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 چکیده

 در السير سريع قطارهاي معرفي ويژه به و ترافيكي بارهاي و احجام افزايش بزرگراهها، طراحي همانند آهن، راه طراحي در

 مفهوم فتنگر نظر در به نياز زيست محيط درباره نگراني بعالوه،. شد نمايان پيش از بيش جديد رويكردهاي به نياز گذشته، دهه

سال گذشته چندين شركت راه آهن و صنعت روسازي آسفالتي در  52در طي . كرد مي طلب طراحي مراحل در را پايداري

در اليه هاي تشكيل دهنده مسير راه آهن به  5امريكا طرح ها و برنامه هاي كاربردي را به منظور استفاده از بتن آسفالتي گرم

 پارامترهاي براي مناسبي فني زينجايگ بعنوان آسفالتي هاي مخلوطجاي استفاده از زير باالست تمام شني متداول توسعه دادند. 

 متداول روسازي) آهن خط روسازي در آسفالت از استفاده تجربه ويژه، به. اند شده معرفي سنتي آهن راه ساز و ساخت مختلف

 دارد توانايي ساختار نوع اين كه است داده نشان باالست زير اليه در و( باالست و ها بست و چفت ها، تراورس ها، ريل شامل

 واندت مي آسفالت از استفاده كه است داده نشان جهاني تجربه. سازد برطرف كامل طور به را مدرن و جديد ريلي خطوط نيازهاي

مشابه آسفالت به كار رفته در اليه زيرين  1مخلوط بتن آسفالتي گرم .باشد مدرن آهن راه ساز و ساخت براي مناسبي جايگزين

در روسازي بزرگراه ها طرح مي شود. به طور خاص، آسفالت مصرفي در خط آهن با خواص متوسط مدول ها، انعطاف پذيري، 

درصد حجمي فضاي خالي كم، مقاوت در برابر خستگي طرح مي شود به طوري كه باالترين ميزان كرنش كششي بدون ترک 

قير  و 3الستيک خرده ي حاوي قيرهاي اصالح شده توسطآسفالت بتن مخلوط سه عملكرد تحقيق اين در دارا باشد.خوردگي را 

 حسب بر آهن راه مسير به جهت استفاده در  PG 64-22ي و قير عملكرد  4استايرن بوتادين استايرن پليمر اصالح شده توسط

 تک زشخ اتآزمايش. مورد بررسي قرار مي گيرد خستگي از ناشي خردگي ترک و دائمي شكل تغيير رطوبت، برابر در حساسيت

حاصل از آزمايشات  نتايج. شد انجام آسفالتي هاي مخلوط مصالح خواص كردن مشخص به منظور ديناميكي مدول و محوره

به  PG 64-22 عملكردي قير با مقايسه در ،SBS4پليمر  و 3الستيک خرده حاوي يآسفالت هاي مخلوطعملكرد  كه نشان دادند

 .ت استفاده در زيرسازي راه آهن بهتر مي باشدهج

 وسطت شده اصالح آسفالت الستيک، خرده توسط شده اصالح آسفالت آهن، زير سازي راه آسفالتي، مخلوط: كلیدیواژه های 

 ديناميكي مدول ،SBSپليمر

 

 

 

 

 

Hot Mix Asphalt (HMA) -2 

3- Crumb Rubber Modified (CRM) 

4- Styrene–Butadiene–Styrene (SBS)  
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 مقدمه -1

طي  مسافر و بار جابجايي در افزايش لحاظ از چه و شبكه و گسترش توسعه جنبه از چه ايران در ريلي نقل و حمل صنعت

 فراوان اما هاي مزيت داراي نقل و حمل بخشهاي ساير نسبت به راه آهن. است بوده همراه اي مالحظه قابل رشد با گذشته، سالهاي

و  زيست محيط آاليندگي عدم اي، جاده بخش هفتم يک ميزان سوخت به فمصر در جويي صرفه. است آشكار غير حال عين در

سال هاي گذشته    ليكن هزينه هاي تعمير و نگهداري باالي اين خطوط در  باشد. مي آهن راه انكار قابل غير هاي مزيت از باال، ايمني

 [ 1منجر به توجه كمتر به اين صنعت گرديده است. ]

يكي از روش هاي باالبردن ظرفيت خط و در عين حال كاهش تنش ها و نيز افزايش عمر و نهايتا كاهش هزينه هاي تعمير و 

اليه بتن آسفالتي كه معموال به صورت زير اليه و يا تمام اليه نگهداري، استفاده از اليه هاي بتن آسفالتي در خطوط ريلي مي باشد. 

رار مي گيرد، عالوه بر ايجاد يک اليه تكيه گاهي محكم كه تنش ها كاهش يافته را در بستر توزيع در خطوط ريلي مورد استفاده ق

مي نمايد، به عنوان يک اليه نفوذ ناپذير از ورود آب به بستر جلوگيري نموده و در نتيجه ي حذف اثرات نامطلوب وجود آب در بستر، 

مي گردد. از نظر كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري اين موضوع حائز اهميت  سبب ايجاد مقاومت برشي باال و توزيع يكنواخت فشار

            51/1است كه نسبت ارزش خالص كنوني يک خط باالستي به يک خط بتن آسفالتي براي طول يک كيلومتر در ايران برابر با 

 [5جايگزيني باالست با اليه بتن آسفالتي مي باشد. ]مي باشد كه اين امر نشان دهنده ي كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري در اثر 

برنامه هاي  استفاده از بتن آسفالتي گرم به عنوان اليه زير باالست در زيرسازي راه آهن براي احداث خطوط جديد راه آهن و

تي مورد استفاده به جاي سال گذشته در امريكا افزايش يافته است. اليه آسفال 52تعمير و نگهداري خط آهن به طور پيوسته در طي 

ميلي متر  و  522تا  152نشان داده شده است. اين اليه آسفالتي معموال داراي ضخامت  1زير باالست تمام شني متداول در شكل 

ميلي متر بوده كه  52راه آهن  متر مي باشد. حداكثر اندازه سنگدانه هاي مخلوط بتن آسفالتي مورد استفاده در زيرسازي 6/3پهناي 

درصد بيشتر از درصد  2/2كمي بيشتر از آسفالت مورد استفاده در جاده ها مي باشد، همچنين درصد قير مصرفي در مخلوط حدود 

 [3]قير موجود در آسفالت مصرفي در روسازي بزرگراه ها مي باشد. 

 

 

 [3] نمایی از مقطع عرضی زیرسازی راه آهن تماما شنی و زیرسازی به همراه الیه بتن اسفالتی گرم را نشان می دهد. :1شکل 
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راه آهن براي مخلوط هاي بتن آسفالتي  مورد استفاده در زير سازي، ارزيابي عملكرد مخلوط هاي بتن آسفالتي تحقيقهدف اين 

( و قير CRM، آسفالت اصالح شده توسط خرده الستيک )(SBS)بوتادين ، استيرن  استيرن ، توسط پليمراصالح شده  قيرحاوي 

با استفاده از آزمايشات متنوع عملكردي مخلوط آسفالتي مي باشد. آزمايشات عملكردي مخلوط آسفالتي مورد  PG64-22عملكردي 

م آزمايش كشش غير مستقيتكرار آسفالت و ، آزمايش عدد رواني تحقيق شامل آزمايش مقاومت كشش غير مستقيماستفاده در اين 

تي بتن آسفال هاي مختلف . آزمايش مدول ديناميكي و آزمايش خزش تک محوره براي بررسي خواص مصالح اين سه مخلوطمي باشند

 [4] شدند.انجام 

 ها و آماده سازی نمونه وادخواص م -2

 وادخواص م 1-2

     قير موجود در آسفالت مثل درجه  مهممشخصات  آسفالت محسوب مي شوند.از اجزاي اصلي تشكيل دهنده سنگدانه و قير 

مشخص  به منظور 1ديناميكي از آزمايش رئومتر برش درجه تعيين مي شوند. 132پذيري، نقطه نرم شدگي و ويسكوزيته در دماي نفوذ

، كه اين مقادير توسط ضريب ستفاده مي شودا و باالدر دماهاي متوسط يا مقاومت در برابر شيارشدگي قيرها سفتي  نمودن ميزان

آزمايش  حاصل ازبر روي نمونه هاي قير پير شده  1آزمايش رئومتر برش ديناميكي. اندازه گيري مي شوند (𝐺∗/𝑆𝐼𝑁𝛿)شيارشدگي 

و در طول در كارخانه ، پير شدگي قير را در هنگام توليد 5لعاب نازک قير چرخشيانجام مي شوند. آزمايش  5لعاب نازک قير چرخشي

براي  كيلو پاسكال 5/5و  وليهبراي قير ا كيلو پاسكال 1شبيه سازي مي كند. ضريب شيارشدگي بايد دست كم سرويس دهي عمر 

  بر روي كه  3متر تيرخمشيئورآزمايش ميزان ترک خوردگي قير در دماهاي پايين توسط  .باشد RTFO پير شده در آزمايشقير 

   امكان ، 4آزمايش محفظه تسريع پيري. انجام شده است، تعيين مي شود  4حاصل از آزمايش محفظه تسريع پيرينمونه هاي قير 

توزيع ساله را فراهم مي كند.  12تا  7شبيه سازي پير شدگي دراز مدت قير را در طول عمر سرويس دهي قير در طول يک دوره 

 مگا پاسكال 322نبايد بيشتر از  يسفتي خزشنشان داده شده است.  1ر جدول اندازه سنگدانه هاي مصرفي در مخلوط بتن آسفالتي د

قيرها در  2خواص رئولوژيكي )جريان شناسي( .باشد 3/2 حداقلبايد  (mنرخ تغييرات سفتي خزشي در برابر زمان ) باشد و مقدار

قير عملكردي  به مانند، CRMو  SBSقير اصالح شده توسط پليمر خصوصيات ئه شده است. اين جدول نشان مي دهد كه اار 5جدول 

PG 79-22  [4]. باشدمي 

 [4]: دانه بندی سنگدانه ها 1جدول 

 522 122 22 32 8 4 12 13 52 اندازه دانه ها )ميلي متر(

 2/6 4/9 4/13 8/18 5/39 7/22 2/72 9/89 122 درصد عبوري از الک

 

 

 

 

Rheometer (DSR)Dynamic Shear  -1 

Film Oven (RTFO)-Rolling Thin -2 

3- Bending Beam Rheometer (BBR) 

4- Pressure Aging Vessel (Pav) 

5- Rheological Properties 
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 PG64-22 ،CRM ،SBS [4]مخلوط های آسفالتی حاوی قیرهای اصالح شده   : خصوصیات رئولوژیکی2جدول 

 PG 64-22 CRM SBS خصوصيات آسفالت

 43 38 61 درجه 52نفوذپذيري در دماي 

 6/64 3/83 2/22 درجه نرمي قير )درجه سانتي گراد(

 8/368 5252 1531 (cPSدرجه ) 132ويسكوزيته در دماي 

|∗𝐺|)ضريب شيار شدگي   sin 𝜑 )≥ 1 Kpa    

72 234/2 236/5 65/5 

76 567/2 479/1 39/1 

85 - 925/2 77/2 

|∗𝐺|ضريب شيار شدگي )  sin 𝜑 در آزمايش )RTFO ≥ 2.2 Kpa    

72 113/1 58/7 661/4 

76 259/2 84/3 525/5 

85 - 26/5 939/2 

    Mpa 300 ≥درجه  62در دماي  PAVسفتي خزشي در آزمايش 

6- 3/84 24/69 467/81 

15- 552 33/126 37/176 

18- 1/329 24/323 53/327 

    0.3 ≤درجه  62در دماي  PAVدر آزمايش  mمقادير 

6- 3962/2 22/2 37/2 

15- 338/2 45/2 3/2 

18- 5822/2 58/2 53/2 

 PG 64-22 PG 76-22 PG 76-22 نوع قير عملكردي

 

   آماده سازی نمونه 2-2

 درصد 3آسفالت بهينه درصد حجمي فضاي خالي  و ميزان اي اختالط و تراكم آماده مي شوند،مخلوط هاي بتن آسفالتي در دماه

  ارائه شده است. 3ها مي باشد كه اين مشخصه ها به طور خالصه در جدول مخلوط  تماميبراي 

آزمايش مقاومت كششي غير مستقيم و آزمايش مقاومت كششي غير مستقيم تكراري  مورد استفاده درمخلوط هاي بتن آسفالتي 

7 درصدهاي حجمي فضاي خالي حدودو آزمايش خزش تک محوره در  ± ميليمتر و  122مونه قطر نو  شدندمتراكم  درصد  0.5

 122قطر  باآزمايش عدد رواني و درصد مدول ديناميكي مورد استفاده در  ميليمتر مي باشد. مخلوط هاي بتن آسفالتي 65ارتفاع آن 

درصد حجمي فضاي ش مي خورند. ميليمتر بر 172ميليمتر و ارتفاع  122و تا قطر  شدندمتراكم   يميليمتر 172و ارتفاع  يميليمتر

4خالي نمونه ها  ±  [4]د. مي باش % 0.5
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 [4]: خواص مخلوط های آسفالتی و درجه حرارت تولید آن ها 3جدول 

 درجه حرارت تراكم درجه حرارت اختالط ميزان قير 𝐺𝑚𝑚 نوع افزودني

PG 64-22 496/5 2/4 162-122 122-142 

SBS 223/5 4/4 192-182 182-172 

CRM 498/5 4/4 192-182 182-172 

 

 :تجزیه و تحلیلنتایج و  -3

 آزمایش مدول دینامیکی: - 1-3

مدول االستيک يا سفتي به عنوان مهمترين مشخصه مخلوط هاي آسفالتي بوده كه در ترک خوردگي و شيار شدگي آن ها موثر 

پذيري آن كاهش يافته و احتمال وقوع ترک هاي حرارتي در مي باشد. بطوري كه با افزايش ضريب سفتي مخلوط آسفالتي، انعطاف 

درجه حرارت پايين، بيشتر مي شود. از طرفي اين ضريب االستيک نيز خود تابعي از مدول طاقت يا ضريب سفتي قير، درصد فضاي 

رک در احتمال وقوع ت خالي مخلوط آسفالتي و نيز درصد قير در مخلوط آسفالتي مي باشد. به طوريكه با كاهش ضريب سفتي قير،

 [2] مخلوط آسفالتي نيز كاهش مي يابد.

 درجه و فركانس هاي 37و  51، 4در دماهاي  AASHTO TP 62 – 07 [6] استاندارد آزمايش مدول ديناميكي بر اساس

، خواص |∗𝐸|، تعيين مدول االستيسيته مختلط انجام مي شود. اهميت اين آزمايش هرتز 52و  12، 2، 1، 2/2، 1/2 بارگذاري

مي  انس هاركسفتي مخلوط آسفالتي در دامنه وسيعي از دماها و يا فبيان كننده كه  مي باشدويسكواالستيک مخلوط هاي آسفالتي 

 [4]تعريف مي شود. ركانس مشابهفزمان يا دامنه تنش سينوسي و دامنه كرنش سينوسي در در محدوده . مدول مختلط باشد

          بر روي نمونه انجام ل شدهااعمبا استفاده از يک الگو تنش سيسنوسي تک محوري  ولمعمآزمايش مدول ديناميكي بطور 

و نسبت زمان بارگذاري با  ييمدول مخلوط هاي آسفالتي در تمام سطوح دما ،راهنماي طراحي نيمه تجربي روسازي مطابقمي شود. 

به منظور بررسي مدول استهالكي و يا خزش تسليمي . [4] در دماي مرجع تعيين مي شود ايجاد شدهاستفاده از يک منحني مرجع 

قير در دماهاي مختلف بر روي يک منحني و يا به عبارت ديگر مشخص نمودن تاثير مدت زمان و درجه حرارت بر مدول استهالكي 

با استفاده از  مرجعمنحني هاي . [2] فاده مي شود( است𝑎𝑇قير از منحني مرجع به همراه يک ضريب انتقال ) يو يا خزش تسليم

اصل انطباق زمان به دما ساخته مي شوند. منحني مرجع مدول ديناميكي بر اساس روش ارائه شده توسط كريستنس و همكارانش در 

منحني مرجع استفاده مي رسيم ت ه منظورب زيرمعادله از . [4] شده استنشان داده  5كه در شكل شده درجه ايجاد  51دماي مرجع 

 شود: 

(1)                                              𝑙𝑜𝑔  𝐸∗ = 𝛿 +
𝛼

1+𝑒
𝛽+𝛾[𝑙𝑜𝑔(𝑓)−𝑐(𝑙𝑜𝑔(𝜂)−𝑙𝑜𝑔(𝜂𝑓𝑟)]

   

ويسكوزيته در 𝜂𝑓𝑟  ؛ (cPSويسكوزيته در دماي مورد نظر) 𝜂 ؛(Hzفركانس بارگذاري) F ؛(MPaمدول ديناميكي )  ∗E كه در آن

 مي باشند. تجربيداده هاي براساس سازي  عادلپارامترهاي م Cو  δ ،α ،β،y ؛(cPSمرجع) دماي

براي مخلوط  %8و  %13، %12به ترتيب  اتد. ضريب تغييرنهر منحني، ميانگين دو نمونه را ارائه مي دههاي مربوط به مدول 

مي باشد كه بطور كلي براي مخلوط هاي آسفالتي قابل قبول  CRMو  SBS و مواد افزودني PG64-22ي قير عملكرد تي حاويآسفال

 مگاپسكال،  25000؛ حدودا در سه مخلوط آسفالتي مورد استفاده در اين تحقيق در حالت شيشه در فركانس زيادها . مدول باشدمي 
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در ه ك)معادل با دماي باال(  بارگذارينتايج حاصل از فركانس پايين د. نپايين( مي باش ركانسدر دماي باال )ف زياديداراي تغييرات 

داراي باالترين سفتي بوده  SBSاصالح شده توسط پليمر كه مخلوطهاي آسفالتي با قير  نشان مي دهندنشان داده شده است  5 شكل

 مامي مخلوط هاي آسفالتي ميدرجه سانتي گراد در ميان ت 24داراي حداقل سفتي در دماي  PG 64-22 درحالي قير عملكردي

 [4باشد.]

 

 [4]درجه سانتی گراد  21: منحنی مرجع محاسبه شده و پیشبینی شده در دمای 2شکل    

 

مقادير  .دنمشخص مي شو (𝜑)و زاويه فازي  |∗𝐸|شيارشدگي و ترک خوردگي ناشي از خستگي با استفاده از مدول ديناميكي 

هنگامي كه تابستان  فصلشيار شدگي در معموال درجه بدست مي آيند چون  37درجه و  51مدول ديناميكي به ترتيب در دماي 

در دماي متوسط خدمت روسازي مي باشد.  رايجو ترک خوردگي ناشي از خستگي يک پديده  رخ مي دهد دماي هوا زياد است

اغلب با سرعت هاي وسيله نقليه حدودا اين فركانس ها چون  شدهر دو پارامتر انتخاب  هرتز براي 52و  12 كانس بارگذاريفر

64 𝑘𝑚/ℎ  160و بيش از 𝑘𝑚/ℎ  ضريب شيارشدگي و خستگي مخلوط هاي نشان دهنده  4و  3مي باشد. شكل هاي متناظر

رم از خستگي بتن آسفالتي گ يترک ناش ار شدگي ويمدول برشي مختلط و زاويه اختالف فاز در پيشبيني ش. [4] مي باشد مختلف

باشد زياد ن نآموثرند، به طوري كه مقاومت در برابر شيارشدگي الزمه وجود قير سفت و االستيک در آسفالت بوده، يعني تغيير شكل 

لط يعني  ختس از بار برداري، قابليت برگشت به شكل اول خود را داشته باشد لذا مي بايستي سهم االستيک مدول برشي مو نيز پ

𝐺∗ cos 𝜑 فالت مي باشد كه درزمه وجود قير نرم االستيک در آسافزايش يابد. مقاومت در برابر ترک خوردگي ناشي از خستگي ال 

∗𝐺اين راستا مي بايست سهم ويسكوز مدول برشي مختلط كه به صورت  sin 𝜑  مي باشد، كاهش يابد. الزم به ذكر است كه در هر

𝐸∗| sin|) كمترضريب خستگي .[2] دو حالت، زاويه اختالف فاز مي بايست كوچک باشد 𝜑 نشانه عملكرد بهتر در برابر خستگي ،)

𝐺∗| sin|است در حاليكه ضريب شيارشدگي باالتر )  𝜑ن طوريكه در (، مقاومت بيشتر در برابر شيار شدن را نشان مي دهد. هما

داراي عملكرد ضعيف تري در مقايسه با دو مخلوط آسفالت  PG 64-22 عملكردي ديده مي شود، مخلوط آسفالتي با قير 4و  3شكل 

بواسطه ضريب شيارشدگي پايين تر و ضريب خستگي باالتر مي باشد، مخلوط هاي  SBSو  CRMديگر به همراه افزودني هاي 

ي درجه مي باشند اما مخلوط آسفالت 51داراي ضريب خستگي تقريبا مشابهي در دماي  SBSو  CMRآسفالتي حاوي پليمرهاي 

   [4] .دارددرجه  37شيار شدگي با ضريب شيارشدگي باالتر در دماي  در برابر، مقاومت بهتري را CMR افزودنيبا  اصالح شده
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 [4]هرتز  22درجه با فراكنس بارگذاری  33و  11 : مقایسه ضرایب شیار شدگی مخلوطهای آسفالتی مختلف در دمای3شکل 

 

 

 [4]هرتز  22درجه و فركانس بارگذاری  21و  11: ترک خوردگی ناشی از خستگی مخلوط های آسفالتی در دمای 4شکل 

 

 آزمایش خزش تک محوره: -2-3

، بررسي خواص ويسكواالستيک خطي در مخلوط بتن آسفالتي مي باشد. براي انجام آزمايش خزش تک محوره دليل منطقي

براي  130kpaدرجه سانتي گراد انجام مي شود. يک تنش خزشي ايستا و تک محوره  52آزمايش در يک اتاقک با دماي محيط 

حفظ  ه منظورود. تنش كنترلي باعمال مي ش كيلو پاسكال 13بار برداري تحت بار تماسي ثانيه  1222به دنبال  ثانيه بارگذاري 1222

مي شود. اين در راستاي حداكثر كرنش مجاز در نمونه هاي مدول ديناميكي  انتخاب  1222نهايي تحت ريز كرنش  يكرنش خزش

نمونه ها در محدوده خطي  واكنشزمايش مي باشد. اين محدوده حداكثر كرنش تضمين مي دهد كه آبعد از تكميل فركانس هاي 

رداري د و به محض بار بنكرنش لحظه اي را تجربه مي كن پس از انجام بارگذاري، باقي مي ماند. مخلوط هاي آسفالتي ويسكواالستيک

 [4] د.ناز خود نشان مي دهرا رفتار االستيک 

( در زمان بارگذاري و VEمواد ويسكوز در افزايش و كاهش كرنش )به مواد ويسكو االستيک اشاره دارد،  واكنشاز سوي ديگر 

( كمتر از COVضريب كواريانس )متوسط ، ميانگين دو تكرار را براي هر مخلوط آسفالتي با 2برداري، نسبي است. نتايج در شكلبار 

باالترين كرنش خزشي و داراي  PG 64-22كه مخلوط آسفالتي با قير عملكردي  نشان مي دهنددرصد را ارائه مي دهد. نتايج  12
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براي تمامي مخلوط هاي  4تيک ارائه شده در جدول كرنش هاي االسبين  با اين حال. باشدمي  رگشت پذيري كرنش هاحداقل ب

به علت داشتن باالترين  PG 64-22با قير عملكردي  تاثير وسكوزيته در مخلوط آسفالتي تفاوت معنا داري وجود ندارد.، آسفالتي

نشان مي دهد نتايج  مي باشد.بيشتر  (VEو كمترين ميزان برگشت پذيري كرنش ويسكو االستيک ) (VEكرنش ويسكو االستيک )

 [4] .وجود دارد CRMو  SBS  اصالح شده توسط پليمرهايمخلوط هاي آسفالتي كه تفاوت قابل مالحظه اي در رفتار خزشي 

 

 

 [4]درجه سانتی گراد  21: نتایج آزمایش خزش تک محوره در دمای 2شکل 

 

 [4]: خالصه ای از كرنش های ایجاد شده در طی آزمایشات خزش تک محوره 4جدول 

 PG 64-2 SBS CRM كرنش

 721 724 675 االستيک

 257 497 667 ويسكو االستيک

 256 221 362 برگشتپذيري ويسكواالستيک

 1541 1198 1335 حداكثر

 163 126 319 حداقل

 

 ، پارامتر مهمي براي ارزيابي تجمع آسيبي تسليمي در آزمايش خزش تک محورهكه خزش ليتون و همكارانش  بيان مي كنند

 بين كرنشنشان مي دهد كه  D(tو آنها پيشنهاد مي كنند كه خزشي تسليمي ) محسوب مي شوددر مخلوط هاي آسفالتي  ديده گي

(ε( و تنش )𝜎 وابسته به زمان در مخلوط آسفالتي )در واقع خزش تسليمي بيانگر افزايش تدريجي كرنش بر  .رابطه اي وجود دارد

تعيين مي شود كه متناسب  مرجعابتدا با بكارگيري منحني  5در معادله  nپارامتر [. 2حسب زمان به ازاي يک تنش ثابت مي باشد ]

يک  اعمالبا  را 𝐷0 ،𝐷∞ ،𝜏0 يعني 3موجود در معادله پارامترهاي مي توان ساير خزشي تسليمي. سپس  لگاريتمي با منحنياست 

 از مقادير حاصلخزشي تسليمي نمودارهاي ، 6شكل تعيين نمود.  خزشي تسليمي ه منظور تعيين منحني مرجعرگرسيون غير خطي ب

 [4] نشان مي دهد.را اندازه گيري شده  خزشي تسليمي

(5                                               )                       D(t) = 𝐷0 + 𝐷1𝑡𝑛 

(3                                             )                   D(t) = 𝐷0 +
𝐷∞−𝐷0

(1+𝜏0/𝑡)𝑛 
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 خزشي تسليمي 𝐷1 ؛t=∞ (1/kpa))اوليه( و  t=0خزشي تسليمي در  ∞𝐷و  𝐷0؛ t مشخصدر زمان  خزشي تسليمي D(t) كه در آن

 د.ضريب تاثير زمان مي باش 𝜏0خزشي تسليمي و نمودار شيب  n ؛(kpa/1) اوليه

مي در آسفالت  انباشته شدهمربوط به نسبت ترک خوردگي ناشي از خستگي  nدانيل و همكارانش نشان مي دهند كه مقدار 

، مقادير مختلف 2جدول  مطابقمي باشد. متناظر ، با نسبت باالي ترک خوردگي ناشي از خستگي و بر عكس nو مقدار باالي  باشد

𝐷0  .شان نمنحني هاي مرجع خزش تسليمي  همقايسبا مشخص مي كنند كه اين مواد داراي خزشي تسليمي اوليه متفاتي مي باشند

، نسبتا سخت تر بوده و داراي مقاومت نسبي بيشتري SBSپليمر حاويكه مخلوط آسفالتي  شودمشخص مي  6در شكل داده شده 

اصالح شده توسط  و آسفالت PG 64-22خستگي نسبت به مخلوط هاي آسفالتي با قير عملكردي ناشي از  دگيدر برابر ترک خور

 مي باشد. nمقدار باالتر  بدليل داشتن CMR پليمر

 

 [4] تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش خزش تسلیمی :6شکل 

 

 [4]: خالصه ای از تحلیل نتایج خزش تسلیمی 2جدول 

 PG 64-22 SBS CRM آمدهپارامترهاي بدست 

n 44/2 33/2 44/2 

𝜏0 1212 2128 1212 

𝐷0 4.76E-06 6.66E-06 2.78E-06 
𝐷∞ 1.34E-05 1.2E-05 1.07E-05 

 

 آزمایش مقاومت كششی غیر مستقیم  3-3

وبت ايفا رطحساسيت به ، شيار شدگي و ط بتن آسفالتي در برابر خستگيعملكرد مخلونحوه ، نقش مهمي را در ومت كششيامق

مقاومت ( يا درصد اتالف TSRمشخصي از نسبت هاي مقاومت كششي ) هحدودم توسطرطوبت  ديدن به علت وجود مي كند. آسيب 

انجام مي  AASHTO T238[7] مطابق استاندارد( ITSمقاومت كششي غير مستقيم )آزمايش . مي شوند كششي مخلوط كنترل

ه به درج 62بعد از بعمل آوري با كوره در دماي  مقاومت كششي غير مستقيمآزمايش  مورد استفاده در. مخلوط هاي آسفالتي شود

درصد حجمي تقسيم مي شوند بطوريكه  ،سه نمونهدسته متمايز، در هر دسته . نمونه ها به دو ساعت متراكم مي شوند 16مدت 

  :[4] محاسبه مي شود 4ستقيم با استفاده از معادله مقاومت كششي غير م. دبا هم برابر باشتقريبا  ستهد در دو فضاي خالي نمونه ها

(4                                                                                )𝑆𝑡 =
2𝑃

𝜋𝐷𝑡
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تر م قطر نمونه بر حسب ميليD و ( mmضخامت نمونه ) t ؛(Nحداكثر بار ) P ؛(MPaمقاومت كششي غير مستقيم )  𝑆𝑡 كه در آن

 .خشک و مرطوب تعيين مي شودمقاومت كششي غير مستقيم ( از نتايج آزمايش TSRنسبت مقاومت كششي ) مي باشد.

(2               )                                                       𝑇𝑆𝑅 = 𝑆𝑡,𝑤/𝑆𝑡,𝑑 

مقاومت كششي غير مستقيم ميانگين   𝑆𝑡,𝑑در شرايط مرطوب و  (ITS) مقاومت كششي غير مستقيم ميانگين 𝑆𝑡,𝑤 كه در آن

(ITS)  به ترتيب براي  نسبت هاي مقاومت كششيمقادير  ديده مي شود 7طوري كه در شكل  همان مي باشد.در شرايط خشک

 9/65و  % PG 64-22، 5/74 %  ،9/71و قير عملكردي  SBS قير پليمري، CRM اصالح شده قيرمخلوط هاي بتن آسفالتي حاوي 

. تامين نكردندرا  %82يعني  نسبت مقاومت كششيحداقل مقدار  هاي بتن آسفالتي مخلوطييک از بر همين اساس هيچ  ،مي باشد %

مي  PG 64-22 عملكردي بيشتر از مخلوط آسفالتي با قير SBSو  CRMمخلوط هاي آسفالتي مربوط به  TSRو ITSاما مقادير 

ر مي يابد . كريشنا تيناير دشدندمخلوط بتن آسفالتي در برابر رطوبت  سبب بهبود حساسيت، اساس دو افزودني فوقباشد بر همين 

بي به منظور ارزيا نسبت مقاومت كششيخشک و مرطوب و هم از مقادير  مقاومت كششي غير مستقيممي بايستي هم از مقادير كه 

ربوط به م نسبت مقاومت كششيفالتي استفاده شود. بنابراين اگرچه مقادير اثرات حساسيت به رطوبت بر عملكرد مخلوط هاي آس

 CRMمربوط به مخلوط آسفالتي حاوي نسبت مقاومت كششي درصد كمتر از مقادير  3تقريبا  SBSمخلوط آسفالتي حاوي پليمر 

ر مقاومت كششي غيد. نتايج آزمايش مي باشد، احتماال پيشنهاد مي شود كه هيچ تفاوت قابل توجهي بين اين مخلوط ها وجود ندار

 [4]نشان داده شده است.  6در جدول مستقيم 

 

 
 (TSR( و نسبت مقاومت كششی )ITSنتایج آزمایش مقاومت كششی غیر مستقیم؛ مقاومت كششی غیر مستقیم ) :3 شکل

 

 : خالصه ای از نتایج آزمایش عدد روانی آسفالت6جدول 

 PG 64-22 SBS CRM 

 FN 11672 14222 15122متوسط 

 13/515 11/727 69/466 انحراف استاندارد

 72/1 88/4 4 ضريب تغييرات
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 عدد روانی   4-3     

عدد رواني آسفالت به عنوان يكي از معيارهاي عملكردي در طرح اختالط آسفالت محسوب مي شود زيرا كاربردهاي آن عالوه بر 

در برابر شيارشدگي عبارتند از: تعيين درصد قير بهينه، اثر درصد فضاي خالي مخلوط بر  تعيين ميزان مقاومت مخلوط بتن آسفالتي

 عدد رواني آسفالت .[2] روي تغيير مكان هاي دائمي و بررسي مقايسه اي مخلوط هاي آسفالتي در برابر تغيير مكان هاي دائمي

ن مي تعييتعداد سيكل هاي بارگذاري متناظر با حداكثر نسبت كرنش محوري )مثل حجم ثابت( به حداقل كرنش محوري  براساس

بيشتر داراي مقاومت بيشتري در برابر تغيير شكل دائمي مي باشد. نمونه ها تحت  عدد رواني. بطور كلي مخلوط هاي آسفالتي با شود

اين آزمايش تحت  ثانيه مي باشند. 9/2ثانيه و زمان بار برداري  1/2ري با زمان بارگذاري تكرار بارگذاري سيكلي نيمه سينوسي محو

 12222انجام مي شود. معيار شكست برابر كيلو پاسكال 527درجه و تنش انحرافي  24شرايط نامحدود براي دو مرتبه در دماي 

مايش بعد از تكميل آزمايش مدول ديناميكي بر روي نمونه . اين آزكه زودتر رخ دهد(هركدام ) مي باشدريز كرنش  22222سيكل يا 

 ،كل يعني تغيير شكل اوليه )تحكيم(، تغيير شكل دائمي، سه مرحله مختلف از تغيير شابه انجام مي شود. مخلوط آسفالتيهاي مش

. در اين شكل كرنش است شدهنشان داده  8كه در شكل  د نمتحمل مي شوعدد رواني آسفالت تغيير شكل نهايي را در طول آزمايش 

مونه را مشخص مي كند. ، حداقل كرنش نعدد رواني آسفالت. به همراه سيكل هاي بارگذاري نشان داده شده است تجمعيدائمي 

ستفاده محاسبه ميزان كرنش ا . معادله زير به منظورمي باشدموقت  ، نقطه اتصال بين تغيير شكل دائمي و تغيير شكلحداقل كرنش

  :[4] مي شود

(6   )
𝛿𝑆𝑖

𝛿𝑛
=

𝑁𝑖+1
− 𝑁𝑖−1

2∆𝑁
                                                                               

    كه در آن
𝛿𝑆𝑖

𝛿𝑛
휀𝑁𝑖+1 اٌم؛  nميزان كرنش در چرخه  ⁄

휀𝑁𝑖−1 ؛( اٌمi+1كرنش در چرخه ) 
 𝑁∆و  (اٌمi-1كرنش در چرخه ) 

پليمر  كه مخلوط آسفالتي حاوي نشان مي دهد 7. جدول (اٌمi-1(اٌم و چرخه )i+1تعداد چرخه هاي بين چرخه )مساوي است با 

SBS عملكردي داراي بيشترين مقاومت در برابر تغيير شكل دائمي و مخلوط آسفالتي حاوي قير PG 64-22  داراي كمترين مقاومت

سازگار  5در دماي متناظر با استفاده از داده هاي منحني مرجع در شكل  |∗𝐸| مي باشد. اين يافته ها با مدول ديناميكي مخلوط ها

شترين سفتي در بين تمامي مخلوط ها بتن آسفالتي مي بينشان دهنده ، كه قبال به آن اشاره شده STE–RS10. مخلوط مي باشند

  باشد.

 

 مراحل تغییر شکل نمونه ها در طول آزمایش عدد روانی آسفالت :8شکل 
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 [4] (TSRزمایش مقاومت كششی غیر مستقیم و نسبت های مقاومت كششی )آنتایج  :3جدول 

 ارتفاع نمونه نام نمونه نوع مخلوط

 )ميلي متر(

درصد حجمي فضاي 

 خالي )%(

آزمايش مقاومت كششي 

 (ITSغير مستقيم )

(Mpa) 

نسبت هاي مقاومت 

 (TSRكششي )

)%( 

PG 64-22 D1 5/65 4/7 72/2 9/65 

 D2 4/63 5/7 68/2  

D3 63 9/6 72/2  

  D 9/65 5/7 71/2ميانگين

W1 8/65 6/6 42/2  

W2 5/63 9/6 41/2  

W3 7/65 2/7 48/2  

  W 9/65 7 42/2ميانگين 

SBS D1 6/62 2/7 89/2 9/71 

D2 2/62 2/6 72/2  

D3 4/62 6/6 21/1  

  D 2/62 9/6 87/2ميانگين

W1 62 2/7 28/2  

W2 66 2/6 28/2  

W3 5/66 6/6 71/2  

  W 7/62 9/6 65/2ميانگين 

CRM D1 1/67 8/6 82/2 5/74 

D2 2/66 5/7 74/2  

D3 3/66 6/6 21/1  

  D 6/66 9/6 87/2ميانگين

W1 5/66 1/7 61/2  

W2 4/66 6/6 29/2  

W3 1/66 7/6 73/2  

  W 5/66 8/6 64/2ميانگين 

  

 آزمایش كشش غیر مستقیم تکراری 2-3    

توانه اس دليل منطقي براي انجام آزمايش كشش غير مستقيم ارزيابي عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي مي باشد. نمونه هاي

ا ثانيه اي ب درجه اتاق با كنترل شرايط محيطي آزمايش مي شوند. الگوي بارگذاري شامل موج سينوسي يک 52اي شكل در دماي 

 9/2ثانيه و بار برداري  1/2از مقدار ماكزيمم( در تمام مدت بارگذاري  %12كيلو نيوتني )2/2كيلو نيوتن و بار نشيمن  2ر حداكثر با

     ثانيه اي مي باشد. بارگذاري در امتداد جهت قطري نمونه با استفاده از يک ماشين آزمايش جامع اعمال مي شود. تغيير شكل 

و به عنوان آستانه اي براي خاتمه دادن آزمايش استفاده مي شود چون مخلوط آسفالتي به مرحله عمودي در كل آزمايش ثبت شده 
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تعيين  (𝑁𝑓)گسيختگي نزديک مي شود. در اين آزمايش عمر خستگي توسط تعداد كل سيكل هاي بارگذاري به هنگام گسيختگي 

 [4مي شود. ]

نمونه ها  ،رابر ترک خوردگي ناشي از خستگي دارد. در انتهاي آزمايشباالتر مقاومت بيشتري در ب 𝑁𝑓مخلوط آسفالتي داراي 

مركز تجربه مي كنند كه منجر به گسيختگي  به افزايش چشمگيري را در تغيير شكل عمودي بواسطه آغاز ترک هاي عمودي نزديک

نشان  9نشان مي دهند كه در شكل از خود و نهايي را در طول آزمايش  نويه، ثامرحله خزش اوليهد. نمونه ها سه نمونه ها مي شو

( آزمايش صورت مي گيرد كه ميزان كرنش در آن تحت بارگذاري سيكلي i. خزش اوليه در اولين مرحله )مرحله شده استداده 

ن ( در زماني صورت مي گيرد كه نمونه افزايش دائمي كرنش را در طول زما5كاهش مي يابد. مرحله ثانويه يا خزش دائمي )مرحله

 تغيير( بدين دليل صورت مي گيرد كه ميزان كرنش در حالت نهايي به واسطه آغاز ترک ها و  3تجربه مي كند. خزش نهايي )مرحله 

 [4]تحت بارگذاري سيكلي افزايش مي يابد.  مالحظهقابل  شكل

 PGقير حاوي و مخلوط آسفالتي عمر خستگي  بيشترينداراي ، CRM افزودني حاوي يمخلوط آسفالتكه  نشان مي دهندنتايج 

كميت هاي اندازه گيري شده در واقع ميانگين دوبار تكرار آزمايش . (8)جدول  مي باشد عمر خستگي كمترين ميزانداراي   64-22

 بارگذاري كانسكه فر نشان مي دهند 5منحني مرجع در شكل حاصل از نتايج درصد مي باشد،  52( كمتر از COVبا ضريب تغييرات )

ه . الزم به ذكر است كسازگار مي باشدمخلوط هاي آسفالتي با عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي   سفتيهرتز و دماي متناظر با  1

رابر ب نشان دهند لزوما مقاومت بيشتري را دراز خود مخلوط هاي سفت تر كه تمايل دارند مقاومت بهتري در برابر تغيير شكل دائمي 

ت بين مقاوم اي موازنه به منظور تهيه طرح بهينه مخلوط هاي آسفالتي الزم استي ارائه نمي دهند. ترک خوردگي ناشي از خستگ

  دراز مدت مخلوط ايجاد شود.خستگي  بدون افتدر برابر تغيير شكل دائمي 

 

 [4] (IDT) تکراری كشش غیر مستقیم نتایج حاصل از آزمایش: 9شکل 

 

 [4] (IDT) تکراری كشش غیر مستقیم آزمایشحاصل از : خالصه ای از نتایج 8جدول 

 PG 64-22 SBS CRM خواص خستگي مخلوط هاي آسفالتي

 𝑁𝑓 3539 7819 11673تعداد كل سيكل هاي بارگذاري به هنگام گسيختگي 

 휀𝑓 )%( 47/7 43/2 32/7كرنش گسيختگي، 
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 نتیجه گیری -4

و قير  ،SBS ،CRM توسط مواد افزودني قيرهاي اصالح شده حاويو عملكرد مخلوط هاي آسفالتي  موادخواص  اين تحقيق

. خواص مخلوط هاي آسفالتي قرار مي دهدارزيابي مورد راه آهن مسير هاي  يزير ساز را به منظور استفاده در PG 64-22عملكردي 

آزمايش خزش تک محوره نشان  حاصل از. نتايج شدندآزمايش مدول ديناميكي و آزمايش خزش تک محوره مشخص  زبا استفاده ا

ط مواد توس قيرهاي اصالح شده حاويبارگذاري تک محوره، رفتار االستيک و ويسكواالستيک مخلوط هاي آسفالتي تحت مي دهد كه 

د كه مخلوط آسفالتي حاوي حاصل از آزمايش مدول ديناميكي نشان مي ده. نتايج بسيار مشابه هم مي باشد، SBS ،CRM  افزودني

توسط  قير اصالح شدهدرحالي كه مخلوط آسفالتي حاوي  سفتي بوده،ميزان بيشترين  داراي، SBS توسط پليمر الح شدهقير اص

 مي باشد.ديناميكي هاي در دماي متوسط بر مبناي منحني مرجع مدول االترين ميزان سفتي بداراي ، (CRMخرده الستيک )

در برابر رطوبت، تغيير شكل دائمي و ترک خوردگي ناشي از خستگي با حساسيت  تحت شرايطعملكرد مخلوط هاي آسفالتي 

. تشده اسارزيابي  كشش غير مستقيم تكراري آزمايشمقاومت كششي غير مستقيم، عدد رواني آسفالت و آزمايشات استفاده از 

مقاومت بيشتري نسبت به مخلوط داراي ، CRM و SBS توسط مواد افزودني حاوي قير هاي اصالح شده يمخلوط هاي آسفالت

هيچ يک از مخلوطي هاي بتن آسفالتي حداقل مقدار نسبت مقاومت كششي اما  مي باشند، PG 64-22قير عملكردي حاوي آسفالتي 

(TSR يعني )قير اصالح شده كه مخلوط آسفالتي حاوي  نشان مي دهندنتايج را تامين نكردند.   %82SBS ، بيشترين عدد داراي

ش آزماي مخلوط هاي آسفالتي، از خستگي يمقاومت در برابر ترک خوردگي ناش به منظور تعيين. مي باشد درجه 24ر دماي رواني د

 الح شدهقير اصمخلوط آسفالتي حاوي نتايج حاصله نشان مي دهند كه كه  حت بارگذاري ديناميكي تكرار شدت كشش غير مستقيم

CRM هاي  مخلوطعملكرد ، نتايج حاصله. بر اساس مي باشدمقاومت در برابر ترک خوردگي ناشي از خستگي ميزان باالترين  داراي

رضايت بخش راه آهن مسير  يسازاستفاده در زير به جهت CRMو  SBS قيرهاي اصالح شده توسط مواد افزودنيآسفالتي حاوي 

 مي باشد.
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