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خالصه
افزودن پودر الستیک به قیر و تولید آسفالت الستیکی خصوصیات مطلوبی برای مخلوط آسفالتی ایجاد مینماید؛ و همینطور گامی در راستای حرکت در مسیر
توسعهی پایدار و حفظ محیط زیست است .ضعف اساسی آسفالت الستیکی افزایش دماهای اختالط و تراکم و به موجب آن افزایش هزینههای ساخت و صعوبت
اجرا است .استفاده از فناوری آسفالت نیمهگرم و افزودنیهای واکسی ،یاریرسان در این زمینه خواهد بود .در این پژوهش از واکس پلیاتیلن بازیافتی برای نیل
به این هدف استفاده شد .ابتدا  61درصد پودر الستیک به عنوان درصد بهینه به قیر اضافه شد و سپس نمونهی حاصل با  3و  7درصد واکس پلیاتیلنِ بازیافتی
مخلوط گردید .سپس تعیین دماهای اختالط و تراکم دقیق قیرهای اصالحی مدنظر قرار گرفته و از دو روش گرانروی معادل دما و گرانروی در نرخ برش صفر
سادهسازیشده این دماها از روی قیر محاسبه و با یک روش ابداعی از روی مخلوط کنترل شده و دماهای دقیق تعیین گردید .اثر اصالح قیر الستیکی با  3و 7
درصد واکس پلیاتیلن در کاهش دمای اختالط به ترتیب به میزان  4و  52درجه سانتیگراد و در کاهش دمای تراکم به میزان  2و  53درجه سانتیگراد مشاهده
شد.
کلمات کلیدی :دمای اختالط و تراکم ،واکس پلیاتیلن ،آسفالت الستیکی ،آسفالت نیمهگرم ،روش گرانروی در نرخ برش صفر.

 .1مقدمه
تحقیقات بسیاری روی مخلوطهای آسفالت الستیکی از  44سال پیش آغاز شده است؛ این تحقیقات نشان داده که افزودن پودر الستیک به قیر باعث بهبود خواص
رئولوژیکی قیر[ ،]6خصوصیات عملکردی مخلوطهای آسفالتی (مقاومت در برابر خستگی[ ،]5شیار شدگی[ ،]4 ،3 ،6ترکهای دمایی[ ]3و انعکاسی[ ]4و پیرشدگی
ناشی از اکسیدشدگی)[ ،]2ایمنی و راحتی کاربران (بهبود مقاومت لغزشی[ ،]1کاهش بازتاب و شکست نور[ ،]7کاهش سر و صدای ترافیک[ ، )]1شاخصهای فنی
و اقتصادی (کاهش ضخامت روسازی[ ]8 ،1و کاهش هزینههای چرخهی عمر[ )]9و شاخصهای محیط زیست[( ]1استفاده از تایرهای مستعمل و کاهش آلودگی)
میگردد .اثرات بهبود دهندهی پودر الستیک ،مطالعات بیشتر روی این ماده و ترکیب آن با قیر را توجیه میکند.
به کارگیری پودر الستیک بازیافتی در صنعت روسازی با دشواریهایی نیز همراه است؛ ته نشینی ذرات پودر الستیک در زمان انبارداری[ ]64و تولید
مقدار نسبتاً بیشتر بخارات ناشی از ساخت مخلوط آسفالتی[ ]66از این دشواریهاست که البته برای هر یک راهکارهایی در پژوهشهای مختلف ارائه شدهاست.
1دانشیار دانشگاه صنعتي امیرکبیر

2دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي عمران – راه و ترابری
3دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي عمران – راه و ترابری
4دانشجوی دکتری مهندسي عمران – راه و ترابری
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مشکل دیگر ،افزایش گرانروی قیر الستیکی نسبت به قیر خالص در دماهای معمول اختالط و تراکم است که موجب کاهش کارایی آن در این دماها میشود .شاید
سادهترین روش برای بهبود کارایی مخلوط حاوی قیر الستیکی ،افزایش دمای اختالط و تراکم آن باشد که این امر موجب افزایش مصرف سوخت و در نتیجه
افزایش تولید گازهای گلخانهای است؛ بهعالوه باال رفتن دمای اختالط ،سختی اجرای کارگاهی آسفالت الستیکی را به همراه دارد که باعث کاهش استفاده از
آسفالت الستیکی توسط پیمانکاران شده است .تحقیقات بسیاری در راستای کاهش دمای اختالط مخلوطهای آسفالتی مختلف صورت گرفتهاست که در نهایت
ظهور تکنولوژی آسفالت نیمهگرم را سبب گشتهاست .برخی از مواد افزودنی تولید شدهاند که سبب کاهش دمای اختالط و تراکم انواع مخلوطهای آسفالتی و
همینطور در برخی موارد سبب بهبود دیگر خصوصیات مخلوطهای آسفالتی شدهاند.
به پلیاتیلنهایی که وزن مولکولی فوق سبک دارند ،واکس پلیاتیلن اطالق میشود .خاصیت پیچیدهی این ماده سبب شدهاست که افزودن این ماده به
قیر موجب افزایش گرانروی آن در دماهای کمتر از  664درجه سانتیگراد و کاهش گرانروی قیر در دماهای باالتر از این دما شود[ .]63 ،65همین مورد کافی است
که این ماده را بتوان برای کاهش دادن دمای اختالط به کار برد .در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از واکس پلیاتیلن بازیافتی دمای اختالط و تراکم
مخلوط آسفالت الستیکی را کاهش داد تا بتوان از قیر الستیکی با خصوصیات عملکردی بهتر از قیر خالص با کارایی بهتر و شرایط سهلتری بهرهبرداری کرد.
روشهای متنوعی برای محاسبه ی دمای اختالط و تراکم قیرهای مختلف وجود دارد و هر روش در نوع خاصی از قیرها جواب مناسبتری میدهد .همچنین متاسفانه
برای قیرهای اصالح شده حاوی پودر الستیک روش مشخصی پیشنهاد نشده است .عالوه بر این افزودنی استفاده شده نیز جدید بوده و شناخت دقیقی از رفتار آن در
دست نیست ،بنابراین محاسبهی دماهای اختالط و تراکم بهینه قیرهای اصالحشده به دو روش انجام خواهد شد و توسط مخلوط آسفالتی کنترل میشود.
 .2روش پژوهش
 .1.2تعیین دمای اختالط و تراکم
روشهای تعیین دمای اختالط و تراکم ،عمدتاً بر پایهی تغییرات گرانروی قیر بنا شدهاند .در قیرهای خالص تغییرات گرانروی تنها بر اثر تغییرات دماست؛ اما در
قیرهای اصالحشده گرانروی عالوه بر تغییرات دما به تغییرات نرخ برش هم وابسته است[ .]62 ،64برای به دست آوردن دمای بهینه و مناسب اختالط و تراکم
مخلوطهای حاوی قیرهای خالص و قیرهای اصالحشده روشهای متنوعی وجود دارد که عالوه بر تغییرات دما تغییرات نرخ برش را نیز در نظر میگیرند؛ اگرچه
هنوز بر صحت و درستی هر یک از این روشها بحث وجود دارد[ .]64به همین علت در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از دو روش ،دماهای اختالط و
تراکم نمونههای قیر و قیرهای حاوی پودر الستیک و واکس پلیاتیلن محاسبه شده و از روی مخلوط کنترل شوند .برای محاسبهی دمای اختالط و تراکم نمونهها از
روی قیر آنها از  5روش مرسوم استفاده شد که شرح مختصری از طرز انجام هر یک از روشها در ادامه میآید:
 .1.1.2روش گرانروی معادل با دما
روش گرانروی معادل با دما با استفاده از گرانروی کینماتیک ،دمای تراکم و اختالط را تعیین میکند .در این روش گرانروی قیر حداقل در  5دما و تحت نرخ برش
ثابت  1/8 S-1با استفاده از دستگاه ویسکومتر چرخشی ) (RVاندازهگیری میشود .از آنجا که نرخ برش ،ثابت در نظر گرفته میشود ،این روش توانایی تعیین
دمای اختالط و تراکم قیرهای اصالحشده که دارای رفتاری غیر نیوتنی و گرانروی وابسته به نرخ برش هستند ،را ندارد .بر اساس این روش ،گرانروی در حداقل دو
دما اندازهگیری شده و مقادیر لگاریتم لگاریتم گرانروی بر حسب میلی پاسکال.ثانیه در مقابل لگاریتم دما برحسب کلوین در نموداری رسم شده و خطی از این دو
نقطه برازش داده میشود .محدودهی دمایی متناظر با خطوط گرانروی  4/67±4/45پاسکال.ثانیه ،دمای اختالط پیشنهادی و دمای متناظر با محدوده گرانروی
 4/58±4/43پاسکال.ثانیه دمای تراکم پیشنهادی را ارائه میدهند.
 .2.1.2روش گرانروی در نرخ برش صفر ساده سازی شده
این روش اولین بار در گزارش  NCHRP Report459منتشر شد[ .]62جزییات این روش مشابه روش گرانروی معادل با دماست با این تفاوت که خطوط گرانروی
برای دمای اختالط و تراکم به منظور در نظرگرفتن اثر نرخ برش به ترتیب از  4/67±4/45به  4/72±4/42و از  4/58±4/43به  6/44±4/6پاسکال.ثانیه جابجا شدهاند.
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برای به دست آوردن گرانروی نمونه نیز مشابه روش گرانروی معادل با دما از دستگاه  RVدر نرخ برش ( 1/8 S-1اسپیندل  57با سرعت  54دور بر دقیقه) استفاده
میشود .علت استفاده از این نرخ برش عالوه بر ساده سازی روش  ،ZSVیکسان سازی روشها ی تعیین دمای اختالط و تراکم برای قیرهای خالص و قیرهای
اصالحشده است .بدین معنی که بدون توجه به اصالح شدگی قیر بتوان با اندازهگیری گرانروی آن در یک نرخ برش ،البته با خطوط گرانروی متفاوت ،دمای
اختالط و تراکم مناسب را تعیین نمود[.]62
 .3.1.2روش پیشنهادی درصد پوشش مصالح سنگی برای کنترل دمای اختالط مخلوط
حد بیشینهی دمای اختالط مناسب برای مخلوطهای آسفالتی دمایی است که تغییرات خصوصیات قیر بر اثر پیرشدگی کوتاه مدت ناشی از مراحل تولید و پخش،
بیش از حد مجاز نباشد .همین طور حداقل این دما باید به گونهای باشد که بتواند شرایط مناسب را برای تراکم مهیا کند به طوری که با مقدار معینی انرژی تراکم
بتوان به میزان مطلوب تراکم و درصد هوای مورد نظر رسید .و بهینهی این دما ،دمایی است که در آن با مقدار انرژی مشخص و در کوتاهترین زمان بتوان به پوشش
کامل سنگدانههای مخلوط دست یافت .بنابر این کنترل میزان پوشش سنگدانهها میتواند به عنوان معیار مناسبی برای اعتبارسنجی دمای اختالط مناسب به کار رود.
از این رو بایستی فرایندی در نظر گرفته شود که بتوان میزان پوشش سنگدانهها را بدست آورد .استاندارد  AASHTO T195برای محاسبهی میزان پوشش
سنگدانهها به کار میرود .در ادامه بر اساس این استاندارد روشی برای کنترل دمای اختالط ارائه میشود .این روش برگرفته از روشی است که در گزارش NCHRP
 Report648برای ارزیابی و اعتبارسنجی روشهای معرفی شده در گزارش به کار گرفته شدهبود[ .]64تفاوت روش به کار گرفته شده در این پژوهش ،محاسبهی
زمان اختالط مناسب برای مخلوطکن و مصالح بر اساس معیار  92درصد پوشش مصالح ،بوده که برای دقت بیشتر اضافه شدهاست.
در این پژوهش به منظور اختالط قیر و مصالح سنگی از مخلوطکن تکنو تست  B205/20با سرعت ثابت  644 RPMاستفاده شد .برای اختالط سنگدانهها
و قیرهای مصرفی موجود دو مجهول دما و زمان اختالط وجود داشت؛ بنابر این قیری خالص که دارای خصوصیات رئولوژیکی مشخصی بود به عنوان نمونهی شاهد
استفاده شد .دمای اختالط قیر خالص با دقت مناسب و قابل اعتمادی از روش گرانروی معادل با دما بدست میآید .در ادامه با استفاده از دمای اختالط به دست آمده
و مطابق استاندارد  AASHTO T195با محاسبهی درصد پوششهای مختلف در زمانهای اختالط گوناگون ،زمان مناسب اختالط برای چهار کیلوگرم مصالح
مصرفی و دستگاه مخلوطکن مورد استفاده به دست میآید .بر اساس استاندارد  ،AASHTO T195مخلوط آسفالتی پس از سرد شدن از الک  9/2میلیمتر عبور
داده شده و سپس دانهها ی سنگی مانده روی الک از نظر پوشش کامل قیر به صورت چشمی بررسی میشوند .نسبت تعداد دانههای کامالً پوشیده شده به کل دانهها،
درصد پوشش نامیده میشود .زمان اختالط به دست آمده _که برای مصالح این پژوهش 12 ،ثانیه به دست آمد_ زمان مناسب و کافی برای اختالط مصالح و قیر
خالص در دمای مناسب اختالط است؛ فرض میشود این زمان برای دیگر قیرها با مصالح سنگی مشابه در دمای اختالط مناسبشان کافی بوده و درصد پوشش مطلوبی
برای مصالح سنگی به دست دهد .بنابر این اگر برای هر قیر دیگری مخلوطی در دماهای اختالط مختلف و زمان محاسبه شده ساخته شود ،با تعیین و مقایسهی درصد
پوشش حاصل شده میتوان دمای اختالط مطلوب را تعیین و کنترل نمود .نمونهها در دماهای اختالطی که بر اساس نتایج آزمایشهای قیر و تجربه انتخاب شدند و
زمان اختالط ثابت  12ثانیه و سرعت چرخش  92/2 RPMساخته شده و درصد پوشش در هر دما و  3بار تکرار به دست آمد.
مقادیر درصد پوشش محاسبه شده در هر دمای اختالط بر روی تابع سیگمویید برازش شده و مقادیر ثابت رگرسیون تعیین میشوند .سپس دمای متناظر با
میزان پوشش  92درصد سنگدانه معادل دمای اختالط مطلوب گزارش میشود .این رابطه در گزارش  NCHRP Report648به کار برده شده است[.]64
1

𝑇𝑏𝐶 = 1+𝑎𝑒 −

()6

در این رابطه C ،مقدار درصد پوشش T ،دمای اختالط a ،و  bمقادیر ثابت رگرسیون هستند.

 .2.2مصالح مصرفی

 .1.2.2قیر
در این تحقیق از قیر خالص با درجه نفوذ  82/644شرکت نفت پاسارگاد تهران استفاده شده است که اجزاء تشکیل دهنده و مشخصات آن در جدول  6نشان داده
شده است .برای اصالح قیر از واکس پلیاتیلنِ بازیافتی ( )PEwو پودر الستیک ( )CRاستفاده شده است.
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 .2.2.2پودر الستیک
پودر الستیکی که در این تحقیق استفاده شد ،محصول شرکت یزد تایر بود .این پودر الستیک با روش رنده در دمای محیط تولید شده و اندازه ذرات آن متشکل از
 44درصد عبوری از الک شماره  34و  14درصد عبوری از الک شماره  24بود.
جدول  : 1اجزاء تشکیل دهنده و مشخصات قیرمصرفی
ویژگی

روش آزمایش

مقدار

واحد
3

وزن مخصوص در 52

ASTM D-70

gr/cm

6/42-6/46

درجه نفوذ در 52

ASTM D-5

0.1mm

96

نقطه نرمی

ASTM D-36

oC

42/2

کششپذیری در 52

ASTM D-113

cm

حداقل 644

درجه اشتعال

ASTM D-92

oC

549

 .3.2.2واکس پلیاتیلن
ب رای اصالح قیر در این پژوهش از واکس پلی اتیلنِ بازیافتی محصول شرکت کیمیا جاوید سپاهان استفاده شد که مشخصات آن در جدول  5آمده است .قابل ذکر
است که مواد اولیه برای تولید این واکس ،واکس ضایعاتی حاصل از بخش شستشو با هگزان در پاالیشگاه است و واکس پلیاتیلنِ تولید شده ،طول زنجیرِ مشخصی
ندارد.
جدول  : 2مشخصات واکس پلیاتیلنِ بازیافتی مصرفی
مشخصه

استاندارد یا روش آزمایش

واحد

مقدار

گرانروی در دمای  644درجه سانتیگراد

ASTM D 3236

Cps

24 ±34

نقطه نرمی

ASTM E28

oC

644 ± 2

دمای ذوب

DSC

oC

644 ± 64

چگالی

ASTM D 611

gr/l

4/93 ± 4/45

حالت

-

-

پَرَک

رنگ

-

-

سفید

 .4.2.2تهیهی قیرها
برای ساخت قیرهای اصالحشده از دستگاه همزن برش باال استفاده شد .پودر الستیک و قیر در دمای  684درجه سانتیگراد و سرعت  1444دور بر دقیقه به مدت
 14دقیقه در دستگاه مخلوط کن با نرخ برشی باال مخلوط شدند .به منظور اختالط واکس پلی اتیلن بازیافتی 42 ،دقیقه پس از اختالط قیر و پودر الستیک واکس
پلی اتیلن بازیافتی به مخلوط اضافه شد و بدون تغییر در دما و سرعت پرهها به مدت  62دقیقه اختالط ادامه یافت .کد نمونهها ی ساخته شده و توضیح در رابطه با
آنها در جدول  3آمده است.
 .2.2.2مصالح سنگی
در این پژوهش از مصالح سنگی با مشخصات اشاره شده در جدول  4و دانهبندی نشان داده شده در شکل  6استفاده شد.
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 .2.2.2شرایط اختالط و ساخت نمونههای مخلوط
طراحی اختالط و ساخت نمونه ها به روش مارشال صورت گرفت .درصد قیر بهینه برای قیر خالص از روی معیار  4درصد هوا و کنترل  ،VFA ،VMAمقاومت
مارشال و روانی به میزان  1درصد به د ست آمد که به منظور یکنواختی شرایط آزمایش برای دیگر قیرهای اصالحشده نیز از همین میزان قیر استفاده شد.
جدول  :3شرایط اختالط و کد گااری نمونهها
کد نمونه

توضیحات

A

قیر خالص 82/644

B

قیر پایه  61 +درصد پودر الستیک

C

قیر پایه  61 +درصد پودر الستیک  3 +درصد PE Wax

D

قیر پایه  61 +درصد پودر الستیک  7 +درصد PE Wax

جدول  : 4خصوصیات مصالح سنگی درشت و ریزدانه
استاندارد آزمایش

مقدار

مقدار قابل قبول

شرح

واحد

حداکثر سایش به روش لوس آنجلس

%

ASTM C131

61/7

52

حداکثر جذب آب مصالح سنگی درشت دانه

%

ASTM C127

5/5

5.2

حداکثر جذب آب مصالح سنگی ریزدانه

%

ASTM C128

5/4

5.2

حداکثر درصد سنگدانههای پهن و دراز

%

ASTM D4791

65/3

62

وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی درشت دانه

gr/cm3

ASTM C127

5/29

-

وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی ریز دانه

gr/cm3

ASTM C128

5/35

-

شکل  : 1منحنی دانهبندی مصالح سنگی استفاده شده

 .3نتایج وتحلیل
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 .1.3بررسی دمای اختالط و تراکم از روی قیر
برای محاسبه دمای اختالط و تراکم نمونهها ،از  5روش استفاده شد .در جدول  2نتایج دماهای اختالط و تراکم برای هر دو روش ذکرشده آورده شدهاست .در
ادامه در بندهای مجزا برای هر روش تفسیری برای نتایج بهدست آمده ارائه میشود .در این جدول ستونهای  3و  ، 2افزایش و کاهش دماهای اختالط و تراکم
نمونههای اصالحشده نسبت به قیر خالص هستند.
جدول  : 2دمای اختالط و تراکم محاسباتی برای قیرهای مورد پژوهش
شماره ستون

6

روش

کد نمونه

3

5
دمای )(˚C

4
دمای )(˚C

کاهش/افزایش

اختالط

تراکم

2
کاهش/افزایش

A

645

مقدار )(˚C

درصد

636

مقدار )(˚C

درصد

گرانروی معادل با

B

536

89

13

541

72

27

دما

C

555

84

21

699

18

25

D

547

12

41

685

26

39

A

663

مقدار )(˚C

درصد

643

مقدار )(˚C

درصد

B

611

23

47

642

45

46

C

614

47

45

644

37

31

D

643

34

57

655

69

68

گرانروی در نرخ
برش صفر ساده
سازی شده

 .1.1.3روش گرانروی معادل با دما
بر اساس نتایج جدول  2مربوط به این روش ،دمای اختالط و تراکم قیر پایه با افزایش پودر الستیک به ترتیب  88و  72درجهی سانتیگراد افزایش یافتهاند .همچنین
این دماها ،پس از افزایش واکس پلیاتیلن به قیر ،به میزان  7تا  67درجه کاهش یافتهاند .منطقی است که با افزایش درصد واکس ،میزان کاهش دما نیز بیشتر میشود.
اگرچه روند این تغییرات مطابق انتظار است اما مقادیر دماهای محاسبه شده مطابق با واقعیت نیست .دماهای اختالط باالتر از  544درجهی سانتیگراد موجب پیرشدگی
بیش از حد قیر ،تغییرات در ساختار قیر و اصالحکنندهها و همچنین متصاعد شدن بخارات سمی از قیر میشود .بنابر این نتایج حاصل ،نمایانگرِ نامناسب بودن روش
گرانروی معادل با دما برای محاسبه دمای اختالط و تراکم برای قیرهای اصالحشده است.
یکی از دالیل افزایش غیرمنطقی دمای اختالط و تراکم برای نمونههای اصالحشده این است که روش گرانروی معادل با دما تغییرات نرخ برش را در نظر
نمیگیرد .این در حالی است که در مواد غیر نیوتنیِ «رقیق گردانی برشی» 5افزایش نرخ برش به روانتر شدن مخلوط کمک میکند و در صورتی که در محاسبات
به اشتباه از آن چشم پوشی شود ،منتج به این می شود که محاسبات ،دمای بسیار زیادی را برای اختالط و تراکم به دست دهند[.]64
 .2.1.3روش گرانروی در نرخ برش صفر ساده سازی شده
نتایج جدول  2برای روش  ZSVساده سازیشده مشابه روش قبل نشان می دهد که با افزودن پودر الستیک به قیر پایه دمای اختالط و تراکم افزایش مییابد و پس
از آن با افزودن واکس پلیاتیلن به مخلوط ،این دماها دچار کاهش میشوند .با توجه به اینکه گرم کردن قیر بیش از  677درجه سانتی گراد توصیه نمیشود و معموال
دمای تراکم کمتر از  622درجه است .دمای اختالط و تراکم به دست آمده از این روش برای نمونههای اصالحشده ،منطقی به نظر میرسد.

Shear Thinning
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 .2.3روش میزان پوشش سنگدانهها برای کنترل دمای اختالط
پس از ساخت نمونهها در دماهای مختلف و محاسبهی میزان پوشش سنگدانهها در هر دما و برای هر  4نوع قیر ،نتایج در نموداری مانند شکل  5ترسیم میشود .در
شکل  5محور افقی دماهای اختالط و محور قائم ،میزان درصد پوشش مصالح سنگی است و نتایج آزمایش و مدل برای قیر الستیکی اصالحشده با 7درصد واکس
پلیاتیلن مالحظه میگردد .سپس مدل پیشنهادی  NCHRP Report648که در بند  5اشاره شد بر این دادهها برازش شده و دمای اختالط متناظر با  92درصد
پوشش مصالح از نمودار درونیابی شد .معیار  92درصد پوشش کامل مصالح سنگی به عنوان معیار مناسب اختالط مطلوب در نظر گرفته شدهاست .بر این اساس زمان
و دمایی مطلوب است که  92درصد پوشش مصالح سنگی را به دست دهد .علت انتخاب 92درصد بر اساس پیشنهاد  NCHRP Report691است[ .]61دماهای
اختالط مناسب برای هر قیر بر اساس معیار  92درصد پوشش سنگدانهها ،انتخاب شده و در جدول  7دیده میشوند.

شکل : 2محاسبهی دمای اختالط از روی پوشش سنگدانهها برای قیر  Cو D

جدول  :2دمای اختالط محاسباتی به روش درصد پوشش مصالح سنگی

قیر

A

B

C

D

دمای اختالط (درجه سانتیگراد)

624

673

619

648

از آنجا که روش میزان پوشش سنگدانهها بر مبنای عملکرد واقعی قیر در مخلوط آسفالتی است ،خروجیهای این آزمایش را میتوان به واقعیت نزدیک
دانست .همانطور که مشاهده میشود در این روش افزایش  53درجهای دمای اختالط قیر با افزایش پودر الستیک و کاهش  4و  52درجهای دمای اختالط آسفالت
الستیکی با افزودن  3و  7درصد واکس پلیاتیلن قابل مشاهده است.
 .4جمع بندی و نتیجه گیری
یکی از مشکالت اساسی مربوط به استفاده از قیر و مخلوطهای آسفالت الستیکی ،دمای اختالط و تراکم باالی آنهاست .در پژوهش حاضر ،با هدف کاهش دمای
اختالط و تراکم قیرهای اصالحشده با پودر الستیک ،به آنها واکس پلی اتیلن بازیافتی اضافه شد .ابتدا با استفاده از دو روش ،دماهای اختالط و تراکم قیرهای
اصالحشده از روی خصوصیات رئولوژیکی قیر آنها تعیین شد .سپس به کمک یک روش مربوط به خصوصیات مخلوط آسفالتی ،دماهای اختالط ارزیابی و کنترل
گردید .بر اساس آزمایشها و تحلیلهای صورت گرفته میتوان به نتایج زیر دست یافت:
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همانطور که انتظار می رفت روش گرانروی معادل با دما نتایج نادرست برای قیرهای اصالحشده در این پژوهش نشان داد .اصول روش گرانروی در نرخ
برش صفر ساده سازی شده بر اساس روش  ZSVبوده و از نظر اجرای آزمایشگاهی بسیار شبیه به روش گرانروی معادل با دماست .نتایج حاصل از این روش برای
قیرهای اصالحشده بسیار منطقی به نظر میرسد.
در روش درصد پوشش مصالح سنگی معیار  92درصد پوشش انتخاب شده و بر اساس آن دماهای اختالط برای قیرهای اصالحی محاسبه شدند .دماهای
محاسبه شده با این روش منطبق با شرایط عملکردی مخلوط بوده و بیشترین انطباق را با عملکرد میدانی خواهد داشت .در قیاس با دو روش قبلی ،نتایج قیر خالص
منطبق با روش گرانروی معادل با دما و هر سه قیر اصالحشده منطبق با روش  ZSVسادهسازی شده است .به نظر میرسد روش  ZSVسادهسازی روش مناسبی برای
قیرهای اصالحشده با پودر الستیک باشد .کنترل صورتگرفته به روش درصد پوشش فقط روی دمای اختالط انجام گرفتهاست و مقادیر دمای اختالط محاسبه شده
را میتوان مقادیر صحیح و منطبق با واقعیت برای قی رهای مورد آزمایش در نظر گرفت؛ برای دماهای تراکم در این پژوهش کنترلی قرار داده نشد اما از آنجا که
دماهای تراکم و اختالط وابستگی نسبی به یکدیگر دارند میتوان دماهای تراکم نظیر دماهای اختالط صحیح را با تقریب خوبی مد نظر قرار داد .در هر صورت
مقادیر دمای اختالط بدست آمده از روش درص پوشش اندکی از دمای اختالط بدست آمده از روی آزمایش روی قیر اندکی باالتر است .باالتر بودن دمای اختالط
برای قیرهای اصالح شده در روش درصد پوشش در حدود  2تا  9درجه بوده که چندان قابل توجه نیست؛ البته برای توجیه آن میتوان به روش سختگیرانهی تعیین
درصد پوشش در استاندارد  AASHTO T195اشاره کرد که فقط ذرات با پوشش کامل مورد شمارش قرار گرفته و این امر میتواند یکی از دالیل این اختالف
قابل چشم پوشی باشد.
با جمعبندی همهی روشهای انجام شده ،افزایش  53درجهای دمای اختالط با افزودن 61درصد پودرالستیک به قیر و کاهش  4و  52درجهای دمای
اختالط با افزودن  3و  7درصد واکس پلیاتیلن مشاهده گردید .دلیل این امر را می توان اینچنین تفسیر کرد که کریستالهای واکس پلیاتیلن در دمای باالتر از
644درجه سانتیگراد ذوب شده و کامال روان میشوند .جاری شدن واکس پلی اتیلن موجب روانتر شدن کل ساختار قیر اصالحشده میشود؛ نتیجه اینکه مخلوط
قیر و پودر الستیک در دمایی کمتر از قبل به گرانروی الزم برای اختالط و تراکم میرسد .بنابراین واکس پلیاتیلن را میتوان به عنوان افزودنی نیمهگرم با کارایی
مناسب طبقهبندی کرد.
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