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 چکیده :

ه در روسازی ک رویهکه در مورد الیه گردد خصوصیت چقرمگی به قابلیت جذب انرژی ماده قبل از ایجاد ترک )شکست( برمی

مگی مخلوطهای آسفالت به همراه دو افزودنی واکس ) تعیین چقرکند. د، اهمیت بیشتری پیدا میباشتماس مستقیم با تایر می

ساسوبیت به عنوان یک روان کننده  تحقیق می باشد.استایرن ( مورد بررسی این  –بوتادین  -ساسوبیت ( و پلیمر ) استایرن

افزودنی  به عنوانتکنولوژی آسفالت نیمه گرم می گردد و همزمان از قیر پلیمری نیز  درباعث کاهش دمای تولید آسفالت 

بر پایه استاندارد مارشال تهیه و تحت آزمایش مورد نظر، مخلوطهای آسفالتی شده است. استفاده بهبود عملکرد آسفالت، 

 توسعهباعث  مواد ویسکوز  ر بر چقرمگیکشش غیر مستقیم مورد آزمایش قرار می گیرند. دما به عنوان یک پارامتر تاثیرگذا

حاصل از آزمایش نشان داده است که ترکیب  گردید. نتایجدرجه سانتیگراد  55و  55، 5 همحدود 3آزمایش در دفعات انجام 

 .گردیده است در نمونه های ترکیبی بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی و افزایش شاخص چقرمگی منجر به ها مذکورافزودنی

انرژی شکستچقرمگی ، کشش غیر مستقیم ، ساسوبیت ،  واژه کلیدی :  
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 مقدمه :

مخلوطهای آسفالتی با توجه به پیشرفت تکنولوژی ّو تمایل به افزایش توان ناوگان حمل و نقل جاده ای دستخوش تغییرات زیادی 

تحول بزرگی در راستای کاهش گازهای   5005بوده است ساسوبیت به عنوان یک افزودنی از نوع  واکس به طور جامع از سالهای 

آسفالت به همراه داشته است ، تکنولوژی آسفالتهای نیمه گرم با توجه به روشهای متعدد گلخانه ای و همچنین دمای تولید 

در مصزف سوخت شده و کاهش  %30ر می گیرد این افزودنی باعث کاهشافزودنی ساسوبیت در صنعت بیشتر مورد استفاده قرا

عنوان یک ماده سبز ، دوست با طبیعت در  علت ساسوبیت به ندرجه سانتیگرادی در مخلوط آسفالتی می گردد  و به ای 30-50

  zhao and Gro),  ( 2012 استکنفرانس توکیو نامگذاری شده 

 

ای دارد نتایج  کاهش این آالیندگی ها به تکنولوژی مخلوط آسفالتی به همراه ساسوبت نقش مهمی در کاهش تولید گاز گلخانه

درصد کاهش مونواکسید کربن و  50-00کسید سولفور و کاهش دی ا %50درصد کاهش دی اکسید کربن ،  50-30صورت 

 (capito et al, 2012)درصدی گرد غبار را به همراه دارد  55-50کاهش 

استایرن به عنوان یک افزودنی پلیمری محبوب بین تولید کنندگان آسفالت می باشد ،این افزودنی با توجه به -بوتادین-استایرن

حال با توجه به اینکه پلیمر .در برابر حرارت میباشدایی کاهش حساسیت مخلوط آسفالتی انپالستیک خود تو -خواصیت االستو

به طور کلی باعث ارتقا خواص قیر می گردد اما مشکالتی همچون هزینه اولیه زیاد ،پیری زودرس در مخلوط آسفالتی می 

نه با ظرفیت جذب انرژی بیشتر به نسبت نمو گردد باید بررسی های اثر توام این افزودنی را برای ایجاد یک مخلوط آسفالتی

 ( zhu et al , 2014)م بکر خود مورد تحلیل قرار دهی

ه تغییر چقرمگی یکی از خواص ماده میباشد که باعث درک بیشتر از طول عمر ماده می گردد ، قابلیت جذب انرژی با توجه ب

روجی کشش غیر مستقیم به خ با استفاده از آزمایش رسی چقرمگیشکل و بدون ایجاد ترک در نمونه ایجاد شود. برای بر

رژی شده از ماده می باشد و به آن ان بتغییر مکان می پردازیم ، مساحت زیر نمودار مقدار انرژی جذ –آزمایش که نمودار بار 

 شکست نیز  کفته می شود.

پذیر مورد استفاده قرار ی انعطافهایسازروای برای طراحی سازه 0690گسترده ای از دهه  به طورمستقیم آزمایش کششی غیر

و نتیجه آزمایش برای تعیین مقاومت  شودیمقطری بارگذاری  به صورتای گرفته است. در این آزمایش یک نمونه استوانه

 گیرد. در این تحقیق آزمایش کشش غیر مستقیم بر طبق استانداردی آسفالتی مورد استفاده قرار میهامخلوطکششی 

AASHTO T283-03  .انجام گرفته استZhu et al, 2014).( 

 ش تحقیق. رو2

 : مواد 2.2

 قیر : . 2.2.2

یوسته پیوند کند که مصالح سنگی را به صورت یک حجم پقیر در مخلوط بتن آسفالتی به عنوان یک عامل چسباننده عمل می

باشد. ه به دما میصوصیات رفتاری فیزیکی آن وابستدهد. قیر یک ماده با رفتار ویسکواالستوپالستیک است که مقاومت و خمی

که برخی از ویژگی های آن در جدول  باشد،می  00/90قیر مصرفی مورد استفاده در این تحقیق، قیر خالص با درجه نفوذ 

  ( مشخص شده است .0شماره )
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00/09قیر  خصوصیات  روش آزمایش 

گراددرجه سانتی 55وزن مخصوص در   03/0 ASTM D-

70 

گراددرجه سانتی 55درجه نفوذ در   95 ASTM D-5 

گراد(نقطه نرمی )درجه سانتی  55 ASTM D-

36 

گراددرجه سانتی 55انگمی در   005 ASTM D-

113 

-ASTM D 305 نقطه اشتعال

92 

-ASTM D 300 نقطه احتراق

70 

  0شماره   –جدول 

 

ساسوبیت :. 2.2.2  

رار گرفته کشور آلمان به تولید رسیده و تاکنون در کشورهای زیادی نیز مورد استفاده قمحصولی است که برای اولین بار در 

پسترو -است. ساسوبیت یک واکس سینتتیکی است که در روند تبدیل زغال سنگ به گاز از طریق فرایند فیشر شود. تولید می 

گراد، در حضور درجه سانتی 580تا  080ای سنگ یا گاز طبیعی همراه با آب در دمواکس فیشرتروپس از حرارت دادن زغال

ربن ساسوبیت در باشد. طول مولکولی هیدروکشود. این واکس یک واکس هیدروکربن آلیفاتیک ترکیبی میکاتالیزور تولید می

باشدمی بزرگتری برخوردار محدوده ازقیر  نسبت به  

(hamzeh et al ,2012) 

د به همراه قیر حل شده و یک ساختارجدید از خود تولید می کنند این ساختار درجه سانتیگرا 005این واکس در دمای باالی 

درجه سانتیگراد و محدودۀ  98باعث افزایش استحکام و مقاومت در برابر تغییر شکلها می گردد ساسوبیت دارای نقطه ذوب 

د مخلوط آسفالتی  به قیر اضافه توان به صورت همزمان در هنگام چرخه تولیدرجه سانتیگراد می باشد و می 005 -00ذوب 

 (yiqui and Lei, 2012)گرددمی

  

ناستایر –بوتادین  -استایرن. 2.2.2  

 میالدی به صورت یک افزودنی قابل اطمینان در زمینه کنترل 90استایرن یک پلیمر آشنا و پر کاربرد از دهه -بوتادین-استایرن

باشد، یترمو پالستیکی م  -یطی می باشد با خاصیت االستومتر تغییر شکل های دائمی ناشی از بارگذاری و شرایط مح

نترل این تغییر شکلها ها با رفتار االستیکی خود هستند که باعث کهای پلی استایرن با رفتار ترموپالستیکی و پلی بوتادینرشته

دور در  5500قیر با دستگاه برش با گردند  شرایط خاص اختالط این نوع پلیمر با و انعطاف پذیری در دمای باال و پایین  می

    دقیقه انجام می گیرد. 30درجه در مدت زمان  000-080دقیقه در دمایی 
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   ( yilmaz and Ertugrul, 2013) 

سنگدانه ها :. 2.2.2  

ی سنگتر مصالح شود. ساختار مقاومهای بتن آسفالتی را شامل میحجمی مخلوط %85تا  05وزنی و   %65تا  60مصالح سنگی 

شخص شده شود. مهای بتن آسفالتی با مقاومت باال در مقابل تغییر شکل ناشی از بارگذاری تکرارشونده منجر میبه مخلوط

مسلم است  های بتن آسفالتی دارد. واضح وتوجهی روی مقاومت و عملکرد مخلوطبندی تأثیر قابلاست که مصالح سنگی و دانه

الح سنگی مورد گذارد. مصطور قابل توجهی روی عملکرد روسازی بتن آسفالتی تأثیر می ها بهکه خصوصیات فیزیکی سنگدانه

ت اجزا بار بر استفاده برای تهیه مخلوط بتن آسفالتی باید تمیز و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد. ماسه و مصالح سنگی درش

 5بندی شده در گروه شماره ( مصالح  طبقه 535نشریه  ،طبق آیین نامه روسازی راه ایران )باشند. های آسفالتی میدر مخلوط

( مشخص شده است5، منحنی دانه بندی در جدول شماره )بندی پیوسته تهیه شد است از سری دانه  

 

 

 

( 5) ارهجدول شم  

 

:نمونه ها . 2.2  

 ه تقسیم شدهافزودنی به سه دستورد استفاده در این مقاله برای بررسی تغییرات و مشخص شدن تاثیر توام این دو نمونه های م

مونه های استایرن ( استفاده شده و گروه دوم ن -بوتادین -پلیمر ) استایرن است ، در مرحله اول  نمونه هایی که به تنهایی از

 غییر وضعیتترکیبی و در آخر نمونه هایی که به تنهایی از واکس ) ساسوبیت ( به کار رفته شده و نمونه شاهد برای کنترل ت

( تهیه شده است .3ها به صورت جدول به شماره ) نیز لحاظ شده است .نمونه  
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 دمای آزمایش نوع افزودنی

 درجه سانتیگراد

 دمای تراکم دمای اختالط واکس پلیمر نوع قیر

  پلیمر

5 - 55 - 55  

 

00-90  

 

0 

5 

 

3%  

5%  

- 
- 

 

080-000  

080-000  

030-050  

030-050  

 

 

 پلیمر

 و

 واکس

 
 

 

5 - 55 - 55  

 

 
 

00-09  

3 

5 

5 

9 

0 

8 

3%  

5%  

3%  

5%  

3%  

5%  
 

0%  

0%  

5%  

5%  

3%  

3%  
 
 

080-000  

080-000  

050-030  

050-030  

050-030  

050-030  

030-050  

030-050  

000-050  

000-050  

000-050  

000-050  
 

55 -55 – 5 نمونه شاهد  00-90  6 
 

- 
 

- 

 

080-000  

 

050-030  

  واکس

5 – 55 – 55  

00-90  

00 -90   

00 

00 

- 

- 

5%  

 3%  
 

050-000  

050-000  
 

000-000  

000-000  

 

(3جدول شماره )  

 

آزمایشش کشش غیر مستقیم :. 2.2  

ای تا توانهآزمایش کشش غیرمستقیم بصورت اعمال بار عمودی با نرخ تغییرشکل قائم ثابت در امتداد محور قطری نمونه اس

شگاه انجام نظور ارزیابی خصوصیات شکست آسفالت در آزمایپذیرد. انجام این آزمایش بطور معمول بمزمان شکست صورت می

ام این کششی حاصل از انج تغییرشکل( و مقاومت -گردد. در حقیقت دو پارامتر انرژی شکست )مساحت زیر منحنی بارمی

قیم دسترسی خوردگی توسط آزمایش کشش غیرمستشوند. بمنظور بررسی ترکآزمایش بعنوان حدود گسیختگی شناخته می

. انرژی باشدبه پارامترهای مقاومت کششی غیرمستقیم، انرژی شکست کل و انرژی شکست تا لحظه شکست ضروری می

ود و برابر شگیرد تعریف می)شکست( در نمونه آسفالتی صورت میواحدی از ترک  شکست بعنوان کاری که برای ایجاد سطح

تغییرشکل  -ر بارباشد انرژی کل بعنوان تمام سطح زیر نموداتغییرشکل تا میزان بار شکست حداکثر می -زیر منحنی بار سطح 

های خلوطه به عملکرد خستگی میدانی مگردد. ون و کیم  مشاهده کردند که انرژی شکست به مقدار زیادی وابستتعریف می

ژی شکست همچنین مشخص گردید که مخلوط با انرژی شکست باالتر عمر خستگی باالتری دارد و لذا انر دباشیمآسفالتی 

باشدیمخوردگی خستگی شاخص خوبی برای تعیین مقاومت در مقابل ترک  
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یافته ها. 2  

آزمایش کشش غیر مستقیم   .2.2  

ت ( تغییرات  نمونه در اثر بار و تغییر مکان قابل مشاهده است ، نمونه در اثر مقدار مقاوم5ل )با توجه به شک

افزایش  کششی داخلی در برابر نیرو از خود تغییر شکل های محدودی نشان میدهد ، نمونه تا حد بیشینه خود

کشش غیر  ا می کند ، آزمایشپیدا کرده و حال تغییر شکلها افزایش می یابد تا به لحظه کسیختگی ادامه پید

ا  مشخص در نمونه ه رسی قرار گرفته و تاثیر افزودنینتایج مورد بر و مستقیم برای کلیه نمونه ها انجام شده

 گردد .

دار میرایی ماده را مشخص می کندمساحت زیر نمودار نشان دهنده  مقدار انرژی جذب شده در نمونه یا همان مق                

 

 
(5اره )جدول شم  

 

 

شاخص چقرمگی. 2.2  

 

ایی ماده تغییر مکان استفاده شود ، جقرمگی به توان  -برای محاسبه شاخص چقرمگی باید از نمودار نرمال بار 

محاسبه  در جذب و تغیییر شکل بدون شکست گفته می شود برای مشخص شدن این توانایی  گونه ای قابل

وی اعمال تغییر مکان باید نمودار ها همگی بر بیشینه مقدار نیر -ل بااست در مرحله اول برای ایجاد نمودار نرما

منظور می گردد ، با احتساب  بر اینکه کلیه نمودار ها  0شده خور تقسیم شده و بار واحد در کلیه نمودار ها 

مقدار شاخص چقرمگی مورد  محاسبه  ( جهت5) جدولجهت بررسی این توانایی آماده هستند از فرمول 

.اده قرار می گیرداستف  
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(5جدول شماره )  

نزدیک تر  0مقدار شاخص چقرمگی به نوعی بیانگر انعطاف پذیری ماده نیز می باشد با این شاخص چقرمگی  هر چقدر به 

داول باشد ماده منعطف تر و هر چه مقدار آن به صفر میل کند سخت تر و شکننده تر خواهد  ، نتایج  شاخص چقرمگی در ج

مشخص می باشد. 8 الی 9  

(Amir modares , 2013) 

 

درجه سانتیگراد 5نتایج شاخص چقرمگی در دمای  . 2.2  

 

ر به عنوان یک واکس در قی درجه سانتیگراد می باشد ، ساسوبیت 5( نشان  دهنده مقدار چقرمگی در دمای 9شکل )

ن با اضافه کرد 3مشخص شده در نمونه باعث کاهش وسکوزیته شده و کارایی قیر را  افزایش میدهد ، همانطور که 

، در م و خواصیت تردی را در نمونه با افزایش ساسوبیت مشاهده کردی،  ساسوبیت باعث کاهش شاخص شده است

قابلیت  پالستیک که –اما پلیمر به عنوان یک ماده االستو  است  نمونه های ترکیبی مقدار شاخص متغییر بوده

را در خود  09660مالحظه می کنید که مقداری معادل  5و0دارد در نمونه های  ر دمادر براب کنترل تغییر شکلها را

و حتی نمونه  نگه داشته است . نمونه هایی که دارای ساسوبیت به تنهایی هستند جواب بهتری به نسبت نمونه شاهد

 ترکیبی داشته اند.

 

 

(9شکل شماره )  
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یگراددرجه سانت 25در دمای نتایج شاخص چقرمگی . 2.2  

 

( مشخص شده است ، در این دما نمونه های 0درجه سانتیگراد در شکل ) 55نتایح حاصل از آزمایش در دمای 

( قابل مشاهده است که کلیه  6ترکیبی شرایط بهتری را از خود نشان داده است ، با توجه به نمونه شاهد ) شماره 

اسوبیت ر شاخص چقرمگی در نمونه های ترکیبی با افزایش سرا در این دما داشته اند ، مقدا مطلوبی نمونه ها شرایط

در این دما نمونه  5و  8مجددا کاهش پبدا کرده است  نمونه های  %3افزایش یافته و با افزایش ساسوبیت تا  %5تا 

 هایی هیتند که از شاخص های بهتری به نسبت دیگر نمونه ها از خود داشته است .

 

 

(0شکل شماره )  

درجه سانتیگراد 25ح شاخص چقرمگی در دمای نتای  .2.5  

ه ( مشخص شده است ، همانطور که تغییرات نمودار مشخص می کند در نمونه هایی که ب8نتایج  حاصل از آزمایش در جدول )

باعث افزایش شاخص چقرمکی شده است و در نمونه های ترکیبی نیز  %5به  %3تنهایی از پلیمر استفاده شده است با افزایش 

ا افزایش شاهد هستیم که با افزایش پلیمر در نمونه باعث کاهش مقدار شاخص شده و با یک نگاه کلی قابل ذکر است که ب

ده اند به کلی کاهش تدریجی داشته ایم و در نهایت نمونه های که از واکس به تنهایی استفاده ش %3به  %0درصد ساسوبیت از 

ه است.داشت %3به  %5نیز روند مشابه کاهشی از   
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(8)هشکل شمار  

 

نتیجه گیری :. 2  

 با توجه به نمودار های ارائه شده :

که دارای پلیمر هستند شاهد افزایش شاخص چقرمگی   5و  0نمونه  درجه سانتیگراد آزمایش انجام شده  5. در دمای  0

ه افزایش ه های ترکیبی با توجه ببا افزایش واکس ) ساسوبیت ( شاهد کاهش شدید شاخص هستیم ، نمون 3هستیم  در نمونه 

ر نمونه های استایرن (  و افزایش تدریجی ساسو بیت در نمونه افزایش دیده می شود د –بوتادین  –پلیمر ) استایرن  %5به  3%

واکس ( بهترین  %5پلیمر و  %5) حاوی  8درجه سانتیگراد نمونه شماره  5ترکیبی که مورد نظر این مقاله است در دمای 

افزایش به نسبت نمونه شاهد رشد داشته است . % 50988را به همراه داشته است ، که  شاخص  

رمگی استایرن ( شاهد کاهش شاخص چق –بوتادین  –درجه سانتیگراد با توجه به افزایش پلیمر ) استایرن  55. در دمای 5

ساسوبیت در نمونه  %5به  %0به افزایش  هستیم با افزایش واکس ) ساسوبیت ( مشاهده افت شاخص چقرمگی بودیم   با توجه

واکس (  %5پلیمر و  %3)  5مجددا کاهش پیدا کرده است ، نمونه شماره   %3به %5ها افزایش شاخص در پی داشته است و از 

. را به همراه داشته است  % 599بین نمونه ها بهترین شاخص چقرمگی را از خود نشان داده است که نسبت به نمونه شاهد رشد 

بهترین مقدار ترکیب بوده  %5به  %0شواهد آزمایش حاکی بر آن است که درصد اختالط ساسوبیت با توجه به مستندان از 

پلیمر استفاده. %5و  %3است و البته با توجه به مقدار   

لی با توجه به ( پلیمر افزایش شاخص چقرمگی داشته ایم و %5به  %3درجه سانتیگراد با توجه به افزایش )  55. در دمای 3

یمر باعث نمونه های ترکیبی واکس و پلیمر قابل مالحظه است که با افزایش درصد ساسوبیت به موازات افزایش دوره ای پل

 کاهش شده است .
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وجه به تاثیر استایرن ( با ت –بوتادین  –. به طور کلی واکس ) ساسوبیت( باعث  کاهش شاخص چقرمگی و پلیمر ) استایرن  5

درجه سانتیگراد که دمای میانگین و معتدل است بهترین درصد  55ث تغییراتی در این شاخص می گردد ، در دمای دما یاع

 استایرن ( را  مشخص کرده است قابل توجه است که –بوتادین  –ا پلیمر ) استایرن  % 3به همراه   % 5الی  %0ساسوبیت

است.در پلیمر عموما باعث کاهش شاخص شده  %5به  %3افزایش   
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