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  چكیده
قیر طبیعي كه سالیان دراز  قیرهاي به دست آمده از نفت خام و یا

و یا دیگر مصارف  آسفالتچسباننده در ساخت  هبه عنوان ماد عمدتا

ي سري خواص فیزیكگاه از یك رود، هیچر ميعایقكاري و پوششي به كا

رضایتبخش برخوردار نبوده و با توجه به خواص  و مكانیكي كامال

بلیت كاربردي محدود و زمان فیزیكي و مكانیكي محدود، از قا

د. از این رو محققان همواره تالش نباشدهي مشخص برخوردار ميسرویس

ترین برش نفتي را در جهت اند كه به نحوي خواص این سنگینهداشت

فتن كیفیت آن و اصالح خواص قیر باعث باال رمطلوب تغییر دهند. 

هاي نگهداري دهي پوشش گردیده و در نتیجه هزینهافزایش عمر سرویس

خواهد شد. یكي از این مواد و تكرار پوشش به نحو چشمگیري كاسته 

رفتار  یحاضر بررس قیباشد و هدف تحقكننده، پودر الستیك مياصالح

 نیاست. بد کیاصالح شده با پودر الست گرممهین یهاآسفالت یسخت

در  % 12/8و  1/8، 80/8 یهااندازهدر  کوترمیزا یمنظور از افزودن

استفاده شده است.  کیپودر الست %10اصالح شده با  گرممهیآسفالت ن

خواص آسفالت را بطور  کینشان داد که افزودن پودر الست جینتا

اختالط  یدما با کاهش  نیز %1/8 مکوتریو زا بخشدیبهبود م یمشهود

 .دهدیم شیرا افزا خستگیمقاومت قابل توجه  زانیبه م

 

  ،مقاومت خستگی ک،یپودر الست کوترم،یگرم، زاآسفالت نیمه كلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
م حج تر،نیسنگ یبارها لیاز قب یکیعوامل تراف شیامروزه افزا

 ییو آب و هوا یطیمح طیها به اضافه شرااز چرخ یناش شتریب کیتراف

شده  یآسفالت یهایعملکرد روساز تیفیو کاهش ک هایخراب جادیسبب ا

 شتریبهتر، دوام ب یکیبه خواص مکان یابی[. لذا به منظور دست1است ]

 ریو به تاخ هایغلبه بر خراب یبرا زیو ن هیپا یرهایو اصالح خواص ق

 انیم نیبکار برده شد که در ا یادیز یهایها، افزودناختن آناند

فرسوده و  یرهایبه علت استفاده از تا یکیاستفاده از آسفالت الست

 [.2برخوردار است ] یشتریب تیاز اهم ستیزطیمح یآن برا دیفوا

 افتیکه باز شودیم دیدر جهان تول ریتا ونیلیم 5ساالنه  یطرف از

همواره  هاکیالست نیانبار کردن ا کند،یم ریناپذماده را اجتناب نیا

انبار  یسوزمورد آتش 55 ریدر دهه اخ کهیبوده است، بطور زیآممخاطره

 [.3است ] دهیو کانادا به ثبت رس کایآمر یدر انبارها کیالست

مقاومت در برابر  نیدائم و همچن یهارشکلییدر برابر تغ مقاومت

به آسفالت  کیافزودن پودر الست راتیاز تاث کیپالست یهارشکلییتغ
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 ابدییم شیافزا کیآسفالت با پودر الست ی[. عمر خستگ5و5] باشدیم

 یهاکلیاضافه شود، تعداد س کیپودر الست زانی[. هرچه به م7و6]

 [.0] ابدییم شیافزا زیمتناظر با شکست ن یبارگذار

شخصات بر م کیافزودن پودر الست راتیتاث یبر رو یاریبس مطالعات

مقاومت  ،یارشدگیمقاومت ش ،یرطوبت تیآسفالت از جمله حساس یکیمکان

انجام شده است که  ریق تهیسکوزیو و میرمستقیغ یمارشال، مقاومت کشش

 7] شودیمشخصات م نیباعث بهبود ا کیموارد افزودن پودر الست یدر تمام

 TSRو  ITSباعث کاهش  کیافزودن پودر الست ی[. از طرف11و  18و  9و  0و

و  18] دهدیم شیرا به شدت افزا ریق تهیسکوزیباال، و یشده و در دماها

11.] 

مدول  تواندیباال م یتنها در دماها کیکردن پودر الست اضافه

باال با افزودن پودر  یدر دما نی[، همچن12را بهبود بخشد ] یکینامید

امر  نی[. که ا11و  18و  7] ابدییم شیافزا ریق تهیسکوزیو کیالست

 مشکل دارد. زین یطیمح ستیبوده و از لحاظ ز یراقتصادیغ

محققان شروع به افزودن پودر  WMAآسفالت  یگسترش تکنولوژ با

 WMAآسفالت  یتکنولوژ ی[. هدف اصل13آسفالت کردند ] نیبه ا کیالست

کاهش  ر،یق ییکارا شیکه موجب افزا باشدیم ریق تهیسکوزیکاهش و

کاهش  لیامر به دل نیکه ا شودیم یاخانهگل یو کاهش گازها یانرژ

 HMA یآسفالت یهانسبت به مخلوط C  40-20 زانیم بهآسفالت  دیتول یدما

 WMA یدر تکنولوژ تهیسکوزیکاهش و یبرا یمختلف یها[. روش15است ]

 [:15و  15] گرددیم ریکه شامل موارد ز شودیاستفاده م

 یآل یهایاستفاده از افزودن -1

 ییایمیش یهایده از افزودناستفا -2

 یونیامولس یرهایاستفاده از ق -3

 ریخالص به کف ق ریق لیتبد -5

بر مشخصات آسفالت  کیپودر الست ریدر مورد تاث یاریبس مطالعات

WMA دیتول یها عالوه بر کاهش دماآن یصورت گرفته است که در تمام 

 [.19و  10و  17و  13و 16]ابدییبهبود م یآسفالت اتیخصوص یتمام

در  یکه به عنوان افزودن باشدیاز جمله مواد نانو م کوترمیزا

 1/8. افزودن تنها ردیگیمورد استفاده قرار م WMA یمخلوط آسفالت
به آسفالت مقاومت مارشال را بطور قابل  کوترمیزا ر،یق یدرصد وزن

 زانیکاهش م تواندیم کوترمی[. افزودن زا28] بخشدیبهبود م یامالحظه

TSR جبران کند  یآسفالت یهارا به مخلوط کیافزودن پودر الست زا یناش

 یمقاومت مارشال و مدول برجهندگ م،یرمستقیغ یمقاومت کشش نکهیضمن ا

 [.21] دهدیم شیآسفالت را افزا

( بر عمر کوترمینانو مواد )زا ریتاث یحاضر، بررس قیاز تحق هدف

 کیح شده با پودر الستاصال یو مخلوط آسفالت یمخلوط آسفالت یخستگ

 یبا درصدها کیدرصد پودرالست 10اصالح شده با  ریمنظور، ق نیاست. بد

 نهیبه ریو ضمن به دست آوردن درصد ق شودیم بیترک کوترمیمختلف زا

 AASHTOاستاندارد  یبر مبنا یخستگ ریت شیبراساس روش مارشال، آزما

T321 ردپذیمی انجام هانمونه یبر رو. 

 

 مصالح -2

 با پودرالستیک درصد 10با  شده اصالح قیر برای رسیدن به اهداف ذکر شده

 قیر بهینه درصد آوردن دست به ضمن و شده ترکیب زایکوترم مختلف درصدهای

 بر AASHTO T321 استاندارد مبنای بر خستگی تیر آزمایش مارشال، روش براساس
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 مالشی تراکم گاهدست خمشی ساخت تیر انجام گرفته است. برای هانمونه روی

 به با آنگاه شود.می استفاده مدنظر خالی فضای درصد به دستیابی منظور به

 خستگی مقاومت عمر سازیشبیه برای IPC شرکت شده توسط ساخته دستگاه کارگیری

 قابل ترسیم بارگذاری سیکل برابر در خمشی سختی نمودار آسفالتی روسازی

 با سانتیگراد درجه 25 و 5 دماهای در هاآزمایش کلیه تاس ذکر به است. الزم

 استرین میکرو 688 کرنش در سطح و هرتز 18 فرکانس در سینوسی شبه بارگذاری

 پذیرفته است.  انجام

 

 

 مصالح سنگی 1 -2

 این در آسفالتی هاینمونه ساخت منظور به استفاده مورد های هسنگدان

 تهیه تهران شهر جنوب شرق در واقع شرقماکادام  آسفالت کارخانه تحقیق از

باشد. می شكسته و سیلیسی نوع از رفته کار سنگی بهمصالح جنس. است گردیده

در این تحقیق از  ( ارائه شده است.1خواص فیزیکی مصالح در جدول )

استفاده شد.  5حد وسط شماره بندی (، یعنی دانهMدانه بندی )

 ت.( مشخص شده اس2در جدول )بندی مورد استفاده در تحقیق دانه

 

 : نتایج آزمایش مرغوبیت مصالح سنگی1جدول 

 مشخصه

 نتایج آزمایش

مخلوط 

 دانهدرشت
 ریزدانه

فیلر 

 مصالح

 - 73 - ایارزش ماسه

درصد افت وزنی در مقابل 

 سایش لس آنجلس

(AASHTO T96) 

 - - 588 تعداد دور

 - - 5/15 درصد سایش

 ,AASHTO T89حدود اتربرگ )

T90) 

دامنه خمیری 

(PI) 
- 

غیر 

قابل 

 تعیین

2 

حد خمیری 

(PL) 
- 8 22 

حد روانی 

(LL) 
- 

غیرقابل 

 تعیین
25 

درصد شکستگی مصالح سنگی 

 ASTM) 5روی الک شماره 

D5821) 

 - - 188 در یک جبهه

 - - 92 در دو جبهه

 BSدرصد تطویل و تورق )

812) 

 - - 5/19 تطویل

 - - 1/13 تورق

رصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم د

(AASHTO T104) 
95/8 0/2 - 

 - - 2 (AASHTO T85درصد جذب آب )

 

 

 : دانه بندی مورد استفاده در تحقیق2جدول 

 mmاندازه الک  5/12 75/5 36/2 3/8 875/8

7/6 18 37 65 97 
درصد وزنی رد 

 شده
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 قیر 2 -2

 باشد،مي  78/68ه نفوذ قیرمصرفي مورد استفاده، قیر خالص با درج

شود و در این قیر بصورت رایج در کشور در تمامی مناطق استفاده می

این تحقیق برای نزدیک کردن مطالعات آزمایشگاهی به عملیات و 

ها از این نوع قیر استفاده شده است. نوع قیر و خصوصیات آن پروژه

 ( نشان داده شده است.3) در جدول

 
 

 مورد استفاده : خصوصیات قیر3جدول 

 مشخصات استاندارد
 روش آزمایش نتایج

آزمایش های قیر 

 حداقل حداکثر خالص

78 68 3/62 ASTM-D5  درجه نفوذmm/10 

56 59 5/53 ASTM-D36 
نقطه نرمی )درجه 

 سانتی گراد(

- 188 188+ ASTM-D113 ویسکوزیته(cm) 

- 232 205 ASTM-D2042 درجه اشتعال 

1 - 37/8 ASTM-D1754 
افت وزنی در اثر 

 حرارت

- - 1828 ASTM-D70 وزن مخصوص 

 
 

 پودر الستیک 3 -2

باشد و پس از تهیه مجدد از الک می 58پودر الستیک مصرفی با مش 

با پودر الستیک از دستگاه  عبور داده شد. برای اختالط قیر 58نمره 

تهران واقع  آزمایشگاه مکانیک خاک IKA Process 200/04کن دور باال مخلوط

دقیقه  38در خیابان امیرآباد شمالی استفاده شد. این اختالط به مدت 

 گراد صورت پذیرفت.درجه سانتی 177در دمای 

 
 زایکوترم 2-4

زایكوترم محصولي با فناوري نانو است كه به نحو قابل توجهي موجب 

بهبود پوشش قیر بر روي مصالح سنگي شده، تراكم یکنواخت و بهتر را 

شود، در شدگي مصالح سنگي از قیر ميمین كرده و باعث رفع عریانتض

نتیجه دستیابي به روسازي آسفالتي بادوام در طول عمر کاري آن را 

 588كیلوگرم زایكوترم در  1شده در آب )زایكوترم حل .کندفراهم مي

وزن مصالح سنگي( و  %5لیتر آب(، بر روي مصالح سنگي اسپري شده )

تا پیش از فرآیند اختالط مصالح با قیر بر روي  ماندباقي مي

 .ها خشك شودسنگدانه
 

 شاتیآزما -3

 هنیبه ریدرصد ق تعیین آزمایشات 1 -3

استقامت  نیشتریمربوط به ب نیانگیم نهیبه ریدرصد ق

که مقدار  باشدیدرصد م5یخال یوزن مخصوص ودرصد فضا نیشتریمارشال،ب

 .ده استدرصد بدست آم 5/5حاضر  قیآن در تحق

 ایآزمایش تیر خستگی چهار نقطه 3-2

هاي تیر خستگي در این تحقیق از دستگاه موجود براي تراکم نمونه

در دانشگاه علم و صنعت که توسط دانشجویان این دانشگاه ساخته شده، 

استفاده گردید. این دستگاه بر اساس استاندارد تراکم مالشي خطي 
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. ابعاد داخلي قالب براي تهیه دپارتمان کلورادو  ساخته شده است

هاي آهني قرار باشد. پلیتمي مترمیلي 72*158*528نمونه دالي شکل 

باشند. تعداد متر ميمیلي18*58*150گرفته بر روي نمونه نیز به ابعاد 

 20ها براي پوشاندن تمام سطح داخلي قالب به صورت عمودي این پلیت

 باشد. عدد مي

هاي تکراري از طریق به پایین راندن پلیت تراکم بر اساس بارگذاري

آید. در طول هر اعمال فلزي تا نقطه تراکم مورد نظر بدست مي

یابد هاي فلزي، بار به صورت آهسته افزایش ميبارگذاري بر روي نوار

شود و سپس داشته مي و براي یک بازه کوتاهي در همان حالت نگه

هاي دیگر نمونه مل به قسمتشود. به صورت تکراري این عبرداشته مي

ها و چرخش مصالح شود. این الگوي بارگذاري موجب تغییرشکلاعمال مي

 شود.هاي میداني ميسنگي مشابه با تراکم

 158متر طول و میلي 557هاي هاي تیري متراکم شده به اندازهنمونه

هاي آزمایش به باشند و نمونهمتر ضخامت ميمیلي 63متر عرض و میلي

متر میلي 58متر عرض و ضخامت میلي 63متر طول و میلي 308هاي ندازها

 خورند.برش مي

)که در این  گرمي 1288مصالح سنگي  عدد  9 براي ساخت هر دال حدود

گرم ولي هم حجم آنها بوده( مورد  1288ها بیش ازپروژه وزن نمونه

کدام از نیاز براي ساخت نمونه مارشال، استفاده شده است. ابتدا هر 

 25هاي مصالح سنگي که از قبل وزن شده و در اون به مدت این نمونه

 Cقرار گرفته را با مقدار قیر بهینه با دمای  C ˚155  ساعت در دمای

اند. قالب تراکم نیز به همراه مخلوط در این دما مخلوط گردیده137˚

ي داخل اون گرم شد. سپس مخلوط به داخل قالب ریخته و تراکم بر رو

ها با دستگاه مورد نظر انجام گردید. متوسط زمان تراکم براي نمونه

باشد. بعد از مدت زمان براي خنک شدن دقیقه مي 28ها حدود نمونه

 ها جدا گردید. ها از داخل قالبها، نمونهنمونه
 

 

 نتایج -4
های ی آسفالتی تحت بارگذاریسختی خمشی بیانگر تغییرشکل خمشی الیه

. هرچه سختی خمشی بیشتر باشد تغییر شکل خمشی کمتر خواهد یکسان است

ای بود. سختی خمشی اولیه در ابتدای آزمایش تیر خستگی چهار نقطه

های ریز در شود و با افزایش تعداد سیکل و گسترش ترکمحاسبه می

های آزمایش به نصف سختی اولیه یابد تا در انتپایین تیر کاهش می

ها بدون افزودنی پودر ختی خمشی اولیه نمونه( س1رسد. در شکل )می

( زایکوترم تاثیر 2الستیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل )

درصد  1/8چندانی بر افزایش سختی خمشی اولیه  ندارد.  تنها 

شود. این درصد می 5زایکوترم موجب افزایش سختی خمشی اولیه به میزان 

 افزایشی وجود ندارد.در حالی است که برای سایر درصد 
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 های آسفالتی اصالح شده با زایکوترم: سختی خمشی اولیه مخلوط1کل ش

ک نشان ها با افزودن پودر الستییه نمونه( سختی خمشی اول2در شکل )

داده شده است. همانطور که از شکل پیدا است افزودن پودر الستیک 

دهد. در این ایش میها را بطور قابل توجهی افزی نمونهسختی خمشی همه

باشد. درصد زایکوترم بیشترین سختی خمشی را دارا می 1/8حالت نیز 

های پودر الستیک و شاهد و نمونه ( سختی خمشی نمونه3نمودار شکل )

توان دریافت که سختی خمشی دهد. از نمودار میزایکوترم را نشان می

شود و با سبه میای محااولیه در ابتدای آزمایش تیر خستگی چهار نقطه

یابد های ریز در پایین تیر کاهش میافزایش تعداد سیکل و گسترش ترک

 رسد. تا در انتهای آزمایش به حدود نصف سختی اولیه می

توان دریافت که روند کاهش همچنین با مقایسه شیب نمودارها می

های حاوی مواد افزودنی مشابه سختی خمشی اولیه در تمام نمونه

ست که در مقایسه با نمونه شاهد با سرعت بیشتری کاهش یکدیگر ا

 (.3یابند )شکل می

 

 

های آسفالتی اصالح شده با پودر الستیک و : سختی خمشی اولیه مخلوط2شکل 
 زایکوترم
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 های آسفالتی: سختی خمشی اولیه مخلوط3شکل 

 

 

 یریگجهینت -5
های بهبود های قیر یکی از روشامروزه استفاده از افزودنی      

باشد که این امر، ایده استفاده از های آسفالتی میعملکرد مخلوط

رخی اهداف بوجود آورده است. در این بین ضایعات پلیمری را برای ب

استفاده از آسفالت الستیکی به علت استفاده از تایرهای فرسوده و 

فواید آن برای محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین 

گرم به دلیل مصرف کم انرژی و همچنین تولید آلودگی های نیمهآسفالت

کاهش ویسکوزیته قیر، امروزه کمتر و تغییر خصوصیات رئولوژیکی و 

شگاهی اند. در این تحقیق به بررسی آزمایرونق بسیاری پیدا کرده

پرداخته شد های آسفالتی حاوی پودر الستیک تاثیر زایکوترم بر مخلوط

 که نتایج زیر حاصل گردید.
گرم با های آسفالتی حاوی افزودنی نیمهدرصد قیر بهینه مخلوط -

یابد. کمترین درصد قیر بهینه تیک افزایش میافزودن درصد پودر الس

درصد است. همانطور که  5/5های بدون پودر الستیک یعنی برای نمونه

رود با توجه به افزایش ویسکوزیته قیر الستیکی با افزایش انتظار می

 یابد.درصد پودر الستیک، درصد قیر بهینه مخلوط افزایش می

با اضافه شدن پودر الستیک به گرم، بدون توجه به افزودنی نیمه -

 یابد.مخلوط، مقاومت سختی افزایش می
ها را بطور قابل ی نمونهافزودن پودر الستیک سختی خمشی همه -

درصد زایکوترم بیشترین  1/8دهد. در این حالت نیز توجهی افزایش می

 باشد.سختی خمشی را دارا می

می با افزایش پودر های زایکوترنتایج نشان داد که مقاومت نمونه -

،  1/8یابد. این افزایش برای نمونه حاوی زایکوترم الستیک افزایش می

 باشد. می %12حدود 
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