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 .1مقدمه
علیرغم طیف و سیعی از کاربردها که آ سفالت در آن ا ستفاده می شود و تنوع زیاد آبوهوا و بارگذاری
که آ سفالت در معرض آن قرار میگیرد ،اکثر قریب بهاتفاق آ سفالتها با گذ شت سالها کارایی خود را
در سطططح خوبی حفظ میکنند .بههرحال شططکسططت ممکن اسططت اتفاق بیافتد .در بعضططی موارد ،این
شططکسططتها از برخی اشططتباهاد در فرایند سططاختوسططاز ناشططی میشططود .اگر طراحان ،پیمانکاران و
تولیدکنندگان بخواهند روشها ،تجهیزاد ،تکنیکهای ساخت و م شخ صاد را بهمنظور حداقل کردن
امکان شکست به کار ببرند ،درک عمیقی از مکانیسمهایی که باعث شکست در آسفالت می شود الزم
است.
کارایی آ سفالت در زمان سرویس بهطور قابلتوجهی بهو سیله خواص رئولوژیک یا مکانیکی و به مقدار
کمتری بهو سیله ساختار شیمیایی قیر تحت تأثیر قرار میگیرد .ساختار شیمیایی قیر بهطور ویژه در
سطح جاده مهم است زیرا نرخ اکسیداسیون و درنتیجه سرعت فرسایش بهوسیله ترافیک را تحت تأثیر
قرار میدهد .این فاکتورها بهنوبه خود بهوس طیله تغییراد ناشططی از اثر هوا ،دما و آب در قیر تحت تأثیر
قرار میگیرند .البته ،تعداد زیادی فاکتور دیگر مانند طبیعت سطططن دانه ،ترکیب مخلوط ،مقدار قیر یا
ضططخامت فیلم قیر ،درجه فشططردگی و غیره وجود دارد که رفتار و پایداری بلندمدد را تحت تأثیر قرار
میدهند.
قیرها مواد وی سکواال ستیک ه ستند و تغییر رفتار آنها از وی سکوز خالص تا کامالً اال ستیک به زمان
بارگذاری و دما واب سته ا ست .در هنگام اختالط و ف شرده سازی آ سفالتها و در دماهای سرویس باال
خواص را میتوان به لحاظ ویسطططکوزیته در نظر گرفت اما برای بیشطططتر شطططرایط سطططرویس قیر رفتار
ویسکواالستیک دارد و خواص آن را میتوان با توجه به مدول سختی در نظر گرفت.
نیازهای رئولوژیک برای قیر در هنگام اختالط ،ف شرده سازی و سرویس در شکل  1ن شان داده شده و
نیازهای بحرانی در جدول  1خالصه شده است .این کتاب تعدادی از مکانیسمهای شکست را با تأکید
ویژه بر نقشی که قیر در جلوگیری از توسعه آنها دارد بررسی میکند.
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شکل  :1خواص قیرهای گرید نفوذی در هنگام ساختوساز و سپس در زمان سرویس

جدول  :1نیازهای مهندسی قیر هنگام کاربرد و سرویس

 .2تأثیر خواص قیر بر آسفالت هنگام ساختوساز
اختالط و حملونقل
در هنگام اختالط ،سن دانههای خشک و داغ در زمان کوتاهی از اختالط معموالً  30تا  90ثانیه بهوسیله
قیر داغ پو شش داده می شوند .درحالیکه دمای اختالط باید به مقدار الزم باال با شد تا اجازه پخش سریع
قیر روی سن دانه را بدهد ،استفاده از حداقل زمان اختالط در پایینترین دمای ممکن پیشنهاد می شود.
دمای اختالط باالتر باعث تمایل بیشتر قیر به تشکیل فیلم نازکتر روی سن دانه شده و منجر به اکسید
شدن می شود .این اتفاق در شکل  2ن شان داده شده ،م شاهده می شود افزایش  5.5درجه سانتیگراد به
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دمای اختالط ،برای یک زمان اختالط اسطططتاندارد  30ثانیه باعث افزایش نقطه نرمی قیر بهاندازه  1درجه
سانتیگراد می شود؛ بنابراین محدودیتهایی برای حداقل و حداکثر دمای اختالط وجود دارد .اگر ماکادام
خیلی داغ مخلوط شود ،در هنگام ذخیره سازی داغ و یا انتقال به سایت ممکن است قیر از آن خارج شود
و منجر به تغییر در مقدار قیر میشططود .در چنین شططرایطی فیلر نقش مهمی را ارائه میکند؛ بنابراین فیلر
بهطورکلی بعد از کامل شططدن پوشططش سططن دانه به مخلوط اضططافه میشططود و باعث پایداری و یا افزایش
ویسکوزیته ظاهری قیر شده و خارج شدن قیر از مخلوط را کاهش میدهد .در رویههای نازک ،آسفالتهای
متخلخل و آسططفالتهای ماسططتیک سططن  ،میتوان بهوس طیله اضططافه کردن فیبرها به مخلوط یا بهوس طیله
استفاده از قیرهای اصالحشده با پلیمر از خارج شدن قیر جلوگیری کرد.
این مالحظاد مختلف باهم ترکیب می شوند تا وی سکوزیته بهینه قیر ( 2پواز) در دمای اختالط به د ست
آید .ن شان داده شده ا ست که دمای موردنیاز برای ر سیدن به وی سکوزیته  2پواز میتوان به صورد خام
بهوسیله اضافه کردن  110درجه سانتیگراد به نقطه نرمی قیر به دست آورد (شکل  .)3عیب این روش در
نظر نگرفتن شاخص نفوذ ( )PIقیر ا ست .یک تخمین دقیقتر را میتوان بهو سیله نقطه نفوذ و نقطه نرمی
قیر از روی نمودار اطالعاد قیر به دست آورد .شرایط مختلف توصیف شده در باال در شکل  1خالصه شده
است.
وقتی مواد شروع به پخش شدن در دمای پایین محیط میکنند ،یا اگر حمل در فا صلههای طوالنی الزم
اسطططت دمای مخلوط بهمنظور متعادل کردن این فاکتورها افزایش مییابد .بههرحال افزایش دمای مخلوط
باعث افزایش شططتاب نرخ اکسططیداسططیون قیر شططده و باعث افزایش ویسططکوزیته قیر میگردد؛ بنابراین یک
کاهش قابلتوجه در وی سکوزیته ،نا شی از افزایش دمای مخلوط ممکن ا ست به دلیل اک سیدا سیون قیر از
بین برود .اگر آسططفالت با برنامهریزی دقیق و بهوس طیله وسططایل نقلیه عایق حمل شططود از دسططت دادن دما
خیلی کم و حدود  2درجه سانتیگراد در ساعت خواهد بود.
پهن کردن و فشردهسازی
هنگام تخلیه مخلوط در یک مسطططیر ،مخلوط یک کاهش دما تا بیش از  20درجه سطططانتیگراد را تجربه
خواهد کرد و پهن کردن مواد به شطططکل یک فرش باعث کاهش بیشطططتر دما خواهد شطططد .کاهش دما به
تعدادی فاکتور شططامل ضططخامت الیه ،دمای محیط ،سططرعت باد و دمای زیرالیه ای که مواد روی آن قرار
میگیرد ب ستگی خواهد دا شت .دو فاکتور مهم که سرد شدن الیه تأثیر میگذارد سرعت باد و ضخامت
الیه اسطت .هنگامیکه مواد گسطترده میشطوند باید بهاندازه کافی کارآمد باشطند تا مواد را بتوان بهوسطیله
تجهیزاد در دسترس به شکل راضیکننده فشرده کرد .برای اینکه فشردهسازی مؤثر اتفاق افتد ویسکوزیته
قیر باید بین  50تا  500پواز باشطططد .در ویسطططکوزیته کمتر از  50پواز احتماالً مواد بیشازاندازه متحرک
خواهند بود که ف شرده شوند و در وی سکوزیتههای بزرگتر از  300پواز مواد بیشازحد سخت ه ستند که
اجازه ف شرده شدن بی شتر را بدهند .حداقل دمای منا سب برای غلتک کاری بهو سیله ا ضافه کردن 50
درجه سانتیگراد به نقطه نرمی قیر مطابق شکل  3به دست میآید.

3

تاثیر خواص قیر بر کارایی آسفالت

www.iranbitumen.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  :2رابطه بین دمای مخلوط و نقطه نرمی

شکل  :3رابطه بین نقطه نرمی قیر و دماهای  equi-viscousبرای مخلوط کردن و غلتک کردن رویههای آسفالت گرم
کوب
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شططیب رابطه ویسططکوزیته/دما یا شططاخص نفوذ ( )PIدر این ناحیه دما بهطور ویژه مهم اسططت زیرا محدوده
دمایی که ویسططکوزیته در سطططح مناسططب برای فشططردهسططازی باقی میماند را مشططخص میکند .شططکل 4
بهو ضوح قیرهایی را که ح سا سیت دمایی باالیی دارند ن شان میدهد ،یعنی شاخص نفوذ کم یک پنجره
دمایی نازکتری دارد که در آن فشردهسازی راضیکننده مواد قابلدسترسی است.
شکل  :4تأثیر شاخص نفوذ بر رفتار هنگام ساختوساز و درنتیجه کارایی زمان سرویس

 .3تأثیر خواص قیر بر کارایی آسفالت هنگام سرویس
بعد از تهیه مخلوط ،پهن کردن و ف شرده سازی ،میتوان رفتار آن را در هنگام سرویس بهویژه بهو سیله در
نظر گرفتن شرایط پیرامون انواع خاص شکست در نظر گرفت.
ترک خوردن
ترک خوردن جاده یک پدیده پیچیده اسطططت که میتواند به دلیل چندین عامل اتفاق بیافتد و با فشطططار
واردشده به الیههای آسفالت بهوسیله بار چرخ ،تغییراد دما یا ترکیبی از هر دو جمع شود .بهعالوه ،حجم
قیر در مخلوط و رفتار رئولوژیک آن تأثیر عمده روی حساسیت آسفالت به ترک خوردن دارد .یک مخلوط
آ سفالت ،بهو سیله مقدار منا سب از قیر در آن ،رفتار وی سکواال ستیک ن شان میدهد .اگر یک نمونه آزمون
آسفالت تا یک نقطه تعیینشده تحت تنش قرار بگیرد و ثابت نگهداشته شود یک فشار وارد خواهد شد .بر
اساس دما ،این فشار به سرعت و یا آهسته از بین خواهد رفت .این فرآیند  Relaxationنامیده می شود .در
دماهای باال ترکیب وی سکوز غالب ا ست و  relaxationف شار مجموع ممکن ا ست چند دقیقه طول بک شد.
در دماهای خیلی پایین  relaxationمیتواند چندین ساعت و یا حتی روزها طول بکشد.
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ترک خوردن هنگامی اتفاق میافتد که تنش ک ش شی و ف شارهای مرتبط وارد شده بهو سیله ترافیک و/یا
تغییراد دما از فشار شکست مخلوط تجاوز کند .در دماهای باال  relaxationفشار مانع از رسیدن فشار به
سطحی می شود که میتواند باعث ایجاد ترک گردد .از طرف دیگر ،در دماهای پایین شرایط ک شش ادامه
خواهد داشت و بنابراین احتمال ترک خوردن جاده بیشتر است.
همچنین تشخیص داده شده است که قیر در مخلوط در طول سرویس دچار پیرشدگی می شود .این اتفاق
باعث یک افزایش تدریجی در مدول سططختی آسططفالت همراه با یک کاهش در قابلیت  relaxationفشططار
میشود و این باعث افزایش بیشتر احتمال ترک خوردن جاده خواهد شد.
در هنگام اختالط و الیه نشطططانی ،نفوذ قیر بهطورکلی تا حدود  70درصطططد مقدار قبل از میکس کاهش
مییابد که بهعنوان پیر شدگی کوتاهمدد شناخته می شود .این سخت شدگی در هنگام سرویس البته با
سرعت کمتر ادامه مییابد که بهعنوان پیرشدگی بلندمدد شناخته می شود .چندین فرآیند در پیرشدگی
بلندمدد دخالت دارند .غالبترین این مکانی سمها سخت شدن در اثر اک سیدا سیون ا ست و این بهو سیله
ضخامت فیلم بایندر ،مقدار حفرههای هوا در مخلوط و تجربه دمایی تحت تأثیر قرار میگیرد .ترک خوردن
جاده به چندین شکل اتفاق میافتد ،متداولترین آنها به شرح زیر است:
 ترک خوردن طولی ،بهطورکلی در مسیر چرخ اتفاق میافتد. ترک خوردن عرضططی ،در هر نقطهای میتواند اتفاق بیافتد و ضططرورتی ندارد با مسططیر چرخ تجمعکند.
 ترک کروکدیل ،در این حالت ترکهای طولی و عرضی باهم تشکیل یک شبکه میدهند. ترک خوردن انعکاسی ،از یک شکست در زیرالیه ناشی میشود.بهطور سنتی ،برای طراحی جاده فقط تجمع بار ترک خوردن که در آن ترکها در زیرالیه آ سفالت پایه به
دلیل خم شطططدن جاده در اثر ترافیک شطططروع میشطططود را در نظر میگیرند .این باعث طراحی جادههای
باضطططخامت بیشطططتر بهمنظور مقاومت در برابر نرخ جریان باالتر پیشبینیشطططده برای ترافیکهای آینده
میشود .بهمنظور بررسی اینکه چطور در آسفالت ضخیمتر اجراشده ترکهایی ایجاد میشود که در سطح
شروع میشوند و به سمت پایین گسترش میابند یک برنامه تحقیقاتی در آزمایشگاه تحقیقاد حملونقل و
همچنین مشاهداد مشابهی توسط سازمانهای دیگر انجامشده است.
ترک خوردن حرارتی
ترکهایی که از سرمای زیاد نا شی می شود بهعنوان ترکهای دمای پایین شناخته می شود درحالیکه
ترکهایی که در اثر سططیکلهای دمایی توسططعهیافتهاند بهعنوان ترک خوردن خسططتگی دمایی شططناخته
میشططوند .ترک خوردن دمایی هنگامی اتفاق خواهد افتاد که قیر بیشازحد سططخت میشططود که بتواند در
برابر ف شار وارد شده دمایی مقاومت کند و این مربوط به ضریب گ سترش دمایی و م شخ صاد relaxation
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مخلوط اسططت .هر دو این ویژگیها مربوط به طبیعت قیر اسططت و خطر ترک خوردن دمایی با افزایش عمر
جاده افزایش مییابد که مربوط به سخت شدن بایندر در اثر اکسیداسیون یا سخت شدن فیزیکی وابسته
به زمان است.
ضططریب گسططترش دمایی قیر ازنظر مقدار یک درجه بزرگتر از آن چیزی اسططت که برای سططن دانهها در
مخلوط وجود دارد .یک تخمین سططخت برای ضططریب گسططترش دمایی مخلوط میتواند بهوسطیله معادله 1
مشخص شود.
𝑎𝜐 𝑎𝑎 𝑎𝑏 𝜐𝑏 +
𝑎𝜐 𝜐𝑏 +

معادله  :1ضریب گسترش آسفالت

= 𝑚𝑎

که 𝑚𝑎 ضریب گ سترش مخلوط 𝜐𝑏 ،ن سبت قیر برح سب حجم 𝜐𝑎 ،ن سبت سن دانه برح سب حجم𝑎𝑏 ،

ضریب گ سترش دمایی قیر و 𝑎𝑎 ضریب گ سترش دمایی سن دانه ا ست .ضریب گ سترش حجمی قیر
تقریباً 6×10-4بر درجه سانتیگراد است .معموالً ضریب خطی گسترش دمایی یک مخلوط آسفالت بین 2
و  3×10-5بر درجه سانتیگراد است.
دو مکانیسم مختلف ترکخوردگی دمایی ممکن است اتفاق بیافتد .در دمای پایین جاده ،ترکهای عر ضی
میتوانند بهسططرعت ظاهر شططوند که در تمام عمق جاده ادامه پیدا میکنند .بهطورکلی دمای جاده باید به
کمتر از حدود منفی سی درجه سانتیگراد برسد تا این شکل از ترک خوردن ایجاد شود .بر اساس موارد
ثبتشده ،ترک خوردن دمای پایین در انگلستان بهندرد اتفاق میافتد.
برای شرایط خفیفتر ،ترکها ممکن است با سرعت کمتری گسترش یابند و چندین فصل طول میکشد
تا در الیههای آ سفالت انت شار یابد .این نوع از ترک خوردن در سطح شروع می شود و ن سبتاً آه سته با هر
سیکل دمایی انتشار مییابد .این نوع ترک خوردن بهطورکلی به نام ترک خوردن خستگی دمایی شناخته
میشود.
مکانیسم کلی مسئول این دو شکل از ترک خوردن را میتوان مشابه در نظر گرفت ،تفاود ا صلی به شرح
زیر است:
الف) ترک خوردن دمای پایین یک پدیده تک رویداد اسطططت که درنتیجه آن تمام عمق آسطططفالت تحت
شرایطی که  relaxationفشار نمیتواند اتفاق بیافتد وارد یک تنش حرارتی میشود.
ب) ترک خوردن خسططتگی دمایی بیشططتر به خواص الیه سطططح مواد بسططتگی دارد و ترکها قبل از اینکه
الیههای زیری را تحت تأثیر قرار دهند اول باید در سطح ایجاد شوند و در الیه سطح انتشار یابند.
ترک خوردن دمای پایین

مکانی سم ترک خوردن دمای پایین در شکل  5ن شان داده شده ا ست .الیه آ سفالت تحت تأثیر یک تنش
کششی با توزیع در عمق قرار میگیرد .این فشارها ،از ساختار آسفالت وقتی سرد می شود به وجود میآید
و این فشارها تابعی از تغییراد دما و مشخصاد  ،relaxationمدولهای سختی و ضریب گسترش آسفالت
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ه ستند .ف شارها ضرورتاً یک سان نی ستند زیرا دمای جاده میتواند با عمق متفاود با شد .این ف شارهای به
شکل بالقوه میتوانند ترکهایی ایجاد کنند که از سطح به عمق انتشار یابد.
شکل  :5مکانیسم ترک خوردن حرارتی

هنگامیکه آ سفالت سردتر می شود ،ابتدا تنش ک ش شی (  )βᶎآن افزایش مییابد و سپس در اثر میکرو
ترکهای ایجاد شده در ماتریکس بایندر شروع به کاهش میکند .این به دلیل انقباض تفا ضلی ا ست که از
تفاود زیاد بین ضریب گ سترش دمایی سن دانه و قیر به وجود میآید .این شک ستها میتواند بهعنوان
رویدادهای صوتی ت شخیص داده شود ،میتوان از یک میکروفن ح ساس برای ثبت افزایش اتفاق افتادن
شکست با کاهش دما استفاده کرد.
در زمان مشططابه ،همانطور که مواد توانایی  relaxationخود را از دسططت میدهند تنش دمایی ( )σایجاد
می شود ،در برخی نقاط تنش دمایی قدرد مواد را افزایش خواهد داد .این احتمال ،دمای ،شک ست دمای
پایین را تعریف میکند (ترک خوردن همزمان) .تفاود بین تنش کشطططشطططی و تنش دمای پایین بهعنوان
قدرد کشش رزرو (  )𝛥𝛽ᶎشناخته میشود و آن رزروی است که برای تطبیق فشارهای تحمیلشده اضافی
در دسترس است .این در شکل  6نشان دادهشده است.
منحنیهای ن شان داده شده در شکل  6میتواند بهو سیله آزمون مهار تنش حرارتی نمونه ( 1)TSRSTو
آزمون تنش م ستقیم همدما در محدودهای از دماهای پایین م شتق شود .این آزمونها در 2SHRPتو سعه
دادهشطططده اسطططت .باوجود گران بودن و زمانبر بودن ،این آزمون بهعنوان یک وسطططیله قابلاعتماد برای
پیشبینی دمایی که در آن یک جاده به دلیل فشطططارهای دمایی زیاد ترک خواهد خورد در نظر گرفته
میشطود .نتایج به شطکل قابل قبولی تجدید پذیر هسطتند و رتبهبندی نسطبی مواد با کارایی میدان مطابق
اسططت .مطالعاد ترک خوردن دمای پایین بهطورکلی این نتیجه را داشططته اسططت که بهمنظور کاهش ترک
خوردن ،سختی بایندر نباید از یک محدوده تعریفشده در پایینترین دمای جاده بیشتر باشد.
در  ،SHRPاز رئومتر باریکه خمشطططی ( )BBRبهمنظور ایجاد یک نمودار کلی برای سطططختی قیر بهعنوان
تابعی از زمان بارگذاری و دما استفاده می شود .از این نمودار برای پیشبینی دمایی که در آن قیر در زمان
بارگذاری  60ثانیه دارای سختی  200مگا پا سکال ا ست ا ستفاده می شود .این حد شاخص  SHRPبرای
Thermal stress restrained specimen test
Strategic Highways Research Program
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بایندر در شططرایط آبوهوای سططرد اسططت .بههرحال ،بعد از تکمیل شططدن برنامه  ،SHRPآزمایشهای اولیه
پیشنهاد شد که این شاخص سختگیرانه است و محدودیت به  300مگا پاسکال افزایش یافت.
جان و وین سون نتیجه گرفتن که  TSRSTیک شنا ساگر عالی ترک خوردن در دمای پایین ارائه میکند.
بهعالوه ،کین و همکارانش نیز چنین نتیجهای گرفتند .نشططان داده شططد نتایج بهدسططتآمده بهوسططیله
 TSRSTخیلی خوب با پیشبینی دما بهوسیله  BBRرابطه دارد ( )R2=0.96و  BBRدقیقاً یک شناساگر
کارایی بهتر اسططت .بههرحال ،کارهای اخیر ،پیشططنهاد میکند که چقرمگی شططکسططت باید در معیارهای
گنجانده شود تا بتوان کارایی قیر اصالحشده با پلیمر را حساب کرد.
ترک خوردن در دمای پایین یک نگرانی ویژه در ک شورهایی مانند کانادا ،آمریکای شمالی ،شمال و شرق
اروپا و شططمال آسططیا اسططت که دما در آنها به کمتر از  40درجه سططانتیگراد میرسططد .برای مقابله با این
م شکل ،معموالً از بایندر نرمتر ا ستفاده می شود .م شخص شده ری سک ترک خوردن دمای پایین در درجه
اول به خواص قیر وابسططته اسططت و ویسططکوزیته و حسططاسططیت دمایی بایندر مهمترین خواص اسططت .وقتی
سططختی قیر افزایش یابد ریسططک ترک خوردن نیز افزایش مییابد .تغییر در درجه و نوع سططن دانه تأثیر
خیلی کمی دارد و افزایش در مقدار بایندر حسططاسططیت مخلوط را به شططکسططت حرارتی فقط اندکی کاهش
میدهد.
شکل  :6فشار دمای پایین ( )σو تنش کششی آسفالت ( )βᶎبهعنوان تابعی از دما
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ترک خوردن سطح در اثر خستگی دمایی و تجمع بار

ترک خوردن در سطح آسفالت جاده تقریباً متداول است .این ترکها میتوانند عرضی و یا طولی باشند و
معموالً در مسططیرهای چرخ قرار دارند .ترک خوردن مسططیر چرخ طولی ،معموالً بهعنوان خسططتگی معمولی
شناخته میشود که فرض میشود در آن ترکها از قسمت پایین بیس شروعشده و سپس به سطح انتشار
میابند .بههرحال ،برر سیها بهو سیله مغزه گیری آ سفالت جامد جادهها همواره ن شان داده ا ست که اگر
ترکها به شکل جزئی در ضخامت آ سفالت نفوذ کنند و یا اگر عمق کامل دا شته با شند ،انت شار ترجیح
میدهد به سمت پایین اتفاق بیافتد نه به سمت باال .یک مثال متداول از این نوع ترک خوردن در یکی از
بزرگراههای اصلی انگلستان در شکل  7نشان داده شده است .این ترک چند صد متر گسترشیافته است.
مغزه گیری ن شان داده ا ست که فقط در محلهایی که خیلی جدی ترکخورده ا ست ،ترک بیش از 100
میلیمتر از سطططح آسططفالت پیش روی کرده اسططت .هیچیک از ترکها بهطور کامل در عمق آسططفالت نفوذ
نکرده است.
شکل  :7ترک طولی در مسیر چرخ
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بررسی تعدادی از بزرگراههای ضخیم در انگلستان نشان داده است که این رفتار متداول است .بههرحال،
بررسطیهای ترک بهوسطیله مغزه گیری در آمریکا و هلند نشطان داده که در جادههای کامالً انعطافپذیر با
کمتر از  160میلیمتر آ سفالت ،ترکها احتماالً با عمق کامل خواهد بود .در باالتر از این ضخامت ،ن سبت
بی شتری از جاده دارای ترکهایی ا ست که به سطح آ سفالت محدود شده ا ست؛ یعنی الیه بایندر و الیه
سطططح .در مطالعاد انجامشططده در هلند ،همه جادهها باضططخامت آسططفالت کمتر از  160میلیمتر دارای
ترکهای با عمق کامل و همه جادههای باضطططخامت آسطططفالت  300میلیمتر یا بیشطططتر دارای ترکهای
محدودشده در باال تا عمق  100میلیمتر هستند.
در مطالعاد انجام شده در انگل ستان آزمونهای نفوذ روی بایندر بازیافت شده از الیه سطح آ سفالت گرم
کوب برای مناطق دارای ترک در مقایسطططه با طولهای بدون ترک مقدار کمتری را نشطططان داد .بههرحال،
نفوذ بایندر همیشه شاخص خوبی برای حساسیت سطح به ترک سطحی نیست و واضح است که مطالعه
جزئیاد بیشططتر ،برای درک فاکتورهای بارگذاری ،مواد و محیط الزم اسططت تا شططروع و انتشططار ترکها را
مشخص کند.
ترکهای سطحی همیشه طولی نیست و ترکهای بلوکی و عرضی نیز میتواند اتفاق بیافتد .این به مسیر
چرخ محدود نشططده اسططت و میتواند در هر نقطهای از جاده اتفاق بیافتد .شططکل  8یک مثال از ترکهای
عرضططی در یک بزرگراه در انگلسططتان را نشططان میدهد آسططفالت این بزرگراه  24سططال پیش ایجادشططده و
درمجموع بالغبر  3msa30ترافیک را تحمل کرده اسططت .در طول این زمان ،روکش و تعمیر نشططده اسططت.
نفوذ قیر بازیافت شطططده از سططططح برابر  15دسطططی میلیمتر بود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ترکها
مربوط به ترافیک نی ست بلکه به دلیل شکننده شدن سطح در اثر پیر شدگی بایندر ا ست .در مقای سه با
ترک خوردن طولی ،ترکهای عرضی بهطورکلی فقط تا عمق حدود  100میلیمتر نفوذ میکنند.
پد یده ترک خوردن سططططح معموالً تو جه کمی را به خود ج لب میک ند .بههر حال ،ت عداد قا بلتوجهی
م شاهداد ترک خوردن سطح جادههای انعطافپذیر به گ ستردگی تمام ناحیههای آب و هوایی از مناطق
سرد تا گرم وجود دارد .این مشاهداد پیشنهاد میکند که دماهای باالتر همراه با فصل گرمتر باعث سخت
شدن بایندر در اثر پیر شدن می شود و این ظرفیت بایندر را برای مقاومت در برابر ف شار دمایی به وجود
آمده در هنگام شبهای سرد بخصوص در طول فصل سرد کاهش میدهد.
سخت شدن در اثر پیرشدگی بایندر در سطح رویه در تمام انواع ترک خوردن سطح نقش دارد .همانطور
که در باال اشططاره شططد ،این سططخت شططدن در طول زمان بهتدریج توانایی سطططح رویه به مقاومت در برابر
فشارهای تولیدشده در اثر دما و ترافیک را کاهش میدهد .مطالعاد اخیر رئولوژیکی بایندر نشان داده که
بایندر بهخصوص در چند میلیمتر باالیی سطح رویه با پیرشدگی سخت میشود.

Million standard axles
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شکل  :8ترکهای عرضی در M32

شکل  9یک مثال از نتایج بهد ستآمده بهو سیله  DSRروی بایندر آزمون ا ستخراج شده از  10میلیمتر
روی سطح و بین  20و  30میلیمتر زیر سطح رویه را ن شان میدهد .شکل  9ن شان میدهد که بایندر
نزدیک به سطططح بهطور قابلمالحظهای سططختتر از بایندری اسططت که از الیههای عمیقتر بهدسططتآمده.
برر سی چهار سایت که  18تا  24سال سن دا شتند ن شان داد که نفوذ بایندر ا ستخراج شده از عمق 10
میلیمتری رویه تقریباً  50درصد آن چیزی است که از الیههای عمیقتر به دست میآید .این پیرشدگی و
بنابراین سخت شدگی پوسته باالیی رویه سطح میتواند بهعنوان فاکتور عمده شروعکننده ترک سطح در
نظر گرفته شود.
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شکل  :9نمودار کلی  DSRدر  25درجه سانتیگراد ،پیرشدگی بایندر در نزدیک سطح رانشان میدهد.

مدلسازی ترک خوردن سطح

مکانیسططم ترک خوردن سطططح پیچیده اسططت و تا امروز بیان کامالً راضططیکنندهای برای این پدیده وجود
ندارد .اکنون بهصورد رسمی مشخصشده که فشار تایر میتواند یک شرایط کشش را در سطح جاده وارد
کند و این میتواند شطططروعکننده یک ترک باشطططد De Beer .و همکارانش نشطططان دادند که تایر میتواند
فشططارهای عرضططی و طولی غیریکنواخت را به جاده وارد کند و باید فشططار جاده در محل تایر را در زمان
مدلسطازی رفتار ترک بهحسطاب آورد .مدلسطازی اجزاء محدود پیشبینی میکند که شطرایط کشطش در
سطططح رویه میتواند نزدیک به لبه تایر همانطور که در شططکل  10نشططان دادهشططده اسططت تولید شططود.
همچنین شرایط مشابهی نزدیک لبه آجهای تایر پیشبینی میشود.
این فشططارهای نزدیک تایر که با رن قرمز نشططان دادهشططده اسططت فقط تقریباً  10میلیمتر در آسططفالت
گسترده می شود .درنتیجه ،ممکن است یک ترک طولی در مسیر چرخ را شروع کنند اما مکانیسم دیگری
برای گ سترش ترک در هر عمقی نیاز ا ست در نظر گرفته شود .عقاید فزایندهای وجود دارد که ترکهای
سطحی بهوسیله فشارهای دمایی گسترش مییابد.
خستگی دمایی ،بهوسیله توسعه ترک ناشی از سیکل در هنگام فشارهای دمایی ،مکانیسم مسئول توسعه
ترکهای عر ضی سطح ا ست .بههرحال ،ترکهای عر ضی کوبیده که بع ضی وقتها هنگام ف شرده سازی
مشاهده میشود احتماالً نقش عمدهای در شروع ترکهای عرضی دارند.
مدلسططازی پیشبینی کرده که برای آسططفالت جاده ضططخیم ،گسططترش دمایی ترک در برخی نقاط پایدار
خواهد بود و از طریق تمام ضططخامت آسططفالت منتشططر نخواهد شططد .از طرف دیگر ،پیشبینی برای یک
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آسفالت نازک این است که نرخ افزایش ترک هنگامیکه ضخامت باقیمانده آسفالت تحت تأثیر بار ترافیک
و دمای بزرگتری قرار میگیرد افزایش مییابد.
شکل  :10فشارهای واردشده به جاده بهوسیله تایر

ترکخوردگی خستگی

ترکخوردگی خ ستگی ن سبت به مکانی سمهای وخیمتر بی شترین توجه را در جامعه پژوهش به خود جلب
کرده اسططت .خسططتگی پدیدهی ترک خوردن تحت شططرایط به کار بردن تکراری فشططاری کمتر از قدرد
کششی مواد است.
وقتی بار چرخ از روی یک نقطه در آسفالت جاده عبور میکند ،آسفالت خم می شود و یک نیروی کششی
به زیرالیه بیس وارد میکند .ادامه پیدا کردن خم شدن و بازگشت به حالت اولیه طی سالها امکان شروع
ترک خوردن خستگی در زیر آسفالت بیس را ایجاد میکند و این ترکها به باال گسترش میابند.
خسطططتگی جزء عمده تمام روشهای طراحی تجزیهای آسطططفالت مدرن اسطططت .این روشها برای ارتباط
خسططتگی تشططخیص دادهشططده در آزمایشططگاه به کارایی مواد در جاده از یک فاکتور تغییر سططاده یا فاکتور
کالیبرا سیون ا ستفاده میکنند .شرایط و رفتار مواد در هنگام سرویس خیلی پیچیدهتر از زمانی ا ست که
در آزمایشگاه مطالعه می شود .برای مثال ،طبیعت سیستم فشار و تغییراد شیمی – فیزیکی بلندمدد در
قیر در نظر گرفته نشده است.
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تو سعه مفهوم آ سفالت بلندمدد ن شان داد که تغییراد بلندمدد در خواص قیر میتواند باعث یک افزایش
در طول عمر خسططتگی آسططفالت جاده شططود .همچنین ،در آمریکا نیز این مفهوم توسططعهیافته اسططت و
پیشنهادشده که در دامنه فشار پایین ،آسفالت یک حد استقامت خستگی دارد.
مقاومت خستگی یک مخلوط آسفالت ،به شکل ویژه نسبت به حجم بایندر حساس است .سادهترین وسیله
برای افزایش زمان خ ستگی پیشبینی شده آ سفالت ،ساختن جاده بهو سیله الیه آ سفالت پایین غنی از
بایندر است.
ترک خوردن انعکاسی

یک جاده مرکب شامل یک پایه سیمانی است که به شکل پیوسته زیر آسفالت سطح پهن شده است .یک
الگوی منظم از ترکهای عرضططی دمایی ایجادشططده میتواند در زیرالیه سططیمانی خیلی زود و پس از پهن
شدن ظاهر شود و اینها میتوانند مطابق شکل  11بهعنوان ترکهای انعکا سی در سطح آ سفالت بعد از
چند سال ظاهر شوند.
شکل  :11ترکهای انعکاسی در یک بزرگراه با جاده مرکب

تا همین اواخر ،فرض می شد این ترکها به دلیل باز و ب سته شدن ترک الیه سیمانی درنتیجه انب ساط و
انقباض دمایی و یا به دلیل انعطاف و کشش ترک الیه سیمانی ناشی از بار چرخ عبوری ایجاد میشود .این
مکانی سمها بالفا صله یک ف شار متمرکز را به آ سفالت باالی ترک وارد میکنند و این باعث شروع ترک در
آسفالت شده و به سمت سطح گسترش میابد .بههرحال ،مغزه گیری وسیع در جادههای در حال سرویس
15
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در انگل ستان ن شان داده که ترکهای انعکا سی معموالً در سطح جاده شروع می شوند و به سمت پایین
حرکت میکنند تا به یک ترک موجود برسند یا به الیه بتن زیری متصل بشوند ( شکل  .)12بهعالوه ،این
مطالعه نشططان داد که تأثیراد محیطی نسططبت به بار ترافیک برای ایجاد ترکهای انعکاسططی در جادههای
ترکیبی ارجحیت دارد .وقتی جاده جدید است ،رویه بهاندازه کافی انعطافپذیر است که در برابر فشارهای
دمایی وارده شده مقاومت کند اما وقتی جاده پیر شد بهتدریج این ظرفیت را از د ست خواهد داد .مطالعه
نشططان داد که ایجاد ترک انعکاسططی در جادههای الیهای ( )as laid pavementsبا فشططاری که رویه سطططح
میتواند قبل از ترک خوردن در خود جای دهد ارتباط دارد .این با پیرشطططدگی کاهش مییابد و به نوع و
حجم بایندر استفادهشده بستگی دارد.
شکل  :12مغزه ترک انعکاسی شروعشده از سطح.

در مراحل توسعه ابتدایی ،ترکها بهعنوان یک مشکل ساختاری شناخته نمیشوند .هنگامیکه در الیههای
آ سفالت منت شر می شوند ،آب نفوذ میکند و حرکت پمپ شدن بهو سیله ترافیک الیههای پایه را ضعیف
میکند .همزمان ،عبور بار باعث خراب شدن تکه خواهد شد و در چنین شرایطی تکههای سیمانی تحت
ترافیک سنگین حرکت خواهد کرد و ترک خوردن بیشتر ،ورقه ورقه شدن و تخریبهای کلی ایجاد خواهد
شد .ترک خوردن انعکا سی الیه باالیی قوی روی یک ترک از این نوع به نیروی وارد شده بهو سیله ترافیک
و شدد ترک وابسته است.
مدلسططازی ترک خوردن انعکاسططی جاده مرکب الیهای ( )as laidبهطورکلی با آسططفالت بهعنوان یکالیه
تأثیرپذیر رفتار میکند که مجبور ا ست به حرکت الیه سیمانی پا سخ بدهد .این مدلها شامل باز و ب سته
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تاثیر خواص قیر بر کارایی آسفالت

www.iranbitumen.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شططدن دمایی ترک در الیه پیوند بتن یا کشططش ایجادشططده بهوسططیله ترافیک ،فرض میکنند یک فشططار
متمرکز باال به سرعت به الیه آ سفالت باالیی اعمال خواهد شد و باعث ایجاد ترک اولیه و گ سترش آن به
سمت باال میشود .این مدلها موارد زیر را در نظر نمیگیرد:
 ضریب گسترش دمایی سطح آسفالت چندین بار بزرگتر از بتن است. در نزدیکی سطح تغییراد روزانه دما زیاد است. سخت شدن قیر در نزدیک سطح شدیدتر است.پیشطططرفت های اخیر در مدلسطططازی همه این فاکتورها را در نظر میگیرد و از روش اجزاء محدود برای
مدل سازی رفتار آ سفالت و الیههای پیوند سیمان بهعنوان سی ستم تنها ا ستفاده میکند ( شکل  13الف).
شططکل 13ب خطوط فشططار دمایی القاشططده و پیشبینیشططده بهوس طیله این مدلسططازی را نشططان میدهد.
پیشبینی میکند که فشططارهای دمایی باالتر بهسططرعت در باالی ترک سططیمان در سطططح ایجاد میشططود.
بهعالوه ،پیشبینی میکند که یک شرایط فشار متمرکز در زیرالیه آسفالت مجاور به ترک در الیه بتنی به
وجود خواهد آمد .این نتیجهگیری به این معنی است که یک ترک ممکن نیست که بهطرف باال رشد کند.
این مدل یک بیان کیفی برای رفتارهای مشاهده شده ارائه میدهد که ترکها در سطح ایجاد می شود و به
سمت پایین گسترش میابد.
تغییر شکل
تغییر شکل که معموالً ) )ruttingنامیده می شود ممکن است به یک یا تعداد بیشتری از الیههای آسفالت
محدود شود یا در سرا سر جاده گ سترش یابد و وارد ب ستر شود .بههرحال در عمل ،عمده نقصهای تغییر
شکل از تغییر شکل پالستیک در رویه سطح و یا سطح جاده ناشی می شود .یک مثال در شکل  14نشان
داده شده ا ست .این پدیده میتواند تحت حرکت یا سکون ترافیک و مخ صو صاً تحت تنش ک ش شی باال
اعمالشطططده بهوسطططیله ترمز ،شطططتاب یا دور زدن ترافیک اتفاق بیافتد .اولین مؤلفهای که بر تغییر شطططکل
پالستیک اثر میگذارد ترکیب مخلوط است .تغییر شکل پالستیک در دماهای باال بیشتر است ،دمای 60
درجه سطططانتیگراد میتواند باالترین دما در محل باشطططد .در چنین دمایی اثر انباشطططته شطططدن از تکرار
بارگذاریهای کوتاهمدد را میتوان بهوسططیله ویسططکوزیته تشططخیص داد .تخمین زدهشططده که در هنگام
تابستانهای داغ تجربه شده در انگلستان در سالهای  ،1976سرعت تغییر شکل در مسیر چرخ رویههای
آسفالت گرم کوب بین دو تا چهار برابر یک تابستان معمولی در انگلستان بوده است.
اهمیت شاخص نفوذ ( )PIقیر بهوسیله یک جاده آزمایشی وسیع ایجادشده در گذرگاه فرعی Colnbrook

تأیید شد .در این پروژه قیرهای با خصوصیاد رئولوژیک بسیار متفاود در مخلوط رویه آسفالت گرم کوب
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ا ستفاده شدند .شکل  15رابطه بین عمق شیار 4جاده بعد از  8سال و شاخص نفوذ قیر را ن شان میدهد.
مزیت استفاده از قیر با شاخص نفوذ بزرگتر مشهود است.
شکل  :13الف :مدل شماتیک از ترک انعکاسی شروعشده در سطح ب :خطوط فشار القاشده دمایی پیشبینیشده

شکل  :14تغییر شکل در رویه سطح ساختهشده با قیر 40/60

کارهای انجام شده در چندین آزمایشگاه نشان داده است که تغییر شکل اتفاق افتاده در یک آزمون مسیر
چرخ میتواند بهو سیله آزمون  uniaxial unconfined creep compressionپیشبینی شود .اگر شرایط
Rut depth

18

4

تاثیر خواص قیر بر کارایی آسفالت

www.iranbitumen.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

دما و بارگذاری یکسان باشد ،با استفاده از رسم منحنی خزش سختی مخلوط ( )Smixدر برابر سختی قیر
( )Sbitمیتوان مخلوطهای مختلف را باهم مقایسه و تغییر شکلهای نسبی آنها را پیشبینی کرد.
شکل منحنی خزش برای یک رویه سطح آ سفالت گرم کوب را میتوان برای بی شتر طولهایش بهو سیله
خط راستی با شیب  0.25تقریب زد بنابراین:
𝑆𝑚𝑖𝑥 = 𝑘(𝑆𝑏𝑖𝑡 )0.25

معادله  :2منحنی خزش سختی مخلوط

برای دو مخلوط که مقادیر  Sbitرا داریم در یک نسبت مشخص:
معادله  :3منحنی خزش سختی برای دو مخلوط با نسبت
مشخص

𝑆𝑚𝑖𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = (𝑆𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜)0.25

برای آسفالتها در ساختارهای جاده مشابه که تحت تأثیر ترافیک یکسان هستند:
1

معادله  :4تغییر شکل آسفالت

𝑥𝑖𝑚𝑆

𝑘 = 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑚𝑟𝑜𝑓𝑖𝐷

برای دو مخلوط با داشتن مقادیر  Smixدر نسبت مشخص:
معادله  :5تغییر شکل برای دو مخلوط با نسبت مشخص

𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

1
𝑥𝑖𝑚𝑆

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑚𝑟𝑜𝑓𝑒𝐷

روابط باال میتواند برای مقایسه تأثیر تغییر نفوذ و یا شاخص نفوذ قیر استفاده شود.
محاسباد انجام شده بر این اساس نشان میدهد که اگر تغییر شکل یک قیر با پن  50را بهعنوان واحد در
نظر بگیریم ،مخلوطی که بهو سیله یک قیر با پن  30ساخته شده در شرایط دما و بارگذاری یک سان 0.75
واحد تغییر شکل خواهد داد .فرض شده که زمان بارگذاری برای ت شخیص وی سکوزیته و سختی یک سان
ا ست .برعکس اگر یک قیر با پن  100ا ستفاده شود  1.5واحد تغییر شکل اتفاق خواهد افتاد (جدول 2
الف) .وا ضح ا ست که بهبود کوچک در مقاومت تغییر شکل بهو سیله ا ستفاده از قیر سختتر به شکل
خالص به دست میآید.
شکل  :15عمق شیار بهعنوان تابعی از شاخص نفوذ درجا اندازهگیری شده در مسیر فرعی  Colnbrookبعد از  8سال

19

تاثیر خواص قیر بر کارایی آسفالت

www.iranbitumen.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

افزایش شططاخص نفوذ قیر به شططکل عمده مقاومت به تغییر شططکل را بهبود میبخشططد .برای مثال ،در 40
درجه سانتیگراد یک قیر با پن  40و شاخص نفوذ  -0.5دارای وی سکوزیته  4×104پا سکال ثانیه ا ست
درحالیکه یک قیر بانفوذ یک سان ولی شاخص نفوذ  +2.0دارای وی سکوزیته  6×105پا سکال ثانیه در 40
درجه سانتیگراد ا ست .این یک مؤلفه  15در وی سکوزیته و ازاینرو در سختی دو قیر را میدهد؛ بنابراین
بکار بردن فرمول با توان  0.25در باال یک افزایش تقریباً  2در سططختی مخلوط را میدهد .بر این اسططاس،
تغییر شکل بهو سیله یک مخلوط ساخته شده با قیر دارای شاخص نفوذ  +0.2ن صف تغییر شکل مخلوط
ساخته شده با قیر ا ستاندارد ا ست (جدول  2ب) .شکل  16روابط تئوری باال را برای تغییر شکل ن سبی
ر سم شده بهعنوان تابعی از شاخص نفوذ ن شان میدهد .این بهرو شنی ن شان میدهد که روابط تئوری
بهوسیله آزمونهای مسیر چرخ آزمایشگاهی و جاده آزمایشی تماممقیاس همزمان حمایت میشود.
جدول  :2تغییر شکل نسبی مخلوط در  40درجه سانتیگراد الف) تأثیر نفوذ قیر ب) تأثیر شاخص نفوذ

رابطه بین خواص قیر با آزمونهای م سیر چرخ و مار شال ن شان میدهد که رابطه بین نفوذ قیر و پایداری
مار شال ضعیف ا ست درحالیکه نقطه نرمی برای پایداری مار شال و تغییر شکل در آزمون م سیر چرخ
خیلی خوب رابطه دارند (شکل  17را ببینید) .برای هر  5درجه سانتیگراد افزایش در نقطه نرمی ،پایداری
مارشال  1.3 kNافزایش مییابد (شکل  17ب) و نرخ مسیر چرخ تقریباً نصف میشود (شکل  17ث).
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شکل  :16تغییر شکل نسبی بهعنوان تابعی از شاخص نفوذ

مفهوم ویسکوزیته برشی صفر

در رابطه با تغییر شکل دائمی ت صور شده که بایندر در این نوع بههمریختگی شرکت میکند و به صورد
اولیه با وی سکوزیته تجمع یافته ا ست .بههرحال ،م شخص کردن وی سکوزیته مربوط تحت عنوان برش ،نرخ
برش و فشار یک مشکل پیچیده است و یک رژیم کمّی قابل سنجش منفرد باید برای بررسی این پیشنهاد
منتشر شود .طراحی جاده بر اساس این فرض است که پاسخ مواد به ترافیک در داخل رژیم خطی است و
برای ثابت ماندن با این فرض قبلی ،وی سکوزیته خطی مربوط به بایندر باید امتحان شود .این وی سکوزیته
برشی صفر ( )ηoاست که گاهی ویسکوزیته نیوتونی نامیده می شود .در این رژیم فشار و کشش به صورد
خطی به یکدیگر مرتبط ه ستند درحالیکه مدولهای سختی م ستقل از سطح تنش و ک شش ه ستند و
وی سکوزیته بهد ستآمده م ستقل از نرخ برش ا ست .با اندازهگیری خواص بایندر در این رژیم خطی ،نتایج
میتواند بهعنوان احتمال شطططرکت در تغییر شطططکل و یا مهاجرد به فرآیند تغییر شطططکل ایجاد شطططود.
ویسکوزیتههای برشی صفر میتواند بهوسیله رئومتر برشی دینامیکی اندازهگیری شود که همچنین اجازه
م شخص کردن وی سکوزیته و قابلیت ک ش سانی ترکیباد را میدهد .مقدار بی شتر وی سکوزیته بر شی صفر،
تأثیر کمتر قیر در ارتباط با تغییر شکل دائمی .تحقیقاد نشان دادند که حد باالیی مفید ویسکوزیته برشی
صفر قیر پیر نشده  105پاسکال ثانیه است که باالتر از آن مقاومت بیشتر به تغییر شکل دارای روند نزولی
ا ست .برای قیرهایی که وی سکوزیتههای بر شی صفر کمتر از این مقدار را ن شان میدهند ،مقدار ن سبی
ویسکوزیته برشی صفر با ترکیب االستیک بایندر جفت می شود که میتواند برای تفسیر رفتار تغییر شکل
قیر استفاده شود.
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شکل  :17رابطه بین خواص قیر و پایداری مارشال و نرخ مسیر چرخ
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سنجشهای  SHRPبه پارامترهای م شابهی در روش شنا سی شان برای تهیه کردن یک راهنما روی یک
∗𝐺

فاکتور چرخش طراحیشططده بهوسططیله مقدار𝛿𝑛𝑖𝑠دسططت یافتند که یک اندازه از سططختی دمای باال ارائه
میدهد.
Fatting-up
یک دلیل که  fatting upاتفاق میافتد به دلیل فشطططردهسطططازی ثانویه سطططن دانهها در مخلوط به دلیل

ترافیک است .فضاهای خالی کاهش میابد ،سرانجام قیر فشرده از داخل ساختار به سطح میآید .اگر مقدار
قیر خیلی زیاد باشد یا اگر فضاهای خالی بعد از فشرده شدن کامل کم باشد این پدیده تشدید خواهد شد.
مهاجرد قیر به سطح باعث ایجاد یک سطح براق و نرم می شود که مقاومت کمی در برابر سرخوردن در
آبوهوای مرطوب دارد .در دمای سرویس باال احتمال  fatting upزیاد ا ست .درنتیجه ،کاهش نقطه نرمی
یا ویسکوزیته قیر در  60درجه سانتیگراد این مکانیسم شکست را محدود خواهند کرد.
فرسایش
فر سایش جدا شدن جلو رونده ذراد متو سط ( )interstitialاز سطح جاده ا ست .فر سایش زمانی اتفاق
میافتد که فشارهای ترافیک قدرد شکست خود آسفالت یا بتن را بر اساس طبیعت مخلوط افزایش داده.
احتمال فرسایش در دمای پایین و زمان بارگذاری کوتاه یعنی وقتیکه شکنندگی قیر باالست ،خیلی زیاد
است.
فاکتور عمده که بر فرسططایش تأثیر میگذارد محتوی قیر در مخلوط و درجه فشططردگی اسططت .جدا شططدن
سططن دانهها میتواند به دلیل از دسططت رفتن چسططبندگی بین سططن دانه و قیر یا شططکسططت فیلم قیر
مت صلکننده سن دانهها با شد .اگر قیر /سن دانه منا سب انتخاب شده با شد موقعیت نخ ست به وجود
نمیآید .در عمده موارد فر سایش به یک درجه ف شردگی پایین یا مقدار قیر ناکافی واب سته ا ست .انتخاب
درجه قیر میتواند درجه ف شردگی که قابلد ستیابی ا ست را کنترل کند .این مخ صو صاً در ست ا ست اگر
عملیاد در شرایط آب و هوایی نامطلوب در حال انجام ا ست یا اگر ف شردگی در دماهای نامنا سب تحت
تأثیر قرارگرفته است .نفوذ باالتر قیر یا شکنندگی کمتر در دماهای پایین باعث مقاومت دانهها به فرسایش
میشود.
فرسایش سطح رویه آسفالت ماکادام

برای پوشش مخلوطهای ماکادام ،سه نوع فرسایش به شرح زیر قابلتشخیص است:
 فر سایش سطحی :که شامل از د ست دادن ذراد بینابینی از سطح جاده ا ست .درنتیجه مواد دراثر ترافیک به هم نزدیک میشوند بدون اینکه تخریب بیشتر یا اثر مضر بر کارایی داشته باشند.
 فرسایش شدید :اگر فرسایش سطحی در اثر ترافیک بسته نشود ( ،)does not closes upاز دستدادن ذراد بینابینی در اثر کاهش سطططح همبسططتگی مکانیکی ایجاد میشططود که احتماالً به از
دست دادن سن دانههای رویه در سطح میانجامد و درنتیجه باعث کاهش چسبندگی درونی به
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دلیل نفوذ آب می شود .حضور آب پیوند چسبنده بین آب و سن دانه را می شکند و باعث سخت
شطدن قیر میشطود .بهعالوه ذراد بدون پوشطش و آب تشطکیل یک دوغاب میدهند که درنتیجه
فشطططار منافذ بهوسطططیله حرکت ترافیک از میان مواد پمپ میشطططود و باعث سطططاییده شطططدن
سن دانههای رویه و درنتیجه تشدید مشکل می شود؛ و منجر به فروپاشی مواد و از دست رفتن
پایداری درونی خواهد شد که به شکل تغییر شکل اندک و یا بهعنوان حفره ظاهر میشود.
 فرورفتگی نقطهای ( :)ravellingبا دو حالت ذکر شده در باال متفاود ا ست ،شامل بردا شته شدنسططن دانههای سطططح بهوسططیله ترافیک بدون از دسططت رفتن چسططبندگی ذراد درونی اسططت.
فرورفتگی نقطهای زمانی اتفاق میافتد که ذراد سن دانه منفرد در اثر ترافیک حرکت میکنند.
اگر فشار کششی که در اثر حرکت به قیر وارد می شود بیشتر از قدرد شکست قیر شود شکست
چ سبندگی قیر اتفاق میافتد و ذراد سن دانه از سطح جاده جدا خواهد شد؛ بنابراین ،احتمال
ایجاد  ravelingدر دمای پایین و زمان بارگذاری کوتاه یعنی وقتی که شطططکنندگی قیر افزایش
میابد ،بیشتر است.
فرسایش الیه سطح آسفالت گرم کوب
در سطططال  1984یک بررسطططی بهوسطططیله British Aggregate Construction Materials ( BACMI

 )Industriesکه اکنون  )Quarry Products Association( QPAنام دارد انجام شد این برر سی بهعنوان
بخشططی از مطالعه از دسططت دادن چیپین بود که بهوسطیله موسططسططه حملونقل و بزرگراهها انجام شططد.
بررسططیهای  BACMIنشططان داد که بیش از نیمی از موقعیتها که در آن چیپین از دسططت میرود در
سططایتهای سططرعتپایین ،فشططار باال اتفاق افتاده بود مانند میدانها و تقاطعها که بدون دلیل عمق بافت
حداقل  1.5میلیمتر تعیینشده بود.
خطا در به دست آوردن مقدار مناسب چیپین

تعبیهشده معموالً به یک یا چند دلیل زیر وابسته است:

 آسفالت ناکارآمد است یعنی خیلی سخت است. دمای آسفالت خیلی پایین است. آسفالت به دلیل شرایط آب و هوایی ضعیف در هنگام الیه نشانی خیلی زود سرد میشود. استفاده بیشازحد از چیپین های از پیش پوشش دادهشده. فشردگی ناکافی مواد (شکل .)18یک روش برای بهبود تکههایی که چیپین به مقدار ناکافی تعبیه شده دوباره گرم کردن سطح بهو سیله
گرمکن مادونقرمز ا ست و وقتی آ سفالت به مقدار کافی گرم شد چیپین به مقدار بی شتری در آ سفالت
جاسازی میشود .عاقالنه است که این تکنیک نباید بهغیراز سطح قسمتهای دیگر را به شکل قابلتوجهی
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سخت کند .این مواد سطح در طول زمان بهوسیله ترافیک فرسایش میابد تا سن دانههای آسفالت نمایان
شود ،موقعیتی که انسجام بلندمدد سطح را تهدید نخواهد کرد.
برخی از جدا شططدنهای چیپین ممکن اسططت به دلیل شططکسططت چسططبندگی یا عدم حفظ پیوند بین
چیپین های از پیش پو شش داده شده و آ سفالت اتفاق بیافتد .م شخص شده که قیر روی چیپین های از
پیش پو شش شده میتواند به کوک ( )cokeتبدیل شود و بهو سیله ذخیره سازی چیپین ها در انبارهای
بزرگ بعد از تولید ناچ سبندگی ایجاد کنند .چ سبندگی پو شش قیر را میتوان بهو سیله آزمون شن داغ
( )hot sand testبررسی کرد.
وقتی چیپین ها از آ سفالت کنده شوند ،مخلوط آ سفالت در معرض ترافیک قرار میگیرد .این احتماالً به
دلیل فشردگی ضعیف مواد است و باعث فرسایش سریع خواهد شد.
شکل  :18فشردهسازی الیه سطح آسفالت گرم کوب تحت شرایط آب و هوایی نامطلوب
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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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