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 .1مقدمه
اولین عمل کرد قیر این استتک ک ب عنوان یک چستتدن ع عمل میکن و الزم استتک ستتن دان ها را ب
یک یگر متصتتتل یا نیون ی بین آنها و یک ستتتای ای اد کن اگرچ بروز شتتتکستتتک زودره ک ب
چسدن گی نسدک دادع می شود تقریداً نادر اسک ولی وقتی شکستی ب این دلیل اتفاق میافت  ،هزین
زیادی تحمیل میکن اطمینان از چستتدن گی بین ستتن دان ها و قیر بستتیار م ا استتک امروزع در
انگل ستان مخلوطهای سنتی با مق ار زیاد قیر مانن آ سفالک گرم کوب ب و سیل مخلوطهای با مق ار
زیاد ستتن و مق ار کا قیر یایگزین ش ت ع استتک این مواد تمایل دارن ب صتتور الی های نازکتری
نخش شون ک اعمال فشار در محل نیاز ب خواص چسدن گی قیر در مخلوط را افزایش میده
چسدن گی قیر ب بیشتر انواع سن دان های تمیز و خ شک مشکال کمی دارد ب هرحال سن دان ها
ب راحتی ب وستتیل آب مرطوب میشتتون و میتوان مشتتکال غیرمنتظرعای را ای اد کن این ممکن
استتک در هرزمانی از نوشتتش دادن اولی ستتن دان ها هنگام مخلوط کردن تا حفظ نیون بین قیر و
سن دان ها در شرایط تحک ترافیک اتفاق بیافت ه ف این کتاب توی ب چسدن گی سن دان /قیر و
بررسی امکان مح ود کردن احتمال ت مع شکسکهای اولی در هنگام سرویس اسک

 .2فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر چسبندگی قیر/سنگدانه
ی ول  1فاکتورهای تأثیرگذار بر چسدن گی قیر /سن دان را ب شکل خالص بیان میکن تقریداً 80
درص از این فاکتورها هنگام تولی و ساخکوساز قابلکنترل اسک
ی ول  :1خواص مواد و فاکتورهای خاریی مؤثر بر نیون قیر/سن دان
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سالهاسک اهمیک ترکیدا مینرالوژی ( )mineralogicalسن دان ها مشخص ش ع اسک خواص فیزیکی
و شیمیایی سن دان ها در ارتداط با چ سدن گی مربوط ب ترکیدا شیمیایی ،شکل ،ساختار ،ظرفیک
باقیمان ع و ناحی ستتتای استتتک ب دلیل تأثیرا ان ازع ذرا  ،شتتتکل و بافک ،یمعبن ی دربارع تأثیر
مینرالوژی سخک اسک شکسک چسدن گی ب طور عم ع مربوط ب سن دان های سیلیسی مانن گرانیکها،
ریولیکها ،کوارتزها و غیرع استتک این حقیقک ک کارایی راض تیکنن ع با چنین ستتن دان هایی ب دس تک
میآی و شک سکها با سن دان هایی مانن سن آهکی ک ن سدک ب شک سک نیون بین قیر /سن دان
مقاومک خوبی دارن اتفاق میافت  ،بر نیچی گی چستتتدن گی قیر/ستتتن دان تأکی دارد و اینک تع ادی
فاکتور دیگر ممکن ا سک در شک سک نقش دا شت با شن شک سک نیون قیر /سن دان معموالً ب عنوان
( )strippingبیان میشتتود یک فاکتور عم ع نوع ستتن دان استتک این فاکتور ب دلیل تفاو در دری
نیو ستگی قیر تأثیر قابلتوی ی بر چ سدن گی قیر دارد عم ع سن دان ها در دو گروع آبدو سک و روغن
گریز دستتت بن ی میشتتون ستتن دان های با مق ار زیاد اکستتی ستتیلیکون مانن کوارتز و گرانیک یعنی
سن های اسی ی نسدک ب سن های معمولی مانن بازالک و آهکی ،سخکتر با قیر نوشش دادع میشون
ن شان دادع ش ع ظرفیک باقیمان ع یا بار یک سای میتوان م ا با ش سن دان های با بار سای نامتوازن
یک بار ساحی دارن اگر سای سن دان با یک مایع دارای بار مخالف نوشش دادعش ع باش بار موردنیاز
سای میتوان را ضیکنن ع با ش و یک چ سدن گی ب د سک خواه آم وقتی دو فاز مایع ویود دا شت
باشت  ،ب عنوانمثال قیر و آب ،مایعی ک بتوان ب شتتکل راضتیکنن ع بار موردنیاز را تأمین کن ب شتتکل
محکاتری ب سن دان ها میچ سد ؛ بنابراین ن ی ع شک سک نیون قیر /سن دان در ح ضور آب ب دلیل
بارهای سای ا سک وقتی آب بار سای را ب تر از قیر متعادل میکن ممکن ا سک قیر ب نفع آب از سای
سن دان ی ا شود
یذب شیمی-فیزیکی قیر در سن دان ها ب چن فاکتور شامل ح ا کلی ف ضاهای خالی قابلنفوذ ،ان ازع
منافذ باز ،وی سکوزیت و ک شش سای قیر واب ست ا سک ویود ریز ساختارهای منا سب از منافذ ،حفرعها و
ترکهای میکرو میتوانن سای موردنیاز در د ستره برای یذب قیر را ب طور قابلتوی ی افزایش دهن
همچنین نشان دادعش ع اسک ک کسرهایی از قیر ب شکل ق رتمن ی در سای سن دان ها تا عمق ح ود
 180آنگستروم یذب میشون
فاکتورهای دیگری ک بر چستتدن گی اولی و نیون های بع ی تأثیر میگذارد بافک ستتای ستتن دان ها،
ح ضور گردوغدار در سای سن دان ها و  PHآب در تماه با ساوح میانی ا سک ب طورکلی نذیرفت ش ع
استتک ک ستتاوح زبرتر ستتن دان خواص چستتدن گی ب تری دارن ب هرحال یک توازن بین ترشتت گی
سن دان ها ( سای نرمتر ب آ سانی تر می شود) و ساوح زبرتر ک در برابر تر ش گی مقاومک میکن بای
ویود دا شت با ش نی شن اد ش ع ا سک ک نیون مکانیکی خوب ب د سکآم ع روی سن دان زبر میتوان
م اتر از مینرالوژی سن دان در حفظ چ سدن گی سن دان /قیر با ش ب شکل ویژع ،وی سکوزیت قیر در
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هنگام نوشش دهی و سرویس ،قادیک و ساختار همگی بر خواص چسدن گی تأثیر دارد ب هرحال تاکنون
طدیعک سن دان ها م اترین فاکتور تأثیرگذار بر چسدن گی قیر/سن دان بودع اسک

 .3مکانیسمهای اصلی جدا شدن پیوند قیر/سنگدانه در آسفالت
ماالعا زیادی ب منظور تشخیص مکانیسا ی ا ش ن نیون در آسفالکها ان ام ش ع اسک دو روش عم ع
ویود دارد ک سیستا قیر/سن دان دچار شکسک می شود ،یعنی مکانیساهای چسدن گی و نیوستگی
اگر سن دان ها تمیز و خشک باش و مخلوط ب شکل مؤثری نشک نانذیر باش  ،حالک شکسک مربوط ب
نیوستتتتگی خواه بود ب هرحال در حضتتتور آب حالک شتتتکستتتک قریبب یقین ب دلیل از دستتتک دادن
چسدن گی ب علک ی ا ش ن قیر از سن دان ( )Strippingخواه بود چن ین مکانیسا ممکن برای ی ا
ش ن نیون در زیر بیانش ع اسک
جابجایی ()Desplacement
تئوری یاب ایی مربوط ب تعادل ترمودینامیکی سی ستا س فازی قیر /سن دان /آب ا سک اگر آب وارد
سای مشترک قیر /سن دان شود ،در نظر گرفتن انرژی دخیل نشان میده قیر از سای سن دان یمع
خواه ش شکل  1نشان میده یک ذرع سن دان یاسازی ش ع در فیلا قیر با نقا  Aوقتی سیستا
خشک اسک در نقا تماه یک تعادل نشان میده هنگام تماه با آب نقا تعادل یاب ا ش ع و سای
م شترک ی ی تا نقا  Bحرکک کردع یا روی سای تا نقا  Bیمع می شود این موقعیک ی ی تعادل
یک زاوی تماه دارد ک ب نوع و ویسکوزیت قیر استفادعش ع وابست خواه بود
شکل  :1انقداض سای مشترک قیر/آب در حضور آب
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تفکیک ()Detachment
تفکیک زمانی اتفاق میافت ک یک فیلا نازک از آب یا گردوغدار ،قیر و ستتتن دان را ب ون ای اد ترک
قابلمشتتاه ع در ستتای قیر از یک یگر ی ا کن اگرچ فیلا قیر ب طور کامل ستتن دان را کپستتول کردع
ا سک ،هیچ نیون چ سدن عای بین قیر و سن دان ویود ن ارد و قیر میتوان ب آ سانی از سای سن دان
نو سککن ع شود این فرآین ممکن ا سک برگ شکنذیر با ش یعنی اگر آب حذف شود ممکن ا سک قیر
دوبارع ب سن دان ها بچسد یک مکانیسا ی ا ش ن نیون دوبارع بای اتفاق بیافت تا ایازع ورود آب بین
سن دان و قیر را ب ه
پارگی فیلم ()Film rupture
برخالف این حقیقک ک قیر ب طور کامل ستتن دان را نوشتتان ع ممکن استتک نارگی فیلا رد ده نش تان
دادعش ع اسک ک در لد های تیز یا خشن سای سن دان ک فیلا قیر نازکتر اسک ،آب میتوان در فیلا
نفوذ کن تا ب سای سن دان برس این حرکک آب ب سمک سای سن دان میتوان ب صور مایع یا
بخار اتفاق بیافت وقتی این فرآین شتتتروع میشتتتود آب میتوان ب منظور تفکیک قیر یا فیلا بین قیر و
سن دان ی ایی بی ان ازد
ستتترعتی ک آب میتوان نفوذ کن و فیلا قیر را تفکیک کن ب ویستتتکوزیت قیر ،طدیعک ستتتن دان ها،
ضخامک فیلا قیر و ح ضور فیلر و ترکیداتی مانن عوامل فعال واب ست خواه بود وقتی تفکیک قابلتوی
قیر از سن دان اتفاق بیافت فشار واردش ع ب وسیل ترافیک ب راحتی فیلا را نارع خواه کرد و قیر یمع
خواه ش و آبی ک سن دان را نوشان ع آشکار خواه ش
تاول زدن و سوراخسوراخ شدن ()Blistering and pitting
اگر دمای قیر در آستتتفالک افزایش یاب  ،ویستتتکوزیت قیر کاهش خواه یافک اگر این اتفاق با باران اخیر
همراع شتتود ،ممکن استتک قیر باعث خزش در لد قارا آبشتت ع و ماابق شتتکل  2باعث ای اد تاول
می شود اگر دما افزایش یاب تاول گ سترش خواه یافک و یک گودال یا سوراد ب یا خواه گذا شک ک
ممکن اسک ایازع دسترسی آب ب سای سن دان را ب ه
تمیزکاری هیدرولیک ()Hydraulic scouring
تمیزکاری هی رولیک یا نمپاژ در روی آستتتفالک اتفاق میافت و ب دلیل حرکک تایر وستتتایل نقلی روی
سای آسفالک اشداعش ع اتفاق میافت ؛ یعنی آب با ق ر از یلوی تایر وسایل نقلی ب داخل منافذ سای
وارد می شود در هنگام عدور ،تایر این آب را مکش میکن  ،درنتی یک سیکل فشردع سازی –تنش روی
این منافذ سای ای اد می شود ک باعث ی ا ش ن نیون قیر /سن دان خواه ش گردوغدار و گل معلق
در آب میتوان ب عنوان یک ساین ع عمل کن و ی ا ش ن نیون را افزایش ده
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فشار منافذ ()Pore pressure
این نوع مکانی سا ی ا ش ن نیون در مخلوطهای ف شردع ش ع ضعیف یا باز ک ممکن ا سک ف شردع ش ن
مواد ب و سیل ترافیک باعث ب دام افتادن آب شود بی شتر اهمیک دارد وقتی مواد ب طور مؤثر نفوذنانذیر
شتون ترافیک بع ی یک فشتار منافذ آب وارد میکن این باعث ای اد کانالهایی اطراف ستای مشتترک
قیر/سن دان میشود ک من ر ب از دسک دادن نیون میگردد دماهای باالتر روی آب ب دام افتادع عمل
کردع و درنتی افزایش ف شارها م ایر آب و شک ستن نیون ها را شتاب میده همچنین دمای نایین
ممکن اسک باعث ای اد یخ ش ع ک ب ان ازع مورد باال مخرب اسک
جدا شدن پیوند شیمیایی
نفوذ آب از طریق فیلا قیر میتوان من ر ب دوالی های آب در سای سن دان ها شود ح ضور آب باعث
می شود سای سن دان یک بار منفی را در برابر قیر ک ان کی دارای بار منفی ش ع ا سک ن شان ب ه
درنتی دو سای باردار منفی در تماه با یک یگر هستن و دافع ای اد میشود با افزایش یذب آب روی
سای سن دان ها ،درن ایک ی ا ش ن نیون قیر اتفاق خواه افتاد
شکل  :2تشکیل تاول و تورفتگی در آسفالک

 .4روشهای اندازهگیری و بررسی چسبندگی قیر/سنگدانه در آسفالت
با توی ب نتان سیل شک سکهای زودره مربوط ب م شکال چ سدن گی نیاز ب آزمونهای آزمای شگاهی
برای نیشبینی ب ی ی استتک تع ادی از انواع مختلف آزمون برای مقایستت ترکیب ستتن دان  ،قیر و آب
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توستتع دادعش ت ع استتک ب هرحال مشتتکل بستتیاری از این روشها فق ان ارتداط اطالعا نیشبینیهای
آزمایشگاهی با کارایی در عمل اسک
معموالً سن دان با قیر نو شش دادع می شود ،تحک شرایط کنترل ش ع در آب غوط ور ش ع و تأثیر ی ا
شتتت ن ( )strippingبع از یک دورع زمانی تشتتتخیص دادع میشتتتود روش های مختلف در نوع نمون
ا ستفادع ش ع ،شرایای ک نمون در آب قرار میگیرد و روش ا ستفادع ش ع برای برر سی دری ی ا ش ن
متفاو هستن
ب طورکلی در این آزمونها سن دان نو شش دادع ش ع در آب غوط ور می شود ب هرحال ،محلولهای بر
نای نمک یا ض ت یخ و آنهایی ک شتتامل روغنهای ستتوخک هستتتن ممکن استتک استتتفادع شتتود انواع
مشخصی از آزمون ممکن اسک تمایل ب نوشش یک سن دان در حضور آب داشت باش در این موارد،
دری نوشش ب دسکآم ع ب عنوان یک شاخص از چسدن گی استفادع میشود
آزمونهای چستتدن گی ب چن دستتت تقستتیا میشتتون در هر دستتت ممکن استتک چن ین آزمون ویود
دا شت با ش  ،در بی شتر موارد ،آزمونهای منفرد از یک نوع در یزئیا باها تفاو دارن د ست بن یها ب
شرح زیر اسک:
 آزمونهای غوط وری استاتیک آزمونهای غوط وری دینامیک آزمونهای غوط وری شیمیایی آزمونهای غوط وری مکانیکی آزمونهای غوط وری ترافیکی آزمونهای نوشش دهی آزمونهای یذب آزمونهای ضرب آزمونهای کششاکنون دربارع یزئیا هرک ام از روشها صحدک میکنیا
آزمونهای غوطهوری استاتیک
این سادعترین نوع آزمون ا سک ک سن دان با قیر نو شش دادع ش ع و سپس در آب غوط ور می شود
دری ی ا ش ن قیر از سن دان ب و سیل بازر سی چ شمی بع از یک دورع زمانی تخمین زدع می شود
برای مثال ،ب طورکلی در آزمون غوط وری آب 14 ،میلیمتر از چیپین های تک ستتتایز با مق ار معلومی
6
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قیر نو شش دادع می شود ،سپس سن دان نو شش دادع ش ع در آب  25دری سانتیگراد ب م
ساعک غوط ور میشود درص قیر ی اش ع از سن دان ب شکل چشمی بررسی میشود

48

مشتتکل استتاستتی این روش ماهیک درونی آن استتک ک باعث ت ی نذیری ( )reproducibilityضتتعیف
می شود ب هرحال انراتورهای بات رب ممکن اسک قادر ب رتد بن ی سن دان ها در ارتداط با کارایی آنها
در محل باشن بای دانسک ک در برخی موارد سن دان با کارایی خوب در آزمایشگاع ممکن اسک گ گاع
در یادع ضتتعیف عمل کن و آنهایی ک نتایج آزمون غوط وری استتتاتیک ضتتعیف دارن ممکن استتک در
عمل کارایی راضیکنن ع داشت باشن
آزمونهای غوطهوری دینامیک
این نوع آزمون خیلی شدی آزمون غوط وری استاتیک اسک اما نمون ب وسیل تکان دادن یا اختالط ب ها
زدع میشود دوبارع ،دری ی ا ش ن ب شکل چشمی با قضاو دربارع مق ار چسدن گی باقیمان ع مخلوط
یا مق ار ی ا ش ن ب ذرا منفرد از سن دان تخمین زدع می شود ت ی نذیری این نوع از آزمون نیز
خیلی ضعیف اسک
آزمونهای غوطهوری شیمیایی
در این نوع آزمون ،سن دان نو شش دادع ش ع در قیر در محلولهای حاوی غلظکهای مختلف از س یا
کربنا یوشتتان ع میشتتود ق ر محلول س ت یا کربنا ک اولین ی ا ش ت ن در آن مشتتاه ع میشتتود
ب عنوان ان ازع چسدن گی استفادع میشود ب هرحال شرایط مصنوعی آزمون بعی اسک کارایی شدی یادع
را نیشبینی کن
آزمونهای مکانیکی غوطهوری
آزمونهای مکانیکی غوط وری شامل ان ازعگیری تغییر در یک خاصیک مکانیکی آسفالک فشردع ش ع بع
از غوط وری در آب ا سک؛ بنابراین ،ن سدک خا صیک بع از غوط وری تق سیابر خا صیک اولی یک ان ازع
غیرمستقیا از ی ا ش ن اسک و معموالً برحسب درص بیان میشود
انواع مختلف خواص مکانیکی را میتوان ان ازع گرفک ،مانن استحکام برشی ،استحکام خمشی و استحکام
تراکمی دو نوع مت اول شناخت ش ع شامل آزمون نای اری مارشال ابقاء ش ع و آزمون استحکام ابقاء ش ع
اسک با افزایش دسترسی ب ت یزا آزمون استحکام آسفالک این آزمون در حال حاضر در انگلستان یک
روش عمومی اسک
آزمون پایداری مارشال ابقاء شده

تع ادی از نستتخ های مختلف هر آزمون ویود دارد در آزمون نای اری مارشتتال ابقاء شتت ع شتتل ،ح اقل
ه شک نمون ب و سیل نوع سن دان تعیین ش ع ،دری بن ی سن دان  ،مق ار قیر و مق ار منافذ ساخت
میشود سپس چ ار نمون ب وسیل آزمون مارشال استان ارد برای ب دسک آوردن مق ار نای اری استان ارد
آزمایش میشتتتود چ ار نمون باقیمان ع تحک خأل و در دمای بین  0تا  1دری ستتتانتیگراد در آب قرار
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میگیرد تا ح ا خلل و فرج مخلوط ب و سیل آب ا شداع شود سپس نمون ها در حمام آب  60دری ب
م  48ساعک نگ داری میشون و نسازآن نای اری مارشال ان ازعگیری میشود نسدک نای اری مارشال
نمون های خیس ب نای اری مارشتتال استتتان ارد ب عنوان نای اری مارشتتال ابقاء ش ت ع نامگذاری میشتتود
معموالً مق ار نای اری مارشال بزرگتر از  75درص قابلقدول اسک
آزمون استحکام ابقاء شده

اصول آزمون استحکام ابقاء ش ع مانن آزمون مارشال ابقاء ش ع اسک تفاو عم ع این اسک ک نمون های
آزمون ب و سیل آزمون م ولهای سختی ک ش شی غیرم ستقیا ( )ITSM1ک ب و سیل آزمای شگر آ سفالک
ناتینگ ام ( )NAT2یا آزمایشگرهای مشاب ب دسکآم ع بررسی میشون این آزمون یک مزیک اضافی دارد
ک غیر مخرب بودع و ایازع میده نمون های م شاب بع از خیس ش ن ا ستفادع شون تع ادی ن سخ از
آزمون ویود دارد ک دورع خیس ش ن و دمای آب ممکن اسک متفاو باش
آزمون کانتابرو 3ابقاء شده

آزمون کانتابرو در ا صل برای ان ازعگیری از د سک دادن ذرا در آ سفالکهای متخلخل تو سع دادع ش
همچنین از این آزمون میتوان برای آزمایش حس تاستتیک آب استتتفادع کرد ح اقل ننج قالب با قار 101
میلیمتر و ارتفاع  63.5میلیمتر در یکزمان در ماشین لسآن لس 4سایی ع می شون از دسک دادن یرم
بع از  300دور برحسب درص ب نام از دسک دادن ذرا خشک ( )PLdشناخت میشود وقتی حساسیک
آب ان ازعگیری میشتتود ،ننج قالب اضتتاف در آب برای  68ستتاعک خیس میشتتون و ستتپس ب م 24
ساعک در دمای  25دری سانتیگراد نگ داری می شون دوبارع ،از دسک دادن یرم برای این نمون ها بع
از  300دور ب نام از دستتک دادن ذرا خیس ( )PLwان ازعگیری میشتتود شتتاخص از دستتک دادن ذرا
( )PLIاز معادل  1ب دسک میآی
𝑤𝐿𝑃

معادل  :1شاخص از دسک دادن ذرا

𝑑𝐿𝑃

× 𝑃𝐿𝐼 = 100

آزمونهای غوطهوری ترافیکی

مشکل عم ع بیشتر آزمونهای چسدن گی این اسک ک تأثیر ترافیک بر ی ا ش ن نیون قیر /سن دان را
در نظر نمیگیرن یک روشی ک این اثر را در نظر میگیرد آزمون غوط وری اثر چرد ( شکل  )3اسک در
این آزمون یک نمون در حمام آب غوط ور می شود و ب و سیل یک ال ستیک تونر رفک و برگ شتی نیمودع
میشود در روش استان ارد س نمون ک در قالب فشردعش عان ب وسیل یک بار  20کیلوگرمی  25دور بر
دقیق در آب با دمای  40دری سانتیگراد نیمودع میشون تا شکسک اتاق بی افت
گسترش خط شیاری ک ای ادش ع تا زمانی ک ی ا ش ن شروع شود ان ازعگیری می شود همانطور ک
در شکل  4ن شان دادع ش ع ا سک معموالً ب و سیل یک افزایش تن در عمق شیار و متال شی ش ن سای
1

Indirect tensile stiffness modulus
Nottingham asphalt tester
3
Cantabro
4
Los angles machine
2
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نمون آزمایش مشخص میشود نشان دادعش ع اسک ک ارتداط خوبی برای شکسک ناشی از ی ا ش ن در
یادعهای با ترافیک ستتنگین ویود دارد و مشتتخصش ت ع فاکتورهایی مانن شتتکل ستتن دان  ،نیوستتتگی
سن دان  ،ویسکوزیت قیر و نفوذ نمون بر زمان شکسک تأثیر دارد
شکل  :3ت یزا آزمون غوط وری اثر چرد

شکل  :4نمودار عمق شیار غوط وری معموالً شکسک چسدن گی را نشان میده

آزمون اثر چرد خ شک ک از هوا برای کنترل دما ا ستفادع میکن  ،یایگزین روش ا صلی آزمون اثر چرد
مرطوب ش ع ا سک این روش خ شک ی ا ش ن را برر سی نمیکن اما تغییر شکلهای دائمی را در نظر
میگیرد
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ب هرحال ،در بیشتتتر مخلوطهای نازک و باز با محتوای ستتن دان خیلی درشتتک شتتکستتک مربوط ب ی ا
ش ن محتملتر از شکسک مربوط ب شیار اسک
اکنون آزمون اثر چرد خیس م داً ب عنوان وسیل ای برای بررسی آسفالکهایی مانن آسفالک متخلخل و
ساوح نازک با محتوای سن زیاد در نظر گرفت ش ع ا سک روش ب آ سانی در یاهایی ک دما ،ح اقل
غوط وری و زمان بارگذاری متغیر ا سک قابل کاربرد ا سک آزمون را میتوان تا یکزمان خاص و یا تا زمان
اتفاق افتادن شکسک ان ام داد
یک روش چرد قفلش ع برای بررسی احتمال متالشی ش ن ناشی از حضور رطوبک توسع دادعش ع اسک
تن ا یایگزینی در ت یزا شتتامل ارائ یک چرد قفل شتتون ع ضتتامندار استتک ک ب چرد ایازع میده
آزادان در یکی ک حرکک کن اما هنگامیک در ادام سیکل روی سای گون ب عقب کشی ع میشود در
یک موقعیک قفلشت ع استک متالشتی شت ن ستای مربوط ب دری بن ی ،فشتردگی ،قیر و مشتخصتا
ستتن دان ها استتک ب هرحال این روش بستتیار ت ایمی استتک و برای موقعیکهای با فشتتار ترافیک زیاد
مناسبتر اسک
آزمونهای پوشش دهی

ه ف این نوع از آزمون برر سی نیو ستگی بین سن دان و قیر در ح ضور آب ا سک برای مثال ،در آزمون
سینی غوط وری چیپین های سن دان برای یک سینی از قیر نوشش دادع ش ع با آب ب کار میرون با
برر سی دقیق چیپین ها ممکن ا سک بتوان ت شخیص داد آیا عوامل فعال سای چ سدن گی در شرایط
مرطوب را ب دود میدهن
آزمونهای جذب

برنام تحقیقاتی بزرگراعهای استراتژیک ( )SHRPدر آمریکا تأثیر خسار ناشی از رطوبک را ب عنوان یکی
از شش عمل عم ع اختالل ک نیاز ب بررسی بیشتر دارد بررسی نمودع اسک درنتی روش آزمون یذب
خالص ب د سک آم این آزمون یک ان ازعگیری بنیادی از چ سدن گی قیر /سن دان را با یک ان ازعگیری
ح سا سیک رطوبک ترکیب کردع ا سک این روش قادر ب یفک کردن یک سن دان و قیر برای ب د سک
آوردن شرایط عمل کرد مالوب اسک
در این آزمون ،ابت ا یک محلول استتتتاک از قیر ب وستتتیل افزایش یک گرم قیر ب  1000میلیلیتر تولوئن
ت ی می شود سن دان ب منظور تولی  50گرم نمون  5میلیمتری نزدیک ب دری بن ی گردوغدار خرد
میشتتتود ،ستتتپس  140میلیمتر از محلول استتتتاک ب یک فالستتتک مخروطی شتتتامل ستتتن دان های
دری بن ی ش ع ا ضاف ش ع و روی یک صفح دوار ب منظور ها زدن مخلوط قرار دادع می شود بع از 6
ستتاعک  4میلیلیتر نمون را برداشتتت و با  25میلیلیتر تولوئن رقیق میشتتود یذب ب وستتیل دستتتگاع
اسپکتروفتومتر در  410نانومتر ان ازعگیری میشود
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نتایج خوان ع ش ع با نتایج ب د سکآم ع از محلول ا ستاک مقای س می شود و در ص یذب اولی ان ازعگیری
میگردد سپس ب فال سک دو میلیمتر آب مقار ا ضاف ش ع و ب م یک شب ب ها زدع می شود 4
میلیمتر دیگر ی اش ع و مانن قدل بررسی میشود مق ار ب دسکآم ع در این مرحل درص یذب خالص
اسک و بای کمتر از درص یذب اولی باش  ،مق اری قیر ب وسیل ورود رطوبک ب سیستا ی ا خواه ش
شکل  5اطالعا یذب خالص برای چ ار سن دان و قیر  160/220را نشان میده تأثیر نوع سن دان
بر یذب اولی و کاهش ب وسیل اضاف کردن رطوبک در شکل  5نشان دادعش ع اسک
شکل  :5اطالعا یذب خالص برای چ ار نوع سن دان و قیر 160/220

آزمون ضربه

در اصتتل دو آزمون نان ول ویالیک ( )Vialitو صتتفح ویالیک برای بررستتی کیفیک چستتدن گی قیر ویود
دارد هردو روش ب آستتانی برای نیشبینی رنج وستتیعی از موقعیکهای در محل اناداق نذیر هستتتن و
بی شترین اهمیک را در موقعیکهایی دارن ک سن دان ب طور م ستقیا در تماه با ف شار ترافیک ا سک
مانن روکش سای
در آزمون صفح ویالیک ذرا سن دان روی یک سینی از قیر نره ش ع ا سک سینی وارون می شود و
یک توپ استیل روی سمک مخالف رها می شود ضرب حاصل از توپ باعث ی ا ش ن ذرا سن دان بر
استتاه شتترایط آزمون میشتتود تع اد ذرا ستتن دان ی اش ت ع با افزایش تع اد ضتترب ها میتوان برای
ت شخیص کارایی ا ستفادع شود برر سی ظاهری سن دان های ی ا ش ع معموالً میتوان نوع شک سک را
مشخص کن
ب وسیل این دستگاع سادع میتوان رنج وسیعی از متغیرها را بررسی کرد برای مثال شکل  6سن دان های
چیپین ی اشتت ع از ستتن دان دلریتی 5خشتتک و تمیز و خشتتک و گردوغداری را نشتتان میده انواع
مختلف باین ر و نردهای کاربرد ممکن ا سک برای صفح ا ستیل ا ستفادع شود نمون های آزمون ممکن
ا سک در رنج و سیعی از شرایط فراین مانن دماهای باال و نایین ،نیر ش گی یا سخک ش گی و غیرع قرار
بگیرن
dolerite
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شکل  :6اطالعا صفح ویالیک برای سن دان های دلریتی تمیز و خشک و غداری

آزمونهای کشش

ک شش قیر ممکن ا سک ب و سیل انواع مختلف آزمون ک شش برر سی شود آزمون ک شش این سترون 6از
د ستگاع ک شش این سترون برای ا ستخراج گون های سن دان های آزمون از ظرفهای قیر تحک شرایط
کنترل ش ع آزمای شگاع ا ستفادع میکن متغیرهای آزمون مانن نوع سن  ،مق ار گردوغدار ،دمای آزمون،
نرد بارگذاری ،نوع قیر و غیرع برای تغییر نتایج نشان دادع ش ع اسک یک مثال از اطالعا ب دسکآم ع از
چ ار نوع سن مختلف با افزایش مق ار گردوغدار در شکل  7نشان دادعش ع و مشخصش ع ح اکثر فشار
هنگام آزمون برای سن دان های مختلف متغیر اسک
شکل  :7اطالعا کشش اینسترون ،تأثیر مق ار گردوغدار برای چ ار سن دان مختلف

Instron
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آزمون ک شش لیمپک 7برای ان ازعگیری کمی ق ر نیون بین سن دان روکش آ سفالک و سای زیرین
توستتع دادعشتت ع استتک این آزمون از یک دستتتگاع کشتتش لیمپک استتتفادع میکن ک در اصتتل برای
ان ازعگیری فشار کششی بتن توسع یافت اسک یک صفح فلزی با قار  50میلیمتر بر سای یادع محکا
ش ع ا سک و ح اکثر بار برای ر سی ن ب ک شش تعیین ش ع از این روش میتوان در آزمای شگاع و سای
یادع استفادع کرد
شتتکل  8اطالعا ب دستتکآم ع از چیپین های تمیز و گردوغداری با قیرهای K1-70و  100secنشتتان
میده تأثیر محتوای گردوغدار و نوع قیر روی چسدن گی نیون قابلمشاه ع اسک مشخصش ع محتوای
گردوغدار روی ستتتن دان میتوان ب طور معکوه بر چستتتدن گی بین ستتتن دان و قیر تأثیر بگذارد
چیپین های نو ست نو ست ( )Flakyن سدک ب چیپین های مکعدی چ سدن گی ب تری دارن ک ب دلیل
داشتتتن ح اقل میانگین ابعاد کمتر استتک شتتستتتن ستتن دان ها یا استتتفادع از عوامل چستتدن ع ب دود
چ سدن گی سای روکش آ سفالک را ن شان دادع و همانطور ک انتظار میرود چ سدن گی ضعیف هنگامی
اتفاق میافت ک از چیپین گردوغداری و سرعکنایین اسپری قیر باها استفادع میشود
شکل  :8آزمون ویالیک ،از باین رهای  100 secو  K1-70و چیپین های تمیز و گردوغداری استفادعش ع

 .5بهبود چسبندگی قیر/سنگدانه
ب طورمعمول ،چ سدن گی قیر ب سن دان م شکل نی سک ب هرحال در ح ضور آب ممکن ا سک م شکال
ناخوا ست مربوط ب چ سدن گی اتفاق بیافت تع ادی از روشهای سنتی برای کاهش احتمال این اتفاقا
ا ستفادع می شود ،یعنی ب و سیل قیرهای با وی سکوزیت باال ،آهک هی رات یا عوامل فعال سای ک نیون
بین سن دان و قیر را ب دود میدهن درحالیک اصالح ویسکوزیت قیر ب راحتی ب دسک میآی  ،ممکن

Limpet
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استک باعث ای اد مشتکالتی در کاربرد و فشتردعستازی بخصتوص برای مخلوطهای روی نازک با محتوای
سن زیاد بشود
معموالً از یک تا ستتت درصتتت آهک هی رات ب عنوان قستتتمتی از فیلر ب عنوان عامل ضتتت ی ا شتتت ن
قیر/سن دان استفادع میشود آهک هی رات با کربوکسیلیک اسی های حاضر در قیر واکنش میده و ب
سایر گروعهای کربونیل مانن کتونها ایازع میده خودشان را ب سای سن دان بچسدانن این کتونها
در اثر آب ب راحتی اسی ی ا نمیشون و درنتی حساسیک مخلوط نسدک ب ی ا ش ن کاهش میاب
همچنین نیشن ادش ع اسک ک اگر آب در سای م شترک قیر /سن دان باش یک مخلوط آهک هی رات
نتی خواه شت یونهای کلستتیا در این محلول باعث میشتتود ستتای ستتن دان بنیادی شتتود تعادل
الکترو -شیمیایی آب را م دور میکن از سن دان دور ش ع و وارد یک امول سیون در قیر شود سپس
تعادل ب زور ب سای آبگریز سن دان خواه نیو سک چ سدن گی قیر /سن دان ممکن ا سک ب و سیل
اضاف کردن افزودنیهای شیمیایی ب دود یاب این افزودنیها ب دو روش عم ع زیر عمل میکنن :
 ممکن ا سک موقعیک سای م شترک بین سن دان و قیر را تغیر ب هن  ،ب طوریک قیر ترییحاًسن دان را مرطوب کن ک این باعث ب دود چسدن گی میشود ،یا
 ممکن استک نیون چستدن ع بین ستن دان و قیر را ب دود دهن  ،بنابراین مقاومک بلن مش ن قیر در اثر آب افزایش مییاب

ی ا

معموالً 0.1 ،تا  1.0درص آمینهای چرب ب عنوان افزودنی اصلی برای ب دود چسدن گی استفادع میشود
اعتقاد بر این ا سک ک گروعهای آمین ب سای یک سن دان مت صل می شون درحالیک گروعهای چرب
در قیر باقی میمانن درنتی یک اتصال متقابل نیون یونی بین سن دان و قیر ای اد میشود ب هرحال،
این افزودنیها ممکن استتک در دمای ذخیرعستتازی قیر نستتدتاً نانای ار باشتتن و میتوانن غیرفعال شتتون
همچنین ممکن اسک یک افزودنی نتوان چسدن گی مربوط ب انواع سن دان را افزایش ده  ،یعنی ممکن
اسک مخ صوص سن باشن همچنین ممکن اسک این مسئل ویود داشت باش ک درحالیک افزودنی
چستتدن گی اولی را ب دود میبخشتت  ،تأثیر بلن م آن مح ود باشتت یا تأثیر بلن م ن اشتتت باشتت
نی شن اد ش ع ک قدل از ا ستفادع از افزودنیها ،بای آزمونهای آزمای شگاهی ان ام داد تا بتوان نوع و مق ار
افزودنی را برای استتتفادع در ترکیدا قیر/ستتن دان ب ین کرد این کار ممکن استتک ب وستتیل مح ودع
وستتیعی از روشها ان ام شتتود برای مثال ،ی ول  2اطالعا ب دستتکآم ع ب وس تیل آزمون یذب خالص
برای دو نوع سن دان مختلف و قیر با نفوذ  100با  0.5در ص عامل چ سدن ع و ب ون عامل چ سدن ع را
نشتتان میده میتوان مشتتاه ع کرد درحالیک عامل چستتدن ع یذب اولی را برای کوارتز دلریتی 10.9
درصتتت افزایش میده  ،چستتتدن گی برای  greywackesفقط  3درصتتت ب دود مییاب ب لحاظ ب دود
حستتاستتیک رطوبک ب دود کمی برای کوارتز دلرتی ویود دارد و برای  greywackesب دودی ویود ن ارد
این مثال نشتتان میده ک خواص ستتن دان چاور بر تالشهای ان امش ت ع برای ب دود چستتدن گی اثر
میگذارد برای  greywackesافزایش عامل چسدن ع ضرورتاً کارایی را ب مق ار کمی ب دود میبخش
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ی ول  :2یذب خالص و اولی ب دسکآم ع از باین رهای مختلف
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فیدار در ابتدا فعالیت خود را از سال هزار و سیصد و هفتادوهفت و تحت عنوان شرکت فیدار ثنا شروع کرد و در طی سالهای گذشته و با کسب
تجربیات فراوان متخصصین گروه فیدار گامهای بلندی درزمینهٔ صادرات قیر به سراسر جهان برداشتند؛ و گروه فیدار بهوسیله ا ستفاده از امکانات
مدرن بستتتهبندی قیر موجود در کارخانه فیدار اصتتفهان توانستتته به یکی از بزرگترین و مطرحترین صتتادرکنندگان قیر ایران در عرصتته بینالملل
تبدیل بشود .ارائه خدمات متنوع درزمینهٔ صادرات مواد نفتی و بخصوص قیر ازجمله استفاده از بستهبندی بشکه فلزی و پلیبگ و همچنین اظهار
کاال در گمرکات باعث شده تا نام فیدار بهعنوان یک نام معتبر در بازار بینالمللی تلقی گردد.

آدرس :دفتر مرکزی تهران – خیابان آفریقا نرسیده به مدرس مجتمع اداری الهیه پالک  ۲۴۴طبقه هفتم واحد ۷۰۸
تلفن۲۶۲۱۲۹۳۶-۷ ۲۶۲۱۳۰۶۸-۹ :
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