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 1دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،مازندران ،ایران.
 2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.

خالصه :به دنبال افزایش آالیندهها و نگرانیهای زیست محیطی و همچنین باال رفتن قیمت سوخت و انرژی ،فن آوری

آسفالت نیمه گرم ( )WMAبهعنوان یک فن آوری سازگار با محیط زیست معرفی گردید و امروزه نیز گرایش صنعت
روسازی به سمت استفاده از آن بیشتر شده است .فن آوری آسفالت  WMAعلیرغم کاهش دمای تولید و تراکم روسازی

آسفالتی و سایر مزیتها نسبت به آسفالت گرم ( ،)HMAدچار ضعف خرابی رطوبتی میباشد که یکی از نگرانیهای اصلی

این فن آوری است و استفاده از افزودنیهای ضد عریان شدگی یکی از پرکاربردترین روش ها در جهت کاهش این خرابی

میباشد .مخلوط آسفالتی  WMAاز مصالح مختلف قیر ،سنگدانه و مواد افزودنی  WMAتشکیل میشود و بررسی تأثیر

هر یک از این مصالح در کاهش حساسیت رطوبتی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است ،لذا در این پژوهش با هدف
آگاهی بیشتر مهندسین راه سازی در جهت بهبود این معضل در این نوع مخلوط آسفالتی ،به بررسی بیشتر عوامل تأثیرگذار

در مقاومت رطوبتی مخلوط  WMAپرداخته میشود .مطالعه های انجام شده نشان میدهد که نوع سنگدانه (خصوصیات

اسیدی یا بازی) ،نوع افزودنی  WMAو دمای اختالط و تراکم از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقاومت مخلوط آسفالتی

 WMAمیباشند که بهطور غیرمستقیم روسازی ساخته شده را تحت تأثیر قرار میدهند.
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مخلوط آسفالتی WMA

حساسیت رطوبتی
سنگدانه

قیر

دمای تراکم

آن فن آوری کف قیر برای کاهش دمای مخلوط آسفالتی مورد توجه

استفاده از مخلوط آسفالتی گرم به علت باال بودن دمای تراکم

کشورهای آمریکا و اروپایی قرار گرفت [ ]1مخلوط آسفالتی

WMA

و اختالط مقدار انرژی و سوخت مصرفی را افزایش داده و با انتشار

در مقایسه با مخلوط آسفالتی معمولی مزایا و معایب متفاوتی دارد

آالیندهها و گازهای سمی ،محیط زیست را با خطر جدی روبهرو

که مهمترین مزیت این فن آوری نو ،کاهش دمای تولید آسفالت به

میکند .با افزایش آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از تولید روسازی

میزان  20-40درجه سانتیگراد میباشد و این کاهش دما به عنوان

مخلوط آسفالتی  HMAو افزایش قیمت سوخت و انرژی ،گرایش

راهکاری مؤثر در کاهش آلودگی هوا به حساب میآید .مالحظات

به سمت استفاده از مخلوطهای آسفالتی  WMAبیشتر شده و در

زیستمحیطی ،پیرشدگی کمتر ،مصرف انرژی کمتر و افزایش مدت

سراسر دنیا مقبولیت بیشتری پیدا کرده است .این فن آوری برای

زمان اجرا در طول سال از مزایای این نوع مخلوط آسفالتی میباشد و

اولین بار در سال  1956توسط لیدیس سانی 1در دانشگاه ایالت آیووا

از طرفی هزینه افزودنیهای ویژه و هزینه اصالح و تجهیز کارخانههای

بهصورت کف قیر برای تثبیت خاک مورد استفاده قرار گرفت و بعد از

آسفالت و ضعف روسازی در برابر خرابی رطوبتی از معایب آن میباشد.

1

حساسیت مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت از دغدغههای اصلی
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Fig. 1. Possible ways of penetrating water into the pavement

و یا خرابی در ساختار قیر پدید میآید .با نفوذ رطوبت به درون الیه

میشوند []4

روسازی پیوند قیر و سنگدانه از بین رفته و طی بارگذاریها پیدرپی،

عریان شدگی پدیده پیچیده ای است که عوامل گوناگونی در آن

ساختار آسفالت دچار گسیختگی شده و بهصورت خرابیهایی نظیر

تأثیر دارد و برخی از این عوامل شناخته شده نیستند ،اما برخی از

شیارشدگی و شن زدگی بروز میکند [ .]2علت اصلی این پدیده

آنها مانند فشار منفذی ،جداشدگی ،جابه جایی ،امولسیون شدگی و

کاهش دمای اختالط و تراکم میباشد ،بهطوریکه کاهش دما موجب

شرایط محیطی به عنوان مکانیزم های این پدیده پذیرفته شدهاند که

میشود آب موجود در سنگدانه ب ه خوبی تبخیر نشده و رطوبت باقی

بهطور خالصه در جدول  1بیان شده است.

مانده مانع اندود کافی مصالح با قیر میشود [ .]3بنابراین باید به دنبال
راهکار برای کاهش تأثیر این پارامتر بر روی روسازی آسفالتی بود که

 -3روشهای اندازهگیری خرابی رطوبتی

استفاده از مواد ضد عریان شدگی یکی از راهحلهای این مشکل در

حساسيت رطوبتي يكي از نگرانيهاي اصلي محققان براي دوام

روسازیهای  WMAمیباشد .خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی در اثر

مخلوطهای آسفالتي ميباشد و تالشهاي بسیاری براي پيدا كردن

عوامل مختلفی اتفاق میافتد که در این پژوهش عوامل مؤثر دیگر

آزمايشهاي مختلف جهت ارزیابی عريان شدگي انجام شده است.

از جمله نوع سنگدانه ،قیر و انواع مواد افزودنی  WMAمورد بحث و

امروزه روشهای آزمایشگاهی جهت ارزیابی خرابی رطوبتی بر اساس

بررسی قرار میگیرند.

نظرات محققان مختلف بهطورکلی به دو دسته مختلف ب ه صورت زیر
دستهبندی میشوند[]9

 -2معرفی مکانیزم خرابی رطوبتی
با وجود اينكه چندين عامل بهصورت همزمان باعث عريان شدگي
آسفالت ميشود ولی همه محققان به اين اتفاقنظر رسيدهاند كه عامل
اصلي كه باعث ايجاد اين پديده ميشود ،آب است .براي اين اتفاق

·

آزمایشهایی که بر روی مخلوط آسفالتی متراکم نشده انجام

میشود و نتایج آن بهصورت کیفی ،تخمینی و بصری است.

· آزمایشهایی که بر روی مخلوط متراکم شده انجام میشود و

نتایج آن بهصورت عددی و دقیق است.

آب به داخل غشاي قير نفوذ ميكند .برای بررسی دقیق مکانیزم های

وجود عوامل مختلف در بروز حساسیت رطوبتی موجب توسعه

خرابی ناشی از رطوبت ،ضروری است که منابع و راههای ورود و خروج

و تنوع آزمایشهای الزم جهت ارزیابی خرابی رطوبتی شده است.

آن در سیستم روسازی شناسایی شود .با وجود تالشهایی که برای

این آزمایشها از طریق مختلف مقاومت رطوبتی را مورد بررسی قرار

جلوگیری از ورود آب به روسازی صورت میگیرد ،حضور و نفوذ آب

میدهند .طبق تحقیقات انجام شده سال  1991در بین چندین ایالت

در آن امری اجتنابناپذیر است ،زیرا منابع مختلف آب وجود دارند

برای بررسی پرتکرارترین آزمایشها ،نتایج نشان داد که آزمایش

که هرکدام با روشهای مختلف طبق شکل  1وارد ساختار روسازی

(AASHTO
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شدگی
عواملمختلف
جدول.1:عوامل
جدول 1
عریانشدگی
بروز عریان
مختلف بروز

Table 1. Different factors occurrence of Stripping

عوامل مختلف عریان شدگی
فشار منفذی
جداشدگی

مکانیزم

فشار منفذی بیشازحد در شرایط زهکشی نشده موجب شکستن الیه قیری دور سنگدانه ها شده و موجب
نفوذ آب بین قیر و سنگدانه میشود.
الیه نازکی از آب دور سنگدانه را پوشانده و موجب جدایی قیر از سنگدانه میشود (شکل .)2

جابجایی

مطابق شکل  2به علت عدم پوشش کامل سنگدانه توسط قیر ،چسبندگی قیر به مصالح سنگی توسط آب
ضعیف شده و قیر از سطح سنگدانه جدا میشود []6

امولسیون شدگی

وجود عوامل امولسیون ساز مانند نمک و ترکیبات رس در روسازی و چسبندگی قطرات آب و سنگدانه
موجب تضعیف چسبندگی داخلی بین قیر و سنگدانه میشود []7

شکل  .2تفاوت پدیده جابهجایی و جداشدگی []8
شکل  :2تفاوت پدیده جابهجایی و جداشدگی []8
Fig. 2. The difference between the phenomenon of displacement and detachment

 )T283بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و محبوبیت و اعتبار بیشتری

توسط عامری و همکاران از دو آزمایش کشش غیرمستقیم و مدول

نسبت به سایر آزمایشهای تعیین حساسیت رطوبتی دارد که علت

برجهندگی جهت بررسی مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی

این امر میتواند به خاطر شرایط مناسب اعمال شوک رطوبتی و

استفاده شد و مشاهدات حاکی از آن بود که نتایج آزمایشها مشابه

شبیه سازی روند واقعی خرابی رطوبتی در بهترین حالت ممکن

بوده و روندی یکسانی را نشان میدهند و دارای همبستگی مناسبی

بر روی نمونه آزمایشگاهی باشد [ .]10در این آزمایشها نسبت

میباشند [.]13

WMA

مقاومت کششی نمونه اشباع به خشک به عنوان شاخص حساسیت

عالوه بر روشهای آزمایش نمونههای متراکم شده ،امروزه

رطوبتی ( )TSRتعریف شده و معیار بررسی مقاومت رطوبتی مخلوط

روشهای انرژی بر پایه نظریه انرژی آزاد سطحی بین قیر و سنگدانه

آسفالتی قرار میگیرد .برخی مطالعه ها برای مقایسه شاخص  TSRو

میباشند و بیشتر مورد توجه قرارگرفتهاند در این روش با اندازهگیری

سایر روشهای بررسی حساسیت رطوبتی جهت برقراری رابطه بین

انرژی سطحی قیر و سنگدانه و با استفاده از روابط ترمودینامیکی،

آزمایشها انجام شده است که نشان میدهد به علت تفاوت ماهیت

میتوان سازگارترین حالت ترکیب قیر و سنگدانه را در کمترین

روش آزمایش ،نتایج متفاوت است .بهطور مثال ،در تحقیقی برای

حساسیت رطوبتی ممکن به دست آورد .در سالهای اخیر از یک

بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط آسفالتی نیمه گرم از دو آزمایش

فن آوری جدید بنام پخش نوترون (به علت نفوذ باالی نوترون) برای

کشش غیرمستقیم و آزمایش ویل ترک استفاده شد و نتایج نشان داد

بررسی ساختار استاتیک و خواص دینامیکی میکروسکوپی استفاده

که هیچگونه همبستگی و ارتباطی بین نتایج دو آزمایش وجود ندارد

شده است .در این تحقیق ،هوانگ و همکاران از پخش نوترون برای

و هر آزمایش نتایج متفاوتی را نشان میدهد [ .]12 ,11در تحقیقی

شناسایی رطوبت در مخلوط آسفالتی  WMAساخته شده با فناوری
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تشدید مغناطیسی هستهای
(

اندازهگیری تغییرات در ترکیبات شیمیایی /تحرک مولکولی مخلوط
آسفالتی در اثر رطوبت

)

یک روش اپتیکی بسیار حساس برای اندازهگیری شاخص انکسار قیر
و سنگدانه

الیسپومتری2

اندازهگیری مؤلفههای انرژی چسبندگی ترکیب قیر و سنگدانه

میکروکالری متر

Wilhelmy Plate
Elipsometry

کف قیر استفاده نمود و نتایج مطالعه ثابت کرد که روش پخش نوترون

1
2

بررسی قرار میگیرد.

یک روش مؤثر برای بررسی ساختار میکرومخلوط آسفالتی است[.]14
عالوه بر روشهای بیان شده در باال سایر روشهای جدید در جدول

 -4-1قیر
قیر بهعنوان چسب بین سنگدانه ها ،یکی از اجزای اصلی مخلوط

 2بهطور خالصه آورده شده است.

آسفالتی بوده و نقش مهمی در مقاومت مخلوطها در برابر رطوبت

 -4تأثیر مصالح در حساسیت رطوبتی

دارد ،بهطوریکه بررسی رئولوژیکی آن در طراحی بهتر روسازی تأثیر

مخلوط آسفالتی از اجزای مختلف سنگدانه ،قیر و مواد افزودنی

بسزایی دارد .نوع و مقدار قیر مصرفی در بروز حساسیت رطوبتی

تشکیل میشود که هرکدام از این اجزا بر خصوصیات مخلوط آسفالتی

تأثیرگذار میباشد ،بهطوریکه با افزایش مقدار درصد قیر مصرفی،

تأثیر بسزایی دارد ،بنابراین برای بررسی بهتر مخلوط آسفالتی الزم

فضای خالی آسفالت کاهش پیدا کرده و مخلوط آسفالتی نفوذپذیری

است که تمام خصوصیات شیمیایی و فیزیکی اجزای تشکیل دهنده ی
آن مورد بررسی قرار گیرد .در این تحقیق ،تأثیر خواص سنگدانه،

1 Wilhelmyروسازی
Plateافزایش عمر
کمتری پیدا میکند .دلیل کاهش نفوذپذیری و
 Elipsometryمیشود
در این است که مقدار فیلم دور سنگدانه ها ،الیهای ضخیمتر

قیر و مواد افزودنی (افزودنی  WMAو مواد ضد عریان شدگی) مورد

و با افزایش این الیه میل به ترکخوردگی در آن کاهش مییابد [.]16
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 -4-1خصوصیات شیمیایی قیرساختمان قیر پیچیده بوده و ساختار شیمیایی آن بهطور کامل

مواد ضد عریان شدگی ،مقدار انرژی بهمراتب بیشتر میشود که این
نشان دهنده افزایش مقاومت رطوبتی مخلوط قیر و سنگدانه میباشد.

شناخته شده نیست و ترکیبات شیمیایی قیر و ساختار آن به نفت و
فرآیندهایی که جهت تولید آن به کار رفته ،بستگی دارد .البته مواد

 -4-1-2پیر شدگی قیر

افزودنی نقش بسزایی در تقویت ساختار شیمیایی قیر داشته و موجب

در طی فرآیند پیرشدگی قیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

رفتار متفاوت قیر میشوند ،بهطوریکه افزودن مواد ضد عریان شدگی

تغییر کرده و موجب عملکرد مختلف قیر در ساخت مخلوط آسفالتی

در قیر با افزایش گروههای قطبی موجب افزایش چسبندگی بین قیر

میشود .پیرشدگی موجب سفتی و شکننده شدن قیر میشود ،از

و مصالح سنگی در حضور آب میشوند [ .]17در مورد تأثیر ساختار

این رو بررسی مقاومت رطوبتی قیر از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و

شیمیایی قیر در بروز خرابی رطوبتی مخلوط  WMAمطالعات اندکی

تاکنون تحقیقات اندکی در این خصوص صورت گرفته است.

انجام شده است .قیر خالص در حالت کلی عموماً دارای خصوصیت

مطالعات انجام شده نشان میدهد که پیرشدگی بر روی مقاومت

اسیدی بوده و سنگدانه بر اساس درصد کانیهای تشکیل یافته از

رطوبتی مخلوط آسفالتی تأثیر بسزایی دارد و موجب افزایش شاخص

آن دارای خاصیت بازی و اسیدی میباشد .در این میان خصوصیت

 TSRمیشود [ .]23 ,22در طی مطالعهای ،تأثیر پیرشدگی کوتاه مدت

شیمیایی این دو ماده از لحاظ اسیدی یا بازی بودن در تشکیل پیوند

بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط  WMAحاوی ساسوبیت در دماهای

قیر و سنگدانه نقش بسزایی دارد .تحقیقات عربانی و همکاران،

مختلف و در مدت زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که طبق

حسامی و همکاران و همچنین شفابخش و همکاران نشان میدهد که

شکل  3نتایج نشان داد که مدت زمان پیرشدگی در دمای پایین

مواد افزودنی  WMAبه علت ساختار شیمیایی خود موجب افزایش

تأثیر بسزایی در حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داشته و موجب

خاصیت اسیدی در قیر میشوند و در تشکیل پیوند این نوع قیر با

کاهش خرابی رطوبتی میشود و این تأثیر با افزایش دما به مراتب

انواع سنگدانه ،قیر اصالحی عملکرد متفاوتی دارد [ ]21-18که نتایج

کمتر میشود [ .]22همچنین کاهش مدت زمان پیرشدگی افزایش

آزمایشها بهطور خالصه در جدول  3نمایش داده شده است.

حساسیت رطوبتی را در پی دارد [.]24 ,22

در تحقیق دیگری نتایج قابچی و همکاران نشان داد که افزودن

در تحقیق دیگری تأثیر پیرشدگی بر روی مقاومت رطوبتی

ادورا زئولیت (افزودنی فن آوری کف قیری آب) نیز خصوصیات

مخلوط  WMAساخته شده با انواع افزودنی نیمه گرم و سنگدانه

اسیدی قیر را بطور چشمگیر افزایش داده ،بطوریکه مقدار جز اسیدی

گرانیت مورد بررسی قرار گرفت و طبق شکل  4نتایج حاکی از آن

قیر پایه را از  1/22به مقدار  3/08افزایش می یابد و این امر موجب

بود که همه مخلوط  WMAپس از پیرشدگی حساسیت رطوبتی

تشکیل قوی ترین پیوند بین قیر اصالحی و مصالح بازالتی و ضعیف

کمتر و عملکرد بهتری نسبت به مخلوطهای پیر نشده دارند و این

ترین پیوند با مصالح گرانیتی شده است [.]20

امر نشان میدهد که پیرشدگی تأثیرات مثبتی بر مقاومت رطوبتی

طبق مفاهیم درجه چسبندگی که بر اساس درجه اسیدیته

مخلوط  WMAدارد [.]23

بیان میشود ،چسبندگی بین یک ماده اسیدی و بازی نسبت به دو

در تحقیق دیگری کوکالون  Cocalunو همکاران ،تأثیر پیرشدگی

ماده اسیدی یا بازی قویتر است ،بنابراین میتوان گفت چسبندگی

را بر اساس انرژی چسبندگی قیر اصالح شده با انواع افزودنی WMA

بین سنگدانه آهکی (خاصیت بازی) و قیر اصالح شده با افزودنی

و دو نوع قیر و سنگدانه مورد آزمایش قرار دادند و نتایج نشان داد

نیمه گرم (مانند ساسوبیت) نسبت به چسبندگی قیر و سنگدانه ای

که در تمام حالتهای پیرشدگی کوتاه مدت مقدار ضریب انرژی

که خاصیت اسیدی دارد (گرانیت) ،بهتر میباشد و در برابر خرابی

چسبندگی ( )ERدر تمام نمونهها بجز نمونه اصالحی با افزودنی

رطوبتی نسبتاً مقاومت باالتری دارد .طبق جدول مشاهده میشود که

ردیست افزایش مییابد که این نشان دهنده افزایش چسبندگی

انرژی سطحی قیر و سنگدانه در حالت مرطوب برای سنگدانه های

قیر پیر شده و در نتیجه افزایش مقاومت مخلوط  WMAدر برابر

1

آهکی بیشتر از سنگدانه های گرانیتی بوده و همچنین با افزودن

Rediset
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افزودنی
مواد
قیر-سنگدانه و
آزاد سطحی
آزادآزاد
انرژی
جدول .3
افزودنی
مواد
سنگدانه و
سطحی قیر-
انرژیآزاد
چسبندگیو وانرژی
چسبندگی
انرژی
جدول :3

Table 3. Free energy of adhesion and surface free energy of bitumen-aggregates and additives

انرژی آزاد

چسبندگی قیر-

سنگدانه در حضور
آب ( 𝟐𝟐𝐜𝐜𝐜𝐜

-120/82
-177/82
-122/56

-180/94
-144/95
-170/41
-116/56
-173/36
-91/95

-172/05
-48/47

-175/04
-47/54
-170/75
-46/96
-172/34
-60/35

-92/59
-58/45
-91/5

)

جز بازی

( 𝐜𝐜𝐜𝐜
𝟐𝟐

جز اسیدی

) ( 𝐜𝐜𝐜𝐜
𝟐𝟐

انرژی آزاد

)

سطحی کل

0/57

2/96

14/50

0/52

2/67

13/12

-

-

-

-

-

-

0/67

2/96

14/50

0/52

2/67

13/12

0/93

1/57

15/78

0/82

1/29

14/52

0/16

1/23

20/17

0/94

1/38

28/03
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)

نوع قیر

نوع

سنگدانه

ساسوبیت  +قیر پایه

آهکی

ساسوبیت  +قیر پایه

گرانیت

آسفامین  +قیر پایه

آهکی

آسفامین  +قیر پایه

گرانیت

آهک +ساسوبیت  +قیر
پایه
آهک +ساسوبیت  +قیر
پایه
آهک  +آسفامین  +قیر
پایه
آهک  +آسفامین  +قیر
پایه
ساسوبیت  +قیر پایه

آهکی
گرانیت
آهکی
گرانیت
آهکی

ساسوبیت  +قیر پایه

گرانیت

آسفامین  +قیر پایه

آهکی

آسفامین  +قیر پایه

گرانیت

زایکوسل +ساسوبیت +
قیر پایه
زایکوسل +ساسوبیت +
قیر پایه
زایکوسل  +آسفامین +
قیر پایه
زایکوسل  +آسفامین +
قیر پایه
قیر پایه

آهکی
گرانیت
آهکی
گرانیت
آهکی

قیر پایه

گرانیت

زایکوترم  +قیر پایه

آهکی

زایکوترم  +قیر پایه

گرانیت

محققین
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شکل  .3تأثیرات دما و زمان پیرشدگی بر تغییرات مقاومت رطوبتی آسفالتی [.]22
شکل  :3تأثیرات دما و زمان پیرشدگی بر تغییرات مقاومت رطوبتی آسفالتی [.]22
Fig. 3. Effects of temperature and aging time on changes in asphalt moisture resistance

شکل  .4تأثیر پیرشدگی بر مقاومت رطوبتی انواع مخلوط آسفالتی .]23[ WMA
شکل  :4تأثیر پیرشدگی مقاومت رطوبتی انواع مخلوط آسفالتی .]23[ WMA
Fig. 4. Effect of aging on the TSR values of different WMA mixtures

حساسیت رطوبتی میباشد [ .]25با توجه به نتایج مختلف مطالعات

تشکیل مخلوط آسفالتی می شود [ .]26با بررسی دقیق در مورد

میتوان گفت پیرشدگی قیر که با تغییر خصوصیات شیمیایی و

اجزای تشکیل دهنده و خواص مصالح سنگی میتوان به این نتیجه

WMA

رسید که نوع سطح سنگدانه در چسبندگی قیر تأثیر بسزایی دارد

فیزیکی همراه است ،با توجه به نوع سنگدانه و نوع افزودنی
پتانسیل کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط  WMAرا دارد.

و این خواص شامل مشخصات کانی تشکیلدهنده مصالح سنگی،
زبری و رطوبت سطح میباشد .طبق مطالعات انجامشده ،توجه به

 -4-2سنگدانه

نوع سنگدانه و نوع ساختار آن بیشتر از نوع قیر مورد توجه قرار

مصالح سنگی نقش اسکلتبندی مخلوط را جهت انتقال بار ایفا

گرفته است که این مسأله اهمیت خواص سنگدانه در چسبندگی با

کرده و سطحی را برای چسبیدن قیر ایجاد می کند که موجب

قیر و استحکام مخلوط آسفالتی را در بروز خرابیهای رطوبتی نشان
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شکل  .5تركيبات سنگدانههاي مختلف ازنظر خاصیت باز -اسيد ].[29
شکل  :5تركیبات سنگدانههای مختلف ازنظر خاصیت باز -اسید ].[29
Fig. 5. Composites of various aggregates in terms of alkali-acid properties

میدهد [ .]27در ادامه برای نشان دادن تأثیر سنگدانه در مقاومت

بهراحتی واکنش داده و چسبندگی و پیوند قویتری دارند ،بنابراین

مخلوط آسفالتی ،به بررسی نوع سنگدانه و دانهبندی مصالح سنگی

ميتوان گفت که هرچه سنگدانهها به سمت سنگدانههاي آهكي

پرداخته میشود.

متمايل باشند آبگریز ( قیردوست) بوده و واكنش بهتري با قير دارند
و دارای پيوند قویتری میباشند و برعکس هر چه سنگدانهها به

 -4-2-1نوع سنگدانه

سمت سنگدانه های سيليسی متمايل باشند آبدوست (قیرگریز) بوده

سنگدانه ها دارای خاصیت شیمیایی مختلفی هستند که این

و پيوند ضعیفی با قیر تشکیل میدهند و در نتيجه در برابر آب پیوند

خصوصیات موجب عملکرد مختلف مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت

اين نوع سنگدانهها زودتر گسیخته شده و دچار خرابی عريان شدگی

میشود .مصالح سنگی با توجه به منبع استخراج آنها و همچنین

ميشوند [.]28

کانیهای تشکیلدهنده بيشتر از جنس سيليس و يا آهك میباشند.

شکل  6خالصهای از ترکیبات شیمیایی اجزای تشکیل دهنده

سنگدانههایي كه بيشتر سيليسي هستند سطحشان داراي خاصيت

چهار سنگدانه پرکاربرد مورد استفاده در آزمایشهای محققان را

اسيدي بوده به مصالح آبدوست معروف میباشند و همچنین

نشان میدهد .طبق شکل مشاهده میشود که سنگ گرانیت و بازالت

سنگدانههایي که خاصيت آهکی دارند سطحشان بازي بوده و به

دارای درصد باالیی ترکیبات سیلیکا (  ) Sio 2و سنگدانه آهکی دارای

مصالح آبگریز معروف هستند .شکل  5خاصيت سنگدانهها را نشان

بیشترین درصد اکسیدکلسیم ( )Caoمیباشد .در تحقیق عربانی

می دهد .مشاهده میشود که سنگدانه هایی که خاصیت اسیدی دارند

و همچنین تحقیق بوراک نتایج نشان داد که سنگدانه هایی که

دارای مقدار قابل توجه سیلیکا (  ) SiO 2در ساختار خود میباشند و

خصوصیات بازی در سطح خود دارند (آهکی) نسبت به سنگدانه های

هرچه مصالح دارای مقدار زیاد کلسیم کربنات (  ) CaCo3میباشند

اسیدی (بازالت و گرانیت) دارای پیوند قوی قیر و سنگدانه بوده و در

مصالح عمدتاً از نوع آهکی میباشد .قير عموماً داراي خاصيت اسيدي

برابر خرابی رطوبتی در مخلوط آسفالتی نیمه گرم مقاومت رطوبتی

میباشند ،بنابراين در ترکیب با سنگدانههایي كه سطحي بازي دارند،

باالیی دارند []30 ,19
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شکل  .6تركيبات شیمیایی سنگدانههاي مختلف [.]31
شکل  :6تركیبات شیمیایی سنگدانههای مختلف [.]31
Fig. 6. Chemical compositions of different aggregates

 -4-2-2دانهبندی مصالح سنگی

میباشد و در نتیجه مقاومت رطوبتی بهتری دارد [ .]32در تحقیقی

با توجه به اینکه حجم باالیی از مخلوط آسفالتی از مصالح

توسط کانیتپانگ  Kanitpongو همکاران ،نتایج آزمایش ها نشان داد

سنگی تشکیل میشود ،عالوه بر نوع سنگدانه عوامل دیگری همچون

مخلوطهای آسفالتی ساخته شده (ترکیب سنگدانه گرانیتی و سرباره)

میزان قفل و بست سنگدانه ،زبری سطح ،شکل سنگدانه و بهطور

با دانهبندی ریزتر عملکرد بهتری داشته و به علت فضای خالی کمتر

خالصه نحوه دانهبندی مصالح سنگی از مهمترین عوامل تأثیرگذار

نفوذ ناپذیر بوده و مقدار نفوذ آب در آنها کمتر میباشد که این نتیجه

در استحکام و مقاومت مخلوط آسفالتی میباشد [ .]31نوع ساختار

با نتایج سفید سنگی و همکاران متفاوت میباشد [ .]33در حالت

دانهبندی در مخلوط آسفالتی یکی از پارامترهای مهم در طرح

کلی میتوان گفت با توجه به ساختار متفاوت سنگدانه ،نوع سنگدانه،

اختالط روسازی میباشد که تحت عنوان دانهبندی بیان میشود .در

میزان درصد شکستگی سنگدانه و سایر پارامترها ،روال مشخصی در

مطالعهای توسط سفید سنگی و همکاران ،تأثیر دانهبندی بر روی

تعیین مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی بر اساس نوع دانهبندی وجود

مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی ساخته شده با مصالح آهکی مورد

ندارد و نیازمند بررسی بیشتر با در نظر گرفتن پارامترهای بیشتری

بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از سه نوع دانهبندی نزدیک به

ازجمله بار سطحی سنگدانه ،نوع قیر مصرفی و نحوه ساخت مخلوط

دانهبندی شماره ( 4حد باال ،پایین و حد متوسط) مطابق آییننامه

آسفالتی میباشد.

نشریه  234استفاده شد و نتایج نشان داد که دانهبندی نزدیک حد
باال (ریزدانهتر) به خاطر سطح مخصوص باال و ضخامت کم قیر بر روی

 -4-3تأثیر مصالح بازیافتی در حساسیت رطوبتی

سنگدانه ها حداقل مقدار آییننامه را برآورده نکرده و جزوه دانهبندی

 -4-3-1خرده آسفالت بازیافتی

1

حساس در برابر رطوبت میباشد و همچنین دانهبندی نزدیک حد

در سالهای اخیر فن آوری  WMAبهمنظور کاهش هزینه ساخت

پایین (درشتدانه تر) دارای ضخامت غشای قیر بیشتری بر روی

روسازی و حفظ هرچه بیشتر محیط زیست ،از خرده آسفالت بازیافتی

سطح مصالح بوده و قفل و بست سنگدانه ها در این دانهبندی بیشتر

Recycled asphalt pavement
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WMA
مخلوطآسفالتی
رطوبتیمخلوط
مقاومت رطوبتی
جدول .4
آسفالتی
رویمقاومت
تأثیر RAPبربرروی
تأثیر
جدول :4
Table 4. Effect of RAP on moisture resistance of WMA mixtures

نتیجه آزمایش

درصد

مورد استفاده

کاهش

40% ،%0

افزایش

45% ،15% ،0%

افزایش
افزایش

تأثیر ناچیز

کاهش
تأثیر ناچیز

کاهش

محققین

نوع افزودنی

50% ،40% ،30% ،0%
40% ،30% ،20% ،15% ،0%
40% ،25% ،0%
40% ،0%
50% ،25% ،0%
75% ،50% ،25% ،0%

افزایش

70% ،50% ،25% ،0%

افزایش

40% ،20% ،0%

( )RAPب ه عنوان یک روسازی جدید استفاده کرده و در این راستا

رطوبتی مخلوط آسفالتی دارد [ .]45 ,44در حالت کلی میتوان گفت،

مطالعات گستردهای در رابطه با تأثیر استفاده از  RAPدر روسازی

درصد استفاده از  ،RAPنوع افزودنی  ،WMAدمای اختالط و تراکم

 WMAانجام شده است [ .]35 ,34مطالعات نشان میدهد استفاده

و نوع سنگدانه مورد استفاده ازجمله مواردی هستند که در مقاومت

از  RAPموجب ارتقای عملکرد روسازی شده و کاهش خرابی متداول

رطوبتی مخلوط آسفالتی ساخته شده با  RAPتأثیر بسزایی داشته

روسازی  WMAرا به دنبال دارد .مطالعات گستردهای در مورد تأثیر

و موجب عملکرد متفاوت  RAPبر روی حساسیت مخلوط آسفالتی

 RAPدر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAانجام شده است

 WMAمیشوند .بنابراین توصیه میشود برای بررسی دقیقتر از

و نتایج مطالعات ،عملکرد مختلف  RAPبر روی مقاومت رطوبتی

روشهای انرژی آزاد سطحی و انرژی چسبندگی استفاده شود.

مخلوط آسفالتی را نشان میدهد که خالصهای نتایج در جدول 4
آورده شده است .نتایج مطالعات برخی از محققان نشان میدهد که

 -4-3-2انواع سرباره

1

بدون در نظر گرفتن نوع افزودنی  ،WMAافزودن  RAPتأثیر مثبتی

سرباره فوالد و مس بهعنوان ضایعات کارخانههای فوالد و مس

بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط داشته و با افزایش مقدار درصد RAP

یکی از مواد بازیافتی هستند که امروزه در صنعت روسازی بهعنوان

این تأثیر افزایش مییابد که علت این امر میتواند به دلیل تشکیل

سنگدانه روسازی و یا بخشی از آن مورد استفاده قرار میگیرد .سرباره

پیوند قوی بین قیر پیر شده و سنگدانه باشد [ .]40-36برخی نتایج

فوالد بجا مانده از کارخانههای فوالد بر اساس نوع فن آوری مورد

نیز نشان میدهد بکار بردن  RAPدر مخلوط آسفالتی و افزایش

استفاده ،عموماً به دو صورت سرباره فوالدی حاصل از کوره اکسیژنی

درصد آن به دلیل افزایش ویسکوزیته قیر میتواند تأثیر منفی بر

( 2)BOFو سرباره حاصل از کوره قوس الکتریکی ( 3)EAFاستفاده

مقاومت رطوبتی داشته و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی را

میشوند .سرباره فوالد بهعنوان محصول جانبی کارخانه فوالد با توجه

تشدید میکند [ .]43-41عالوه نتایج ذکر شده ،نتایج تحقیق دویلی

مقاومت و سختی باال ،درصد شکستگی باال و وزن مخصوص باال

 Doyleو همکاران و همچنین تحقیق موگاور  Mogawerو همکاران

1
2
3

نشان میدهد که استفاده از  RAPتأثیر ناچیزی بر روی حساسیت
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جدول  .5تأثیر سرباره بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتیWMA
جدول  :5تأثیر سرباره بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی
Table 5. Effect of Slag on moisture resistance of WMA mixtures

نوع افزودنی

آزمایش
افزایش
افزایش

87
89
80
82/5

افزایش

85/1
90/7

افزایش

95
96

افزایش
کاهش
کاهش

95
97
84/3
80/5
90/7
84

نوع سنگدانه مورد استفاده
آهکی

ساسوبیت

سرباره فوالدی (
سرباره فوالدی (

) (درشتدانه)

آهکی

ساسوبیت

سرباره فوالدی (

) (درشتدانه)

آهکی

ساسوبیت

سرباره فوالدی (

) (درشتدانه)

آهکی

ردیست

زئولیت

) (درشتدانه)

آهکی

ساسوبیت

ساسوبیت

محققین

) (درشتدانه)

سرباره فوالدی (
آهکی
سرباره فوالدی (

) (کل دانهبندی)
آهکی

سرباره فوالدی (

) (کل دانهبندی)

میتواند بهعنوان جایگزین بخشی از سنگدانه های مخلوط آسفالتی

میباشد که در پی ضعف پیوند بین قیر و سنگدانه در حضور آب و

مورد استفاده قرار بگیرد و در این خصوص نیز مطالعات گستردهای

شکستن این پیوند رخ میدهد .یکی از راهحلهای رفع این مشکل

انجام شده و نتایج نشان دهنده اثرات مثبت آن در بهبود برخی

استفاده از مواد افزودنی ضد عریان شدگی جهت تغییر ویژگیهای

خرابیهای رایج در مخلوط آسفالتی میباشد [ .]46مطالعات محققان

سطح سنگدانه و سازگاری و بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه

در رابطه با حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نشان میدهد که

میباشد .در این میان استفاده از مواد ضد عریان شدگی مایع

استفاده از سرباره فوالدی بهعنوان بخش درشتدانه سنگدانه های

و مواد افزودنی آهک هیدراته و پلیمر سه ماده پرکاربرد برای

آهکی توانایی کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAرا

جلوگیری از عریان شدگی میباشند .در حالت کلی برای بهبود

دارد ولی استفاده از آن بهعنوان کل سنگدانه مخلوط آسفالتی موجب

چسبندگی قیر و سنگدانه و کاهش حساسیت رطوبتی میتوان

افزایش خرابی رطوبتی میشود [ .]50-47 ,36خالصه نتایج مطالعات

از دو رویکرد مختلف بهره برد که با توجه به رویکرد اول میتوان

در جدول  5آورده شده است .در تحقیقی توسط زیاری و همکاران از

سطح سنگدانه را با استفاده از یک عامل مناسب مانند اضافه

سرباره مس با درصدهای  30 ،20 ،10 ،0و  40به عنوان جایگزین

کردن آهک هیدراته به سنگدانه که موجب کاهش انرژی سطحی

درشتدانه در مخلوط آسفالتی  WMAاستفاده شد و نتایج نشان

سنگدانه میشود ،کامل پوشاند .در رویکرد دوم میتوان با اضافه

داد با افزایش درصد سرباره مس بهعنوان جایگزین درشتدانه ،مقدار

کردن مواد ضد عریان شدگی مایع به قیر ،انرژی سطحی قیر را

پارامتر  TSRافزایش مییابد [.]51

کاهش داده و با ایجاد بار الکتریکی مخالف سنگدانه موجب بهبود
پیوند بین قیر و سنگدانه شد [ .]52در ادامه به تأثیر برخی از

 -4-4تأثیر مواد افزودنی ضد عریان شدگی
خرابی رطوبتی از عمده خرابیهای مخلوط آسفالتی

مواد ضد عریان شدگی بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی
WMA

 WMAاشاره میشود.
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شکل  .7اضافه کردن زایکوترم و تشکیل پیوند کوواالنسی بین سنگدانه و ماده ضد عریان شدگی [.]19
شکل  :7اضافه كردن زایکوترم و تشکیل پیوند كوواالنسی بین سنگدانه و ماده ضد عریانشدگی [.]19
Fig. 7. Adding of Zycotherm and formation of a covalent bond between the aggregate and the anti-stripping agent

 -4-4-1گیلسونایت

داده و موجب افزایش مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی میشود .در

گیلسونایت (قیر طبیعی) بهعنوان یک ماده معدنی اثر قابلتوجهی

تحقیق خدایی و همکاران تأثیر آهک هیدراته بر روی مخلوط آسفالت

بر روی خصوصیات رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAدارد .تاکنون

 WMAمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افزودن آهک

تحقیقات اندکی بر روی خواص این ماده انجا م شده و متأسفانه

هیدراته موجب کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی شده و

جایگاه مناسبی در بین سایر افزودنیها ندارد .این ماده باارزش با

با افزایش درصد این ماده خرابی رطوبتی بطور قابلتوجهی کاهش

توجه به خواص شیمیایی عمدتاً بهعنوان سفت کننده قیر شناخته

مییابد [ .]2در تحقیق دیگری تأثیر اندازه ذرات آهک هیدراته در

شده و باعث افزایش مقاومت روسازی در برابر بارهای ترافیکی

کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAدر دو اندازه ی

شدید میشود .وجود آسفالتن قابل مالحظه و همچنین اجزای

معمولی و نانو مورد آزمایش قرار گرفت .طبق این تحقیق مشاهده شد

تشکیل دهنده نیتروژن در گیلسونایت موجب شده که این ماده

که ذرات با اندازه ی ریزتر نسبت به آهک هیدراته معمولی به دلیل

چسبندگی قوی بین قیر و سنگدانه تشکیل دهد .در پژوهش صبحی

سطح نرمتر ،تأثیر قابلتوجهی در کاهش رطوبت داشته و موجب

و حسامی درصدهای مختلف این افزودنی به مخلوط آسفالتی WMA

بهبود  10درصدی شاخص حساسیت رطوبتی میشود [.]55 ,54

افزوده شد و نتایج نشان داد که این ماده به علت افزایش ویسکوزیته،
داشتن ترکیبات کلسیت و دولومیت در خود و همچنین درصد باالی

 -4-4-3زایکوترم و زایکوسل

آسفالتن ،چسبندگی خیلی خوبی با سنگدانه های سیلیسی داشته و

زایکوترم بهعنوان یک ماده افزودنی نانوفن آوری سیالن به

موجب بهبود پیوند قیر-سنگدانه و کاهش قابل توجه خرابی رطوبتی

دلیل ایجاد پیوند شیمیایی قوی بین قیر و سنگدانه موجب بهبود

در مخلوطهای  WMAمیشود [ .]4در تحقیقات اکبری و همکاران

حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی میشود .عملکرد این ماده ضد

این ماده افزودنی در مخلوط آسفالتی  HMAدر دو نوع سنگدانه مورد

عریان شدگی بر اساس دو فاز آلی و معدنی میباشد که از طریق

آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمایش حاکی از آن بود که این افزودنی

تشکیل پیوند کوواالنسی بین قیر و سنگدانه ارتباط برقرار میکند.

با افزایش قابل توجه شاخص حساسیت رطوبتی ،پتانسیل استفاده در

بخش آلی این ماده در هنگام اختالط با قیر در دمای باال در قیر حل

مناطق مرطوب و بارانی را دارد [.]53

شده و بخش معدنی آن به کمک مولکول  H 2 Oکه در اثر شکستن
پیوند هیدروژنی در سطح سنگدانه ها به وجود میآید ،تشکیل پیوند
کوواالنسی  Si-O-Siدر سطح سنگدانه داده و مطابق شکل  7سطح

 -4-4-2آهک
تحقیقات زیادی در مورد تأثیر آهک بر روی مقاومت رطوبتی
مخلوط آسفالتی انجام شده است که نشان میدهد آهک به عنوان
یک ماده ضد عریان شدگی خصوصیات مکانیکی مخلوط را تغییر
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آبگریز در سطح به وجود آورده و بدین ترتیب از عریان شدگی
مخلوط آسفالتی جلوگیری میکند [.]56
در تحقیقی توسط عامری و همکاران تأثیر دو ماده ضد عریان
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شکل  .8تأثیر دمای اختالط و تراکم بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی [.]59
شکل  :8تأثیر دمای اختالط و تراكم بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی [.]59
Fig. 8. Effect of compaction and mixing temperature on moisture sensitivity of asphalt mixtures

شدگی زایکوترم و ایوانیک در مخلوط آسفالتی نیمه گرم مورد آزمایش
قرار گرفت که نتایج آزمایش نشان دهنده تأثیر چشمگیر این دو ماده

 -5عوامل مؤثر در ساخت مخلوط آسفالتی
 -5-1دمای تراکم و اختالط مخلوط آسفالتی

افزودنی در بهبود خرابی رطوبتی بود [ .]57در تحقیق دیگر نقش

دمای اختالط و تراکم مخلوط آسفالتی  WMAعامل اصلی و

زایکوترم در خرابی رطوبتی در مخلوط آسفالتی نیمه گرم با دو نوع

کلیدی در میزان تراکم مخلوط و میزان پوشش قیر و سنگدانه

سنگدانه و دو دانهبندی مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق ،نوع

میباشد که ارتباط مستقیمی با مقاومت رطوبتی مخلوط ساخته

سنگدانه نسبت به نوع دانهبندی تأثیر بیشتری در کاهش حساسیت

شده دارد .عمل تراکم مناسب باعث کاهش فضای خالی نفوذپذیری

رطوبتی مخلوط آسفالتی اصالح شده با ماده افزودنی زایکوترم نشان

مخلوط آسفالتی و در نتیجه افزایش مقاومت مخلوط در برابر خرابی

داد .همچنین تأثیر زایکوترم در بهبود خصوصیات مقاومتی مخلوط

رطوبتی میشود [ .]59 ,58با توجه به نوع افزودنی  WMAو نحوه

آسفالتی در مصالح سنگی آهکی به علت ساختاری آن (وجود درصد

عملکرد هرکدام از آنها ،میزان کاهش دمای تراکم متفاوت بوده و

باالی کلسیت و آبگریز بودن مصالح) بیشتر از سنگدانه نوع دیگر

مخلوط ساخته شده در کنار سایر عوامل مؤثر در ساخت از جمله

بود [ .]56در تحقیق دیگری از عامری و همکاران در سال 2013

وجود رطوبت در سنگدانه عملکرد متفاوتی را نشان میدهد .در

حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAتوسط افزودنی ضد

تحقیق کاووسی و هاشمی از دو نوع افزودنی کف قیر برای ساخت

عریان شدگی زایکوسل و آهک هیدراته مورد پژوهش قرار گرفت.

مخلوط  WMAدر سه دمای مختلف استفاده شد و مطابق شکل

در این تحقیق از دو نوع سنگدانه آهکی و سیلیسی استفاده شد که

 8نتایج نشان داد با کاهش دمای تراکم میزان حساسیت مخلوط

نتایج نشان داد در مخلوط آسفالتی ساخته شده با سنگدانه سیلیسی

به رطوبت افزایش مییابد .در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت که

ماده افزودنی زایکوسل تأثیر بیشتری نسبت به آهک دارد ،ولی در

دمای اختالط و تراکم در کنار سایر عوامل بیان شده از مهمترین

مخلوط آسفالتی ساخته شده با مصالح آهکی نتیجه برعکس بوده و

پارامترها در تعیین مقدار مقاومت مخلوط در برابر رطوبت میباشد،

آهک هیدراته نسبت به زایکوسل مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی را

بنابراین در انتخاب دما باید سایر عوامل (احتمال وجود رطوبتی در

بیشتر افزایش داد [.]13

سنگدانه) نیز در نظر گرفته شود.
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نیمهگرم
افزودنینیمه
انواع افزودنی
تراکم انواع
جدول.6 :
[.]1.]1
گرم [
اختالطووتراکم
دمایاختالط
دمای
جدول 6

Table 6. Mixing and compaction temperatures of WMA additives

نوع فنآوری تولید
افزودنی آلی (واکسی)
افزودنی شیمیایی

افزودنی کف قیری

افزودنی

دمای اختالط ( )°

دمای تراکم ( )°

ساسوبیت

93 -138

66 -121

واکس مونتان (لیگنیت)

125-130

105-120

ردیست

129

107

82 -121

اووترم

رویکس

118 -129

96 -107

135-140

100

آسفامین (حاوی آب)

135-140

زئولیت (حاوی آب)

135

ادورا (حاوی آب)

دوبل بارل گرین (روش پایه آب)

 -5-2نوع فن آوری ساخت مخلوط آسفالتی نیمه گرم ()WMA

71 -116

121 -135

100
100

113

 -5-2-1افزودنیهای آلی (واکسی)

امروزه استفاده از فن آوری آسفالت نیمه گرم روندی رو به رشد

افزودنیهای آلی در دمای باالی نقطه ذوب خود موجب کاهش

داشته که به دنبال آن ،طیف وسیعی از روشهای تولید آسفالت

ویسکوزیته شده و در نتیجه کاهش دمای تراکم و اختالط مخلوط

نیمه گرم در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .روش

آسفالتی را به دنبال دارند [ .]60این افزودنیها عمدتاً زنجیره

تولید این فن آوری در حالت کلی در یکی از سه گروه زیر که در

هیدروکربنی بلندی دارند و دمای ذوب آنها متناسب با طول زنجیره

جدول  6آورده است قرار می گیرد:

کربن حدود  80-120درجه سانتیگراد میباشد .این افزودنیها

انتخاب نوع افزودنی در فن آوری آسفالت نیمه گرم به عوامل
مختلفی بستگی دارد که یکی از عوامل مقدار مخلوط تولیدی با توجه
به قیمت افزودنی میباشد .با توجه به اینکه میزان کاهش دمای تمام
افزودنیها مطابق جدول  6یکسان نمیباشد ،عامل دیگر انتخاب نوع
افزودنی ،میزان کاهش درجه حرارت مورد نیاز در تولید روسازی
میباشد [.]1
فرآیند استفاده از افزودنیهای آلی به این صورت است که در
دمای باالتر از نقطه ذوب افزودنی موجب کاهش ویسکوزیته شده
و دمای اختالط و تراکم مخلوط آسفالتی را کاهش میدهد .فرآیند
افزودنی کف قیر نیز به این صورت است که با تبدیل مایع به بخار
باعث افزایش حجم قیر شده و در نتیجه ویسکوزیته قیر را کاهش
میدهد و فرآیند افزودنی شیمیایی به نوع افزودنی بستگی دارد [.]1
در ادامه بحث به بررسی خصوصیات و تأثیر مواد افزودنی
نیمه گرم متداول و پر مصرف بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط
آسفالتی نیمه گرم پرداخته می شود.
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متناسب با نوع واکس شامل سه نوع ،ساسوبیت ،اسیدهای چرب آمید
و واکس مونتان (واکس لیگنیت) میباشد.

·

ساسوبیت
ساسوبیت به عنوان افزودنی نیمه گرم دارای زنجیره طوالنی

هیدروکربن آلفاتیک ( 40-115اتم کربن) میباشد که از تبدیل
زغالسنگ به گاز طی فرآیند عملآوری کک از طریق دمیدن بخار به
روش فیسچر -تراپسچ حاصل میگردد .دمای نقطه ذوب ساسوبیت
در حدود  70-120درجه سانتیگراد میباشد و در دمای باالتر از
نقطه ذوب با کاهش ویسکوزیته ،دمای تراکم و اختالط را حدود 54
 18درجه سانتیگراد کاهش میدهد .همچنین در دماهای زیر نقطهذوب خود ،این ماده ساختار شبکه بلوری در قیر پدید آورده و موجب
پایداری بیشتر و افزایش ویسکوزیته قیر میشود [.]61
تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با تأثیر ساسوبیت بر حساسیت
رطوبتی مخلوط آسفالتی انجام شده است که نشان میدهد این
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شکل  .9تأثیر ساسوبیت بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
شکل  :9تأثیر ساسوبیت بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
Fig. 9. Effect of Sasobit on moisture sensitivity of asphalt mixtures

ماده افزودنی متناسب با نوع سنگدانه عملکرد متفاوتی از خود نشان

اسیدی در قیر و کاهش انرژی آزاد سطحی اجزای قیر و سنگدانه شده

میدهد که در شکل  9تعدادی از نتایج آزمایش مقاومت رطوبتی

و در نتیجه کاهش چسبندگی پیوند بین قیر و سنگدانه را به دنبال

محققان آورده شده است .با توجه به نوع سنگدانه مصرفی در مخلوط

دارد[ِ .]19 ,18وی  Weiو همکاران با بررسی خصوصیات شیمیایی

آسفالتی میتوان گفت که اثر این افزودنی در مقاومت رطوبتی بر

سنگدانه و مقایسه نتایج انرژی آزاد سطحی به این نتیجه رسیدند

اساس نوع سنگدانه با خاصیت اسیدی یا قلیایی تقریباً دارای روال

که بین خصوصیات شیمیایی سنگدانه مصرفی و انرژی آزاد سطحی

مشخصی است ،بهطوریکه هرچه سنگدانه دارای خاصیت قلیایی

همبستگی و رابطه خوبی برقرار است [ .]68در حالت کلی میتوان

(سنگدانه قیر دوست) مانند سنگدانه آهکی و ماربل باشد ،قیر اصالح

نتیجه گرفت که مقدار درصد افزودنی ساسوبیت و نوع سنگدانه در

شده با ساسوبیت تا حدودی موجب افزایش پارامتر حساسیت رطوبتی

بهبود یا تضعیف مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی اصالح شده با

( )TSRمیشود و همچنین اگر سنگدانه خاصیت اسیدی بیشتری

ساسوبیت مؤثر میباشد .با توجه به اینکه قیر اصالح شده با ساسوبیت

(آبدوست) مانند سنگدانه سیلیسی ،بازالت و گرانیت داشته باشد،

خصوصیات اسیدی دارد توصیه میشود که در صورت استفاده از

افزودن ساسوبیت به مخلوط آسفالتی موجب تضعیف چسبندگی قیر

افزودنی ساسوبیت جهت جلوگیری از تضعیف پیوند قیر و سنگدانه ،از

و سنگدانه شده و کاهش پارامتر حساسیت رطوبتی را در بر دارد[,4

سنگدانه هایی که خاصیت اسیدی باالیی دارند استفاده نشود.

.]65-62 ,50 ,39 ,32 ,30 ,23
برخی از محققان برای بررسی بهتر تأثیر ساسوبیت بر مقاومت

 -5-2-2افزودنیهای شیمیایی

رطوبتی از انرژی آزاد سطحی استفاده نمودند که نتایج متفاوت بود،

استفاده از مواد افزودنی شیمیایی نوع دیگری از فن آوری

بطوریکه برخی افزایش چسبندگی بین قیر و سنگدانه را گزارش

 WMAاست .ساز و کار این افزودنیها جهت کاهش دمای تراکم

نمودند که علت این امر میتواند به خاطر خاصیت قلیایی سنگدانه

و اختالط بستگی به کاهش ویسکوزیته ندارد و در حالت کلی جهت

مورد استفاده در مخلوط آسفالتی باشد [ ،]67 ,66درحالیکه برخی

بهبود پوشش قیر سنگدانه و افزایش کارایی مخلوط شامل ترکیبی

دیگر ثابت کردند که اضافه کردن این افزودنی موجب افزایش اجزای

از امولسیفایرها ،سورفکتانت ها ،پلیمرها و افزودنیها میشود .مقدار
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شکل  .10تأثیر افزودنی اووترم بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
شکل  :10تأثیر افزودنی اووترم بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
Fig. 10. Effect of Evotherm additive on moisture sensitivity of asphalt mixtures

مورد نیاز این افزودنیهای جهت کاهش دما بستگی به نوع محصول

شکل  10آورده شده است .نتایج محققان نشان میدهد که تأثیر این

مورد استفاده دارد .این مواد افزودنی عالوه بر ایالت متحده آمریکا در

افزودنی شیمیایی بر روی سنگدانه های مختلف متفاوت بوده و دارای

کشورهای اروپایی مانند فرانسه و نروژ مورد استفاده قرار گرفتهاند.

روال مشخصی نمیباشد [.]71 ,24

مقدار کاهش دما توسط این افزودنیها متناسب با نوع محصول

ژاو و همکاران در تحقیقی برای ساخت مخلوط آسفالتی  WMAاز

متفاوت است ،بطوریکه محصول رویکس 1کاهش  15الی  30درجه

ترکیب سنگدانه آهکی ،شن طبیعی و  15درصد  RAPبهعنوان مصالح

سانتیگراد و محصول اووترم 2کاهش  50-75درجه سانتیگراد را به

سنگی و از اووترم بهعنوان ماده افزودنی نیمه گرم استفاده کرده و

دنبال دارد [.]69

مشاهده کردند که این ماده افزودنی تأثیر منفی بر روی حساسیت

·

رطوبتی مخلوط  WMAدارد [ .]40در تحقیق دیگر از سنگدانه

اووترم

3

اووترم به شکل امولسیونی بوده و شامل مواد افزودنی مختلف

ازجمله مواد ضد عریان شدگی جهت بهبود پوشش مصالح ،کارايي
مخلوط و افزايش چسبندگي میباشد .در این افزودنی در مرحله

اختالط ،آب موجود در ماده امولسیونی در ترکیب با مصالح بصورت
بخار آزاد گردیده و موجب پوشش بهتر سنگدانه ها میشود [ .]70در
خصوص تأثیر این افزودنی بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی
 WMAمطالعات زیادی انجام شده که نتایج تعدادی از مطالعات در
Revix
Evotherm
Evotherm

1
2
3
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کوارتز و پتاسیم فلدسپات بهعنوان مصالح سنگی استفاده شد و
نتایج کاهش مقاومت رطوبتی مخلوط  WMAحاوی افزودنی اووترم
را نشان داد [ .]72تحقیقات هیل و همکاران و همچنین سرگند و
همکاران برخالف دو تحقیق قبلی نتایج متفاوتی را در مورد اثر اووترم
نشان داد و ثابت کرد که اووترم تأثیر مثبتی بر روی مقاومت رطوبتی
مخلوط دارد و مانع از بروز خرابی رطوبتی میشود [ .]64 ,39قابچی
و همکاران با استفاده از روش انرژی پایه حساسیت رطوبتی مخلوط
آسفالتی حاوی اووترم را بررسی نموده و مشاهده کردند که اووترم
موجب افزایش چسبندگی و بهبود خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی
میشود[.]66
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Fig. 11. Effect of Rediset additive on moisture sensitivity of asphalt mixtures

·

ردیست

1

ردیست ترکیبی از افزودنی آلی و سورفکتانت ها بوده که

باعث افزایش چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها میشود ،بطوریکه

سورفکتانت (مواد فعال سطحی) قابلیت پوشش کامل قیر دور سنگدانه
را بهبود داده و مواد افزودنی آلی موجب کاهش ویسکوزیته قیر جهت
پوشش و تراکم آسانتر مخلوط آسفالتی میشود [ .]73این افزودنی
به شکل قرص با درصد  1/5الی  2/5درصد وزن سنگدانه میتواند به
قیر یا سنگدانه اضافه شود [ .]74با توجه به وجود مواد فعال سطحی
کاتیونی در ردیست انتظار میرود که این ماده افزودنی موجب کاهش
حساسیت رطوبتی شود .مطابق شکل  11مشاهده میشود که تمامی
نتایج بجز تحقیق ژاو  xiaoنشان دهنده تأثیر مثبت این افزودنی در
افزایش مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی است [,75 ,50 ,39 ,23
.]76
دمای تراکم و اختالط مخلوط آسفالتی  WMAاز مهمترین عوامل
تأثیرگذار در مقاومت رطوبتی مخلوط ساخته شده میباشد ،بطوریکه
جونز و همکاران مشاهده کردند که افزودن ردیست برای تولید
مخلوط در دمای پایین هیچ تأثیری بر روی خرابی رطوبتی ندارد
[ .]77استخری و همکاران بوسیله آزمایش مفهوم انرژی آزاد سطح،
تأثیر ردیست را بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط با دو نوع سنگدانه و
Rediset

شکل  .12شکل شماتیک نحوه تولید افزودنی کف قیری
شکل  :12شکل شماتیک نحوه تولید افزودنی كف قیری
Fig. 12. The schematic figure to the procedure of producing
Foamed bitumen additive

دو نوع قیر مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده کردن که با افزودن
ردیست نسبت انرژی افزایش نمییابد و در نتیجه هیچ تأثیری در
کاهش حساسیت رطوبتی ندارد [ .]78در حالت کلی میتوان نتیجه
گرفت این افزودنی قابلیت کاهش خرابی رطوبتی را دارد و توصیه
میشود برای بررسی بهتر این خصوصیت آزمایش انرژی سطحی برای
انواع سنگدانه انجام شود.
 -5-2-3فن آوری کف قیری

2

فن آوری افزودنی كف قیری عمدتاً شامل مقداری آب بوده و بدون

1

Foamed bitumen technology

203

2

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،1سال  ،1399صفحه  187تا 212
جدول  .7مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم حاوی افزودنی کف قیری [.]59
Table 7. The
of warm
آسفالتیmix
مخلوطasphalt
containing
.]59moisture
resistanceکف قیری [
حاوی افزودنی
نیمهگرم
foamedرطوبتی
bitumenمقاومت
 additiveجدول :7

مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی ماده
90

ضد عریان شدگی
105

-

84
76

مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی بدون ماده
ضد عریان شدگی

115

135

115

135

90

105

69

-

-

79

-

-

-

92

96

-

66

68

68

-

98

98

-

44

51

56

-

حالتهای مختلف
دمای اختالط و تراکم

نیاز به هیچگونه افزودنی تولید میشود .جهت تولید این افزودنیها

سه دمای متفاوت و همراه با افزودنی ضد عریان شدگی مورد بررسی

مطابق شکل  12آب سرد و هوای فشرده به داخل قیر داغ تزریقشده و

قرار دادند .مطابق جدول  7نتایج نشان داد که در حالت بدون ماده

حجم قابل مالحظهای کف قیری تولید میشود که کاهش ویسکوزیته

ضد عریان شدگی شاخص  TSRمخلوط  WMAکمتر از نمونه شاهد

مخلوط را به دنبال دارد .فرآیند تولید این افزودنیها یکسان بوده ولی

 HMAمیباشد ولی با افزودن ماده ضد عریان شدگی ،پارامتر

روش اضافه کردن آب به قیر به دو روش مستقیم (روش پایه آب)

مخلوط  WMAبطور قابلتوجهی بیشتر از مخلوط  HMAمیشود.

و غیرمستقیم (روش حاوی آب) انجام میگیرد .در ادامه مقاومت

همچنین بررسی پارامتر دمای اختالط و تراکم نشان میدهد که با

رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAحاوی افزودنیهای کف قیری مورد

کاهش دما پارامتر  TSRکاهش مییابد.

بررسی قرار میگیرد.

·

کف قیری پایه آب

1

·

TSR

کف قیری حاوی آب

4

در این فن آوری از زئولیت مصنوعی برای تولید کف قیری

در این فن آوری آب سرد از طریق نازل با فشار زیاد داخل قیر

استفاده میشود که آسفامین 5و ادورا 6از انواع آن میباشد .زئولیت

داغ تزریق شده و در اثر تماس قیر داغ با آب سرد ،آب بخار شده

از  21درصد آب تشکیل میشود و در ساختار خود دارای فضاهایی

و قیر بصورت کف افزایش حجم میدهد .افزودنیهای گرین داول

خالی قابلتوجهی هستند که میتوانند انواع کاتیونها و مولکولهای

بارل 2و ال تی ای آسفالت 3به این روش تولید میشوند .با توجه به

آب را وارد ساختار خود کند .زئولیت در دمای باالی  80-90درجه

استفاده مستقیم از آب در این فن آوری انتظار میرود که مقاومت

مولکولهای آب داخل خود را آزاد کرده و به شکل کف در میآورد و

کمتری در برابر خرابی رطوبتی داشته باشند .مطالعات انجام شده

در نتیجه با افزایش حجم قیر موجب افزایش کارایی مخلوط در این

نشان میدهد که حساسیت رطوبتی مخلوطهای ساخته شده با این

دما میشود [.]75

فن آوری به دلیل تنوع قیر مصرفی ،نوع سنگدانه و همچنین دمای
اختالط و تراکم در نظر گرفته ،متفاوت میباشد؛ بهطوریکه در برخی

در مورد تأثیر آسفامین در کنترل خرابی رطوبتی مطالعات اندکی

انجام شده و تقریباً نتایج تمامی مطالعات نشان میدهد این افزودنی

از تحقیقات افزایش شاخص  TSRگزارش شده و در برخی دیگر نیز

موجب افزایش حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی میشود که نتایج

تفاوت ناچیزی در شاخص  TSRنسبت به مخلوط  HMAنشان داده

برخی از آنها در شکل  13آورده شده است [ .]80 ,75 ,64بررسی

شده است [ .]79 ,24کاووسی و هاشمیان در تحقیق خود مقاومت

آزمایش آزاد سطحی نیز نشان میدهد افزودن این ماده موجب کاهش

رطوبتی مخلوط  WMAساخته شده با دو نوع افزودنی کف قیر را در

انرژی آزاد سطحی چسبندگی در مخلوط آسفالتی میشود و افزودن

1
2
3

4
5
6

Water-base Foamed bitumen
Double Barrel Green
ETA Asphalt
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شکل  .13تأثیر افزودنی آسفامین بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
شکل  :13تأثیر افزودنی آسفامین بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
Fig. 13. Effect of Aspha-min additive on moisture sensitivity of asphalt mixtures

آهک موجب کاهش اختالف انرژی سطحی خشک مرطوب شده و در

به صورت مخرب و غیرمخرب طراحی شود که همه این پارامترها را

نتیجه بهبود مقاومت رطوبتی را به دنبال دارد [.]19 ,18

بصورت ترکیبی در نظر بگیرد و داده های دقیق تری را نشان دهد.

ادورا نیز از زئولیت مصنوعی تولید شده و خصوصیاتی شبیه مواد

 -2مدت زمان اختالط اجزای تشکیل دهنده ی مخلوط آسفالتی

افزودنی آسفامین ها دارد که از  18-20درصد آب تشکیل می شود

نیمه گرم به مدل و ظرفیت کارخانه ،نوع مصالح و دانه بندی و پوشش

و طی فرآیند فن آوری نیمه گرم ،رطوبت خود را آزاد کرده و دمای

قیری سنگدانه ها بستگی دارد که می تواند حساسیت رطوبتی

اختالط مخلوط را در حدود  10-20درجه کاهش می دهد [ .]75این

مخلوط آسفالتی را تحت تأثیر قرار دهد ،بنابراین توصیه می شود

ماده افزودنی در برابر خرابی رطوبتی تأثیر منفی داشته و مقاومت

کارخانه های سازنده ی آسفالت ،مدت زمان اختالط را تعیین کنند.

مخلوط آسفالتی را تا حدودی کاهش می دهد [ ]75 ,39که پیشنهاد

 -3شرایط جوی ،دمای محیط و آمادگی سطوح راه از عوامل

می شود این ماده افزودنی در کنار مواد ضد عریان شدگی استفاده

تآثیر گذار در پخش مخلوط آسفالتی نیمه گرم است که می تواند

شود.

حساسیت مخلوط های آسفالتی را در برابر رطوبت تغییر دهد .به

 -6پیشنهادها
با توجه به مطالعات انجام شده جهت اجرای هر چه بهتر
مخلوط های آسفالتی نیمه گرم متناسب با شرایط بومی کشور توصیه

عنوان مثال توصیه می شود در مواقع بارندگی ،روی سطوح یخ زده و
مرطوب باید از پخش آسفالت خودداری شده و پیمانکار باید به نحوی
برنامه ریزی کند که آسفالت در فصول مناسب اجرا شده و درجه ی
حرارت سطح راه از  25درجه سانتی گراد کمتر نباشد.

می شود موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

 -4در جریان حمل آسفالت ،افزایش زمان و درجه ی حرارت

 -1با توجه به مطالعه انجام شده مشاهده می شود که

زیاد آسفالت باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد ،بطوری که عدم توجه به

پارامترهای زیادی از جمله پیرشدگی ،دمای ساخت آسفالت و شرایط

این نکته باعث می شود قیر به صورت همگن در کل مخلوط پخش

محیطی بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم تأثیر

نشده و آسفالت کف کامیون دارای قیر بیشتر و آسفالت باالی کامیون

می گذارد و این پارامترها بطور همزمان مورد توجه محققان قرار

کم قیر باشد .این جدایی قیر از مصالح سنگی باعث می شود که در

نگرفته است .بنابراین پیشنهاد می شود که روشی بر پایه آزمایشگاهی

قسمت های کم قیر ،عریان شدگی و افزایش حساسیت رطوبتی اتفاق
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 -4دمای اختالط و تراکم مخلوط آسفالتی  WMAعامل اصلی

افتاده و عمر آسفالت کوتاه تر شود.
 -5طبق آیین نامه ی روسازی آسفالتی راه های ایران به

و کلیدی در میزان تراکم مخلوط و میزان پوشش قیر و سنگدانه

منظور جلوگیری از کاهش درجه ی حرارت و سرد شدن سطح،

میباشد که ارتباط مستقیمی با مقاومت رطوبتی مخلوط ساخته شده

تغییر خاصیت و یکنواختی آسفالت ،جلوگیری از حرارت مستقیم به

دارد.

مخلوط آسفالتی و جدایی قیر از مصالح سنگی توصیه می شود که

 -5پیرشدگی بر روی مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی تأثیر

کامیون های حامل حمل آسفالت مجهز به مخزن دوجداره با گرم کن

مثبتی داشته و موجب افزایش  TSRمیشود و همچنین مدت زمان

توسط روغن بوده و یا دارای پوشش برزنتی باشند.

پیرشدگی قیر در دمای پایین موجب کاهش خرابی رطوبتی میشود
و این تأثیر با افزایش دما به مراتب کمتر میشود و نیز کاهش مدت

 -7نتیجهگیری

زمان پیرشدگی افزایش حساسیت رطوبتی را در پی دارد.

حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی جزو خرابیهای سازهای و

-6

افزودنیهای کف قیری حاوی آب از جمله آسفامین و ادورا

یکی از خرابیهای محتمل در روسازی آسفالتی  WMAاست که

موجب کاهش مقاومت رطوبتی مخلوط آسفالتی  WMAمیشود؛ ولی

نقش مهم و کلیدی در عملکرد مکانیکی مخلوط آسفالتی دارد .از

افزودنیهای کف قیری پایه آب با توجه به نوع سنگدانه ،نوع افزودنی

این رو ،این موضوع نیازمند بررسی و توجه بیشتری در جهت افزایش

مصرفی و دمای تراکم عملکرد متفاوتی دارد.

عمر روسازی میباشد .امروزه روشهای آزمایشگاهی متفاوتی برای

 -7افزودنی شیمیایی ردیست به علت ساختار شیمیایی باعث

ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی وجود دارد که هرکدام از

افزایش چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها شده و با توجه به وجود

آنها در هر منطقه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند ،ولی به علت

مواد فعال سطحی کاتیونی در خود انتظار میرود که این ماده افزودنی

وجود پارامترهای متعدد در بروز این خرابی بلندمدت ،تاکنون روش

عملکردی مانند مواد ضد عریان شدگی داشته و موجب کاهش

دقیق و جامعی برای تخمین مقاومت رطوبتی وجود ندارد .این مطالعه

حساسیت رطوبتی شود.

ب ه منظور شناخت بهتر عوامل تأثیرگذار در بروز حساسیت رطوبتی

 -8مواد افزودنی آلی (واکسی) با توجه به نوع سنگدانه مصرفی

مخلوط آسفالتی  WMAانجام شده که برخی از نتایج آن به شرح زیر

تأثیر ناچیزی بر مقاومت رطوبتی مخلوط  WMAداشته و توصیه

است :

میشود همراه با مواد ضد عریان شدگی مورد استفاده قرار گیرند.

 -1نوع سنگدانه مصرفی در مخلوط آسفالتی بر اساس نظریه

 -9با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم متفاوت کشور و

اسیدیته از لحاظ خصوصیت اسیدی و یا بازی نقش بسزایی در تشکیل

همچنین حساسیت بیشتر مخلوط آسفالتی نیمه گرم به رطوبت،

پیوند بین قیر و سنگدانه دارد و عموماً سنگدانه هایی با خصوصیت

پیشنهاد می شود که طرح اختالط این نوع مخلوط آسفالتی با ضوابط

بازی (سنگدانه آهکی) نسبت به سنگدانه های اسیدی پیوند قویتری

آیین نامه سوپرپیو انجام شود ،زیرا در این آیین نامه با در نظر گرفتن

با قیر برقرار کرده و مقاومت رطوبتی باالتری را در پی دارند.

شرایط آب و هوایی ،طرح اختالط مناسب منطقه را می توان بدست

 -2قیرهای خالص عموماً دارای خاصیت اسیدی بوده و اصالح

قیر با افزودنی ( WMAساسوبیت) موجب افزایش خاصیت اسیدی قیر
اصالحی میشود که در این صورت قیر اصالحی با سنگدانه بازی پیوند
قویتری نسبت به سنگدانه اسیدی تشکیل میدهد.
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