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 1دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران  -راه و ترابری ،دانشگاه ارومیه
 2استادیار گروه عمران  -راه و ترابری ،دانشگاه ارومیه
 3استادیار گروه عمران  -راه و ترابری ،دانشگاه گیالن
خالصه :امروزه ،تکنولوژی آسفالت شیشهای به عنوان روشی کارآمد جهت کاهش هزینههای تولید آسفالت ،کاهش

مصرف سوخت و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از تولید این نوع زباله به شمار میرود .یکی از مشکالت

اصلی در جهت توسعه روزافزون آسفالت شیشهای این است که این نوع مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی
ضعیفتر از سایر مخلوطها است .پژوهش حاضر به ارزیابی حساسیتهای رطوبتی مخلوطهای آسفالت شیشهای
(حاوی  10درصد شیشه جایگزین قسمت ریزدانه) و مخلوطهای آسفالت گرم و مقایسهای بین عملکرد این دو نوع
مخلوط به همراه تاثیر دو نوع افزودنی نانوآهک هیدراته و نانو کربنات کلسیم در برابر خرابی رطوبتی پرداخته است.

ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی از طریق آزمایش مکانیکی التمن اصالحشده تحت استاندارد التمن

اصالحشده و آزمایش ترمودینامیکی صفحه ویلهلمی بر اساس روشهای انرژی آزاد سطحی صورت گرفته است .نتایج

به دست آمده از آزمایش کشش غیرمستقیم نشان میدهند که مقاومت مخلوطهای آسفالت شیشهای در شرایط

خشک بیشتر از مخلوطهای آسفالت گرم است .با این حال ،مخلوطهای آسفالت شیشهای تحت شرایط مرطوب با
افت مقاومت بیشتری نسبت به مخلوطهای آسفالت گرم مواجه شدهاند .نتایج بهدست آمده از آزمایش ترمودینامیکی

تاریخچه داوری:
دریافت1398-03-03 :
بازنگری1398-05-07 :
پذیرش1398-06-04 :
ارائه آنالین1398-06-08 :
کلمات کليدي:

مخلوط آسفالت شیشهای

مخلوط آسفالت گرم

حساسیت رطوبتی
نانو مواد

التمن اصالحشده

نیز نشان میدهند که اصالح هر دو نوع قیر با استفاده از نانو آهک هیدراته و نانو کربنات کلسیم باعث افزایش انرژی
آزاد سطحی کل و انرژی آزاد پیوستگی هر دو نوع قیر پایه شده است .این افزایش سبب بهبود مقاومت مخلوطهای
ساخته شده با این نوع قیرها در برابر خرابیهای رطوبتی از نوع پیوستگی میشود که یک اثر مثبت در کاهش خرابی

رطوبتی به شمار میرود.

موردنیاز برای دفن این مﺼالﺢ می شود .بﻠکه از لحاظ زیست محیﻄی و

 .1مقدمه
رشد روزافزون مﺼرف مواد و به تبﻊ روشﻫای مورد نیاز برای منهدم
کردن ﭘسماند آن ﻫا ،یﮏ نگرانی مهمی محیﻂ زیستی است .یﮏ راه حﻞ
برای کاﻫﺶ این نگرانی ،استفاده دوباره آنﻫا از ﻃریﻖ بازیافت میباشد.

بازیافت به عنوان یکی از مهﻢترین ﭘایهﻫای ﭘایداری منابﻊ ﻃبیﻌی در
نﻈر گرفته میشود .[2 ,1] .استفاده از مواد ﺿایﻌاتی در ساﺧت و ساز
راه ﻫا ،عﻼوه بر آن که باعﺚ کاﻫﺶ حﺠﻢ این ﺿایﻌات و حﺬف فﻀای
* نویسنده عهدهدار مکاتباتhamedi@guilan.ac.ir :

اقتﺼادی نیز منافﻊ زیادی به ﻫمراه دارد .به عﻼوه ،استفاده از این مواد
باعﺚ میشود لزوم استفاده از منابﻊ ﻃبیﻌی جدید کﻢ شده که در نتیﺠه
استفاده از مﻌادن را نیز کاﻫﺶ میدﻫد ] .[3شیشه یکی از بحرانیترین
مواد ﺿایﻌاتی است .از مزایای شیشه ﺿایﻌاتی میتوان گفت که شیشه
ﺧرد شده به راحتی قابﻞ دسترس بوده و از حیﺚ زیستمحیﻄی نیز
تمیز میباشد .ﻫمﭽنین ،جﺬب قیر کمتری را به وسیﻠه سنگدانهﻫای
شیشهای نسبت به سنگدانهﻫای مﻌمولی دارد ] .[4در مقابﻞ این

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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محاسن ،مشکﻼتی از قبیﻞ؛ کاﻫﺶ ﭼسبندگی بین شیشه و قیر ،کاﻫﺶ

کوﭼﮏ انﺠام میشود .اما بیشتر مﻄالﻌات روی ﺧﺼوﺻیات مﺨﻠوط

مقاومت لﻐزشی و افزایﺶ حساسیت رﻃوبتی در مﺨﻠوطﻫای آسفالت

متمرکز روی این ابﻌاد کوﭼﮏ نیستند .استفاده از نانوتکنولوژی باید

شیشهای وجود دارد ].[5 ,4

منﺠر به افزایﺶ درك و ﻃراحی ویﮋگیهای بین سنگدانه و قیر گردد .با

ﭘاسﺦ روسازی به انواع ﺧرابی ﻫا تحت تﺄﺛیر ﭘیوند بین قیر و سنگدانه

ارزیابی نقﻄه نﻈرﻫای مﺨتﻠﻒ ،مسﻠﻢ شده است که نانوتکنولوژی به ﻃور

)ﭼسبندگی( قرار دارد که به شدت تحت تﺄﺛیر رﻃوبت قرار می گیرد و

اساسی  ،نقﺶ مهمی در بهبود استفاده از مﺼالﺢ موجود و دردسترس در

رﻃوبت وارد شده از سﻄﺢ یا ﻻیهﻫای زیرین روسازیﻫای آسفالتی سبﺐ

روسازی ﻫا و استفاده از این مواد برای مقاوم کردن آنها تحقﻖ ویﮋگیهای

جدا شدگی سنگدانهﻫا از قیر و یا نرمی قیر از ﻃریﻖ عمﻞ امولسیون

موردنیاز سازه ﻫای ﭘایدار و دائمی ،بازی میکند ].[10

می شود .نتیﺠه به دست آمده از ﺧرابی رﻃوبتی را مﻌموﻻً عریانشدگی

ﭘارتﻞ و ﻫمکاران ] [9مﻌیارﻫای مهمی را به قرار زیر برای روسازی

می نامند زیرا قشر قیر از سنگدانهﻫا جدا می شود و سنگدانه ﻫا بدون

ﭘایدار با استفاده از مواد افزودنی و ﻫمﭽنین بازیافت مواد ﺿایﻌاتی

ﭘوشﺶ می مانند ] .[6عوامﻞ مﺨتﻠفی بر حساسیت رﻃوبتی مﺨﻠوطﻫای

تﻌریﻒ میکنند:

آسفالتی مؤﺛر ﻫستند که به ﻃور کﻠی به دو دسته تقسیﻢ میشوند :دسته

 .1به حداقﻞ رساندن استفاده از منابﻊ ﻃبیﻌی،

اول دارای منشاء داﺧﻠی بوده و با ﺧواص مواد تشکیﻞ دﻫنده مﺨﻠوط

 .2کاﻫﺶ مﺼرف انرژی،

آسفالتی مانند قیر ،سنگدانه و میزان حفرات ﻫوا ارتباط مستقیﻢ دارند.

 .3کاﻫﺶ گازﻫای گﻠﺨانه ای،

در مقابﻞ ،دسته دوم که دارای منشاء ﺧارجی بوده و وابسته به شرایﻂ

 .4حﺬف آلودگی ) ﻫوا ،آب،زمین،ﺻوتی(،

ﺧارج از سیستﻢ مﺨﻠوط آسفالتی نﻈیر مﻼحﻈات و نحوه ی اجرای

 .5بهبود سﻼمتی ،آسایﺶ و ﭘیشگیری از ﺧﻄر ،و

روسازی ،شرایﻂ محیﻄی ،شدت ترافیﮏ و نوسانات آب و ﻫوایی است

 .6تﻀمین سﻄﺢ باﻻی راحتی و آسایﺶ و ایمنی استفاده کننده از راه

] .[7تاکنون جهت رفﻊ یا کاﻫﺶ ﭘتانسیﻞ عریانشدگی مﻄالﻌات زیادی
انﺠام شده است که تقریباً اکﺜر این بررسیﻫا استفاده از افزودنیﻫای

ﺿد عریانشدگی را به عنوان مقرون به ﺻرفهترین اقدامات در جهت
کاﻫﺶ ﺧرابیﻫای رﻃوبتی مﻌرفی کردهاند ].[8

 .1.1مروری بر مﻄالﻌات ﭘیشین
در ﻃی سالیان اﺧیر ،مﻄالﻌات متﻌددی در زمینه حساسیت رﻃوبتی
مﺨﻠوطﻫای آسفالت گرم و مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای ﺻورت گرفته

ﭘارتﻞ و ﻫمکاران ] [9ﭘیﺶ بینی کرد نانوتکنولوژی ﭘتانسیﻞ باﻻیی

است .در مﻄالﻌهای که توسﻂ اداره راه و ترابری فدرال آمریکا در سال

در ﭘیشرفت تکنولوژی روسازی آسفالتی در حوزه ﻫای ﻃراحی مﺼالﺢ،

 1998در ایالت ویرجینیا انﺠام شد ،به بررسی حداکﺜر مقدار ﺧرده

ساﺧت ،ﺧواص ،آزمایشات ،نﻈارت و مدلینﮓ به ﻫمراه دارد .مﺨﺼوﺻاً

شیشهای که میتوان در مﺨﻠوط آسفالتی استفاده کرد بدون آن که در

بﺨﺶ ﻫای مورد توجه در آنالیز روسازی آسفالتی ،باید شامﻞ ﭘیوندﻫای

مقاومت آن در برابر ﺧرابی رﻃوبتی دﭼار مشکﻞ شود ،ﭘرداﺧته شده

بین سنگدانه ،ﭘیوندﻫای بین ﻻیهﻫا ،ﺧﺼوﺻیات جرمی ،ﺧود ترمیمی

است .برای این منﻈور از آزمایﺶ

جهت ارزیابی

و جوان سازی مﺨﻠوط ،اﺛرات ﭘیری و بهبود در سﻄﺢ در اﺛر عبور ﭼرخ،

مقاومت عریانشدگی مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای استفاده

باشد .نانوذرات مورد نیاز برای مﺼالﺢ روسازی ،محﺼوﻻتی ﻏیرﺧﻄرناك،

ﻫمﭽنین ،از دو نوع افزودنی ﺿد عریانشدگی شیمیایی و آﻫﮏ ﻫیدراته

کﻢ ﻫزینه ﻫستند که به این دﻻیﻞ در حﺠﻢ باﻻیی گسترش یافته اند

برای بهبود مقاومت مﺨﻠوطﻫا در برابر حساسیتﻫای رﻃوبتی بهره برده

و تقریبا در تماس مستقیﻢ با فﻌالیتﻫای بشر ﻫستند .کاﻫﺶ انرژی

شده است .نتایﺞ به دست آمده نشان میدﻫند که استفاده از شیشه

مورد نیاز در حین ساﺧت روسازی آسفالتی به سوی توسﻌه فرمولﻫا

ﺧرد شده تا  15درﺻد بﺨﺶ سنگدانهﻫا در ﺻورت استفاده از ﻫر دو

)روشﻫای( بهبود یافته و کاﻫﺶ در ویسکوزیته مﺨﻠوط در دماﻫای

افزودنی ﺿد عریانشدگی قابﻞ قبول است ] .[5در مﻄالﻌه دیگری،

محیﻂ با مﻌرفی ذرات کروی کوﭼﮏ ،تنها منﺠر به ﺻرفه جویی انرژی

به بررسی امکان استفاده از شیشه ﺿایﻌاتی در مﺨﻠوطﻫای آسفالتی

ﭘتانسیﻞ نمیشود اما کاﻫﺶ تولید گازﻫای گﻠﺨانه ای در حین ساﺧت

ﭘرداﺧته شد .به ﻫمین منﻈور درﺻدﻫای مﺨتﻠﻒ شیشه ) 10 ،5 ،0و

را به ﻫمراه دارد .ﭘوشﺶ ﺿﺨامتی مﺨﻠوط قیری حول سنگدانه ،با ذرات

 15درﺻد وزن کﻞ مﺼالﺢ سنگی( به ﻫمراه یﮏ نوع سنگدانه ،قیر با

2966

AASHTO T283

شد.

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  2965تا 2986

درجه نفوذ  85-100و افزودنی ﺿد عریانشدگی آﻫﮏ ﻫیدراته استفاده

واقﻊ شود ] .[13جمشیدی و ﺻادقنﮋاد ] [14به ارزیابی عددی تﺄﺛیر

شده است .در این ﭘﮋوﻫﺶ ،از آزمایﺶﻫای استقامت مارشال ،نسبت

ﺧرده شیشه ﺿایﻌاتی بر عمﻠکرد مﺨﻠوط ﻫای آسفالتی و ﭘیﺶ بینی

کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ ،مقاومت لﻐزشی و نفوذﭘﺬیری استفاده شده است.

ﭘدیده شیارشدگی ﭘرداﺧتند نتایﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ نشان میدﻫد که مدل

نتایﺞ حاﺻﻞ از این بررسی نشان داد که افزایﺶ مقدار شیشه باعﺚ

ارائه شده در این تحقیﻖ به ﺧوبی قادر است شیارشدگی مﺨﻠوط ﻫای

افزایﺶ در تﻐییر شکﻞ ماندگار میشود .به عﻼوه ،استفاده از شیشه

آسفالت شیشه ای و مﻌمولی را ﭘیﺶ بینی نماید .ﻫمﭽنین ،ارزیابی

باعﺚ افزایﺶ در مقاومت لﻐزشی به ویﮋه در شرایﻂ مرﻃوب شده است.

نتایﺞ مدل ارائه شده بیانگر تﺄﺛیر باﻻی شیشه در بهبود عمﻠکرد ویسکو

از ﻃرفی دیگر ،بررسیﻫای میدانی ﭘس از یﮏ سال از اجرای روسازی

اﻻستیﮏ و ویسکو اﻻستو ﭘﻼستیﮏ مﺨﻠوطﻫای آسفالتی

میباشد.

شیشهای نشان داد که تراکﻢ این مﺨﻠوط در مقایسه با مﺨﻠوط آسفالت

افﺨمی و ﻫمکاران ] [15به بررسی ﺧرابی رﻃوبتی و مقاومت لﻐزشی

گرم بیشتر بوده و نفوذﭘﺬیری آن مقدار کمتری دارد .ﻫمﭽنین ،قﻄﻌه

مﺨﻠوطﻫای آسفالتی حاوی درﺻدﻫای مﺨتﻠﻒ شیشه

ﭘرداﺧتند.

ساﺧتهشده با  10درﺻد شیشه بازیافتی ﭘس از یﮏ سال از اجرا عمﻠکرد

ﻫمﭽنین ،از افزودنی زایکوترم به عنوان ماده ﺿد عریانشدگی به قیر

بهتری را نسبت به قﻄﻌه بدون شیشه داشته و ﻫیﭻگونه عریانشدگی

استفاده شده است .نتایﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ نشان میدﻫد که مقاومت لﻐزشی

در آن مشاﻫده نشده است .در نهایت ،ﭘﮋوﻫشگران به این جمﻊ بندی

مﺨﻠوطﻫای آسفالتی در نتیﺠه افزایﺶ درﺻد شیشه افزایﺶ ﭘیدا کرده

رسیدند که میتوان مقدار محدودی از شیشه را بهعنوان جایگزین

است .ﻫمﭽنین ،حساسیت مﺨﻠوطﻫای آسفالتی شیشهای در مقایسه

سنگدانهﻫای مﺨﻠوط آسفالتی مورد استفاده قرار داد و استفاده از

با مﺨﻠوطﻫای آسفالتی کنترل دﭼار ﺿﻌﻒ شده است که مقدار 0/1

افزودنی آﻫﮏ ﻫیدراته میتواند باعﺚ بهبود مقاومت این نوع مﺨﻠوطﻫا

درﺻد از ماده زایکوترم باعﺚ بهترین بهبود در عمﻠکرد مﺨﻠوط آسفالتی

در برابر حساسیتﻫای رﻃوبتی شود ] .[11در مﻄالﻌه دیگری ،به بررسی

در برابر رﻃوبت شده است .در ﭘﮋوﻫشی دیگر ،به بررسی تاﺛیر استفاده

امکان استفاده از ذرات شیشه بازیافتی در مﺨﻠوطﻫای آسفالتی بدون

از  0تا  20درﺻد ﺧرده شیشه جایگزین سنگدانه ﭘرداﺧته شده است.

افت عمﻠکرد مﺨﻠوط آسفالتی ﭘرداﺧته شد .به ﻫمین منﻈور نمونه ﻫایی

نتایﺞ این بررسی نشان داده است که استفاده از ﺧرده شیشه به ﻫمراه

با درﺻدﻫای مﺨتﻠﻒ شیشه ساﺧته شدند .سﭙس ،عمﻠکرد مﺨﻠوط

آﻫﮏ ﻫیدراته میتواند مﺨﻠوط آسفالتی مقاوم در برابر ﺧرابی رﻃوبتی

آسفالت شیشهای با مﺨﻠوط کنترل مقایسه شدند .نتایﺞ حاﺻﻞ نشان

ایﺠاد کند .این موﺿوع به عﻠت افزایﺶ در قفﻞ و بست سنگدانهای ناشی

دادند که استفاده از شیشه بازیافتی در مﺨﻠوطﻫای آسفالتی باعﺚ

از تاﺛیر ﺧرده شیشه است ] .[16بیرامی و ﻫمکاران ] [17به بررسی

کاﻫﺶ درﺻد قیر بهینه مﺨﻠوط میشود .دلیﻞ اﺻﻠی این موﺿوع این

تاﺛیر استفاده از دو نوع نانوماده فﻠزی به نامﻫای نانواکسید آلومینیوم و

است که استفاده از ﺧرده شیشه سبﺐ میشود تا جﺬب قیر ﻏیرمفید

نانواکسید آﻫن بر حساسیت رﻃوبتی مﺨﻠوطﻫای آسفالتی

ﭘرداﺧتند.

در مﺼالﺢ سنگی کاﻫﺶ یابد .این موﺿوع سبﺐ میشود تا قیر به شکﻞ

نتایﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ نشان داد که استفاده از شیشه ﺿایﻌاتی باعﺚ افزایﺶ

موﺛری بین سنگدانهﻫا و ﺻرفا برای ﭘوشﺶ و ایﺠاد ﭼسبندگی ﺻرف

حساسیت رﻃوبتی مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای میشود و ﻫر ﭼقدر

شود .ﻫمﭽنین ،مشﺨﺺ شد که استفاده از  10درﺻد شیشه بازیافت

درﺻد شیشه ﺧرد شده بیشتر شود ،مقاومت در برابر رﻃوبت نیز کمتر

شده در مﺨﻠوط آسفالتی باعﺚ افت مقاومت در برابر عریانشدگی

میشود .استفاده از افزودنیﻫای ﺿد عریانشدگی نانو باعﺚ شده است

میشود ] .[12نتایﺞ مﻄالﻌه دیگری در زمینه استفاده از ﺧرده شیشه در

که ﺧﺼوﺻیات رفتاری قیر تﻐییر کند و ﺧﺼوﺻیات اسیدی قیر کاﻫﺶ

مﺨﻠوطﻫای آسفالتی نشان داد که ﺧرده شیشه ﭼسبندگی بین قیر و

ﭘیدا کند .این تﻐییر باعﺚ ﭼسبندگی بهتر بین قیر با شیشه ﺧرد شده

سنگدانه را کاﻫﺶ داده است .دلیﻞ اﺻﻠی این موﺿوع این است که شیشه

که ﺧﺼوﺻیات اسیدی دارد ،میشود.

ﺧﺼوﺻیات اسیدی دارد که ﭼسبندگی آن با قیر که یﮏ ماده اسیدی
است ،ﺿﻌیﻒتر از مﺼالﺢ سنگی است .ﻫمﭽنین ،استفاده از شیشه

 .2.1اﻫداف ﭘﮋوﻫﺶ

باعﺚ افت مقاومت در برابر رﻃوبت میشود که استفاده از افزودنیﻫای

در این ﭘﮋوﻫﺶ سﻌی شده است تا به بررسی تاﺛیر استفاده از دو

ﺿد عریانشدگی مانند آﻫﮏ ﻫیدراته میتواند در بهبود مقاومت مفید

نوع نانوماده بر حساسیت رﻃوبتی مﺨﻠوط آسفالت شیشهای و مﺨﻠوط
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آسفالت گرم متداول ﭘرداﺧته شود و عمﻠکرد این دو نوع مﺨﻠوط
آسفالتی و تاﺛیر دو نوع افزودنی نانو بر عمﻠکرد آنها در برابر ﺧرابی
رﻃوبتی مقایسه شود.

)(3

+ ∆G ijaAB

∆G ij = Γ ij − Γ i − Γ j = ∆G ij

aLW

a

ﻫمﭽنین ،روابﻂ بیان شده تنها به دو ماده محدود نمی شوند و
می توان آن را به بیﺶ از دو ماده تﻌمیﻢ داد .انرژی جدا شدگی قیر و

مهﻢترین اﻫداف این ﭘﮋوﻫﺶ عبارت است از:

سنگدانه در حﻀور آب مﻄابﻖ رابﻄه زیر به دست میآید.

 -ارزیابی عمﻠکرد مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای در برابر حساسیتﻫای

رﻃوبتی با استفاده از آزمایﺶ مکانیکی،
)(4
افزودنیهای ضد عریانشدگی نانو باعث شده است که خصوصیات رفتاری قیر تغییر کند و خصوصیات اسیدی قیر کاهش پیدا کند .این تغییر
 ارزیابی عمﻠکرد مﺨﻠوطﻫای آسفالت گرم در برابر حساسیتﻫایa
Wbsa
= = Γbw + Γ sw − Γbs
باعث چسبندگی بهتر بین قیر با شیشه خرد شده که خصوصیات اسیدی دارد ،میشود.
lw lw
lw lw
lw lw
+ −
رﻃوبتی با استفاده از آزمایﺶ مکانیکی،


2Γlw
w + 2 Γb Γ s − 2 Γb Γ w − 2 Γ s Γ w + 4 Γ wΓ w

) (5
+
−
−
−
+
+
+
−
−
+
 −2 Γ

 مقایسه عمﻠکرد مﺨﻠوط آسفالت شیشهای با مﺨﻠوط آسفالت گرم درw ( Γb + Γ s ) − 2 Γ w ( Γb + Γ s ) + 2 Γb Γ s + 2 Γb Γ s 


a
aLW
aAB
∆G ikj = Γ ij − Γ ik − Γ jk = ∆G ikj + ∆G ikj

حساسیتﻫای رﻃوبتی،
 2.1اهداف برابر
پژوهش

که در مﻌادله باﻻ؛  sمؤلفه مربوط به سنگدانه؛  bمؤلفه مربوط به قیر

 بررسی تﺄﺛیر استفاده از افزودنیﻫای نانو مواد مﻌدنی در کاﻫﺶ.[21مخلوط آسفالت
,18ای و
شیشه
آسفالت
رطوبتی
است ]
در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی تاثیر استفاده از دو نوع نانوماده بر حساسیتو w
مخلوط به آب
مؤلفه مربوط
ﺧرابیﻫای رﻃوبتی ﻫر دو نوع مﺨﻠوط آسفالتی،
گرم متداول پرداخته شود و عملکرد این دو نوع مخلوط آسفالتی و تاثیر دو نوع افزودنی نانو بر عملکرد آنها در برابر خرابی رطوبتی مقایسه
 بررسی تﺄﺛیر استفاده از افزودنیﻫای نانو مواد مﻌدنی بر روی اجزایشود.
 .3برنامه آزمایشگاهی
انرژی آزاد سﻄحی قیرﻫای ﭘایه ،و
 .3.1مﺼالﺢ مﺼرفی
مهمترین اهداف این پژوهش عبارت است از:
 بررسی تﺄﺛیر اﺻﻼح قیر با استفاده از افزودنیﻫای نانو مواد مﻌدنیمکانیکی،نوع سنگدانه شامﻞ سنﮓ آﻫﮏ ،گرانیت و
ﭘﮋوﻫﺶ ،از 3
▪ ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالت شیشهای در برابر حساسیتهای رطوبتی با استفادهدرازاین
آزمایش
بر روی ﭘارامتر انرژی آزاد ﭘیوستگی قیر و مقاومت مﺨﻠوطﻫای
مکانیکی،آب دوستی متفاوت )به ترتیﺐ ﺧاﺻیت بازی،
آزمایشبا درجه
کوارتزیت
انرژیبا استفاده از
رطوبتی
برابر باحساسی
گرم در
های آسفالت
مخلوط
▪ ارزیابی عملکرد
هایروش
ت از
استفاده
رﻃوبتی
حساسیتﻫای
برابر
آسفالتی در
(
اسیدی استفاده شده است تا بتوان تﺄﺛیر نوع سنگدانه ﻫایی
اسیدی و
رطوبتی،
▪ مقایسه عملکرد مخلوط آسفالت شیشهای با مخلوط آسفالت گرم در برابر حساسیتهای
آزاد سﻄحی.
آسفالتی،
▪ بررسی تأثیر استفاده از افزودنیهای نانو مواد معدنی در کاهش خرابیهای رطوبتیباهر
حساسیتﻫای رﻃوبتی مﺨتﻠﻒ را مورد ارزیابی
مخلوط و با
نوع مﺨتﻠﻒ
دوﻫای
کانی
قیر.های پایه ،و
ﺧﺼوﺻیات فیزیکی و شیمیایی این سنگدانهﻫا به ترتیﺐ در
سطحی داد
▪ بررسی تأثیر استفاده از افزودنیهای نانو مواد معدنی بر روی اجزای انرژی آزاد قرار
 .2تئوری انرژی آزاد سطحی
آسفالتی
مخلوطهای
مقاومت
پیوستگی 2قیر
▪ بررسی تأثیر اصالح قیر با استفاده از افزودنیهای نانو مواد معدنی بر روی پارامتر انرژی
است.
بندی سنگدانهﻫای
ﻫمﭽنین دانه
ارائهو شده
آزادﻫای  1و
جدول
مولکولی
نیروﻫای
اساس
کﻞ ﻫر
هایسﻄحی
حساسیتآزاد
در برابر انرژی
سطحی.
نوعآزاد
انرژی
مادهاز برروش
استفاده
رطوبتی با
مورد استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ دانهبندی میانی مﺨﻠوط آسفالت متراکﻢ
شامﻞ؛ الﻒ( جزء ﻏیر قﻄبی که به آن جزء لیفشیتز-
سه جزء
سﻄحی به
سطحی
آزاد
 .2تئوری انرژی
)دانهبندی شماره  3نشریه  (234است که حداکﺜر اندازه اسمی
وندروالز ) (LWیا جزء ﭘراکنده نیز گفته میشود ،ب( جزء اسیدی لوئیس
بندی که
دانه قطبی
این غیر
ﻫایجزء
الف)
انرژی آزاد سطحی کل هر ماده بر اساس نوع نیروهای مولکولی سطحی به سه جزء شامل؛
جزءمتر است.
لیفشیتز-این دانهبندی در
برابربه19آنمیﻠی
سنگدانه
و ج( جزء بازی لوئیس تقسیﻢ میشوند ] .[20انرژی آزاد سﻄحی مﻄابﻖ
است.شوند [ .]20انرژی آزاد سطحی
تقسیم می
لوئیس
وندروالز ( )LWیا جزء پراکنده نیز گفته میشود ،ب) جزء اسیدی لوئیس و ج) جزء بازی
ارائه شده
شکﻞ 1
با این تﺌوری برای ﻫمه مواد با استفاده از رابﻄه زیر تﻌیین میشود.
مطابق با این تئوری برای همه مواد با استفاده از رابطه زیر تعیین میشود.
از ﻃرفی دیگر ،در این ﭘﮋوﻫﺶ از دو نوع قیر با درجه نفوذﻫای -70
()1

)(1

ΓTotal = ΓLW + ΓAB = ΓLW + 2√Γ + Γ −

 60و  85-100استفاده گردیده است که ﺧﺼوﺻیات آنها در جدول 3

ارائه شده +
LW
است .Γمؤلفه اسیدی لوئیس و  Γ-مؤلفه بازی
مؤلفه اسیدی -بازی،
ΓAB
انرژی کل
سطحی
رابﻄه؛آزاد
ΓTotalاینانرژی
 Γمؤلفه LW
ΓTotal
قﻄبی،
قطبی،ﻏیر
غیر Γمؤلفه
آزاد،سﻄحی کﻞ،
که در این رابطه؛که در
در این ﭘﮋوﻫﺶ از دو نوع نانو ماده مﻌدنی شامﻞ نانو آﻫﮏ ﻫیدراته
لوئیس میباشد.
 ΓABمؤلفه اسیدی -بازی Γ+ ،مؤلفه اسیدی لوئیس و  Γ-مؤلفه بازی لوئیس
و نانو کربنات کﻠسیﻢ به منﻈور بهبود مقاومت مﺨﻠوطﻫای آسفالت
انرژی آزاد پیوستگی و چسبندگی را میتوان برحسب مؤلفههای قطبی و غیر قطبی بیان نمود.
ترتیبباشد.
به همین می
.
شیشهای و گرم در برابر ﺧرابیﻫای رﻃوبتی استفاده شده است ﻻزم
توان
ﭘیوستگی و
ﭼسبندگی را می c
cLW
به ﻫمین ترتیﺐ انرژی آزاد cAB
()2
 Gi = −2 i = Gi + Giبه ذکر است که مقدار  2درﺻد جرمی ﻫر یﮏ از این نانو مواد به منﻈور
برحسﺐ مؤلفهﻫای قﻄبی و ﻏیر قﻄبی بیان نمود.
()3
 Gija = ij − i −  j = GijaLW + GijaABاﺻﻼح قیرﻫای ﭘایه استفاده شده است .ﺧﺼوﺻیات فیزیکی ﻫر دو نانو
c
cLW
cAB
)(2
سنگدانهاز این دو ماده این
اﺻﻠیواستفاده
است .دلیﻞ
ارائه شده
مادهجدول
ماده در
می 2Γ i
=
توان−
=
+
شوندGو∆
محدود∆G
i
i
شدگی قیر
انرژی جدا
تعمیم4داد.
آن iراGبه∆بیش از دو
نمی
روابط بیان شده تنها به دو ماده
همچنین،

در حضور آب مطابق رابطه زیر به دست میآید.
()4

a
aLW
aAB
Gikj = ij − ik −  jk = Gikj + Gikj

2968

4

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  2965تا 2986
استفاده
سنگدانههای
فیزیکی سنگدانه
خصوصیاتفیزیکی
جدول :1.1خصوصیات
جدول
های مورد استفاده
Table 1. Physical properties of the aggregates used

حدود آیین نامه

کوارتزیت

سنگ آهک

گرانیت

2/48

2/59

2/61

حجمی

2/52

2/62

2/65

ظاهری

2/60

2/49

2/46

موثر

2/63

وزن مخصوص (ریزدانه)

2/57

2/60

2/61

2/65

ظاهری

2/48
2/44

2/56

موثر

2/62
2/55

وزن مخصوص (فیلر)

1 /7

0 /8

1 /2

حداکثر جذب آب

6

3

9

ذرات سوزنی و پولکی

حداکثر 30

26

بر اساس ترافیک

86

حداکثر 8

7

2 /8

وزن مخصوص (سنگدانه)

حجمی

2/58

2/49

استاندارد

آزمایش

حداکثر 15

27

19

89

حداکثر سایش لس آنجلس

91

2

درصد شکستگی

دوام در برابر سولفات سدیم

4

استفاده
سنگدانه مورد
نوعسنگدانه
سهنوع
شیمیاییسه
ترکیباتشیمیایی
جدول:2.2ترکیبات
جدول
مورد استفاده
Table 2. Chemical compounds of the three types of aggregates used

کوارتزیت

گرانیت

سنگ آهک

98

68/1

3 /8

6 /6

7 /1

13/7

16/2

2 /8

1 /4

0 /8
-

0/07

14/8
0 /8
2 /4

خواص

8 /8

0 /4
1 /2

51/3

100

60
40
20

100

1

10

حد باال

اندازه الک ()mm
حد انتخابی

0.1

حد پایین

شکل  .1دانهبندی سنگدانههای مورد استفاده
شکل  :1دانهبندی سنگدانههای مورد استفاده
Fig. 1. Gradation of aggregates used
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استفاده
مورد استفاده
قیرهای مورد
پایه قیرهای
خصوصیات پایه
 .3خصوصیات
جدول :3
جدول
Table 3. Basic characteristics of the bitumens used

ویژگی

چگالی در

درجه

125

نفوذ2

نقطه نرمی

شکل پذیری
4

3

افت وزنی

درجه اشتعال

%

5

درجه خلوص
7%

استاندارد
مقدار مجاز

-

60-70

49-56

حداقل 100

حداقل 232

-

-

60-70

1/02

66

51

105

262

0/75

99/5

مقدار مجاز

-

85-100

45-52

حداقل 100

حداقل 232

-

-

85-100

1/03

91

48

112

248

0/75

99/5
Specific Gravity

1

Penetration

2

Softening Point

3

Ductility

4

Flash Point

5

Loss of Heating

6

Solubility in Trichloroethylene

7

استفاده
مورداستفاده
مادهمورد
نانوماده
دو نانو
هردو
فیزیکیهر
خصوصیات فیزیکی
 .4خصوصیات
جدول :4
جدول
Table 4. Physical properties of both nanomaterials used

نانو آهک هیدراته

نانو کربنات کلسیم

خواص

مکعبی

مکعبی

شکل ذرات

هگزاگونال

کریستالی کلسیت

2/24

2 /5

1/1-1/5

شاخص انکساری

32 2

مساحت سطح ویژه (

60

0 /5 - 0 /6

0/53-0/54

0/75

0 /5

12/4

جرم مخصوص (

1/2-1/7

16

42

ساختار

میانگین اندازه ذرات (

جرم مخصوص حجمی(
درجه اسیدیته

8-10

)

)

)
)

درصد آب

Specific Gravity

1

بوده است که ﻫر دوی آنها در حالت فیﻠر توانستهاند حساسیت رﻃوبتی
مﺨﻠوطﻫای آسفالتی را کاﻫﺶ دﻫند زیرا باعﺚ افزایﺶ ﺧﺼوﺻیات

جایگزینی 10
در این ﭘﮋوﻫﺶ ،مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای از
2
Penetration

درﺻد ﺧرده شیشه به جای قسمت ریزدانه )ریزتر از الﮏ 3 4/75
میﻠیمتر
Softening Point

ﭼسبندگی ماستیﮏ و سنگدانهﻫای اسیدی میشوند که در این ﭘﮋوﻫﺶ

4
سنگدانه تهیه
و مانده روی الﮏ 0 /075میﻠیمتر( ﻫر یﮏ از سه نوع
Ductility

از آنها به عنوان اﺻﻼحکنندهی قیر استفاده شده است.

Flash Point
مﻄالﻌات ﭘیشین
شده است .درﺻد شیشه انتﺨاب شده بر اساس نتایﺞ
5
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6
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100
90
80

60
50
40

درصد عبوری ()%

70

30
20
10
1

10

0
0.01

0.1

قطر ذرات (میلیمتر)

شکل  .2نمودار دانهبندی خردهشیشه مورد استفاده در این پژوهش
شکل  :2نمودار دانهبندی خردهشیشه مورد استفاده در این پژوهش
Fig. 2. Particle size distribution of glass cullet used in this research

مورداستفاده
شیشهمورد
خردهشیشه
دهندهخرده
تشکیللدهنده
های تشکی
یهای
کانی
مشخصات کان
 .5مشخصات
جدول :5
استفاده
Table 5. Characteristics of the constituent minerals of glass used
خواص

خرده شیشه
70/50
1/ 2

2/ 6

16/3
2/ 9

5/7
بوده است ].[16 ,15

اسیدﻫای قوی و بازﻫا مقاومت کرده و تحت تاﺛیر ﺧورندگی واقﻊ نمی

شیشه ،مایﻌی است بسیار سرد شده و در حرارتی ﭘایین تر از نقـﻄه

شود ،به ﻫمین عـﻠت ﻇروف آزمایشگاﻫی را از آن میسازند .فقﻂ اسید

انﺠماد آن ،در حالت مایﻊ قـرار دارد و به ﻃور عمومی ،جسمی است

فﻠوئوریﮏ بر آن اﺛر داشته و شیشه را در ﺧود حﻞ میکند .حداکﺜر اندازه

شـفـاف که نور به ﺧوبی از آن عبور میکند و ﭘشت آن به وﺿوع قابﻞ رؤیت

ذرات شیشه مورد استفاده  4/75میﻠیمتر است  .دانهبندی ﺧردهشیشه

است .شیشه از نﻈر ساﺧتمان مولکولی در حالت جامد آرایﺶ مولکولی

مورد استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ در شکﻞ  2ارائه شده است.

نامنﻈﻢ دارد .در درجه حرارتﻫای باﻻ شیشه مﺜﻞ ﻫر مایﻊ دیگری رفتار
میکند .اما با کاﻫﺶ دما گرانروی آن به ﻃور ﻏـیر عادی افزایﺶ مییابد و

ﻫمﭽنین ،کانیﻫای تشکیﻞ دﻫنده ﺧرده شیشه مﺼرفی در این
مﻄالﻌه در جدول  5قابﻞ مشاﻫده است.

باعـﺚ میشود مولکولﻫا نتوانند در آرایشی که مورد نیاز بﻠور است ،قرار
گیرند .به این ترتیﺐ شیشه از نﻈر ساﺧتمان مولکولی مانند مایﻌات نامنﻈﻢ

 .3.2آماده سازی نمونه ﻫا

است ولی این ساﺧتمان ﻏـیر منﻈﻢ دیگر متحرك نیست .شیشه جسمی

در این ﭘﮋوﻫﺶ ،جهت ارزیابی ﭘتانسیﻞ حساسیت رﻃوبتی

سﺨت است که سﺨتی آن حدود  8میباشد و ﻫمه ﭼیز به جز الماس را

مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای و گرم 36 ،ترکیﺐ مﺨتﻠﻒ مﻄابﻖ با

ﺧﻂ میاندازد .وزن مﺨﺼوص شیشه  2/5گرم بر سانتی متر مکﻌﺐ بوده

جدول  6تهیه شده است .جهت آماده سازی این ترکیبات ،ﻫمان

و بسیار ترد و شکننده است .شیشه در مقابﻞ تمام مواد شیمیایی حتی

ﻃور که ﭘیﺶ تر نیز اشاره شد از سه نوع سنگدانه شامﻞ سنﮓ آﻫﮏ،
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شدهآسفالتی ساخته شده
مخلوطهای
ترکیبات مختلف
جدول :6
آسفالتی ساخته
مخلوطهای
جدول  .6ترکیبات مختلف

Table 6. Different compositions of asphalt mixtures made

سنگدانه

ترکیب

افزودنی

-

سنگ آهک

1

نانو کربنات کلسیم

-

سنگ آهک

3

نانو آهک هیدراته

-

(مخلوط آسفالت گرم)
نانو آهک هیدراته

خرده شیشه

قیر

سنگ آهک

-

نانو کربنات کلسیم

-

نانو آهک هیدراته

-

گرانیت
گرانیت
گرانیت

-

نانو کربنات کلسیم
نانو آهک هیدراته

-

85-100

-

85-100

نانو کربنات کلسیم

-

85-100

نانو آهک هیدراته

-

85-100

-

85-100

نانو کربنات کلسیم

-

85-100

نانو آهک هیدراته

-

85-100

-

85-100

-

85-100

نانو کربنات کلسیم

مخلوط آسفالت شیشهای

4
5
6

کوارتزیت

7

کوارتزیت

9

کوارتزیت

-

2

سنگ آهک
سنگ آهک
سنگ آهک
گرانیت
گرانیت
گرانیت

کوارتزیت
کوارتزیت
کوارتزیت

8
10
11
12
13
14
15
16

17
18

 10درصد

سنگ آهک

19

نانو کربنات کلسیم

 10درصد

سنگ آهک

21

نانو آهم هیدراته

 10درصد

نانو آهک هیدراته

سنگ آهک

 10درصد
 10درصد

نانو کربنات کلسیم

 10درصد

نانو آهک هیدراته

 10درصد

گرانیت
گرانیت
گرانیت

 10درصد

نانو کربنات کلسیم
نانو آهک هیدراته

 10درصد

85-100

 10درصد

85-100

نانو کربنات کلسیم

 10درصد

85-100

نانو آهک هیدراته

 10درصد

85-100

 10درصد

85-100

نانو کربنات کلسیم

 10درصد

85-100

نانو آهک هیدراته

 10درصد

85-100

 10درصد

85-100

 10درصد

85-100

نانو کربنات کلسیم
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22
23
24

کوارتزیت

25

کوارتزیت

27

کوارتزیت

 10درصد

20

سنگ آهک
سنگ آهک
سنگ آهک
گرانیت
گرانیت
گرانیت

کوارتزیت
کوارتزیت
کوارتزیت

26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
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گرانیت و کوارتزیت ،دو نوع قیر با درجه نفوذﻫای  60-70و ،85-100

نکته ﺿروری است که ﻃرح اﺧتﻼط فقﻂ در نمونه ﻫای کنترل )بدون

افزودنیﻫای ﺿد عریانشدگی نانو شامﻞ نانو آﻫﮏ ﻫیدراته و نانو کربنات

افزودنی( انﺠام شده است و در نمونه ﻫای حاوی افزودنی از درﺻد قیر

کﻠسیﻢ به عنوان اﺻﻼح کننده قیری ) 2درﺻد جرم قیر( و ﻫمﭽنین،

مشابه با نمونه کنترل استفاده شده است تا تفاوت در درﺻد قیر باعﺚ

ﺧرده شیشه ﺿایﻌاتی استفاده شده است .شایان ذکر است ،برای ﻫریﮏ

اشکال در تفسیر نتایﺞ نشود.

از  36ترکیﺐ ذکر شده ،سه نمونه برای شرایﻂ ﺧشﮏ و سه نمونه برای

درﺻد قیر بهینه بر اساس میانگین سه درﺻد قیر متناﻇر با حداکﺜر

شرایﻂ مرﻃوب تهیه شده و ﻫر نمونه با دو بار تکرار در این تحقیﻖ مورد

وزن مﺨﺼوص حقیقی ،حداکﺜر استقامت مارشال و درﺻد فﻀای ﺧالی

آزمایﺶ قرار گرفتهاند.

 4درﺻد تﻌیین شده است و سایر ﭘارامترﻫای ﻃرح اﺧتﻼط بر اساس این
درﺻد قیر با مقادیر آییننامه  234کنترل شده است.

 .3.3آزمایﺶﻫا
 3.3.3آزمایﺶ ﻻتمن اﺻﻼحشده )(AASHTO T283

 1.3.3اﺻﻼح قیر
به منﻈور اﺻﻼح قیر ابتدا  2گرم از نانوماده مورد نﻈر در  98گرم

برای انﺠام آزمایﺶ حساسیت رﻃوبتی به روش ﻻتمن اﺻﻼح شده

کروئوزن ریﺨته میشود .ترکیﺐ ایﺠاد شده با ﻫمزن مکانیکی با سرعت

برای ﻫر ترکیﺐ ،سه نمونه در شرایﻂ مرﻃوب و سه نمونه در شرایﻂ

 4000دور بر دقیقه به مدت  5دقیقه ﻫﻢ زده شده و سﭙس ترکیﺐ

ﺧشﮏ ساﺧته شده است .نمونهﻫا در این استاندارد دارای قﻄر و ارتفاع،

حاﺻﻞ در داﺧﻞ حمام التراسونیﮏ قرار میگیرد .حمام التراسونیﮏ

به ترتیﺐ  100میﻠیمتر و  63/5±2/5میﻠیمتر یا  150میﻠیمتر و

باشد.

 95±5میباشد .از ﻃرفی ،نمونهﻫا باید به نحوی متراکﻢ شوند که

دستگاه متﺼﻞ به این ﻇرف امواج فراﺻوت ایﺠاد میکند .یکی از موارد

درﺻد ﻫوای بین آنﻫا  7±0/5درﺻد باشد که در این مﻄالﻌه نمونهﻫا با

استفاده از محﺼوﻻت حمام التراسونیﮏ ﭘﺨﺶ ذرات داﺧﻞ محﻠول و در

استفاده از دستگاه ﭼکﺶ مارشال ساﺧته شدهاند .ﭘس از متراکﻢ نمودن

نتیﺠه یکنواﺧت شدن محﻠول مورد نﻈر می باشد .این امواج می توانند

نمونه ﻫا ،قﻄر ،ارتفاع و وزن آنﻫا اندازه گیری میشود .در ادامه وزن

ﭘیوندﻫای بین تکه ﻫای کﻠوﺧه شده را بشکنند و باعﺚ افزایﺶ کیفیت

مﺨﺼوص حﺠمی و حداکﺜر اندازه گیری شده و بر اساس آنﻫا حﺠﻢ

محﻠول شود 100 .گرم از ترکیﺐ ایﺠاد شده با  98گرم قیر در دمای

نمونه و میزان حﺠﻢ حفرات ﻫوا اندازهگیری میشوند .در نهایت ،سه

 150-160درجه سانتیگراد با ﻫمزن دور باﻻ با سرعت ﭼرﺧشی 8000

نمونه از ﻫر گروه در شرایﻂ ﺧشﮏ باقی میماند و سه نمونه از ﻫر ترکیﺐ

دور بر دقیقه مﺨﻠوط میشود .دمای تبﺨیر ماده کروئوزن حدود 140

به شرایﻂ مرﻃوب برده میشود .برای تحت شرایﻂ مرﻃوب قرار دادن

درجه سانتیگراد است .عمﻠیات اﺧتﻼط ادامه ﭘیدا میکند و در بازهﻫای

نمونه ﻫا ،ابتدا آنﻫا را به وسیﻠه شرایﻂ ﺧﻸ نسبی )فشار مﻄﻠﻖ
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زمانی یﮏ دقیقه وزن ﻇرف اندازهگیری میشود .اﺧتﻼط آنقدر ادامه

 13کیﻠو ﭘاسکال( به مدت ﭘنﺞ دقیقه اشباع مینمایند .سﭙس ،به مدت

ﭘیدا میکند که ماده کروئوزن به ﺻورت کامﻞ تبﺨیر شده و وزن قیر

 5-10دقیقه در حالت مستﻐرق و بدون شرایﻂ ﺧﻸ نگهداری میشوند.

و نانوماده به  100گرم برسد .از ﻫمزن دور باﻻ با حداکﺜر توان سرعت

درﺻد اشباع نمونه باید بین  70تا  80درﺻد شود ..سﭙس ،نمونهﻫا در

ﭼرﺧشی  14000دور بر دقیقه استفاده شده است .با توجه به اینکه

داﺧﻞ کیسهﻫای ﭘﻼستیکی قرار داده شده و ده میﻠی گرم آب داﺧﻞ آن

زمان و دمای اﺧتﻼط قیر ممکن است باعﺚ مقداری ﭘیرشدگی در

قرار داده شده و درب کیسه بسته میشود .سﭙس ،کیسهﻫا درون فریزر

قیرﻫای اﺻﻼحشده شود ،لﺬا این فرآیند بر روی قیرﻫای ﭘایه نیز انﺠام

در دمای  -18درجه سانتیگراد به مدت  16ساعت نگهداری میشوند.

شده است.

نمونهﻫا را در حمام آب گرم با دمای  60درجه سانتیگراد قرار داده

در واقﻊ یﮏ ﻇرف فﻠزی است که مقداری آب داﺧﻞ آن می

میشود که  24ساعت در این دما باقی بمانند .در نهایت ،نمونهﻫا به
 .3.3.2ﻃرح اﺧتﻼط

دمای اتاق ) 25درجه سانتیگراد( آورده میشوند و  24ساعت در این

برای ﻃرح اﺧتﻼط مﺨﻠوط ﻫای آسفالتی از روش مارشال بر اساس

دما باقی میمانند .این نمونهﻫا را نمونهﻫای مرﻃوب مینامند .در نتیﺠه،

دستورالﻌمﻞ نشریه  MS-2انستیتو اسفالت استفاده شده است .ذکر این

نمونهﻫای ﺧشﮏ و مرﻃوب تحت آزمایﺶ مقاومت کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ
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صفحه ویلهلمی
روش صفحه
در روش
آزمایش در
های آزمایش
مایععهای
آزاد سطحی
انرژی آزاد
های انرژی
مؤلفهههای
جدول :7
جدول
ویلهلمی
سطحی مای
 .7مؤلف
Table 7. Components of surface free energy of test liquids in Wilhelmy plate method
مؤلفههای انرژی آزاد سطحی (

اسیدی

بازی

قطبی

25/5

25/5

51

21/8

2/28

39/6

19

39

3/92

30

57/4

غیر قطبی

34

قرار میگیرند که در این آزمایﺶ بارگﺬاری با نرخ  5/08سانتی متر
) 2اینﭻ( بر دقیقه انﺠام میشود تا لحﻈهای که نمونه گسیﺨته

شود.

)

کل

مایع آزمایش

72/8

آب

58

فرمامید

64

گلیسرول

 .3.3.4اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سﻄحی قیر
در این قسمت سﻌی شده است تا مراحﻞ انﺠام آزمایﺶ اندازهگیری

با استفاده از رابﻄه 6مقدار مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ برای ﻫر شﺶ

مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی قیر به ﺻورت تشریحی آورده شود:

نمونه ﺧشﮏ و مرﻃوب ساﺧته شده برای ﻫر ترکیﺐ مﺨﻠوط آسفالتی

 -1انتﺨاب سه مایﻊ آزمایﺶ مناسﺐ که مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی

به دست میآید.
)(6

tπ d

در رابﻄه باﻻ؛

ITS

ITS = 2000F

مقدار مقاومت کشﺶ ﻏیر مستقیﻢ

)F ،(kPa

مقدار نیروی لحﻈه گسیﺨتگی ) t ،(Nﺿﺨامت نمونه آسفالتی ) (mmو
 dقﻄر نمونه آسفالتی ) (mmمیباشد.

میانگین مقاومت کشﺶ ﻏیر مستقیﻢ برای نمونهﻫای ﺧشﮏ )سه
نمونه( و مرﻃوب )سه نمونه( به ﺻورت جداگانه محاسبه

میشود.

حساسیت رﻃوبتی یا ﭘتانسیﻞ عریانشدگی نمونهﻫای آسفالتی با
نسبت میانگین مقاومت کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ نمونهﻫای مرﻃوب به
ﺧشﮏ )برحسﺐ درﺻد( ﻃبﻖ رابﻄه  7تﻌیین میشود.
 ITS wet


 ×100
ITS
dry



)(7

که در این رابﻄه؛

TSR

انرژی آزاد سﻄحی این سه ماده مﻄابﻖ جدول  7میباشد.

 -2برای ﻫر نوع قیر 12 ،ﺻفحه نازك شیشهای آماده

میشود.

ابﻌاد این ﺻفحات  0/15*24*50میﻠیمتر است .ابتدا باید ﺻفحات
شیشهای را با تولوئن و سﭙس استون شست .سﭙس به مدت  20دقیقه
در محﻠول  NaOHقرار داد .بﻌد از شستشو ،باید روی ﺻفحه را آب
گرفت و ﺧشﮏ کرد.

 -3در این مرحﻠه ﻏشای نازکی از قیر بر روی ﺻفحه شیشهای ﭘوشﺶ
داده میشود .ابتدا باید قیر را در گرم ﺧانه تا دمای  90-135درجه

شیشهای را در ﻇرف قیر ذوب شده تا  15میﻠیمتر )از بﻌد 50
TSR
=

نسبت مقاومت کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ )،(%

) (kPaو  ITSdryمیانگین مقدار مقاومت کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ نمونهﻫای
ﺧشﮏ

تحقیقات مﺨتﻠﻒ بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .مؤلفهﻫای

سانتیگراد )بر اساس گرانروی قیر مورد استفاده( گرم کرد .ﺻفحه

 ITSwetمیانگین مقدار مقاومت کشﺶ ﻏیرمستقیﻢ نمونهﻫای مرﻃوب
)(kPa

آنها مﻌﻠوم باشد .به ﻃور مﻌمول فرمامید ،گﻠیسرول و آب مقﻄر در

میباشد .در این ﭘﮋوﻫﺶ ،به منﻈور بررسی دقیﻖ تر

عمﻠکرد مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای و گرم در برابر حساسیتﻫای

میﻠیمتری( فرو میبرند.

 -4ﺻفحه شیشهای در داﺧﻞ گرم ﺧانه آن را آویزان میکنند .اجازه
داده میشود تا مقدار قیر اﺿافی از روی ﺻفحه شیشهای به ﭘایین
بﭽکد تا بر روی ﺻفحه شیشهای فقﻂ ﻏشای نازکی از قیر باقی بماند.

ﺻفحه شیشهای آﻏشته به قیر را بر عکس کرده تا ﭘس از مدتی ﺻفحه
ﻫمواری از قیر به دست آید .در این حالت در حدود  10میﻠیمتر

رﻃوبتی و ﻫمﭽنین اﺛر افزودنیﻫای ﺿد عریانشدگی بر روی عمﻠکرد

باﻻیی ﺻفحه آﻏشته به قیر ﺧواﻫد بود .ابﻌاد قسمتی از ﺻفحه که

این مﺨﻠوطﻫا یﮏ ،سه و ﭘنﺞ سیکﻞ یﺦ-ذوب به نمونهﻫای آسفالتی

توسﻂ قیر ﭘوشﺶ داده شده است ،اندازهگیری میشود و نمونه را به

اعمالشده است.

مدت  24ساعت در دسیکاتور قرار میدﻫند.
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ﻫنگامی که ﺻفحه آﻏشته به قیر در یﮏ مایﻊ ﻏوﻃهور میشود
رابﻄهی ) (8به رابﻄهی ) (9تبدیﻞ میشود:
)(9

=
F W plate + Wasphalt − Vim .ρl .g − (V − Vim ).ρ air .g − Pt Γ L cos θ

که در این رابﻄه Pt ،محیﻂ ﺻفحه آﻏشته به قیر،

ΓL

انرژی آزاد

سﻄحی کﻞ مایﻊ θ ،زاویه تماس دینامیکی بین قیر و مایﻊ آزمایﺶVim ،

حﺠﻢ قسمت ﻏوﻃهور ﺻفحه آﻏشته به قیر V ،حﺠﻢ کﻞ ﺻفحه قیری و
 ρLوزن مﺨﺼوص مایﻊ.
با ترکیﺐ دو رابﻄهی باﻻ ،رابﻄهی ) (10به دست میآید:

∆F = Pt Γ L cos θ − Vim .ρ L .g + Vim .ρ air .g

)(10

با نوشتن دوباره رابﻄهی ) (10بر حسﺐ مﺠهول زاویه تماس ﻫمه
مﺠهوﻻت سمت راست تساوی را میتوان با استفاده از آزمایﺶ ﺻفحه
وری صفحه آغشته به قیر و خارج کردن آن.
غوطههوری
شکل .3
 .3غوط
Fig. 3. Immersion of the screen impregnated with bitumen
and removing it

 -5سﭙس با استفاده از روش ﺻفحه ویﻠ ِهﻠمیمقدار زاویه تماس
قیر مورد نﻈر در ﻫر سه مایﻊ آزمایﺶ اندازهگیری میشود .برای
اندازهگیری زاویه تماس بین قیر مورد نﻈر و ﻫر یﮏ از مایﻊﻫای
آزمایﺶ حداقﻞ  4تکرار ﻻزم است .ﻫر ﺻفحه فقﻂ یﮏ بار باید مورد
استفاده قرار گیرد .ﻫمﭽنین از ﻫر بار انﺠام آزمایﺶ باید نمونه مایﻊ

ویﻠ ِهﻠمیبه دست آورد.
)(11

بر اساس رابﻄهی  Young-Dupreو با فرض اینکه تﻌادل فشار ﻏشا
برای قیر قابﻞ اﻏماض است ،رابﻄهی ) (12به دست میآید:
)(12

را نیز دور ریﺨت زیرا ﻏوﻃهوری قیر در داﺧﻞ مایﻊ ممکن است دﭼار
تﻐییر در ﺧواص آن شود .شکﻞ  3به ﻃور شماتیﮏ نحوه انﺠام آزمایﺶ
ﺻفحه ویﻠ ِهﻠمی را نشان میدﻫد.

 -6با اندازهگیری زاویه تماس بین قیر مورد نﻈر و سه مایﻊ آزمایﺶ،
با استفاده از روابﻄی که در ادامه شرح داده شده است و تشکیﻞ سه
رابﻄه ،سه مﺠهول مورد نﻈر )مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی قیر( به
دست میآید.

ﻫنگامی که یﮏ ﺻفحه در ﻫوا مﻌﻠﻖ باشد ،رابﻄه )پ (6-3برای
تﻌیین میزان نیروی ﻻزم برای نگهداشتن آن در وﺿﻌیت تﻌادل به کار
میرود:
)(8

F =W plate + Wasphalt − V .ρ air .g

که در این رابﻄه F،نیروی ﻻزم برای ﺛابت نگهداشتن ﺻفحهWplate ،

وزن ﺻفحه فﻠزی Wasphalt،وزن قیر V،حﺠﻢ ﺻفحه قیری g ،شتاب جاذبه

∆F + Vim ( ρ L − ρ air ) g
Pt Γ L

= cos θ

=Γ L (1 + cos θ
) 2( Γ SLW Γ LW
) + Γ +S Γ −L + Γ −S Γ +L
L

که در این رابﻄهΓLiLW،و ΓLi+و ΓLi-مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی مایﻊ
مورد استفاده ،وΓSLWو ΓS+و ΓS-مولفهﻫا انرژی آزاد سﻄحی قیر میباشند.

ﻫمانﻄور که ﭘیشتر گفته شد ،ﭘارامتر زاویه تماس ) (θدر رابﻄهی
) (12را میتوان از آزمایﺶ ﺻفحه ویﻠ ِهﻠمی به دست آورد.

برای به دست آوردن مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی قیر ،شبیه آنﭽه
برای به دست آوردن مولفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی سنگدانهﻫا گفته
شد ،نیاز به داشتن حداقﻞ  3مایﻊ آزمایﺶ است .رابﻄهی ) (12برای
قیر مورد نﻈر برای ﻫر سه مایﻊ آزمایﺶ مورد نﻈر انﺠام میشود و یﮏ
سیستﻢ سه رابﻄه برای به دست آوردن سه جز انرژی آزاد سﻄحی )سه
مﺠهول( مورد استفاده قرار میگیرد].[22

 .4نتایج و بحث
 .4.1آزمایﺶ ﻻتمن اﺻﻼح شده
نتایﺞ آزمایﺶ مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ ) (ITSبرای نمونهﻫای

محﻠی و ρوزن مﺨﺼوص ﻫوا است.
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شکل  .5مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  85-100در شرایط خشک
خشک
tensileشرایط
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ساخته
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ساﺧته شده با قیرﻫای  60-70و  85-100در شرایﻂ ﺧشﮏ به ترتیﺐ

توجه به نتایﺞ میتوان گفت که در شرایﻂ ﺧشﮏ مﺨﻠوطﻫای آسفالت

در شکﻞﻫای  4و  5ارائه شده است .ﻫمان ﻃور که از دادهﻫای ارائه

شیشهای عمﻠکرد بهتری را نسبت به مﺨﻠوطﻫای آسفالت گرم از ﺧود

شده در شکﻞ  4مشﺨﺺ است اﺿافه کردن ﻫر دو افزودنی نانو آﻫﮏ

نشان دادهاند .دلیﻞ اﺻﻠی این موﺿوع را میتوان به افزایﺶ نیروی قفﻞ

ﻫیدراته و نانو کربنات کﻠسیﻢ باعﺚ افزایﺶ در میزان مقاومت کششی

و بست سنگدانهای بهتر در مﺨﻠوط آسفالتی شیشهای نسبت به مﺨﻠوط

ﻏیرمستقیﻢ نمونهﻫای ساﺧته شده با ﻫر سه نوع سنگدانه سنﮓ آﻫﮏ،

آسفالت بدون شیشه دانست که باعﺚ بهبود افزایﺶ مقاومت مﺨﻠوط

گرانیت و کوارتزیت ﻫﻢ در مﺨﻠوطﻫای آسفالت گرم و ﻫﻢ در مﺨﻠوطﻫای

آسفالتی در برابر گسیﺨتگی شده است .با مقایسه نتایﺞ مقاومت کششی

آسفالت شیشهای شده است .اگر ﭼه ﭼسبندگی بین قیر و سنگدانه

نمونهﻫای ساﺧته شده با ﻫر دو نوع قیر ،میتوان دریافت که قیرﻫای با

شیشهای در مقایسه با سنگدانه اﺻﻠی کمتر است و این موﺿوع میتواند

درجه نفوذ کمتر ) (60-70نسبت به قیرﻫای با درجه نفوذ بیشتر )-100

باعﺚ کاﻫﺶ مقاومت مﺨﻠوط آسفالتی در برابر بارگﺬاری شود اما با

 (85مقاومت بهتری در برابر بارگﺬاری در شرایﻂ ﺧشﮏ در ﻫر دو نوع
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ﻏیرمستقیﻢ در برابر رﻃوبت مواجه شدهاند که نشان دﻫنده عمﻠکرد

مﺨﻠوط آسفالتی از ﺧود نشان دادهاند.
ﻏیرمستقیﻢ)(ITS

ﺿﻌیﻒ مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای نسبت به مﺨﻠوطﻫای آسفالت

نمونهﻫای ساﺧته شده با قیرﻫای  60-70و  85-100در شرایﻂ مرﻃوب

گرم در شرایﻂ مرﻃوب میباشد .عﻼوه بر این ،با توجه به دادهﻫای ارائه

تحت یﮏ ،سه و ﭘنﺞ دوره سیکﻞ یﺦ-ذوب به ترتیﺐ در شکﻞﻫای 6

شده مشاﻫده میشود که عمﻠکرد نمونهﻫای شیشهای و گرم ساﺧته

تا  11نشان داده شده است .ﻫمان ﻃور که از شکﻞﻫای  8 ،6و 10

شده با سنگدانه کوارتزیت در شرایﻂ مرﻃوب به نحو قابﻞ توجهی از

مشﺨﺺ است ،نمونهﻫای آسفالت شیشهای ساﺧته شده با ﻫر سه نوع

سنگدانهﻫای گرانیت و سنﮓ آﻫﮏ ﺿﻌیﻒ تر بوده است که این مﻄﻠﺐ

سنگدانه سنﮓ آﻫﮏ ،گرانیت و کوارتزیت با کاﻫﺶ مقاومت کششی

با توجه به میﻞ آب دوستی کانیﻫای تشکیﻞ دﻫنده این سنگدانه و

مشابه با شرایﻂ ﺧشﮏ ،نتایﺞ مقاومت کششی
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شکل  .6مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  60-70تحت شرایط مرطوب با یک دوره سیکل یخ – ذوب
یخ – ذوب
strengthسیکل
) (ITSیک دوره
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شکل  .7مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  85-100تحت شرایط مرطوب با یک دوره سیکل یخ – ذوب
یخ – ذوب
strengthسیکل
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Fig. 7. Indirect
tensile
شرایط of
specimens
made
85-100
under
wet )conditions
with
an ice-melting
cycle period
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شکل  .8مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  60-70تحت شرایط مرطوب با سه دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :8مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساخته شده با قیر  60-70تحت شرایط مرطوب با سه دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 8. Indirect tensile strength (ITS) of specimens made of AC 60-70 under wet conditions with three ice-thaw cycles
700

500
400
300
200

100
کوارتزیت حاوی  10گرانیت حاوی  10سنگ آهک حاوی
 10درصد شیشه
درصد شیشه
درصد شیشه
اصالح شده با نانو کربنات کلسیم

کوارتزیت

گرانیت

اصالح شده با نانو آهک هیدراته

سنگ آهک

)Indirect Tensile Strength (Kpa

600

0

پایه

شکل  .9مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  85-100تحت شرایط مرطوب با سه دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :9مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساخته شده با قیر  85-100تحت شرایط مرطوب با سه دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 9. Indirect tensile strength (ITS) of specimens made of AC 60-70 under wet conditions with three ice-melting cycles
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شکل  .10مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  60-70تحت شرایط مرطوب با پنج دوره
شکل  :10مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساخته شده با قیر  60-70تحت شرایط مرطوب با پنج دوره سیکل یخ –
Fig. 10. Indirect tensile strength (ITS) of specimens made of AC 60-70 under wet conditions with five ice-thaw cycles
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شکل  .11مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساختهشده با قیر  85-100تحت شرایط مرطوب با پنج دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :11مقاومت کششی غیرمستقیم ( )ITSنمونههای ساخته شده با قیر  85-100تحت شرایط مرطوب با پنج دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 11. Indirect tensile strength (ITS) of samples made of AC 60-70 under wet conditions with five ice-thaw cycles

ﻫمﭽنین مقاومت در شرایﻂ ﺧشﮏ نمونهﻫای ساﺧته شده با این نوع

کربنات کﻠسیﻢ را سست کرده و در نتیﺠه گاز دی اکسید کربن یا فرمول

سنگدانه قابﻞ ﭘیﺶ بینی بود .نتیﺠه دیگری که از شکﻞﻫای میتوان

 CO2از آن جدا شده و وارد جو میشود .محﺼول نهایی ﻫمان آﻫﮏ

دریافت این است که نرخ کاﻫﺶ مقاومت کششی نمونهﻫای ساﺧته

میباشد که ساﺧتار مﻌدنیتری نسبت به کربنات کﻠسیﻢ دارد زیرا بﺨﺶ

شده با ﻫر سه نوع سنگدانه در ﻫر دو مﺨﻠوط آسفالت شیشهای و گرم با

عمده آن کانی  Caاست که ﺧﺼوﺻیات بازی قوی دارد که میتواند برای

افزایﺶ تﻌداد سیکﻞﻫای یﺦ-ذوب افزایﺶ بیشتری مییابد که این افت

ایﺠاد بهبود ﭼسبندگی با قیر که یﮏ ماده ذاتا اسیدی است ،موﺛر باشد.

مقاومت میتواند به عﻠت از دست رفتن ﭼسبندگی مﺨﻠوط یا ﭘیوستگی

این ماده ﻫنگامی که به ﺻورت ﻫیدراته در آید ،میﻞ به ترکیﺐ با آب در

قیر ناشی از حﻀور بیشتر نمونهﻫا در مﻌرض رﻃوبت باشد .از ﻃرفی

آن به شدت کاﻫﺶ یافته و ﺧﺼوﺻیات بازی قوی ﭘیدا میکند .کربنات

دیگر ،استفاده از ﻫر دو افزودنی ﺿد عریانشدگی نانو آﻫﮏ ﻫیدراته

کﻠسیﻢ به عﻠت کربناتی که در ساﺧتار ﺧود دارد ،تمایﻞ بیشتری به

و نانو کربنات کﻠسیﻢ در ﻫمه نمونهﻫای ساﺧته شده با قیر  60-70و

ترکیﺐ با آب دارد .این در حالیست که آﻫﮏ ﻫیدراته در حالت ﭘایدارتری

سه نوع سنگدانه سنﮓ آﻫﮏ ،گرانیت و کوارتزیت باعﺚ بهبود قابﻞ

قرار دارد و میﻞ به ترکیﺐ با آب در این ماده بسیار ﭘایین است.

مﻼحﻈه در مقاومت کششی ﻫﻢ در مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای و

شکﻞﻫای  9 ،7و  11نیز به بیان نتایﺞ مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ

ﻫﻢ مﺨﻠوطﻫای آسفالت گرم در شرایﻂ مرﻃوب شده است که از بین

در شرایﻂ مرﻃوب در نمونهﻫای ساﺧته شده با قیر  85-100ﭘرداﺧته

این دو نوع افزودنی ،تﺄﺛیر افزایﺶ مقاومت در ﻫمه نمونهﻫا توسﻂ نانو

است .نتایﺞ ارائه شده در مورد روند مقاومتی در نمونهﻫای ﭘایه )بدون

آﻫﮏ ﻫیدراته مشهودتر است .دلیﻞ اﺻﻠی این موﺿوع را میتوان در

افزودنی( و اﺻﻼحشده ساﺧته شده با این قیر مشابه با قیر  70-60است.

ویﮋگیﻫای شیمیایی این دو ماده دانست زیرا از نﻈر ﻇاﻫر و ﺧﺼوﺻیات

این نتایﺞ نشان میدﻫد که نمونهﻫای آسفالت شیشهای عمﻠکرد ﺿﻌیﻒ

فیزیکی بسیار به یکدیگر شبیه ﻫستند .کربنات کﻠسیﻢ ﻫمانگونه که از

تری را نسبت به نمونهﻫای آسفالت گرم در شرایﻂ مرﻃوب داشته است.

CaCO3

ﻫمﭽنین ،نمونهﻫای ساﺧته شده با سنگدانهﻫای کوارتزیتی و سنﮓ

تشکیﻞ شده است .در حالیکه در تولید آﻫﮏ ﺧالﺺ ،یون کربنات با

آﻫﮏ به ترتیﺐ ﺿﻌیﻒترینو ﭘایدارترین عمﻠکرد در برابر بارگﺬاری بر

فرمول  CO3باید از ترکیﺐ حﺬف شود .به این منﻈور سنﮓ کربنات

روی نمونهﻫای آسفالت شیشهای و گرم در شرایﻂ مرﻃوب را داشته

کﻠسیﻢ که سنﮓ آﻫﮏ نیز نامیده میشود ،را باید توسﻂ یﮏ فرآیند

است .ﻫمﭽنین ،استفاده از ﻫر دو نانو ماده مﻌدنی باعﺚ افزایﺶ قابﻞ

تﺼفیه ﺧالﺺسازی نمود .عامﻞ اﺻﻠی این فرآیند حرارت است .حرارت

مﻼحﻈه مقاومت ﻫمه نمونهﻫا در شرایﻂ مرﻃوب شده است .درنهایت،

زیاد )بیﺶ از ﻫزار درجه سانتیگراد( میتواند ﭘیوند اجزاء تشکیﻞدﻫنده

بر اساس شکﻞﻫای  6تا  11میتوان دریافت که قیر  60-70عمﻠکرد

نام آن مشﺨﺺ است ،از یونﻫای کربنات و کﻠسیﻢ با فرمول
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بهتری در مقایسه با قیر  85-100در مقاومت مﺨﻠوطﻫای آسفالت

را نشان میدﻫد .با توجه به این نمودارﻫا ،ﻫمان ﻃور که برای مقادیر

شیشهای و گرم در شرایﻂ مرﻃوب داشته است.

مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ ) (ITSاشاره شد ،نسبت مقاومت کششی

استفاده از افزودنیﻫای نانو با توجه به ﺧﺼوﺻیات بازی بیشتری

ﻏیرمستقیﻢ ) (TSRنمونهﻫای شیشهای و مﻌمولی نیز با افزایﺶ تﻌداد

که نسبت به قیر دارند ،باعﺚ افزایﺶ ﺧﺼوﺻیات بازی قیرﻫای اﺻﻼح

سیکﻞﻫای یﺦ-ذوب کاﻫﺶ یافته است .ﻫمﭽنین ،مقادیر این نسبت

شده می شود .این موﺿوع باعﺚ افزایﺶ ﭼسبندگی بین سنگدانه ﻫای

برای مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای کمتر از مﺨﻠوط آسفالت گرم بوده

اسیدی مانند گرانیت و کوارتزیت با قیر که ﺧﺼوﺻیات بازی بیشتری

است که نشان دﻫنده مقاومت کمتر این نوع مﺨﻠوطﻫا در شرایﻂ مرﻃوب

ﭘیدا کرده است ،می شود .از اینرو می توان گفت استفاده از افزودنی ﻫای

میباشد .به عﻼوه ،نمونهﻫای ساﺧته شده با قیر  60-70عمﻠکرد بهتری

بازی باعﺚ بهبود ﭼسبندگی و افزایﺶ مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ در

نسبت به نمونهﻫای ساﺧته شده با قیر  85-100از ﺧود نشان دادهاند .از

شرایﻂ مرﻃوب شده است.

ﻃرف دیگر ،بر اساس نتایﺞ مشاﻫده میشود که استفاده از افزودنیﻫای

شکﻞﻫای  12تا  17نتایﺞ این شاﺧﺺ را برای مﺨﻠوطﻫای آسفالت

ﺿد عریانشدگی نانو آﻫﮏ ﻫیدراته و نانو کربنات کﻠسیﻢ باعﺚ افزایﺶ

شیشهای و گرم ساﺧته شده با دو نوع قیر مورد استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ

مقادیر این نسبت و به تبﻊ بهبود مقاومت نمونهﻫای ساﺧته شده با ﻫر
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شکل  .12نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساخته شده با قیر  60-70تحت یک دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :12نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساخته شده با قیر  60-70تحت یک دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 12. Indirect tensile strength ratio (TSR) of specimens made with AC 60-70 under an ice-melting cycle period

اصالح شده با نانو کربنات کلسیم

اصالح شده با نانو هیدراته

)Tensile strength ratio (%

کوارتزیت حاوی 10
درصد شیشه

کوارتزیت

گرانیت حاوی 10
درصد شیشه

گرانیت

سنگ آهک حاوی
 10درصد شیشه

سنگ آهک

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

پایه

شکل  .13نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساختهشده با قیر  85-100تحت یک دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :13نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساخته شده با قیر  85-100تحت یک دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 13. Indirect tensile strength ratio (TSR) of samples made with AC 60-70 under an ice-melting cycle period

2980

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  2965تا 2986

اصالح شده با نانو کربنات کلسیم

سنگ آهک حاوی
 10درصد شیشه

اصالح شده با نانو آهک هیدراته

)Tensile strength ratio (%

کوارتزیت حاوی
 10درصد شیشه

کوارتزیت

گرانیت حاوی 10
درصد شیشه

گرانیت

سنگ آهک

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

پایه

شکل  .14نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساختهشده با قیر  60-70تحت سه دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :14نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساخته شده با قیر  60-70تحت سه دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 14. Indirect tensile strength ratio (TSR) of samples made with AC 60-70 under three ice-melting cycle periods
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شکل  .15نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساختهشده با قیر  85-100تحت سه دوره سیکل یخ – ذوب
شکل  :15نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم ( )TSRنمونههای ساخته شده با قیر  85-100تحت سه دوره سیکل یخ – ذوب
Fig. 15. Indirect tensile strength ratio (TSR) of samples made with AC 85-100 under three periods of ice-melting cycle
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Fig. 16. Indirect tensile strength ratio (TSR) of samples made with AC 60-70 under five ice-melting cycle periods
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Fig. 17. Indirect tensile strength ratio (TSR) of samples made with AC 60-70 under five ice-melting cycle periods

جدول  :8زاویه تماس بین قیر و مایعات آزمایش

جدول  .8زاویه تماس بین قیر و مایعات آزمایش
Table 8. Contact angle between bitumen and test liquids

زاویه تماس (درجه)

فرمامید

گلیسرول

75/52

89/70

74/67

90/29

77/1

73/93
77/19
73/70

91/79
89/41
90/52
88/61

نوع قیر

آب

102/12

قیر 60-70

100/13

قیر  60-70اصالح شده با نانو کربنات کلسیم

104/42

قیر  85-100اصالح شده با نانو آهک هیدراته

101/16

100/89
99/37

قیر  60-70اصالح شده با نانو آهک هیدراته
قیر 85-100

قیر  85-100اصالح شده با نانو کربنات کلسیم

سه نوع سنگدانه ﻫﻢ در مﺨﻠوطﻫای آسفالت شیشهای و ﻫﻢ مﺨﻠوطﻫای

بدین مﻌناست که سیستﻢ قیر-سنگدانه در شرایﻂ متﻌادل تری از نﻈر

آسفالت گرم نسبت به نمونهﻫای کنترل شده است .برای ﻫر دو نوع قیر

ترمودینامیﮏ قرار گرفته است و میﻞ به عریان شدگی کاﻫﺶ یافته

مقادیر این نسبت برای سنگدانهﻫای آﻫکی ﭘایه و اﺻﻼح شده بیشتر

است .این موﺿوع باعﺚ می شود تا حساسیت رﻃوبتی در مﺨﻠوط ﻫای

است .به عبارتی سنگدانه آﻫکی بیشترین مقاومت را در برابر ﺧرابی

آسفالتی اﺻﻼح شده کاﻫﺶ یابد.

رﻃوبتی از ﺧود نشان داده اند و سنگدانه کوارتزیتی کمترین میزان
مقاومت در برابر رﻃوبت را دارا ﻫستند .درنهایت ،در تکمیﻞ نتایﺞ به

 .4.2انرژی آزاد سﻄحی

دست آمده از آزمایﺶ ﻻتمن اﺻﻼح شده میتوان گفت که مﺨﻠوطﻫای

در این ﭘﮋوﻫﺶ ،برای محاسبه انرژی آزاد سﻄحی قیر از روش

آسفالت شیشهای با وجود این که در برابر رﻃوبت دﭼار افت مقاومت

ﺻفحه ویﻠهﻠمی استفاده شده است .نتایﺞ زاویه تماس اندازه گیری شده

میشوند ولی میتوان با استفاده از افزودنیﻫای ﺿد عریانشدگی که

برای سه مایﻊ آزمایﺶ با دو نوع قیر ﭘایه و دو نوع قیر اﺻﻼح شده مورد

در این ﭘﮋوﻫﺶ نیز از دو نوع نانو مواد مﻌدنی استفاده شد این کاﻫﺶ

استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ در جدول  8ارائه شده است که با استفاده از این

مقاومت را جبران نمود و به مقاومتی تقریباً برابر با مﺨﻠوطﻫای آسفالت

زوایا و مﻌادله یانﮓ دوﭘری و تشکیﻞ سه مﻌادله و سه مﺠهول مؤلفهﻫای

گرم دست یافت .استفاده از افزودنی ﻫای نانو باعﺚ شده است تا انرژی

انرژی آزاد سﻄحی قیر به دست آمدهاند .در رابﻄه با این زوایای تماس

جداشدگی در مﺨﻠوط ﻫای آسفالتی اﺻﻼح شده کاﻫﺶ یابد .این رﺧداد

میتوان گفت که ﻫرﭼه این زاویه تماس بین مایﻊ مورد نﻈر و قیر کمتر
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مواد
اصالح
پایه وو اصال
 .9مؤلف
نانو مواد
شده بابا نانو
ح شده
قیرهای پایه
آزاد سطحی قیرهای
های انرژی آزاد
مؤلفهههای
جدول :9
Table 9. Components of surface free energy of base bitumen modified with nanomaterials

مؤلفههای انرژی آزاد سطحی (

)

اسیدی

بازی

قطبی

غیر قطبی

1/88

0/65

2/21

14/45

16/66

2/06

0/72

2/43

15/60

18/03

1/18

18/93

0/44

1/63

1/52
2/03

0 /8

2/55

2/07

0/57

1/17

0 /3

2/17

17/95
14/56

17/23

کل

مایع آزمایش
قیر60-70

19/58

قیر 60-70اصالحشده با نانو آهک هیدراته

17/11

قیر 85-100

20/11
19/40

قیر  60-70اصالحشده با نانو کربنات کلسیم
قیر  85-100اصالحشده با نانو آهک هیدراته

قیر  85-100اصالحشده با نانو کربنات کلسیم

باشد نشان دﻫنده قابﻠیت ﭘوشﺶ ﭘﺬیری باﻻی قیر است که این قابﻠیت

میباشد .اما باید در نﻈر داشت که انرژی آزاد سﻄحی کﻞ دارای تﺄﺛیر

میتواند شرایﻂ ﻻزم برای ﭼسبندگی مناسﺐ را فراﻫﻢ آورد .به ﻃور

دوگانه بر روی مقاومت رﻃوبتی مﺨﻠوطﻫای آسفالتی میباشد .ﭼرا که

مﻌمول زوایای تماس کمتر از  90درجه را بهعنوان ﭘوشﺶ ﭘﺬیری ﺧوب

افزایﺶ آن سبﺐ بهبود مقاومت در برابر ﺧرابی رﻃوبتی از نوع ﭘیوستگی

و زوایای تماس بزرگ تر از  90درجه را به عنوان ﭘوشﺶ ﭘﺬیری ﺿﻌیﻒ

شده که یﮏ اﺛر مﺜبت در کاﻫﺶ گسیﺨتگی ﭘیوستگی به شمار میآید

در نﻈر میگیرند ].[18

و از ﻃرفی باعﺚ کاﻫﺶ در ﭘوشﺶ ﭘﺬیری قیر بر روی سﻄﺢ سنگدانه

قیر یﮏ مﺨﻠوط تﮏ فاز و ﻫمگن از مولکولﻫای قﻄبی و ﻏیرقﻄبی
شامﻞ آسفالتینﻫا و مالتنﻫا است که ﺧود این مواد نیز شامﻞ آروماتیﮏ
ﻫا ،رزینﻫا و ﭘارافین میباشند .بیشتر مولکولﻫای تشکیﻞ دﻫنده قیر
ﺧاﺻیت اسیدی و ﻏیر قﻄبی دارند .در نتیﺠه ،قیر بهعنوان یﮏ ماده با
ﺧﺼوﺻیات اسیدی شناﺧته میشود که میتواند واکنﺶﭘﺬیری مناسبی
با سنگدانهﻫای بازی مانند سنگدانه سنﮓ آﻫﮏ و واکنﺶﭘﺬیری
نامناسبی با سنگدانهﻫای اسیدی مانند سنگدانهﻫای گرانیتی و
کوارتزیتی داشته باشد .نتایﺞ به دست آمده از آزمایﺶ ﺻفحه ویﻠهﻠمی
برای مؤلفهﻫای انرژی آزاد سﻄحی قیرﻫای ﭘایه و قیرﻫای اﺻﻼح شده با
ﻫر دو نانو مواد مﻌدنی در

جدول  9ارائه شده است.

با توجه به نتایﺞ به دست آمده مشاﻫده میشود اﺻﻼح ﻫر دو
نوع قیر ﭘایه با نانو آﻫﮏ ﻫیدراته و نانو کربنات کﻠسیﻢ باعﺚ افزایﺶ
انرژی آزاد سﻄحی کﻞ آنﻫا شده است که نتیﺠه آن ،بهبود مقاومت
مﺨﻠوطﻫای ساﺧته شده با قیرﻫای اﺻﻼح شده نسبت به قیرﻫای ﭘایه
در برابر ﺧرابیﻫای رﻃوبتی بوده و اﺛر مﺜبتی در کاﻫﺶ گسیﺨتگی
ﭘیوستگی دارد .ﭼرا که انرژی بیشتری نیاز ﺧواﻫد شد تا گسیﺨتگی
از نوع ﭘیوستگی در مﺨﻠوطﻫای ساﺧته شده با قیرﻫای اﺻﻼح شده رخ
دﻫد .در رابﻄه با مقایسه اﺛر ﻫر دو نانو ماده میتوان گفت که بیشترین
نرخ افزایﺶ در انرژی آزاد کﻞ ﻫر دو نوع قیر مربوط به نانو آﻫﮏ ﻫیدراته

میشود که برای ایﺠاد ﭼسبندگی مناسﺐ بین قیر-سنگدانه نامﻄﻠوب
است .ﻫمﭽنین ،نتایﺞ حاﺻﻞ نشان داد ،ﻫمان ﻃور که ﭘیﺶ بینی میشد
مؤلفهﻫای ﻏیرقﻄبی ﻫر دو نوع قیر بسیار بزرگ تر از مؤلفهﻫای قﻄبی
آنﻫا میباشد که تائید میکند قیر یﮏ ماده با ﺧﺼوﺻیات قﻄبی ﺿﻌیﻒ
است و ﭘیوند آن با سایر مواد اﻏﻠﺐ از ﻃریﻖ مؤلفه ﻏیر قﻄبی انرژی آزاد
سﻄحی و با ﭘیوندﻫای کوواﻻنسی میباشد .به عﻼوه ،مشاﻫده میشود
که مؤلفه ﻏیر قﻄبی قیر ﭘایه  85-100از قیر ﭘایه  60-70بزرگتر است
که با اﺻﻼح ﻫر دو نوع قیر با استفاده از نانو آﻫﮏ ﻫیدراته و نانو کربنات
کﻠسیﻢ ،مقادیر این مولفه افزایﺶ یافته است .در رابﻄه با مقایسه بین این
دو افزودنی نیز میتوان گفت که در ﻫر دو نوع قیر ،نانو آﻫﮏ ﻫیدراته اﺛر
بیشتری در افزایﺶ مؤلفه ﻏیرقﻄبی داشته است .ﻫمﭽنین ،با توجه به
مؤلفهﻫای اسیدی و بازی قیرﻫا مشاﻫده میشود که قیر ﭘایه 85-100
دارای مؤلفه اسیدی و بازی بزرگتری نسبت به قیر ﭘایه  60-70میباشد
که این عامﻞ باعﺚ میشود که مﺨﻠوطﻫای ساﺧته شده با این نوع قیر
و سنگدانهﻫای بازی مقاومت مناسبی در برابر گسیﺨتگی از ﺧود نشان
دﻫند .به عﻼوه ،اﺻﻼح ﻫر دو نوع قیر با نانو آﻫﮏ ﻫیدراته باعﺚ کاﻫﺶ
قابﻞ توجه مولفهﻫای اسیدی و بازی شده است که در نتیﺠه ،سنگدانه
ﻫایی مانند گرانیت و کوارتزیت که ﺧاﺻیت اسیدی دارند ﭼسبندگی
ﺿﻌیفی را با این نوع قیرﻫای اﺻﻼح شده به وجود میآورند .در مقابﻞ،
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شده با نانو مواد
پایه و اصالح
قیرهای پایه
پیوستگی قیرهای
آزادپیوستگی
انرژیآزاد
:10انرژی
جدول .10
اصالحشده
Table 10. Free energy of base and modified bitumens with nanomaterials

انرژی آزاد پیوستگی (
33/32

نوع قیر

)

قیر 60-70

قیر  60-70اصالحشده با نانو آهک هیدراته

39/16

قیر  60-70اصالحشده با نانو کربنات کلسیم

36/06

34/22

قیر 85-100

38/80

قیر  85-100اصالحشده با نانو کربنات کلسیم

قیر  85-100اصالحشده با نانو آهک هیدراته

40/22

سنگدانه آﻫکی که دارای ﺧاﺻیت بازی میباشد ﭼسبندگی قوی تری

میشوند .این موﺿوع در تﻌداد سیکﻞﻫای یﺦ-ذوب باﻻتر باعﺚ ایﺠاد

را با این نوع قیر ایﺠاد میکند .از ﻃرفی دیگر ،اﺻﻼح ﻫر دو نوع قیر

تفاوت بیشتری شده است.

با نانو کربنات کﻠسیﻢ باعﺚ افزایﺶ ﺧاﺻیت اسیدی و کاﻫﺶ ﺧاﺻیت

نتایﺞ آزمایﺶﻫای مکانیکی حساسیت رﻃوبتی نشان داده است که

بازی قیرﻫا شده است که نتیﺠه آن ،بهبود ﭼسبندگی با سنگدانهﻫای

استفاده از ﻫر دو نوع افزودنی مورد استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ باعﺚ شده

اسیدی و کاﻫﺶ ﭼسبندگی با سنگدانهﻫای بازی است .ﻫمﭽنین ،نتایﺞ

است تا حساسیت رﻃوبتی مﺨﻠوط آسفالت شیشهای کاﻫﺶ یابد.

عمﻠکرد نمونهﻫای ساﺧتهشده با سنگدانه کوارتزیت به میزان

نشان میدﻫد که افزودن مواد ﺿد عریانشدگی به ﻫر دو نوع قیر مورد

-

استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ باعﺚ بهبود در مقاومت آن در برابر گسیﺨتگی

ﭼشمگیری از نمونهﻫای ساﺧته با دو سنگدانه دیگر برای ﻫر دو مﺨﻠوط

ﭘیوستگی شده است که در ﻫر دو نوع قیر ،عمﻠکرد نانو آﻫﮏ ﻫیدراته

آسفالتی در شرایﻂ مرﻃوب ﺿﻌیﻒتر بوده است .در مقابﻞ سنگدانه

عمﻠکرد بهتری در افزایﺶ مقاومت ﭘیوستگی قیر ایﺠاد کرده است.

آﻫﮏ در ﻫر دو مﺨﻠوط آسفالتی ﭘایداری بهتری را در برابر رﻃوبت
داشته است .از ﻃرفی دیگر ،از بین دو نوع قیر مورداستفاده در ﭘﮋوﻫﺶ

 .5نتیجهگیری

قیر  60-70عمﻠکرد بهتری را در مقایسه با قیر  85-100در مقاومت

ﺧرابی رﻃوبتی در مﺨﻠوطﻫای آسفالتی ،مﺨﺼوﺻا مﺨﻠوطﻫای

مﺨﻠوط آسفالت شیشهای و گرم در برابر رﻃوبت داشته است.

آسفالت شیشهای ،یکی از مﻌﻀﻼت بزرگ در کاﻫﺶ عمر مفید روسازی

 -شاﺧﺺ نسبت مقاومت کششی ﻏیرمستقیﻢ برای مﺨﻠوطﻫای آسفالت

و افزایﺶ سایر ﺧرابیﻫا است .به منﻈور کاﻫﺶ این ﺧرابی روشﻫای

شیشهای کمتر از مﺨﻠوط آسفالت گرم بوده است و با افزایﺶ تﻌداد

مﺨتﻠفی وجود دارد که مهﻢترین این روشﻫا استفاده از مواد ﺿد

سیکﻞﻫای یﺦ و ذوب مقادیر این شاﺧﺺ کاﻫﺶ بیشتری یافته است.

عریانشدگی اﺻﻼحکننده قیر یا مﺨﻠوط است .بر این اساس ،در این

بهعﻼوه ،استفاده از ﻫر دو افزودنی نانو مواد باعﺚ افزایﺶ قابﻞتوجه

ﭘﮋوﻫﺶ به بررسی تاﺛیر استفاده از نانومواد به عنوان اﺻﻼحکنندهی قیر

این شاﺧﺺ و بهتبﻊ بهبود مقاومت ﻫر دو نوع مﺨﻠوط آسفالتی در برابر

در کاﻫﺶ ﺧرابی رﻃوبتی مﺨﻠوط آسفالت شیشهای ﭘرداﺧته شده است.

حساسیتﻫای رﻃوبتی شده است.

مهﻢترین نتایﺞ بهدستآمده از این ﭘﮋوﻫﺶ عبارتاند از:

 -استفاده از نانومواد باعﺚ کاﻫﺶ مولفه اسیدی و افزایﺶ مولفه بازی

 -استفاده از نانومواد مورد استفاده در این ﭘﮋوﻫﺶ باعﺚ افزایﺶ مقاومت

انرژی آزاد سﻄحی قیر ﭘایه شده است .این رﺧداد باعﺚ میشود تا

مﺨﻠوط آسفالت شیشهای در شرایﻂ ﺧشﮏ و مرﻃوب شده است .این

ﭼسبندگی بین قیر و شیشه که ﺧﺼوﺻیات اسیدی قوی نسبت به سایر

افزایﺶ در نمونهﻫای اﺻﻼحشده با نانوآﻫﮏ ﻫیدراته مشهودتر بوده

سنگدانهﻫا دارد ،افزایﺶ یابد.

است.

 -استفاده از ﻫر دو افزودنی نانو آﻫﮏ ﻫیدراته و نانو کربنات کﻠسیﻢ سبﺐ

نمونهﻫای مﺨﻠوط آسفالت شیشهای در شرایﻂ مرﻃوب نسبت

افزایﺶ ﭘارامتر انرژی آزاد ﭘیوستگی برای ﻫر دو نوع قیر شده است که

به نمونهﻫای مﺨﻠوط آسفالتی مﻌمولی دﭼار افت مقاومت بیشتری

نتیﺠه آن بهبود مقاومت در برابر گسیﺨتگی ﭘیوستگی میباشد که

-
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