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-1چکیده فارسی
امروزه با توجه به توسعه سریع حمل و نقل و تمایل به افزایش بار ترافیکی  ،نیاز روز افزون به ارتقاء سطح کیفیت راه ها ی کشور
احساس می شود  .افزایش طول عمر  ،کاهش آالیندگی  ،کاهش مصرف سوخت  ،کاهش مشکالت اجرا از پارامتر های قابل توجه
در یک توسعه پایدار میباشد  ،تکنولوژی آسفالت گرم ( ) WMAبه همراه ساسوبیت نتایج قابل توجهی را ارائه کرده است  ،حال
ترکیب ساسوبیت به همراه افزودنی مورد توجه دیگری از خانواده پلیمر به نام استایرن -بوتادین – استایرن (  )SBSو تاثیر توأم
ا ین دو بر خاصیت میرایی مورد توجه این گزارش می باشد ،اثر این دو افزودنی به عنوان افزایش و کاهنده کندروانی قیر مشهود
است ؛ حال با توجه به اختالط درصدهای متفاوت از این دو افزودنی و بررسی عکس العمل نمونه ها در دما  55-55-5درجه
سانتیگراد نتایج آزمایشات کشش غیر مستقیم نشان می دهد که افزایش انرژی شکست با توجه به کاهش دمای اختالط تحقق
یافته است.
کلمات کلیدی  :انرژی شکست  ،آزمایش کشش غیر مستقیم  ،ساسوبیت ،استایرن -بوتادین – استایرن
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-2مقدمه
آسفالت گرم یک سطح انعطاف پذیر بر پایه قیر طبیعی و مخلوط سنگی برای ما فراهم میسازد با در معرض گذاشتن مخلوط
آسفالتی گرم در برابر ترکهای حرارتی ،شیار شدگی ،حساسیت در برابر رطوبت متوجه میشویم که افزودنی های مورد استفاده
باعث ارتقا پارامتر های ذکر شده و در نتیجه افزایش طول عمر خستگی ،مقاومت در برابر بارهای ترافیکی سنگین می گردد
) yilmaz and Ertugrul, 2013(.
تکنولوژی مخلوط آسفالتی گرم یکی از پر کاربردترین مخلوط ها بشمار می آید چون توانسته با کاهش 03-03درجه سانتیگراد
دمای اختالط و کاهش  %03در مصرف سوخت به نسبت مخلوط آسفالتی گرم باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای
گلخانه ای گردد(zhao and Gro, 2012) .
تکنولوژی مخلوط آسفالتی به همراه ساسوبت نقش مهمی در کاهش تولید گاز گلخانهای دارد نتایج کاهش این آالیندگی ها به
صورت  53-03درصد کاهش دی اکسید کربن  %53 ،کاهش دی اکسید سولفور و  53-03درصد کاهش مونواکسید کربن و
کاهش  55-53درصدی گرد غبار را به همراه دارد (capito et al, 2012) .
حال با توجه به اینکه پلیمر به طور کلی باعث ارتقا خواص قیر می گردد اما مشکالتی همچون هزینه اولیه زیاد ،پیری زودرس در
مخلوط آسفالتی می گردد باید بررسی های اثر توام این دو افزودنی را برای ایجاد یک مخلوط آسفالتی با ظرفیت جذب انرژی
بیشتر به نسبت نمونه بکر خود مورد تحلیل قرار داد (zhu et al, 2014).
آزمایش عملکردی ساده کشش غیر مستقیم با توجه به اینکه امکان محاسبه انرژی تلف شده را در ماده ایجاد میکند و این انرژی
قابلیت ارتباط با انرژی شکست را ایجاد میکند و شرایط را برای مقایسه و تعیین درصد مورد نیاز افزودنیها برای ایجاد طرح
اختالط بهینه را فراهم میسازد).(Zhu et al, 2014
 -3مواد و روش تحقیق :
 :1-3قیر:
قیر مورد استفاده در این گزارش تهیه شده از شرکت قیر آکام با درجهنفوذ  03-03که مطابق با قیر  PG 58-22می باشد .

استاندارد های قیر آکام مطابق با جدول شماره  0میباشد .
 -1جدول مشخصات قیر  06-06شرکت قیر آکام
مشخصات

روش آزمایش

1/81-1/80

ASTM-D-71,D3289

توضیحات

08/08

ASTM-D-5

نقطه نرم شدگی

()ᵒc

94/60

ASTM-D-36

تورق@ 55درجه سانتیگراد  5سانتیمتر  /مینیمم

)(cm

188mim.

ASTM-D-113

از دست دادن حرارت

)(Wt%

8/2 xa .

ASTM-D-6

وزن مخصوص@ 55درجه سانتیگراد
ضریب نفوذ@ 55درجه سانتیگراد

()gk/m2

033گرم55.

افت ضریب نفوذ پس از حرارت

)(%

28 xa .

ASTM-D-5

نقطه اشتعال

()ᵒc

268 xa .

ASTM-D-92

)(Wt%

44/8mim.

ASTM-D-2042

44/6mim.

ASTM-D-4

2/8 xa .

DIN-EN 12606-1

منفی

* T.O.H.S.A.A.035

حاللیت در T.C.E
محتوای قیر طبیعی در 5CS

محتوی موم( واکس)

)(Wt%

آزمون SOPT
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 2-3افزودنی :
 1-2-3ساسوبیت :

ساسوبیت یک مادۀ اورگانیک برای افزودن به قیر طبیعی است در ( Chemical Abstract Service ) CASدر شمارۀ 0882-09-2
توسط شرکت ساسول به ثبت رسیده است این مادۀ واکس سنتتیک از یک زنجیرۀ طوالنی هیدروکربنی
با فرمول
آلیفاتیک از روند تولید زغالسنگ به گاز تولید شده است  (Hamzeh et al, 2012).و باعث کاهش کند روانی قیر در دمای اختالط
با سنگ دانه ها و تراکم بهتر مخلوط آسفالتی میگردد ،مکانیزم ساسوبیت به علت داشتن یک زنجیرۀ طوالنی هیدروکربنی در
حدود  53 -005حلقه زنجیری به نسبت یک قیر طبیعی که دارای  55-55اتم کربن زنجیره کربنی بیشتری دارد ،پس از ترکیب
حلقه های کربنی باعث افزایش محدوده پالستیک و دمایذوب میگردد.اهمیت استفاده از ساسوبیت کاهش کندروانی  ،کاهش
دمای اختالط و آالیندگی و در نتیجه افزایش کارایی قیر در مخلوط آسفالتی میباشد (carmen rubio et al, 2012).
.این واکس در دمای باالی  005درجه سانتیگراد به همراه قیر حل شده و یک ساختارجدید از خود تولید می کنند این ساختار
باعث افزایش استحکام و مقاومت در برابر تغییر شکلها می گردد ساسوبیت دارای نقطه ذوب  06درجه سانتیگراد و دارای محدودۀ
ذوب  005 -03درجه سانتیگراد می باشد و میتوان به صورت همزمان در هنگام چرخه تولید مخلوط آسفالتی به قیر اضافه
میگردد(yiqui and Lei, 2012).
 2-2-3استایرن-بوتادین-استایرن

استایرن-بوتادین-استایرن یک پلیمر آشنا و پر کاربرد از دهه  03میالدی به صورت یک افزودنی قابل اطمینان در زمینه کنترل
تغییر شکل های دائمی ناشی از بارگذاری و شرایط محیطی می باشد با خاصیت االستومتر  -ترمو پالستیکی میباشد ،رشتههای
پلی استایرن با رفتار ترموپالستیکی و پلی بوتادینها با رفتار االستیکی خود هستند که باعث کنترل این تغییر شکلها و انعطاف
پذیری در دمای باال و پایین میگردند) yilmaz and Ertugrul, 2013).
اختالط این نوع پلیمر با قیر توسط دستگاه برش تحت شرایط خاص به صورت  5533دور در دقیقه در دمایی  063-003درجه
در مدت زمان  03دقیقه انجام می گیرد.
 3-3دانهبندی :

مصالح سنگی بخش کلی مخلوط آسفالتی ما را در بر می گیرد ،صالحیت استفاده از دانه های  ،اندازه و درصد های استفاده از
مصالح سنگی در مقاومت مخلوط آسفالتی نقش مهمی را بازی می کنند ،طبق آیین نامه روسازی راه ایران ( نشریه  ) 505مصالح
طبقهبندی شده در گروه شماره  5از سری دانهبندی پیوسته تهیه شده و جداول شماره  5و  0نشان دهنده صالحت و طبقه بندی
مصالح می باشد .
 -2جدول آزمایشات کیفیت مصالح سنگی
مشخصات نمونه

درصد افت وزنی در مقابل سایش به روش
لس آنجلس

درصد شکستگی مصالح روی
الک شماره 5

تعیین تورق و طویل دانه ها

مشخصات آیین نامه

AASHTO – T96

AASHTO – TB182

AASHTO – B 812

شن 01-05

دور دستگاه  533در دقیقه

 50درصد

در دو جبهه

033

پهن

50

دراز

00

شن 05-0

دور دستگاه  533در دقیقه

 51درصد

در دوجبهه

033

پهن

03

دراز

05

ماسه 0-3

-

---

---

---

--

---

------

---

فیلر

----

----

----

---

---

----

----

----
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 -3جدول دانهبندی

 4-3تهیه نمونه :

نمونه ها در  0سری  00تایی مطابق استاندارد مارشال و توسط دستگاه تراکم چرخشی تهیه شده است شرایط در کلیه نمونه ها
یکسان در جدول شماره  5نشان داده شده است .
-4جدول نمونه ها
دمای تراکم

دمای اختالط

واکس

پلیمر

نوع

قیر

دمای آزمایش
درجه سانتیگراد

053-003
053-003

170-180
170-180

-

3%
4%

0
5

60-70

55 - 55 - 5

053-003
053-003
053-003
053-003
053-003
053-003

170-180
170-180
140-130
140-130
140-130
140-130

1%
1%
2%
2%
3%
3%

3%
4%
3%
4%
3%
4%

003-053
003-033
003-033

003-063
110-120
110-120

2%
3%

-

نوع افزودنی
پلیمر
SBS

0
5
5
0
0
6

60-70

55 - 55 - 5

پلیمر و واکس

1
03
00

60-70

55 – 55 – 5

واکس

 5-3بررسی آزمایش کشش غیر مستقیم

بررسی رفتار خستگی بتن آسفالتی به طور گسترده از دهه  03برای طراحی روسازی انعطاف پذیر از آزمایش عملکردی ساده
کشش غیر مستقیم استفاده می شود در این تحقیق آزمایش کشش غیر مستقیم بر طبق استاندارد  AASHTO – T283انجام
4
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گرفته است نمونه استوانه ای به صورت قطری بارگذاری می شود  ،اعمال بار به صورت عمودی و تا زمان شروع ترک ها و ایجاد
تغییر شکلهای در نتیجه شکست نمونه به طول میانجامد.
انرژی شکست به انرژی پتانسیل مورد نیاز برای ایجاد ترک در مخلوط آسفالتی گفته می شود  .در واقع سطح زیر نمودار تنش –
کرنش به بررسی ترک های حاصل از آزمایش کشش غیر مستقیم می پردازد ؛ انرژی شکست برای ایجاد واحدی برای بیان ترک
خوردگی نمونه آسفالتی تعریف می گردد .انرژی تا لحظه شکست در واقع برابر سطح زیر منحنی تنش -کرنش تا میزان بار
شکست حداکثر در نمودار می باشد بار گذاری تا لحظه شروع ترک افزایش پیدا می کند.
 p ،NKبار اعمال شده بر حسب  NKقیر مکان بر حسب  mmثبت می گردد .
انرژی شکست را با و بر حسب

 -5بار گذاری نمونه استوانه ای توسط دستگاه کشش غیر مستقیم

-0نمودار تنش -کرنش حاصل از آزمایش کشش غیر مستقیم

 -4یافته ها :
نتایج حاصل از آزمایش کشش غیر مستقیم پس از محاسبه سطح زیر نمودار تنش – کرنش که حاکی از مقدار جذب انرژی در
مخلوط آسفالتی ( میرایی ) میباشد جهت تحلیل در بند های ذیل بکار گرفته شده است .
 1-4نتایج حاصل از آزمایش کشش غیر مستقیم در دمای  5درجه سانتیگراد

نمودار شماره  0نشان دهنده مساحت زیر نمودار تنش-کرنش یا همان انرژی شکست میباشد ،قابل توجه است نمونه های دارای
افزودنی پلیمر نسبت به نمونه های ترکیبی واکس و ساسوبیت از شاخص باالتری برخوردار هستند،که نشان دهنده تاثیر ساسوبیت
در دمای پایین که باعث تردی مخلوط آسفالتی میباشد شرایط آزمایش در دمای  5درجه باعث کاهش انرژی شکست در مخلوط
آسفالتی می گردد که به نوع خود معیار خوبی برای ارزیابی خستگی نمیباشد و تنها شاخص خوبی برای بررسی ترکهای حرارتی
میباشد،اما نمونه هایی مورد توجه هستند که دمای اختالط پایینتر و مقدار جذب انرژی بهتری نسبت به نمونه بکر خود دارند.
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-0نمودار انرژی شکست در دمای  5درجه سانتی گراد

 2-4نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم در دمای  25درجه سانتیگراد

نمودار شماره  6نشان دهنده مقدار انرژی شکست نمونه ها در دمای  55درجه سانتیگراد میباشد  ،نتایج حاصل امکان تحلیل
رفتار خستگی مخلوط آسفالتی را فراهم می سازد  ،با توجه به اینکه کاهش دمای اختالط یکی از موارد مورد نظر استفاده از
ساسوبیت میباشد نمونه  5با کاهش  05-03درجه دمای اختالط و رشد  06.51درصدی نسبت به نمونه بکر از خود نشان داده
است .

-6نمودار انرژی شکست در دمای  55درجه سانتی گراد

 3-4نتایج آزمایشش کشش غیر مستقیم در دمای  45درجه سانتیگراد

نمودار شماره  1نشان دهنده انرژی شکست در دمای  55درجه سانتیگراد می باشد در دمای مذکور به طور کلی به موضوع شیار
شدگی در مخلوط آسفالتی میپردازد رشته هایی پلیمر  SBSاز تغییر وضعیت جدی در مخلوط آسفالتی جلوگیری کرده و باعث
افزایش طول عمر خستگی در مخلوط آسفالت میگردد ،نتایج نشان میدهد وضعیت جذب انرژی در نمونه های حاوی پلیمر به
نسبت نمونه های ترکیبی از شاخص کمتری برخوردار هستند نتایج نشان داده است که نمونه شماره  5از نظر انرژی شکست و
دمای اختالط بهینه بوده و به نسبت نمونه بکر خود  %05رشد میرایی داشته است.

-1نمودار انرژی شکست در دمای  55درجه سانتی گراد
6
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 نتیجهگیری.5
 درجه سانتیگراد دمای53  مشخص گردیده با بکارگیری ترکیب توأم واکس و پلیمر در تهیه مخلوط آسفالتی منجر به کاهش-0
. تولید آسفالتی پلیمری می گردد
 واکس منجر%5  پلیمر و%0  مشخص نمود که طرح اختالط حاوی55  و،55 ،5  دمای0  نتایج آزمایش های صورت گرفته در-5
.  و نیز حفظ سطح انرژی شکست در مقایسه با حالت پلیمر تنها شده است003 c  به005cبه کاهش دمای اختالط از
%0  ترکیب،  و لحاظ نمودن معیار های خستگی در این محدوده دمایی، 55c  بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاه در دمای-0
 این موضوع می تواند در.  واکس بهترین نتیجه را به لحاظ میزان عمر خستگی از نتیجه انرژی شکست دارا می باشد%0 پلیمر و
.  مدنظر قرار گیرد55c مناطق با عبور و مرور زیاد و دمای میانگین سالیانه حدود
 که مالکی برای بررسی رفتار مخلوط آسفالتی در مواجه با بروز ترک های حرارتی5 c  نتایج آزمایشهای صورت گرفته در دمای-5
 واکس هم منجر به کاهش دمای تولید و هم منجر به افزایش انرژی%5  پلیمر و%0  مشخص نمود که مجدداً ترکیب،است
شکست می گردد
 واکس و نزدیکی مقدار انرژی%5  پلیمر و%0  بدلیل بکارگیری5  نمونه،  که دمای بروز خرابی شیار شدگی است55c  در دمای-5
. شکست به سایر نمونه های مورد آزمایش است و نمونه بهینه انتخاب می گردد
 پارامتر انرژی شکست که این میزان تغییر در دمای%03  شاهد افزایش،  بعنوان نمونه بهینه5 در صورت انتخاب نمونه شماره-0
.  می باشد،  که در دمای مد نظر برای ارزیابی عمر خستگی است55c
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