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چکيده
هدف از اين مقاله بررسي تأث ير افزودنأي خاکسأرر بأادي بأر خأصا

مکأانيکي و عملکأردي مخلأص سسألالري گأر بأا

اسرخصانبندي سنگدانهاي اصالح شده پليمأري مأيباشأد افزودنأي خاکسأرربادي بأا درصأدهاي  %7/5 ،% 5 ،%2/5و %10
نسبت به وزن مصالح سنگي به عنصان فيلر مصرد اسرلاده قرار گرفأت در ايأن تحقيأق خصصصأيات مکأانيکي و عملکأردي
مخلص سسلالري اصالح شده از طريق سزمايشهايي از قبيل ،مقاومت مارشأا ،،مأدو ،برجهنأدگي ،حساسأيت رطأصبري و
تغيير شکل دائمي مصرد ارزيابي قرار گرفت نرايج نشان داد که اسرلاده از خاکسرر بادي به عنصان فيلر تأا يري بأر کأاهش
ريزش قير نداشره و ريزش قير تنها به کمک اصالح قير (فيبر و يا پليمر) کاهش مي يابد نرايج سزمايش حساسيت رطصبري
نشان داد ،بهررين نرايج مربص به اسرلاده از پليمر SBSو در حالت  FA%7/5مي باشد نرايج سزمايش خزش ديناميکي نيأز
بيانگر اين مساله بصد که مقادير عدد رواني براي نمصنههاي ساخره شده با فيبر به مراتب کمرر از نمصنههاي اصأالح شأده
با پليمر ميباشد
واژههاي کليدي :قیر اصالح شده ،پلیمر ،خاکستر بادي ،خواص عملکردي ،حساسیت رطوبتی ،مخلوط آسفالتی

-1مقدمه
امروزه با افزايش تعداد بارهاي محوري راهها و باال

استفاده از مخلوط آسفالتگرم سنتی اجرا میشوند که با

رفتن فشار ناشی از چرخ وسايل نقلیه ،روسازيهاي

دانهبندي پیوسته و توپر تولید میشود .دوام ناکافی اين نوع

آسفالتی در معرض بارگذاري بیشتر و در نتیجه تنشهاي

آسفالت در تحمل فشارها و کششهاي رو به افزايش،

کششی و فشاري زيادي قرار میگیرند و اين امر منجر به

متوسط عمر مفید آن را در کشور به کمتر از پنج سال

خرابی زودرس رويه آسفالتی راهها میگردد .خرابیهايی

رسانده است که اين موضوع منجر به اختصاص اعتبارات

چون خستگی و شیارافتادگی که ناشی از بارهاي ترافیکی

و بودجههاي هنگفت به اين صنعت گرديده و هر ساله

زياد بوده و موج زدگی و ناهمواريهايی که در اثر

باعث هدر رفتن سرمايههاي زيادي در کشور میشود .لذا

ترمزهاي شديد وسايل نقلیه روي میدهند ،همچنان يکی از

با علم بر حجم باال و روزافزون وسايل نقلیه از يک سو و

معضالت اصلی روسازيهاي انعطاف پذير آسفالتی به

عمر کوتاه و خرابیهاي متعدد رويههاي آسفالتی از سوي

شمار میروند و همواره نیز در حال افزايش هستند .در

ديگر ،نیاز به استفاده از اليههاي آسفالتی با دوام بیشتر،

حال حاضر ،روکشهاي آسفالتی جادهها و معابر کشور با

امري ضروري به نظر میرسد .در اين مسیر ،استفاده از

آسفالت ماستیک درشت دانه  SMA1با مشخصات

مخلوطهـاي  SMAبـه وسـیله سـاختار سـنگدانهاي آن

عملکردي فوق العاده و جايگزين نمودن آن با مخلوط

از ديگـر مخلوطها متمايز میشود.

آسفالتی گرم سنتی در کلیه محورهاي بزرگراهی و معابر پر

اين مخلوط درصد بااليی از مصالح درشت دانه را که

تردد کشور ايران ،راهکاري مناسب و مقرون به صرفه

بـا يکـديگر تماس دارند ،در خود جاي میدهد .اين

میباشد.

استخوانبندي سـنگدانهاي در برابر بارهاي سنگین توسط

-2اهميت موضوع
با توجه به بررسی و تحقیق در ادبیات فنی و
موضوعی مشخص شد که تاکنون در کشور تحقیقی در
اين زمینه بر روي آسفالت  SMAانجام نگرفته و با توجه
به گسترش و متداول شدن استفاده از آسفالت  ، SMAدر
اين پژوهش سعی شده است تا حد امکان اطالعاتی
جديدتر در اين زمینه بدست آيد .با توجه به اينکه پیش
از اين نیز از خاکستر بادي به عنوان فیلر در آسفالت
استفاده شده بود و اين ماده داراي اثرات مطلوبی بوده و
از آن گذشته به دلیل تولید باالي آن در بسیاري از
کشورها ،استفاده از آن داراي توجیه میباشد .لذا تمرکز
اصلی اين تحقیق بر بررسی میزان اثرگذاري خاکستر بادي
به عنوان فیلر و در حضور اصالح کننده قیري آسفالت

پخش و انتقال آنهـا بـه اليـههاي زيرين روسازي
استقامت میکند و اگر اليههاي زيرين بـه انـدازه کافی
قوي باشند ،مخلوطهاي  SMAدر برابر بارهاي سنگین تر
بـه طور مؤثرتري مقاومت خواهند کرد .استخوانبندي
درشـت دانـه بـا ايجاد تماس سنگدانه به سنگدانه به
مخلوط اسـتحکام و مقاومـت میبخشد و مقدار مالت
قیري زياد آن باعث افزايش دوام مخلوط میشــود

(Asi,

).2006, Pierce, 2000, Brown and Manglokar, 1993
از ديگــر ويژگیهاي ايــن مخلوطها ،جلوگیري از
لغزنده بودن سطح راه و عدم ايجاد ترکهاي ناشـی از
خستگی اسـت (.)Asi, 2006
مخلوطهـاي  SMAبکـار رفتـه در رويه ،ترکهاي
انعکاسـی کمتـري را کـه ناشـی از تـرک خـوردگی
رويههاي زيرين روسازي است بـهعلـت انعطـاف پـذيري

 SMAمیباشد.

مـالت قیري آن از خود نشـان میدهـد

-3پيشينيه تحقيق

) .Kennedy 2005به علت دانهبندي میان تهی و مقـدار

اکنون در برخی از کشورهاي اروپـايی ،ايـاالت
متحـده آمريکـا و کانادا بـراي تـأمین برخـی انتظـارات
خـاص روسـازي ،نظیـر مقاومت در مقابل شیارافتادگی
جاي چرخ ،جلوگیري از گسـترش ترکهـاي انعکاسـی
و تحمـل بـارمحوري سـنگین از مخلوطهـاي آسفالتی با
استخوانبندي سنگدانهاي ( )SMAاستفاده میشود
(نشريه  SMA .)1379 ،206يک مخلوط با دانه بنـدي
میـان تهـی ،شامل مقدار زيادي مصالح درشت دانه براي
بیشـینه کـردن تمـاس سنگدانه به سنگدانه و ايجاد يک
شبکه کارا براي توزيع بار است که ذرات مصالح درشت
دانه به وسیله يـک مـالت غنـی از فیلـر ،الیاف و يا پلیمر
با اليه نسبتاً ضخیم قیر به يکديگر متصل شده
اند(.)Georgia Department of Transportation, 2002

(Troutbeck and

فیلـر زيـاد ،میـزان قیـر ايـن مخلوطها در مقايسه با
آسفالتهاي متعارف بیشتر است

(State of Ohio

) .Department of Transportation,1998بـه همـین دلیل
ريزش قیر )جدا شدن مالت قیري از مخلوط هنگـام حمـل
در مخلوطهاي  (SMAرا بايد بزرگترين نقطـه ضـعف ايـن
گونـه مخلوطها دانست ( .)Asi, 2006الیاف به منظور
مسلحسازي ايـن مخلوطهاي آسفالتی ،افزايش مقاومت
کششی ،عمر خستگی و نیز براي تثبیت قیر در اين
مخلوطها استفاده میشود .الیاف معـدنی و الیـاف
سـلولزي ،متعـارف تـرين نـوع الیـاف مـورد اسـتفاده در
مخلوطهاي  SMAاست و استفاده گسـتردهتـري دارد و
برخـی از اين الیاف بسته بـه منبـع و روش تولیدشـان
نسـبت ًا گـران هسـتند (

Putman and Amirkhanian,

 .)2004يک دلیل براي استفاده از پلیمر در آسفالت ، SMA

ارتقاء میدهد.

حداقل کردن میزان ريزش قیر در زمان اختالط ،حمل و

همچنین افزودن  5درصد  SBSبه قیر خصوصیات

نقل و اجراي آسفالت میباشد .هدف ديگر ،افزايش سختی

فیزيکی و شیمیايی قیر خالص را بهبود داده و مقادير

قیر در دماي باال و يا بهبود برخی خواص قیر در دماهاي

استقامت مارشال ،شاخص حساسیت رطوبتی ( )TSRو

پايین میباشد .پلیمرها معموالً در بازه  3تا  8درصدي وزن

مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی  SMAرا به ترتیب به

قیر به مخلوط اضافه میشوند .در شرايط حاد (آمدوشد

میزان  %12 ،%8و  %39.4افزايش میدهد .خاکستر بادي

زياد) اصالح کننده پلیمر و الیاف همزمان به کار میروند.

( )Fly Ashکه تحت عنوان  Flue-Ashهم شناخته

طبق تحقیقات صورت گرفته بر روي آسفالت  SMAدر

میشود ،يکی از پسماندهاي تولید شده در فرآيند احتراق

دماهاي مختلف مشخص گرديد که در دماهاي باال ،الیاف

بوده و شامل اجزاء ريزي میباشد که با گازهاي حاصل از

معدنی تاثیر کمتري را نسبت به سلولز و پلیمر  SBS2دارا

احتراق به سمت باال متصاعد میشوند .خاکسترها و

میباشند در حالیکه در دماهاي متعادل تر تاثیر الیاف سلولز

پسماندهايی که بدلیل باالتر بودن وزنشان قادر به باال

و معدنی نزديک به هم و بیشتر از  SBSبوده است .هم

رفتن نیستند را خاکستر تهنشین میگويند .در ادبیات

چنین نتايج در دماهاي پايین نشان دادند که الیاف معدنی و

تجاري و صنعتی ،خاکستر بادي خاکستر تولید شده در

سلولز بیشترين تاثیر خود را در تثبیت قیر دارا بوده در

خالل احتراق ذغال سنگ میباشد .ايده بکارگیري

صورتیکه  SBSاز اين لحاظ کمترين تاثیر را داشته است

خاکستر بادي در مخلوطهاي آسفالتی به عنوان فیلر يک

) .( Brown, 1997در تحقیقات انجام شده ديگري ،تاثیر پلی

مفهوم جديد نیست .تاکنون تحقیقات زيادي در اين زمینه

اتیلن سبک خطی ( )LDPEبر عمر مخلوطهاي  SMAمورد

صورت گرفته است که به چند مورد از آنها در ادامه

بررسی قرارگرفت .نتايج نشان داد که با افزايش درصد پلی

به طور خالصه اشاره شده است:

اتیلن ،درجه نفوذ و درجه نرمی به ترتیب کاهش و افزايش

فهیم در سال  ،2010گزارشی از اثرات متقابل

میيابد و در مورد خاصیت انگمی قیر در تمامی درصدهاي

فیلرهاي معدنی و چسبانندههاي قیري ارائه کرد که بر

پلی اتیلن ،اين مقدار بیشتر از  100سانتیمتر است جز در
 8درصد که میزان آن زير  91سانتیمتر است .بیشترين
مقدار استقامت مارشال و کمترين مقدار براي روانی در 6
درصد پلیمر بدست آمده است و با افزايش درصد پلی اتیلن
مقاومت کششی غیر مستقیم نیز افزايش میيابد (بهبهانی و
همکاران.)1392،
در سال  2009پروژهي ديگري نیز توسط  Al Hadidyو

اساس اين گزارش روند سخت شدگی چسباننده قیري
تحت اثر فیلر ،خطی

است (.)Faheem, 2009

رامی و همکاران در سال  ،2005از خاکستر بادي
کالس  Cدر مخلوط آسفالتی استفاده کردند.
فعالیت آنها بیانگر اين مساله بود که میتوان از
خاکستر بادي در جهت صرفه جويی اقتصادي و کم کردن
نیاز به برداشت از منابع جديد و گران استفاده کرد

همکارانش صورت پذيرفت که در آن تحقیق ،تاثیر افزودنی

).(Ramme et al., 2005
علی و همکاران در سال  ،1996به بررسی اثر

قرار گرفت (بهبهانی و همکاران .)1392 ،نتايج بیانگر آن

خاکستر بادي بر مشخصات مکانیکی مخلوطهاي آسفالتی

است که افزودن  5درصد  ،STخصوصیات فیزيکی و

پرداختند .آنها به دنبال ارزيابی اثر خاکستر بادي در

شیمیايی قیر را بهبود میبخشد .همچنین استقامت مارشال،

کاهش خرابیهاي روسازي و بهبود عملکرد مخلوط

شاخص حساسیت رطوبتی ( )TSRو مدول برجهندگی

آسفالتی بودند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که

مخلوط آسفالتی را به ترتیب به میزان  %38 ،%11و %37.7

میتوان از خاکستر بادي به عنوان يک فیلر معدنی در

استارچ و  SBSبر رفتار مخلوط آسفالتی  SMAمورد مطالعه

جهت بهبود مدول برجهندگی و مقاومت در برابر عريان

ريزش قیر جهت سنجش پتانسیل ريزش قیر مخلوطهـاي

شدگی ،استفاده کرد .افزودن خاکستر بادي اثر قابل

مختلف و نیز در نهايت انجام آزمايشهاي مارشال ،مدول

مالحظهاي در کاهش عملکرد مخلوط آسفالتی در زمینهي

برجهندگی ،کشش غیرمستقیم ،حساسیت رطوبتی و تغییر

عمق شیار شدگی و شاخص سرويسدهی ()PSI3

شکلهاي دائمی بر روي نمونههاي شاهد و نمونههاي

نداشت ولی باعث افزايش ترکهاي سطح روسازي شده
بود ).(Ali et al, 1996

چرچیل و امیرخانیان در سال  ،1999از دو نوع خاکستر
بادي در مخلوطهاي آسفالتی استفاده کردند و نتايج بیانگر
اين مساله بود که جايگزين کردن جزئی خاکستر بادي با
مصالح ريزدانه اثر تخريبی کمی بر مقاومت کششی

حاوي افزودنی انجام شد.
مصالح سنگي و قير
تعیـین خصوصـیات مصـالح سـنگی جهـت اسـتفاده
در تهیـه مخلوطهاي  SMAاز آن جهت مهم است که
مواردي چون درصد شکستگی ،سختی ،جنس مصالح و

مخلوط دارد .اگرچه ترکیب خاکستر بادي و آهک

تیزگوشـگی بـرروي خـواص مخلوط اثر میگذارد و بايد

حداقلهاي مورد نیاز براساس دستورالعمل دپارتمان حمل

با مقادير آيین نامهاي ارائه شـده بـراي مخلوطهاي

و نقل کارولینا ( )NCDOTرا ارضاء مینمود

مطابقت داشته باشد .در اين تحقیق ويژگیهاي ارائه شده

).(Churchill and Amirkhanian, 1999

-4فرضيات تحقيق
در اين پژوهش ،فرضیات ذيل در نظر گرفته شده است:
 )1اســتاندارد  ASTMدر محاســبه مــدول برجهنــدگی
فرض کردن ضـريب پواسـون ) (ϑرا مجـاز دانسـته
است .در اين تحقیق نیز ضريب پواسون برابـر 0/35
فرض شده است.

SMA

گزارش  NCHRP-No 425براي مخلوطهاي  ،SMAبراي
تعیین دانهبنـدي ،انتخـاب مصـالح سـنگی و طـرح
مخلـوط ،مبنـاي عمل قـرار گرفـت ).(Brown et al, 1997
در اين پژوهش از سنگ شکسته کوهی معدن اسب چران
رودهن با حداکثر اندازه اسمی سنگدانه  9/5میلیمتر جهت
ساخت نمونهها استفاده شد .مشخصات مصالح سنگی و
دانهبندي انتخابی در جـداول ( )1و ( )2ارائه شده است.

 )2آزمايش خزش دينامیکی به منظور هرچه نزديـکتـر

قیر مورد استفاده در اين پژوهش از نوع قیر خالص60-70

بودن بـه شـرايط محیطـی در دمـاي  45° Cانجـام

بود که از شرکت نفت پاسارگاد تهیه شد و مشخصات

پذيرفت.

فیزيکی آن در جدول ( )3آمده است .در اين تحقیق به
منظور حصول اطمینـان از تمـاس سـنگدانه بـه سنگدانه از

-5روش تحقيق

روش تعیین فضاي خالی مصالح سنگی درشت دانه در

در اين پژوهش تأثیر درصدهاي مختلف خاکستر بادي

حالت خشک و مقايسه آن با فضاي خالی مصالح سنگی

به عنوان فیلر بر عمکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندي

درشت دانه نمونه آسفالتی ،استفاده شد .شرط ايجاد تماس

سنگدانهاي اصالح شده با قیر پلیمري (اصالح شده با %5

سنگدانه بـه سـنگدانه ،کوچـکتـر بودن فضاي خـالی

 )SBSمورد بررسی قرار گرفت .ضمناً طرح اختالط

مصـالح سـنگی درشـت دانـه نمونـه  SMAاز فضاي خالی

مارشال براي تعیین میزان قیر بهینـه براساس گزارش
 NCHRP-No. 4254براي مخلوطهاي  SMAاستفاده شد.
همچنین بر اساس اسـتاندارد  AASHTO-T3055آزمايش

مصالح سنگی درشت دانه در حالت خشک اسـت .بـه
منظـور تعیـین فضاي خالی بین مصالح سنگی درشـت
دانـه ،از تـراکم بـه روش خشک میل خورده بر طبق

استاندارد  AASHTO-T19اسـتفاده شد )Brown and ,1999

.)cooly

جدول  .1خصوصيات مصالح سنگي مورد استفاده
آزمايش

استاندارد

مقدار

واحد

سايش لس آنجلس

AASHTO T96

25.6

%

جذب آب (درشت دانه)

AASHTO T85

2.1

%

جذب آب (ريزدانه)

AASHTO T84

3.9

%

وزن مخصوص (درشت دانه)

AASHTO T85

2.659

وزن مخصوص (ريزدانه)

AASHTO T84

2.623

درصد شکستگی در يک وجه

ASTM D-5821

100

%

درصد شکستگی در دو وجه

ASTM D-5821

95

%

جدول  .2مشخصات دانهبندي بکاررفته در طرح مخلوط

𝑔
⁄𝑐𝑚3
𝑔
⁄𝑐𝑚3

SMA
9.5 mm

اندازه الک (میلی متر)

حد پايین

حد باال

37.5

-

-

25

-

-

19

-

-

12.5

100

100

9.5

90

100

4.75

16

60

2.36

20

28

1.18

13

21

0.6

12

18

0.3

12

15

0.075

8

10

جدول  .3مشخصات فيزيکي قير
نوع آزمايش

استاندارد

نتیجه آزمايش

نقطه نرمی

ASTM D36

 ۴۷درجه سانتیگراد

ASTM D5

 67دسی میلیمتر

ASTM D92

 304درجه سانتیگراد

ASTM D113

بیش از  100سانتیمتر

چگالی

ASTM D70

)1/045 (gr/cm3

افت وزنی در مقابل حرارت

ASTM D6

 0/05درصد

قابلیت انحالل

ASTM D4

 99/5درصد

درجه نفوذ در دماي 25
درجه سانتیگراد
درجه اشتعال
شکل پذيري در دماي 25
درجه سانتیگراد

پخش کردن و ناپايداري انبارداري در دماهاي باال شود.
الياف سلولزي

TOPCEL

(زياري و گلی.)1386 ،

در اين تحقیق براي ساخت نمونهها از الیاف سـلولزي

از پلیمر  SBSبه عنوان يکی از پرکاربردترين مواد افزودنی

در برخی نمونهها بـه منظـور اصـالح قیـر و جلـوگیري از

قیر استفاده میشود .مشخصات اين ماده مطابق با جدول

پديده ريزش قیر و مقاومت اسـتفاده شـد .مقـدار مصـرف

( )5میباشد .در ضمن پلیمر مورد نظر داراي ساختار

الیاف سلولزي برابر  %0/3وزنی کل مخلـوط آسـفالتی بـر

خطی میباشد.

اســاس گــزارش  NCHRP 425در نظــر گرفتــه شــد.
مشخصـات الیـاف اسـتفاده شـده بـه صـورت خالصــه در
جدول ( )4آورده شده است.
در اين تحقیق از الیـاف  TOPCELبـه مقـدار %0/3
وزنی کل مخلوط آسفالتی براي مقابله با ريزش قیر استفاده
شده است .اين الیاف قبل از اخـتالط قیـر بـا سـنگدانه ،در
مصالح سنگی داغ ( 175درجه سانتی گراد) ريخته شـده و
هم زده میشود تا به خوبی در آن پخش گردد .سـسس قیـر

طرح اختالط
در اين پژوهش پس از انتخاب دانـه بنـدي مطلـوب و
براي تهیه درصد قیر بهینه ،نمونههايی براساس روش طرح
اختالط ارائه شـده در گـزارش  NCHRP-No 425سـاخته
شد .در اينجا دو درصد قیر بهینه وجود دارد که به قرار زير
تشريح میشود.

با مخلوط الیاف و سنگدانه مخلـوط شـده و نمونـههـا بـه
صورت مرسوم ساخته مـیشـوند .الیـاف  TOPCELماننـد
کرک است و پس از حرارت ديدن و اخـتالط بـا قیـر بـاز
شده و شبکهي فیبري تشکیل میدهد و به اين طريق مـانع
از جدا شدن و ريزش قیر میگردد.
پليمرSBS

کوپلیمر استايرن  -بوتادين – استايرن يک کوپلیمر
سه بلوکه است که در آن بلوکهاي استايرن به وسیله يک

جدول  .4مشخصات الياف سلولزي

مشخصات

مقدار

واحد

میزان فیبر

95 3

%

میزان سلولز

approx.80

%

چگالی

420-480

g/l

رطوبت

<6

خاکستر

approx.15

طول فیبر

approx.1100

PH

6.5-8.5

%
%

μm

بلوک بوتادين از يکديگر جدا شدهاند .نمونهاي از ساختار
 SBSرا میتوان در شکل ( )2مشاهده کرد .اين کوپلیمرها
میتوانند خطی يا شعاعی باشند و در قیر يک شبکه
االستیک سه بعدي از فاز پلی استايرن را تشکیل میدهند
که به وسیله فاز پلی بوتادين به يکديگر متصل میشوند.
در پلیمر استايرن  -بوتادين -استايرن که در قیرهاي
راهسازي به کار میرود معموالً استايرن بین  20تا 30
درصد وزن کل اين پلیمر را تشکیل میدهد .درصد بیشتر
استايرن میتواند باعث ناسازگاري با قیر و اشکاالتی در

شکل  .1نمونهاي از الياف سلولزي

-

مورد استفاده در تحقيق

شکل .2ساختار سه بعدي از پليمر SBS
جدول  .5مشخصات پليمر

مشخصات

استاندارد

محدوده

واحد

مقدار

وزن مخصوص در  23درجه سانتی گراد

ASTM
D 792

g/l

0.94

Styrene content

ASTM
D 1416

Wt%

32

Wt%

0.9

Phr

0

<0.2

g/10min

0.3

<12

-

75

<1

Ash content
Oil content

شاخص روانی در  200درجه سانتی گراد
سختی

آزمايش

ASTM
D 1416
ASTM
D 1416
ASTM
D 1238
ASTM
D 2240

مجاز
-0.95
0.92
-33.5
30.5
1

الف) قیر بهینهي بدون وجود الیاف:
اين درصد قیر براي قیرهاي اصالح شده بـا پلیمـر و قیـر
اصالح نشده يکسان است .دلیل اين برابري به دلیل وجـود
معیار درصد فضاي خالی  4درصد در مخلوط است و لـذا
قیر در طرح اختالط ،تنها نقش پرکننده را ايفـاء مـیکنـد و
وجود پلیمر تاثیري بر اين موضوع ندارد (زياري و ايمـانی
نسب .)1392

ب) قیر اصالح شده با وجود الیاف سلولوزي:
به منظور جلوگیري از ريزش ماستیک و احتمال قیرزدگی
از الیاف معدنی يا سلولوزي استفاده میشود .کاربرد اين
الیاف طبیعتاً باعث پرشدن فضاي خالی مخلوط
میگردد ،لذا کاهش درصد قیر ،طبیعی است.

SMA

در حالت اول ابتدا  12نمونه با قیر پلیمري و در

در هر سه حالت اصالح قیر (اصالح با پلیمر ،فیبر و

درصدهاي  %7 ،%6.5و  %7.5و بدون وجود الیاف و طبق

فیبر و پلیمر به صورت همزمان) از  5درصد مختلف

دانه بندي مطلوب ساخته شد که پس از بررسی معیارهاي

خاکستر بادي به عنوان فیلر استفاده گرديد .حالت اول

جدول ( )6درصد قیر بهینه برابر  %7.2انتخاب شد .همین

حالتی است که درصد خاکستر بادي  0بوده و فیلر تماماً از

مراحل در حالت استفاده از الیاف نیز انجام گرفته و درصد

جنس پودر سنگ آهک میباشد و به اين دلیل که در

قیر بهینه در اين حالت برابر  %6.9انتخاب شد .در حالت

دانهبندي انتخابی  %10مصالح سنگی به فیلر اختصاص
6

آخر نیز از الیاف و قیر پلیمري بصورت همزمان در ساخت

يافت ،اين حالت با  SD 10%در نمودارها و جداول

نمونهها استفاده شد که در اين حالت نیز درصد قیر بهینه

نمايش داده شده است که به معناي  10درصد پودر سنگ

برابر  %6.9در نظر گرفته شد.

آهک در مخلوط میباشد .اين مقدار فیلر با افزايش 2.5
درصدي خاکستر بادي تا رسیدن اين مقدار به  10درصد

جدول  .6مشخصات مورد نياز براي تعيين درصد قير بهينه

خاکستر بادي که در واقع جايگزينی کامل اين ماده با پودر

در مخلوطهاي SMA

سنگ آهک را نشان میدهد ،ادامه دارد .اين حالت نیز با

پارامتر
فضاي خالی
مخلوط()VTM
حداقل قیر مصرفی
فضاي خالی مصالح سنگی
در مخلوط()VMA

مقدار
%3-%4
%6
حداقل %17

ويسکوزيته در حین اختالط

170± 20 CS

دماي قیر در حین اختالط

177

کد  FA 10%نمايش داده شده است .نحوه توزيع خاکستر
بادي به عنوان فیلر در نمونههاي مختلف در شکل ()3
نمايش داده شده است .براي ارزيابی تاثیر افزودنیها بر
خواص مخلوطهاي آسفالتی گرم ،آزمايشهاي مارشال،
مدول برجهندگی ،حساسیت رطوبتی و خزش دينامیکی بر
روي انواع مخلوطهاي ساخته شده ،انجام شد.

شکل  .3نحوه توزيع خاکستر بادي به عنوان فيلر در نمونههاي مختلف

-6روش کار آزمايش
 -1-6آزمايش ريزش قير
پديده ريزش قیر عمدهترين عیب مخلوطهاي
آسفالتی با دانهبندي میان تهی است و از آنجا که
مخلوطهاي  SMAاز نوع مخلوطهاي با دانهبندي میان
تهی هسـتند ،بنـابراين داراي پتانسـیل ريـزش قیـر
می باشند ( .)Asi, 2006آزمايش ريزش قیر روشی براي
ارزيابی پتانسـیل ريـزش قیـر يـا همان جدا شدن مـالت
قیـري از مخلوطهـاي  SMAاسـت.
اين روش ،میزان ريزش قیر در يک نمونه آسفالتی
متراکم نشده که در دماي باالتري نسبت به آسفالتی که به
مرحله اجرا میرسد ،نگه داشته میشود را تعیین میکند.
اين آزمايش اصوالً براي مخلوطهاي آسفالتی که شامل
درصد بااليی از مصالح درشت دانه میباشند همانند
مخلوط آسفالتی متخلخل و هم چنین مخلوطهاي آسفالتی
 ،SMAانجام میپذيرد .نمونه مورد آزمايش بايد در
آزمايشگاه ساخته شود .نمونه در يک سبد سیمی که روي
يک صفحه قرار دارد ،ريخته میشود( .وزن سبد سیمی
( )Aو صفحه زير آن ( )Bاز قبل اندازه گیري شده است).
سسس سبد حاوي نمونه به تنهايی ( )Cو بدون صفحه
همراه آن توزين شده و داخل گرمخانه که از قبل دماي آن
تنظیم شده است ،قرار داده میشود .پس از گذشت حدود
يک ساعت ،سبد سیمی به همراه صفحه زير آن از گرمخانه
خارج میشوند .وزن صفحه زير سبد که شامل مواد ريخته
شده نیز میباشد( ،)Dاندازهگیري شده و با وزن آن قبل از
انجام آزمايش( )Bمقايسه میشود .اختالف بین اين دو
مقدار ،وزن مواد خارج شده از نمونه را نشان میدهد.
محاسبات الزم در اين بخش به صورت زير میباشد:
()1
نمايی از سبد مخصـوص آزمـايش ريـزش قیـر
Draindown(%)=(D-B)/(C-A)X100

در شـکل ( )4نمايش داده شده است.

شکل  .4سبد استفاده شده براي انجام آزمايش ريزش قير

-1-6آزمايش کشش غير مستقيم
در آزمايش مقاومت کششی غیر مستقیم 7يک
نمونه استوانهاي به صورت قطري بارگذاري میشود.
آزمايش کشش غیر مستقیم براي تعیین مقاومت کششی
مخلوطهاي آسفالتی و پیش بینی ظهور ترکها در مخلوط
آسفالتی استفاده میشود .همچنین میتوان از اين آزمايش
براي ارزيابی عمر خستگی نیز استفاده کرد .آزمايش
کششی غیر مستقیم بر اساس آيین نامه

ASTM D6931-12

با نرخ ثابت  50/8میلیمتر بر دقیقه ودر دماي  25درجه
سانتیگراد انجام شد .مقاومت کششی غیر مستقیم نمونهها
با استفاده از معادله زير تعیین شد:
)(2

ITS   2Pmax  /  Dt 

که در اين معادله:
 : ITSمقاومت کششی نمونهها بر حسب مگاپاسکال،
𝑥𝑎𝑚𝑃  :بار اعمالی در زمان شکست بر حسب نیوتن،
 :Dقطر نمونهها بر حسب میلیمتر،
 :tارتفاع نمونهها بر اساس میلیمتر میباشد.
-3-6مدول برجهندگي
آزمايش مدول برجهندگی در دماهاي پايین بنحوي
مرتبط با ترک خوردگی حرارتی میباشد .تحقیقات
متعددي نشان داده است که مخلوطهاي سخت تر در
دماهاي پايین تر بیشتر مستعد ترک خوردگی حرارتی
میباشند .ابتدا نمونهها به مدت  24ساعت در محفظه
دستگاه در دماي ℃ 25قرار داده شد .شکل بارگذاري نیمه

سینوسی ،مدت اعمال بار  0/1ثانیه ،زمان استراحت 0/9

بر طبق اين استاندارد در شرايط اشباع و غیر اشباع بايد

ثانیه و ضريب پواسون  0/35فرض گرديد .در اين

بیش از  ۰/70باشد .براي اشباع شدن ،نمونهها به مدت ۲۴

آزمايش به ازاي هر مخلوط 3 ،نمونه آسفالتی تهیه و روي

ساعت در آب  ۶۰درجه قرار گرفتند.

دستگاه نمايش داده شد .مدول برجهندگی براساس معادله

-5-6خزش ديناميکي

هر نمونه  5پالس تکرار شد و میانگین نتايج به وسیله
زير محاسبه میگردد( :

;Moddares, Hamedi, 2014

.)Ghani zade, fakhri, 2013

دينامیکی استفاده شد .آزمايش خزش دينامیکی يکی از
p   0.2734 
t

()3

جهت بررسی شیارشدگی نمونهها از آزمايش خزش

Mr 

 = Mrمدول برجهندگی (مگا پاسکال)،

شکلهاي دائم میباشد.
آزمايش با استفاده از دستگاه  9UTM-5Pدر دماي

 = Pبار تکرار شونده (نیوتن)،

ثابت  45درجه سانتیگراد و تحت تنش ثابت  450کیلو

𝜗= ضريب پوآسن،

پاسکال که به صورت نیمه سینوسی اعمال شد ،انجام

 = tضخامت نمونه (میلیمتر)،
𝛿 = تغییر شکل افقی برگشت پذير (میلیمتر).
اين آزمايشات بر اساس استاندارد

معیارهاي مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر تغییر

ASTM D-4123-

 82با ضريب پواسون ثابت انجام گرفت .تنظیمات
دستگاه مطابق جدول  7میباشد.

گرفت .در اين آزمايش يک تنش ثابت در دماي ثابت با
مدت بارگذاري  0/1ثانیه و زمان استراحت  0/9ثانیه،
توسط يک صفحه صلب به صورت عمودي به نمونه وارد
میشود .اين آزمايش بر اساس استاندارد

) (Unconfinedانجام شد .نتايج آزمايش بر حسب عدد

جدول  .7تنظيمات دستگاه جهت انجام آزمايش مدول برجهندگي

روانی برداشت شد که معیاري براي نشان دادن مقاومت
مخلوط در برابر تغییر شکلهاي دائمی میباشد .هر میزان

پارامتر

مقدار

شکل بارگذاري

نیمه سینوسی

زمان بارگذاري()ms

100

زمان تکرار بارگذاري()ms

1000

 -7تحليل نتايج آزمايشات

تعداد پالس پیش بارگذاري

50

 -1-7آزمايش ريزش قير

تعداد پالس آزمايش

5

دماي انجام آزمايش °c

25

بار اعمالی ()N

500

نسبت پواسون

0.35

عدد روانی بزرگتر باشد ،مقاومت نمونه در برابر تغییر
شکلهاي دائم بیشتر است.

آزمايش ريزش قیـر طبـق گـزارش

NCHRP-425

صورت پـذيرفت .انجـام ايـن آزمـايش از الزامـات طـرح
اختالط مخلوطهاي  SMAمیباشد .نتايج حاصل از انجام
آزمايش ريزش قیر نشان دهنده صـحت کلیـه نمونـهها در
اين زمینه بوده و ريزش قیر در تمامی نمونهها در محـدوده
مجاز (کمتر از  0.3درصد) میباشـد (شـکل  .)5همچنـین
نمونههاي حاوي الیاف سلولزي نسبت به نمونههاي حاوي

 -4-6آزمايش حساسيت رطوبتي
اين آزمايش براساس استاندارد

NCHRP 9-19

قیر پلیمري داراي ريزش قیر کمتري میباشند.
AASHTO-T283

بر اساس نتايج به دست آمده در حالت استفاده از فیبـر

انجام میگیرد .نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم 8نمونهها

(بصورت جداگانه و همزمان با پلیمر) میزان ريزش قیـر تـا

حد قابل توجهی کاهش يافته است .در صـورتیکه اسـتفاده

همان طور که که از نمودار ( )6قابل مشاهده میباشد،

جداگانه از پلیمر تنهـا مقـدار ريـزش قیـر را پـايین تـر از

استفاده جداگانه از فیبر و پلیمر با تفاوت نسبتاً اندکی

حداکثر حد مجاز نگه داشته است و در کاهش آن تاثیر بـه

مقدار مدول مشابهی را نتیجه میدهد .در حالی که استفاده

سزايی نداشته است .هم چنین در حالت اسـتفاده جداگانـه

همزمان از هر دو اصالح کننده باعث افزايش قابل توجه

از فیبر ،استفاده از 10درصد پودر سـنگ بهتـرين نتیجـه را

مدول برجهندگی يا به عبارتی افزايش سختی مخلوط

داشته در صورتیکه در حالت مخلوط (اسـتفاده همزمـان از

آسفالتی شده است که میتوان نتیجه گرفت استفاده از فیبر

پلیمر و فیبر بـه منظـور اصـالح قیـر) ،میـزان  7.5درصـد

باعث به وجود آمدن يک شبکه تواناي قیري شده و هم

خاکستر بادي ،کمترين مقدار ريزش قیر را نتیجه میدهد.

چنین پلیمر نیز به علت چسبندگی باالتر ،مخلوطی
کارآمدتر را ساخته است .همچنین در درصدهاي مختلف

 -2-7مقاومت مارشال

فیلر خاکستر بادي ،براي هر حالت نتايج تابع روند يکسانی

آزمــايش مارشــال چنــدان قــادر بــه ارزيــابی فنــی

بودهاند و اختالفات ،جزئی میباشد .اما با اين حال میتوان

مخلوطهاي آسفالتی  SMAنیست (مختـاري .)1390 ،امـا

به صورت محتاطانه اين گونه نتیجهگیري نمود که با

اين آزمايش نیز بر روي نمونههاي ساخته شده انجام گرفته

افزايش درصد خاکستر بادي در همهي حاالت مدول

و نتايج به دست آمده در جدول ( )8ذکر گرديده

است.

برجهندگی افزايش داشته است که شکل ( )6نیز بر اين
ادعا صحه میگذارد.

 -3-7آزمايش مدول برجهندگي
براي ارزيابی عملکرد مخلوطهاي ساخته شـده در ايـن
تحقیــق در اثــر بارگــذاري ترافیکــی از آزمــايش مــدول

 -4-7آزمايش کششي غير مستقيم
 -1-4-7مقاومت کششي غير مستقيم

برجهندگی استفاده شده است .هدف از انجام اين آزمـايش

با استفاده از مقادير بدست آمده می توان به اين

تعیین مدول برجهندگی مخلوطهاي آسفالتی  SMAاسـت.

نتیجه رسید که بیشترين میزان مقاومت کششی غیر مستقیم

نتايج آزمايش مدول کششی غیر مستقیم بر روي نمونههاي

در حالت استفاده همزمان از فیبر و پلیمر و در حالت

حاوي پلیمر ،فیبر و نمونههايی که همزمـان حـاوي فیبـر و

 2.5%FAمیباشد .پس از اين حالت استفاده از پلیمر

پلیمر هستند در درصدهاي مختلف فیلر خاکسـتر بـادي در

اثرگذار بوده و در آخرين حالت نیز (استفاده از الیاف) در

شکل ( )6نشان داده شده است.

حالت  10% FAو %10 SDبیشترين مقاومت کششی غیر

افزايش مدول برجهندگی ارتباط مستقیم با ضريب

مستقیم ديده شد (شکل .)7

اليه آسفالتی در طرح ضخامت آسفالت دارد و هرچه
مدول برجهندگی بیشتر باشد اين ضريب باالتر رفته و

-2-4-7آزمايش حساسيت رطوبتي

ضخامت اليه کاهش میيابد .اما افزايش بیش از حد اين

آزمايش حساسـیت رطـوبتی مطـابق بـا اسـتاندارد

مدول سبب سخت شدن اليه آسفالتی شده و آن را شکننده

 AASHTO T283انجـام گرفتـه و نتـايج حاصـل از آن در

میسازد که احتمال ترک خوردگی در اثر حرارت و

شکلهاي ( )8و ( )9آمده است .همچنین نمونههاي مورد

خستگی افزايش خواهد يافت .لذا توصیه میشود که

نیاز جهت ايـن آزمـايش براسـاس اسـتاندارد بايـد درصـد

45000 psi

فضاي خالی معادل 6 ± 1درصد داشته باشند .لـذا در ايـن

معادل  3100 Mpaانتخاب گردد (زياري و ايمانی نسب،

حالت نمونههاي حاوي پلیمر با  34ضربه چکش مارشـال

.)1392

و نمونههاي حـاوي الیـاف بـا  42ضـربه مارشـال متـراکم

حداکثر مدول برجهندگی براي اليه آسفالتی،

شدند .درصد فضاي خالی تمامی نمونهها در ايـن حالـت،

ها در کلیه حاالت (درصدهاي مختلف خاکسـتر بـادي) در

 %6.5لحاظ شد .نکته حائز اهمیت قرار گرفتن کلیه نمونه-

محدوده استاندارد  TSRيعنی %70 >TSRمیباشد.
0.285

0.274

0.3

0.255

0.238
0.213

0.2

0.172
0.143

fiber
polymer
fiber+polymer

0.111

0.127

0.094

0.142
0.115

0.084

0.066

0.15
0.1

ريزش قير ()%

0.175

0.25

0.05
0
10%SD

10%FA

5%FA

7.5%FA

2.5%FA

خاکستر بادي ()%
شکل  .5نتايج آزمايش ريزش قير

جدول  .8نتايج آزمايش مقاومت مارشال

نمونه

استقامت مارشال

)(KN

روانی

)(mm

10% SD

Fiber
5.62

4.17

2.5%FA

5.83

4.23

5 % FA

6.04

4.21

7.5% FA

5.68

4.42

10% FA

5.55

4.33

10% SD

Polymer
5.38

3.49

2.5% FA

6.08

3.63

5 % FA

6.23

3.45

7.5% FA

5.89

3.57

10% FA

5.73

3.72

10% SD

Mix
6.24

3.52

2.5% FA

6.52

3.61

5 % FA

6.18

3.59

7.5% FA

5.72

3.50

10% FA

5.45

3.29

fiber+polymer

2049
2111

2209

2174
2196

2127
2227

10%FA

7.5%FA

2903

2184
2121

10%SD

2907

2913

3354

3112

5%FA

2.5%FA

خاکستر بادی ()%

شکل  .6نتايج مدول برجهندگي نمونههاي حاوي افزودنيهاي مختلف

شکل  .7نتايج آزمايش مقاومت کششی غیرمستقیم

شکل  .8نتايج آزمايش کشش غير مستقيم در حالت اشباع

)RESILIENT MODULUS(MPA

3409

polymer

fiber

شکل  .9نسبت مقاومت کششي غير مستقيم نمونهها
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شیارشدگی مخلـوط آسـفالتی  SMAرا بهبـود ببخشـد .در

شــیارشــدگی يکــی از خرابــیهــاي رايــج در

تمامی حاالت استفاده از فیلر پودر سنگ آهک نتـايج قابـل

روسازيهاي آسفالتی میباشد و به تغییرشکلهـاي دائمـی

توجهتري را داشته است که میتوان نتیجه گرفت خاکسـتر

گفته میشود که بصورت شیار فـرو رفتـه در مسـیر چـرخ

بادي اگر اثر منفی بر نمونههاي آسفالتی نداشته باشـد ،اثـر

وســـايل نقلیـــه بـــه مـــوازات محـــور طـــولی راه ديـــده

مثبتی نیز نخواهد داشت .هم چنین اثـر خاکسـتر بـادي در

میشود( .)Sureyya, Halit and Aksoy, 2007لـذا در ايـن

قیاس با پلیمر نمیتواند چندان با اهمیت باشـد .چراکـه در

تحقیق شیارشدگی نمونهها مورد ارزيابی قرار گرفت .براي

درصدهاي مختلف خاکسـتر بـادي در هـر حالـت تفـاوت

بررسی شیارشدگی نمونههـا از آزمـايش خـزش دينـامیکی

کمتر از زمانی است که نحوه اصالح قیر تغییر میکنـد .بـه

استفاده شد .آزمايش خـزش دينـامیکی يکـی از معیارهـاي

همین دلیـل شـايد بتـوان نتیجـهگیـري نمـود کـه اصـالح

مقاومت مخلوط آسفالتی در برابـر تغییـر شـکلهـاي دائـم

کنندههاي قیر ،اثراتی به مراتب قابل توجـه تـر از فیلـر بـر

میباشد(.)National Cooperative Highway, 2002

میــزان شیارشــدگی مخلوطهــاي آســفالتی  SMAخواهنــد

آنچه که به وضوح از اعداد و نمـودار شـکل ()10

داشت .الزم به ذکر است که نتايج به دسـت آمـده بهتـرين

قابل برداشت است ،تفاوت در مقاومت خزشی نمونههـاي

نتايج مربوط به هر حالت بوده و در صورت نزديـک بـودن

اصالح شده با پلیمر میباشد .حال آنکه اين نمونهها حاوي

اعداد به دست آمده در هر حالت (براي هر حالت  2نمونه

الیاف باشند يا خیر .اين تفاوت قابل توجه بیانگر آن اسـت

آزمايش شد) ،مقدار میانگین آورده شده است.

که پلمر  SBSتوانسـته اسـت بطـور مـؤثري خصوصـیات

شکل  .10نمودار نتايج آزمايش خزش ديناميکي نمونهها در دماي 45° C

 -8نتيجهگيري
 -1استفاده از خاکستر بادي به عنوان فیلر تاثیري بر

کمتر از ساير نمونهها بود .با وجود اينکه اعداد به

کاهش ريزش قیر نداشته و ريزش قیر تنها به کمک

دست آمده از آزمايش مارشال گوياي استقامت و

اصالح قیر (فیبر و يا پلیمر) کاهش میيابد.

روانی واقعی نمونههاي  SMAنیستند ،با اينحال شايد

 -2در آزمايش ريزش قیر ،تمامی نمونهها شرايط
استاندارد را ارضا کرده و در محدوده مجاز آيین نامه

بتوان از اين دادهها به منظور مقايسه نمونههاي
مختلف استفاده کرد.

قرار میگیرند .استفاده از فیبر تاثیر قابل توجهی در

 -5در آزمايش مقاومت کششی غیر مستقیم ،بهترين نتايج

کاهش ريزش قیر دارد .پس از اين حالت استفاده

مربوط به استفاده همزمان از پلیمر SBSو الیاف در

همزمان از فیبر و پلیمر بیشترين اثرگذاري را داشته

حالت  2/5% FAمی باشد .پس از اين حالت استفاده

است .در صورتیکه استفاده از پلیمر تنها باعث می

از پلیمر اثرگذار بوده و در آخرين حالت نیز (استفاده

شود مقادير مربوط به اين آزمايش در محدودهي

از الیاف) در حالت  10% FAو  10% SDبیشترين

مجاز قرار بگیرد و در کاهش آن تاثیر بالقوهاي ندارد.

مقاومت کششی غیر مستقیم ديده شد .نکته حائز

 -3آزمايش مارشال تنها به منظور دستیابی به دادههاي

اهمیت ،قرار گرفتن کلیه نمونهها در کلیه حاالت

بیشتر انجام گرفته و قابل استناد نمیباشد .چراکه با

(درصدهاي مختلف خاکستر بادي) در محدوده

توجه به آزمايش نیز مشخص شد که پراکندگی دادهها
بسیار زياد بوده و تغییر دادهها روند مشخصی ندارد.
با اينحال نمونههاي حاوي پلیمر مقادير استقامت
مارشال به نسبت باالتري را در قیاس با نمونههاي
ساخته شده با قیر اصالح نشده داشتند.
 -4در آزمايش مارشال ،مقادير عدد روانی به طرز قابل
توجهی براي نمونههاي اصالح شده با پلیمر

SBS

استاندارد  ،TSRيعنی  %70 >TSRمیباشد .در اين
آزمايش تغییرات در درصد فیلر خاکستر بادي نیز
اثرات مشخص تري بر نتايج آزمايش داشت.
 -6در آزمايش مدول برجهندگی ،باالترين مقدار مدول
در تمامی حاالت مربوط به  %10 FAبودکه اين نتیجه
بدين معناست که افزايش درصد خاکستر بادي تاثیر
قابل توجهی بر مدول برجهندگی مخلوطها داشته و

می توان گفت تاثیر فیلر در اين تست بیش از ساير

آسـفالتی بـا اسـتخوان بنـدي سنگدانهاي" ،نشريه شماره

آزمايشها قابل مشاهده است .همچنین مقادير اين

 ،206چاپ اول ،سـازمان مـديريت و برنامهريزي کشور،
مرکز مدارک علمی و

تست در حالتی که براي اصالح قیر از فیبر و پلیمر به
صورت همزمان استفاده شد بیش از ساير حاالت بود.



انتشارات.

بهبهانی .ح ،.زياري .ح ،.و ارجمندپور ،ج،)1392( ،.

 -7در آزمايش خزش دينامیکی ،مقادير عدد روانی براي

"مقايسه نتايج حاصل از آزمايش حساسیت رطوبتی در

نمونههاي ساخته شده با فیبر به مراتب کمتر از

مخلوطهاي آسفالتی با استخوان بندي سنگدانهاي ()SMA

نمونههاي اصالح شده با پلیمر میباشد .همچنین

اصالح شده با ترموپالستیک االستومرها" ،پاياننامه

استفاده همزمان از فیبر و پلیمر نیز مقادير عدد روانی

کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت

بااليی را نتیجه میدهد که اين خود نشانگر اثرگذاري

ايران ،تهران.

باالي پلیمر در باالبردن مقاومت شیارشدگی



زياري ،ح .ايمانی نسب ،ر "،)1392( ،.مقايسه ي بهبود

مخلوطهاي آسفالتی  SMAمیباشد .تغییرات عدد

مقاومت خزشی مخلوطهاي آسفالتی با استخوان بندي

روانی در هريک از حاالت نیز تابع روند خاصی نبوده

سنگدانهاي ( )SMAبا استفاده از پلیمرهاي االستومر-
ترموپالستیک" ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده

اما در تمامی حاالت استفاده از پودر سنگ به تنهايی

مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران،تهران.

باالترين اثرگذاري را داشته است .همچنین هنگام
استفاده از فیبر و در حالت  ،%5 FAعدد روانی

 زياري ،ح .گلی ،الف" ،)1386( .اثر پلیمر  SBSدر اصالحمخلوط آسفالتی بر اساس پهنهبندي آب و هوايی استان

کمترين مقدار را دارد.
 -9سپاسگزاري

اصفهان" ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی
عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران.

از پرسنل محترم مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهاي

 -غنیزاده ،ع.ر .و فخري ،م" ،)1392( .تأثیر پارامترهاي

آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ايران ) (ABRCبه دلیل

پالس بارگذاري بر مدول برجهندگی مخلوطهاي آسفالتی
با استفاده از نظريه ويسکواالستیک" .مهندسی حمل و نقل،

همکاري صمیمانه ،تشکر و قدردانی میگردد.
 -10پينوشتها
1. Stone Matrix Asphalt
2. Styrene-Butadiene-Styrene
3. Present Serviceability Index
4. National Cooperative Highway Research Program
5. American Association of State Highway and
Transportation Officials
6. Stone Dust
7. Indirect Tensile Strength
8. Tensile Strength Ratio
9. Universal Testing Machine

سال پنجم ،شماره اول ،پايیز ،ص.70-49 .

 مختاري ،ع" ،)1390( .بررسی تاثیر افزودنی رئوفالت( )RheoFalt WKR-2به مخلوطهاي آسفالتی با استخوان
بندي سنگدانهاي ( )SMAو مقايسهي آن با افزودنیهاي
ديگر" ،پايان نامه ي کارشناسی ارشد ،دانشکدهي مهندسی
عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،ايران.
-

مدرس ،الف .و حامدي ،ح .ر" ،)1393( .خصوصیات
سختی وخستگی مخلوط آسفالتی اصالح شده با ضايعات
بطريهاي پالستیکی ( ")PETمهندسی حمل و نقل ،سال

 -11مراجع


ايران ،وزارت راه و شهرسازي ،معاونت امور فنی ،دفتر
امور فنی و تدوين معیارها ،مرکز تحقیقات و آمـوزش
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