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تأثيش پليوش اتيل ٍيٌيل استات تش خظَطيات خستگي قيش ٍ هخلَط آسفالتي

سعيذ حساهي ،استادياس گشٍُ ساُ ٍ تشاتشي ،داًشکذُ هٌْذسي عوشاى ،داًشگاُ طٌعتي
ًَشيشٍاًي تاتل
يعقَتعلي خسشٍي جلَداس* ،داًشجَي دکتشي ساُ ٍ تشاتشي ،داًشکذُ هٌْذسي عوشاى،
داًشگاُ طٌعتي ًَشيشٍاًي تاتل
علي هٌيشي ،داًشجَي دکتشي ساُ ٍ تشاتشي ،داًشکذُ هٌْذسي عوشاى ،داًشگاُ علن ٍ طٌعت ايشاى
y_khosravi_j@yahoo.com
دسيافت - 1394/08/14 :پزيشؽ1395/04/28 :

چکيذُ
سشذ عَاهل تشافيکي هاًٌذ افضايش حجن تشافيک ،تشدد ٍسايل ًقليِ تا هحَسّاي سٌگييتش ٍ فشاس تايش تيشتشً ،ياص تِ هخلَط-
ّاي آسفالتي تا هقاٍهت تيشتش سا ايجاب هيکٌذ .تحقيقات اًجام شذُ دس دِّّاي اخيش ًشاى دادُ کِ استفادُ اص پليوشّا ٍ فيثشّا
دس هخلَطّاي آسفالتي سثة تِ تأخيش اًذاختي خشاتيّا ٍ تْثَد خظَطيات آىّا هيشَد .دس تحقيق حاضش ،تِ تشسسي ٍ
تحليل تأثيش پليوش اتيل ٍيٌيل استات ( )EVAتش سفتاس خستگي قيش ٍ هخلَطّاي آسفالتي پشداختِ شذُ است .تشاي ايي هٌظَس،
اص آصهايش ّاي جاسٍب داهٌِ خطي ٍ تاصياتي االستيک قيش تشاي اسصياتي سفتاس خستگي قيش ٍ اص آصهايش تاسگزاسي چْاس ًقطِ-
اي تيش خستگي جْت اسصياتي عوش خستگي هخلَط ّاي آسفالتي استفادُ شذً .تايج آصهايش تاصياتي االستيک ًشاى هيدّذ کِ
اطالح قيش تا پليوش  EVAسثة افضايش خَاص االستيک ٍ تشگشتپزيشي قيش خَاّذ شذ .دادُّاي خشٍجي آصهَى جاسٍب
داهٌِ خطي ًشاى هيدّذ کِ قيشّاي اطالح شذُ دس کشًشّاي تاالتش اص خَد هقاٍهت تْتشي ًشاى هيدٌّذ ٍ سًٍذ سشذ خشاتي
دس آىّا تِ هشاتة کٌذتش هيتاشذً .تايج آصهايش جاسٍب داهٌِ خطي ًشاى داد کِ اطالح قيش تا پليوش  EVAسثة تْثَد
خظَطيات ٍيسکَاالستيک ،عولکشد ٍ سفتاس خستگي قيش هيگشددّ .وچٌيي ،هقايسِ ًتايج آصهَى دس دهاّاي  02 ٍ 02دسجِ
سلسيَس ًشاى هيدّذ کِ قيشّاي خالض ٍ اطالح شذُ دس دهاي  02دسجِ عوش خستگي تيشتش ٍ هقاٍهت خستگي تْتشي اص
خَد ًشاى هيدٌّذ .تا افضايش دها ،قيش ًشمتش شذُ ،خَاص ٍيسکَاالستيک ًوَد تْتشي پيذا هيکٌذ ٍ تشهين تشکّاي هَييي
ًاشي اص تاسگزاسي تا سشعت تيشتشي طَست هيپزيشدّ .وچٌييً ،تايج آصهايش تيش خستگي ًشاى داد کِ هخلَطّاي اطالح
شذُ تا ايي پليوش ،دس هقايسِ تا ًوًَِّاي حاٍي قيش خالض ،عوش خستگي تاالتشي داسًذ.
ٍاطُّايکليذي :پليوش اتيل ٍيٌيل استات ،خستگي ،آصهايش تاصياتي االستيک ،آصهايش جاسٍب داهٌِ خطي ،قيش.

مهنذسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال دوم ،شماره دوم  ،تابستان 5931

76

مهنذسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال دوم ،شماره دوم  ،تابستان 5931

تشسػي قشاس دادً .تايج تحقيقات اٍ ًـاى داد کِ هخلَطّاي

 .1هقذهِ
سؿذ ػَاهل تشافيکي هاًٌذ افضايؾ حجن تشافيک ،تشدد

قيش اكالح ؿذُ تا پليوش فيثش ،ايؼتوي  ،SBS ،EE-2پلي-
2

1

ٍػايل ًقليِ تا هحَسّاي ػٌگييتش ٍ فـاس تايش تيـتشً ،ياص تِ

اتيلي ػثک ( ٍ )LDPEپَدس الػتيک تِ تشتية ػوش

هخلَطّاي آػفالتي تا هقاٍهت تيـتش سا ايجاب هيکٌذ.

خؼتگي تيـتشي ًؼثت تِ ًوًَِ خالق داسًذ .طي ٍ
3

ػولکشد هخلَط آػفالتي تايذ تا تَجِ تِ ًَع قيش ٍ هلالح

ّوکاساى ( )2012تأثيش پليوشّاي پليپشٍپيلي ٍ پَدس

ػٌگي هلشفي ،خلَكيات حجوي هخلَط آػفالتي ٍ

الػتيک سا تش خلَكيات خؼتگي هخلَطّاي آػفالتي

ؿشايظ آب ٍ َّايي هحل اػتفادُ عشاحي گشدد .اگشچِ قيش

هَسد تشسػي قشاس دادًذ .آىّا دس ايي پظٍّؾً ،وًَِّاي
4

ػْن ٍصًي کوي دس هخلَط آػفالتي داسد ،اها ًقؾ تِػضايي

آػفالتي اص آصهايؾ خؼتگي کـؾ غيش هؼتقين اػتفادُ

دس سفتاس سٍػاصي ايفا هيکٌذ .خَاف فيضيکي ٍ ؿيويايي

کشدًذً .تايج ايي تحقيق ًـاى داد کِ اكالح قيش تا پَدس

قيش تأثيش ػوذُاي تش ػولکشد هغلَب ،دٍام ٍ پايذاسي

الػتيک ػثة تْثَد سفتاس خؼتگي هخلَط ًؼثت تِ ًوًَِ-

هخلَطّاي آػفالتي داسد .قيش ،خلَكيات ٍيؼکَاالػتيک

ي خالق هيؿَد .دس حالي کِ هخلَطّاي اكالح ؿذُ تا

هخلَط سا دس دٍساى تَليذ ،اجشا ٍ خذهت سػاًي کٌتشل هي-

پليوش پليپشٍپيلي ػثة کاّؾ هقاٍهت خؼتگي ًؼثت تِ

کٌذ .دسكذ قيش هلشفي ٍ خلَكيات راتي آى ،اص جولِ

ًوًَِ خالق هيگشدد .ايشي ( )2002تأثيش پليوشّاي اتيل

ٍيؼکَصيتِ ،تِعَس هؼتقين ٍ تأثيش هيضاى قيش دس هقذاس فضاي

5

ٍيٌيل اػتات ( )EVAسا تش هخلَطّاي آػفالتي هَسد
6

خالي ٍ ًقؾ قيش دس پيشؿذگي هخلَط آػفالتي ،تِعَس غيش

اسصياتي قشاس دادً .تايج آصهايؾ سئَهتش تشؽ ديٌاهيک ًـاى

هؼتقين ،دس ػوش سٍػاصي تتي آػفالتي هؤثشًذ (ّاسٍي ٍ

داد کِ اكالح قيش تا  EVAػثة افضايؾ ػختي ٍ

تؼاي1997 ،؛ اتشاّين ٍ ّوکاساى1998 ،؛ ػَػا ٍ ّوکاساى،
 .)1993دس دِّّاي اخيش اػتفادُ اص افضٍدًيّا ،تخلَف
پليوشّا ٍ فيثشّا ،جْت اكالح قيش ٍ هخلَطّاي آػفالتي

االػتيؼيتِ قيش دس دهاي ػولکشدي تاال ٍ فشکاًغ تاسگزاسي
کن خَاّذ ؿذ .لَ ٍ چي ( )2010تأثيش پليوش  ٍ EVAپليوش
 EVAپيًَذ خَسدُ تا اػيذ آًْيذسيذ سا تش خلَكيات قيش

تشاي تاال تشدى ػوش ػشٍيغدّي ٍ تْثَد خلَكيات

هَسد تشسػي قشاس دادًذً .تايج آصهايؾّاي کالػيک قيش ٍ

سٍػاصيّاي آػفالتي هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت.

آصهايؾ سئَهتش تشؽ ديٌاهيک ًـاى داد کِ قيشّاي اكالح

سٍػاصيّاي حاٍي قيشّاي اكالح ؿذُ تا پليوش هقاٍهت

ؿذُ ػولکشد تْتشي دس دهاّاي صياد اص خَد ًـاى هيدٌّذ.

تيـتشي دس تشاتش ؿياسؿذگي ،تشکّاي دهايي داؿتِ ٍ خشاتي

ػاهشي ٍ ّوکاساى ( )2013هخلَطّاي حاٍي كفشٍ 4 ،2 ،

خؼتگي ،ػشياىؿذگي ٍ حؼاػيت سعَتتي سا کاّؾ هي-

 6دسكذ  EVAسا هَسد اسصياتي قشاس دادًذ .دس ايي پظٍّؾ،

دٌّذ (کيٌگ ٍ ّوکاساى .)1999 ،هخلَطّاي اكالح ؿذُ
دس عَل ػوش تْشُ تشداسي هيتَاًٌذ اًشطي کشًـي تيـتشي

آصهايؾّاي سئَهتش تيشچِ خوـي ،7سئَهتش تشؽ ديٌاهيک،
خضؽ ديٌاهيک ٍ 8تٌؾ کــي غيش هؼتقين هَسد اػتفادُ

دس خَد جزب کٌٌذ .لزا ،ػوش خؼتگي تْتشي اص خَد ًـاى

قشاس گشفتً .تايج ًـاى داد کِ هخلَطّاي اكالح ؿذُ

هيدٌّذّ .وچٌيي ،فيثشّا ٍ پليوشّا يک ؿثکِ ػِ تؼذي دس

خلَكيات ػولکشدي تْتشي داسًذ ٍ ًوًَِ حاٍي %4

تتي آػفالتي تـکيل دادُ ٍ قيش سا سٍي ػغح ػٌگذاًِّا
تثثيت هيکٌٌذ (تقايي هقذم ٍ ّوکاساى.)2011 ،
ٍّاب ( )2012تا اػتفادُ اص آصهايؾ تيش خؼتگي ،تأثيش
پليوشّاي هختلف سا تش خلَكيات خؼتگي هخلَطّاي
آػفالتي ػاختِ ؿذُ اص هلالح آّکي ٍ ػيليؼي هَسد
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1-

)Low-density Polyethylene (LDPE
2
)- Crumb rubber (CR
3)Polypropylene (PP
4
)- Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT
5
)- Ethylene-Vinyl Acetate (EVA
6
)- Dynamic Shear Rheometer (DSR
7
)- Bending Beam Rheometer (BBR
8
- Dynamic Creep Test
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حسامی ،خسروی جلودار و منيری

پليوش تْتشيي ػولکشد سا داؿت .تشالذٍ ٍ هاسياًي ()2014

تشسػي ٍ تحليل تأثيش پليوش  EVAتش سفتاس خؼتگي قيش ٍ

تأثيش پليوشّاي  LDPE ٍ EVAسا سٍي خلَكيات

هخلَطّاي آػفالتي پشداختِ ؿذُ اػت .تشاي ايي هٌظَس ،اص

خؼتگي هخلَطّاي آػفالتي هَسد تشسػي قشاس دادًذً .تايج

آصهايؾ جاسٍب داهٌِ خغي قيش عثق اػتاًذاسد

آىّا ًـاى داد کِ هخلَطّاي اكالح ؿذُ ػولکشد تْتشي

( TP 101کِ دس ػال  2013هٌتـش گشديذ) ،تشاي اسصياتي

EVA

خؼتگي قيشّاي خالق ٍ اكالح ؿذُ اػتفادُ گشديذ.

ػولکشد تِ هشاتة تْتشي ًؼثت تِ ًوًَِ اكالح ؿذُ تا

ّوچٌيي ،آصهايؾ تاصياتي االػتيک (کِ دس تحقيقات گزؿتِ

 LDPEاص خَد ًـاى هيدّذ .طٍ ٍ ّوکاساى (ً )2012تايج

كحت آى هَسد تأييذ قشاس گشفت) تشاي تاال تشدى اعويٌاى اص

آصهايؾّاي خؼتگي قيش ؿاهل آصهايؾ سئَهتش تشؿي

ًتايج ،سٍي ًوًَِّا اًجام ؿذ .جْت اسصياتي ًوًَِّاي تتي

ديٌاهيک ،آصهايؾ تاصياتي االػتيک ،1آصهايؾ تْثَد خضؽ

آػفالتي اص آصهايؾ تاسگزاسي چْاس ًقغِاي تيش خؼتگي

تٌؾ چٌذگاًِ ،)MSCR( 2آصهايؾ جاسٍب داهٌِ خغي

3

اػتفادُ ؿذ .دس اداهِ ،هلالح هَسد اػتفادُ ،ؿشايظ اًجام

( ٍ )LASآصهايؾ کـؾ دسجِ يک دس دٍ گَؿِ

4

آصهايؾ ٍ ًتايج تِدػت آهذُ ٍ تحليل ًتايج اسائِ خَاّذ

ًؼثت تِ ًوًَِ خالق داسًذ ٍ ًوًَِ حاٍي پليوش

( )DENTسا هَسد اسصياتي قشاس دادًذ .دس ايي تحقيق ،اص

AASHTO

ؿذ.

آصهايؾ فـاس -کـؾ تشاي اسصياتي ًتايج آصهَىّاي قيش
اػتفادُ ؿذ .دس ايي هغالؼِ ،تشاي اسصياتي آصهايؾّاي

 .0هظالح هَسد استفادُ

خؼتگي هَجَد ،پٌج ًَع قيش اكالح ؿذُ ٍ يک قيش خالق

دس ايي پظٍّؾ ،اص هلالح ػٌگي آّکي تا داًِتٌذي

اًتخاب ؿذُ اػتً .تايج ًـاى داد کِ آصهايؾّاي سئَهتش

ؿواسُ ً 4ـشيِ  234اػتفادُ گشديذ .قيش هَسد اػتفادُ اص ًَع

تشؽ ديٌاهيک ٍ  MSCRساتغِاي تؼياس ضؼيف تا

 85-100 ٍ 60-70تَدُ ٍ اص ؿشکت ًفت پاػاسگاد تْيِ

خلَكيات خؼتگي تتي آػفالتي تِدػت آهذُ اص آصهايؾ

ؿذُ اػت .هـخلات قيش هلشفي تِ تشتية دس جذاٍل ٍ 1

خؼتگي فـاس -کـؾ داسدً .تايج آصهايؾ جاسٍب داهٌِ

ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػت.

خغي (کِ عثق اػتاًذاسد  2011اًجام ؿذ) ًـاى داد کِ
تحقيقات تيـتشي تشاي دسک تيـتش ايي آصهايؾ ،تِ

جذٍل  .1هشخظات قيش خالض 02-02

خلَف دس تجضيِ ٍ تحليل دادُّا ٍ دس ًظش گشفتي ّش دٍ

آصهايش

استاًذاسد

قيش 02-02

خاكيت ٍيؼکَاالػتيک خغي ٍ ٍيؼکَاالػتيک غيش خغي

ٍصى هخظَص ()kg/L

ASTM-D70

1/019

هَسد ًياص هيتاؿذ .آصهايؾ  ٍ DENTآصهايؾ تاصياتي

دسجِ ًفَر 0.1mm

ASTM-D5

61

ASTM-D36

50/2

ASTM-D113

>100

االػتيک تْتشيي آصهايؾ خؼتگي قيش دس ايي هغالؼِ تَدًذ،

ًقطِ ًشهي C

چشا کِ سدُ تٌذي ّش دٍ آًْا هاًٌذ سدُتٌذي آصهايؾ خؼتگي

هقذاس کششپزيشي ()cm

فـاس -کـؾ تَدّ .يٌتض ٍ تْيا (ً )2013ـاى دادًذ کِ

حالليت دس تشي کلشٍ

آصهايؾ  LASاكالح ؿذُ کِ تا اػتفادُ اص دػتگاُ سئَهتش

اتيلي ()%

تشؽ ديٌاهيک اًجام هيؿَد حذ تحول خؼتگي قيشّاي

دسجِ اشتعال C

اكالح ؿذُ سا تِ خَتي ًـاى هيدّذ .دس تحقيق حاضش ،تِ

ٍيسکَصيتِ کيٌواتيک

o

o

(ساًتي استَکس)
1

)- Elastic Recovery Test (ER-test
)- Multiple Stress Creep Recovery (MSCR
3
- Linear Amplitude Sweep (LAS) Test
4
)- Double-Edge Notched Tension Test (DENT
2

دسجِ ًفَر )(0.1mm
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تعذ اص RTFO

ASTM-D2042

99/53

ASTM-D92

288

ASTM-D88

349

ASTM-D5

40/1

73

تأثير پليمر اتيل وینيل استات بر خصوصيات خستگی قير و مخلوط آسفالتی

جذٍل  .0هشخظات قيش خالض 58-122

 .0تشًاهِ آصهايشگاّي

آصهايش

استاًذاسد

قيش 58-122

ٍصى هخظَص ()kg/L

ASTM-D70

1/01

دسجِ ًفَر 0.1mm

ASTM-D5

87

ASTM-D36
ASTMD113

46/8
>100

ASTMD2042

99/89

اػتَاًِ  35گشم قيش تا دقت  0/001گشم) هيسيضين .اػتَاًِّا

ASTM-D92

263

تِ كَست ػوَد دس دػتگاُ قشاس دادُ هيؿًَذ .آصهايؾ دس

ASTM-D88

244

ASTM-D5

74/8

o

ًقطِ ًشهي C

هقذاس کششپزيشي ()cm
حالليت دس تشيکلشٍ اتيلي
()%
o

دسجِ اشتعال C

ٍيسکَصيتِ کيٌواتيک
(ساًتي استَکس)
دسجِ ًفَر ()0.1mm
تعذ اص RTFO

 .1-0آصهايش لعاب ًاصک چشخشي

1

آصهايؾ لؼاب ًاصک چشخـي عثق اػتاًذاسد

T-240

 AASHTOسٍي ًوًَِّاي قيش خالق ٍ اكالح ؿذُ تا
پليوش  EVAاًجام گشديذ .اتتذا قيش سا تِ آساهي تا دهاي 150
دسجِ ػلؼيَع گشم کشدُ ٍ دس  8اػتَاًِ ؿيـِاي (ّش

دهاي  163دسجِ ػلؼيَع تا ػثَس جشياى َّا تا ؿذت
 4000 ml/minتِ هذت  85دقيقِ جْت ؿثيِػاصي
پيشؿذگي اٍليِ قيش (دس عَل فشايٌذ تَليذ ٍ حول ٍ ًقل قيش
ٍ ػاخت ٍ پخؾ هخلَط آػفالتي) اًجام گشديذً .وًَِّاي
پيش ؿذُ تشاي اًجام آصهايؾ تاصياتي االػتيک ٍ جاسٍب

پليوش اتيل ٍيٌيل اػتات يک کَپليوش اتيلي ٍ هيٌيل

داهٌِ خغي هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ.

اػتات هيتاؿذ کِ اص ًظش ًشهي ٍ اًؼغافپزيشي ّواًٌذ هَاد
االػتَهش تَدُ ٍ اص ًظش قاتليت فشآٍسي هـاتِ هَاد
تشهَپالػتيک اػت .هـخلات پليوش اػتفادُ ؿذُ دس ايي
پظٍّؾ دس جذٍل  3اسائِ ؿذُ اػت.

آصهايؾ تاصياتي االػتيک اص جولِ آصهايؾّاي ػولکشدي
جذيذ قيش اػت کِ عثق اػتاًذاسد ٍ AASHTO T-301-99

جذٍل  .0هشخظات پليوش EVA
هشخظِ

ٍاحذ

هقذاس

دسجِ پليوش

-

1519

دسطذ ٍيٌيل استات

%

19

چگالي

g/cm3

0/94

شاخض رٍب

g/10 min

150

o

 .0-0آصهايش تاصياتي االستيک قيش

تا اػتفادُ اص دػتگاُ ػٌجؾ اًگوي قيش دس دهاي  25دسجِ
ػلؼيَع اًجام هيگيشدً .وًَِّاي هَسد ًياص دس قالةّاي
هخلَف تْيِ هيگشدد .ػپغ ًوًَِّا سا تِ هذت  90دقيقِ
دس حوام آب گشم  25دسجِ قشاس هيدّين .دس اداهًِ ،وًَِّا
تَػظ دػتگاُ ػٌجؾ اًگوي تا ػشػت  5 cm/minکـيذُ
هيؿًَذ .صهاًي کِ عَل ًوًَِ  20ػاًتيهتش افضايؾ يافت

81

ًقطِ رٍب

C

دسطذ کشيذگي

()%

800

هقاٍهت کششي

kg/cm2

74

دػتگاُ هتَقف هيگشددً .وًَِ تِ هذت  5دقيقِ دس ّويي
ٍضؼيت ثاتت ًگِ داؿتِ هيؿَد .ػپغ ًوًَِّاي کـيذُ
ؿذُ اص ٍػظ تِ دٍ ًين تشؽ دادُ هيؿًَذ .تِ هذت يک

اختالط پليوش هزکَس تا غلظت  %4تا اػتفادُ اص دػتگاُ
هخلَطکي دٍس تشؿي کن دس دهاي  180دسجِ ػلؼيَع تِ
هذت  2ػاػت اًجام گشديذ (لَ ٍ ّوکاساى.)1999 ،

ػاػت تِ ًوًَِ فشكت تاصگـت دادُ هيؿَد .پغ اص
گزؿت ايي هذت ،عَل ًوًَِ سا اًذاصُگيشي ٍ ثثت هيکٌين.
پغ اص اتوام آصهايؾ ،دسكذ تاصياتي االػتيک قيش اص ساتغِ
( )1تِدػت هيآيذ:
)- Rolling Thin Film Oven (RTFO
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20  x
()1
 100
20
کِ  ERدسكذ تاصياتي االػتيک ٍ  xعَل ًْايي قيش
ER 

تشحؼة ػاًتيهتش اػت.

اػتفادُ ؿذُ اػت ،تجضيِ ٍ تحليل هيؿًَذ.

 .4-0آصهايش تاسگزاسي چْاس ًقطِاي تيش خستگي
آصهايؾ تيش خؼتگي دس دهاي  20دسجِ ػلؼيَع ٍ

 .0-0آصهايش جاسٍب داهٌِ خطي
آصهايؾ جاسٍب داهٌِ خغي عثق اػتاًذاسد

گؼتشدُ دس هذلػاصي سفتاس خؼتگي قيش ٍ تتي آػفالتي

AASHTO

 TP-101دس دػتگاُ سئَهتش تشؽ ديٌاهيک تا اػتفادُ اص دٍ
كفحِ هَاصي تِ قغش  8هيليهتش تا فاكلِ اػتاًذاسد  2هيلي-
هتش ،سٍي ًوًَِّاي پيش ؿذُ دس آصهايؾ  RTFOاًجام
گشديذ .ايي آصهايؾ ؿاهل يک ػشي اص تاسّاي چشخِاي
اػت کِ داهٌِ کشًؾ آى تِكَست ػيؼتواتيک خغي دس
فشکاًغ ثاتت ّ 10شتض افضايؾ هيياتذ ٍ ؿاهل يک آصهَى
جاسٍب فشکاًغ تا داهٌِ کشًؾ تؼياس پاييي  0/1دسكذ
تشاي تِ دػت آٍسدى خَاف هَاد ػالن هيتاؿذ .دس ايي
هشحلِ ،تاسگزاسي دس حالت کشًؾ ثاتت  0/1دسكذ تا
فشکاًغّاي ٍ 20 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1 ،0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2
ّ 30شتض كَست هيگيشد .دادُّاي هشتَط تِ *( Gتشحؼة
پاػکال) ٍ ( δتشحؼة دسجِ) تشاي ّش فشکاًغ ثثت ٍ تِ
كَست ًوَداس تشػين هيگشدد .پاساهتش  αاص ٍيظگيّاي
سئَلَطيک ػالن اػت کِ هيتَاى آى سا ) (1/ mدس ًظش
گشفت ( mؿية هٌحٌي توام لگاسيتوي هذٍل آساهؾ
]) [ G (tدس هقاتل صهاى اػت) .تالفاكلِ پغ اص آصهَى
جاسٍب فشکاًغ کِ ّيچ خؼاستي دس ايي هشحلِ تِ ًوًَِ
ٍاسد ًويؿَد ،آصهَى جاسٍب داهٌِ اًجام هيگيشد.
تاسگزاسي تا  100چشخِ تاسگزاسي ػيٌَػي دس کشًؾ ٪1
آغاص هيؿَد .ػپغ ،دس ّش هشحلِ تِ اصاي افضايؾ يک
دسكذي هيضاى کشًؾ اػوالي 100 ،ػيکل تاسگزاسي اًجام
هيؿَد .هشاحل تاسگزاسي تيي  ٪1الي  ٪30کشًؾ تشاي

فشکاًغ تاسگزاسي ّ 10شتض سٍي تيشچِّاي اػتاًذاسد ،کِ اص
سٍؽ تشاکن هالـي ػاختِ ؿذُ تَدًذ ،هغاتق تا اػتاًذاسد
 AASHTO TP8-84اًجام گشديذ .ػختي ًوًَِّا دس 50
اهيي تاسگزاسي تِ ػٌَاى ػختي اٍليِ دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ
تؼذاد تاسگزاسي هٌجش کاّؾ ػختي ًوًَِ تا  %50ػختي
اٍليِ ػوش خؼتگي ًوًَِ هحاػثِ گشديذ .آصهايؾ تاسگزاسي
تيش خؼتگي دس دٍ حالت کشًؾ ثاتت (ؿثيِػاصي اليِ ًاصک
آػفالتي) ٍ تٌؾ ثاتت (ؿثيِػاصي اليِ ضخين آػفالتي)
اًجام هيگيشد .عثق اػتاًذاسد تشاي حالت کشًؾ ثاتت،
کشًؾّاي  250تا  750هيکشٍ اػتشيي جْت ؿثيِػاصي
تاسگزاسي هيذاًي تَكيِ ؿذُاًذ .دس ايي پظٍّؾ ،آصهايؾ
حالت کشًؾ ثاتت ،دس کشًؾّاي  750 ٍ 700 ،650هيکشٍ
اػتشيي اًجام گشديذ.

ً .4تايج
تشاي ًـاى دادى ًوًَِّاي حاٍي قيشّاي خالق ٍ
اكالح ؿذُ تا پليوش اص ًوادّاي ًـاى دادُ ؿذُ دس جذٍل 4
اػتفادُ گشديذ.
جذٍل ً .4وادّاي استفادُ شذُ تشاي هعشفي ًوًَِّا
ًواد

ًوًَِ

A60

قيش خالق 60-70

A85

قيش خالق 85-100

PA60

قيش  60-70اكالح ؿذُ تا EVA

PA85

قيش  85-100اكالح ؿذُ تا EVA

اسصياتي هقذاس خشاتي پيـٌْاد ؿذُ اػت .اًجام ّش دٍ
آصهايؾ حذٍد  10دقيقِ تؼالٍُ صهاى آهادُ ػاصي دػتگاُ ٍ
ًوًَِ عَل هيکـذً .تايج آصهَى  LASتا اػتفادُ اص سٍؽ
خشاتي تجوؼي ٍيؼکَاالػتيک ( ،)VECDکِ تِ عَس

آصهايؾ تاصياتي االػتيک سٍي قيشّاي خالق ٍ اكالح
ؿذُ تا پليوش دس دٍ حالت قيش پيش ًـذُ ٍ پيش ؿذُ دس آصهَى
پيش ؿذگي تؼشيغ يافتِ ،اًجام گشفت .تشاي ّش ًَع قيش ،دٍ
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ًوًَِ آصهايؾ ؿذ کِ هقذاس هياًگيي آىّا دس ؿکل  1اسائِ

13,415

14000

ؿذُ اػت.

12000
0.54

0.38

0.41
0.31

0.6

10000

0.5

8000

0.4

6000

0.3
0.17
0.07

0.11
0.05

0.2

PA85

PA60

درصد بازیابی نمونه پیر شده

2000
0

0.1
0

A85

2,664
2,026
1,315
1,058
333
197
194

4000

PA85

A60

PA60
Nf 5

A85

A60

Nf 2.5

شکل ً .0تايج آصهايش  LASدس دهاي 20 oC

درصد بازیابی نمونه پیر نشده

شکل ً .1تايج آصهايش تاصياتي االستيک قيش

12,961

14000

ّواى عَس کِ دس ؿکل  1هـاّذُ هيگشدد ،اكالح قيش

12000

تا پليوش  EVAػثة افضايؾ خَاف االػتيک ٍ تشگـت-

10000
5,939

پزيشي قيش خَاّذ ؿذ .ػلت ايي اهش تـکيل يک ؿثکِ

6000

پليوشي ػِ تؼذي دس قيش اػت کِ ػثة تْثَد چـوگيش
خَاف ٍيؼکَاالػتيک قيش هيگشدد .ايي ػولکشد تشاي
قيشّاي پيش ؿذُ ًيض هـاّذُ هيؿَد .هقايؼِ ًتايج حالت پيش
ؿذُ تا پيش ًـذُ ًـاى هيدّذ کِ قيشّاي اكالح ؿذُ دس
عَل هشاحل ػاخت ٍ پخؾ ٍ تشاکن هخلَطّاي آػفالتي
ٍيظگيّاي خَد سا حفظ هيکٌٌذ ،کِ دس ػوش ًْايي

8000
3,484

1,462

780

1,770
606
360

PA60

A60

4000
2000
0

PA85

Nf 5

A85
Nf 2.5

شکل ً .0تايج آصهايش  LASدس دهاي 30 oC

سٍػاصي آػفالتي هؤثش خَاّذ تَد .تٌاتشايي ،هيتَاى اًتظاس

ّواى عَس کِ هـاّذ هيؿَد ،قيش  85-100دس دٍ

داؿت کِ اكالح قيش تا پليوش  EVAػثة تْثَد سفتاس

حالت خالق ٍ اكالح ؿذُ ًؼثت تِ قيش  60-70ػوش

خؼتگي قيش ٍ هخلَطّاي حاٍي آى ًؼثت تِ ًوًَِّاي

خؼتگي تيـتشي اص خَد ًـاى هيدّذ .اكالح قيش تا پليوش

خالق هيگشددّ .وچٌييً ،تايج ًـاى هيدّذ کِ قيش -100

 EVAػثة افضايؾ چـوگيش دس ػوش خؼتگي قيش هيؿَد.

 85دس ّش دٍ حالت خالق ٍ اكالح ؿذُ ،دسكذ تاصياتي

هقايؼِ کوي هقاديش ثثت ؿذُ دس آصهَى ًـاى هيدّذ کِ

تيـتشي ًؼثت تِ قيش  60-70داسد.

پليوش  EVAدس اكالح سفتاس خؼتگي قيش  85-100ػولکشد

آصهايؾ جاسٍب داهٌِ خغي سٍي ًوًَِّاي پيشؿذُ

تْتشي اص خَد ًـاى دادُ اػت.

دس آصهَى لؼاب ًاصک چشخـي اًجام ؿذ .خشٍجيّاي

دس تشسػي سًٍذ آصهايؾ ٍ خشٍجيّاي دػتگاُ سئَهتش

آصهايؾ تا اػتفادُ اص سٍؽ خشاتي تجوؼي ٍيؼکَاالػتيک

تشؽ ديٌاهيک ،هـاّذُ گشديذ کِ قيش خالق  60-70دس

هَسد تجضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتً .تايج حاكل اص آصهايؾ
دس ؿکلّاي  3 ٍ 2آهذُ اػت.

کشًؾ  %25تِ صاٍيِ فاص  90دسجِ (حالت ٍيؼکَص) هي-
سػذ .ايي دس حالي اػت کِ قيش  60-70اكالح ؿذُ دس
کشًؾ  %30تِ صاٍيِ فاص  85دسجِ هيسػذ .قيش خالق
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 85-100دس کشًؾ  %30تِ صاٍيِ فاص  75دسجِ هيسػذ ٍ
ايي دس حالي اػت کِ تشاي قيش  85-100اكالح ؿذُ صاٍيِ

600000

فاص ًْايي  64دسجِ هيتاؿذ .دادُّاي خشٍجي آصهَى

500000

جاسٍب داهٌِ خغي ًـاى هيدّذ کِ قيش اكالح ؿذُ دس
کشًؾّاي تاالتش اص خَد هقاٍهت تْتشي ًـاى هيدٌّذ ٍ

400000

سًٍذ سؿذ خشاتي دس آىّا تِ هشاتة کٌذتش هيتاؿذ.

300000

هقايؼِ ًتايج تِدػت آهذُ دس دهاي  20تا ًتايج آصهايؾ

200000

دس دهاي  30دسجِ ػلؼيَع ًـاى هيدّذ کِ قيشّاي
100000

خالق ٍ اكالح ؿذُ دس دهاي  30دسجِ ػلؼيَع داساي
ػوش خؼتگي تيـتش تَدُ ٍ هقاٍهت خؼتگي تْتشي اص خَد

0
PA85

ًـاى هيدٌّذ .تا افضايؾ دها ،قيش ًشمتش ؿذُ ٍ سفتاس

PA60
750

ٍيؼکَاالػتيک تْتشي اص خَد ًـاى هيدّذ ٍ سًٍذ تْثَد

A85
700

A60
650

شکل ً .4تايج آصهايش تاسگزاسي چْاس ًقطِاي تيش

تشکّاي هَيي ايجاد ؿذُ دس اثش تاسگزاسي تا ػشػت

خستگي

تيـتشي اًجام هيگيشد.
ًوًَِّاي تتي آػفالتي تا اػتفادُ اص سٍؽ تشاکن
غلغـي دس اًذاصُّاي اػتاًذاسد تْيِ گشديذ .آصهايؾ

ً .8تيجِگيشي

تاسگزاسي چْاس ًقغِاي تيش خؼتگي دس حالت کٌتشل کشًؾ

دس ايي هقالِ ،تِ تأثيش پليورش  EVAترش خلَكريات

تا فشکاًغ تاسگزاسي ّ 10شتض دس دهاي  20دسجِ ػلؼيَع

خؼتگي قيش ٍ هخلَطّاي آػفالتي حراٍي آى پشداخترِ

اًجام ؿذ .حذ ؿکؼت ًوًَِ ،سػيذى ػختي ًوًَِ تِ %50

ؿذُ اػت .تشاي ايري هٌظرَس ،اص آصهرايؾّراي تاصيراتي

ػختي اٍليِ ًوًَِ دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ تشاي هخلَطّاي

االػررتيک قيررش ،جرراسٍب داهٌررِ خغرري قيررش ٍ آصهررايؾ

حاٍي قيشّاي هختلف ػِ ًوًَِ دس کشًؾّاي 700 ،650

تاسگزاسي چْاس ًقغِاي تيش خؼتگي اػتفادُ ؿذً .ترايج

ٍ  750هيکشٍ اػتشيي هَسد آصهايؾ قشاس گشفتً .تايج

آصهايؾ تاصياتي االػتيک ًـاى هيدّذ کِ اكالح قيش ترا

آصهايؾ تيش خؼتگي دس ؿکل  4اسائِ ؿذُ اػت.

پليوش  EVAػثة افضايؾ خَاف االػتيک ٍ تشگـرت-

ّواى عَس کِ هـاّذُ هيؿَد هقاٍهت خؼتگي ًوًَِ-

پزيشي قيش خَاّذ ؿذ .ػلت ايي اهش تـکيل يک ؿرثکِ

ي حاٍي قيش  85-100دس دٍ حالت خالق ٍ اكالح ؿذُ

پليوشي ػِ تؼذي دس قيش اػت کِ ػثة تْثَد چـروگيش

تيـتش اص ًوًَِّاي حاٍي قيش  60-70هيتاؿذً .وًَِّاي

خَاف ٍيؼکَاالػرتيک قيرش هريگرشدد .هقايؼرِ ًترايج

حاٍي قيشّاي اكالح ؿذُ ػولکشد خؼتگي تِ هشاتة

آصهايؾ تاصياتي االػتيک دس حالت پيش ًـذُ ترا ًوًَرِ-

تْتشي ًؼثت تِ ًوًَِّاي حاٍي قيشّاي خالق هـاتِ

ّاي پيش ؿرذُ دس آصهرايؾ ً RTFOـراى هريدّرذ کرِ

داسًذ .هقايؼِ کوي هقاديش ثثت ؿذُ دس آصهَى ًـاى هيدّذ

قيشّاي اكالح ؿذُ دس عَل هشاحل ػاخت ٍ پخرؾ ٍ

پليوش  EVAدس اكالح سفتاس خؼتگي هخلَّاي حاٍي قيش

تشاکن هخلَطّاي آػفالتي ٍيظگريّراي خرَد سا حفرظ

 85-100ػولکشد تْتشي اص خَد ًـاى دادُ اػت .ػلت ايي

هيکٌٌذ ٍ دس ػوش ًْايي سٍػاصي آػفالتي هؤثش خَاّرذ

اهش هيتَاًذ ػولکشد آصاداًِتش پليوش  EVAدس قيش 85-100

تَد .دادُّاي خشٍجي آصهَى جاسٍب داهٌِ خغي ًـراى

کِ ًشمتش اػت ،تاؿذ.

هيدّذ کِ قيشّاي اكالح ؿذُ دس کشًؾّاي تراالتش اص

مهنذسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال دوم ،شماره دوم  ،تابستان 5931

69

تأثير پليمر اتيل وینيل استات بر خصوصيات خستگی قير و مخلوط آسفالتی

خَد هقاٍهت تْتشي ًـاى هيدٌّذ ٍ سًٍذ سؿذ خشاتري

ًوًَِّاي حاٍي قيشّاي اكالح ؿذُ ػولکشد خؼرتگي

دس آىّا تِ هشاتة کٌذتش هيتاؿذً .تايج آصهايؾ جاسٍب

تِ هشاتة تْتشي ًؼثت ترِ ًوًَرِّراي حراٍي قيشّراي

داهٌِ خغي ًـاى هيدّذ کِ قيرش 85-100دس دٍ حالرت

خالق هـاتِ داسًذ .اكالح قيرش ترا پليورش  EVAػرثة

خررالق ٍ اكررالح ؿررذُ ًؼررثت تررِ قيررش  60-70ػوررش

افضايؾ سًٍذ تْثَد تشکّاي هرَيي ايجراد ؿرذُ دس اثرش

خؼتگي تيـتشي اص خَد ًـاى هيدّرذ .اكرالح قيرش ترا

تاسگزاسي افضايؾ خرَاف ٍيؼکَاالػرتيک هريؿرَد ٍ

پليوش  EVAػثة افضايؾ چـروگيش دس ػورش خؼرتگي

هخلَطّاي حاٍي قيش اكالح ؿذُ ًؼثت تِ ًوًَِّراي

قيش هيؿَدً .تايج آصهَى تيش خؼتگي ًـاى هيدّرذ کرِ

خالق ػوش خؼتگي تاالتشي اص خَد ًـاى هيدٌّذ.
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