي شماره  4نشريه  234سازمان مديريت
و برنامه ريزي ،نشان داده شده است.

امولسیون شدن قیر ،13فشار منفذی ،14گسیختگی الیههای نازک قیر

15

و آبشستگی 16است [.]Xiao and Amirkhanian, 2007
عامل اصلي پديدهي عريانشدگي ضعف زهکشی و حضور مکرر آب

 2-3پودر الستیک

در مخلوط آسفالتي است كه به همين دليل به اين پديده خرابي ناشي

پودرالستیک استفاده شده در این تحقیق از کارخانه یزد تایر تهیه

از رطوبت يا حساسيت رطوبتي نيز اطالق ميشود .براساس مطالعات

گردیده است .پودر الستیک موردنظر از تایرهای ضایعاتی خودرو

صورت گرفته مشخص شده است که اثرات مخرب رطوبت ،منجر به

سواری و خودرو سنگین بوده و از فرآیند خرد کردن در دمای

کاهش مدول آسفالت ،افزايش شيارشدگي و نيز افزايش خرابيهاي

محیط تولید شده است .آنچه در بحث فنی و کیفی پودرالستیک

ناشي از خستگي ميشود [ .]Mehrara and Khoadii, 2013در

حائز اهمیت است ،میزان براده آهن و میزان رطوبت موجود در

ی که باعث افزایش
راستای بهبود این خرابی ،میتوان از افزودنیهای 

آن است که مطابق استاندارهای فنی گزارش شده توسط مراکز

ویسکوزیته و چسبندگی بیشتر قیر به مصالح سنگی میشوند ،استفاده

تحقیقاتی قی ر و آسفالت مقدار براده آهن و رطوبت آن باید به

کرد .از جمله این افزودنیها میتوان به پودرالستیک اشاره کرد که

ترتیب کمتر از  0/1درصد و  0/75درصد وزنی باشد .در جدول 4

استفاده
موردمورد
سنگي
مصالح
فیلر فيلر
XRF
آزمايش
نتایجنتايج
جدول .1
استفاده
سنگی
مصالح
XRF
آزمایش
جدول .1

درصد افت وزنی در اثر

عناصر

SiO2

Al2O3

Fe2O

CaO

MgO

K 2O

Na2O

P 2O 5

Sr

SO3

حرارت

()%

7/043

1/757

0/587

45/13

0/649

0/277

1/984

0/127

0/033

0/398

44

L.O.I
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جدول  .2مشخصات مصالح سنگی مورد استفاده

سایش به روش
لس
آنجلسروش
سایش به
(درصد)
آنجلس
لس

شرح
شرح
روش آزمایش
آزمایش
آزمایش
نتایجروش

ASTM
( C131درصد)
20
ASTM C131

استفاده
سنگیمورد
مصالحسنگي
مشخصاتمصالح
جدول.2.2مشخصات
جدول
استفاده
مورد
افت وزنی ناشی از
درصد شکستگی
افتسدیم
سولفات
(درصد)ماسه ای
ارزش
(درصد)از
وزنی ناشی
درصد شکستگی
(درصد)
سولفات سدیم (درصد)
ASTM D2419 ASTM D 5821
ASTM C88

ارزش ماسه ای

وزن)g/cm3
(
مخصوص حقیقی
()g/cm3
ASTM C127

8
ASTM C88

100
ASTM D 5821

70
ASTM D2419

2/46
ASTM C127

8

100

70

2/46

20

نتایج آزمایش

وزن مخصوص حقیقی

234
جدول .3.3دان
نشريیهی234
مطابقنشریه
سنگيمطابق
مصالحسنگی
منتخبمصالح
بنديمنتخب
دانههبندی
جدول

سنگی مطابق
مصالح
جدول
نشریهی 234شماره8
شماره4
یلیمتر
منتخب 12م
بندی /5
دانهمتر
3 19م.یلی

اندازه الک
اندازه
الک مجاز
عبوری
محدوده درصد

100میلیمتر
19

هریالک
ی از
محدوده عبور
درصد وزنی
مجاز
عبور
درصد

90یلیمتر
 12م
/5
-100
95
90-100

100100

شماره50

شماره8
شماره28-58 4
44-74
44-7459

43/5
28-58

شماره200

شماره50
5-21

شماره200
2-10

11/5
5-21

2-106

درصد وزنی عبوری از هر الک
100
دانهبندی پودرالستیک مورد استفاده نشان داده شده است .از آنجا که
 3-2پودر الستیک
بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه استفاده از پودرالستیک در
قیرالستیکی استفاده شده در این تحقیق به روش تر تهیه گردیده
الستیکاین تحقیق از کارخانه یزد تایر تهیه گرد یده است .پودر الستیك موردنظر از تایرهای ضایعاتی خودرو سواری و
پودرشده در
3-2استفاده
پودرالستیك
کشور آمریکا صورت گرفته است ،چندین دانهبندی توسط موسسات
که به صورت ترکیبی از قیر ،پودرالستیک ،روغنهای روانکننده
خودرو ،میزان
اهمیت است
هایحائز
پودرالستیك
الستیكو کیفی
بحث فنی
یده آنچه
است.
محیط
تحقیقدراز دمای
خرد کردن
فرآیند
الستیكبوده و
پودرسنگین
خودرو
سواری و
ضایعاتی
موردنظر از تایر
است.درپودر
شدهگرد
تولید تهیه
یزد تایر
کارخانه
در این
استفادهازشده
تحقیقاتی ایالتهای آمریکا داده شده است .با توجه به محدود بودن
و مواد افزودنی خاص است که باید در دما و زمان کافی باهم
حائزمقدار
آسفالت
تحقیقاتی قیر و
شدهدرتوسط
های فنی
کردن که
خرد است
فرآینددر آن
رطوبت ازموجود
خودروو میزان
براده آهن
آهن ومیزان
برادهاست،
اهمیت
پودرالستیك
مراکز و کیفی
بحث فنی
گزارشآنچه
شده است.
استاندارتولید
مطابق محیط
در دمای
سنگین بوده و
دانهبندیهای عرضه شده توسط شرکتهای تولیدکننده پودرالستیک
واکنش دهند .جهت تهیه قیر الستیکی از دستگاه مخلوطکن
است.
آسفالتداده
استفاده نشان
پودرالستیك مورد
شدهبندی
گزارش دانه
هایدرفنیجدول 4
باشد.
مطابق وزنی
که درصد
0/75
درصد و
کمتر از /1
ترتیب
باید به
رطوبت
آهن و
مقدارشدهبراده
تحقیقاتی قیر و
توسط مراکز
استاندار
است
موجود 0در آن
رطوبت
میزان
براده آنآهن و
پژوهش
استفاده در
در داخل کشور سعی گردیده معیار کلیجدول 4
بندیبندی
دانه دانه
استفاده .از
شده در مرکز تحقیقات روسازی دانشگاه
این ساخته
سریع
پودرالستیک مورد برشی
موسسات
مورد دانه
پودرالستیكچندین
بندیگرفته است،
صورت
کشور
پودرالستیك در
گرفته0/در زمینه
صورت
تحقیقات
از آنجا که
است.
توسطداده شده
بندینشان
استفاده
آمریکا دانه
جدول 4
باشد .در
استفاده ازدرصد وزنی
درصد و0/75
کمتر از 1
ترتیب
بیشترباید به
رطوبت آن
پودرالستیک (کوچکتر از
شماره
استفاده100
مدرس شماره
شماره50
میلیمتر) رعایت شود .شماره20
اندازه0/6الک
 200پودر الستیک به مدت
قیر و
شده است.
شماره 40تربیت
پودرالستیك در
شرکت
توسط
آمریکاشده
کشورعرضه
بندیهای
محدود بودن دانه
توجه به
است .با
تحقیقاتداده
های آمریکا
تحقیقاتی
موسسات
تولیدکنندهبندی توسط
هایچندین دانه
است،
گرفته
صورت
پودرالستیك در
استفاده از
در زمینه
شده گرفته
صورت
ایالتبیشتر
نجا که
از آ
چرخشی rpm 50002و شرایط کنترل دمایی
سرعت
در
دقیقه،
60
کلی الک
عبوری از هر
سعیوزنی
درصد
رعایت23
میلیمتر)شده /1
های74
بندی /05/6
(کوچکتر از
استفاده از
گردی
داخل کشور
شود.شرکتهای تولیدکننده پودرالستیك در
توسط
عرضه
پودرالستیكبودن90دانه
 100محدود
بندی به
دانهتوجه
است .با
معیار داده شده
هایدهآمریکا
تحقیقاتی ایالت
 3-3قیر
 175درجه سانتیگراد در دستگاه مخلوطکن با هم ترکیب شدند.
داخل کشور سعی گردیده معیار کلی استفاده از دانهبندی پودرالستیك (کوچکتر از  0/6میلیمتر) رعایت شود.
قیر مورد استفاده ،قیر  -60 70پاالیشگاه اصفهان بود که مشخصات
دلیل باال بودن زمان واکنش ،سطح ویژه زیاد و شکل نامنظم پودر
 3-3قیر
اصلی آن مطابق جدول  5است.
الستیک است .نتایج آزمایشها برای قیر اصالحشده با پودر
95

59

43/5

6

11/5

 4-3قیر اصالحشده با پودر الستیک

4

است.
این5
جدول
مطابق
اصلی آن
مشخصات
مورددر
استفاده
مورد
پودرالستیک
اصفهان .4بوددانه
قیر مورد استفاده ،قیر  60- 70پاالیشگاه جدول
پژوهشاین پژوهش
استفاده در
پودرالستیک
بندی
بنديدانه
که .4
جدول

اندازه الک

شماره20

درصد وزنی عبوری از هر الک

100

4

شماره40

شماره50

شماره100

شماره200

90

74/5

23/1

2

خالص مورد
جدول .5
استفادهاستفاده
خالص مورد
قیرهای قير
هایش
آزمایشآزماي
نتایج .5نتايج
جدول

 3-3قیر

شرح

درجه نفوذ

نقطه نرمی قیر

( 0/10میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

قابلیت كشسانی در 25

وزن مخصوص قیر

درجه سانتیگراد

(گرم بر سانتیمتر

قیر مورد استفاده ،قیر  60- 70پاالیشگاه اصفهان بود که مشخصات اصلی آن مطابق(سانتی
متر)است.
جدول 5

مکعب)

روش آزمایش

ASTM D5

ASTM D36

ASTM D113

ASTM D3289

نتایج آزمایش

64/5

49

+100

1/018
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 1395آزمایش692
های قیر خالص مورد استفاده
تابستان .نتایج
الستیک5
چهارم /جدول
 3-4قیر اصالحشده با پودر

وزن مخصوص قیر
قابلیت كشسانی در 25
صورت قیر
نقطه نرمی
درجه نفوذ
ترکیبی از قیر ،پودرالستیك ،روغنهای روانکننده و مواد افزودنی
روش تر تهیه گردیده که به
قیرالستیکی استفاده شده در این تحقیق به

قیر نظیر فضای خالی  4/5درصد برابر  4/3درصد تعیین شد .برای سنجش مقایسهای نتایج نمونه های آزمون کشش غیرمستقیم ،درصد

یکسان  4/3درصد برای ساخت همهی نمونهها در نظر گرفته شد .سپس با توجه به رابطه  ، 1درصد قیر گوگردپلیمری مورد نیاز برای سا

نمونههای آسفالت گوگردپلیمری و آسفالت گوگردپلیمری -الستیکی بهدست آمد .در این رابطه فرض بر این است که با جایگزین شدن بخ
ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر الستیکی
از قیر با گوگردپلیمری پارامترهای حجمی مخلوط تغییر نکند]. [Kandhal,1982 and Strickland et al.2008
الستیک در جدول  6نشان داده()1شدهاست .نتایج نشان میدهد که

()1

در

10000A.R

)10000R−100PS (R−1)+A.PS (R−1

= PSA

قیر اصالحشده با پودرالستیک دارای درجه نفوذ کمتر ،نقطه نرمی
این رابطه:
بیشتر و وزن مخصوص بیشتری نسبت به قیر خالص است.
در این رابطه:
 = PSAدرصد قیرمکمل گوگردی  = A ،درصد قیربهینه = R ،نسبت وزن مخصوص گوگردپلیمری به قیر  = PS ،درصد وزنی گوگردپلیمر
با توجه به نتایج آزمایشهای صورت گرفته روی قیر اصالحشده
 = PSAدرصد قیرمکمل گوگردی = A ،درصد قیربهینه= R ،
در ماده چسباننده (قیر و گوگرد).
با پودر الستیک جدول  ،6قیر اصالحشده با  20%پودر الستیک به
نسبت وزن مخصوص گوگردپلیمری به قیر  = PS ،درصد وزنی
عنوان ترکیب بهینه قیر و پودرالستیک در نظر گرفتهشد.

 .4طرح اختالط

گوگردپلیمری در ماده چسباننده (قیر و گوگرد).

 .5نتایج آزمایشها

 .5نتايج آزمايشها

برای تعیین درصد قیر بهینه مخلوطها ،نمونههای مارشال مطابق

در اين پژوهش به منظور بررسي تأثير افزودني گوگاس و

روش استاندارد " "ASTM D1559ساخته شدند .براي اين

قیر الستیکی بر عریان شدگی مخلوطهاي آسفالتي از گوگاس

منظور  21نمونه با درصدهاي مختلف قير(،5/5 ،5 ،4/5 ،4 ،3/5

در مقادير  40 ،30و 50درصد وزن حجمی قیر و  20درصد

 6/5 ،6درصد) تهيه و مورد ارزيابي قرار گرفتند .ميزان قير بهينه

استفاده شد .اگرچه افزودن گوگاس به مخلوط
پودرالستیک
6

براي مصالح سنگی براساس مندرجات نشریه شماره  101معاونت

آسفالتي با روشهاي گوناگوني امکان-پذير است ،در اين

برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و پیشنهادات نشریه

تحقيق از روش اختالط خشک برای افزودن گوگاس استفاده

 MS-2انستیتوآسفالت ،با توجه به درصد قیر نظیر فضای خالی

شد.

 4/5درصد برابر  4/3درصد تعیین شد .براي سنجش مقایسهاي

با توجه به نتايج آزمايش مارشال و پس از دستيابي به

نتایج نمونه هاي آزمون کشش غیرمستقیم ،درصد قیر یکسان

درصد قير بهينه 6 ،نمونه مخلوط آسفالت شاهد و  18نمونه

 4/3درصد براي ساخت همهي نمونهها در نظر گرفت ه شد.

مخلوط آسفالتی حاوی درصدهای مختلف گوگر دپلیمری

سپس با توجه به رابطه  ،1درصد قیر گوگردپلیمری مورد

بر اساس استاندارد  AASHTO T283تهيه شدند .از

نیاز برای ساخت نمونههای آسفالت گوگردپلیمری و آسفالت

حاصل تقسيم مقادير مقاومت كششي نمونههای اشباع به

گوگردپلیمری -الستیکی بهدست آمد .در اين رابطه فرض بر

نمونههاي خشك ،نسبت  TSRبه دست ميآيد كه شاخصي

اين است كه با جايگزين شدن بخشي از قير با گوگردپلیمری

مؤثر براي ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلو طهاي آسفالتي

پارامترهاي حجمي مخلوط تغيير نكند [Kandhal,1982 and

است .نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم در شکلهای 1و2

.]Strickland et al.2008

آورده شده است.
پودرالستیک
شده با
اصال
های قير
نتایجنتايج
جدول .6
پودرالستیک
ح با
شده
اصالح
ش قیر
آزمايهای
آزمایش
جدول .6

نوع آزمایش
نمونه

درجه نفوذ

نقطه نرمی قیر

( 0/10میلی-متر)

(درجه سانتیگراد)

قابلیت كشسانی در 25
درجه سانتیگراد
(سانتیمتر)

وزن مخصوص قیر (گرم
بر سانتیمتر مکعب)

قیر %14+پودرالستیک

62

56

16/3

1/08

قیر %16+پودرالستیک

58/7

59

14/5

1/1

قیر %18+پودرالستیک

53/5

63

12.4

1/13

قیر %20+پودرالستیک

46

67

11

1/18

693
با توجه به نتایج آزمایشهای صورت گرفته روی قیر اصالحشده با پودر الستیك جدول  ،6قیر اصالحشده با  %20پودر الستیك به عنوان ترکیب
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بهینه قیر و پودرالستیك در نظر گرفتهشد.

با توجه به نتایج آزمایش مارشال و پس از دستیابی به درصد قیر بهینه 6 ،نمونه مخلوط آسفالت شاهد و  18نمونه مخلوط آسفالتی حاوی
درصدهای مختلف گوگردپلیمری بر اساس استاندارد  AASHTO T283تهیه شدند .از حاصل تقسیم مقادیر مقاومت کششی نمونههای
اشباع به نمونههای خشك ،نسبت  TSRبه دست میآید که شاخصی مؤثر برای ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی است .نتایج
امیر کاووسی ،حسن تقوی زواره ،مهدی آذرنیا
آزمایش کشش غیرمستقیم در شکلهای 1و 2آورده شده است.

600
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G40
502
359

G50
465
321

G30
568
421

شاهد
601
484

0

71.56

69

74.1

80
60
40

)TSR (%

400

مقاومت كششی غیر مستقیم (كیلوپاسکال)

700

80.46

100

20
G50

خشک
اشباع

G40

G30

شاهد

0

نوع مخلوط

شکل  .1نتايج آزمايش کشش غيرمستقيم روی مخلوطهای آسفالتی

مخلوطهای آسفالتی حاوی
شکل  .1نتایج آزمایش كشش غیرمستقیم روی
حاوی درصدهای مختلف گوگاس
درصدهای مختلف گوگاس

شکل  .2نتايج  TSRمخلوطهای آسفالتی

گوگاسدرصدهای مختلف
مختلف حاوی
درصدهایآسفالتی
مخلوطهای
شکل  .2نتایج TSR
حاوی
گوگاس

در ادامه ،برای بهبود حساسیت رطوبتی نمونههای ساخته شده از

(گوگاس) مقاومت کششی مخلوط را در شرایط خشک واشباع

قیر الستیکی ،به عنوان جایگزین قیر خالص مخلوط استفاده شد و
در نمونههای ساخته شده با قیر و قیر الستیکی کاهش ميدهد،
در ادامه ،برای بهبود حساسیت رطوبتی نمونههای ساخته شده از قیر الستیکی ،به عنوان جایگزین قیر خالص مخلوط استفاده شد و  6نمونه
 6نمونه مخلوط شاهد و  18نمونه مخلوط آسفالتی گوگردپلیمری
به طوري که نمونهی قیرالستیکی داراي بيشترين مقاومت کششی
مخلوط شاهد و  18نمونه مخلوط آسفالتی گوگردپلیمری حاوی پودرالستیك تهیه گردید  .نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم برای شرایط خشك
حاوی پودرالستیک تهیه گردید .نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم
است .مقاومت کششی براي مصالح منتخب با 40 ،30و  50درصد
و اشباع نمونههای اصالحشده با پودرالستیك در شکل های  3و 4نشان داده شده است.
برای شرایط خشک و اشباع نمونههای اصالحشده با پودرالستیک
گوگاس به ترتيب کاهشی در حدود  16 ، 5و  22درصد در شرایط
در شکلهای  3و 4نشان داده شده است.

خشک و کاهشی در حدود  25 ،12و  33درصدی در شرایط
اشباع نسبت به نمونه شاهد در قیر خالص داشت.
شکل  5نشان میدهد که مقاومت مرطوب نسبت به مقاومت

 .6تحلیل نتایج

خشک بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته یا به عبارتی نرخ کاهش

با توجه به نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم روی نمونههای

مقاومت در حالت مرطوب به مراتب بیشتر از حالت خشک

آسفالتی ساخته شده دیده میشود که افزودن گوگردپلیمری

593
502

626
546

662
602
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647
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اشباع

مقاومت كششی غیر مستقیم (كیلوپاسکال)

20CRM
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شکل  .3نتايج آزمايش کشش غيرمستقيم روی مخلوط آسفالتی گوگاسی

سال هفتم  /شماره چهارم  /تابستان 1395
تحلیلنقل /
مهندسی حمل و
نتایج
.6

0

نوع مخلوط

روی مخلوط آسفالتی گوگاسی با
غیرمستقیم
الستیکی
شکل  .3نتایج آزمایش كشش با قیر
قیر الستیکی

20

)TSR (%

800
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600
500
400
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0

84.62

87.23

91.23

95

100

شکل .4نتایج  TSRمخلوط آسفالتی گوگاسی

الستیکیگوگاسی با قیر الستیکی
قیرآسفالتی
مخلوط
شکل .4نتایج  TSRبا

694

با توجه به نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم روی نمونههای آسفالتی ساخته شده دیده میشود که افزودن گوگردپلیمری (گوگاس) مقاومت

ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر الستیکی
است که موجب افزایش حساسیت رطوبتی وکاهش پارامتر TSR

درصد گوگاس ،افزایش حدود  15 ،16 ،17 ،16درصدی را

نسبت به نمونه شاهد میشود.

نسبت به حالت استفاده از قیر خالص نشان میدهد .نقش مثبت

مقدار پارامتر  TSRبراي مخلوطهاي آسفالتي حاوي 40 ،30

قیر الستیکی را میتوان در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی قیر

و  50درصد گوگاس کاهشی به ترتيب در حدود  9 ،6و 11

دانست .در طی واکنش قیر و پودرالستیک ،بخشی از مواد روغنی

درصد را نسبت به مخلوط آسفالتي شاهد (بدون گوگاس) نتيجه

قیر توسط پودرالستیک جذب شده و باعث افزایش ویسکوزیته

میدهد .این امر به این مفهوم است که شاید نتوان از این محصول

و چسبندگی قیر میشود .ژل تشکیل شده از پودرالستیک و قیر،

به تنهایی برای اصالح مخلوطهای آسفالتی استفاده کرد .علت

موجب قرارگیری غشای سخت و چسباننده اطراف مصالح سنگی

کاهش ،درصدی از قیر است که با گوگاس جایگزین شده و در

شده که موجب مقاومت بیشتر مخلوط در برابر حضور مکرر

مخلوط حل نشده و به صورت کریستال باقی میماند که مانع از

آب میشود .شکل  6نشان میدهد که مخلوطهای ساخته شده

چسبندگی خوب قیر به مصالح میشود و درنتیجه در برابر نفود

از قیر خالص حاوی گوگاس معیار حساسیت رطوبتی آیین نامه

آب و شرایط اشباع در دمای میانی محیط (که آزمایش کشش غیر

( )TSR≥75%را تامین نمیکند .با جایگزینی قیر خالص با قیر

مستقیم نیز در آن دما انجام میشود) و در دمای پایین محیط به

الستیکی تمامی نمونههای ساخته شده با گوگاس در محدوده

صورت کام ً
ال جامد شده و نقش چسبندگی و ویسکوز خود را از

مشخصهی آیین نامه قرار گرفتند.

دست میدهد .به کارگیری قیرالستیکی اختالف مقاومت کششی
نمونههای حاوی گوگرد پلیمری را در شرایط خشک و اشباع

 .7مالحظات اقتصادی

نمونههای ساخته شده با قیر خالص دیده میشود .نتایج آزمایش

است از:

کاهش میدهد که اثر این امر در افزایش پارامتر  TSRنسبت به

مزایای بالقوه اقتصادی کاربرد گوگاس در مخلوط آسفالتی عبارت

کشش غیرمستقیم برای نمونهی شاهد و نمونههای گوگاسی

 -1ذخیره و صرفه جویی در مصالح

ساختهشده با قیر اصالحشده با پودرالستیک نشان میدهد که

 -2ارتقا و بهبود قابل مالحظه ویژگیهای مخلوطهای روسازی

افزودن پودرالستیک حساسیت رطوبتی را کاهش میدهد.

و متعاقب ًا عملکرد بهتر روسازی .

مقدار پارامتر  TSRبه ترتیب برای نمونه شاهد 40 ،30 ،و 50

(قیر الستیکی( TSR

800
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400
300
G50

G40

G30

شاهد

200

G50

شکل  .5نتايج آزمايش کشش غيرمستقيم روی انواع مختلف مخلوط آسفالتی

شکل  .5نتایج آزمایش كشش غیرمستقیم روی انواع مختلف مخلوط
آسفالتی

695

G40

(قیر خالص( TSR

G30

شاهد

100
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)TSR (%

600

مقاومت كششی غیر مستقیم (كیلوپاسکال)

اشباع (قیرخالص)
اشباع (قیرالستیکی)

خشک (قیرخالص)
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با استفاده از گوگاس به طور متوسط در حدود  20درصد در

شکل .6نتایج  TSRانواع مختلف مخلوط آسفالتی

شکل .6نتایج  TSRانواع مختلف مخلوط آسفالتی
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مقدار پارامتر  TSRبه ترتیب برای نمونه شاهد 40 ،30 ،و  50درصد گوگاس ،افزایش حدود  15 ،16 ،17 ،16درصدی را نسبت به حالت

امیر کاووسی ،حسن تقوی زواره ،مهدی آذرنیا
مصرف قیر صرفه جویی میشود .عالوه بر قیر مصرفی ممکن

 -نتايج آزمايش کشش غيرمستقيم نشان داد که افزودن گوگاس

است در سنگدانهها نیز صرفهجویی وجود داشته باشد ،زیرا

به مخلوط آسفالتي ساختهشده با قیر خالص موجب افزایش

مخلوطهای گوگردپلیمری به سنگدانههای معمولی اجازه

حساسيت رطوبتي میشود و تمامی نمونهها دارای  TSRکمتر

میدهند تا با مصالح ارزان و کمقیمت جایگزین شوند .استفاده

از  75درصد هستند.

از مخلوطهای گوگردپلیمری با توجه به برآورد ویژگیهای بهتر

 -نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم نشان میدهد که افزودن

و باالتر نسبت به مخلوطهای آسفالت معمولی میتواند مزایای

گوگاس کاهش مقاومت کششی را هم در حالت خشک و هم

اقتصادی قابل مالحظه داشته باشد .ارزیابی مالحظات اقتصادی

اشباع به همراه دارد.

استفاده از گوگردپلیمری عالوه بر موارد مذکور ذخیره انرژی را

نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم برای نمون ه شاهد و نمونههای

نیز شامل میشود .افزودن گوگردپلیمری باعث کاهش گرانروی

گوگاسی اصالح شده با قیرالستیکی نشان میدهد که افزودن

قیر شده و بنابراین این مخلوطها می-توانند در دماهای پایینتر

پودرالستیک موجب کاهش حساسیت رطوبتی میشود.

تهیه ،مخلوط و متراکم شوند که در نتیجه کاهش حدود 30

 -مقایسه نتایج مقاومت کششی غیرمستقیم نشان میدهد که

درصدی مصرف سوخت را موجب میشود .از آنجا که افزودنی

افزودن پودر الستیک باعث کاهش اختالف مقاومت کششی

پودرالستیک نیز جایگزین قیر میشود امکان ذخیره قیر و حتی

نمونهها در حالت خشک و اشباع میشود.

صادرات آن فراهم میشود .از سوی دیگر این افزودنی قیمتی

 -تمامی نمونههای ساخته شده با قیرالستیکی دارای  TSRباالی

کمتر از قیر را دارا است .در بحث تهیه قیرالستیکی ،از آنجایی

 75درصد هستند.

که پودرالستیک به روش تر در مخلوط استفاده شده است ،در

نتایج ذکر شده در باال نشان میدهد که استفاده از گوگاس موجب

پایلوت آزمایشگاهی با توجه به هزینه استفاده از مخلوطکن برشی

افزایش حساسیت رطوبتی میشود .بنابراین توصیه میشود که

و هزینه انرژی به صرفه نخواهد بودف اما در شرایط استفاده

در مناطقی که مشکل عریان شدگی مصالح وجود دارد ،از مواد

در پروژه ،این هزینه برگشتپذیر بوده و موجب صرفهجویی

ضدعریانشدگی نظیر پودرالستیک استفاده شود.

اقتصادی میشود .بنابراین عالوه بر بهبود پارامترهای مکانیکی و
مهندسی قیر و مخلوط آسفالتی میتوان صرفه اقتصادی این دو

 .9پینوشتها

افزودنی را به دلیل کمتر بودن قیمت این دو افزودنی نسبت به قیر
و کاهش مصرف قیر را هم مد نظر قرارداد.

 .8نتیجهگیری

در این تحقیق ابتدا نقش درصدهای مختلف گوگاس روی
حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی شاهد توسط آزمایش کشش
غیرمستقیم بررسی گردید .در ادامه با افزودن پودر الستیک و
اصالح قیر خالص به بررسی نقش قیر اصالحشده در حساسیت
رطوبتی پرداخته شد که نتایج زیر حاصل گردید:
 افزودن گوگرد به مخلوط آسفالتی منجر به کاهش مقاومتکششی آسفالت میشود.
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