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چکیده
برای کاهش خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفففتا تی ر

های مختلتی مورد اسفففتتاد

ر شها ،استتاد از مواد ضدعریان شدگی مانند آهک هیدراته
آهک هیدراته در پر ژ ها
تحقیق

قرار میگیرد .یکی از متدا لترین

مواد خانواد آمینها است .مشکالت اجرایی در استتاد از

نیز تاثیر منتی اسففتتاد از افز دنی های ضففدعریان شففدگی مایع باعث شففد ،تا در این

به بررسففی تاثیر اسففتتاد

ازافز دنی پلیپر پیلن )(PP

امکان اسففتتاد از آن به عنوان ماد افز دنی ضففد

عریان شفدگی پرداخته شود .به این منظور نمونه های مختلف آستا تی با مصا ح آهکی گرانیت در درصدهای مختلف (4 2 ،0
درصد) پلی پر پیلن تهیه شدند .آنگا آزمایش کشش غیر مستقیم به ر
سففه

پنج سففیک

 AASHTO T283بر ر ی نمونهها در حا ت یک،

یخ ذ ب انجام شففد .همینین ،آزمایش انرژی آزاد سففیحی بر ر ی قیر پایه

سفنگدانه های مذکور انجام شد تا انرژی آزاد چسبندگی در شرایط مختلف انداز گیری
آمد  ،نشففان داد که اسففتتاد

بررسی شود .نتایج به دست

از  PPباعث بهبود مقا مت مخلوطهای آسففتا تی هم درشففرایط مرطوب

درشفرایط خشفک شفد اسفت .به صفورت کلی میتوان گتت افزایش درصفد ماد  PPتا  4درصد
بهبود مقا مت مخلوط آسفتا تی در برابر خرابی رطوبتی میشفود .همینین ،نتایج ر
میدهد که اصال

اصففال

شففد
هم

زن قیر ،باعث

انرژی آزاد سفیحی نشففان

قیر با  PPباعث افزایش انرژی آزاد چسبندگی میشود ،در نتیجه مقا مت چسبندگی بین قیر سنگدانهها

افزایش مییابد.

واژه های کلیدی :مخلوط آسفالتی ،خرابی رطوبتی ،عریانشدگی ،انرژی آزاد سطحی ،پلی پروپیلن

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی765 )04:

 .1مقدمه

رطوبتی استفاده شده است .روش التمن اصالح شده به صورت
گسترده در تحلیلهای خراب رطوبتی استفاده میشود ،در حالی

خرابی رطوبتی را میتوان به از دست دادن مقاومت و دوام

که روش انرژی آزاد سطحی اخیرا مورد توجه زیاد قرار گرفته

مخلوطهای آسفالتی بر اثر رطوبت ،اطالق کرد .خرابی رطوبتی

است .به عنوان مثال چِنگ ،در قالب رساله دکتری در دانشگاه

در مخلوطهای آسفالتی یک نگرانی عمده به خاطر هزینههای

تکزاس ،مطالعه جامعی بر روی مفاهیم اندازهگیری انرژی آزاد

تعمیر و نگهداری روسازی است .اگرچه خرابی رطوبتی ،از

سطحی و کاربرد آن در روسازیهای آسفالتی انجام داد .او نشان

سالهای بسیار گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است،

داد که میزان کاهش انرژی سیستم در رخداد عریانشدگی در

اما جنبههای بسیاری از این نوع خرابی هنوز ناشناخته باقیمانده

حضور آب با خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی ارتباط

است .امروزه ،به صورت کلی دو روش برای بهبود چسبندگی

مستقیم دارد ] .[Cheng, 2002در گزارشی ،لیتون و همکاران

بین قیر و مصالح سنگی و به تبع آن کاهش خرابی رطوبتی در

به بررسی خرابی رطوبتی با استفاده از اندازهگیریهای انرژی آزاد

مخلوطهای آسفالتی بکار می رود .روش اول استفاده از

سطحی و آنالیز مکانیکی دینامیکی پرداختند [Lytton et al.

افزودنیهای ضد عریانشدگی مایع به منظور بهبود خصوصیات

] .2005آنان یک روش توسعهیافته جدید برای آنالیز نتایج

پیوستگی قیر و چسبندگی قیر و سنگدانه است .مواد ضد

مکانیکی دینامیکی و محاسبه نرخ خرابی ارائه دادند .بیحَسین و

عریانشدگی مایع در واقع فعال سازهای شیمیایی هستند که با

همکاران در پژوهشی انرژی چسبندگی بین سنگدانه و قیر و نیز

تغییر در ساختار قیر باعث بهبود چسبندگی قیر -سنگدانه و

کاهش در انرژی آزاد هنگامیکه قیر از سطح سنگدانه در حضور

سنگدانه

آب عریان میشود ،را با استفاده از مقادیر انرژی آزاد سطحی قیر

میشوند] .[Arabani and Hamedi, 2014روش دوم

و سنگدانه محاسبه کردند ] .[Bhasin et al. 2006همچنین

استفاده از پوشش سطح سنگدانهها با استفاده از موادی است که

در پژوهشی دیگر ،مِسد و همکاران ،در بررسی خرابی رطوبتی

باعث تغییر در خصوصیات سطح سنگدانهها بویژه سنگدانههای

مخلوطهای آسفالتی ،از درک مکانیزمیکه چسبندگی بین قیر-

اسیدی شده و میل آبدوستی این نوع از سنگدانهها کاهش می

سنگدانه ،انرژی آزاد پیوستگی قیر یا ماستیک و گسیختگی مواد

دهد تا در هنگام وارد شدن آب به سیستم قیر -سنگدانه ،شدت

ویسکواالستیک را تحت تاثیر قرارمیدهد ،استفاده کردند

عریانشدگی کاهش یابد .از پرکاربردترین این مواد میتوان به

] .[Masad et al. 2006امروزه روش انرژی آزاد سطحی در

آهک هیدراته اشاره نمود [Moghadas Nejad, Hamedi,

تحقیقات مربوط به مواد آسفالتی به وفور مشاهده

and Azarhoosh, 2012, MoghadasNejad et. al
].2012
این تحقیق سعی دارد ،امکان استفاده از مواد پلیمری را در بهبود

میشود [Kakar et.al, 2016, Hamedi, Nejad and

پوششپذیری

بهتر

قیر

بر

روی

سطح

].Oveisi, 2016

خواص عریان شدگی مخلوط های آسفالتی بررسی نماید .بدین
منظور ،ماده پلی پروپیلن که یکی از در دسترس ترین مواد

 .2مصالح و برنامه آزمایشگاهی

پلیمرها می توانند خصوصیات بازی داشته باشند و استفاده از

 1-2مصالح

پلیمری انتخاب شد .دلیل دیگر استفاده از این ماده این است که
این ماده احتماال می تواند خصوصیات اسیدی قیر را کاهش داده
و چسبندگی بیشتری با سنگدانه های اسیدی که مستعد خرابی
رطوبتی هستند ،ایجاد نماید.
در این تحقیق از آزمایش التمن اصالح شده طبق روش

 1-1-2قیر
در این تحقیق قیر مصرفی از نوع قیر خالص با درجه نفوذ 64/54
میباشد که از پاالیشگاه اصفهان تهیه شد .مشخصات قیر مصرفی
در جدول  8ارائه شده است.

 AASHTO T283و انرژی آزاد سطحی برای بررسی خرابی
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جدول  .1مشخصات قیر پایه مورد استفاده در این پژوهش
ویژگی

چگالی در
52º C

درجه نفوذ
)(dmm

نقطه نرمی
ºC

شكل پذیري
)(cm

درجه اشتعال
)(º C

افت وزنی
)( %

درجه خلوص
)( %

استاندارد

ASTM
D70-76

ASTM
D5-73

ASTM
D36-76

ASTM
D113-79

ASTM
D92-78

ASTM
D1754-78

ASTM
D2042-76

مقدار مجاز

-

07-07

94-20

حداقل 077

حداقل 535

-

-

07-07

0/75

00

20

072

505

7/02

44/2

اسییت تا بتوان تاثیر نوع سیینگدانههای با کانیهای مختلف و با

 2-1-2سنگدانه

حسیاسیتهای مختلف در برابر خرابی رطوبتی را مورد ارزیابی

دو نوع سنگدانه با خصوصیات متفاوت در برابر خرابی رطوبتی

قرار داد .سیینگ آهک یک مصییالح آبگریز اسییت در حالی که

در این پژوهش مورد بررسییی قرار گرفتند .سیینگ آهک که به

سنگ گرانیت ،یک مصالح آبدوست است.

عنوان ییک سییینگدانه مقاوم در برابر خرابی رطوبتی شیییناخته
میشود و گرانیت که به عنوان یک سنگدانه آبدوست و حساس
در برابر خرابی رطوبتی شیناخته میشود ،انتخاب شدند .مصالح
آهکی از معدن روستای خرمآباد واقع در بخش سلفچگان استان
قم اسیتحصیال شید در حالیکه سنگ گرانیت از معدن روستای

در پژوهش حاضیر از دانه بندی پیوسییته ( 0آستر و رویه) آیین
نامه روسازی راههای ایران (نشریه  )190استفاده شد .حدود این
دانهبندی و دانه بندی مورد اسیتفاده در این پژوهش در شکل 8
نشان داده شده است.

صییفرآباد در مجاورت سییایت فردو مورد اسییتفاده قرار گرفت.

 3-1-2پلیپروپیلن

کانیهای تشکیل دهنده این سنگدانهها در جدول  1آورده شده

در این پژوهش اثر پلیپروپیلن ) (PPبا فرمول شییییمیایی –

اسییت .در این جدول ،کانیهای با درصییدهای باال و کانیهایی
که در تعیین آبدوسیتی و آبگریزی سنگدانهها مهم هستند ،ارائه
شیده اسیت .این جدول نشیان میدهد که سنگ آهک عمدتا از
کانی  Caoتشیکیل شده است در حالیکه سنگدانههای گرانیت
عمدتا از  SiO2و  Al2O3تشییکیل شییده اسییت .مشییخصییات
فیزیکی سنگدانه های مورد استفاده در این پژوهش در جدول 9
آورده شییده اسییت .این نتایج از واحدهای کنترل کیفیت معدن
هایی که مصیالح از آنها تهیه شده ،گرفته شده است .دلیل اصلی

– [CH2-CH(CH3)]nبر روی مشخصات رطوبتی مخلوط
اسیفالتی بررسیی شید .پلیپروپیلن از پلیمریزاسیون پروپیلن در
شیرای دما و فشار نسبتا مالیم و در حضور کاتالیست معروف
زیگلر -ناتا انجام میشییود .وجود این کاتالیسییت ،پلیمری به
صورت ایزوتاکتیک را تشکیل میدهد که قادر به متبلور شدن تا
حدود  34درصید میباشید .این ماده در دو درصد وزنی  1و 0
درصد وزن قیر مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده از این نوع سنگدانهها ،درجه آبدوستی متفاوت آنها بوده
جدول  .2مشخصات کانیهای سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش

سنگدانه
سنگ آهک

SiO2
0/1

Al2O3
4/3

Fe2O3
4/9

MgO
8/1

CaO
61/6

گرانیت

70/8

89/9

1/5

4.1

0/5
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حبیب ا ...امیری ،بابک گلچین

جدول  .3مشخصات فیزیکی مصالح سنگی
استاندارد

آزمایش

سنگآهک

گرانیت

حدود آییننامه

وزن ویژه (درشتدانه)
حجمی
موثر

ASTM C 127

ظاهری

1/73

1/68

-----

1/64

1/69

-----

1/61

1/67

-----

وزن ویژه (ریزدانه)
1/75

1/64

-----

حجمی

1/71

1/61

-----

1/68

1/67

-----

وزن ویژه (فیلر)

ASTM D854

1/76

1/77

-----

حداکثر سایش لسآنجلس

ASTM C 131

15

83

حداکثر94

حداکثر جذب آب

ASTM C127

4/1

8/1

1/1

ذرات سوزنی و پولکی

ASTM D 4791

9

3

حداکثر 87

درصد شکستگی

ASTM D 5821

13

38

براساس ترافیک

دوام در برابر سولفات سدیم سدیم

ASTM C 88

1

0

حداکثر 1

موثر

ASTM C 128

ظاهری

برای اضافه کردن این ماده به قیر ابتدا قیر مورد نظر را تا دمای

پلیمر در همزن با سرعت چرخش  1444دور در دقیقه به مدت

 864درجه سانتیگراد گرم کرده تا ویسکوزیته آن کاهش یابد و

 6دقیقه انجام شد .شکل  1تصویر پلی پروپیلن مورد استفاده را

قابلیت اختالط با پلیمر در همزن فراهم شود .اختالط قیر و

نشان می دهد.

شکل  .1دانهبندی مورد استفاده برای سنگدانهها در این پژوهش

شکل  .2تصویر پلی پروپیلن مورد استفاده در این پژوهش.
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طرح اختالط با استفاده از قیر پایه و دو نوع سنگدانه گرانیت و آهک

تعیین درصد قیر بهینه برای هر مخلوط
اصالح قیر پایه با استفاده از دو درصد مختلف پلیمر پلی پروپیلن

اندازه گیری انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه

ساخت مخلوط آسفالتی با قیر پایه و اصالح

در شرای خشک و مرطوب

شده در فضای خالی 5±8%

اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سطحی قیرهای

قراردادن نمونهها در شرای محیطی با یک ،سه

پایه و اصالحشده

و پنج سیکل یخ-ذوب

آزمایش حساسیت رطوبتی بر روی نمونهها به روش التمن اصالحشده
شکل  .3برنامه آزمایشگاهی آزمایشهای انجام شده در این پژوهش

 2-2برنامه آزمایشگاهی
در تهیه نمونهها ،مراحل مختلف شییامل اصییالح قیر ،گرم کردن
مصیییالح سییینگی و قیر ،مخلوط کردن و سی ی س متراکم کردن
مخلوط ها صیورت گرفت .شیکل  9برنامه آزمایشگاهی مربوط

 3-2آزمایش ها
 1-3-2آزمایش حساسیت در برابر خرابی رطوبتی
براساس استاندارد AASHTO T283

به سیاخت و آزمایش نمونههای آسیفالتی را نشیان می دهد .در

آزمایش  AASHTO T283متداولترین آزمایشییی اسییت که

ابتدا ،درصیید قیر بهینه مربوط به قیر پایه برای هریک از مصالح

برای بررسیییی مقاومت مخلوط های آسیییفالتی در برابر خرابی

سنگی تعیین گردید ،س س نمونه های آزمایشگاهی با قیر پایه و

رطوبتی و نیز برای بررسیی تاثیر مواد ضیید عریانشدگی به کار

اصییالح شییده برای انجام تسییت های دیگر اسییتفاده شیید .دلیل

رود .نمونهها در شیرای خشیک و مرطوب در درصد قیر بهینه

اسیییتفیاده از درصییید قیر بهینیه مربوط بییه قیر کنترل در تهیییه

تهیه می شیییوند .قبل از انجام آزمایش اصیییلی تعدادی آزمایش

نمونههای با قیر اصییالح شده این است که معموال درصد پلیمر

برای پییدا کردن تعیداد ضیییربههای الزم برای تراکم نمونههای

تاثیر چندانی روی درصیید قیر بهینه نمی گذارد [Moghadas

اصییلی برای رسیییدن به درصیید حفرات هوای  5±8مورد نیاز

Nejad, Hamedi and Azarhoosh, 2012,
] .Moghadas Nejad et al. 2016از طییرفی ،تغییر در

اسییییت .درصیییید حیفیرات هوا مطییابق بییا اسیییتییانییدارد
 AASHTO T269مشیییخص می شیییود .هنگیامی که تعداد

درصید قیر در نمونههای کنترل و اصالح شده باعث میشود تا

ضییربات مشییخص شییده و نمونه متراکم شییدند ،نمونهها به دو

تحلیل نتایج با مشکل همراه باشد.

گروه نمونههای خشک و نمونههای تحت شرای مرطوب قرار
گرفته تقسییم میشیوند .سی س نمونههایی که تعیین شده اند تا
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حبیب ا ...امیری ،بابک گلچین
تحت شییرای مرطوب قرار گیرند ،تحت شییرای خال قرار داده

مشییترک وجود دارد که با حل همزمان این سییه رابطه ،این سییه

می شییوند تا به میزان درجه اشییباع  %77-14برسییند .نمونههای

مجهول به دسییت میآیند .شییکل  0عکس گرفته شییده از قطره

اشییباع شییده به مدت  86سییاعت در فریزر با دمای  -81درجه

شییکلگرفته مایع آزمایش بر روی سییطح یک نمونه را نشییان

سانتیگراد و در ادامه به مدت  10ساعت در حمام آب با دمای

میدهد.

 64درجه سانتیگراد نگهداری میشوند .بقیه نمونهها در شرای
خشیک نگهداری میشیوند .در این پژوهش برای بررسیی تاثیر

 L S 




سیکل یخ-ذوب انجام شدند .س س نمونه تحت آزمایش کشش

() 0

دقیقتر میاده پلیمری در شیییرای مرطوب نمونهها با  9 ،8و 7
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غیر مسییتقیم قرار می گیرند .نتایج آزمایش به صییورت نسییبت
میانگین مقاومت کشیشیی غیر مسیتقیم نمونههای تحت شرای
مرطوب به میانگین مقاومت کشییشییی غیر مسییتقیم نمونههای
خشک گزارش می شوند .نرخ بارگذاری در این آزمایش  1اینچ
در دقیقه (در حدود  74/1میلی متر بر دقیقه) است.

 2-3-2اندازهگیری مولفههای انرژی آزاد سطحی قیر و
سنگ دانه ها

 L (1  cos  )  2

برای اندازه گیری اجزای انرژی آزاد سطحی قیر در این پژوهش

شکل  .4عکس گرفتهشده از قطره شکلگرفته مایع آزمایش بر

از روش قطره چسیبان استفاده شده است .ابتدا نمونه قیر ما بین

روی سطح نمونه

منبع نور و دوربین قرار داده میشییود .محفظه سیییسییتم کنترل
شرای محیطی را بر اساس دمای مورد نظر تنظیم کرده تا به آن
دما برسد .میکروسرنگ را با مایع آزمایش پر میکنند و نوک آن
را  7میلیمتر باالی سطح نمونه قرار میدهند .یک قطره از مایع
آزمایش را رها کرده تا روی سییطح قیر پخش شییود .باید توجه
شیود که حجم مواد مایع آزمایش رهاشییده روی سطح قیر زیاد
نباشید .پس از گذشیت چند ثانیه قطره شکل ثابتی پیدا میکند.
در این لحظیه ،با اسیییتفاده از دوربین یک عکس از قطره روی
سیطح گرفته میشییود .برای هر مایع آزمایش حداقل سییه نمونه
باید آزمایش و سیییه زاویه ثبت شیییود که میانگین آنها به عنوان
زاویه تماس مورد نظر ثبت میگردد .با انجام آزمایش ذکرشییده
برای هر نوع سینگدانه و یا قیر با سه نوع مایع آزمایش مختلف

همانطور که قبال گفته شییید ،در این پژوهش دو نوع سییینگدانه
مورد اسییتفاده قرار گرفت اسییت .با توجه به اینکه معدن تامین
سینگدانه های مورد اسییتفاده با پژوهشی دیگر یکسان می باشد،
برای تعیین اجزای انرژی آزاد سیییطحی سییینگیدانیههای مورد
اسیییتفیاده در این پژوهش از نتایج آن تحقیق ،اسیییتفاده شییید
] .[Hamedi, 2015قیابل ذکر اسیییت که اجزای انرژی آزاد
سییطحی سیینگدانهها با اسییتفاده از روش جذب همگانی انجام
شده است.

 .3نتایج و بحث
 1-3نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی

میتوان سیییه رابطیه میانند رابطه  8تشیییکیل داد که اندیس L

نتایج مقاومت کششی غیرمستقیم نمونهها در سیکلهای مختلف

نشاندهنده مولفههای انرژی آ زاد سطحی مایع آزمایش است که

یخ-ذوب در شیکل های  7و  6آورده شییده است .همانطور که

معلوم هستند .زاویه تماس نیز از آزمایش قطره چسبان به دست

مشاهده میشود ،مقدار کشش غیرمستقیم نمونههای ساخته شده

میآید .سییه مولفه انرژی آزاد سییطحی قیر با اندیس  Sمجهول

با افزایش تعداد سیکلهای یخ-ذوب کاهش مییابد .کاهش در

هسیتند که اگر سه بار با مایع آزمایشهای مختلف این آزمایش

مقاومت کششی غیرمستقیم نمونهها با افزایش تعداد سیکلهای

تکرار شییود ،سییه رابطه بدسییت میآید که در آنها سییه مجهول

یخ-ذوب را میتوان به از دسیییت دادن چسیییبندگی مخلوط یا
 751فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
پیوستگی قیر ناشی از حضور بیشتر نمونهها در معرض رطوبت

میشیییود کیه مخلوط پس از سییییکلهای یخ -ذوب مقاومت

نسیییبییت داد .همچنین میتوان از داده هییای این دو شیییکییل

باالتری در برابر رطوبت نسبت به نمونههای بدون مواد افزودنی

نتیجه گیری کرد که اضافه کردن ماده پلیپروپیلن ،چسبندگی و

پلیپروپیلن داشیته باشد .این ویژگی برای هر دو سنگدانه آهک

پیوسیییتگی را در مخلوط آسیییفالتی افزایش داده و اجازه جا به

و گرانیت مشاهده شده است.

جایی سیریع قیر را از روی سطوح سنگدانهها نمیدهد و سبب

)ITS (kPa

Mixtures
5 cycle

3 cycle

1 cycle

Uncond

شکل  .5رابطه بین مقاومت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلیپروپیلن در سیکلهای مختلف یخ-ذوب در نمونههای ساخته شده با
سنگ گرانیت

شکل  .6رابطه بین مقاومت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلیپروپیلن در سیکلهای مختلف یخ-ذوب در نمونههای ساخته شده با
سنگ آهک
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مخلوطهای مقاوم تری را در برابر رطوبت فراهم کرده است .به

شیکل  5و  ،1نشان دهنده مقادیر نسبت کشش غیرمستقیم برای

عنوان مثال ،نمونههای سییاخته شییده با سنگ آهک و  0درصد

مخلوط های ساخته شده با پلیپروپیلن در چرخه های مختلف

پلیپروپیلن دارای باالترین مقدار نسییبت کشییش غیرمسییتقیم

یخ و ذوب در مصالح سنگی گرانیت و آهک می باشد .همانطور

( )%31در سیییکل اول میباشیید که این مقدار در پایان سیییکل

که مشییخص اسییت ،مقاومت کشییشییی نمونههای مرطوب از

پنجم به  %10میرسد .نتایج نمودار ها نشان می دهد افزایش در

نمونههای تحت شییرای خشییک به میزان قابل توجهی کم می

تعداد سیکلهای یخ -ذوب ،نسبت کشش غیرمستقیم را کاهش

باشد .این رخداد ،خرابی رطوبتی را در کلیه مخلوطهای آسفالتی

میدهید .کیاهش در مقادیر نسیییبت کشیییش غیرمسیییتقیم در

نشیان می دهد .نتایج اضیافه کردن پلیپروپیلن نشان میدهد که

سییکلهای بین  8تا  9کمتر از کاهش در مقادیر نسییبت کشش

افزودن این میاده در همیه درصیییدهای مورد اسیییتفاده در این

غیرمسییتقیم در سیییکلهای  9تا  7بوده اسییت .دلیل این امر این

پژوهش تاثیر مثبت در مقدار نسییبت کشییش غیرمسییتقیم دارد.

اسیت که افزایش سیکلهای یخ – ذوب ،عریانشدگی قیر را از

اضیافه کردن  1در صد از این ماده ،باعث افزایش قابل توجه در

روی سیییطح سییینگدانه ها افزایش می دهد و باعث میشیییود

مقدار نسیبت کشیش غیرمستقیم شده است .این در حالی است

سنگدانههای عریان شده ،دیگر در باربری شرکت نکنند .به طور

که اثر افزایشیی  0درصد ،در مقایسه با  1درصد افزودنی ،بسیار

کلی میتوان گفت افزودن پلی پروپیلن ،اثر ضیید عریانشییدگی

زیاد نیسیت .این به این معنی است که افزایش بیش از  1درصد

در مخلوط های آسییفالتی از خود نشییان می دهد به طوری که

از این ماده شییاید منطقی نباشیید ،زیرا هزینه های اجرایی را باال

سییبب میشییود نمونه ها پس از سیییکلهای مختلف یخ -ذوب

خواهد برد .همچنین از آنجا که ،سیینگ آهک ،آبگریز و سیینگ

مقاومت باالتری در برابر رطوبت نسبت به نمونههای بدون مواد

گرانیت ،آبدوسییت اسییت .با اسییتفاده از روند اشییکال  5و ،1

افزودنی داشته باشند.

میتوان تشخیص داد که سنگ آهک در مقایسه با سنگ گرانیت

)Tensile Strength Ratio (%

Cycles
Control with 4% PP

Control with 2% PP

Control

شکل  .7رابطه بین نسبت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلیپروپیلن در سیکلهای مختلف یخ-ذوب درنمونههای
ساخته شده با سنگدانه گرانیت
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بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوطهای آسفالتی

)Tensile Strength Ratio (%

Cycles
Control with 4% PP

Control with 2% PP

Control

شکل  .8رابطه بین نسبت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلیپروپیلن در سیکلهای مختلف یخ-ذوب در
نمونههای ساخته شده با سنگدانه سنگ آهک

 2-3نتایج آزمایشهای انرژی آزاد سطحی
 1-2-3نتایج آزمایشهای انرژی آزاد سطحی قیر

اسییدی دارد ،خاصییت شییمیایی این سیطوح اجازه چسبندگی
مناسب بین این دو ماده اسیدی را نمیدهد.
پوششدهی یکی از تواناییهای مایعات در تماس با سطح جامد

نتایج انرژی آزاد کل قیر و اجزای آن با و بدون اسییتفاده از ماده

میبیاشییید که در نتیجه تماس دو ماده که در کنار یکدیگر قرار

پلیپروپیلن در جدول  0آورده شده است .قیر مخلوطی تک فاز

گرفته اند ،بروز میکند .اگرچه این مفهوم از چسیییبندگی معنای

و همگن از مولکولهای مختلفی اسییت که این مولکولها به دو

متفاوتی دارد اما براسیییاس نظر بعضیییی پژوهشیییگران میتواند

دسته کلی قطبی و غیر قطبی تقسیم بندی میشوند .مولکولهای

شرای الزم برای چسبندگی مناسب را فراهم کند .هر چه زاویه

غیرقطبی بییه عنوان ی یک شیییبکییه ی یا حالل برای قرارگیری

تماس کمتر باشد نشان دهنده این است که قابلیت پوشش دهی

مولکولهای قطبی عمل میکنند که این موضییوع سییبب شییکل

آن میاده بهتر اسیییت .از دادههیای جیدول میتوان دریافت که

گیری شیییبکه ای ضیییعیف از ترکیبات قطبی -قطبی میشییود.

اسییتفاده از پلیپروپیلن باعث کاهش در زاویه تماس قیر شییده

مولکولهای قطبی به صییورت یکنواخت در سییراسر فضای قیر

اسیت که میتواند منجر به بهبود پوشش دهی سنگدانهها توس

پخش شیده اند که براساس گرما این پیوندهای ضعیف شکسته

قیر شود.

میشییود و قیر به سییمت تبدیل شییدن به یک سیییال نیوتونی
حرکت میکند .بیشییتر مولکولها و گروههای مولکولی تشییکیل

الف :نتایج اصالح با پلیپروپیلن بر روی جز غیرقطبی انرژی

دهنده قیر خاصییت اسییدی دارند و بر این اساس قیر به عنوان

آزاد سطحی قیر

یک ماده اسیییدی شییناخته میشییود .همانطور که در جدول 0

بیشییتر سیینگدانهها دارای سییطوح با بار الکتریکی میباش یند که

نشیان داده شیده اسیت ،جز اسیدی و بازی قیر خالص 64-54
مییورد اسیییتفییاده در این پژوهش بییه ترتی یب 1/58و 4/08
( )ergs/cm2اسیت .در مورد مخلوطهای آسفالتی ساخته شده
از سییینگدانههای اسی ییدی و قیر ،با فرض اینکه قیر خاصی ییت

باعث ایجاد قطبیت بر روی سیطوحشان میشود .قیر که به طور
عمده از مولکولهای سیینگین وزن هیدروکربن تشییکیل شییده
اسیت ،فعالیت قطبی کمی از خود نشان میدهد .بنابراین نیروی
چسبندگی بین قیر و سنگدانه در این حالت از نیروهای پراکنده

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی757 )04:

حبیب ا ...امیری ،بابک گلچین
ضیعیف تشیکیل شیده است .همانطور که از دادههای جدول 0

پ :نتایج اصالالح با پلیپروپیلن بر روی انرژی آزاد سطحی

مشخص است پلیپروپیلن باعث افزایش در میزان جز غیرقطبی

کل قیر

انرژی آزاد سیطحی کل قیر شیده است .افزایش در میزان مولفه
غیرقطبی انرژی آزاد سیطحی باعث تشکیل پیوندهایی می شود
که به صیورت کواالنسی و غیرقطبی هستند و در حضور آب به
راحتی شکسته نمی شوند.

مقایسه بین نتایج نشان میدهد که افزودن مواد ضد عریانشدگی
پلیپروپیلن باعث افزایش انرژی آزاد سیییطحی کل در قیر مورد
استفاده در این پژوهش شده است .در این پژوهش مشاهده شد
کیه افزودن پلیپروپیلن نیه تنهیا بیاعیث کیاهش در انرژی آزاد

ب :نتایج اصالالالح با پلیپروپیلن بر روی اجزای اسالالیدی و
بازی انرژی آزاد سطحی قیر

سیییطحی قیر نمیشیییونید بلکیه آن را افزایش میدهند که این
افزایش باعث افزایش در انرژی آزاد پیوسیییتگی قیر میشیییود.
انرژی آزاد پیوسییتگی قیر مقدار انرژی الزم برای گسیییختگی با

نتایج ارائه شیده در مورد اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سطحی

سطح واحد در غشای قیری است .مطابق با نتایج به دست آمده،

قیر نشیان میدهد که استفاده از پلیپروپیلن باعث شده است تا

اسییتفاده از پلی پروپیلن باعث شده است تا احتمال رخداد ترک

مولفههای اسییییدی و بازی انرژی آزاد سیییطحی قیر به ترتیب

خوردگی در ماسیتیک آسفالت کاهش یابد .مشابه این نتایج در

کاهش و افزایش یابند .قیر در حالت پایه خصییوصیییات اسیدی

سییایر پژوهشها نیز به دسییت آمده اسییت [Wasiuddin,

دارد که چسبندگی آن با مواد اسیدی مانند سنگدانههای گرانیتی

].2007

را مشیکل می سازد .تغییرات ذکر شده در مولفههای انرژی آزاد
سیطحی قیر باعث کاهش در خصیوصیات اسیدی و افزایش در
خصیوصیات بازی آن میشود که چسبندگی آن با سنگدانههای
اسیدی را افزایش میدهد و مقاومت آن در حضور آب را بهبود
میبخشد.

 2-2-3اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانه
انرژی آزاد سییطحی سیینگدانهها در جدول  7نشییان داده شییده
اسییت .همانطور که انتظار می رفت ،سیینگ آهک که سیینگدانه
بیازی به شیییمار آید ،دارای جز بازی بزرگتری در مقایسیییه با
گرانیت اسیت ،برعکس گرانیت دارای جز اسییدی بزرگتری در
مقایسه با سنگ آهک است.

جدول  .4اجزای انرژی آزاد سطحی قیر پایه و اصالح شده به همراه زوایای تماس آنها با مایعات آزمایش
قیر خالص اصالح شده با

قیر خالص اصالح شده با

2درصد پلیپروپیلن

4درصد پلیپروپیلن
31/51

نوع قیر

قیر خالص

زاویه تماس با آب (درجه)

849/94

37/48

زاویه تماس با گلیسرول (درجه)

17/10

57/70

59/91

زاویه تماس با فرمامید (درجه)

18/90

61/73

67/01

انرژی آزاد کل ()ergs/cm2

80/75

19/55

15/11

انرژی آزاد غیرقطبی ()ergs/cm2

81/06

18/95

10/56

انرژی آزاد قطبی ()ergs/cm2

1/88

1/04

1/06

جز اسیدی انرژی آزاد سطحی ()ergs/cm2

1/58

1/13

8/15

جز بازی انرژی آزاد سطحی()ergs/cm2

4/08

4/69

4/18
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جدول  .5اجزای انرژی آزاد برای دو نوع سنگدانه مورد استفاده در این پژوهش
نوع سنگدانه

انرژی آزاد سطحی کل

جز غیرقطبی

جز قطبی

جز بازی

جز اسیدی

گرانیت

116/33

75/04

113/73

761/10

19/83

سنگ آهک

116/71

31/34

815/61

754/91

87/09

 3-2-3اجزای انرژی آزاد چسبندگی

چسبندگی در حضور آب کمتر باشد رسیدن به حالت با کمترین

بر طبق تحقیقات انجام شیده ،انرژی آزاد چسبندگی مثبت است

انرژی با سیرعت بیشتری رخ می دهد .همانطور که از داده های

و مقادیر مثبت بزرگتر نشییان دهنده اینست که چسبندگی بهتری

جدول مشیاهده میشود استفاده از پلیپروپیلن سبب شده است

فراهم شییده اسییت ] .[Good and Van Oss, 1992نتایج

تا انرژی آزاد چسبندگی قیر و سنگدانه مقداری افزایش یابد که

انرژی آزاد سییطحی چسییبندگی بین قیر و سیینگدانههای مورد

این موضوع به این معناست که میل سیستم برای عریانشدگی و

اسیییتفاده در این پژوهش قبل و بعد از اصیییالح با اسیییتفاده از

رسیدن به حالت پایدار با کمترین انرژی کاهش مییابد .افزایش

پلیپروپیلن در جدول  6آورده شیده اسیت .این نتایج بر اساس

در درصد پلیپروپیلن این میل را کمتر میکند .قدر مطلق مقادیر

اندازهگیریهای ارائه شده در جدول  0و جدول  7با استفاده از

انرژی آزاد جداشدگی در شکل زیر نشان داده شده است .عالوه

رواب ترمودینامیک محاسیییبه شیییدهاند .در همه نمونهها انرژی

بر انرژی آزاد چسیییبنییدگی مقییدار انرژی اولیییه برای رخییداد

آزاد چسبندگی قیر -سنگدانه از مقداری مثبت به مقداری منفی

عرییان شیییدگی هم اهمیت دارد .در واقع در مقدار انرژی اولیه

در حضیییور آب تغییر میکند .این روند از قبل نیز مورد انتظار

برای عریانشدگی برابر با انرژی است که باید برای از بین بردن

بود زیرا آب دارای اجزای انرژی آزاد سییطحی بزرگتری نسبت

انرژی آزاد چسیبندگی قیر-سینگدانه صییرف شود .همانطور که

به قیر میباشد .بنابراین ،هنگامیکه سه ماده قیر ،آب و سنگدانه

مشیاهده میشود استفاده از افزودنیهای پلیپروپیلن باعث شده

در تماس با هم قرار گیرند ،آب انرژی آزاد سییییسیییتم را برای

است تا مقدار انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه به مقدار قابل

رسیییدن به حالت با کمترین سییطح انرژی تغییر میدهد که در

توجهی افزایش یابد .افزایش در مقدار پلیپروپیلن باعث شی یده

واقع عریانشدگی رخ میدهد .هر چقدر مقدار انرژی آزاد

اسییت که این مقدار بیشییتر هم شییود و پتانسیییل عریانشییدگی
کاهش یابد.

جدول  .6انرژی آزاد چسبندگی ()ergs/cm2
نوع سنگدانه

گرانیت

نوع قیر

قیر-سنگدانه

قیر-سنگدانه در حضور آب

قیر پایه

891.80

-891/95

803/10

-898/40

803/16

-890/74

63/87

879/15

-894/80

77/34

854/06

-819/38

66/15

858/96

-817/34

قیر اصالح شده با  1درصد
پلیپروپیلن
قیر اصالح شده با  0درصد
پلیپروپیلن
قیر پایه
قیر اصالح شده با  1درصد

سنگ آهک

پلیپروپیلن
قیر اصالح شده با  0درصد
پلیپروپیلن
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آب-سنگدانه

قیر-آب
77/34

973/18

909/94

66/15

63/87

حبیب ا ...امیری ،بابک گلچین
جدول  .7انرژی مورد نیاز برای رخداد عریانشدگی ()erg/gr
نوع سنگدانه

نوع قیر

مساحت سطح ویژه

انرژی آزاد قیر -سنگدانه

انرژی مورد نیاز برای عریانشدگی یک

سنگدانه ()cm2/gr

س( )ergs/cm

گرم از سنگدانه ()erg/gr

891/80

9137056/756

803/10

0117081/673

803/16

0143853/651

879/15

0393436/813

854/06

7058509/576

858/96

7744033/151

2

قیر پایه
قیر اصالح شده با  1درصد
گرانیت

پلیپروپیلن

11144

قیر اصالح شده با  0درصد
پلیپروپیلن
قیر پایه
قیر اصالح شده با  1درصد
سنگ آهک

پلیپروپیلن

91844

قیر اصالح شده با  0درصد
پلیپروپیلن

فاکتور تعیین کننده در عریانشدگی میزان انرژی مورد نیاز برای

بر اسییاس داده های جدول  ،5مشییاهده می شییود افزودن پلی

گسییختگی قیر از روی سیطح سینگدانهها میباشد .برای تعیین

پروپیلن به قیر ،مقدار انرژی مورد نیاز برای عریانشیییدگی را

این انرژی باید انرژی آزاد چسبندگی-قیر سنگدانه که واحد آن

افزایش می دهید .ضیییمنیا بیا افزایش مقدار افزودنی از  1به 0

انرژی در واحد سطح ( )ergs/cm2است در سطح تماس قیر-

درصیید ،مقدار انرژی مورد نیاز برای عریانشییدگی در مصییالح

سینگدانه ضیرب شود .سطح تماس قیر-سنگدانه در واقع همان

آهکی افزایش می یابد ،در حالی که افزایش مقدار افزودنی از 1

مسییاحت سییطح ویژه سنگدانهها میباشد که سطح تماس قیر-

بیه  0درصییید ،مقدار انرژی مورد نیاز برای عریانشیییدگی در

سنگدانه است.

مصییالح گرانیتی را افزایش نمی دهد .این نشییان میدهد افزایش

براسیاس دادههای ارائه شیده در جدول 6و با اسییتفاده از سطح
ویژه سینگدانه های گرانیتی و سیینگ آهک مورد استفاده در این
پژوهش ،مقدار انرژی مورد نیاز برای عریانشدگی در جدول 5
ارائه شییده اسییت .همانطور که از دادههای این جدول مشخص
است مقدار انرژی بزرگتری برای عریانشدگی سنگدانهها از قیر
در نمونههای ساخته شده با سنگدانه آهکی مورد نیاز است .این
روند نشاندهنده این است که احتمال رخداد عریانشدگی در
نمونههای سییاخته شییده با سیینگدانه سیینگ آهک کمتر اسییت.
همچنین ،استفاده از پلیپروپیلن باعث شده است تا میزان انرژی
مورد نیاز برای عریانشیدگی نسبت به نمونههای ساخته شده با
قیر پایه افزایش یابد .این مسیییئله باعث میشیییود تا این انتظار
وجود داشییته باشیید که اسییتفاده از پلیپروپیلن باعث مقاومت
بیشتر قیر در برابر جدا شدن از روی سطح سنگدانه شود.

بیشیییتر مقدار افزودنی لزوما شیییرای بهتری را از لحان عریان
شییدگی به وجود نمیآورد ،بلکه اندرکنش بین نوع سیینگدانه و
درصید افزودنی بر روی انرژی مورد نیاز در عریانشدگی تاثیر
دارد.

 .4جمعبندی
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راحتی گسیخته نمیشوند بهبود یابد و مقاومت مخلوط آسفالتی
.در برابر رطوبت بهبود یابد

آزاد سیطحی و کاهش در مولفه اسییدی انرژی آزاد سطحی قیر
 این موضوع باعث افزایش خصوصیات بازی قیر می.شده است
شیییود کیه این عوامیل بیاعث چسیییبندگی بیشیییتر بین قیر و

 پلیپروپیلن بیاعث افزایش انرژی آزاد سیییطحی کل در قیر-5
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آزمایش را افزایش میدهد و جداشیییدگی قیر از واحد سیییطح
.سنگدانه را سختتر میکند
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حبیب ا ...امیری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  8931از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مراغه و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران  -راه و ترابری را در سال  8937از دانشگاه دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهر اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه وی تکنولوژی آسفالت است.

بابک گلچین ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  8953از دانشگاه ارومیه و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران  -راه و ترابری را در سال  8918از دانشگاه علم وصنعت ایران اخذ
نمود .وی در سال  8939موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران  -راه و ترابری از دانشگاه یو اس ام مالزی
گردید .زمینه پژوهشی مورد عالقه ایشان تکنولوژی آسفالت بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه
استادیاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر است.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی718 )04:

