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چکیده
درصدهای مختلفی از پودر الستیک به دو روش تر و خشک به مخلوط اضافه شده و مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی قبل و بعد
از پیر شدگی بلند مدت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهند که در روش اختالط تر و خشک ،مقدار بهینه
پودر الستیک ،که به ازای آن مقاومت کششی در حالت خشک و مرطوب حداکثر می باشد ،به ترتیب  1و  %11می باشد ،که به ازای
آنها ،مقاومت کششی در حالت خشک در روش اختالط خشک و تر ،به ترتیب 01 ،و  %11بیشتر از آن در مخلوط کنترل است .اما ،در
حالت مرطوب ،مقاومت کششی نمونه های حاوی مقادیر بهینه پودر الستیک در حالت خشک و تر تقریبا  1و  %11بیش از مقاومت
کششی نمونه کنترل است .در مخلوط آسفالتی بدون الستیک و حاوی درصدهای مختلف الستیک به روش خشک و تر ،پیر شدگی باعث
افزایش جزیی در مقاومت کششی می گردد .از دیگر نتایج به دست آمده می توان به افزایش حساسیت رطوبتی در اثر پیر شدگی
برای مخلوطهایی که الستیک به صورت تر به آنها اضافه شده اشاره نمود ،به طوری که نسبت مقاومت کششی نمونه هایی که مقدار
بهینه پودر الستیک به صورت تر به آنها افزوده شده از حداقل مورد نیاز مشخصات فنی کمتر می شود .در حالی که ،در مخلوطهایی
که به آنها الستیک به صورت خشک اضافه گردیده است ،پیر شدگی باعث کاهش حساسیت رطوبتی می گردد و مخلوط حاوی مقدار
بهینه پودر الستیک دارای نسبت مقاومت کششی  %81میگردد.

واژه های کلیدی :بتن آسفالتی ،الستیک ضایعاتی ،پیرشدگی ،مقاومت کششی ،حساسیت رطوبتی
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.1

مختلف خودروهای سواری و کامیونها دارای ترکیبات و

مقدمه

خصوصیات مختلفی می تواند باشد .در برخی از کارگاهها

الستیکهای مورد استفاده در خودروها دارای عمر محدودی بوده

الستیکها به همراه الیاف نخی و فوالدی خرد می شوند و در موارد

و بعد از استفاده به مواد ضایعاتی تبدیل می شوند .ساالنه حدود

دیگر این بخش ها جدا شده و قسمت االستومری خرد می شود.

 9/5میلیارد الستیک در دنیا فروخته می شود که در نهایت اسقاط

بررسی ادبیات فنی نشان دهنده این است که استفاده از الستیکهای

می شوند ] .[Han et al., 2016; Presti, 2013پیش بینی

ضایعاتی در روسازی های آسفالتی دارای تاثیرات مثبتی است.

میشود در آینده با افزایش تولید خودروها مقدار تولید الستیکهای

استفاده از الستیک های ضایعاتی در مخلوطهای آسفالتی باعث

ضایعاتی نیز افزایش یابد .موسسه حفظ محیط زیست آمریکا

بهبود عملکرد مخلوطهای آسفالتی از طرق زیر می گردد)9:

گزارش نمود که در سال 3339بیش از  313میلیون حلقه الستیک

حساسیت دمایی را کاهش می دهد )3 ،رفتار ارتجاعی را بهبود

ضایعاتی در آمریکا تولید گردیده است ] .[Presti, 2013در

میبخشد )9 ،مقاومت در مقابل اکسیداسیون و پیر شدگی را

اروپا نیز ساالنه  944میلیون حلقه الستیک تولید میشود که %35

کاهش میدهد ،و  )5عملکرد مخلوط را در مقابل ترک خوردگی

از تولید الستیک در کل دنیا را تشکیل میدهد [ETREMA

خستگی و تغییر شکل دائمی بهبود میدهد [Moreno et al.

] .statistics, 2012اغلب این الستیکها در طبیعت رها شده و

2012, State of California Department of
]  ،Transportation, 2006که باعث کاهش هزینههای

بخش کمی ازآنها بازیافت شده و مجددا استفاده میشوند و بخشی
از آنها نیز به عنوان سوخت استفاده می شوند .به دلیل دوام زیاد،

نگهداری خواهد شد .عالوه بر این ،استفاده از قیرهای الستیکی،

الستیک در طبیعت مشکالت زیادی را برای سالمت مردم و محیط

که از ترکیب قیر خالص و الستیک ضایعاتی تهیه می شود ،منجر

زیست ایجاد میکند .خطر آتش سوزی ،ایجاد محلی برای النه

به این می شود که ،به دلیل کاهش ضخامت روسازی ،زمان اجرا

حشرات و حیوانات موذی از جمله خطرات الستیکهای ضایعاتی

کاهش یابد ،صدای ترافیک کاهش یابد ،به دلیل ایجاد تمایز بین

برای انسانها هستند .اغلب کشورها برای دفع الستیکهای ضایعاتی

رنگ خط کشی ها و رنگ سیاه تر قیر الستیکی ایمنی افزایش یابد

از آنها به عنوان پر کننده استفاده میکنند .اما ،محدودیت جا و

و در مصرف انرژی و منابع طبیعی صرفه جویی شود [Presti,

پتانسیل بکارگیری از الستیکهای ضایعاتی در سایر مصارف باعث

] .2013چندین موسسه حمل و نقل در آمریکا روش های طرح

شده است که خیلی از کشورها این عمل را محدود نمایند .با توجه

اختالط برای مخلوطهای آسفالتی الستیکی ارائه نموده اند

به افزایش تولید الستیکهای ضایعاتی در دنیا و عدم وجود برنامه

] .[Morris and Carlson, 2001برای استفاده از الستیکهای

ای مشخص برای بازیافت آنها استفاده از آنها به شکل پودر

ضایعاتی در ساخت مخلوطهای آسفالتی آنها را به صورت قطعات

الستیک در مخلوطهای آسفالتی می تواند باعث بهبود محیط

ریز خرد میکنند .چندین روش برای خردکردن الستیکهای

زیست گردد] [Danesh et al. 2017الستیکهای خودروها

استفاده می گردد که عبارتند از )9 :خرد کردن در دمای معمولی،

معموال از سه بخش اصلی تشکیل یافته اند که عبارتند از یک

که معموال خرده هایی را ایجاد میکند که دارای شکل نامنظم تر

ترکیب االستومری ،پارچه و فوالد .پارچه و فوالد اسکلت الستیکها

و سطح تماس بیشتری بوده و با قیر بهتر واکنش نشان می@دهند،

را تشکیل داده و ترکیب االستومری بدنه الستیک را تشکیل

 )3خرد کردن بعد از انجماد الستیک در دماهای از حدود  01تا

میدهد .معموال از بخش االستومری الستیکها در ساخت آسفالت

 910درجه زیر صفر با استفاده از مایع نیتروژن و شکننده کردن

استفاده می شود .بخش االستومری الستیک برای الستیکهای
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آن ،که با چکش خرد میشوند و در این حالت ذرات ایجاد شده

داسیلوا و همکارانش خصوصیات مقاومت به شیار شدگی،

دارای شکل منظم تری بوده و سطح تماس کمتری دارند )9 ،خرد

خستگی و گسترش تر های انعکاسی در بتن آسفالتی اصالح شده

کردن در آب ،که در آن قطعات الستیک با استفاده از دو چرخ در

با پودر الستیک ریز به روش خشک را مطالعه نموده و نتیجه گیری

داخل یک مایع واسط که معموال آب می باشد خرد و ریز میشوند

نمودند که بتن آسفالتی اصالح شده عملکرد بهتری از نظر مقاومت

و  )5ریز کردن با فشار آب ،که با جت آب با فشار بسیار باال ذرات

به ترک خوردگی ،شیار شدگی و گسترش ترک انعکاسی نسبت

ریز الستیک تولید میشوند.

به مخلوط کنترل دارد ] .[Da Silva et al. 2018السترا گونزالز

همانگونه که ذکر گردید ،به منظور حل مشکالت زیست محیطی

و همکارانش یک نوع بتن آسفالتی بدون ماده افزودنی را با  5نوع

مربوط به الستیکهای ضایعاتی و بهبود کیفیت مخلوطهای آسفالتی،

بتن آسفالتی اصالح شده با ضایعات پالستیک ،شامل پلی اتیلن،

امروزه استفاده از خرده الستیکهای ضایعاتی در ساخت مخلوطهای

پلی پروپیلن ،پلی استر و خرده الستیک ،به روش خشک ،مقایسه

گرم گسترش یافته است .خرده الستیک به عنوان یک اصالح کننده

کردند و نشان دادند که در مقایسه با سایر مخلوطها و مخلوط

قیر شناخته می شود ،چون حضور آن بر روی خصوصیات قیر و

کنترل عملکرد آسفالتی الستیکی از نظر مقاومت به تغییر پالستیک

مخلوط آسفالتی موثر است .منبع اصلی مواد خام برای مخلوط

بهتر است] .[Lastra-Gonzalez et al. 2016ژی و شن با

آسفالتی اصالح شده با خرده الستیک ،الستیکهای ضایعاتی

افزودن خرده الستیک به مخلوط آسفالت ماستیک درشت دانه

خودروها هستند که ترکیبی از الستیک طبیعی ،مصنوعی و کربن

( )SMAبه روش خشک و انجام آزمایشهای مدول دینامیکی،

سیاه هستند .الستیک طبیعی خواص ارتجاعی را به قیر می دهد،

حساسیت رطوبتی ،شیار شدگی و خستگی دریافتند که افزودن

در حالی که ،الستیک مصنوعی پایداری حرارتی را بهبود داده و

خرده الستیک باعث بهبود مدول دینامیکی و شیار شدگی در دمای

افزودن کربن سیاه دوام قیر را بهبود می دهد .[Papagianakis

باال شده ،اما ،تاثیر زیادی بر روی حساسیت رطوبتی و مقاومت

] and Lugheed, 1995عموما ،به سه روش خرده الستیکها به

خستگی ندارد] .[Xie and Shen, 2016اونسیواالی و

مخلوط آسفالتی افزوده می شوند که عبارتند از :روش خشک،

سانگپتنگام خرده الستیک در سه اندازه  3/1-9/90 ،3/91-9/90و

روش تر و اختالط پایانهای ] .[Xie and Shen, 2016در

ریزتر از  3/1میلیمتر را در دو مقدار  9و ( %3نسبت به وزن کل

روش خشک معموال خرده الستیکها جایگزین سنگدانه ها در

سنگدانه ها) به روش خشک به بتن آسفالتی افزوده و مقاومت به

مخلوط آسفالتی میگردند و قبل از اختالط با قیر ،در مخزن

شیار شدگی آنها را اندازه گیری نمودن و دریافتند که مقاومت به

اختالط کارخانه آسفالت با مصالح سنگی داغ مخلوط میشوند.

شیار شدگی با افزودن مقدار خرده الستیک و کاهش اندازه ذرات

بعد از اختالط مصالح سنگی و خرده الستیک ،قیر به آنها اضافه

بهبود می یابد .آنها به این نتیجه رسیدند که مخلوط اصالح شده

شده و مخلوط میشود .واکنش بین قیر و خرده الستیک در فرصتی

با  %3از خرده الستیک ریزتر از  3/1میلیمتر دارای مقاومت به تغییر

که بعد از افزودن قیر داده می شود رخ میدهد .در روش خشک،

شکلی  3/9برابر بیشتر از مخلوط کنترل دارا بود .انگوین و ترن

بسته به نوع خرده الستیک ،مقدار آن و روش ساخت عملکردهای

عملکرد بتن آسفالتی و  SMAاصالح شده با خرده الستیک به

متفاوتی مشاهده گردیده است ] .[Cao, 2007اما ،روش خشک

روش خشک را مطالعه کرده و دریافتند که از نظر مقاومت به شیار

برای تولید کننده آسان تر و اقتصادی تر است ،زیرا نیازی به مخزن

شدگی و استقامت مارشال ،مقدار  9/4و  %3وزن کل مخلوط از

اختالط و تجهیزات پایانه ای نیست .روش خشک به جهت ارزان

خرده الستیک ،به ترتیب ،برای بتن آسفالتی و  SMAبهینه می

بودن و امکان استفاده بیشتر از خرده الستیک مورد توجه است.

باشد] .[Nguyen and Tran, 2018در مقدار بهینه از خرده
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الستیک مخلوطها عملکرد بهتری از مخلوطهای اصالح شده با

نشان داد که قروش پایانه ای پایداری ذخیره سازی و عملکردی

خرده الستیک به روش تر از خود نشان دادند .آنها همچنین،

بهتری از قیر اصالح شده به روش تر در محل دارد .همچنین،

دریافتند که با افزایش زمان ذخیره سازی مخلوطهای آسفالتی داغ

مخلوطهای آسفالتی الستیکی در روش تر و پایانه ای خصوصیات

اصال عملکرد آنها بهبود می یابد .معموال استقبال کمتری از روش

عملکردی مشابه یا بهتری از مخلوطهای آسفالتی کنترل دارند

خشک میشود ،زیرا بعضی از محققین عقیده دارند که این روش

].[Han et al. 2016; Presti, 2013; Ding et al. 2017

نتایج رضایت بخشی را به ویژه در سالهای اولیه نداده است

مطالعات زیادی در گذشته بر روی عملکرد قیرها و مخلوطهای

[Shook, 1990; Lawrence et al. 1991; Buncher,
] ،1995کیفیت مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با این روش

آسفالتی اصالح شده با الستیک به روش تر یا پایانه ای انجام گرفته
است ،که همگی آنها نشنا دهنده این است که اختال قیر و خرده

پایین تر می باشد و دلیل آن عمدتا به خاطر واکنش ضعیف بین

الستیک مخلوط همگنی را نتیجه خواهد داد که عملکرد بهتری را

الستیک و قیر می باشد .عربانی و همکارانش با اعتقاد بر اینکه

نسبت به قیر و مخلوط پایه دارند [Abdelrahman and

مخلوط آسفالتی اصالح شده با خرده الستیک به روش خشک

Carpenter, 1999; Neto et al., 2006; Navaro et al.,
;2005; Lee et al., 2008; Ziari et al., 2016
;Venudharan and Biligiri, 2016a and 2016b
;Venudharan and Biligiri, 2017a and 2017b
]Venudharan et al., 2018ونودهاران و همکارانش با مطالعه

تر ،خرده الستیک به قیر داغ در دمای باال ( 913تا  )334˚Cاضافه

بر روی انواع قیرهای اصالح شده با خرده الستیک نتیجه گیری

شده و آنقدر هم زده میشود تا اندرکنش بین قیر و خرده الستیک

کردند که خرده الستیک باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی

رخ دهد ،که بعد از آن با سنگدانه های داغ مخلوط میشوند.

شده و بر روی خواصی شیمیایی و حرارتی آنها تاثیر می گذارد.

اختالط خرده الستیک و قیر خالص در داخل مخازنی در کارخانه

همچنین ،آنها نتیجه گرفتند که درصد باالتر و ریزدانه تر بودن

آسفالت انجام میشود .قیرهای به وجود آمده از روش تر را

خرده الستیک باعث عملکرد بهتر قیر تحت شرایط ترافیکی و

قیرهای الستیکی مینامند که عالوه بر ساخت مخلوطهای آسفالتی

محیطی سخت خواهد شد ].[Venudharan et al. 2018

داغ ،از آنها در درزگیری ترکها و ساخت آسفالتهای حفاظتی نیز

بر اساس بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی مقاومت به آسیب

استفاده می گردد .در این حالت خرده الستیک جایگزین بخشی از

رطوبتی مخلوطهای آسفالتی اصالح شده با الستیک ،نتایج نشان

قیر خالص می گردد .در اختالط پایانه ای ،خرده الستیک و یا

میهند که یافته های محققین هماهنگ نبوده و گاهی متناقض اند.

پلیمرهای دیگر در کارخانه تولید قیر یا پاالیشگاهها به آنها افزوده

از طرفی برخی از محققین بیان میکنند که استفاده از قیر الستیکی

شده و به محل مصرف حمل شده و در داخل مخازن در کارخانه

مقاومت به آسیب رطوبتی را بهبود میدهد [Partl et al.

آسفالت ذخیره می گردد .روشهای اختالط مختلف ممکن است

] ،2010; Hossain et al. 2015اما ،برخی محققین دیگر نیز

خواص عملکردی متفاوتی را برای مخلوطهای آسفالتی الستیکی

دریافته اند که مقاومت در برابر آسیب رطوبتی با استفاده از الستیک

نتیجه دهند .دینگ و همکارانش عملکرد قیر و مخلوطهای آسفالتی

در مخلوط آسفالتی کمی کاهش مییابد [Xiao and

ساخته شده با قیر اصالح شده با خرده الستیک به روش تر را

].Amirkhanian, 2009; Perez and Pasandin; 2017

مطالعه نمودند ] .[Ding et al. 2017در مطالعه آنها خرده

بنابراین ،این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد .به ویژه این که

الستیک به دو روش تر و پایانه ای به قیر افزوده شد .نتایج آنها

تاثیر روش افزودن الستیک مطالعه نشده است .همچنین ،مطالعات

عملکرد مناسبی از نظر شیار شدگی ،ترک خوردگی خستگی و
حساسیت رطوبتی ندارند ،این ویژگیها را با افزودن نانو ماده
زایکو سویل بهبود دادند ] .[Arabani et al. 2018در روش
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محدودی که در مورد اثر پیر شدگی انجام شده مربوط به تاثیر پیر

فنی مصــالح ســنگی به کار رفته در این تحقیق نیز اندازه گیری

شدگی بر روی قیر است [Wang et al. 2016; Sobhy et

شدند که ،به ترتیب ،در جداول  3و  9ارائه گردیده اند.

] ،al. 2018که نشان دهنده افزایش مقاومت به پیر شدگی با

قیر مورد اسـتفاده در این تحقیق از نوع خالص  13-13است که

افزودن الستیک به قیر است .اما ،این موضوع نیز به مطالعه بیشتر

از پاالیشـــگاه اصـــفهان تهیه شـــد .جدول  5نتایج آزمایشهای

نیاز دارد ،از جمله پیر شدگی مخلوطهای آسفالتی اصالح شده با

اســتاندارد انجام شــده بر روی قیر و حدود مشــخصــات فنی را

الستیک به دو روش خشک و تر مطالعه نگردیده اند .بنابراین ،در

نمایش میدهد.

این تحقیق هدف آگاهی بیشتر از مقاومت به آسیب رطوبتی

در این تحقیق از پودر الســتیک تهیه شــده از شــرکت آذرســام

مخلوط آسفالتی اصالح شده با خرده الستیک به روش تر و خشک

قزوین که در شکل  3نشان داده شده است استفاده گردید .پودر

و مقایسه آنها ،و همچنین ،تاثیر پیر شدگی بلند مدت بر روی

الســتیک مصــرفی از یک منبع و به روش آســیاب محیطی تولید

عملکرد بتن آسفالتی اصالح شده با الستیک ،شامل مقاومت

شـده اسـت .مشـخصـات پودر الستیک مصرفی در جدول  4و

کششی و مقاومت در برابر آسیب رطوبتی ،می باشد که تاکنون

منحنی نمودار دانهبندی آن برای هر دو روش خشک و مرطوب

مورد بررسی قرار نگرفته اند.

در شکل  9نشان داده شده است .همانگونه که در شکل  9نشان
داده شـده است ،پودر الستیک مصرفی برای روش تر ریزدانه تر

.2

بوده است .در فرآیند تر ،پودر الستیک با اندازه ذرات از 3/314

مواد و مصالح

تا 3/5میلیمتر (الک شماره  ) 53و در روش خشک پودر الستیک

مواد بکار رفته در این تحقیق ،شامل مصالح سنگی ،قیر خالص و

با اندازه ذرات 3/314تا 3/1میلیمتر (الک شــماره  ) 93اســتفاده

پودر الستیک ضایعاتی هستند .مصالح سنگی از جنس آهکی در

گردید

اندازه های مختلف شــامل درشـــت ( ،)93-91mmمتوســـط
( ، )1-93mmریز دانه ( )3-1mmو فیلر از معدن کوه پیما در
اسـتان خراسـان رضـوی تهیه گردید (شـکل  .)9آزمایشات دانه
بنـدی ،تعیین مرغوبیت ،وزن مخصـــوص و جذب آب بر روی
مصـــالح ســـنگی در اندازه های مختلف مطابق اســـتانداردهای
مربوطه انجام گرفت .برای تهیه مخلوطهای آسفالتی از دانه بندی
شـماره ( 5نشـریه  )395اسـتفاده گردید .از این رو ،درصــدهای
اختالط هر بخش از مصالح سنگی طوری تعیین گردیدند تا دانه

شکل  .1مصالح سنگی مورد استفاده در تحقیق

بنـدی مخلوط در داخـل محـدوده قرار گیرد .جدول  9محدوده
دانـه بندی آیین نامه و دانه بندی مخلوطهای مورد اســـتفاده در
تحقیق را که از اختالط مصـالح سـنگی درشـت ،متوسط ،ریز و
فیلر به دسـت آمده اسـت نشـان می دهد .مشخصات فیزیکی و
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جدول  .1مشخصات دانه بندی مصالح سنگی مورد استفاده در تحقیق
حدود مشخصات دانه بندی شماره ( 4نشریه

اندازه الک(میلیمتر)

)234

دانه بندی مخلوطهای مورد استفاده

91

933

933

93/4

13-933

14

5/14

55-15

51

3/91

30-40

99

3/9

4-39

93

3/314

3-93

4

جدول  .2مشخصات مصالح سنگی مورد استفاده در تحقیق
نتایج آزمایش
مخلوط درشت-

مشخصه

حدود مشخصات

ماسه

فیلر

-

41

-

درصد افت وزنی در مقابل سایش

نوع دانه بندی

C

-

-

به روش لوسآنجلس

تعداد دور

433

-

-

)(AASHTO-T96

درصد سایش

90

-

-

<34

دامنه خمیری )(PI

-

NP

NP

غیر خمیری

حد خمیری )(PL

-

-

-

غیر خمیری

حد روانی )(LL

-

-

-

غیر خمیری

در یک جبهه

14

-

-

-

در دو جبهه

13

-

-

>13

درصد تطویل و تورق

تطویل

1

-

-

-

)(BS-812

تورق

31

-

-

<34

درصد افت وزنی در مقابل سولفات

ریزدانه

-

9

-

<93

درشت دانه

9

-

-

<0

دانه
ارزش ماسهای ((AASHTO-T176

حدود اتربرگ (AASHTO-
)T89,90
درصد شکستگی مصالح سنگی
روی الک شماره (ASTM- 5
)D5821

سدیم
)(AASHTO-T104

اثر آب جوش روی مصالح سنگی اندود شده با قیر (ASTM-
)D3625

درصد چسبندگی قیر به مصالح سنگی بیش از  14است

>43

>14
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جدول  .3مشخصات حجمی مصالح سنگی مورد استفاده در تحقیق
وزن مخصوص

مشخصه

درصد جذب

ظاهری

حقیقی

آب

مصالح سنگی مانده روی الک شماره 0

3/134

3/141

3/1

مصالح سنگی رد شده از الک شماره  0و مانده روی الک شماره 333

3/194

3/191

9/5

مصالح سنگی رد شده از الک شماره 333

3/111

وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگیGsb،

3/151

جدول  .4آزمایش های انجام شده بر روی قیر و نتایج و حدود مشخصات استاندارد

ردیف
9
3

9
5
4

1
1
0

1

روش آزمایش

آزمایشهای قیر خالص
وزن مخصوص()gr/cm3
درجه نفوذ در  933 ( 34˚Cگرم 4 -ثانیه) بر
حسب  3.9میلیمتر
نقطه نرمی (ساچمه -حلقه) بر حسب سانتی-
گراد
مقدار کشش در  34˚Cبر حسب سانتیمتر
درجه اشتعال (روباز -کلوبند) بر حسب درجه
سانتیگراد
لعاب نازک قیر ( 919درجه سانتیگراد -پنج
ساعت)
افت وزنی در آزمایش لعاب نازک قیر%
نسبت درجه نفوذ بعد از آزمایش به درجه نفوذ
اولیه
مقدار کشش قیر بعد از آزمایش افت حرارتی
در  34˚Cبر حسب سانتیمتر

مشخصات طبق استاندارد
نتایج

AASHTO M20
حداقل

حداکثر

-

13

ASTM

AASHTO

D70

T228

9/399

D5

T49

13

13

D36

T53

51/4

51

41

D113

T51

>933

>933

-

D92

T48

993

393

-

D1754

T179

-

-

-

-

-

-

-

3/0

-

-

15.3

45

-

-

-

>43

43
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شکل .2پودر الستیک مورد استفاده در تحقیق

جدول .4مشخصات پودر الستیک
خصوصیات

مقادیر

وزن مخصوص )(gr/cm3

9/91

خاکستر (درصد)

%4

پالستیک (درصد)

%93

کربن سیاه (درصد)

%31

پلیمر (درصد)

%43

اندازه ذرات (میلیمتر)

3-9/91

1

0.1

درصد رد شده

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

اندازه دانه ها -میلیمتر

روش
خشک

شکل  .3دانهبندی پودر الستیک مصرفی

اسـت .یکی از مهمترین خصـوصـیات بتن آسفالتی ،مقاومت در

 .3روش تحقیق

برابر آســـیب های رطوبتی اســـت .مقدار و روش اختالط پودر

با توجه به گســترده شــدن اســتفاده از الســتیکهای ضــایعاتی در

السـتیک میتواند بر حسـاسیت رطوبتی بتن آسفالتی موثر باشد.

ساخت مخلوط آسفالتی ،مطالعه ویژگی های مختلف مخلوطهای

به منظور بررسـی اثر مقدار و روش اختالط پودر الستیک با قیر

آسفالتی ساخته شده با الستیکهای ضایعاتی دارای اهمیت زیادی
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و مصالح سنگی بر روی آسیب رطوبتی ،با بررسی منابع موجود

و حرارت دادن آنها بر اساس دماهای تعیین شده برای اختالط و

و تــحــقــیــقــات قــبــلــی ;[Presti, 2013; Cao, 2007

تراکم ،با استفاده از میکسر آزمایشگاهی با یکدیگر مخلوط شده

;Herna´ndez-Olivares; 2009; Moreno et al. 2011
] ،Feiteira Dias, 2014درصدهای مختلف از پودر الستیک

و نمونه های آســفالتی در درصــدهای مختلف قیر از  9/4تا %1
سـاخته شده و با اندازه گیری وزن مخصوص ،استقامت مارشال

به دو روش تر و خشــک به مخلوط آســفالتی اضــافه شــده و

و روانی ،تغییرات آنها بر حســـب درصـــد قیر ترســـیم گردید.

حسـاسیت رطوبتی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .در

همچنین ،بــه منظور تعیین ویژگی هــای حجمی مخلوط ،وزن

روش تر ،پودر السـتیک به میزان  93 ،4و  33درصـد وزنی قیر،

مخصــوص حداکثر نظری با اســتفاده از آزمایش رایس بر روی

قبل از اختالط با مصـــالح ســـنگی ،با قیر مخلوط گردید ،و در

نمونه های غیر متراکم تعیین گردید .با اســتفاده از چگالی واقعی

روش خشــک ،پودر الســتیک با  9 ،3/4و  9/4درصــد وزنی

و حداکثر نظری مخلوط ،درصــد وزنی قیر و مصــالح ســنگی و

مخلوط آسـفالتی ،قبل از اضـافه شــدن قیر ،تا حصول مخلوطی

چگالی واقعی قیر و مخلوط مصـالح سنگی ،درصد فضای خالی

همگن اختالط گردید .[Amirkhanian, 2001; Xiao et

مخلوط های متراکم ،فضـای خالی مصالح سنگی و فضای خالی

] . al. 2009; Sharma and Goyal, 2006همگنی اختالط

مصـالح سـنگی پر شـده با قیر محاسبه گردید و تغییرات آنها بر

خرده الســتیک و مصــالح ســنگی به صــورت چشــمی ارزیابی

حسـب درصـد وزنی قیر ترسـیم گردید .با استفاده منحنی های

گردید .همچنین ،تاثیر پیر شـــدگی بلند مدت بر روی مقاومت

تغییرات ،درصـــد قیر بهینـه مخلوط آســـفـالتی پایه بدون مواد

کشـشـی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی حاوی پودر الستیک

افزودنی حـدود  %4تعیین گردیـد .برای تعیین مقـدار قیر بهینه

مورد مطالعه قرار گرفته اســـت .نمونه های حاوی درصـــدهای

حاوی درصـدهای مختلف پودر الستیک اضافه شده به صورت

مختلف پودر الســتیک که به دو روش تر و خشــک به مخلوط

خشـک ،ابتدا برای بیشترین درصد پودر الستیک ( ،)%9/4نمونه

اضـافه شـده اند ،در معرپ پیر شدگی بلند مدت قرار گرفته و

هایی با درصد قیرهای مختلف  4/4 ،4و  1ساخته شده و مقدار

مقاومت کششی در حالت خشک و مرطوب اندازه گیری شده و

فضــای خالی اندازه گیری گردید و مقدار قیر بهینه برای درصــد

با نتایج در شرایط قبل از پیر شدگی بلند مدت مقایسه گردیدند.

فضـای خالی  %5و کنترل سـایر مشخصات فنی انتخاب گردید.
برای مخلوطهای حاوی درصـد های دیگر پودر السـتیک ،مقدار

 .4تهبه نمونه های آزمایشگاهی

قیر بهینـه با درونیابی خطی بین قیر بهینه مخلوط شـــاهد و قیر

به منظور تهیه و سـاخت نمونه های مورد استفاده در آزمایشات،

بهینـه مخلوط حـاوی  %9/4پودر الســـتیک تعیین گردید .برای

ابتدا مقدار قیر بهینه بتن آسفالتی بدون افزودنی پودر الستیک ،به

روش تر نیز به طور مشابه عمل گردید .جدول  1مقدار قیر بهینه

روش مارشال و مطابق استاندارد  ASTM D1559تهیه گردید.

مخلوطهای مختلف و نام هر کدام از مخلوطها که در این تحقیق

برای ســاخت نمونه ها برای تعیین قیر بهینه ،ایتدا آزمایش تعیین

از آنها استفاده شده است را نشان میدهد.

ویسـکوزیته قیر در سه دمای  994 ،933و  913درجه سانتیگراد

برای ساخت نمونههای حاوی پودر الستیک در روش خشک به

انجام گرفت ،که به ترتیب  533 ،144و  949ســانتی اســتوکس

این صورت عمل شده است که سنگدانه ( بدون فیلر) در دمای

تعیین گردید ،و بر اسـاس آنها و مقادیر توصیه شده ویسکوزیته

 913درجه سانتیگراد به مدت  35ساعت در گرم خانه قرار داده

برای اختالط و تراکم ،محـدوده دمای اختالط و تراکم نمونه ها

شد و پس از خارج کردن از گرمخانه ،به منظور همگن شدن ،به

مشخص گردید .با وزن کردن مصالح سنگی و قیر به مقدار الزم،

مدت  93ثانیه مخلوط گردید .ســپس پودر الســتیک الزم به آن
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حسن طاهرخانی ـ حسین بیات ـ حمیدرضا اکبری
افزوده شــده و برای اطمینان از پخش شــدن در کل مخلوط ،به

در این تحقیق حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی کنترل و

مـدت  33ثـانیه مخلوط گردید .پس از اضـــافه کردن قیر ،برای

حاوی پودر الستیک بر اساس روش استاندارد ASTM-

حصول مخلوطی همگن 3 ،دقیقه عمل اختالط انجام گرفت .در

 D4867اندازه گیری شد .از هر مخلوط دو گروه نمونه استوانه-

انتهـا نیز فیلر افزوده شـــده و عمل اختالط ســـه دقیقه به طول

ای به قطر  939میلیمتر و ضخامت تقریبی  15میلیمتر تهیه

انجامید .این روش اختالط در تحقیقات قبلی توصـــیه شـــده و

گردید .تعداد ضربات اعمال شده برای تراکم نمونهها به صورتی

مورد ارزیابی نیز قرار گرفته اســت ].[Moreno et al. 2011

تنظیم شد که درصد فضای خالی نمونهها مشابه درصد فضای

برای ساخت نمونههای روش تر ،نخست پودرالستیک با درصد

خالی آسفالت در محل یعنی بین  1تا  0درصد باشد .تعداد

مشخص با قیر به مدت  93دقیقه در دمای  944درجه سانتیگراد

ضربات مورد نیاز به صورت سعی و خطا به دست آمد و نمونه

توســط همزن با دور باال مخلوط گردید .ســپس قیر حاصــل با

هایی که دارای فضای خالی در محدوده مورد نظر بودند برای

ســنگدانه در دمای  913درجه ســانتیگراد مخلوط شــد .پس از

ازمایش انتخاب گردیدند .به منظور عمل آوری نمونه های مورد

اختالط ،هر نمونـه نامتراکم داخل ظرفی در درون گرمخانهای با

آزمایش ،یک گروه سه تایی از نمونهها به صورت غیر اشباع و

دمای تراکم به مدت  3ســاعت نگهداری شــد .در فاصــله یک

گروه دیگر به صورت اشباع عمل آوری شدند .این گروهبندی به

سـاعت گذشته از اختالط ظرف حاوی نمونه از گرمخانه خارج

صورتی انجام شده که میانگین فضای خالی دو گروه مساوی

شده و عمل اختالط به منظور یکنواختی پیرشدگی قیر انجام شد

باشد .نمونههای غیر اشباع تا زمان آزمایش در کیسه پالستیکی در

و سـپس برای تکمیل شـبیهسـازی پیرشـدگی یک ساعت دیگر

بسته و در دمای آزمایشگاهی نگهداری شده و  33دقیقه قبل از

درون گرمخـانه قرار گرفت .عمل تراکم نمونه براســـاس انرژی

آزمایش در حمام آب  34درجه سانتیگراد قرار گرفتند .نمونههای

تراکم مورد نیاز برای  1±9درصـد فضای خالی به وسیله کاهش

دیگر ،به منظور اشباع شدگی فضای خالی آنها ( به مقدار  44الی

تعداد ضربات چکش مارشال انجام شد .نمونه متراکم پس از 35

 03درصد) ،نخست داخل آب قرار گرفته و با استفاده از یک

ســاعت به وســـیله خارج کننده نمونه از قالب مارشـــال خارج

پمپ ،خال زایی شدند و پس از قطع خال زایی به مدت  35ساعت

گردیده و برای انجام آزمایش اســـتفاده گردیدند .در این تحقیق

در آب  13درجه سانتیگراد قرار گرفتند .درصد اشباع شدگی با

مجموعا  13نمونه برای هر دو روش اختالط ( خشــک و تر) و

استفاده از حجم آب جذب شده و حجم فضای خالی محاسبه

ســه درصــد مختلف پودر الســتیک برای هر روش و دو ســری

شد .پس از عملآوری نمونههای اشباع و به منظور اصالح دمای

نمونه عادی و پیرشـدگی سـاخته شـد .ضمنا  93نمونه مخلوط

نمونه تا  34درجه سانتیگراد نمونههای اشباع به مدت یک ساعت

آسـفالتی بدون پودر الستیک و با قیر خالص برای نمونه کنترلی

در حمام آب  34درجه سانتیگراد قرار گرفتند .به منظور تعیین

ساخته شد.

مقاومت کششی از دستگاه مارشال استفاده شده است که فک
دستگاه مارشال با فک آزمایشش کشش غیرمستقیم طبق استاندارد
تعویض شد (شکل.)5

 .5انجام آزمایش های حساسیت رطوبتی
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بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی الستیک ضایعاتی
جدول  .6مقدار قیر بهینه مخلوطهای مختلف حاوی پودر الستیک
روش اختالط
درصد پودر

تر

خشک
9/4

9

3 /4

33

93

4

نام مخلوط

1.5D

1D

0.5D

5W

10W

15W

قیر بهینه

1

4/11

4/99

4/0

4/5

4/3

الستیک

مقاومت کشـــشـــی نمونهها با اعمال بار توســـط نوارهای فک

سریعتر رخ میدهد .به این دلیل ،اختالط قیر با مصالح سنگی در

بارگذاری دســتگاه با ســرعت  43mm/minو قرائت حداکثر

دمای پخت مخلوط آســـفالتی را میتوان مرحلهای دانســـت که

نیروی وارده ،و استفاده از رابطه ( )9محاسبه گردید.

شـدیدترین اکسـیداســیون و سـخت شـدن قیر روی میدهد که
پیرشـــدگی کوتاه مدت قیر نامیده میشـــود .پیر شـــدن قیر در

()9

2000P
 tD

ITS 

 ITSمقاومت کشــشــی برحســب مگاپاســکال P ،حداکثر بار
برحسـب نیوتن D ،قطر نمونه برحسب میلیمتر و  tضخامت یا
ارتفاع نمونه برحســب میلیمتر قبل از آزمایش اســت .شــاخص
مقاومت مخلوط آســفالتی در برابر آســیب رطوبتی به صــورت
نســبت مقاومت کشــشــی نمونههای اشــباع پس از عمل آوری
رطوبتی به مقاومت کشــشــی نمونههای غیر اشــباع ( )TSRبا
استفاده از رابطه ( )3تعیین میشود.

روسازی پس از

()3

ITS C
ITS U

شکل .4آزمایش کشش غیر مستقیم

TSR 

ســاخت ،یعنی طی دوره بهرهبرداری از راه ،ادامه مییابد که این
نوع پیر شدگی را پیر شدگی بلند مدت مخلوط آسفالتی مینامند.

 ITSUمیانگین مقاومت کشـشی نمونههای گروه غیر اشباع و

شـبیه سازی پیرشدگی کوتاه مدت و بلند مدت در قیر به روش

 ITS Cمیانگین مقاومت کشــشــی نمونههای گروه اشــباع و

های مختلفی انجام میشــود که در برخی از آنها پیر شــدگی بر

عملآوری شده در آب است.

روی قیر اعمال میشــود و در برخی نیز پیر شــدگی به مخلوط

پیر شــدگی قیر مصــرفی در مخلوط آســفالتی در حین ســاخت

آســـفالتی اعمال میشـــود .در این تحقیق پیر شـــدگی بر روی

مخلوط و نیز در هنگام بهره برداری از روسازی ساخته شده رخ

مخلوط آسفالتی اعمال گردید .در این تحقیق از روش پیرشدگی

می دهـد .پیرشـــدگی و ســـخـت شـــدن قیر عمـدتا به علت

مخلوط آسـفالتی مطابق با استاندارد  AASHTO R30استفاده

اکســیداســیون قیر با اکســیژن موجود در هوا روی میدهد  .این

شــده اســت ،که در آن ،مخلوط آســفالتی متراکم در گرمخانه با

فرآیند در دمای باال ،مثل دمای پخت مخلوط آسفالتی ،زمانی که

دمای  04 ±9درجه سـانتیگراد به مدت  933 ±3/4ساعت قرار

قیر بصورت یک لعاب نازک سطح سنگدانهها را پوشش میدهد
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حسن طاهرخانی ـ حسین بیات ـ حمیدرضا اکبری
گرفـت .پس از پایان این مدت زمان ،گرمخانه خاموش و درب

دلیل رفتار ارتجاعی الستیک می باشد ،اما با بیشتر شدن مقدار

گرمخانه باز شــد تا دمای نمونهها با دمای محیط یکســان شــود.

الستیک از یک حد معین باعث کاهش قیر در مخلوط شده و

نمونـههـا پس از حداقل  35ســـاعت از گرمخانه خارج گردید

چسبندگی کافی بین سنگدانه ها ایجاد نمیگردد .همچنین ،بر

].[Bell et al., 1994

اساس نتایج نشان داده شده در این شکل ،می توان بیان کرد که

.6

در درصدهای کم پودر الستیک روش تر نتایج بهتری را داشته،

نتایج و بحث

ولی در درصدهای باالتر ،روش خشک مخلوطهای با مقاومت

یکی از ویژگی های مهم مخلوطهای آسفالتی مقاومت کششی

کششی بیشتری را نتیجه میدهد .از این رو ،با روش خشک می

آنهاست .مقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی به مقاومت در

توان استفاده بیشتری از ضایعات الستیک نمود که منفعت زیست

برابر ترک خوردگی حرارتی و خستگی و مقاومت در برابر تغییر

محیطی بیشتری دارد.

شکل ارتباط مییابد ] .[Islam et al. 2015شکل  5مقدار

شکل  1مقاومت کششی نمونه های عمل آوری شده در شرایط

مقاومت کششی نمونه در حالت خشک را برای مخلوط کنترل

رطوبتی را برای مخلوطهای آسفالتی کنترل و حاوی پودر

و مخلوطهای حاوی پودر الستیک با درصدهای مختلف ،که به

الستیک نشان می دهد .همانگونه که مالحظه می گردد ،رطوبت

دو روش تر و خشک به مخلوط اضافه شده اند ،نشان میدهد.

باعث کاهش مقاومت کششی همه مخلوطها نسبت به حالت

در این شکل ،و شکلهای بعدی در مقاله از حروف  Wو  Dبرای

خشک شده است .در این حالت نیز بیشترین مقاومت کششی

نشان دادن روش اختالط تر و خشک و اعداد ،5 ،1.5 ،1 ،0.5

مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک در ( %93به روش تر)

 10و  15برای نامگذاری مخلوطها استفاده شده است .برای

و ( %9به روش خشک) حاصل می شود .بنابراین ،می توان بیان

مثال ،مخلوط  0.5Dمخلوطی است که در آن  %3/4وزن کل

کرد که برای مخلوط آسفالتی مورد مطالعه در این تحقیق%93 ،

مخلوط پودر الستیک به آن اضافه شده است .همانگونه که

پودر الستیک به روش تر و  %9به روش خشک مقادیر بهینه می

مالحظه میگردد ،با افزودن مقدار معینی از پودر الستیک به یک

باشند .همچنین ،این نتایج بیانگر این است که به طور کلی

مخلوط ،میتوان به مقاومت کششی بیش از مخلوط کنترل دست

افزودن پودر الستیک به روش تر مقاومت کششی مرطوب

یافت .تحقیقات قبلی نیز نشان داده اند که مخلوطهای آسفالتی

بیشتری از روش خشک و کنترل نتیجه خواهد داد .البته ،قابل

الستیکی دارای مقاومت در برابر تغییر شکل و ترک خوردگی

ذکر است که در درصدهای باالی پودر الستیک کاهش مقاومت

بیشتری هستند ;[Cao, 2007; Han et al. 2016

کششی برای روش تر بیشتر بوده ،به طوری که مخلوط حاوی

Liseane et al. 2010; Pasquini et al. 2011; Presti,
] .2013در حالت تر ،مقدار ( %93نسبت به وزن قیر) و در

 %33پودر الستیک که به روش تر به قیر اضافه شده دارای
مقاومت کششی کمتر از نمونه کنترل و نمونه های حاوی %9/4

حالت خشک مقدار  %9پودر الستیک (نسبت به وزن کل

پودر الستیک که به روش خشک افزوده شده دارد.

مخلوط) باالترین مقاومت کششی را نتیجه خواهند داد .اما ،با
اضافه کردن مقدار بیشتری الستیک ،مقاومت کششی مخلوط
کاهش مییابد .زیاد تر شدن مقاومت کششی با افزایش مقدار
الستیک تا حد معین به دلیل افزایش خاصیت جذب انرژی به
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شکل .5مقاومت کششی خشک مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک
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شکل  .6مقاومت کششی مرطوب مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک

به منظور بررسی آسیب رطوبتی مخلوطها ،نسبت مقاومت کششی

میتوان به کمتربودن قیر در مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر

نمونه های عمل آوری شده در شرایط رطوبتی به مقاومت کششی

الستیک نسبت داد .این نتایج با یافته های تحقیقات انجام شده

نمونه های خشک ( )TSRمحاسبه شده که نتایج به طور خالصه

پیشین [Xiao and Amirkhanian, 2009; Perez and

در شکل  1نشان داده شده اند .همانگونه که مالحظه میگردد ،به

] Pasandin; 2017هماهنگ است .همچنین ،در درصدهای

طور کلی ،مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک حساسیت

پایین و متوسط از پودر الستیک ،استفاده از روش تر برای افزودن

بیشتری به رطوبت نسبت به مخلوط کنترل دارند ،که دلیل آن را

پودر الستیک به مخلوط آسفالتی نتایج بهتری از روش خشک
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خواهد داشت .به طوری که ،در درصدهای پودر الستیک  4و

شدگی بلند مدت را می توان به سخت شدگی قیر ناشی از پیر

 %93با روش تر مقدار نسبت کششی از حالت  3/4و  %9به روش

شدگی نسبت داد .تحقیقات قبلی بر روی آسفالتهای معمولی نیز

خشک بیشتر بوده و حتی از حداقل مقدار مورد نیاز مشخصات

نشان داده اند که پیر شدگی باعث افزایش مقاومت کششی

فنی ،که در شکل با خط چین نشان داده شده ،نیز بیشتر است .اما،

] [Islam et al. 2015و افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی

در درصدهای باال اختالط به روش خشک نتایج بهتری را نشان

و عمر خستگی در تنش ثابت می شود ;[Han et al. 2016

میدهد .دلیل این موضوع افزایش ویسکوزیته قیر در درصدهای

] .Presti, 2013با این وجود ،همانگونه که در شکل نیز دیده

باالی پودر الستیک و کاهش پوشش سنگدانه ها و افزایش فضای

می شود ،در مخلوط حاوی  %9پودر الستیک به روش خشک و

خالی است که باعث افزایش نفوذ آب شده و آسیب رطوبتی را

 %93به روش تر ،مقاومت کششی بعد از پیر شدگی کمتر از

افزایش میدهد .بنابراین ،در صورتی که با هدف استفاده بیشتر

مقاومت کششی قبل از پیر شدگی است ،ولی در هر دو حالت

از مواد ضایعاتی بخواهیم از روش خشک برای افزودن پودر

مقدار آنها از مخلوط کنترل بیشتر است .این موضوع را میتوان

الستیک به مخلوط آسفالتی استفاده شود ،بایستی مشکل

به کمتر بودن اثر سخت شدگی در افزایش مقاومت کششی نسبت

حساسیت رطوبتی آن را مورد توجه قرار داد.

به اثر افزایش خاصیت جذب انرژی در درصد بهینه پودر الستیک

یکی از مسائل مهم مربوط به مخلوطهای آسفالتی پیرشدگی است

قبل از پیر شدگی ارتباط داد .نتایج ارائه شده در شکل  0همچنین

که به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختار شیمیایی قیرها در حین

نشان میدهند که در روش تر ،مقاومت کششی بعد از پیر شدگی

ساخت ،اجرا و بهره برداری رخ میدهد .پیرشدگی معموال همراه

بلند مدت با افزایش درصد پودر الستیک کاهش یافته ،ولی در

با سخت شدگی و کاهش چسبندگی است و باعث تغییر در

روش خشک ،روند کامال بر عکس بوده و با افزایش پودر الستیک

خصوصیات مکانیکی قیرها و مخلوطهای آسفالتی میگردد .در

مقاومت کششی بعد از پیر شدگی بلند مدت افزایش مییابد .در

این تحقیق ،تاثیر پیر شدگی بر روی مقاومت کششی مخلوطهای

این شرایط ،باالترین مقاومت کششی بعد از پیر شدگی برای

آسفالتی و آسیب رطوبتی آنها مورد بررسی قرار گرفته است .شکل

مخلوط حاوی  %4پودر الستیک که به روش تر افزوده شده می

 0نتایج آزمایش مقاومت کششی در حالت خشک را بر روی

باشد .در روش تر ،به دلیل زمان تماس زیادتر پودر الستیک با قیر

نمونه های حاوی درصد های مختلف پودرالستیک ،که به روش

داغ ،جذب روغنهای قیر توسط پودر الستیک در این مدت

خشک و تر به مخلوط افزوده شده اند ،را قبل و بعد از پیر شدگی

صورت گرفته و تغییر چندانی در سختی در هنگام پیر شدگی رخ

نشان می دهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،غیر از مخلوطهایی

نمیدهد .با توجه به این که نمونه ها به مدت  4ساعت در دمای

که حاوی درصد بهینه پودر الستیک به روش تر و خشک هستند،

نسبتا باال در گرمخانه قرار میگیرند ،با افزایش پودر الستیک مقدار

در بقیه حاالت مقاومت کششی مخلوطها بعد از پیر شدگی بلند

بیشتری از روغنهای قیر جذب الستیک شده و سختی بیشتر در

مدت بیشتر از مقاومت کششی قبل از پیر شدگی می باشد .به نظر

مخلوط ایجاد می شود ،که نتیجه آن افزایش مقاومت کششی با

میرسد ،در درصدهای بهینه پودر الستیک وجود الستیک باعث

افزایش پودر الستیک در روش خشک است.

آزاد سازی کربن سیاه شده و اثر پیر شدگی را کاهش میدهد ،که

شکل  1مقاومت کششی نمونه های عمل آوری شده در شرایط

این موضوع در تحقیقات قبلی که بر روی اثر پیر شدگی روی قیر

رطوبتی را قبل و بعد از پیر شدگی بلند مدت برای مخلوطهای

اصالح شده با الستیک انجام شده است نیز بیان شده است

حاوی مقادیر مختلف پودر الستیک ،که به دو روش تر و خشک

] .[Wang et al., 2016افزایش مقاومت کششی بعد از پیر

به آن اضافه شده است ،را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه می
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گردد ،در مخلوط کنترل ،مقاومت کششی در شرایط مرطوب بعد

تر و خشک متفاوت است مرتبط است و نیاز به مطالعه و بررسی

از پیر شدگی بلند مدت کاهش مییابد ،اما ،در مخلوطهای حاوی

بیشتر دارد.

پودر الستیک به روش خشک ،مقاومت کششی نمونه های عمل

به منظور بررسی تاثیر پیر شدگی بر روی آسیب رطوبتی

آوری شده بعد از پیر شدگی بیشتر از آنها قبل از پیر شدگی است،

مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف پودر الستیک ،نسبت

و بیشترین مقاومت کششی نمونه های عمل آوری شده مربوط به

مقاومت کششی نمونه های عمل آوری شده در شرایط رطوبتی

مخلوط حاوی درصد بهینه پودر الستیک( )%9است .همانگونه که

به مقاومت کششی نمونه های خشک ( )TSRمحاسبه شده که

قبال ذکر گردید ،افزایش پودر الستیک تا حد معینی باعث افزایش

نتایج در شکل  93نشان داده شده اند .همانگونه که مالحظه

خاصیت جذب انرژی و مقاومت کششی می شود و بعد از آن ،به

میگردد ،مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک که به روش

دلیل جذب بیشتر روغن های قیر توسط الستیک ،مقاومت کششی

خشک افزوده شده است ،دارای مقاومت بیشتری در برابر آسیب

کاهش مییابد .ضمنا مالحظه میگردد که در مخلوطهای حاوی

رطوبتی نسبت به مخلوط کنترل و مخلوطهای حاوی پودر

پودر الستیک به روش خشک اختالف مقاومت کششی نمونه های

الستیک به روش تر هستند ،و بیشترین نسبت مقاومت کششی

پیر شده و پیر نشده در حالت عمل آوری شده بیشتر از آن در

مربوط به مخلوط حاوی  %9پودر الستیک به روش خشک است.

حالت مقاومت کششی خشک است (شکل  )0که نشان دهنده این

همچنین ،در مخلوطهای حاوی پودر الستیک به روش تر ،فقط

است که پیرشدگی در مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک

مخلوط حاوی  %4پودر الستیک دارای مقاومت در برابر آسیب

که با روش خشک به آنها اضافه گردیده است ،باعث بهبود عمکرد

رطوبتی بیشتر از مخلوط کنترل می باشد .با اینحال ،فقط مخلوط

در برابر رطوبت می گردد .همچنین ،همانگونه که در شکل 1

حاوی  %93پودر الستیک افزوده شده به روش تر حداقل نسبت

مالحظه می گردد ،در مخلوطهای حاوی پودر الستیک به روش

مقاومت کششی مورد نیاز مشخصات فنی را که با خط چین در

تر ،غیر از درصد بهینه پودر الستیک( ،)%93در بقیه موارد ،مشابه

شکل نشان داده شده ارضاء نمینماید .بنابراین ،با توجه به این که

روش خشک ،مقاومت کششی بعد از پیر شدگی بیشتر از مقاومت

نتایج مقاومت کششی خشک نشان داد که روش تر نتایج بهتری

کششی قبل از پیر شدگی است .اما اثر بهبود دهنده پیر شدگی بر

ارائه میکند ،برای جبران ضعف و کاهش مقاومت کششی بیشتر

روی مقاومت کششی به اندازه روش خشک نیست .این اختالف

در شرایط عمل آوری این مخلوطها از مواد ضد عریان شدگی

نیز به تفاوت در تغییرات ساختاری قیر و مخلوط که در دو روش

استفاده گردد.
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 .7نتیجه گیری

مقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی با افزایش مقدار

پودر الستیک افزوده می شود تا حدی که بعد از آن از مقاومت

در این تحقیق درصد های مختلفی از پودر الستیک به دو

کششی کاسته خواهد شد.

روش تر و خشک به یک نوع بتن آسفالتی افزوده شده و مقاومت



کششی غیرمستقیم مخلوطها در حالت خشک و عمل آوری شده

در حالت خشک مقاومت کششی بیشتری از اختالط

پودر الستیک به روش تر به دست میآید.

در شرایط رطوبتی قبل و بعد از پیرشدگی بلند مدت ارزیابی



گردید .در دامنه شرایط ارزیابی شده در این تحقیق نتایج کلی زیر

درصد بهینه پودر الستیک برای رسیدن به حداکثر

مقاومت کششی در حالت خشک و عمل آوری شده برای اختالط

قابل استخراج است.
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-Abdelrahman, M., Carpenter, S. (1999)
"Mechanism of interaction of asphalt cement
with crumb rubber modifier", Transportation
Research Record Board, Board 1661, pp 106–
113.

 کل%93  و در روش تر، وزن کل مخلوط%9 به روش خشک
 که به ازای آنها مقاومت کششی در حالت خشک،وزن قیر است
. بیش از مخلوط کنترل است%90  و33 به ترتیب
مقاومت در برابر آسیب رطوبتی مخلوطهای آسفالتی

-Airey, G. D.; Rahman, M.; Collop, A. C.
(2004) "Crumb rubber and bitumen interaction
as a function of crude source and bitumen
viscosity" Road Materials and Pavement
Design, Vol.5, No.4, pp. 453–475.



، و از این نظر،حاوی پودر الستیک کمتر از مخلوط کنترل است
اختالط به روش تر نتایج بهتری از روش اختالط خشک ارائه
 مخلوط های حاوی مقادیر بهینه پودر الستیک به روش.می دهد
. را نتیجه میدهند%15  و05 تر و خشک نسبت مقاومت کششی

-Amirkhanian, S. N. (2001). Utilization of
crumb rubber in asphaltic concrete mixtures–
south carolina’s experience" South Carolina
Department of Transportation, South Carolina,
USA.

به طور کلی پیر شدگی باعث افزایش مقاومت کششی



 در مخلوطهای حاوی مقدار بهینه، اما،مخلوط آسفالتی می شود
از پودر الستیک مقاومت کششی بعد از پیر شدگی کمتر از
.مقاومت کششی قبل از پیر شدگی است

-Arabani, M.; Tahami, S. A.; Hamedi, G. H.
(2018)"Performance evaluation of dry process
crumb rubber modified asphalt mixtures with
nano-material", Road Materials and Pavement
Design, Vol. 9, No. 5, pp. 1241-1258.

در مخلوطهای حاوی پودر الستیک که به روش تر



 با افزایش درصد پودر الستیک مقاومت کششی،افزوده شده
خشک و عمل آوری شده بعد از پیر شدگی کاهش یافته و در

-Bell, C. A., AbWahab, Y., Cristi, M. E. and
Sosnovske, D. (1994) "Selection of laboratory
aging procedures for asphalt-aggregate
mixtures" (No. SHRP-A-383). Strategic
Highway Research Program.

،مخلوطهای حاوی پودر الستیک که به روش خشک افزوده شده
مقاومت کششی بعد از پیر شدگی با افزودن پودر الستیک افزایش
 که نشان دهنده کاهش تاثیر پیر شدگی بر قیر در حالتی،مییابد
.است که الستیک به روش تر به مخلوط اضافه شده اند

-Buncher, M. S. (1995) "Evaluating the
effects of the wet and dry processes for
including crumb rubber modifier in hot mix
asphalt", Auburn, Alabama; Auburn University.

 مخلوطهای حاوی،برای مخلوطهای پیرشده بلند مدت



پودر الستیک که به روش خشک افزوده شده دارای مقاومت
بیشتری در برابر آسیب رطوبتی نسبت به مخلوط کنترل و

-Cao, W. (2007) "Study on properties of
recycled tire rubber modified asphalt mixture
using dry process", Construction and Building
Material, Vol. 17, No. 1, pp.1011-1015.

.مخلوطهای حاوی پودر الستیک به روش تر هستند
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حسن طاهرخانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9919از دانشگاه علم و صنعت
ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال  9914از دانشگاه تربیت مدرس
تهران اخذ نمود .در سال  9904موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی راه و ترابری از دانشگاه
ناتینگهام انگلستان گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان تحلیل ،طراحی و مصالح روسازی بوده
و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه زنجان است.

حسین بیات ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9919از دانشگاه صنعتی شریف
اردبیلی و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -سازه را در سال  9910از دانشگاه تربیت
مدرس تهران اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان اجرای ساختمان ،مدیریت اجرا و
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن است.

حمید رضا اکبری درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9913از دانشگاه آزاد بیرجند
اخذ نموده و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران راه و ترابری را در سال  9915از
دانشگاه آزاد واحد زنجان اخذ نمود و در حال حاضر مشغول فعالیت در بخش خصوصی در شهر
مشهد است.
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