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چکیده
افزایش کیفیت روساا ی ج دهه و ارتق ء ایمنی و راحتی رانندگ ن ،ار ی بی عملکرد آسااف ت برای کنترل خرابیه را
امری اجتن بن پذیر سا خت اسات .امرو ه افزایش تردد مکرر ب ره ی سانیی منرر ب ختتیی ودر

روس یه ی

آسااف تی هااده و در پی آن هزین تعمیر و نیهداری ج دهه را افزایش میدهد .یکی ا راهک ره ی افزایش کیفیت و
ک هش خرابی روس یه ی آسف تی ،ارتق ء کیفی اجزاء تشکیلدهنده آن ا جمل قیر و مص ح سنیی است .اگرچ قیر
درصاااد کمی ا مخلوطه ی آساااف تی را تشاااکیل میدهد ،ام ب اصاااخو خوام همی م ده اندک میتوان عملکرد
مخلوطه ی آساف تی را بهوود بخشید .است یرن بوت دی است یرن یکی ا پرک ربردتری پلیمره ی بهووددهنده خوام
قیر اسات ک ب دییلی هموون عد پ یداری من س

در قیر و قیمت ب یی آن ،توج مقققی را ب سمت استف ده ا

مواد ج ییزی ب هم ن خوام عملکردی ساو داده اسات .در ای پهوهش ب منظور ی فت ج ییزی من س
پلیمر ،آمیخت ای ا ترکی

برای ای

دو پلیمر ار انقیمت اساات یرن بوت دی رابر و پلی اساات یرن ب میزان  53ت  53درصااد ا

هرکدا مورداستف ده قرار میگیرد .در ای راست آمیخت و است یرن بوت دی است یرن در درصده ی  5ت  3درصد ب
همراه  2درصد ن نو ر

جهت افزایش پ یداری پلیمره در قیر ب نمون ه ی آسف تی افزودههده و عملکرد ختتیی

آنه ب آ م یشه ی تیر خمشای چه ر نقه و کشاش ریرمتتقیم مورد ار ی بی قرار گرفت .نت یج ح صل ا پهوهش
نشا ن داد ک آمیخت ه عخوه بر ایر د پ یداری بهتر در قیر ،موج

بهوود عملکرد ختااتیی آسااف ت میهوند و ای

ترکی ه میتوانند ج ییزی من ساااوی برای پلیمر گرانقیمت و ن پ یدار  SBSب هاااند ،ب طوریک حتی در برخی ا
نمون ه ی ح وی بیش ا  35درصد  ،SBRعملکرد بهتری نتوت ب مخلوطه ی ح وی  SBSمش هده هد.

واژههای كلیدی :آمیخته پلیمری ،پایداری ذخیرهسازی ،خستگی ،کشش غیرمستقیم ،مخلوط آسفالتی گرم.
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بررسی و مقایسه اثر آمیخته  SBR\PSو  SBSبر خستگی مخلوطهای آسفالتی
 .]Thanoon, 2015استتتایرن بوتادین استتتایرن ( )SBS3از

 .1مقدمه
خستتتگی نوعی خرابی ستتازهای استتت که بهصتتورت ترکهای
چندضتتلعی بر روی ستت ر روستتازی نمایان میگردد .افزایش
روزافزون ابعاد وستتتایل نقلیه و بارهای ستتتنگین با محورهای
ترکیبی مختلف ،عمده دالیل خستتتگی زودرس روستتازیهای
آستتفالتی هستتتند .تکرار کرنشهای کشتتش تی ناش تی از بارهای
ستتنگین و وقوع ترکهای خستتتگی موجب شتتده تا محققین
نسبت به ارتقاء خواص عملکردی آسفالت اقدام نمایند .معموالً
برای بررس تی عملکرد بتن آستتفالتی در برابر پدیده خس تتگی از
آزمایشهای خستتتتگی و یا مدلهای پیشبینی عمر خستتتتگی
استتتتفاده میشتتتود .بهادری بهمنظور ستتتهولت در تعیین عمر
خستتتگی ،از نتایج آزمون کشتتش غیرمستتتقیم 5مبنی بر انرژی
شتتکستتت توانستتت راب های برای پیشبینی عمر خستتتگی ارائه
نمتاید [ .]Bahadori, 2012عملکرد مخلوطهای آستتتفالتی
تابعی از نوع قیر ،مصالر سنگی و خصوصیات حجمی آسفالت
استتت .قیر اگرچه جزء کوچکی از مخلوط آستتفالتی را تشتتکیل
میدهد ،لیکن این ماده با داشتتتن نقش مهم ایجاد پیوستتتگی در
آستتفالت ،میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد مخلوطهای آستتفالتی
داشته باشد [.]Ameri et al. 2016; Ameri et al. 2014
قیر با خاصت تیت ویستتتکواالستتتتیک خود در عمر خدمتدهی
آستتتفتالتت ،در دمای پایین و زمان بارگذاری کم ،همچون یک
جامد االستیک و در دمای باال و زمان بارگذاری زیاد مشابه یک
ستتتیال ویستتتکوز عمل می نماید و در شتتترای ی مابین ،رفتار
پیچیتده ای خواهد داشتتتت .اصتتت

قیر و نهایتاً مخلوط های

آستتتفتالتی یتک روش مؤثر برای ممتانعت از بروز خرابیهای
روستتازی استتت [ .]Nasr, 2011یکی از راههای اص ت

قیر،

استتتتتفتتاده از افزودنی هتتای نظیر پلیمرهتتا ،فیلر ،فیبر ،مواد
ضتتدعریانشتتدگی و ...استتت که در این میان ،پلیمرها بهعنوان
یکی از بهترین افزودنیهای اصتت

کننده آستتتفالت شتتتناخته

شتتتده انتتد [ ;Golchin, Hamzeh and Hasan, 2017
 .]Nasr, 2011عملکرد استاسی پلیمرها تأثیر بر روی خواص
فیزیکی ،شیمیایی و رئولوژیکی قیر است [ Nciri, Kim and
 .]Cho, 2017الستتتیکهایی همچون استتتایرن بوتادین رابر
( )SBR2و خرده الستتتیک با بهبود خواص االستتیستتیته قیر،
خستتگی آسفالت را بهبود میبخشند [ ;Liang et al. 2017
Ameri et al. 2017; Abdul-Mawjoud and

معروفترین پلیمرهای شتناختهشتده در صنعت روسازی است
که مقدار  1درصد از آن میتواند عمر خستگی مخلوطهای فاقد
افزودنی را به بیشتتتر از پنج برابر افزایش دهد .این پلیمر ستتایر
ویژگیهای عملکردی همچون شتتیار شتتدگی و حستتاستتیت
رطوبتی مخلوطها را نیز بهبود میبخشد [ Kok and Colak,
 ،]2011لیکن ازجملته معتایب اصتتتلی آن قیمت باال به علت
وارداتی بودن برای کشتتور ایران و عدم پایداری مناستتب در قیر
است [ .]Galooyak et al. 2010طاهرخانی و شفیعی ماتک
اثر پلیمر استتتتتایرن بوتتادین استتتتایرن و نانو رس بر قیرهای
اصت

شتده با این دو ماده را مورد مقایسه قرار دادند .استایرن

بوتادین استتایرن با ایجاد ستختی و خاصیت ارتجاعی بیشتر در
قیر نستتبت به نانو رس ،موجب افزایش مقاومت ش تیار شتتدگی
مخلوطهای آستتتفالتی گشتتتته استتتت [ Taherkhani and
.]Shafiee Matak, 2016
میزان  50درصتتتد از خرده الستتتتیتک می تواند عملکرد
مشتابهی در خستتگی و شیار شدگی نمونههای حاوی  1درصد
استتایرن بوتادین استتایرن داشتته باشند .وجود استایرن بوتادین
رابر بتهعنوان یکی از مؤثرترین اصتتت

کنندههای قیر ،افزایش

گرانروی ،بهبود بازیابی کشتتتستتتانی و خواص چستتتبندگی و
ستتتازگتتاری بهتر بتتا قیر را بتته همراه دارد و همچنین موجتتب
انع تافپتذیری در دمای پایین میشتتتود [ Khadivar and
 .]Kavussi, 2013; Zhang and Hu, 2013آزمایشهای
انجامشتده بر روی خصتوصیات قیرهای اص

شده با این ماده

االستیک نشان میدهد که افزایش این پلیمر باعث کاهش درجه
نفوذ و افزایش نق تته نرمی و شتتتکتتل پتتذیری قیر میشتتتود
[ .]Mortazavi et al. 2010صالر فرد و همکاران با استفاده
از استتتایرن بوتادین رابر دریافتند که میزان  9و  0درصتتد از این
پلیمر میتواند عمر خستتتتگی را  4و  2/1برابر نمونههای فاقد
افزودنی نماید .ع وه بر آن ،این پلیمر توانستتت مقاومت شتتیار
شتدگی را نیز بهبود بخشتد ،لیکن یکی از بزرگترین مشک ت
استتفاده از این پلیمر بهتنهایی ،بحث پایداری در قیر است .پلی
استتتایرن ( )PS4نوعی پ ستتتیک گرمانرم 1استتت خاصتتیت
انح لپتذیری زیادی در قیر دارد و تحقیقات اندکی بر روی آن
انجتتام گرفتتته استتتت [ Salehfard, Abdi and Amini,
.]2016
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سید فرهاد چاوشیان نائینی ،محمود عامری

اکثر پلیمرهای مورداستفاده در آسفالت سازگاری مناسب با

آمیخته میتوانند ع وه بر داشتتتن پایداری مناستتب ،عملکردی

قیر را نداشتته و تهنشینی آنها در قیر ممکن است اتفاق بیافتد.

شتبیه به استتایرن بوتادین استتایرن در آزمون خستتگی و شیار

همچنین بعضتی از پلیمرها تنها برخی خواص آسفالت را بهبود

شدگی را ارائه دهند.

میبخشتتند و برای ارتقاء ستتایر خواص آستتفالت میبایستتت از
افزودنیهای دیگری برای اصت ت

آن استتتتفاده نمود .تجارب

موفقیتتآمیزی از بتهکارگیری آمیختههای پلیمری در صتتتنعت
روستتازی به دستتت آمده استتت .در پژوهشتتی بهمنظور ارتقاء
خواص قیر حاوی خرده الستیک از آمیخته این پلیمر و استایرن
بوتادین استتتتایرن استتتتفاده نمودند .این آمیزه پلیمری ع وه بر
افزایش پتایتداری پلیمر در قیر ،موجتب بهبود مقاومت شتتتیار
شتتدگی و خواص ارتجاعی آستتفالت شتتد [ Liang et al.
 .]2015ترکیب پلیاتیلن ترفت ت و خرده الستیک بهعنوان دو
پلیمر بتازیتافتی میتوانتد موجتب بهبود پایداری پلیمر در قیر،
مقاومت شتتتیار شتتتدگی و خاصتتتیت االستتتتیک قیر شتتتود
[ .]Karahrodi et al. 2017آمیخته دو پ ستومر اتیلن ونیل
استتتتات و پلیاتیلن ،خاصتتتیت االستتتتیک قیر در دمای باال را
افزایش داده و این نشتان از بهبود مقاومت شتیار شتدگی است.
همچنین ترکیب  6درصتتدی این آمیخته در قیر موجب افزایش
دو برابری عمر خستتتتگی نمونه فاقد افزودنی گشتتتته استتتت
[.]Brovelli et al. 2015
در این تحقیق بتتهمنظور دستتتتیتابی بتته خواص عملکردی
استایرن بوتادین استایرن بهعنوان یک پلیمر وارداتی ،گرانقیمت
و ناپایدار ،لیکن از یکی بهترین اصتت

کنندههای آستتفالت ،از

 .2مصالح مصرفی
 1-2مصالح سنگی
ستتن دانهها جزء باربر آستتفالت بوده و مشتتخصتتات آن تأثیر
زیادی بر خصتتوصتتیات ستتازهای آستتفالت خواهد داشتتت .این
خواص میتواند شتامل مشتخصات کانیشناسی مصالر سنگی،
ترکیبات بیرونی ،زبری و رطوبت س ر باشدMajidzadeh [ .
 .]and Brovold, 1968مصتتالر ستتنگی مصتترفی از نوع
شتتکستتته آهکی با مشتتخصتتات به شتتر جدول  5و من بق بر
منحنی میانگین دانهبندی شتتماره  4نشتتریه  294برای آستتتر و
رویه (شکل  )5هستند.
جدول  .1مشخصات مصالح سنگی مورداستفاده
مشخصات
حداکثر درصد سایش به
روش لوسآنجلس
حداکثر درصد ضریب
تورق

آمیخته دو پلیمر ارزانقیمت تولید کشور ایران با نامهای استایرن

حداقل درصد شکستگی

بوتادین رابر و پلی استتایرن در آسفالت استفاده شده است .پلی

در دو وجه

استتایرن خالص رفتار شکنندهای دارد ،لیکن در حضور استایرن

حداکثر درصد جذب آب

بوتادین رابر ،آمیختهای شتتکلپذیر تولید و خواص مکانیکی آن

مصالر درشتدانه

بهبود پیدا میکند .م العات یوسفی بر روی ترکیبات مختلف از

حداکثر درصد جذب آب

آمیخته پلیمری استتتایرن بوتادین رابر و پلی استتتایرن نشان داد،
که رفتار ترمومکانیکی 9این آمیخته ،بستتتیار نزدیک به کوپلیمر
استتتایرن بوتادین استتتایرن استتت[ .]Yousefi, 2013بهمنظور
ارزیابی اثر آمیخته موردم العه و مقایسه آن با پلیمر و قیر شاهد،
نمونههای قیری اص

شده تحت آزمایش پایداری و نمونههای

آستفالتی ساختهشده ،تحت آزمایشهای تیر خمشی چهار نق ه،
خستتتگی کشتتش غیرمستتتقیم ،کشتتش غیرمستتتقیم و خزش
دینتامیکی قرار میگیرنتد .نتایج نشتتتان داد که ترکیباتی از این
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مصالر ریزدانه

مقدار

مقدار مجاز
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60

ASTM D5821

2/2

2/1

AASHTO T85

2/4

2/1

AASHTO T84

وزن مخصوص
درشتدانه (گرم بر

2/16

-

ASTM C127

سانتیمتر مکعب)
وزن مخصوص ریزدانه
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

2/92

-

ASTM C128
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نقش متاتریس را بتازی میکنتتد و برای مقتتادیر پتتایین بتته فتتاز
محدوده پایین

محدوده باال

محدوده وسط دانه بندی

پخششتتتده تبدیل میشتتتود [ Barzegari, Yousefi and

80

 2نشتتتان میدهد ،به نظر میرستتتد رفتار ترمومکانیکی آمیخته

60
40
20

درصد عبوری از الک

100

 ]Zeynali, 2002و همانطور که منحنی ترمومکانیکی شتتکل
 SBRو  PSبستتیار شتتبیه به  SBSبوده و انتظار میرود رفتار
عملکردی این ترکیب در آستتتفالت بستتتیار نزدیک به کوپلیمر
 SBSباشد [.]Yousefi, 2013

0
6

7

5

3

4

2

1

0

ق ر الک (میلیمتر)
شکل  .1حدود باال ،پایین و وسط دانهبندی شماره  4نشریه 234

 2-2قیر
چسباننده خالص و اص

شده مخلوط آسفالتی این پژوهش ،از

قیر خالص  90-00تولیدی پاالیشتگاه نفت پاسارگاد تهران تهیه
گشتهاند .مشخصات این قیر در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2خصوصیات فیزیکی قیر خالص مورداستفاده

شکل .2منحنی ترمومکانیکی سه پلیمر  SBR ،PSو SBS
[]Yousefi, 2013

پلیمر استتتایرن بوتادین رابر از کوپلیمریزاستتیون استتتایرن و

مشخصات

مقدار

روش آزمایش

بوتادین تولید میشود .مونومر نرم بوتادین در االسیسیته شرکت

وزن مخصوص در  21درجه سانتیگراد

5/09

ASTM D-70

میکند و قیر را منع فتر میستتازد ،درحالیکه مونومر ستتخت

درجه نفوذ در  21درجه سانتیگراد

94

ASTM D-5

استتتتتتایرن ،ستتتختی و نق تته نرمی قیر را افزایش می دهتتد

نق ه نرمی (درجه سانتیگراد)

14

ASTM D-36

انگمی در  21درجه سانتیگراد

502

ASTM D-113

افزایش برهمکنش بین دو فتاز و قابلیت اخت ط آنها ،علیرغم

نق ه اشتعال

901

ASTM D-92

اخت ف موجود در پارامتر ح لیت آنها میشتتود [ Yousefi,

[ .]Rossmann, 2007وجود مونومر استتتتایرن در استتتتایرن
بوتادین رابر باعث بهبود ستازگاری این پلیمر با پلی استتایرن و

 .]2013استتتتایرن بوتادین رابر مصتتترفی از نوع SBR1502

 3-2افزودنیها
در این تحقیق از الستتتتیک استتتتایرن بوتادین رابر ،پ ستتتتیک
گرمانرم پلی استایرن و ترموپ ستیک االستومر 0استایرن بوتادین
استایرن استفاده شده است .پلی استایرن به دلیل آروماتیک بودن

تولیتتدی پتروشتتتیمی بنتتدر امتتام خمینی(ره) بوده کتته قتتابلیتتت
پخششتدگی باالیی در کنار انح ل خوب در قیر دارد .ساختار
کلی و خصتوصیات این پلیمر به ترتیب در شکل  9و جدول 9
قابل مشاهده است.

با آسفالتن سازگاری بهتری داشته و از تهنشین شدن آسفالتن به
دلیل کاهش فاز مالتنی و جذب آن توست استایرن بوتادین رابر
جلوگیری میکند .بوتادین موجود در استتتتایرن بوتادین رابر به
دلیل پارافینی بودن ،بیشتتتر با جز مالتن ستتازگار استتت .برای
مقادیر باالی استایرن بوتادین رابر در آمیخته پلیمری ،این پلیمر

استایرن

بوتادین

شکل  .3تصویر ظاهری و ساختار شیمیایی پلیمر SBR
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جدول  .3مشخصات  SBRمصرفی ()SBR 1502

[ .]Goli, 2004در این کوپلیمر سته بلوکه ،بلوکهای استایرن

مشخصات

میزان

بهوستتیله یک بلوک بوتادین از یکدیگر جدا شتتدهاند و در قیر

مقدار استایرن (درصد وزنی)

22/1-24/1

توانایی ایجاد یک شتبکه االستتیک سهبعدی از فاز پلی استایرن

ارگانیک اسید (درصد وزنی)

4/01-0

استحکام کششی (مگا پاسکال)

24/1

ازدیاد طول تا پارگی (درصد)

910

دمای انتقال شیشهای (درجه سانتیگراد)

-90

وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)

0/612

پ ستتتومر پلی استایرن مصرفی ،تولیدی شرکت پتروشیمی

را تشکل میدهد که بهوسیله فاز پلی بوتادین به یکدیگر متصل
شتتدهاند (شتتکل  .)1در این پژوهش از  SBS 501با ستتاختار
مولکولی خ ی و با مشخصات جدول  1استفاده شده است.

شکل  .5ساختار شیمیایی پلیمر استایرن بوتادین استایرن

تبریز بوده که شکل ظاهری و ساختار شیمیایی آن در شکل  4و
مشخصات فیزیکی آن در جدول  4قابل مشاهده است.

شکل  .4تصویر ظاهری و ساختار شیمیایی پلیمر PS

جدول  .4مشخصات پلی استایرن مصرفی ()PS 1540

جدول  .5مشخصات  SBSمصرفی ()SBS 501
مشخصات

میزان

مقدار استایرن (درصد وزنی)

95

نق ه نرمی (درجه سانتیگراد)

551

درجه نفوذ ( 0/5میلیمتر)

11

ویسکوزیته در 590درجه سانتیگراد (سانتی پواز)

5900

وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)

0/10

دمای انتقال شیشهای (درجه سانتیگراد)

 500و -90

مشخصات

میزان

حداکثر مقدار استایرن (واحد در میلیون)

100

نق ه نرمی (درجه سانتیگراد)

16/1

استحکام کششی (مگا پاسکال)

41

بررسی ع وه بر کاربرد پلیمرها بهصورت ذرات بسیار کوچک،

ازدیاد طول تا پارگی (درصد)

2

از نتانو متاده  Nanofil-15کته نوعی نتانو رس از نوع مونت

مدول خمشی (مگا پاسکال)

9000

دمای انتقال شیشهای (درجه سانتیگراد)

+500

حداکثر درصد جذب آب

0/5

استتتایرن بوتادین استتتایرن نوعی ترموپ ستتتیک االستتتومر
استتتت کتته قتتابلیتتت بهبود خواص دمتتای پتتایین ( 91درجتته
ستتتانتیگراد) و بتتاالی ( 590درجتته ستتتانتیگراد) قیر را دارد
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ازآنجتاکته در غالب تحقیقات انجامگرفته ،پایداری پلیمرها
در قیر جوابگو نبوده استتتت [ Ait‐Kadi, Brahimi and
 ،]Bousmina, 1996; Makarov et al. 2014در این

موریلونیت استت بهعنوان افزودنی پایدارکننده در مخلوط قیر و
پلیمر استتفاده شده است .این نانو ماده با داشتن س ر ویژه باال
( 000تا  100مترمربع بر گرم) قابلیت ارتباط بیشتر با سایر مواد
محی (قیر و پلیمر) را ایجاد میکند و با توزیع مناسب در تمام
حجم قیر ،موجتتب کتتاهش میزان تتته نشتتتینی مواد می گردد.
خصوصیات این ماده در جدول  9قابل مشاهده است.

بررسی و مقایسه اثر آمیخته  SBR\PSو  SBSبر خستگی مخلوطهای آسفالتی

جدول  .6مشخصات  Nanofilمصرفی ()Nanofil-15
مشخصات
غلظت اص

کننده

(میلی اکی واالن در  500گرم رس)

میزان
01

شتتتبیهستتتاز بهتر تراکم غلتکی در کارگاه استتتت ،تهیه شتتتدند
[.]Imaninasab and Joodaki, 2016

 2-3آزمایش پایداری ذخیرهسازی

میزان رطوبت (درصد)

کمتر از 9

بتا افزودن پلیمر بته قیر ،تعتادل فتازها از بین رفته و به عبارت

کاهش وزن در اثر احتراق (درصد)

91

ستادهتر میتوان گفت که دو گروه پلیمر و آسفالتن 50برای حل

نوع آنیون

آمونیوم کلرید

اندازه ذرات (میکرومتر)

نمودن فاز مالتن 55رقابت می کنند و در صتتتورت ناستتتازگاری
پلیمر با آستتفالتن بهصتتورت جذب کامل مالتن قیر ،آستتفالتن و

 50درصد کمتر از

1

 10درصد کمتر از

51

مینمایند [.]Barzegari, Yousefi and Zeynali, 2002

 60درصد کمتر از

21

در این آزمتایش م تابق با  ،ASTM D 5976نمونههای قیر

چگالی (گرم بر سیسی)

5/11

 .3روش تحقیق

پلیمر دو فتاز جدا را تشتتتکیل و مخلوطی غیریکنواخت ایجاد

اص

شده درون یک استوانهای بتتتا ق تر  92میلیمتر و ارتفاع

 590میلیمتر ریخته شده و ستسس بهطور عمتودی به مدت 41
ساعت در داختتل یتتتک گرمکن با دمتای  599سانتیگراد قرار
میگیرند .پسازآن به مدت  4ساعت در دمای  1سانتیگراد زیر
صفر و درنهایت نمونهها سرد شده و از طول به سه قتتتتسمت

 1-3طرح اختالط

مساوی برش زده میشوند .قسمت باالیی و پایینی برای ارزیابی
شتتده استتتفاده میگردد .اگر

بتهمنظور تهیته قیر حتاوی پلیمر ،ابتدا قیر و پلیمر تا دمای 510

پایداری ذخیرهستتازی قیر اصتت

درجه ستانتیگراد گرم شتده و سسس دو پلیمر  SBRو  PSدر

اخت ف بین نق ه نرمی این دو قسمت ،کمتر از  2/1سانتیگراد

مقادیر  10 ،91و  91درصد نسبت به آمیخته خویش و به میزان

باشد ،قیر اص

شده پایدار بوده و هر چه اختتتتت ف نق تتتته

 9و  1درصتتد و  SBSبه میزان  4 ،9و  1درصتتد وزنی به قیر

نرمتتتی از مقتتتدار مذکور انحراف یابد منجر به ناپایداری بیشتر

اضتتتافه میشتتتوند .عمل اخت ط قیر و افزودنیها با دستتتتگاه

پلیمر در قیر میشود.

هایشتتیر 1با دور  1100دور بر دقیقه صتتورت پذیرفت .بهمنظور
تهیه ترکیبی همگن ،این فرآیند به مدت یک ستتاعت پیوستتته به

 3-3آزمایش خستگی كشش غیرمستقیم

طول انجتامیتد ،کته در  90دقیقه اول تنها پلیمرها با قیر ترکیب

این آزمایش بهوستیله دستگاه  UTM12و بهصورت تنش ثابت

شتتتده و در  90دقیقته دوم و در حین اخت ط قیر و پلیمر ،نانو

انجام میگیرد .حداکثر بار وارد بر نمونه  200کیلو پاستتتکال با

رس به میزان  2درصد وزن قیر بهآرامی به مخلوط اضافه شد.

فرکانس  50هرتز و دوره استتتتراحت  5:4و در دمای  21درجه

جهتت تعیین قیر بهینته ،م تابق بتا استتتتاندارد ASTM

ستانتیگراد است .خروجی مورداستفاده از این آزمایش ،نمودار

 D1599ستتتنت دانهها گرم شتتتده در دمای  590-500درجه

تغییر شتکل-سیکل بارگذاری بوده که با تقسیم آن به سه ناحیه

ستتانتیگراد با مقادیر  1/1 ،1 ،4/1 ،4و  9درصتتد قیر نستتبت به

میتوان گفت که در ابتدا نمونه دچار تغییر شتتتکلهای تجمعی

وزن مخلوط ترکیب شتتتدند و مقادیر قیر بهینه برای نمونههای

سریع به دلیل فشرده شدن هوای داخل آن در اثر اعمال بارشده

حاوی آمیخته پلیمری و نمونه حاوی استتایرن بوتادین استایرن،

و پس از عبور از ناحیه خ ی درنهایت با شروع ترکهای اولیه،

 1/4و برای نمونته فتاقد افزودنی  4/6حاصتتتل گردید .پس از

نمونه بهصتورت تدریجی دچار شتکستت خواهد شد که تعداد

یافتن قیر بهینه ،نمونههای موردنیاز جهت آزمایشهای کنترلی با

ستتیکل بارگذاری تا رستتیدن به این مرحله برابر عمر خستتتگی

استتفاده از دستتگاه متراکم کننده ژیراتوری روستازی ممتاز 6که

خواهد بود [.]Kok and Colak, 2011
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 4-3آزمایش خستگی تیر خمشی

 :ITSمقاومت کششی برحسب کیلو پاسکال

این آزمایش م ابق با استتتاندارد  AASHTO T321در دمای

 :Pبیشینه بار برحسب کیلو نیوتن

 21درجه ستانتیگراد با بارگذاری شبه سینوسی در فرکانس 50

 :Dق ر نمونه برحسب متر

هرتز و در ست ر کرنش  100میکرو استترین انجام گرفته است

 :tضخامت نمونه برحسب متر

که عمر خستتتگی برابر تعداد ستتیکلهای بارگذاری تا رستتیدن
سختی نمونه به نیمی از سختی اولیه تعریف شده است.

انرژی شکست
تا گسیختگی نمونه

 5-3آزمایش كشش غیرمستقیم
قیر بتا ایفتای نقش چستتتبنتدگی ،قتابلیتت اعمال کشتتتش در
مخلوط هتتای آستتتفتتالتی را فراهم می آورد .آزمتتایش کشتتتش
غیرمستتتتقیم م تابق  ASTM D 6931-12انجام میگیرد و
بتته طور متتتداول برای ارزیتتابی میزان حستتتاستتتیتتت رطوبتی
مخلوطهتای آستتتفالتی به کار برده میشتتتوند .مقدار مقاومت
کشتشتی م ابق راب ه  5به دست میآید که هرچه این مقاومت
بیشتتتر باشتتد ،آستتفالت میتواند کرنشهای باالتری را تا قبل از
گستتتیختگی تحمل نماید .استتتتحکام در برابر ترک خستتتتگی
بتهوستتتیله مقاومت ماده در برابر تغییر شتتتکل و خرابی کنترل
میگردد .برای مثال مقاومت خستتتتگی ماده االستتتتیک به دلیل
مقاومت زیاد در برابر تغییر شتتکل ،بستتیار باال بوده و مقدار کار
موردنیاز برای ایجاد تغییر شتتکل آن زیاد استتت [ Bahadori,
 .]2012ستت ر زیر نمودار بار-تغییر مکان تا نق ه گستتیختگی
برابر با انرژی شکست بوده که بیانگر انرژی موردنیاز برای آغاز
شتکست در مخلوطهای آسفالتی است و در حقیقت این انرژی

شکل  .6منحنی بار-تغییر مکان خروجی آزمایش كشش غیرمستقیم

برای محتاستتتبته مستتتاحت ،خروجی نرمافزار آزمایش که
بهصتتتورت دادهای متناظر بار و تغییر مکان استتتت در نرمافزار
مهندستتی متلب 59بارگذاری شتتده و مقدار س ت ر زیر منحنی تا
نق ه حداکثر بار محاستتبه میگردد .برای محاستتبه حجم نیز با
داشتتتتن ق ر ثتابتت نمونه ،مقدار ارتفاع نمونه در ستتته ناحیه
اندازهگیری شتتده و پس از محاستتبه میانگین آنها مقدار حجم
نمونه از طریق راب ه هندسی یافت میشود.

 6-3آزمایش خزش دینامیکی

برابر مجموع دو انرژی کرنشتی و تلفشده است [ Kim and

شتتیار شتتدگی نیز همچون ترک خستتتگی ازجمله خرابیهای

 .]Wen, 2002م العات پیشین نشان داده است که این انرژی

ستتازهای بوده که در این بررستتی بهمنظور کنترل مقاومت نمونه

برای بررستتی مقاومت ترکخوردگی روستتازی آستتفالتی استتت

در برابر تغییر شتتتکتل دائم ،آزمون خزش دینتامیکی نیز انجام

[ .]Bahadori, 2012; Wen et al. 2010هدف اصتتتلی

گرفت .در این راستتتا با استتتفاده از دستتتگاه  UTMو در دمای

انجام این آزمایش ،یافتن چگالی انرژی شتتکستتت استتت .این

 10درجه ستانتیگراد ،نمونهها تحت بارگذاری نیمه سینوسی با

پارامتر برابر نستبت مقدار س ر محصور منحنی بار-تغییر مکان

تنش  410کیلو پاستتکال بهصتتورت  0/1ثانیه بارگذاری و 5/1

تا حداکثر بار در لحظه گستتتیختگی (شتتتکل  )9به حجم نمونه

ثانیه استراحت قرار گرفتند.

آستفالتی استت .انرژی شتکست بهنوعی بیانکننده میزان انرژی
الزم بهمنظور ایجاد ترک در نمونههای آستتفالتی استتت و هرچه

 .4نتایج و تفسیر دادهها

قتدر این انرژی افزایش یتابتد ،مقتاومتت نمونته در برابر ایجاد
خرابی افزایش مییابد [.]Bahadori, 2012
)(1

 1-4نتایج آزمون پایداری
2P
π. D. t

= ITS
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بررسی و مقایسه اثر آمیخته  SBR\PSو  SBSبر خستگی مخلوطهای آسفالتی

گرانش ،کشتش بین ذرات و شتناوری از نیرویهایی هستند که

افزودنی ،عمر خستتتتگی نیز افزایش می یابد و بهترین نتایج در

بر سیستم تعادل تأثیر میگذارند .در هنگام ذخیرهسازی قیرهای

میزان  1درصتتد از هر نمونه قیری حاصل شده است .با مقایسه

شتتده ،به دلیل اخت ف در پارامتر ح لیت و چگالی بین

نمونتههای حاوی آمیخته پلیمری میتوان دریافت که با افزایش

قیر و پلیمر ،جدایی فازها اتفاق میافتد [ Galooyak et al.

مقدار  SBRدر آمیخته ،عمر خستتتتگی نیز افزایش مییابد .دو

 .]2010نتایج حاصل از آزمون پایداری در نمودار شکل  0قابل

نمونته ) SBR(65)/PS(35و  SBSدر مقتدار  1درصتتتد با

مشتتاهده استتت .در نمونه حاوی استتتایرن بوتادین استتتایرن،

داشتتن عملکرد مشابه ،باالترین مقادیر عمر خستگی را به خود

اخت ف نقاط نرمی باالتر از  2/1درجه استتتت ،لیکن آمیخته ها

اختتتصتتتتاص داده انتتد .در ایتتن ارزیتتابتتی ستتتته نتتمتتونتته

پایداری م لوبی را به همراه داشتهاند .با افزایش مقدار  SBRو

) 9 SBR(65)/PS(35درصتتتتد 4 SBS ،درصتتتتد و

یا میزان آمیخته در قیر ،این پایداری افزایش مییابد بهطوریکه

) 1 SBR(35)/PS(65درصتد نیز عملکرد مشابهی را از خود

در میزان  1درصتتتد آمیختته حتاوی  91درصتتتد از این پلیمر،

نشان دادهاند.

اصت

باالترین پتانستیل پایداری مشاهده میشود .پلی استایرن به دلیل
آروماتیکی بودن با آستتفالتن قیر ستتازگاری بهتری ایجاد میکند

)SBR(65)/PS(35

)SBR(50)/PS(50

7

تهنشتتین شتتدن آستتفالتن به دلیل جذب مالتن توستت SBR

6

جلوگیری میکند .این درحالیکه استتتت که بوتادین موجود در

5
4

 SBRنیز به دلیل پارافینی بودن با جز مالتن قیر سازگار است و

3

تلفیقی از این دو پلیمر توانستته است پایداری مناسبی را در قیر

2

ایجاد نماید.

1
0
6

4

5

2

3

درصد پلیمر

 2-4نتایج آزمایش خستگی كشش غیرمستقیم
خروجی و نمودار عمر خستتتتگی حتاصتتتل از این آزمایش به

اخت ف نق ه نرمی (درجه سانتی گراد)

[ ]Barzegari, Yousefi and Zeynali, 2002و از

)SBR(35)/PS(65

SBS

شکل  .7نتایج آزمون پایداری ذخیرهسازی

ترتیب در اشتکال  1و  6قابل مشتاهده هستند .با افزایش مقدار

3
قیر خالص

SBS-4%

2

SBS-5%
SBR(35)/PS(65)-3%
SBR(35)/PS(65)-5%

1

SBR(50)/PS(50)-3%

تغییر شکل خزشی (میلی متر)

SBS-3%

SBR(50)/PS(50)-5%
SBR(65)/PS(35)-3%
0
SBR(65)/PS(35)-5%

2700

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0

سیکل بارگذاری
شکل  .8نتایج آزمایش خستگی كشش غیرمستقیم
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سید فرهاد چاوشیان نائینی ،محمود عامری

3000

2000
1500
1000
500

عمر خستگی (سیکل)

2500

0

افزایش میزان افزودنی مقتتدار این مقتتاومتتت نیز افزایش یتتافتتته
است ،بهطوریکه بیشترین مقادیر مقاومت در نمونههای آسفالتی
حاوی  1درصتتد افزودنی مشتتاهده میشتتود .ترکیب دو پلیمر
االستتتومر  SBRو پ ستتتومر  PSتوانستتته است ترکیبی ایجاد
نماید که همچون پلیمر ترموپ ستتتیک االستتتومر  SBSموجب
افزایش مقاومت کشتتتشتتتی مخلوطها گردد .تحقق این امر در
نمونه آستفالتی دارای آمیخته حاوی  91درصد  SBRبهوضو

شکل  .9عمر خستگی آزمایش خستگی كشش غیرمستقیم

قابل مشاهده است .بوتادین موجود در  SBRو  SBSبا ایجاد
انع افپذیری بیشتتر در قیر و بهبود خاصیت کششی مخلوطها
موجتب ایجتاد نتایج بهتری در نمونههای حاوی مقادیر باالتری

 3-4نتایج آزمایش خستگی تیر خمشی

از این پلیمرها گشته است.

تعداد سیکلهای کاهندهی سختی نمونه به نصف مقدار اولیه در
نمودار شتکل  50نشان داده شده است .عمر خستگی نمونههای

مقاومت کششی غیرمستقیم (کیلوپاسکال)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

پلیمری حتداقتل  2.1برابر نمونته شتتتاهد بوده و نمونه حاوی
 1 SBSدرصتتتد و آمیختته حاوی  91درصتتتد  SBRبهطور
مشتتتابهی باالترین مقادیر را ارائه دادهاند .با مقایستتته نمونههای
حاوی  10و  91درصد از  SBRمیتوان دریافت که تأثیر غالب
 SBRدر آمیختهها منجر شتتده تا با افزایش مقدار این پلیمر در
مخلوطهای آسفالتی ،عملکرد در برابر ترک خستگی بهبود یابد.
ترکیب دو پلیمر موردم العه توانستتته استتت عمر خستتتگی را
همچون پلیمر گرانقیمت  SBSبهبود بخشد.

شکل  .11مقاومت كششی غیرمستقیم
300000
200000
150000
100000
50000

عمر خستگی (سیکل)

250000

0

شتتکل  52مقادیر چگالی انرژی شتتکستتت (نستتبت انرژی
شتکستت به حجم نمونه آستفالتی) را نشان میدهد .نمونههای
حاوی میزان بیشتری از دو پلیمر  SBRو  ،SBSمقادیر انرژی
شتتکستتت بیشتتتری را ارائه نمودهاند .درصتتورتیکه نمونههای
حاوی مقادیر بیشتری از  PSبه دلیل ماهیت پ ستیکی پلیمر در
برابر اعمال بار ،ضتتعیف عمل نموده و زودتر به نق ه شتتکست
میرستند .ایجاد خاصتیت االستیک در نمونههای آسفالتی منجر
به مستتتهلک نمودن انرژی وارد بر نمونه گشتتته و این امر نهایتاً

شکل  .11عمر خستگی آزمایش تیر خمشی

ست ر زیر منحنی بار-تغییر مکان را افزایش داده استت .مقایسه
دو نمونته حاوی یک نوع آمیخته نشتتتان می دهد که با افزایش

 4-4نتایج آزمایش كشش غیرمستقیم
میزان مقاومت کشتتش غیرمستتتقیم نمونههای آسفالتی در شکل
 55قابل مشتاهده است .افزایش خاصیت االستیک در نمونههای
حاوی پلیمر منجر شده تا مقاومت کششی آنها افزایش یابد .با
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میزان افزودنی در آستتتفالت ،پلیمر  SBRبر  PSغلبه نموده و
انرژی شتکستت بیشتری را برای نمونه فراهم میآورد .ازاینرو
همانطور که انتظار میرفت در نمونههای حاوی  SBRبیشتتتر،
مقاومت در برابر ترک خستگی بهتر است.

بررسی و مقایسه اثر آمیخته  SBR\PSو  SBSبر خستگی مخلوطهای آسفالتی

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

چگالی انرژی شکست (مگاپاسکال)

0.30

 .5تحلیل نتایج آزمونهای خستگی
 1-5بررسی رابطه بین نتایج
در آزمون تیر خمشی کرنش ثابت ،برای ثابت نگهداشتن کرنش
ایجاد شتده در نمونه ،مقدار بار وارد بر آن تا رسیدن به نیمی از
سختی اولیه دائماً در حال تغییر و رو به کاهش است ،درحالیکه
در آزمون خستتتگی کشتتش غیرمستقیم که در حالت تنش ثابت
انجتام گرفتت ،مقتدار بار وارد بر نمونه تا مرز گستتتیختگی آن

شکل  .12چگالی انرژی شکست نمونههای آسفالتی

تغییری نخواهد داشتتتت .ازاینرو همان طور که انتظار می رفت
مقادیر عمر خستتتتگی حاصتتتل از آزمون تیر خمشتتتی به علت

 5-4نتایج آزمایش خزش دینامیکی
عدد روانی حاصتل از آزمون خزش دینامیکی در شکل  59قابل
مشتتتاهده استتتت .افزایش  SBSدر مخلوطها منجر به افزایش
مقاومت شتیار شتدگی گشتته است که این امر در پی وجود دو
مونومر ستختکننده استایرن در این پلیمر است .در آمیختههای
پلیمری با افزایش مقدار افزودنی ،مقاومت شتیار شدگی افزایش
می یتابتد و باالترین مقاومت در نمونه حاوی  10درصتتتد PS
مشتاهده میشتود PS .با بخشیدن ماهیت پ ستیکی به مخلوط
موجتب بهبود عملکرد در دمتاهای باال میشتتتود ،لیکن بهترین
عملکرد آن در مخلوط حاوی  1درصد آمیخته دارای  10درصد
از این پلیمر استتتت و پلیمر  SBRکته در دمای میانی عملکرد
مناستبی را در آزمونهای خستتگی نشان میداد ،در بحث تغییر
شتتکل دائم نتوانستتته استتت همچون  PSعمل نماید .ازاینرو
ترکیبی  10درصتتتدی از دو آمیخته ،بهترین نتایج عملکردی در
برابر تغییر شکل خزشی از خود نشان داده است.

کاهش مقدار بار و عدم ایجاد شکست در نمونه ،بیشتر از مقادیر
عمر خستتتگی آزمون کشتتش غیرمستتتقیم یافت شتتد .این عدم
گستتیختگی در آزمون کرنش ثابت ،نتایج حاصتتل را با واریانس
باال و غیرواقعیتر نشان میدهد و تنها با تعداد تکرارپذیری زیاد
و حتذف دادهتای ختارز از بتازه اطمینان میتوان به مقایستتته
عملکرد خستگی مخلوطها پرداخت که در این پژوهش عملیات
پایش بر روی دادهها انجام گرفت.
انرژی شکست (مجموع انرژیهای کرنشی و تلفشده) که
در این تحقیق در قالب چگالی انرژی شکست موردبررسی قرار
گرفت ،نشتان داد که برای ایجاد شکست در نمونههای آسفالتی
حاوی پلیمر ،انرژی بیشتتتری نستتبت به نمونه فاقد افزودنی نیاز
استتت .بهمنظور صتتحت ستتنجی این م لب که چگالی انرژی
شکست میتواند پیشبینی مناسبی از عمر خستگی را ارائه دهد،
راب ه بین نتایج عمر خستتتگی حاصتتل از دو آزمایش و چگالی
انرژی شتتتکستتتت مورد ارزیتابی قرار گرفت .همانطور که در

عدد روانی (سیکل)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

اشتتتکال  54و  51قابل مشتتتاهده استتتت ،راب ه تقریباً خ ی با
ضریب همبستگی باالیی مابین خروجی آزمایشهای خستگی و
کشش غیرمستقیم برقرار است .این امر نشان میدهد که بررسی
و قضتتاوت در مورد مقایستته عمر خستتتگی با پارامتر چگالی
انرژی شکست قابلاطمینان خواهد بود.
وجود ضتتریب همبستتتگی باالی  0.6016در نتایج آزمایش
تیر خمشتی نسبت به مقدار  0.6594در نتایج آزمایش خستگی
کشتش غیرمستتتقیم نشتتان میدهد که چگالی انرژی شکست با

شکل  .13نتایج آزمون خزش دینامیکی

عمر خستتتگی حاصتتل از تیر خمشی تناسب بهتری دارد .لذا با
توجه به ستتتهولت در انجام آزمون کشتتتشتتتش غیرمستتتتقیم و
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سید فرهاد چاوشیان نائینی ،محمود عامری

استتتخراز پارامتر چگالی انرژی شتتکستتت ،میتوان با اطمینان
 2-5تحلیل آماری یکطرفه ANOVA

باالیی نسبت به مقایسه عملکرد خستگی آسفالت اقدام نمود.

ازآنجاکه موضوع اصلی این تحقیق ارزیابی خستگی مخلوطهای
250000

چهار نق ه (سیکل)

y = 901209x - 770.01
R² = 0.9789

200000
150000
100000
50000

0.20

0.30

0
0.00

0.10

عمر خستگی در آزمون تیر خمشی

300000

آستفالتی استتت و در این راستا سه نوع آزمایش متفاوت جهت
بررستی این پدیده بر روی نمونههای آسفالتی اص

شده انجام

گرفت ،بهمنظور اعتبارستتتنجی نتایج آزمایشهای خستتتتگی ،از
آنالیز واریانس یکطرفه بر روی نتایج حاصل از ده نوع مخلوط
آستتفالتی استتتفاده شتتده استتت .در این راستتتا پراکندگیهای
درونگروهی و برون گروهی که به ترتیب شتتاخصتتی از میزان
تأثیر متغیرهای آزمایشتتتی و میزان تأثیر نوع مخلوطها بر نتایج

چگالی انرژی شکست (مگاپاسکال)

استتتتت ،متورد ارزیتتابی قرار می گیرد .حتتال اگر واریتتانس

شکل  .14رابطه بین چگالی انرژی شکست و عمر خستگی حاصل

درونگروهی بزرگتر از واریانس برون گروهی باشتتتد ،میتوان

از آزمایش تیر خمشی

نتیجه گرفت که تفاوت میانگینها ناشتی از خ ای آزمایشگاهی
استتتت و نتایج حاصتتتل از آزمایش غیرقابل اطمینان استتتت و

y = 8150.8x + 318.48
R² = 0.9164

2500

مستقیم (سیکل)

2000
1500
1000
500
0.20

0.30

0
0.00

0.10

عمر خستگی در آزمون کشش غیر

3000

بالعکس.
جدول  0نشتتاندهنده نتایج حاصتتل از این تحلیل استتت.
تفاوت محستتتوس در اخت ف میانگین دو گروه که شتتتاخص
معنیداری ( )Sig.14کمتر از  0.05نیز آن را نشتان میدهد ،نشان
از تأثیر بیشتر نوع مخلوطها و بهتبع تأثیر بهمراتب کمتر خ ای
آزمایش بر نتایج آزمایشگاهی است .بهعبارتدیگر افزودنیهای
پلیمری اثر قتابتتلتوجهی بر نتتایج آزمتایشهتای تیر خمشتتتی

چگالی انرژی شکست (مگاپاسکال)

خستتتگی ،خستتتگی کشش غیرمستقیم و انرژی شکست کشش

شکل  .15رابطه بین چگالی انرژی شکست و عمر خستگی حاصل

غیرمستتتقیم داشتتتهاند .این امر نتایج حاصتتل از پژوهش را قابل

از آزمایش خستگی كشش غیرمستقیم

استناد مینماید.

جدول  .7نتایج آنالیز واریانس یکطرفه بر روی نتایج آزمایشهای خستگی

29

10654088

0.000

1590.353

0.016

9

0.1443

0.000

20

0.0002

29

0.1445
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خمشی

9708

20

194168

غیرمستقیم

0.000

119.712

1162213

9

10459920

Total
Between
Group
Within
Group
Total

شکست

29

123555667744

Total
Between
Group
Within
Group

خستگی تیر

192470667

20

3849413348

خستگی كشش

0.000

69.105

13300694933

9

119706254395

Between
Group
Within
Group

چگالی انرژی

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

نوع آزمایش

بررسی و مقایسه اثر آمیخته  SBR\PSو  SBSبر خستگی مخلوطهای آسفالتی
10. Asphaltene
11. Maltene
12.Universal Testing Machine
13. MATLAB
14. Significance Difference

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
این بررسی نشان داد که آمیخته های پلیمری با عملکردی مشابه
پلیمرهای پرکاربرد در صتتنعت روستتازی ،قابلیت بهبود خواص
مخلوطهای آسفالتی را دارند .آمیخته دو پلیمر ارزانقیمت تولید
ایران با نامهای استتتایرن بوتادین رابر و پلی استتتایرن با داشتتتن
پایداری مناستتب ،خواص عملکردی مشتتابه استتتایرن بوتادین
استایرن در آسفالت ارائه نموده است.
نمونههای  1درصتدی از آمیخته حاوی  91درصد  SBRو
 SBSبا داشتتن عملکردی مشابه ،دارای باالترین عمر خستگی
هستند.
در تحلیل آماری نشتان داده شتد که چگالی انرژی شکست
که بهنوعی نشاندهنده میزان انرژی الزم جهت ایجاد گسیختگی

 .8مراجع
بهادری ،ا .م" )5965( ،.بررستتی ارتباط نتایج آزمایش کشتتشغیرمستتتقیم با عمر خستتتگی مخلوطهای آستتفالتی" ،پایان نامه
کارشتتناستتی ارشتتد ،استتتاد راهنما :علی منصتتور خاکی ،تهران:
دانشکده فنی – مهندسی ،گروه مهندسی عمران و راه و ترابری،
دانشگاه علم و صنعت ایران.

در نمونته استتتت ،به خوبی بیانگر عمر خستتتتگی مخلوط های

-عتتامری ،م ،.وامق ،م ،.رو االمینی . ،و بمتتانتتا ،ک)5969( .

آستتتفتالتی خواهتتد بود و لتذا میتوان بتتدون انجتام آزمون تیر

"ارزیابی حستتتاستتیت رطوبتی در مخلوط های آستتتفالتی گرم

خستتگی و با انجام آزمایش کشتتش غیرمستتتقیم ،عمر خستگی

( )HMAحاوی نانو رس" ،فصتتتلنامه مهندستتتی حمل و نقل،

نمونهها را مورد مقایسه قرار داد.

سال  ،9شماره  ،4ص.959-929 .

اگرچه با افزودن الستتتیک  SBRبه مخلوط های آستتفالتی
مقاومت در برابر تغییر شکل های دائمی افزایش می یابد ،لیکن
 PSبا داشتتتن خاصیت پ ستیک خود منجر به افزایش بیشتری
در این مقاومت شتتتده و بهترین عملکرد در میان مخلوط های
آسفالتی در نمونه  1درصدی از آمیخته حاوی  10درصد از این

-گلی ،ا" )5919( ،.اثر پلیمر  SBSدر اصت

مخلوط آسفالتی

بر استتاس پهنه بندی آب و هوایی استتتان اصتتفهان" ،پایان نامه
کارشتتناستتی ارشد ،استاد راهنما :حسن زیاری ،تهران :دانشکده
فنی – مهندستی ،گروه مهندسی عمران و راه و ترابری ،دانشگاه
علم و صنعت ایران.

پلیمر مشاهده شده است.
ازآنجتاکه میزان  1درصتتتد از  SBSدارای بهترین عملکرد
خستتگی و شیار شدگی در مخلوطهای آسفالتی است ،میتوان
جهت جایگزینی با سایر مواد ،از همین مقدار آمیخته حاوی 91
درصد  SBRو  91درصد  PSاستفاده نمود و به همان خواص
عملکردی دست یافت.

نصتتر ،د" )5960( ،.ارزیابی آزمایشتتگاهی رفتار خستتتگی درمخلوط هتای آستتتفالتی نیمه گرم ( )WMAو مقایستتته آن با
مخلوطهتای آستتتفتالتی گرم متتداول ( ،")HMAپتایتان نامه
کارشتتناستتی ارشد ،استاد راهنما :حسن زیاری ،تهران :دانشکده
فنی – مهندستی ،گروه مهندسی عمران و راه و ترابری ،دانشگاه
علم و صنعت ایران.

 .7پینوشتها
1. Indirect

Tensile Strength
2. Styrene Butadiene Rubber
3. Styrene Butadiene Styrene
4. Polystyrene
5. Thermoplastic
6. Thermomechanical
7. Thermoplastic Elastomer
8. High Shear Mixer
9. Superpave Gyratory Compactor

طتاهرختانی . ،و شتتتفیعی متاتتک ،م" )5961( .مقایستتتهخصتوصتیات قیرهای اصت

شده با نانورس و پلیمر "SBS
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سید فرهاد چاوشیان نائینی ،محمود عامری

ستید فرهاد چاوشیان نائینی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  5964از دانشگاه ولی
عصر (عج) رفسنجان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -راه و ترابری در سال  5969را
از دانشتگاه علم و صتنعت ایران اخذ نمود .زمینه های پژوهشتی مورد ع قه ایشان روسازی آسفالتی و
مصالر قیر است و در حال حاضر در شرکت مهندسی مشاور در زمینه مهندسی راهسازی و روسازی در
حال فعالیت است.

محمود عامری ،درجه کارشتناسی را در سال  5990از دانشگاه تکزاس و درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندستی عمران – راه و ترابری را در سال  5994از دانشگاه تکزاس اخذ نمود .در سال  5996موفق به
کستتب درجه دکتری در رشتتته مهندستتی عمران – راه و ترابری از دانشتتگاه تگزاس گردید .زمینههای
پژوهشتی مورد ع قه ایشتان طراحی روستازی ،مواد و مصتالر روسازی و مدیریت روسازی بوده و در
حال حاضر عضوهیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است.
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