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چكيده
در پي اعمال بارهاي ترافيکي سنگين و محورهاي متنوع امروزي ،ضرورت اصالح خواص قير و مخلوطهاي آسفالتي بهمنظور
کاهش شدت خرابيها و هزينههاي تعمير و نگهداري روسازي ،امري اجتنابناپذير است .خستگي آسفالت نوعي خرابي سازهاي
است که محققين زيادي را به دنبال يافتن راه هايي براي مقابله با اين خرابي سوق داده است .يکي از اين راهها ،بهکارگيري
ترکيبات پليمري بهمنظور اصالح خواص قير و نهايتاً مخلوطهاي آسفالتي است .در اين پژوهش ،از ترکيب دو پليمر ارزان قيمت
توليد داخل با نامهاي تجاري  SBRو  PPو با نسبتهايي برابر در مخلوطهاي آسفالتي استفاده شده و تأثير عملکرد خستگي اين
ترکيب پليمري با پليمر گرانقيمت و وارداتي  SBSمقايسه گرديد .در اين راستا ،آزمونهاي خستگي تير خمشي و خستگي کشش
غيرمستقيم روي نمونههاي آسفالتي انجام گرفت .نتايج نشان داد که ترکيب دو پليمر با بهبود عملکرد خستگي مخلوطهاي آسفالتي
موجب افزايش تا بيشتر از  %50عمر خستگي به نسبت پليمر  SBSگشته و ميتوان از آن بهعنوان يک افزودني مقرون بهصرفه
براي جايگزيني پليمر  SBSاستفاده نمود.
واژههاي کليدي :مخلوط آسفالتي گرم ،عمر خستگي ،آميخته پليمري ،آزمايش خستگي تير خمشي ،نانورس

 .1مقدمه

ترافيکي ،شرايط محيطي و مصالح نامرغوب ،از جمله

روسازي راه يکي از اجزاي اساسي جادهها محسوب

عواملي هستند که موجب ايجاد خرابيهايي نظير

ميشود که در تأمين ايمني و راحتي سرنشينان خودرو

خستگي ،شيارشدگي و عريانشدگي سنگدانهها

نقش مهمي را ايفا ميکند .در روسازيها ،بارهاي

ميگردند و بهتبع آن منجر به کاهش ايمني و راحتي
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ميشوند (صالحفرد و همکاران .)2016 ،ترک خستگي يا

خاصيت االستيک و چسبندگي که در قير ايجاد ميکند،

پوست سوسماري يکي از خرابيهاي عمده روسازي

مقاومت در برابر ترکهاي خستگي ،حرارتي و خرابي

است که منجر به کاهش عملکرد و دوام روسازي

رطوبتي را افزايش ميدهد (عبدالموجود و تانون2015 ،؛

ميگردد .اين ترک از سطوح زيرين آسفالت ،جايي که

ليانگ و همکاران .)2015 ،پالستومرها نيز بهعنوان دسته

تنش يا کرنش بااليي وجود دارد ،شروع شده و کمکم با

ديگري از پليمرهاي مورد استفاده در قير بوده که موجب

تکرار بار به سمت باال حرکت ميکند .از اين رو ،کنترل

افزايش سختي قير در دماهاي زياد ميگردند و ميتوانند

ترک خستگي يکي از مهمترين دغدغههاي متخصصين

مقاومت در برابر تغييرشکلهاي ماندگار و گودافتادگي

حوزه روسازي ميباشد .عوامل مؤثر بر عمر خستگي

مسير چرخها در روسازي آسفالتي را افزايش دهند .اتيلن

عبارتاند از نوع قير ،سطح کرنش ،دما ،فرکانس

وينيل استات از اين دسته پليمري بوده که در اياالت

بارگذاري ،تعداد سيکل بارگذاري و دوره استراحت.

متحده نيز رواج بيشتري داشته است .پليمري همچون

زماني که روسازي تحت تنش تناوبي قرار ميگيرد،

استايرن بوتادين استايرن داراي خصوصياتي از اين دو

عکسالعمل مصالح در مقابل تنش و کشش شامل سه

دسته پليمري بوده که توانايي بهبود عملکرد ديناميک

مؤلفهي کرنش اصلي االستيک ،ويسکواالستيک و

آسفالت در برابر بارهاي اعمالي را دارد

( The Asphalt

پالستيک ميباشد .کرنشهاي پالستيک کششي باعث

Handbook, 2007؛ کوک و ييلماز2009 ،؛ کونگ و

بروز خستگي و در نتيجه خرابي روسازي ميشوند (لو و

همکاران .)2017 ،با اين حال ،سازگاري ضعيف اين

ايساکسون2000 ،؛ خاتاک و بلدي.)2001 ،

پليمر در قير و در نتيجه ناپايداري انبارداري قير اصالح

قير يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر عملکرد خستگي

شده با  ،SBSمانعي براي استفاده از آن در روسازي راهها

مخلوطهاي آسفالتي است .از آنجا که قير خالص قادر به

ميباشد (وانگ و همکاران .)2013 ،عالوه بر آن ،قيمت

فراهم آوردن شرايط مناسب در مخلوط جهت تحمل

زياد اين پليمر عامل ديگري ميباشد که نهايتاً منجر

بارهاي ترافيکي تردد امروزي نيست ،استفاده از

گرديده تا زمينه تحقيقاتي روي ديگر گزينههاي

افزودنيهاي اصالحکننده خواص قير امري ضروري

جايگزين ،مانند آميختهها ،فراهم شود (يوسفي و

است (عامري و همکاران .)2011 ،افزودنيهاي پليمري

همکاران.)1998 ،

بهعنوان اصالحکننده خصوصيات قير و نهايتاً مخلوط

با وجود اينکه تحقيقات زيادي در زمينه کاربرد پليمر

آسفالتي با تجربيات موفقي همراه بوده است و عملکرد

در آسفالت انجام گرديده است ،ليکن تاکنون هيچ پليمري

اساسي آنها متأثر از خواص فيزيکي ،شيميايي و

نتوانسته بهطور کامل معايب آسفالت را برطرف نمايد .از

رئولوژيک قير ميباشد (نِسيري و همکاران.)2017 ،

طرفي ،قيمت زياد برخي از پليمرها به دليل فرايند توليد

پليمرهاي االستيک از جمله موادي هستند که ميتوانند با

و يا وارداتي بودن آنها موجب شده تا اين پژوهشها

اصالح قير موجب کاهش تغييرشکلهاي دائم و

تنها در مقياس آزمايشگاهي اجرا شده و در صنعت

گودافتادگي مسير چرخها در روسازيهاي آسفالتي شوند.

راهسازي آنچنان که شايسته است مورد توجه قرار نگيرد.

استايرن بوتادين رابر ( )SBRاز دسته االستومرها نيز

همپوشاني خواص پليمرها از طريق ترکيب آنها با

قابليت افزايش خواص االستيک و انعطافپذيري آسفالت

يکديگر ميتواند يکي از راههاي غلبه بر اين معضل باشد.

را دارد .اين الستيک ،ويسکوزيته قير را افزايش ميدهد

آميخته پليمري ،ترکيبي از حداقل دو پليمر بوده و از

و موجب افزايش مقاومت شيارشدگي ميگردد و با

مهمترين داليل آميزهسازي پليمري را ميتوان دستيابي به
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ترکيب پليمري باصرفه ،از طريق اختالط با گونههاي

چاوشيان و عامري ( )1396در تحقيقي ،از ترکيب

ارزانتر نظير پليمرهاي بازيافتي و تهيه مواد با

دو پليمر پلي استايرن و استايرن بوتادين رابر براي بهبود

خصوصيات بهتر ،نام برد (عامري و همکاران.)1394 ،

مقاومت خستگي استفاده کردند .در اين تحقيق ،اين دو

SBR

پليمر بهصورت مستقيم با قير داغ مخلوط گرديدند .نتايج

صالح فرد و همکاران ( )2016اثر پليمر

بهصورت مجزا و ترکيب با نانورس ( ،)NCبر قير و

نشان داد که با افزايش مقدار  SBRدر قيرهاي اصالح

خستگي مخلوطهاي آسفالتي را بررسي کردند .نتايج اين

شده ،عمر خستگي مخلوطهاي آسفالتي افزايش يافته

SBR/NC

است .در حالت کلي ،ترکيب دو پليمر پالستومر و

داراي ويسکوزيته و پايداري بيشتري هستند و همچنين

االستومر در مخلوط توانسته است عمر خستگي را به

مقدار * Gباالتري دارند و بهصورت کلي خصوصيات

ميزان قابل توجهي نسبت به نمونه فاقد افزودني افزايش

ويسکواالستيک قير را بهبود ميبخشند .مخلوطهاي

دهد.

تحقيق نشان داد که قيرهاي اصالح شده با

آسفالتي حاوي  SBR/NCدر آزمايش خستگي ،مقاومت

در پژوهش حاضر ،از آميزه دو نوع پليمر توليد داخل

بيشتري در برابر خستگي نسبت به نمونههاي حاوي

در راستاي بهبود خواص قير و دستيابي به خواصي بهتر

التکس  SBRنشان ميدهند.

يا مشابه پليمر  SBSاستفاده گرديده است .دو پليمر

ناوارو و همکاران ( )2018از آميختهي اتيلن وينيل

پالستومر پليپروپيلن ( )PPو االستومر استايرن بوتادين

استات و پلياتيلن سبک ( ) EVA/LDPEدر قير استفاده

رابر ( )SBRبه مقداري برابر و در نسبتهاي  4 ،3و 5

نمودند .نتايج رئولوژي نشان داد که افزودن ترکيبي از اين

درصد وزن قير ،به مخلوط اضافه شدند .بهمنظور کنترل

دو پليمر ،مدول برشي باالتري نسبت به پليمر گرانقيمت

عملکرد اين افزودني در آسفالت ،آزمايشهاي مدول

 SBSو  EVAخالص دارد .همچنين ،ميزان خاصيت

برجهندگي ،خستگي کشش غيرمستقيم و خستگي تير

االستيک آميخته در دماهاي زياد ،افزايش مييابد و اين

خمشي روي نمونههاي آسفالتي انجام پذيرفت.

نشاندهندهي بهبود مقاومت شيارشدگي در دماي زياد
ميباشد.
جدول  .1مشخصات مصالح سنگي مورد استفاده
شرح آزمايش

نتايج

حدود مجاز طبق نشريه 234

واحد

استاندارد آزمايش
AASHTO T96

آزمايش

آستر

رويه

حداکثر سايش به روش لسآنجلس

22/3

40

30

%

حداکثر ضريب تورق

16

30

25

%

BS 812

حداقل شکستگي در دو جبهه روي الک شماره 4

93

80

90

%

ASTM D5821

حداکثر درصد جذب آب (مصالح درشتدانه)

2/2

2/5

2/5

%

AASHTO T85

حداکثر درصد جذب آب (مصالح ريزدانه)

2/4

2/8

2/5

%

AASHTO T84

وزن مخصوص واقعي مصالح سنگي درشتدانه

2/59

-

-

gr/cm3

ASTM C127

وزن مخصوص واقعي مصالح سنگي ريزدانه

2/32

-

-

gr/cm3

ASTM C128
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 .2 -1مصالح مصرفي

دانهبندي اين مصالح مطابق با منحني دانهبندي شماره 4

 .2-1 -2مصالح سنگي و قير

نشريه  234براي آستر و رويه (شکل  )1ميباشد.
قير با تأمين پيوستگي اجزا در آسفالت ،نقش مهمي

مصالح سنگي در مخلوطهاي آسفالتي بهعنوان

در عملکرد مخلوط در برابر بارهاي وارده ايفا ميکند .قير

استخوانبندي سازهاي ،نقش اساسي در تحمل بارهاي

مورد استفاده در تمامي نمونههاي اين تحقيق از نوع

وارده ايفا ميکنند (مجيدزاده و براوُلد .)1968 ،سنگدانه

خالص با درجه نفوذ  60/70بوده که مشخصات آن در

مورد ستفاده در اين تحقيق از نوع مصالح شکسته آهکي

جدول  2قابل مشاهده است.

است که مشخصات آن به شرح جدول  1ميباشد.
حد باال

حد پايين

استفاده شده

100
80

40
20

درصد عبوري از هر الک

60

0
100

1

10

0.01

0.1

اندازه الک (ميليمتر)
شکل  .1منحني دانهبندي مصالح سنگي
جدول  .2خصوصيات فيزيکي قير خالص مورد استفاده
خصوصيات

مقدار

روش آزمايش

وزن مخصوص در  25درجه سلسيوس

1/03

ASTM D-70

درجه نفوذ در  25درجه سلسيوس

64

ASTM D-5

نقطه نرمي (درجه سلسيوس)

54

ASTM D-36

انگمي در  25درجه سلسيوس

102

ASTM D-113

نقطه اشتعال

305

ASTM D-92

نقطه احتراق

317

ASTM D-70

سخت استايرن ،سختي و مقاومت براي قير به همراه

 .2-2 -3افزودنيهاي پليمري

ميآورد و نقطه نرمي را افزايش ميدهد .وجود مونومر

پليمر  SBRاز کوپليمريزاسيون استايرن و بوتادين

استايرن در  SBRباعث بهبود سازگاري اين پليمر با

توليد ميشود .مونومر نرم بوتادين در االستيسيته شرکت

پالستومرها و افزايش برهمکنش بين دو فاز و قابليت

ميکند و قير را منعطفتر ميکند .در حالي که مونومر

اختالط آنها ميشود (رابينسون2005 ،؛ راسمن.)2007 ،
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استايرن بوتادين رابر مصرفي از نوع )SBR1502( 1502

شدهاند در قير تشکيل ميدهد .در اين پژوهش ،از

توليدي پتروشيمي تخت جمشيد بوده که قابليت

 501توليدي کارخانه  LGکره استفاده شده است.

پخششدگي بااليي در کنار انحالل خوب در قير دارد.

خصوصيات پليمرهاي مصرفي در جدول  3ارائه شده

وجود اين پليمر در قير موجب کاهش درجه نفوذ،

است.

SBS

افزايش نقطه نرمي و بهبود خواص حرارتي قير شده و

پايداري پليمرها در قيرهاي اصالح شده به هنگام

در دماي کم بدون افزايش سختي ،خواص االستيک قير

انبارداري ،گرم کردن و اختالط سنگدانه با قير ،يکي از

را افزايش ميدهد که اين وضعيت در رابطه با رفتار

عيوبي است که کاربرد پليمرها را محدود ساخته است.

خستگي آسفالت مطلوب به نظر ميرسد.

نانورس يکي از افزودنيهاي پايدارکننده پليمرها در قير

پليمر پليپروپيلن شاخص انحاللپذيري نزديکي با

است (عامري و همکاران .)2016 ،در اين پژوهش

قير دارد .در اين پژوهش ،از پليپروپيلن با نام تجاري

بهمنظور افزايش پايداري پليمر  SBSو آميخته

 PP 552Rتوليدي شرکت پتروشيمي جم استفاده شده

در قير ،از نانورس مونتموريلونيت  Cloisite 15Aبه

است.

ميزان  1/5درصد وزن قير استفاده شده است که

 SBSيک شبکه االستيک سهبعدي از فاز پلي

SBR\PP

خصوصيات آن در جدول  4ارائه گرديده است.

استايرن که بهوسيله فاز پلي بوتادين به يکديگر متصل
جدول  .3مشخصات پليمرهاي مصرفي
SBS
خصوصيات

مقدار استايرن (درصد
وزني)
ساختار مولکولي
نقطه اشتعال (درجه
سلسيوس)
درجه نفوذ (0/1
ميليمتر)
وزن مخصوص (گرم بر
سانتيمتر مکعب)

SBR

PP
مقدار

خصوصيات

مقدار

خصوصيات

مقدار

31

نقطه نرمي (درجه سلسيوس)

152

مقدار استايرن (درصد وزني)

22/5-24/5

خطي

استحکام کششي (مگاپاسکال)

32

ارگانيک اسيد (درصد وزني)

4/75-7/5

288

ازدياد طول تا پارگي (درصد)

13

ازدياد طول تا پارگي (درصد)

350

79
0/94

دماي انتقال شيشهاي (درجه
سلسيوس)
وزن مخصوص (گرم بر
سانتيمتر مکعب)

-17
0/9

دماي انتقال شيشهاي (درجه
سلسيوس)
وزن مخصوص (گرم بر
سانتيمتر مکعب)

-30
0/98

ويسکوزيته در 200
درجه سلسيوس (سانتي

13/4

----

--

استحکام کششي (مگاپاسکال)

24/5

پواز)
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جدول  .4مشخصات  CAمصرفي ()Cloisite 15A
خصوصيات

مقدار

اصالح کننده آلي

2M2HT

مقدار اصالحکننده در  100گرم رس (ميليگرم)

125

ميزان رطوبت (درصد)

کمتر از 2

کاهش رطوبت در اثر حرارت (درصد)

43

چگالي (گرم بر سانتيمتر مکعب)

1/66

 .3-2 -5طرح اختالط

 .3روش تحقيق
 .3-1 -4ساخت قيرهاي اصالح شده

طرح اختالط نمونهها بر اساس استاندارد

ASTM

در ابتدا دو پليمر  PPو  SBRدر نسبتهاي ،70/30

( D1559روش استاندارد آزمايش براي تعيين مقاومت

Twin-Screw

مخلوطهاي آسفالتي در مقابل تغييرشکل پالستيک با

 extruderمدل  ،ZSK-25تحت فرايند اکسترود قرار

دستگاه مارشال) صورت پذيرفته است .بهمنظور تعيين

گرفتند (دور  80 rpmو دماي  )160 °Cکه خروجي آن

قير بهينه ،مصالح سنگي با هر نوع از قير در مقادير ،4

گرانولهاي آميخته پليمري (شکل  )2است .سپس،

 6 ،5/5 ،5 ،4/5و  6/5درصد نسبت به وزن مخلوط،

آميخته پليمري به ميزان  4 ،3و  5درصد و پليمر  SBSبه

ترکيب شده و در داخل استوانه استاندارد مارشال با 75

 50/50و  30 /70بهوسيله دستگاه

مقدار  4و  5درصد نسبت به وزن قير تهيه گرديدند.
فرايند اختالط اين ترکيبات با قير در مدت  60دقيقه و
در دماي  170درجه سلسيوس با سرعت برشي 6000

ضربه (شبيهسازي ترافيک سنگين) چکش مارشال در هر
طرف کوبيده شده است .مقدار قير بهينه بر اساس
پارامترهاي حداکثر وزن مخصوص ،حداکثر مقاومت

دور در دقيقه با دستگاه همزن دور زياد 1انجام گرفت که

فشاري ،درصد فضاي خالي آسفالت متراکم شده ،رواني

در مدتزمان  30دقيقه انتهايي ،مقدار  1/5درصد نانورس

و درصد فضاي خالي مصالح سنگي در آسفالت متراکم

پايدارکننده پليمري به مخلوط اضافه گرديد .در مجموع،

شده بهدست آمده است ( .)1998 ،ASTM D1559مقدار

با در نظر گرفتن قير شاهد ،شش نوع قير خواهيم داشت.

قير بهينه براي نمونههاي فاقد افزودني ،حاوي آميخته
پليمري و نمونه حاوي  SBSبه ترتيب  5/5 ،4/8و 5/3
بهدست آمده است.
بهمنظور ارزيابي و مقايسه عملکرد خستگي
مخلوطهاي آسفالتي مورد مطالعه ،آزمايشهاي خستگي
تير خمشي چهارنقطهاي ،خستگي کشش غيرمستقيم و
مدول برجهندگي روي نمونههاي آسفالتي تهيه شده انجام
گرفت .نمونههاي تير خستگي با دستگاه تراکم مالشي

شکل  .2تصوير ظاهري آميخته پليمري ايجاد شده
1- High-shear mixer

6
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خطي و نمونههاي استوانهاي با استفاده از دستگاه

با بارگذاري غيرمستقيم با مقدار کم انجام ميگردد.

ژيراتوري 1ساخته شده است.

نمونهها به مدت  2ساعت در دماي  25درجه سلسيوس
قرار گرفته و سپس تحت بارگذاري نيمه سينوسي 400

 .3-3 -6آزمايش پايداري ذخيرهسازي

2

کيلونيوتن با دوره بارگذاري  0/1ثانيه ( 0/9ثانيه

با افزودن پليمر به قير ،تعادل فازها از بين رفته و به

استراحت) قرار ميگيرند .آزمايش مدول برجهندگي با
56

 UTMانجام ميشود و مقدار مدول

عبارت سادهتر ميتوان گفت که دو گروه پليمر و

دستگاه

آسفالتن 3براي حل نمودن فاز مالتن 4رقابت ميکنند و در

برجهندگي از رابطه ( )1محاسبه ميگردد .از آنجا که

صورت ناسازگاري پليمر با آسفالتن بهصورت جذب

بارهاي اعمالي در اين آزمايش مقادير کمي دارند ،آزمون

کامل مالتن قير ،آسفالتن و پليمر دو فاز جدا را تشکيل و

مدول برجهندگي مخرب نبوده و ميتوان از نمونههاي آن

مخلوطي غيريکنواخت ايجاد مينمايد (برزگري و

( ASTM

همکاران،

.)2002

اين

آزمايش

مطابق

با

استاندارد  ،AASHTO PP5نمونههاي قير اصالح شده

براي انجام ساير آزمايشها استفاده نمود
.)1995 ،D4123
()1

)𝑃(𝜐+0.234
𝑡𝛿

= 𝑅𝑀

درون يک استوانه بـا قطـر  32ميليمتر و ارتفاع 160

که  MRمدول برجهندگي (مگاپاسکال) P ،بار اعمال شده

ميليمتر ريخته ميشود و سـپس بهطور عمـودي به مدت

(نيوتن) ѵ ،نسبت پواسون δ ،تغييرشکل قابل برگشت

 48ساعت در داخـل يـک گرمکن با دمـاي  163درجه

(ميليمتر) و  tضخامت نمونه (ميليمتر) است.

سلسيوس قرار ميگيرند .پس از آن به مدت  4ساعت در
دماي  5درجه سلسيوس زير صفر و در نهايت نمونهها

 .3-5 -8آزمايش خستگي کشش غيرمستقيم

سرد شده و از طول به سه قـسمت مساوي تقسيم و

آزمون کشش غيرمستقيم بهمنظور ارزيابي خستگي

قسمت بااليي و پاييني براي ارزيابي پايداري ذخيرهسازي

بهوسيله دستگاه  UTM 5و بهصورت تنش ثابت انجام

قير اصالح شده استفاده ميگردد .اختالف نقاط نرمي

گرفت .نمونههاي آسفالتي در اين آزمايش در دماي 25

قسمت بااليي و پاييني نمونه اندازهگيري شده و

درجه سلسيوس و به مدت  24ساعت در محفظه دستگاه

ميبايست اين اختالف کمتر از  2/5درجه سلسيوس باشد

عملآوري شده و سپس تحت حداکثر بار 270

( AASHTO

کيلوپاسکال با فرکانس  10هرتز و دوره استراحت 1:4

تا نمونه از لحاظ پايداري تضمين گردد
.)1993 ،PP5

7

قرار گرفتند .خروجي مورد استفاده از اين آزمايش،

 .3-4 -7آزمايش مدول برجهندگي

نمودار تغييرشکل -سيکل بارگذاري بوده که با تقسيم آن
5

به سه ناحيه ميتوان گفت که در ابتدا نمونه دچار

مدول برجهندگي در طرح روسازي بهعنوان پارامتري

تغييرشکلهاي تجمعي سريع ،به دليل فشرده شدن هواي

جهت تعيين ضخامت مورد نياز اليه آسفالتي استفاده

داخل آن در اثر اعمال بار شده ،و پس از عبور از ناحيه

استاندارد ASTM D4123

خطي در نهايت با شروع ترکهاي اوليه ،نمونه بهصورت

ميشود .اين آزمايش مطابق با

1- Superpave gyratory compactors
2- Storage Stability Test
3- Asphaltene
4- Maltene
5- Resilient modulus
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6- Universal Testing Machines
7- Indirect tensile fatigue test
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تدريجي دچار شکست خواهد شد که تعداد سيکل

کاهش ميزان تنش و کنترل ميزان تغييرشکل ،نمونه

بارگذاري تا رسيدن به اين مرحله برابر عمر خستگي

ميتواند تا مدت زيادي در مرحله سوم باقي بماند و معيار

خواهد بود (کوک و چوالک.)2011 ،

شکست ،تعداد سيکل الزم تا رسيدن به نيمي از سختي
اوليه ميباشد.

 .3-6 -9آزمايش خستگي تير خمشي

1

بهمنظور ارزيابي بهتر تأثير افزودنيهاي پليمري ،آزمون
تير خمش چهارنقطهاي نيز انجام گرفت .در اين آزمايش

 .4 -10نتايج و تفسير دادهها
 4-1 -11آزمون پايداري

که مطابق با استاندارد  AASHTO T321انجام گرديد،

گرانش ،کشش بين ذرات و شناوري از نيرويهايي

نمونههاي آسفالتي عملآوري شده (در دماي  25درجه

هستند که بر سيستم تعادل تأثير ميگذارند .در هنگام

سلسيوس و به مدت  24ساعت) تحت بارگذاري شبه

ذخيرهسازي قيرهاي اصالح شده ،به دليل اختالف در

سينوسي در فرکانس  10هرتز و در سطح کرنش 600

پارامتر حالليت و چگالي بين قير و پليمر ،جدايي فازها

ميکرو استرين قرار گرفته و تعداد سيکلهاي بارگذاري

اتفاق ميافتد (صادقپور گلوياک و همکاران.)2010 ،

تا رسيدن سختي نمونه به نيمي از سختي اوليه برابر عمر

نتايج حاصل از آزمون پايداري در نمودار شکل  3روي

خستگي منظور گرديدند (.)AASHTO T321, 2014

 5نوع قير حاوي افزودني قابل مشاهده است .کاهش قابل

نمودار سختي مستخرج از آزمايش کرنش ثابت به سه

توجه اختالف نقاط نرمي ،يا بهعبارت ديگر افزايش 60

ناحيه تقسيم ميشود .در قسمت اول ،با کاهش سريع

درصدي پايداري پليمر در قير در مقايسه دو نمونه قير

مدول سختي %10 ،عمر خستگي از بين ميرود .در

حاوي  5درصد  ،SBSناشي از تأثير مناسب نانورس

قسمت دوم ،با گسترش ترکهاي ريز ،مدول بهصورت

پايدار کننده است .نانورس با افزايش قابليت ذخيرهسازي

خطي کاهش پيدا کرده و حدود  %90عمر خستگي نيز در

نمونهها توانسته است شاخص پايداري را در حدود

اين قسمت از بين ميرود .با شروع مرحله سوم ،ترکهاي

استاندارد  2/5درجه نگاه دارد .همانگونه که نتايج نشان

بزرگي در نمونه ايجاد شده و نمونه به مرحله شکست

ميدهد ،نمونه حاوي  %5آميخته پليمري نيز پايداري

نزديک ميشود .در حالت کرنش کنترل شده ،به علت

مطلوبي در قير دارد.

Standard Limit

8
7

اختالف نقطه نرمي (درجه سانتيگراد)

6
5
4
3
2
1
0

SBR/PP.5%

SBS.5%

)SBS(No nanoclay

شکل  .3آزمون پايداري ذخيرهسازي
1- Four-point beam fatigue test
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 .4-2 -12مدول برجهندگي
مدول برجهندگي پاسخ روسازي برحسب تنشهاي
مکانيکي و کرنشهاي متناظر است و متغير بسيار مهمي
در رويکردهاي طراحي مکانيکي براي سازههاي روسازي
است و با استفاده از آن ضخامت اليههاي آسفالتي تعيين
ميشود .هرچه مقدار مدول برجهندگي بيشتر باشد،
ضخامت اليه آسفالتي کاهش مييابد .اما بايد توجه داشت
که مقدار بيشتر از  3/1گيگاپاسکال ،پتانسيل
ترکخوردگي را افزايش ميدهد .چرا که با افزايش مدول
برجهندگي قابليت برگشتپذيري تغييرشکلهاي ايجاد
شده کاهش مييابد .با تغيير در خواص قير ،مدول
برجهندگي حساسيت بيشتري نسبت به مقاومت کششي
از خود نشان ميدهد (ايمانينسب و جودکي.)2016 ،
نتايج مدول برجهندگي در شکل  4نشان ميدهد که با
افزايش مقدار افزودني در مخلوطها ،مدول برجهندگي
افزايش مييابد .در نمونههاي حاوي  4و  5درصد از
آميخته و  5درصد  ،SBSمدول برجهندگي تقريباً برابر
مشاهده ميشود .وجود مونومر سختکننده استايرن در
 SBRو بهخصوص در  SBSمنجر به افزايش سختي
مخلوط گرديده است.

 .4-3 -13آزمايش خستگي کشش غيرمستقيم
نمودار خروجي اين آزمايش در شکل  5قابل مشاهده
است .با افزايش مقدار افزودني در نمونههاي آسفالتي،
تعداد سيکلهاي مورد نياز تا گسيختگي نمونه نيز
افزايشيافته و نمودارها حالت کشيدهتري به خود
گرفتهاند .عمر خستگي مستخرج از اين آزمايش در شکل
 6نشان داده شده است .براي هر دو نوع افزودني باالترين
عمر خستگي در نمونههاي حاوي  %5حاصل شده است.
آميخته پليمري بهتر از  SBSعمل نموده ،بهطوري که در
نمونه حاوي  %4از آميخته عمر خستگي تقريباً برابري با
نمونه حاوي  5درصد  SBSداشته است و با افزايش مقدار
آميخته به  ،%5عمر خستگي بهطور فزايندهاي افزايش
يافته است .ساختار مشابه دو پليمر  SBSو  SBRمنجر
شده تا هر دو پليمر با عملکرد تقريباً مشابهي موجب
افزايش عمر خستگي گردند .ليکن وجود الستيک رابر در
 SBRموجب شده تا با غلبه تأثير اين پليمر بر  PPدر
نمونههاي آسفالتي حاوي آميخته پليمري ،خاصيت
االستيک مخلوط افزايش يابد و اين آميخته در ميزان %5
بهترين نتايج را به همراه داشته باشد.

4,500
4,000
3,500

2,500
2,000
1,500
1,000

مدول برجهندگي (مگا پاسکال)

3,000

500
0
SBR\PP.3% SBR\PP.4% SBR\PP.5%

SBS.5%

SBS.4%

AC

شکل  .4مدول برجهندگي
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SBS5%

AC

SBS4%

3
2.5

تغيير شکل خزشي (ميلي متر)

2

1.5
1

0.5
0

4000

3500

3000

2500

سيکل2000
بارگذاري

1500

1000

500

0

شکل  .5خروجي آزمايش خستگي کشش غيرمستقيم
4000
3500
3000

2000
1500

عمر خستگي (سيکل)

2500

1000
500

0
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شکل  .6عمر خستگي آزمايش خستگي کشش غيرمستقيم

نيز همچون نتايج آزمون کشش غيرمستقيم ،نمونه حاوي

 .4-4 -14نتايج آزمايش خستگي تير خمشي

 5%آميخته عملکرد بهتري نسبت به ساير نمونهها از خود

عمر خستگي حاصل از آزمايش تير خمشي چهارنقطهاي

نشان داده است .دو نمونه  4و  5درصدي از  SBSبه

که بيانگر تعداد سيکلهاي کاهنده سختي به نصف مقدار

ترتيب مشابه با  3و  4درصد از آميخته عمل ميکنند و با

اوليه آن ميباشد ،در شکل  7نشان داده شده است .در

استناد بر نتايج آزمون خستگي ميتوان گفت که تأثير هر

تمامي نمونههاي آسفالتي اصالح شده شاهد افزايش عمر

ميزاني از پليمر  SBSمعادل با يک درصد بيشتر در آميخته

خستگي نسبت به نمونه شاهد ميباشيم .در اين آزمايش

پليمري است.
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شکل  .7عمر خستگي آزمايش تير خمشي

زماني که مادهاي در برابر بار خارجي اعمال شده

تلف شده تجمعي 1نمونههاي آسفالتي قابل مشاهده است.

مقاومت ميکند ،ميزان انرژي وارد شده به آن ماده برابر

اين نمودار با روند تغييرات عمر خستگي کامالً مطابقت

با سطح زير منحني تنش-کرنش ميباشد .در اين نمودار،

دارد .بهطوري که با افزايش ميزان پليمرها ،مقدار انرژي

براي يک ماده غيراالستيک به دليل اينکه مسير بارگذاري

تلف شده نيز بيشتر گشته است و نمونههاي حاوي

و باربرداري رويهم قرار نميگيرند ،مقداري از انرژي

افزودني داراي انرژي تلف شده بيشتري نسبت به نمونه

وارده تلف خواهد شد .در نمودار شکل  ،8مقادير انرژي

فاقد افزودني ميباشند.
20
18
16

انرژي تلف شده تجمعي (کيلوپاسکال)

14
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شکل  .8انرژي تلف شده تجمعي

1- Cumulative dissipated energy
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نتايج تحليل دو به دو روي عمر خستگي نمونهها در

 .5جمعبندي و نتيجهگيري

جدول  5نشان داده شده است .وقوع حالت تفاوت معني-

در اين پژوهش ،از همپوشاني خواص دو پليمر SBR\PP

دار بين تکتک نمونهها با نمونه فاقد افزودني نشان

از طريق ترکيب آنها با يکديگر بهمنظور بهبود خواص

ميدهد که آميختههاي پليمري و پليمر  SBSتأثير قابل

خستگي آسفالت حداقل به ميزان پليمري پرکاربرد نظير

توجهي بر نتايج داشتهاند ،که اين تأثيرات با توجه به

 SBSاستفاده شد .در راستاي افزايش پايداري پليمرها در

نمودار عمر خستگي ،افزايش قابل مالحظهاي در بهبود

قير و در حين ذخيرهسازي و اختالط مخلوطهاي آسفالتي

عملکرد خستگي دارد .بهکارگيري  3و  4درصد آميخته

از نانورس استفاده شد .دستاوردهاي اين پژوهش به شرح

پليمري به ترتيب ميتواند هم اثر با استفاده از  4و 5

بندهاي زير ميباشد:

درصد پليمر  SBSباشد .اين امر نشان ميدهد که

با بهکارگيري نانورس ميتوان پايداري آميختههاي

آميختهها در مقدار استفاده کمتر نسبت به پليمر ،SBS

پليمري در مخلوطهاي آسفالتي را افزايش داد که اين امر

عملکرد بهتري را ارائه ميدهند .ايجاد حالت معنيدار بين

بهتبع موجب يکنواختي در توليد آسفالت گشته و نهايتاً

افزودني  %5آميخته با تکتک نمونهها خود نشان از

بهبود خواص عملکردي را ايجاد مينمايد.

افزايش قابل توجه تأثير اين پليمر در مقايسه با ساير
گروههاي قيري است.

آميختههاي پليمري نيز ميتوانند همچون  SBSموجب

جدول  .5نتايج تحليل آماري  Tukeyروي نتايج عمر
SBR\PP.5%

SBR\PP.4%

SBS5%

SBR\PP.3%

-

S
S
-

S
-

-

افزايش مدول برجهندگي مخلوطهاي آسفالتي گردند.
آزمونهاي خستگي نشان داد که آميختههاي پليمري
ميتوانند همچون  SBSموجب بهبود خستگي
مخلوطهاي آسفالتي گردند و حتي در آميختههاي حاوي

AC

S
S
S
S
S

S
S
N
S
-

SBS4%

خستگي تير خمشي

S
N
S
-

نتايج آزمون مدول برجهندگي نشان داد که

مقادير بيشتري از  SBRاين بهبود خرابي تا بيش از %50
AC
SBS.4%
SBS.5%
SBR\PP.3%
SBR\PP.4%
SBR\PP.5%

نسبت به اين پليمر گرانقيمت نيز مشاهده شده است.
همپوشاني خواص دو پليمر  PPو  SBRتوانسته
است ترکيبي را ايجاد نمايد که در بهبود ترکهاي
خستگي بهتر از پليمر  SBSعمل نمايد .آميخته SBR\PP

ميتواند موجب خواص دماي کم گردد و اين ترکيب
ارزان قيمت جايگزين مناسبي براي پليمر گرانقيمت
 SBSبوده و با رويکرد اقتصادي ميتواند در صنعت
راهسازي بهکار گرفته شود.
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 مراجع.6
. بر خستگي مخلوطهاي آسفالتيSBS  وSBR\PS  "بررسي و مقايسه اثر آميخته.1396 . م، و عامري. ف. س،چاوشيان نائيني
.105-119 :) (ويژهنامه روسازي9 ,فصلنامه مهندسي حملونقل
 وزارت راه و،234  نشريه شماره." "آييننامه روسازي آسفالتي راههاي ايران.1390 .سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
. تهران،شهرسازي
، هفتمين همايش قير و آسفالت ايران." "اثر آميخته پليمري بر رفتار قير.1394 . م، و شکرگذار. ا. ع، يوسفي،. م,عامري
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