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چکیده
اصالح قیر با هدف نزدیک کردن رفتار رئولوژیک قیر خالص به رفتار قیر ایدهآل با استفاده از اصالحکنندههای مختلف انجام میشود .اما
نکتهای که باید مد نظر داشت آن است که مخلوط آسفالتی ساخته شده با قیر اصالحشده نیز بایستی عملکرد مناسبی داشته باشد .همچنین
بهتر است از مواد سازگار با محیط زیست و با قیمت مناسب برای اصالح قیر استفاده شود .در این تحقیق ،قیرهای اصالح شده با پودرالستیک
و گوگرد با پوشش پلیمری با استفاده از همزن با نرخ برش باال تهیه شد و پس از ساخت مخلوطهای آسفالتی شاهد و اصالحشده مطابق با
روش سوپرپیو ،آزمایشهای مدول دینامیکی و خزش دینامیکی بر روی آنها صورت پذیرفت تا خصوصیات مکانیکی و عملکردی آنها
مورد بررسی قرار گیرد .با استفاده از نتایج آزمایش مدول دینامیکی در فرکانسها و دماهای مختلف ،منحنی جامع مدول دینامیکی رسم
شد و خصوصیات ویسکواالستیک مخلوطهای آسفالتی مشخص گردید .نتایج این آزمایش نشان داد که در دماهای باال (فرکانسهای پایین)
مخلوط آسفالتی اصالحشده با  04درصد گوگرد با پوشش پلیمری بیشترین مقدار مدول دینامیکی را دارد .سپس مخلوط آسفالتی اصالحشده
با  04درصد پودرالستیک از مدول دینامیکی بیشتری نسبت به مخلوط آسفالتی شاهد برخوردار است .همچنین نتایج آزمایش خزش
دینامیکی در دمای  04درجه سانتیگراد نشان داد که مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد پوشانده شده با پلیمر بیشترین مقاومت را در
برابر خرابی شیارشدگی داراست و پس از آن ،مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک در برابر شیارشدگی و ایجاد تغییرشکلهای ماندگار،
مقاوم است.

واژههای کلیدی :پودرالستیک ،خزش دینامیکی ،گوگرد با پوشش پلیمری ،مخلوط آسفالتی اصالح شده ،مدول دینامیکی
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 .1مقدمه

مخلوط آسفالتی اصالحنشده است .در ادامه در این مقاله به منظور
اختصار ،از واژه گوگرد پلیمری به جای گوگرد با پوشش پلیمری

امروزه با افزایش حجم ترافیک و افزایش تردد وسایل نقلیه سنگین،
مخلوط آسفالتی تحت تنشهای باالیی قرار میگیرد .به دلیل
ویژگیهای ویسکواالستیک مخلوطهای آسفالتی ،رفتار مکانیکی
آن وابسته به دما و شرایط محیطی است .در حقیقت با افزایش دما
گرانروی آن کاسته شده و قیر مخلوط شروع به نرم شدن میکند و
از طرف دیگر رفتار پالستیسیته در آن تأثیر میگذارد و در نتیجه
مخلوط در برابر تغییر شکل دائمی حساستر میشود که نتیجه آن
شیارشدگی ناشی از عبور وسایل نقلیه است .در دماهای پایین نیز
با افزایش گرانروی قیر و سختتر شدن آن در مخلوط ترکهای
برودتی شکل میگیرد .در واقع شیارشدگی در دماهای باال و
ترکهای برودتی در دماهای پایین از جمله خرابیهای متداول
مخلوط آسفالتی میباشند ] .[Kim, 2008یکی از راههای
جلوگیری از بروز این خرابیها ،استفاده از افزودنی جهت اصالح
خواص رفتاری قیر و افزایش مقاومت آن نسبت به شکلگیری
سازوکارهای خرابی است .در سالهای اخیر تحقیقات زیادی برای
بهبود ویژگیهای رفتاری قیر انجام شده است .نتایج این تحقیقات
نشان میدهد که اصالحکنندهها میتوانند مقاومت مخلوط را در
برابر ترکهای برودتی ،ترکهای خستگی و تغییر شکل دائمی
افزایش دهند .در نتیجه اصالحکنندهها عملکرد آسفالت را در برابر
دمای محیط (دمای باال ،متوسط و پایین) بهبود میبخشند
] .[Khattak and Baladi, 2001اصالحکنندههای زیادی مانند
پلیمرها ( 3EVA ،7SBR ،9SBSو ،)1PP.Aپودرالستیک
( ،)0CRگوگرد و گیلسونایت 6به عنوان اصالحکننده آسفالت مورد
استفاده قرار میگیرند ] .[Aflaki and Tabatabaee, 2009در
این پژوهش هدف ،مقایسه ویژگیهای مکانیکی مخلوط آسفالتی
مانند مدول دینامیکی و خزش دینامیکی در مخلوطهای آسفالتی
اصالحشده با پودرالستیک و گوگرد با پوشش پلیمری نسبت به
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استفاده میشود.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
 1-2پودرالستیک و گوگرد پلیمری
پودرالستیک از سال  9135به عنوان افزودنی در مخلوط آسفالتی
مورد استفاده قرار گرفته است ] .[Guide, 2003اصالحکننده
پودرالستیک به عنوان مادهای برای بهبود ویژگیهای مخلوط
آسفالتی مثل حساسیت برودتی ،رفتار االستیک و مقاومت در برابر
ترک خستگی شناخته میشود ] .[Kök and Çolak, 2011با
توجه به افزایش خودروها و به تبع آن افزایش الستیک ضایعاتی و
عدم برنامهای مشخص برای بازیافت آنها ،استفاده از پودرالستیک
در آسفالت میتواند به بهبود وضیعت محیط زیست نیز کمک کند.
ناوارو و همکاران با افزودن  1درصد پودرالستیک به قیر مشاهده
کردند که هم مدول ویسکواالستیک قیر و هم گرانروی آن در
دماهای باال افزایش مییابد .آنها همچنین گزارش کردند که افزودن
پودرالستیک به مخلوط آسفالتی باعث بهبود ویژگیهای مکانیکی
و رفتاری مخلوط شده و درصد پودرالستیک اضافه شده تأثیر
مهمی در روند بهبود مقاومت مخلوط در برابر تغییرشکل و ترک
خستگی دارد ] .[Navarro et al. 2004ژیائو و همکاران نتیجه
2

گرفتند که افزودن پودرالستیک موجب افزایش  VMAدر طراحی
سوپرپیو شده و مقاومت مخلوط در برابر شیارشدگی را بدون توجه
به اندازه و نوع پودرالستیک بهبود میبخشد [Xiao et al.
] .2009الیور نیز در تحقیق خود بر روی مخلوط آسفالتی اصالح
شده با پودرالستیک افزایش عمر خستگی ،کاهش ترکهای
برودتی ،کاهش ترکهای انعکاسی و افزایش مقاومت کششی را در
مقایسه با آسفالت بدون افزودنی مشاهده کرد ].[Oliver, 2000
در چندین تحقیق دیگر نیز نتایج نشاندهنده بهبود عملکرد مخلوط

خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی...

[Lalwani,

تیم و همکاران نیز ظرفیت سازهای مخلوطهای آسفالتی اصالح

Abushihada and halasa, 1982, McGennis,1995,
].Bahia and Davies, 1994

شده با گوگرد پلیمری را مورد بررسی قرار دادند [Timm et al.

آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک هستند

یکی دیگر از مواد اصالحکننده قیر ،گوگرد است .ترکیبات گوگرد
نوعی پسماند در فرآیند استخراج و پاالیش نفت خام و گاز طبیعی
به شمار میروند .ذخیرهسازی و انتقال گوگرد از مشکالت
پاالیشگاهها و معضالت مهم زیست محیطی است زیرا عالوه بر
آالیندگی ،میزان گوگرد تولیدشده بیش از مقدار مورد نیاز برای
مصرف بوده و برای سایر مصارف میبایست به نقاط دوردست
حمل شود که این عمل فاقد توجیه اقتصادی است .استفاده از
گوگرد در مخلوط آسفالتی گازهایی متصاعد میکند که برای
کارگران ناخوشایند است و محیط زیست را آلوده میکند .تحقیقات
مختلفی در جهت کنترل آالیندگی گوگرد در مصارف راهسازی
صورت گرفته است .فرآوری گوگرد با پلیمر و برخی از افزودنی-
های جاذب گازهای آالینده متصاعد شده از گوگرد در دماهای باال،
یکی از راههای کنترل آالیندگی گوگرد است .به عنوان جایگزین
گوگرد مایع داغ ،اصالحکننده قیر گوگردی توسعهیافته که به نام
تایوپیو 8نیز شناخته میشود توسط شرکت شل 1ساخته شد
] .[Strickland et al. 2008تحقیقات نشان میدهد که این
گوگرد پلیمری قادر است عملکرد مخلوط آسفالتی را بهبود بخشد.
همچنین ،هزینههای ساخت روسازی ،دمای تولید و مخاطرات
زیستمحیطی را کاهش میدهد .گلولههای کوچک گوگرد پلیمری
در قیر داغ ذوب شده و به خوبی در آن پخش میشوند .حداقل
دمای مورد نیاز برای ذوب شدن گوگرد پلیمری  975درجه
سانتیگراد و دمای بهینه برای ذوب شدن آن  915درجه سانتیگراد
است و در صورتی که دما از  910درجه سانتیگراد عبور کند ،باز
هم آلودگیها و مخاطرات برای کارگران و محیط زیست وجود
خواهد داشت ].[Timm et al. 2009

] .2009استریکلند و همکاران به این نتیجه رسیدند که مخلوط-
های آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری  0درصد عمر خستگی
کمتری نسبت به مخلوط آسفالتی معمولی دارند [Strickland
] et al. 2008در حالی که دم و کندی افزایش عمر خستگی
مخلوطهای آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری را گزارش کردند
] .[Deme and Kennedy, 2004حساسیت رطوبتی نیز یکی
دیگر از عواملی است که با افزودن گوگرد پلیمری تغییر میکند.
استریکلند و همکاران  95درصد کاهش در نسبت کششی
غیرمستقیم مخلوطهای آسفالتی اصالح شده با گوگرد پلیمری
نسبت به مخلوط آسفالتی معمولی مشاهده کردند.

 2-2آزمایش مدول دینامیکی
امروزه طراحی روسازی به سمت طراحی مکانیستیک-
تجربی( )95MEPDGدر حال حرکت است که هدف آن تولید
روسازی با طول عمر بیشتر و رسیدن به حداکثر عملکرد مخلوط
در طول عمر آن و در نتیجه کاهش هزینهها است [Yu and
] .Shen, 2012مدول دینامیکی مخلوط آسفالتی ( | * ،) | Eکه
نشاندهنده ویژگیهای سختی مخلوط در دماها و فرکانسهای
بارگذاری متفاوت نیز است ،در طراحی مکانیستیک -تجربی
روسازی و فرآیند تجزیه و تحلیل آن به عنوان یکی از پارامترهای
مهم مورد استفاده قرار میگیرد [Cho, Park and Hwang,
] .2010مدول دینامیکی مصالح ویسکواالستیک مانند مخلوط
آسفالتی ،رابطه بین تنش -کرنش تحت بارگذاری پیوسته سینوسی
در یک دامنه فرکانسی مشخص ،تعریف میشود .مدول دینامیکی
همانطور که در رابطه ( )9نشان داده شده است ،نسبت حداکثر تنش
سینوسی (در هر زمان و هر فرکانس بارگذاری) به مقدار حداکثر
کرنش سینوسی ایجاد شده (در همان زمان و فرکانس) است
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] .[Witczak and Bari, 2004شکل  9منحنی بارگذاری
سینوسی و کرنش اندازهگیری شده را نشان میدهد.

شکل  .9منحنی بارگذاری سینوسی و کرنش پاسخ آن ][Zhu et al. 2011

() 9

0
0

| E * |

که در این رابطه:
0

 : حداکثر تنش دینامیکی

رفتار مخلوطهای آسفالتی به میزان دما و نرخبارگذاری در طول
آزمایش بستگی دارد ،بنابراین آزمایش مدول دینامیکی در دماها و
فرکانسهای مختلف بارگذاری ،انجام میشود .سپس جهت مقایسه
مقادیر مدول دینامیکی مخلوطهای مختلف ،نتایج در یک نمودار

 :  0حداکثر کرنش دینامیکی

به نام منحنی جامع رسم میشوند.

مدول دینامیکی همچنین جهت پیشبینی رفتار روسازی کاربرد

بر این اساس مدول دینامیکی نمونهها در دماهای مختلف و

دارد ،زیرا نشان دهنده کرنش و جابجایی روسازی تحت بارگذاری

فرکانسهای متفاوت ،مطابق شکل  7بر روی نمودار رسم میشوند.

در شرایط مختلف دمایی و فرکانسی است [Witczak and

سپس نتایج در دماهای مختلف نسبت به زمان بارگذاری و یک

] .Bari, 2004آزمایش مدول دینامیکی یک آزمایش غیر مخرب

دمای مرجع انتقال مییابند .ضریب انتقال 97که برای انتقال دادهها

است که محققین مختلف آن را با شرایط و روشهای مختلف انجام

در نمودار برای تشکیل یک منحنی واحد به نام منحنی جامع استفاده

دادهاند [Witczak et al. (2002), Witczak and Bari,

میشود ،از رابطه زیر به دست میآید ]:[Zhu et al. 2011

]) .(2004اما روش انجام آن به صورت استاندارد در ASTM

r

f

a (T ) 

 D3497و  AASHTO TP62سال  7553ارائه شد .استاندارد

()7

 ASTM D3497در سال  7551بدون ارائه جایگزین ،از لیست

که در این رابطه T ،دما f ،فرکانس بارگذاری در دمای دلخواه که

استانداردهای  ASTMحذف گردید .اما استاندارد آزمایش مدول

بیانگر سرعت بارگذاری است f r ،فرکانس کاهشیافته 93در دمای

دینامیکی آشتو ویرایش و تکمیل شد و در سال  7599با شماره

مرجع و )  a (Tضریب انتقال به عنوان تابعی از دما ،است .به منظور

 T342ارائه شد .بنابراین ،آزمایش مدول دینامیکی در این پژوهش

دقت بیشتر ،از یک رابطه چندجملهای درجه دوم بین لگاریتم

مطابق با آخرین ویرایش استاندارد  AASHTO T342انجام می-

ضریب انتقال یعنی )  log a(Tو دما استفاده می شود که این رابطه

شود.

به صورت زیر بیان می شود:

 1-2-2منحنی جامع 11مدول دینامیکی

()3
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f

log a(T )  aT  bT  c
2
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دراین رابطه T ،دمای مورد نظر و ضرایب  b ، aو  cپارامترهای

()1

معادله هستند که از برازش حاصل می شوند .شکل  3نمونه ای از

در این رابطه | E* | ،مدول دینامیکی آسفالت  ،مقدار حداقل

این برازش را نشان میدهد .پس از آنکه انتقال دادهها بر مبنای یک
دمای مرجع انجام شد ،میتوان از طریق رابطه  ،1منحنی جامع را
بر دادهها برازش داد و از آن طریق متغیرهای رابطه را با استفاده از
روش حداقل مربعات به دست آورد و مدول دینامیکی آسفالت را
برای دیگر فرکانسهای بارگذاری که امکان انجام آزمایش برای

)    (log fr

1 e

 log | E* |  که

مدول دینامیکی    ،مقدار حداکثر مدول دینامیکی  ،و 

متغیرهای رابطه و  f rفرکانس کاهشیافته ،است .الزم به ذکر است
که این رابطه ،به مدل ویتزاک برای تعیین مدول دینامیکی
مخلوطهای آسفالتی معروف است.

چنین فرکانسهایی وجود ندارد ،نیز با استفاده از رابطه  1محاسبه
نمود ]. [Zhu et al 2011

شکل  .2نمونه نتایج آزمایش مدول دینامیکی در دماهای مختلف و نحوه رسم منحنی جامع
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شکل  .3لگاریتم ضریب انتقال به صورت تابعی درجه دوم از دما

 3-2آزمایش خزش دینامیکی

متعددی دارد که میتوانند برای سنجش میزان پتانسیل شیارشدگی

شیارشدگی یکی از خرابیهای عملکردی رایج در روسازیهای

مخلوطهای آسفالتی به کار روند .به عنوان مثال آیری ،کرنش نهایی

انعطاف پذیر است .شیارشدگی در واقع تغییر شکل دائمی تجمعی

و کرنش متوسط را برای تعیین مقاومت مخلوط در برابر

در هر الیه روسازی تحت بارگذاری مداوم ترافیک تعریف میشود،

شیارشدگی استفاده نمود ،که پارامتر اول به مراتب بهتر و قابل

که شیارشدگی الیه آسفالتی مهمترین تأثیر را در مقدار شیارشدگی

اعتمادتر از پارامتر دوم برای تخمین میزان پتانسیل شیارشدگی به

کل روسازی دارد ].[Khodaii and Mehrara, 2009

شمار میرود ] .[Airey, 2004کلوش اما پارامتر دیگری به نام

آزمایشهای متعددی برای تعیین پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای

عدد جریان 96را برای مقایسه مقاومت شیارشدگی مخلوطهای

90

آسفالتی به کار برد .این پارامتر از طریق نمودار خزش ،که کرنش

استفاده میشوند .از میان آزمایشهای ذکرشده ،آزمایش خزش

پالستیک تجمعی در مقابل تعداد سیکل بارگذاری است ،به دست

دینامیکی یکی از بهترین روشها برای سنجش مقاومت مخلوط-

میآید ] .[Kaloush et al. 2002این نمودار که از انجام آزمایش

های آسفالتی در برابر شیارشدگی است که در این پژوهش از آن

خزش به دست میآید ،به سه بخش مختلف قابل تقسیم است .این

برای مقایسه مقاومت مخلوطهای آسفالتی مختلف استفاده میشود.

سه بخش که کرنش برگشتناپذیر مخلوط آسفالتی هستند عبارتند

این آزمایش که با اعمال تنش محوری تکراری به نمونهی آسفالتی

از:

و اندازهگیری مقادیر تغییرشکلها توسط کرنشسنجها ()LVDTs

 -9ناحیه اول ،که نرخ کرنش رفته رفته کاهش مییابد .این بخش

آسفالتی از جمله خزش استاتیکی ،خزش دینامیکی و ویلترک

در اثر اعمال بار مذکور انجام میشود ،توسط مانیسمیت و همکاران
برای اولین بار در سال  9125ارائه شد [Monismith, Ogawa
] .and Freeme, 1975آزمایش خزش دینامیکی خروجیهای
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عمدتاً با تغییر حجم مخلوط همراه است؛

خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی...

 -7ناحیه دوم ،که در آن نرخ کرنش برای مدتی ثابت میماند .در

مدلهای قانون توانی بر اساس مدل مانیسمیت در سال  9120و

این بخش تغییرحجم وجود دارد و تغییرشکل برشی مخلوط

مدلهای سِنگ و لیتون در سال  9181اشاره کرد [Khodaii and

با نرخ فزایندهای در حال افزایش است؛

] .Mehrara, 2009آزمایش خزش دینامیکی در این پژوهش

 -3ناحیه سوم ،که نرخ کرنش دائماً در حال افزایش است تا
زمانی که شکست ماده رخ دهد .در این بخش بدون آنکه
تغییرحجمی در ماده رخ دهد ،کلیه تغییرشکلها از نوع

مطابق با  AASHTO TP79انجام میشود.

 .3مواد و روشها

پالستیک است .هرسه ناحیه در شکل  1مشخص شده است

 1-3انتخاب مصالح

].[Uzarowski, 2007

سنگدانههای مورد استفاده در ساخت نمونهها از مصالح حاصل از

برای برازش منحنی خزش با یک مدل مناسب ،تاکنون مدلهای
مختلفی ارائه شده است .ازجمله مدل نیملگاریتمی بارکسدیل که
توسط ژو و همکاران در سال  9127ارائه شد .همچنین میتوان به

معدن کوهی تهیه شد .جنس سنگدانهها از نوع آهکی دولومیتی
بوده و محدوده دانه بندی آن بر اساس آییننامه روسازی راههای
ایران (نشریه  )731صورت گرفت ،شکل  0منحنی دانهبندی مصالح
مخلوطهای آسفالتی را در این پژوهش نشان میدهد.

شکل  .1نواحی تغییرشکل ایجادشده در مخلوط آسفالتی تحت آزمایش خزش ][Uzarowski, 2007
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حد باالیی

محدوده انتخابی

حد پایینی

10

1
اندازه الک )(mm

120
100

60
40

درصد عبوری

80

20
0
100

0.01

0.1

شکل  .5دانه بندی سنگدانههای مخلوط آسفالتی استفاده شده در پژوهش
جدول  .1مشخصات قیر پایه و اصالح شده با گوگرد پلیمری

نتیجه آزمایش
قیر پایه

قیر اصالح شده

[Pasargad
Oil
]Company
65

با گوگرد

11
18

آزمایشهای قیر

استاندارد آزمایش

درجه نفوذ (دهم میلیمتر)

ASTM D5

نقطه نرمی ()oC

ASTM D36

03

وزن مخصوص ()gr/cm3

ASTM D70

9/597

9/709

درجه اشتعال ()oC

ASTM D92

351

759

درصد افت وزنی

ASTM D1754

5/57

5/19

خاصیت شکلپذیری()cm

ASTM D113

< 915

71

پلیمری

قیر پایه مصرفی برای تهیه نمونهها ،قیر  65-25تولید شرکت نفت

مصرفی برای اصالح قیر ،عبوری از الک شماره  8میباشد که از

پاسارگاد است که مشخصات آن در جدول  9آمده است .برای

خرد کردن الستیک فرسوده کامیون در دمای محیط به دست آمده

اصالح قیر از دو ماده پودرالستیک و گوگرد پلیمری استفاده شده

است .منابع مختلفی مقدار  75درصد را مناسب ترین درصد برای

است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها به ترتیب در جدول

افزودنی پودرالستیک ذکر کردهاند بنابراین در این پژوهش نیز از

 7و  3ارائه شده است .همچنین مشخصات قیر اصالح شده با

این درصد برای اصالح قیر استفاده شد [Wang et al. 2013,

گوگرد پلیمری نیز در جدول  9ارائه شده است .پودرالستیک

].Guide, 2003
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خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی...

جدول  .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پودرالستیک

ویژگی
ویژگی فیزیکی

ویژگی شیمیایی

خصوصیت

نتیجه آزمایش ()%

رطوبت

5/10

وزن مخصوص

9/99 – 9/90

استن

91 ± 7

حداکثر خاکستر

90

میزان هیدروکربنهای الستیکی

18 ± 7

جدول  .3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گوگرد پلیمری

ویژگی

ویژگی فیزیکی

ویژگی شیمیایی
(درصد عناصر
تشکیل دهنده)

خصوصیت

نتیجه آزمایش

رنگ

خاکستری

وضعیت ظاهری

دانههای گرد

وزن مخصوص

9/920

دمای ذوب ()oC

10 - 995

گوگرد

19

منواتیلن

5/0

ایزوپروپیل بوتانول

5/70

ادیتوپلیمرازاسیون

6

گیلسونایت

7

رنگ

5/70

 2-3ساخت نمونهها
ابتدا برای تعیین درصد قیر بهینه آزمایش تعیین حداکثر وزن

پودرالستیک جایگزین شد .اختالط قیر و پودرالستیک در دمای

مخصوص نظری مخلوطهای آسفالتی طبق ASTM D2041

 985درجه سانتیگراد به مدت  715دقیقه با سرعت  0055دور در

انجام شد .سپس با استفاده از روش طرح اختالط سوپرپیو مقدار

دقیقه با دستگاه همزن با دور باال انجام شد ،به طوری که ذرات

قیر بهینه برای دانهبندی مورد نظر  0/3درصد به دست آمد .درصد

پودرالستیک به اندازه کافی متورم و منبسط شده باشند .برای

هوای نمونهها پس از تراکم  1 ± 5/0درصد حاصل شد .سپس

اصالح قیر با گوگرد پلیمری نیز  15درصد وزن قیر با گوگرد

برای اصالح قیر با پودرالستیک ،مقدار  75درصد وزن قیر با

پلیمری جایگزین شد .به دلیل نقطه اشتعال پایین گوگرد ،اختالط
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قیر با گوگرد پلیمری در دمای  905درجه سانتیگراد انجام شد و

D6925متراکم شدند .نمونههای ساخته شده ،دارای ابعاد 955

اختالط تا زمانی که رنگ قیر توسط گوگرد کامل عوض شده و به

میلیمتر قطر و  905میلیمتر ارتفاع هستند که این ابعاد ،تقریباٌ به

رنگ قهوهای تبدیل شود ادامه یافت.

 7655گرم مصالح آسفالتی نیاز دارد .در این پژوهش از هر نوع

پس از تهیه مصالح سنگی و قیر اصالحشده به مقدار مورد نیاز،

مخلوط آسفالتی سه نمونه جهت بررسی تکرارپذیری نتایج ساخته

اختالط در دمای  900تا  960درجه سانتیگراد انجام شد و سپس

شد و سپس مقادیر میانگین این سه نمونه برای بررسی مورد استفاده

نمونهها به وسیله دستگاه تراکم ژیراتوری در شرایط استاندارد فشار

قرار گرفت .خصوصیات حجمی میانگین مخلوطهای آسفالتی

 655کیلو پاسکال و با نرخ دوران  35دور در دقیقه با زاویه چرخش

ساخته شده در جدول  1آمده است.

 9/70درجه نسبت به محور قائم ،طبق استاندارد ASTM

جدول  .4مشخصات حجمی میانگین مخلوطهای آسفالتی

VMA
)(%
96/5

VFA
)(%
21/1
21/2

29/5

مشخصات مخلوط آسفالتی

Gmm

Gmb

)Va (%

مخلوط آسفالتی شاهد

7/110

7/316

1/57

7/112

7/318

1/50

96/5

7/052

7/156

1/53

93/1

مخلوط آسفالتی اصالح شده با
پودرالستیک
مخلوط آسفالتی اصالح شده با گوگرد
پلیمری

 .4ارائه نتایج
 1-4منحنی جامع
شکل  6نمودار منحنی جامع مدول دینامیکی یعنی نمودار مدول
دینامیکی در برابر فرکانس کاهش یافته را برای مخلوط آسفالتی
اصالحشده با گوگرد پلیمری نشان میدهد .برای رسم منحنی جامع
مدول دینامیکی ،دادهها در دماهای مختلف نسبت به یک دمای
مرجع ،انتقال مییابند .برای انجام این کار در هر یک از دماها یک
ضریب انتقال با استفاده از رابطه ( )7به دست میآید .سپس بر این
ضرایب انتقال ،مطابق با رابطه ( )3یک چندجملهای درجه دوم
برازش میشود تا ضریب انتقال در هر دمای دلخواه به دست آید.
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در ادامه پارامترهای مدل ویتزاک ارائه شده در رابطه ( ،)1با استفاده
92

از برنامهی سالور موجود در نرم افزار اکسل تعیین شده و منحنی
جامع مدول دینامیکی رسم میگردد .روند کار برای مخلوطهای
آسفالتی شاهد و اصالحشده با پودرالستیک نیز به همین صورت
است .در شکل  2نمودار لگاریتم ضرایب انتقال در برابر دما برای
تمامی مخلوطهای آسفالتی رسم شده است .همان طور که در شکل
 6مالحظه می شود ،به طور کلی مقادیر مدول دینامیکی مخلوط
های آسفالتی با افزایش دما و یا کاهش فرکانس ،کاهش می یابد و
از سوی دیگر مقادیر مدول دینامیکی با کاهش دما و یا افزایش
فرکانس ،افزایش می یابد.

خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی...

شکل  .6مدول دینامیکی مخلوط آسفالتی اصالحشده با  44درصد گوگرد پلیمری در دماهای مختلف و رسم منحنی جامع

شکل  .7نمودار لگاریتم ضریب انتقال بر حسب دما برای مخلوطهای مختلف پس از برازش بر چندجملهای درجه دوم
(منظور از  PSو  CRMبه ترتیب مخلوط آسفالتی اصالح شده با گوگرد پلیمری و پودرالستیک است)
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 2-4تأثیر افزودنیها بر مدول دینامیکی

مقاوم است و در نهایت مخلوط آسفالتی شاهد کمترین مقاومت را

شکل  8و  1منحنی جامع مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی

در برابر خرابی شیارشدگی دارد .این به آن معنی است که اصالح

مختلف را در فضای نیمه لگاریتمی و لگاریتمی نشان میدهد .بتن

قیر با این دو افزودنی برای مناطق گرمسیر و یا مناطق دارای ترافیک

آسفالتی مطلوب ،آن است که در دماهای پایین مدول دینامیکی

با سرعت پایین میتواند بسیار مناسب باشد.

کمتری داشته باشد ،یعنی نرمتر باشد تا پتانسیل ترک خوردن آن

در دماهای پایین ذرات پودرالستیک نسبت به قیر ،نرم هستند و

کاهش یابد و از سوی دیگر در دماهای باال مقدار مدول بیشتری

سختی کمتری از قیر دارند و این باعث میشود سختی کل مخلوط

داشته باشد ،یعنی سفتتر باشد تا در برابر شیارشدگی مقاوم باشد

کاهش یابد .بنابراین در دماهای پایین مقدار مدول دینامیکی مخلوط

].[Kim, 2008

آسفالتی اصالح شده با پودرالستیک از مخلوط آسفالتی شاهد کمتر

همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،در فرکانسهای باال

میشود .اما در دماهای باال قیر بسیار نرم شده و سختی ذرات

(دماهای پایین) ،منحنی جامع مدول دینامیکی مخلوط آسفالتی

پودرالستیک از قیر بیشتر میشود و این امر باعث میشود سختی

اصالحشده با گوگرد پلیمری نسبت به مخلوط شاهد ،افزایش می-

کل مخلوط افزایش یابد .بنابراین در دماهای باال مقدار مدول

یابد ،ولی مقدار مدول مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک

دینامیکی مخلوط آسفالتی اصالح شده با پودرالستیک از مخلوط

نسبت به مخلوط شاهد به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند.

آسفالتی شاهد بیشتر میشود .این مسأله باعث میشود مقاومت در

بنابراین ،قیر اصالحشده با پودرالستیک ،مقاومت در برابر ترکهای

برابر شیارشدگی مخلوط آسفالتی اصالح شده با پودرالستیک نیز

دمای پایین را افزایش میدهد ،ولی قیر اصالحشده با گوگرد

از مخلوط آسفالتی شاهد بیشتر شود .پیوندهای بین قیر گوگردی

پلیمری به دلیل افزایش سختی ،پتانسیل ترک خوردن بتن آسفالتی

و سنگدانهها نیز پیوندی بر اساس کریستال های گوگرد بوده که

در دماهای پایین را نسبت به مخلوط شاهد افزایش میدهد.

بسیار محکم و صلب بوده و باعث میشود مدول مخلوط به طور

در فرکانسهای پایین (دماهای باال) مطابق با شکل  1مقدار مدول

کلی افزایش پیدا کند.

دینامیکی مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک از مخلوط

بنابراین در یک نگاه کلی میتوان گفت اصالح قیر با پودرالستیک،

شاهد بیشتر است و مدول مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد

عملکرد مخلوط آسفالتی در همه دماها را بهبود میبخشد و به

پلیمری از هر دو مخلوط دیگر بیشتر است .بنابراین ،مخلوط

عنوان یک اصالح کننده بسیار مناسب در صنعت راهسازی میتواند

آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری از سایر مخلوطها سختتر

مورد استفاده قرار گیرد .اصالح قیر با گوگرد پلیمری نیز عملکرد

بوده و بیشترین مقاومت را در برابر شیارشدگی دارد .پس از آن،

مخلوط آسفالتی در دماهای باال را بهبود میبخشد و برای راههای

مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک در برابر شیارشدگی

با آمد و شد با سرعت کم و روسازیهای مناطق گرمسیر بسیار
مناسب است.
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شکل  .8منحنی جامع مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی مختلف در فضای نیمه لگاریتمی

شکل  .9منحنی جامع مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی مختلف در فضای لگاریتمی

 3-4مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل ویتزاک
در شکل  95مقادیر مدول دینامیکی برای هر سه مخلوط آسفالتی،

میشود ،نتایج حاصل از مدل ،تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی

در چهار دمای مختلف و پنج فرکانس بارگذاری حاصل از آزمایش

دارند و مقادیر بر روی خط همانی قرار گرفتهاند .این امر نشان

مدول دینامیکی در برابر مقادیر محاسبه شده با استفاده از مدل

دهنده آن است که علیرغم تجربی بودن رابطه  Sشکل مدل ویتزاک،

ویتزاک (رابطهی  )1رسم شده است .همان گونه که در شکل دیده

میتوان از آن برای اهداف کاربردی استفاده نمود.
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شکل  .14نمودار مقادیر مدول دینامیکی مدل ویتزاک در برابر نتایج آزمایشگاهی

 4-4نتایج آزمایش خزش دینامیکی

اگر کل کرنش ماندگار ایجاد شده در نمونهها در طول آزمایش را

آزمایش خزش دینامیکی مطابق با  AASHTO TP79و با شرط

با یکدیگر مقایسه کنیم ،مالحظه میشود که برای مخلوط آسفالتی

خاتمه  95555میکروکرنش یا  95555سیکل بارگذاری در سطح

شاهد ،کرنش یک درصد در تعداد  115سیکل اتفاق افتاده است .با

تنش  25کیلوپاسکال انجام شد .نمودار خزش دینامیکی یعنی

افزودن پودرالستیک ،کرنش یک درصد در تعداد  1105سیکل رخ

نمودار کرنش ماندگار تجمعی بر حسب سیکل بارگذاری در شکل

داده است و برای مخلوط آسفالتی اصالح شده با گوگرد پلیمری با

 99رسم شده است.

وجود اعمال  95555سیکل بارگذاری نیز حداکثر کرنش 5/39

همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،هیچ یک از نمونهها

درصد بوده است .بنابراین ،پس از مخلوط آسفالتی اصالحشده با

در مدت انجام آزمایش ،وارد ناحیه سوم نشده و به حد جاری شدن

گوگرد پلیمری ،مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک

نرسیدند ،بنابراین شیب ناحیه دوم مبنای مقایسه قرار می گیرد .در

مقاومت مناسبی در برابر شیارشدگی دارد و مخلوط شاهد کمترین

ناحیه دوم نرخ افزایش کرنش ماندگار تجمعی ثابت است ،بنابراین

مقاومت در برابر خرابی شیارشدگی را از خود نشان می دهد.

اگر خطی بر دادههای این ناحیه برازش کنیم ،پرواضح است که

نتیجه آزمایش خزش دینامیکی صحت نتایج آزمایش مدول

تندترین شیب مربوط به مخلوط آسفالتی شاهد است .سپس

دینامیکی در بخش قبل را تأیید نموده و همخوانی مناسبی بین این

مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک شیب کمتری دارد و

دو آزمایش در پیشبینی عملکرد مخلوطهای آسفالتی در دماهای

در نهایت کمترین شیب مربوط به مخلوط آسفالتی اصالحشده با

باال دیده میشود .در آزمایش مدول دینامیکی ،در فرکانسهای

گوگرد پلیمری است .این به آن معنی است که نرخ ایجاد کرنش

پایین (دماهای باال) مقدار مدول مخلوط آسفالتی اصالحشده با

ماندگار در مخلوط اصالحشده با گوگرد پلیمری از سایر مخلوطها

گوگرد پلیمری از مدول مخلوط آسفالتی اصالحشده با

کمتر بوده و بنابراین بیشترین مقاومت در برابر شیارشدگی را

پودرالستیک بیشتر بوده و هر دوی آنها نیز دارای مدول بیشتری

داراست.

نسبت به مخلوط آسفالتی شاهد بودند .در آزمایش خزش دینامیکی
نیز به همین ترتیب مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری
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بیشترین و مخلوط آسفالتی شاهد کمترین مقاومت در برابر
شیارشدگی را از خود نشان میدهند

شکل  .11منحنی خزش دینامیکی برای کلیهی نمونههای آسفالتی در سطح تنش  74کیلوپاسکال

 .5نتیجهگیری
در این مقاله خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر خرابی
شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی اصالحشده با  75درصد
پودرالستیک و  15درصد گوگرد پلیمری با استفاده از آزمایشهای
مدول دینامیکی و خزش دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از این پژوهش عبارتند از:
 منحنی جامع مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی اصالحشده باپودرالستیک و گوگرد پلیمری رسم گردید که در نتیجه میتوان از
آن در طراحی مکانیستیک -تجربی روسازی و همچنین مدلسازی
روسازی در نرمافزار آباکوس تحت بارگذاریهای مختلف در دماها
و فرکانسهای متفاوت ،استفاده نمود.
 در دماهای پایین (فرکانسهای باال) مقدار مدول دینامیکیمخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک نسبت به مخلوط
آسفالتی شاهد کاهش پیدا میکند که نشان میدهد مقاومت در برابر
ترکهای دمای پایین افزایش مییابد ،در حالی که مدول دینامیکی

شاهد افزایش مییابد که نشان از افزایش پتانسیل ترکخوردن در
دماهای پایین دارد.
 در دماهای باال (فرکانسهای پایین) مقدار مدول دینامیکیمخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک نسبت به مخلوط شاهد
افزایش داشته است و مقدار مدول دینامیکی مخلوط آسفالتی
اصالحشده با گوگرد پلیمری نیز از هر دوی آنها بیشتر شده است.
این نشان میدهد که مخلوط آسفالتی شاهد کمترین مقاومت را در
برابر خرابی شیارشدگی دارد ،مخلوط آسفالتی اصالحشده با
پودرالستیک از آن مقاومتر است و در نهایت ،مخلوط آسفالتی
اصالحشده با گوگرد پلیمری بیشترین مقاومت در برابر خرابی
شیارشدگی را داراست.
 با توجه به نتایج آزمایش مدول دینامیکی ،استفاده از پودرالستیکدر مخلوط آسفالتی ،عملکرد مخلوط را در تمامی دماها را بهبود
میبخشد و میتواند به عنوان یک افزودنی بسیار مناسب در صنعت
روسازی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین مقدار باالی مدول

مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری نسبت به مخلوط

 753فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره دوم /زمستان 9316

اکبر دانش ،علی اصغر اکبری نسرکانی ،محمد حسن سراجی ،ساسان افالکی
دینامیکی مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری نشان می-
دهد که استفاده از آن در مناطق گرمسیر و یا مناطق دارای ترافیک
با سرعت پایین مناسب است.
 شیب ناحیه دوم در منحنی خزش دینامیکی (منحنی تغییرشکلماندگار در برابر سیکل بارگذاری) برای مخلوط آسفالتی اصالح-
شده با پودرالستیک از مخلوط آسفالتی شاهد کمتر است و مقدار
شیب منحنی در ناحیه دوم برای مخلوط آسفالتی اصالحشده با
گوگرد پلیمری نیز از هر دوی آنها کمتر است .یعنی ،نرخ ایجاد
کرنش ماندگار در مخلوط آسفالتی اصالحشده با گوگرد پلیمری از
مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک کمتر است و نرخ ایجاد
کرنش ماندگار در هر دوی آنها از مخلوط آسفالتی شاهد کمتر
هستند .بنابراین ،در یک تعداد سیکل بارگذاری مشخص ،کمترین
کرنش ماندگار در مخلوط آسفالتی اصالح شده با گوگرد پلیمری
ایجاد میشود و این مخلوط بیشترین مقاومت در برابر شیارشدگی
را داراست .در ادامه ،مخلوط آسفالتی اصالحشده با پودرالستیک
مقاومت بیشتری در برابر خرابی شیارشدگی را از خود نشان می-
دهد و در نهایت کمترین مقاومت در برابر شیارشدگی مربوط به
مخلوط آسفالتی شاهد است.
 همخوانی مناسبی بین نتایج آزمایش مدول دینامیکی در دماهایباال و آزمایش خزش دینامیکی مالحظه میشود .بنابراین میتوان
برای بررسی مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی

3- Ethyl Vinyl Acetate
4- Polyphosphoric Acid
5- Crumb Rubber
6- Gilsonite
7- Voids in Mineral Aggregates
8- Thiopave
9- Shell
10- Mechanistic Empirical Pavement Design
Guide
11- Master Curve
12- Shift Factor
13- Reduced Frequency
15- Wheel Track
16- Flow Number
17- Solver
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خصوصیات ویسکواالستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی...

اکبر دانش ،درجه کارشنناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9315از دانشگاه تبریز و درجه کارشناسی ارشد در
رشنته مهندسنی عمران  -راه و ترابری را در سال  9317از دانشگاه تهران اخذ نمود .در سال  9317در آزمون دکتری
تخصنصنی در رشته مهندسی عمران  -راه و ترابری دانشگاه تهران پذیرفته شد و در حال حاضر دانشجوی سال آخر
دوره دکتری است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان ژئوتکنیک راه ،راه آهن و مصالح شناسی آسفالت است.
علیاصنغر اکبری نسنرکانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9319از دانشگاه فردوسی مشهد و
درجه کارشننناسننی ارشنند در رشننته مهندسننی عمران  -راه و ترابری را در س نال  9311از دانشننگاه تهران اخذ نمود.
زمینههای پژوهشنی مورد عالقه ایشنان مدلسنازی رفتار قیر و مخلوطهای آسنفالتی و بررسی خصوصیات طراحی و
عملکردی روسنازی های مختلف بوده و در حال حاضر کارشناس دفتر تحقیق و توسعه و کارشناس آزمایشگاه قیر و
آسفالت شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی است.
ساسان افالکی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  9322از دانشگاه صنعتی شریف و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران  -راه و ترابری را در سال  9321از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود .در
سال  9382موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران  -راه و ترابری از دانشگاه صنعتی شریف گردید.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مهندسی روسازی و مصالح آسفالتی بوده و در حال حاضر عضو هیأت علمی با
مرتبه استادیار در دانشکده فنی ،دانشگاه تهران است.
محمدحسن سراجی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9381از دانشگاه زنجان و درجه کارشناسی
ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  9317از دانشگاه تهران اخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد
عالقه ایشان بررسی خرابی شیارشدگی روسازیهای آسفالتی و بررسی راهکارهای اصالح مشخصات مقاومتی آسفالت
در برابر این خرابی است.
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