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بررسي رفتار رئولوژيک قير و ماستيک اصالحشده با افزودني ساسوبيت

غالمعلي شفابخش* ،استاد ،دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه سمنان
مهرداد رمضان زاده اندواري ،دانشجوي کارشناسي ارشد راه و ترابري ،دانشگاه سمنان
Email: shafabakhsh@semnan.ac.ir
دريافت - 69/20/02 :پذيرش69/20/00 :

چکيده
قير و ماستيک (مخلوط قير و فيلر) يکي از اجزاي سازنده مخلوطهاي آسفالتي هستند که تأثير بهسزايي بر رفتار و عملکرد
آنها دارند .در سالهاي اخير ،مطالعات زيادي در زمينه ارزيابي خواص رئولوژيک قير صورت پذيرفته است .در مطالعه حاضر،
خواص رئولوژيک قير و ماستيک اصالحشده با افزودني آسفالت نيمه گرم (ساسوبيت) مورد ارزيابي قرار گرفته است .قير پايه با
درجه عملکردي  PG64-16بود که با  1/5درصد وزني قير افزودني ساسوبيت اصالح گرديد .براي تهيه ماستيک نيز فيلر سيليسي
رودخانهاي به نسبت برابر با قير به آن افزوده شد .آزمايشهاي روسازي ممتاز براي قير ازجمله رئومتر برشي ديناميک و رئومتر
تيرچه خمشي روي قير و ماستيکهاي اصالحي و پايه صورت گرفتند .پارامترهاي شيارشدگي و خستگي مصالح تعيين و مقايسه
شدند و جهت نمايش جامع رفتار رئولوژيک قير و ماستيک ،منحني اصلي مصالح ايجاد گرديد .نتايج مطالعات نشان ميدهد که
افزودني ساسوبيت ،مدول مختلط قير و ماستيک را در دماي زياد به ترتيب تا  06و  166درصد افزايش داده و زاويه فاز را به
صورت محدود ( )%5کاهش داده است .ساسوبيت ،پارامتر شيارشدگي در قير و ماستيک را تا دو برابر افزايش داده است .پارامتر
خستگي در قير خالص ،با افزودن ساسوبيت تغيير چنداني نداشته است .در حالي که ساسوبيت ،پارامتر خستگي در ماستيک را
 06تا  06درصد افزايش داده و مقاومت خستگي آن را کاهش داده است .مدل منحني اصلي نيز به خوبي بر دادههاي آزمايشگاهي
قير و ماستيک اصالحي با ساسوبيت برازش داده شد که امکان بررسي جامع رفتار مصالح در بازه وسيع دمايي و فرکانسي را
ميدهد.
واژههاي کليدي :ساسوبيت ،ماستيک ،خواص رئولوژيک ،منحني اصلي ،شيارشدگي و خستگي

 .1مقدمه

خصوصيات مکانيکي آن تأثيرگذار است .علم رئولوژي،

ويژگيهاي رئولوژيک و ويسکواالستيک قير و

ميزان تغييرشکل ماده بر اثر اعمال تنش و تأثير زمان در

ماستيک به عنوان يکي از اجزاي مخلوط آسفالتي بر

اين تغييرشکل را بيان مينمايد .از آنجايي که قير و
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بررسی رفتار رئولوژیک قیر و ماستیک اصالح شده با افزودنی ساسوبیت

ماستيک رفتار ويسکواالستيک دارند ،پارامترهاي

همچنين ،افزودن ساسوبيت باعث بهتر شدن مقاومت

رئولوژيک آنها با زمان و دما تغيير ميکند ،که اين

شيارشدگي در دو قير نسبت به اَدوِرا شده ،در حالي که

تغييرات منجر به تغيير خواص فيزيکي آنها مانند

هر دو افزودني  WMAباعث کاهش مقاومت

شيارشدگي 1و خستگي ميشود .همانطور که ميدانيم،

ترکخوردگي ناشي از خستگي شدند.

مخلوط آسفالتي گرم ( )HMA0بهطور معمول در محدوده

کانِستراري و همکاران ( )0218به تحقيق در مورد اثر

دمايي بين  102تا  172درجه سلسيوس توليد ميشود.

واکس مصنوعي بر خواص رئولوژي قير با درجه نفوذ

اين دماي زياد منجر به هزينه زياد سوخت مصرفي و

 72/122در شرايط پيرشدگي بلندمدت پرداختند .در اين

توليد گازهاي گلخانهاي خواهد شد .افزودني آسفالت

تحقيق ،از  %8وزني قير افزودني ساسوبيت براي

نيمه گرم ،مانند ساسوبيت ،ضمن کاهش دماي اختالط و

آزمايشهاي ويسکوزيته ،رئومتر برش ديناميک ()DSR

تراکم بين  12تا  80درجه سلسيوس ،باعث ايجاد

و رئومتر تيرچه خمشي ( )BBRاستفاده شد .نتايج نشان

تغييراتي در خواص رئولوژيک قير و ماستيک ميگردد

داد که با افزودن ساسوبيت ،مقاومت در برابر شيارشدگي

(باتون و همکاران.)0227 ،

افزايش يافته و باعث کاهش مقاومت ترکخوردگي

در اين پژوهش ،تأثير ساسوبيت بر پارامترهاي

ميشود و در دماي اختالط و تراکم ويسکوزيته  02تا 82

رئولوژيک قير و ماستيک از قبيل مدول مختلط (* )Gو

درصد و دماي تراکم  9تا  0درجه سلسيوس کاهش يافت.

زاويه فاز ( )δبه دست آمده از رئومتر برشي ديناميک

در دماي مياني ،سختي با فرکانس رابطه مستقيم داشته و

( )DSRو خواص مرتبط با آنها مانند پارامترهاي

همچنين مدول برشي (* )Gبا افزودن ساسوبيت و کاهش

خستگي ( )G*.sinδو شيارشدگي ( )G*/sinδدر دماي

فرکانس به صفر ميل ميکند.

زياد و متوسط ارزيابي شده است .همچنين ،تأثير

عبداهلل و همکاران ( )0218خواص رئولوژي قير

ساسوبيت بر پارامتر سختي خزشي قير و ماستيک آن در

 WMAاصالحشده با افزودني شيميايي ( )CWAA0را

دماي کم به وسيله رئومتر تيرچه خمشي ( )BBRبررسي

مورد ارزيابي قرار دادند .افزودن  CWAAباعث کاهش

شده و در پايان ،ارزيابي جامعي به وسيله منحني

قابل توجه ويسکوزيته شده و به دنبال آن کاهش دماي

اصليشان صورت گرفته است.

اختالط و تراکم را در پي داشته است .افزودن

CWAA

مقاومت ترکخوردگي ناشي از خستگي را افزايش داده
و مقاومت در برابر شيارشدگي را کاهش داده است.

 .0مروري بر مطالعات پيشين

جمشيدي و همکاران ( )0212به ارزيابي اثر

 .1-0مطالعات عملکرد رئولوژيک قير
صادق و همکاران ( )0219به بررسي ارزيابي عملکرد
رئولوژيک قير مخلوط آسفالتي نيمه گرم حاوي
ساسوبيت و اَدوِرا 8در بلندمدت و کوتاهمدت پرداختند.
نتايج کار آنها نشان داد که افزودن ساسوبيت ،سختي دو
قير مورد نظر و درجه عملکرد آنها را افزايش داده است.
1- Rutting
2- Hot Mix Asphalt
3- Advera
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افزودنيهاي مخلوط آسفالتي نيمه گرم بر خواص
رئولوژيک قيرهاي  PG64و  PG70حاوي رِديست 2و
ساسوبيت پرداختند .مطالعات نشان داد که قير حاوي
رِديست رفتار چسبندهتري نسبت به قير حاوي ساسوبيت
داشته و همچنين به ازاي افزايش  %1ساسوبيت ،افزايش
پارامتر شيارشدگي را در پي داشته که افزودن ساسوبيت
4- Chemical Warm Asphalt Additive
5- Rediset
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ويسکوزيته هر دو قير  PG64و  PG76را در دماي 92

مالت قيري 1آسفالت نيمه گرم حاوي ساسوبيت را مورد

درجه سلسيوس افزايش داده ،در حالي که افزودن

ارزيابي قرار دادند .در اين پژوهش ،از يک آسفالت نفتي

رديست ويسکوزيته و چسبندگي قير  PG76را افزايش

معمولي که در ترافيکهاي سنگين استفاده ميشود،

داد.

استفاده گرديد .قير با استفاده از ساسوبيت اصالح شد
(افزودن  %8وزني قير) .سه نوع پُرکنندهي معدني،

 .0 -0مطالعات عملکرد رئولوژيک ماستيک و

پُرکنندههاي آهکي ( ،)LMسيمان پورتلند ( ،)PCو آهک

تأثير فيلر

هيدراته ( )HLبراي تهيه مالت قيري آسفالت گرم استفاده

کاووسي و همکاران ( )1667تأثير نوع فيلر و شکل
آن را بر خصوصيات فيزيکي و رئولوژيک ماستيک قيري
مورد ارزيابي قرار دادند .در اين تحقيق ،کوارتز داراي
ابعاد بزرگ و ذرات زاويهدار و سنگ آهک داراي ابعاد به
نسبت کوچکتر ،اما با همان حالت زاويهدار ،انتخاب
گرديدند .آنها دريافتند که فيلر با ابعاد ريزتر و کروي
شکل ،تأثير کمتري بر درجه نفوذ و نقطه نرمي نسبت به
فيلر با ابعاد بزرگتر و حالت زاويهدار دارد .کائولين به
نسبت ريز بوده و قير را بيشتر در برميگيرد .از اين رو،
ماستيک حاصل سختتر است .خاکستر بادي به عنوان
يک فيلر متخلخل ،بيشتر مستعد تردي است و به همين
علت بيشترين نقطه شکست را دارد .سوبوليف و
همکاران ( )0210به تأثير خاکستر بادي بر خواص
رئولوژيک قير در دماي مياني پرداختند .در اين تحقيق،
دو قير  PG58-28و  PG70-22دو نوع فيلر خاکستر بادي
با کالس  )FAC( Cو  )FAF( Fبا مقادير صفر82 ،12 ،
و  92درصد وزني قير تحت آزمايش رئومتر برش
ديناميک مطابق با استاندارد  AASHTO T315در دماي
 26و  90درجه سلسيوس و فرکانس 1/26هرتز در شرايط
کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند .نتايج نشان داد که افزودن
خاکستر بادي سبب بهبود مقاومت در برابر شيارشدگي
شده و همچنين سبب افزايش درجه عملکرد يا  PGقير
شده است.

شدند که نسبت فيلر به ماده چسبنده ( )F/Aبه ترتيب
صفر (بدون پرکننده) 1/0 ،1/2 ،1/0 ،2/6 ،2/9 ،2/8 ،و
 0/1برابر وزن قير در نظر گرفته شده است .مطالعات
نشان داد که افزودن فيلر تأثيري بر زاويه فاز ( )δندارد.
افزايش نسبت  F/Aميتواند خواص دماي زياد را بهبود
بخشد که در اين بين فيلر آهک

هيدراته0

بهترين عملکرد

را در دماي زياد دارد .سختي خزشي ( )Sبا افزايش نسبت
 F/Aافزايش مييابد ،و زماني که نسبت  F/Aافزايش پيدا
ميکند خواص مالت قيري آسفالت در دماي کم کاهش
مييابد .الخطيب و همکاران ( )0211تأثير افزودن فيلر
سيمان را بر برخي خواص ماده قير آسفالتي مطابق با
روشهاي آزمايش روسازي ممتاز مورد ارزيابي قرار
دادند .نتايج تحقيق نشان داد که افزودن سيمان پورتلند به
قير ،ويسکوزيته چرخشي ( )RVقير را در دماي 182
درجه سلسيوس و سرعتهاي چرخشي مختلف افزايش
داد .مشخص شد که نسبت  C/Aبرابر  2/12نسبت
بهينهاي است که موجب يک افزايش متعادل در
ويسکوزيته چرخشي و مقدار پارامتر شيارشدگي قير
ميشود .نسبت  C/Aتأثير ناچيزي بر رفتار نيوتني و زاويه
فاز ( )δاالستيک مخلوطهاي آسفالتي داشته است.
افزايش نسبت  C/Aموجب افزايش سختي قير ،که با
مقدار مدول برشي مختلط (* )Gنشان داده ميشود ،شد.
افزايش نسبت  C/Aپارامتر شيارشدگي روسازي ممتاز ،
مقدار  G /sinδرا در همه دماها بهبود بخشيد.
*

يان و همکاران ( )0218تأثير فيلر معدني بر خواص

1- Bituminous Mortar
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2- Hydrated Lime
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بررسی رفتار رئولوژیک قیر و ماستیک اصالح شده با افزودنی ساسوبیت

 .0مصالح و روشها
 .1-0مصالح
قير مورد استفاده در اين تحقيق از شرکت نفت

پاسارگاد تهيه شده و داراي درجه عملکردي

PG 64-16

است .مشخصات اين قير طبق استاندارد

AASHTO

 )0212( M320در جدول  1آمده است.

جدول .1مشخصات قير پايه
وضعيت قير

استاندارد

مشخصه

آزمايش

نقطه اشتعال ()°C
قير پير نشده

ويسکوزيته در )Pa.s( 182 °C
 G*/sinδبا برش دي نام يک در د ماي

 90 °Cو )kPa( 12 rad/s
قير پير شده
در RTFO

تغيير جرم پس از )%( RTFO
 G*/sinδبا برش دي نام يک در د ماي

 90 °Cو )kPa( 12 rad/s

 G*.sinδبا برش دي نام يک در د ماي

 01°Cو )kPa( 12 rad/s
قير پير شده
در PAV

سخخختي خزشخخي در دماي  -9 °Cو در
زمان  92ثانيه ()MPa
م قدار  mدر د ماي  -9 °Cو در ز مان
 92ثانيه

معيار
استاندارد

نتيجه آزمايش

AASHTO
T48
AASHTO
T316

<082

818

>8

2/010

AASHTO
T315

<1

0/02

AASHTO
T240

>1

2/29

AASHTO
T315

<0/0

0/92

AASHTO
T315

>2222

8802

AASHTO
T313

>822

111

AASHTO
T313

<2/8

2/8

ساسوبيت يک هيدروکربن آليفاتيک زنجيره بلند

وزني قير (بر اساس مطالعات پيشين و پيشنهاد شرکت

تروپس1

سازنده) و در دماي  102درجه سلسيوس به کمک يک

( )FTتوليد ميشود .طول زنجيره ملکولي آن در بازه 02

همزن برشي دور زياد با قير مخلوط شد تا قير اصالحشده

تا بيش از  112اتم کربن است .نقطه ذوب ساسوبيت در

همگني به دست آيد .قير حاصل ،پايداري ذخيرهسازي

بازه  72تا  112درجه ميباشد .ساسوبيت در دماهاي بيش

گرما را بدون تمايل به جداشدگي فاز دارد .شکل ،1

از  112درجه سلسيوس کامالً قابل حل در قير است .اين

نمونهاي از افزودني ساسوبيت و نمونههاي آماده شده را

ماده پس از مخلوط شدن با قير پايه ،محلول همگني

نشان ميدهد.

است که با استفاده از فرايند موسوم به فيشر-

تشکيل ميدهد و کاهش قابل مالحظهاي در ويسکوزيته

فيلر استفاده شده براي تهيه ماستيک از گرد سنگ

قير ايجاد ميکند .اين موضوع باعث ميشود دماي

مانده زير الک شماره  2/272( 022ميليمتر) مصالح

اختالط و حمل آسفالت از  12تا  82درجه سلسيوس

سنگي رودخانهاي سيليسي تشکيل شده است .از آنجايي

کاهش يابد .در اين تحقيق ،ساسوبيت به ميزان  1/2درصد

که در مشخصات طرح اختالط روسازي ممتاز ،نسبت

9- Fisher-Tropsch

02
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فيلر به قير مؤثر  2/0-1/9تعيين شده است ،در اين تحقيق

سلسيوس در همزن معمولي تهيه شده است .عمليات

از نسبت فيلر به قير  1در ميان بازه مشخصه استفاده شده

اختالط تا ايجاد يک مخلوط همگن و يکنواخت ادامه

است .ماستيک از اختالط فيلر با قيرهاي پايه و اصالح-

يافت.

شده با ساسوبيت به ترتيب در دماهاي  102و  102درجه

شکل  .1افزودني ساسوبيت (باال ،راست) ،قير پيرشده ساسوبيتي (باال ،وسط) ،نمونهگيري قير ساسوبيتي براي آزمايش
رئومتر برشي ديناميک (باال ،چپ) و نمونه قير ساسوبيتي براي آزمايش رئومتر تيرچه خمشي (پايين)
( )0212بهکار ميرود .در اين پژوهش ،نمونهها در چهار

 .0 -0برنامه آزمايشگاهي
در اين تحقيق ،نمونههاي قيري با و بدون ساسوبيت

دماي مختلف ( 20 ،87/0 ،01/1و  90درجه سلسيوس)

تحت پيرشدگي کوتاهمدت به وسيله آزمايش اثر حرارت

و براي هر دما در چهار فرکانس ( 2 ،1/26 ،2/1و 12

و هوا بر اليه نازک متحرک قير ( )RTFOدر دماي 198

هرتز) در شرايط کنترل تنش تحت آزمايش رئومتر برشي

درجه سلسيوس با دوره زماني پيرشدگي  02دقيقه مطابق

ديناميک قرار گرفتهاند .در اين پژوهش ،براي نمونههاي

با استاندارد  )0212( AASHTO T240انجام گرفت.

پير شده با  RTFOاز صفحات موازي با قطر  02ميليمتر

پيرشدگي بلندمدت به وسيله محفظه پيرشدگي تحت

و ضخامت نمونه  1ميليمتر و براي نمونههاي پير شده با

فشار ( )PAVروي نمونههاي پير شده با  RTFOمطابق

 PAVاز صفحات موازي با قطر  0ميليمتر و ضخامت

با استاندارد  )0212( AASHTO R28صورت گرفته

نمونه  0ميليمتر استفاده گرديد .ميزان تنش ماکزيمم

است .نمونه در دستگاه تحت فشار  0292کيلوپاسکال و

وارده بر نمونههاي پير شده با  022 RTFOپاسکال ،براي

با دماي  112درجه سلسيوس به مدت  02ساعت قرار

نمونههاي پير شده با  PAVو در دماي  87/0درجه

گرفته و براي انجام آزمايشهاي رئولوژي آماده ميگردد.

سلسيوس  1222پاسکال و براي نمونههاي پير شده با

آزمايش رئومتر برش ديناميک جهت اندازهگيري

 PAVو در دماي  01/1سلسيوس  0222پاسکال بوده

خواص ويسکواالستيک ديناميک قير آسفالتي ( )G*,δدر

است .تنشهاي اعمالي به نحوي انتخاب شدند که مصالح

دماي مياني و زياد مطابق با استاندارد

AASHTO T315

در محدوده رفتار ويسکواالستيک خطي قرار گيرند.
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خواص رئولوژي قير و ماستيک آن با و بدون

 .0 -0منحني اصلي مدول برشي ديناميک و زاويه

ساسوبيت در دماي کم به وسيله رئومتر تيرچه خمشي

فاز

مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در اين پژوهش ،آزمايش

قير و آسفالت استفاده از منحني اصلي است .در طرح

( )BBRمطابق با استاندارد )0212( AASHTO T313
خزش تحت بار  602ميلينيوتن بر نمونههاي قير و
ماستيک پير شده با  PAVدر دو دماي صفر و  -9درجه
سلسيوس انجام گرفته است .سپس سختي خزشي ())S(t
در زمانهاي  102 ،92 ،82 ،12 ،0و  002ثانيه مورد
ارزيابي قرار ميگيرد .برنامه آزمايشهاي صورت گرفته
روي قير و ماستيک پايه و اصالحشده با ساسوبيت در

يکي از روشهاي بررسي خواص ويسکواالستيک
روسازي آسفالتي به روش مکانيستيک تجربي ،استفاده از
منحني اصلي مبناي تحليل روسازي و بررسي عملکرد آن
است .وابستگي دمايي و زماني دو عامل مهمي هستند که
هنگام توصيف خواص رئولوژي قير آسفالتي در محدوده
ويسکواالستيک خطي در نظر گرفته ميشود.

جدول  0آمده است.
جدول  .0مشخصات آزمايشهاي صورت گرفته روي قير و ماستيک
وضعيت مصالح

آزمايش صورت گرفته

قير و ماستيک پير شده با

رئومتر برشي ديناميک

AASHTO ( RTFO

(قطر نمونه  02ميليمتر و

)T240

ضخامت  1ميليمتر)

استاندارد

دماي آزمايش

آزمايش

(درجه سلسيوس)

AASHTO
T315

 20و 90

فرکانس بارگذاري
(هرتز) يا زمان بارگذاري
(ثانيه)

 2 ،1/26 ،2/1و 12

رئومتر برشي ديناميک
قير و ماستيک پير شده با

(قطر نمونه  0ميلي-متر و

AASHTO ( PAV

ضخامت  0ميليمتر)

)R28

AASHTO
T315

AASHTO
T313

رئومتر تيرچه خمشي

 01/1و 87/0

صفر و -9

 2 ،1/26 ،2/1و 12
 102 ،92 ،82 ،12 ،0و
( 002ثانيه)

در منحني اصلي ،پارامترهاي * Gو  δدر مقابل

که  Tدماي مورد نظر آزمايش براي انتقال Tr ،دماي

فرکانس کاهشي در مقياس لگاريتمي يا نيمه لگاريتمي با

مرجع Td ،دماي تعريف شده که در باال و پايين آن مي-

استفاده از اصل برهمنهي دما -زمان در يک دماي مرجع

توان توابع  WLFو  Arrheniusرا به ترتيب به کار برد،

رسم ميشوند (اصغر زاده و همکاران .)0212 ،در اين

 aTضريب انتقالي است که در فرکانسهاي مربوط به هر

پژوهش ،دادههاي آزمايشگاهي حاصل از  DSRبه وسيله

پارامتر ويسکواالستيک ( δو* )Gضرب ميشود که معرف

تابع انتقال  Kaelbleکه توسط رو و شارُک ( )0211ارائه

فرکانس کاهشي ميباشد و  C1و  C2ثابتهاي رگرسيون

گرديده ،در دماي مرجع  01/1درجه سلسيوس انتقال داده

هستند.

ميشود که تابع  Kaelbleبه صورت زير بيان ميشود:
 T T d
(T r T d  )1
log aT   C 1 


 C 2  T  Td C 2  T r  Td 

08

مدل منحني اصلي که در اين پژوهش جهت انطباق
با دادههاي آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفت مدل
سيگموئيد (هاللي) لُجستيک ( Sشکل) تعميم يافته
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( )GLSM1ميباشد که در راهنماي طراحي روسازي

مدل تعيين ميشوند .با در نظر گرفتن مقادير ضريب

مکانيستيک تجربي آشتو نيز به کار رفته است (رو،

خزشي معکوس مقادير سختي ،ضرايب خزشي براي هر

:)0226

حالت تعيين ميشود () .)D(ξ)=1/S(ξپس از اين ،براي

()0


(   (log  )) 1/ 



1  e

    log  

e

log G *   

تبديل مقادير ضريب خزشي به مدول استراحت ،از
الگوريتم ارائه شده توسط هاپکينز و همينگ ()1627

 ( )  90

()8
) (11/ 
1  e    (log   


در اين روابط ،به ترتيب ،مدول ديناميک و زاويه فاز
برحسب فرکانس کاهشي ( )ωبيان ميشود و ساير

استفاده شده است که شامل يک راهحل عددي به وسيله
انتگرال کانوولوشن زير است:

 E ( )D (t   ) d  t
()2

پارامترها ضرايب انطباقي هستند که به وسيله حداقل
کردن مجذور مربعات اختالف دادههاي آزمايشگاهي و
مدل پيشبيني به دست ميآيند.
در اين مطالعه ،منحني اصلي با استفاده از ترکيب داده-
هاي دو آزمايش رئومتر برشي ديناميک و رئومتر تيرچه
خمشي ايجاد شده است .براي اين کار نياز است تا ابتدا
مقادير سختي به دست آمده از آزمايش رئومتر تيرچه
خمشي به مدول ذخيره و مدول تلف شده تبديل شده و

که در آن  tزمان آزمايش D ،ضريب خزشي و
مدول استراحت است.

در گام بعد ،يک طيف گسسته براي تابع منطبق شده
مدول استراحت محاسبه ميشود .اين مرحله با روش ارائه
شده به وسيله بامگارتل و وينتر ( )1606انجام ميگيرد.
در اين روش ،مدول استراحت (( )E(tبه سادگي به
صورت يک مجموعه گسسته از اجزاي تواني بيان
ميشود:

با استفاده از آن مقادير مدول ديناميک و زاويه فاز تعيين

N

گردند .روش استفاده شده در اين تحقيق منطبق بر روند

i 1

ارائه شده توسط رو و همکاران ( )0221است.

) E (t )  E e  e i  exp(t / i

()9

در اين روش ،ابتدا دادههاي به دست آمده از آزمايش
رئومتر تيرچه خمشي به مدل  CAS0منطبق ميشوند .اين

E

حالتهاي استراحت به کمک مقاومتهاي استراحت
( )eiو زمانهاي استراحت مرتبط ( )λiتعريف ميشوند.

کار با استفاده از افزونه  Solverنرمافزار اِکسل انجام مي-

مقدار مدول تعادل ( )Eeبراي جامدات محدود و بزرگتر

شود .معادله ضريب انتقال بهکار رفته در اين فرايند،

از صفر و براي مايعات برابر صفر فرض ميشود .در اين

معادله  Kaelbleميباشد .رابطه زير ،مدل  CASرا نشان

مطالعه ،پس از سعي و خطا مشخص شد که انتخاب 7

ميدهد:

حالت استراحت با زمانهاي استراحت ،2/1 ،2/28 ،2/21

1

S ( )  S glassy 1  ( /  )   

 82 ،12 ،1و  122مناسب است.
پس از تعيين طيف گسسته مدول استراحت و

( )4
در اين رابطه S ،سختي خمشي برحسب پاسکال و

جايگزيني آن در معادله ساختاري اساسي مبتني بر اصل

در زمان کاهشيافته  ξاست و  Sglassyمدول شيشهاي
برحسب پاسکال است که به همراه  λو  βحين برازش
9- Generalized Logistic Sigmoidal Model
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برهمنهي بولتزمن ،1ميتوان روابط تعيين مدول ذخيره و
مدول تلفشده را به دست آورد:
(i )2
1  (i )2

N

E ' ( )  Ee   e i 
i 1

()11
که در آنها |* |Gمدول ديناميک برشي |E*| ،مدول
ديناميک فشاري -کششي و  νنسبت پواسون است .اينک،
با داشتن مقادير مدول ديناميک برشي و زاويه فاز ميتوان

()7

i
1  (i )2

منحني مرجع شامل دادههاي آزمايش رئومتر تيرچه
N

E " ( )   e i 

خمشي را نيز تشکيل داد.

i 1

()0
که در آن ’ Eو ” Eبه ترت يب مدول ذخيره و مدول
تلفشخخخده برحسخخخب پاسخخخکال هسخخختند و  ωفرکانس
بارگذاري برحسخخخب هرتز و عکس زمانهاي بارگذاري

 .4نتايج و بحث
 .1 -4بررسي خواص ويسکواالستيک قير و
ماستيک

برح سب ثانيه ميبا شد .با دا شتن اين دو مدول ميتوان

همانطور که در شکل  0مالحظه ميگردد ،ساسوبيت

مقدار مدول ديناميک |* |Eبرح سب پا سکال و زاويه فاز

تأثير قابل توجهي بر افزايش مدول برشي ديناميک قير

( )δبرحسب درجه را تعيين نمود.

خالص ،بهخصوص در دماي کمتر ،ميگذارد .بهطوري که

E *  (E ' ) 2  (E " ) 2

مدول قير حاوي ساسوبيت در دماي  20درجه سلسيوس
حتي تا دو برابر شده و در دماي  90درجه سلسيوس

()6

افزايش مدول به  92درصد ميرسد .ساسوبيت ،زاويه فاز
"E
)
'E

(   Arc tan

قير خالص را به صورت محدود (کمتر از  )%2کاهش داده
و کاهش در دماي  20درجه بيشتر بوده است .اثر فرکانس

()12

بارگذاري بر مقادير مدول روي قير خالص مشهودتر بود

جهت تبديل مقادير مدول به حالت برشي با فرض
نسبت پواسون  2/2از رابطه زير استفاده ميشود:

*E
3



*E
) 2(1 

G 
*

و براي هر دو قير اين تأثير در دماي  90درجه بارزتر
است .اثر فرکانس بر مقادير زاويه فاز بين دو نوع قير
خالص و ساسوبيتي چندان متفاوت نيست.

9- Boltzmann

06
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M-neat64

M-neat 54

M-saso64

P-saso 54
90

P-neat 54

P-saso 64

M-saso 54
P-neat 64
1.0E+05

85
80

زاويه فاز (درجه)

75
6.0E+04

70

65
4.0E+04

60
55

2.0E+04

50

مدول برشي ديناميک (پاسکال)

8.0E+04

45
0.0E+00

40
12

10

6

8

فرکانس (هرتز)

4

0

2

شکل  .0تغييرات مدول برشي ديناميک ( )Mو زاويه فاز ( )Pبرحسب فرکانس بارگذاري براي نمونههاي قير خالص و قير
حاوي ساسوبيت در دماي زياد
مطابق شکل  ،8در نمونههاي ماستيک همانند قير،

درجه سلسيوس تا  %122افزايش يافته است .در

افزودن ساسوبيت ،مدول برشي ديناميک آن را افزايش

نمونههاي ماستيک ،همانند نمونههاي قير ،افزودن

ميدهد .با اين تفاوت که ميزان افزايش مدول در دماي

ساسوبيت موجب کاهش زاويه فاز شده است که ميزان

زياد بيشتر است و در دماي  20درجه و فرکانسهاي باال

آن در دماي  20درجه بيشتر است .در مورد اثر فرکانس

براي نمونههاي ساسوبيتي حدود  %92و در دماي 90

بارگذاري نيز روندي مشابه قير مشاهده شد.

neat mastic 54
p-neat mastic 64

saso mastic 54
neat mastic 64
p-saso mastic 54
2.5E+05

saso mastic 64
p-neat mastic
p-saso mstic 64

90

80

زاويه فاز (درجه)

75

1.5E+05

70
1.0E+05

65
60

5.0E+04

مدول برشي ديناميک (پاسکال)

85
2.0E+05

55
0.0E+00

50
12

10

8

4

6

2

0

فرکانس (هرتز)

شکل  .8تغييرات مدول برشي ديناميک و زاويه فاز ( )Pبرحسب فرکانس بارگذاري براي نمونههاي ماستيک خالص و
حاوي ساسوبيت در دماي زياد
همانطور که در شکل  0مالحظه ميگردد ،ساسوبيت

به مانند دماي زياد در دماي مياني ( 87/0و  )01/1مدول
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برش ديناميک را افزايش داده ،با اين تفاوت که اثرگذاري

و در دماي  01/1درجه شاهد رفتار مشابه قير خالص و

آن کمتر شده است .به طوري که مدول با افزودن

ساسوبيتي هستيم .اثر فرکانس بر مقدار زاويه فاز در دماي

ساسوبيت در دماي  01/1درجه سلسيوس تا  %12و در

 01/1درجه و براي قير خالص مشهودتر است.

دماي  87/0درجه سلسيوس تا  %02افزايش داشته است.

شکل  ،2نمودار خواص ويسکواالستيک ماستيک

ساسوبيت زاويه فاز را در دماي  87/0درجه سلسيوس 0

متأثر از ساسوبيت را در دماي مياني ( 01/1و  )87/0نشان

درجه کاهش داده ،در حالي که در دماي  01/1اثرگذاري

ميدهد .افزودن ساسوبيت در ماستيک در هر دو دما سبب

ساسوبيت با افزايش بارگذاري از بين مي رود .به طوري

افزايش حدود  82درصدي مدول برش ديناميک شده و

که ساسوبيت زاويه را در اين دما در فرکانس کم (2/1

زاويه فاز نيز با افزودن ساسوبيت به طور محدود کاهش

هرتز)  2درجه کاهش داده ،ولي با افزايش بارگذاري کامالً

يافته است .اثر فرکانس بارگذاري بر مقادير مدول و زاويه

واضح است ساسوبيت تأثيري بر زاويه فاز ندارد .اثر

فاز هر دو ماستيک تقريباً مشابه است.

فرکانس بارگذاري در اين دماها کمتر از دماهاي باالست
M-saso21.1
P-neat37.8

M-neat21.1
M-saso37.8
P-saso21.1

M-neat37.8
P-neat21.1
P-saso37.8

50

1.5E+07

زاويه فاز (درجه)

45

1.2E+07

40
9.0E+06
35
6.0E+06

30

3.0E+06

25

20

مدول برشي ديناميک (پاسکال)

55

1.8E+07

0.0E+00
12

10

8

6

فرکانس (هرتز)

4

2

0

شکل  .0تغييرات مدول برشي ديناميک ( )Mو زاويه فاز ( )Pبرحسب فرکانس بارگذاري براي نمونههاي قير خالص و قير
حاوي ساسوبيت در دماي مياني

00
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M-saso mastic21.1
P-neat mastic37.8

M-neat mastic21.1
M-saso mastic37.8
P-saso mastic21.1
3.5E+07

M-neat mastic37.8
P-neat mastic21.1
P-saso mastic37.8

60
55
50

زاويه فاز (درجه)

مدول برشي ديناميک (پاسکال)

3.0E+07
2.5E+07

45

2.0E+07

40
1.5E+07

35

1.0E+07

30

5.0E+06

25

0.0E+00

20
12

10

8

4

فرکانس(6هرتز)

0

2

شکل  .2تغييرات مدول برشي ديناميک ( )Mو زاويه فاز ( )Pبرحسب فرکانس بارگذاري براي نمونههاي ماستيک خالص
و حاوي ساسوبيت در دماي مياني
ارزيابي رئولوژيک قير و ماستيک در دماي کم به

سختي خمشي را افزايش ميدهد و بر سختي قير

وسيله رئومتر تيرچه خمشي انجام ميگردد .يکي از

ميافزايد .به طوري که آهنگ کاهش آن با افزايش زمان

(S(t

بارگذاري نسبت به قير خالص کاهش کمتري مييابد .به

ميباشد .همانطور که در شکل  9مشاهده ميشود ،سختي

عنوان مثال ،با افزودن ساسوبيت ،سختي خزشي در زمان

خمشي با کاهش دما افزايش و با افزايش زمان بارگذاري

 12ثانيه  %80افزايش مييابد و اين افزايش در زمان 002

کاهش مييابد .همچنين ،افزودن ساسوبيت به قير خالص،

ثانيه به  %20ميرسد.

پارامترهاي مهم در اين زمينه ،سختي خمشي

saso0
)Power (Neat-6

Neat-6
)Power (Neat0
)Power (Saso-6

1000

0.249x-408.55y

سختي خزشي (مگاپاسکال)

=

Neat0
Saso-6
)Power (saso0

0.9992 =² R
=

=

0.279x-254.59y

0.9989 =² R

0.289x-359.82y

100

0.9988 =² R
=

0.324x-217.33y

0.9979 =² R
10
1000

 100زمان بارگذاري (ثانيه)

10

1

شکل  .9مقايسه سختي خمشي برحسب زمان بارگذاري در قير خالص و قير حاوي ساسوبيت در دماي کم
شکل  ،7نمودار سختي خمشي ماستيک با و بدون

ساسوبيت را نشان ميدهد که بيانگر آن است که افزودن
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ساسوبيت موجب افزايش سختي ماستيک ميشود و به

اصالحشده با ساسوبيت با گذر زمان بارگذاري کمتر از

مانند قير خالص شدت کاهش سختي خمشي ماستيک

ماستيک خالص است.

saso0
)Power (Neat-6

Neat0
Saso-6
)Power (saso0

Neat-6
)Power (Neat0
)Power (Saso-6

1000
=

8.239x-882.1y

=

8.1106 =² R

8.382x-822.61y

100

8.1102 =² R
8.38x-218.38y

=
8.1100 =² R

سختي خزشي (مگاپاسکال)

8.110 =² R

=

8.208x-888.60y

10
1000

 100زمان بارگذاري (ثانيه)

10

1

شکل  .7مقايسه سختي خزشي ماستيک خالص و حاوي ساسوبيت برحسب زمان بارگذاري در دماي کم
به طور کلي ،تغييرات حاصل از افزودن ساسوبيت در
خصوصيات قير و ماستيک در سه طيف دمايي را ميتوان
با تغييرات غلظت يا ويسکوزيته قير يا ماستيک حاوي
ساسوبيت مرتبط دانست .از آنجايي که افزودني
ساسوبيت جزو واکسهايي است که بيشترين اثر را بر
ويسکوزيته قير دارد ،ميتوان رفتار قير و ماستيک را در
سه بازه دمايي تشريح کرد .ساسوبيت در دماهاي زياد
اختالط و تراکم (بيش از  122درجه سلسيوس) موجب
کاهش ويسکوزيته و آسان شدن تراکم و اختالط مخلوط
و در دماهاي کم (کمتر از  72درجه) باعث افزايش
ويسکوزيته و به عبارتي غليظتر و سفتتر شدن قير و
ماستيک ميشود .با اين وجود ،مقادير مدول و سختي
خزشي بيشتر در دماهاي مورد بررسي براي قير و ماستيک
حاوي ساسوبيت نسبت به قير و ماستيک پايه قابل توجيه
است .اين تغييرات در مدول يا سختي تأثير خود را در
پارامترهاي شيارشدگي و خستگي نيز نشان ميدهد.

 . 0 -4ارزيابي رفتار شيارشدگي و خستگي قير و
ماستيک
در شکل  ،0مشاهده ميشود که افزودن ساسوبيت
باعث افزايش پارامتر شيارشدگي ( )G*/sinδميشود (92
تا  122درصدي در دماي  20درجه و  22تا  92درصدي
در دماي  90درجه) که به دنبال آن افزايش مقاومت در
برابر شيارشدگي را در پي دارد .عالوه بر اين ،يک رابطه
عمومي بين پارامتر شيارشدگي ،فرکانس و دما وجود دارد
که با افزايش دما و کاهش فرکانس ،پارامتر شيارشدگي
کاهش مييابد و بالعکس .بايد به اين نکته توجه داشت
که ميزان اثرگذاري افزايشي ساسوبيت بر پارامتر
شيارشدگي با افزايش فرکانس بارگذاري کمتر ميشود و
در دماي  20درجه کاهش  02درصدي و در دماي 90
درجه کاهش کمتر از  02درصدي را نشان ميدهد .علت
افزايش پارامتر شيارشدگي را ميتوان بيشتر ناشي از
سختشدگي و افزايش مدول و تا حدي کاهش زاويه فاز
به علت حضور ساسوبيت دانست.

18
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به مانند قير خالص ،ساسوبيت تأثير قابل توجهي بر

ميشود .مقادير کمتر مربوط به فرکانس بارگذاري بيشتر

پارامتر شيارشدگي ماستيک دارد .مطابق با شکل ،6

هستند و بنابراين بايد به اين نکته توجه داشت که ميزان

افزودن ساسوبيت در دماي  20درجه سلسيوس سبب

اثرگذاري ساسوبيت بر پارامتر شيارشدگي ،با افزايش

افزايش  92تا  102درصدي و در دماي  90درجه سبب

فرکانس بارگذاري کمتر ميشود.

افزايش  122تا  102درصدي در مقدار پارامتر شيارشدگي
Neat54
)Power (Saso64

Saso54
Neat64
)Power (Neat54

Saso64
)Power (Saso54
)Power (Neat64

1.0E+06
0.9991 =² R

=

پارامتر شيارشدگي (پاسکال)

=

0.9004x18590y

1.0E+05

0.8292x36703y

0.9994 =² R

1.0E+04
=

0.9161x3691.4y

=

1 =² R

100

0.8959x7689.5y

1 =² R

1

10

1.0E+03

1.0E+02
0.01

0.1

فرکانس (هرتز)

شکل  .8تغييرات پارامتر شيارشدگي قير خالص و قير حاوي ساسوبيت برحسب فرکانس در دماهاي  54و  04درجه سلسيوس

در مقايسه با قير حاوي ساسوبيت ،ماستيک

نتيجهاي بيانگر اين است که اگر در روند طراحي به جاي

ساسوبيتي افزايش مقاومت شيارشدگي تا دو برابر قير در

پارامتر شيارشدگي قير از پارامتر ماستيک استفاده شود

دماي بيش از  90درجه را نشان ميدهد .اين افزايش

شاهد عملکرد شيارشدگي دو برابر بهتر خواهيم بود.

مقاومت ناشي از اثر تسليح فيلر در ماستيک است .چنين
Neat54
)Power (Saso64

Saso54
Neat64
)Power (Neat54

Saso64
)Power (Saso54
)Power (Neat64

1.0E+06
=

0.9004x18590y

=

0.9994 =² R

1.0E+05

پارامتر شيارشدگي

0.9991 =² R

0.8292x36703y

1.0E+04
=

0.9161x3691.4y

=

1 =² R

100

10

0.8959x7689.5y

1 =² R

1

0.1

1.0E+03

1.0E+02
0.01

فرکانس (هرتز)

شکل  .9تغييرات پارامتر شيارشدگي ماستيک خالص و حاوي ساسوبيت برحسب فرکانس در دماهاي  54و  04درجه سلسيوس
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از آنجايي که مقدار پارامتر خستگي قير جهت

اندکي بر پارامتر خستگي در دماي کم ( )01/1ميگذارد.

عملکرد مناسب مخلوط به مقدار معيني محدود ميشود

به طوري که ميتوان گفت مقاومت خستگي با و بدون

و با افزايش فرکانس و کاهش دما اين مقدار افزايش يافته،

ساسوبيت تقريباً يکسان در نظر گرفته ميشود .در دماي

پس مقاومت خستگي رابطه عکس با فرکانس و رابطه

بيشتر ( )87/0اثر ساسوبيت بر مقدار پارامتر ،به ويژه در

مستقيم با دما (در محدوده دمايي  02تا  02درجه) دارد.

فرکانس کم ،مشهودتر است و آن را افزايش داده است.

شکل  12نشان ميدهد که افزودن ساسوبيت تأثير بسيار
Neat37.8
)Power (Saso21.1

Saso21.1
)Power (Saso37.8
)Power (Neat21.1
=

8.8893x86E+3y

8.8636x86E+3y

پارامتر خستگي (پاسکال)

=

Saso37.8
Neat21.1
)Power (Neat37.8
1.0E+07
8.1019 =² R

8.1189 =² R

=
=

1.0E+06

8.8989x389386y

8.1192 =² R

8.8832x320898y

1.0E+05

8.1106 =² R

100

1

10

1.0E+04
0.01

0.1

فرکانس (هرتز)

شکل  .12تغييرات پارامتر خستگي قير خالص و قير حاوي ساسوبيت برحسب فرکانس در دماهاي  01/1و  87/0درجه
سلسيوس
Neat37.8
)Power (Saso21.1

8.3029x86E+8y

8.3693x86E+6y

8.1111 =² R

8.1122 =² R

1.0E+07
=

8.8098x028893y

1.0E+06

8.1162 =² R
=

8.8188x669601y

1.0E+05

9 =² R

100

10

1

فرکانس (هرتز)

0.1

پارامتر خستگي (پاسکال)

=

Saso21.1
)Power (Saso37.8
)Power (Neat21.1
=

Saso37.8
Neat21.1
)Power (Neat37.8
1.0E+08

1.0E+04
0.01

شکل  .11تغييرات پارامتر خستگي ماستيک خالص و حاوي ساسوبيت برحسب فرکانس در دماهاي  01/1و  87/0درجه
سلسيوس
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مطابق شکل  ،11افزودن فيلر سبب سخت شدن

خالص و زاويه فاز نمونهها به وسيله مدل  GLSMبا تابع

ماستيک نسبت به قير خالص شده و در نتيجه اين شرايط

انتقال  Kaelbleکه در دماي مرجع  01/1انتقال داده شده

موجب کاهش مقاومت در برابر ترکخوردگي و در نتيجه

بيان ميگردد که پارامترهاي برازش مربوط به آن در

افزايش پارامتر خستگي شده است .اين در حالي است که

جدول  8آورده شده است .در اين جدول SSE ،مقدار

افزودن ساسوبيت نيز در مقايسه با قير افزايش بيشتري

مجذور مربعات خطاها يا اختالفات بين مقدار

( 02تا  82درصدي) در مقدار پارامتر داشته و بر کاهش

آزمايشگاهي و مقدار پيشبيني شده از مدل R2 ،ضريب

مقاومت خستگي ماستيک ميافزايد .به نظر ميرسد که

رگرسيون يا تعيين و  Se/Syخطاي استاندارد است .نتايج

بررسي عملکرد خستگي نياز به آزمايش متقنتري مانند

گزارش شده در جدول  8بيانگر برازش خوب مدل براي

آزمايش روبش دامنه تنش خطي ( )LASTدارد و مقادير

قير و ماستيک پايه و حاوي ساسوبيت هستند .شکلهاي

پارامتر ارائه شده برآوردي تقريبي به دست ميدهد.

 10و  18به ترتيب نمايانگر منحني اصلي مدول و زاويه
فاز قير و ماستيک اصالح شده با ساسوبيت هستند .مزيت

 .0 -4ارائه منحني اصلي مدول برشي ديناميک

استفاده از اين منحني بررسي جامع و نگاه کلي به رفتار

و زاويه فاز

قير و ماستيک در طيف وسيع دمايي و فرکانسي و نيز

همانطور که گفته شد ،منحني اصلي مدول مختلط قير

استفاده از آن در روند طراحي روسازي و بررسي عملکرد
مخلوط است.

جدول  .0پارامترهاي آماري مدل منحني اصلي
زاويه فاز

مدول برشي ديناميک
نمونه

SSE(log
)*G

Se/Sy

R2

)SSE(δ

Se/Sy

R2

قير خالص

2/009

2/287

2/6609

079

2/100

2/6701

قير حاوي ساسوبيت

2/082

2/260

2/6611

809

2/178

2/6721

ماستيک

2/008

2/262

2/6602

020

2/100

2/6768

2/100

2/180

2/6009

171

2/111

2/6079

ماستيک حاوي
ساسوبيت
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Phase Predicted

Phase Measured

G* Predicted

G* Measured

زاويه فاز (درجه)

80

1.0E+08

70

1.0E+07

60

1.0E+06

50

1.0E+05

40

1.0E+04

30

1.0E+03

20

1.0E+02

10
1.0E+05

1.0E+03

1.0E+01

1.0E-01

1.0E-03

1.0E-05

مدول برشي ديناميکي (پاسکال)

90

1.0E+09

1.0E+01
1.0E-07

فرکانس کاهش يافته (هرتز)

شکل  .10نمودار منحني اصلي مدول برشي ديناميک و زاويه فاز برحسب فرکانس کاهش يافته در قير حاوي ساسوبيت و

در دماي مرجع  01/1درجه سلسيوس
Phase Predicted

Phase Measured

G* Predicted

G* Measured

زاويه فاز (درجه)

80

1.0E+08

70

1.0E+07

60

1.0E+06

50

1.0E+05

40

1.0E+04

30

1.0E+03

20

1.0E+02

10
1.0E+03

1.0E+01

1.0E-01

1.0E-03

1.0E-05

مدول برشي ديناميک (پاسکال)

90

1.0E+09

1.0E+01
1.0E-07

فرکانس کاهش يافته (هرتز)

شکل  .18نمودار منحني اصلي مدول برشي ديناميک و زاويه فاز برحسب فرکانس کاهش يافته در ماستيک حاوي
ساسوبيت و در دماي مرجع  01/1درجه سلسيوس
گرم (ساسوبيت) بر خواص ويسکواالستيک (* Gو  )δقير

 .5نتيجهگيري
اين تحقيق جهت بررسي تأثير افزودني آسفالت نيمه

18

و ماستيک آن و همچنين ارزيابي رفتار شيارشدگي و
خستگي به وسيله رئومتر برش ديناميک و ارزيابي رفتار
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آنها در دماي کم به وسيله رئومتر تيرچه خمشي پرداخته

 -ساسوبيت تأثير بسيار اندکي بر پارامتر خستگي

شده است .جهت نمايش جامع خواص ويسکواالستيک

( )G*.sinδقير خالص گذاشته است .اين در حالي است

قير ماستيک با و بدون ساسوبيت منحني اصلي در دماي

که ساسوبيت پارامتر خستگي را در نمونههاي ماستيک

مرجع  01/1درجه سلسيوس ترسيم گرديد .بر اساس

افزايش داده و به عبارتي سبب کاهش مقاومت در برابر

آزمايشها ،تحليل نتايج و بررسي مدل منحني اصلي به

خستگي شده است .بنابراين ،بررسي اثر ساسوبيت بر

نتايج زير ميتوان اشاره کرد:

خستگي با نتايج حاصل از ماستيک بهتر نمايان ميشود.

 -افزودن ساسوبيت موجب افزايش مقدار مدول ،به-

 -ساسوبيت سختي خزشي قير خالص و ماستيک را

خصوص در دماهاي زياد ،شد که از لحاظ رفتار

نيز در دماي کم افزايش داده که آهنگ کاهش آن با

شيارشدگي مناسب است و زاويه فاز با افزودن ساسوبيت

افزايش زمان بارگذاري نسبت به حالت پايه کمتر است.

کاهش يافت.

به عبارتي ،قير و ماستيک اصالحي با ساسوبيت در دماي

 -اثر افزايش مدول ناشي از ساسوبيت روي ماستيک

کم ،حساسيت کمتري نسبت به زمان بارگذاري دارند.

براي دماي زياد مورد بررسي ( 90درجه سلسيوس)

 -مدل  GLSMبه خوبي بر دادههاي آزمايشگاهي قير

مشهودتر بود و افزودن فيلر تغيير محسوسي روي زاويه

و ماستيک اصالحي با ساسوبيت برازش يافت که امکاني

فاز نداشت.

براي نمايش جامع رفتار مصالح در طيف وسيع دمايي و

 -افزودن ساسوبيت سبب بهبود مقاومت شيارشدگي

فرکانسي (شامل دماهاي صفر و  -9درجه سلسيوس) و

قير و ماستيک شده که با افزايش فرکانس بارگذاري

نيز کاربرد در طرح روسازي مکانيستيک تجربي و ارزيابي

اثرگذاري آن کمتر ميشود .فيلر نيز تأثير قابل توجهي بر

عملکرد مخلوط آسفالتي فراهم ميکند.

افزايش پارامتر شيارشدگي ( )G*/sinδداشته است .اين

 -نتايج ارائه شده مبتني بر آزمايشهاي صورت گرفته

بدان معناست که ساسوبيت و فيلر موجب سختتر شدن

در اين مطالعه است و براي بررسي بيشتر نياز به انجام

قير و کاهش رفتار ويسکوز نمونه شده و مقاومت آن را

مطالعات وسيعتر و در شرايط بارگذاري و دمايي ديگر

در برابر شيارشدگي و تغييرشکلهاي ماندگار افزايش

وجود دارد.
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