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بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس
چکیده
سرباره ماده ای غیر طبیعی و مصنوعی از صنعت متالوژی است که به هنگام تولید فلز در کوره
های ذوب از ناخالصی های موجود در سنگ منبع به وجود آمده و در مصارف گوناگون اعم از
سیمان های سرباره ای ،پشم سرباره ،مواد نسوز ،باالست راه آهن ،مصالح زیرسازی جاده ،مصالح
سنگی آسفالت ،بتن و غیره به کار می رود.
سرباره مس یک تکه ساینده ساخته شده از سرباره گرانول حاصل از فرآیند ذوب فلز است .آن
چه به عنوان سرباره می شناسیم شامل ضایعات فلزی است که علت بسیاری از مسائل و مشکالت
زیست محیطی است .در نتیجه استفاده از این سرباره ها در بخش های مختلف صنعت مانند
ساخت آسفالت یک ایده بسیار مناسب است .از سوی دیگر ،به ترتیب برای ذخیره انرژی و کاهش
مقدار آالینده های منتشر شده در طول ساخت آسفالت ،تکنولوژی مخلوط آسفالت گرم
( )WMAبه طور قابل توجهی گسترش یافته است.
مقدار بسیار زیادی سرباره مس در جنوب ایران و در جایی که آب و هوای گرم وجود دارد و
شیارشدگی مهم ترین معضل در آسفالت این مناطق است ،تولید می شود .این مقاله تاثیر
بکارگیری سرباره مس را به عنوان ماده ای مناسب برروی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت
گرم را مورد بررسی قرار می دهد .مطالعات آزمایشگاهی برروی پنج مخلوط آسفالت با مقدار
سرباره مس متفاوت شامل  0درصد 10 ،درصد 20 ،درصد 30 ،درصد و  40درصد وزنی از مجموع
وزن کل ذرات و سنگدانه ها انجام گرفته است .مقدار بهینه قیر و میزان پایداری مارشال ()MS
با استفاده از آزمون پایداری مارشال ( )MSبرای نمونه ها تبیین شده است .آزمون خزش و تست
ردیابی چرخ برروی نمونه های بدست آمده انجام شده است .نتایج مشخص کرد که استفاده از
 20درصد وزنی سرباره مس ( )CSدر مخلوط آسفالت گرم ( ،)WMAپایداری مارشال و عملکرد
شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم ( )WMAرا بهبود می بخشد .به هر حال ،مقاومت مخلوط
آسفالت گرم ( )WMAدر برابر شیارشدگی با افزودن بیش از  20درصد وزنی سرباره مس،
کاهش قابل مالحظه ای دارد.
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کلمات کلیدی:
سرباره مس ،مخلوط آسفالت گرم ( ،)WMAمحصوالت جانبی در مخلوط آسفالت گرم ،حساسیت به
رطوبت ،آزمون خزش

 .1مقدمه
در چند دهه گذشته ،مسائل و معضالت زیستمحیطی زیادی ناشی از مقدار زیاد مواد ضایعاتی
تولیدشده توسط بخشهای صنعتی به وجود آمده است .بسیاری از کمپانیها مواد ضایعاتی را
تولید کرده و عالوه بر تولید محصوالت اصلی خود ،محصوالت جانبی مانند اسیدها ،قلیایی ها،
روغنها ،ضایعات فلزی ،سرباره ،خاکستر بادی ،الستیک ضایعاتی ،خردهسنگ ،پودرها و غیره را
تولید میکنند ( Fadhilو همکاران )2013؛ بنابراین هدف اصلی سازمانهای حفاظت از
محیطزیست و دولتها یافتن راهی ایمن برای دفع این محصوالت جانبی است ( Al-Jabriو
همکاران  .)2006بهعبارتیدیگر ،مقدار موادی که برای ساخت جادهها و ساختمانها در دسترس
است ،محدود بوده و پیمانکاران باید هزینههای حملونقل را برای مواد موردنیاز از معادن تا محل
پروژه را پرداخت کنند .ازاینرو ،مواد ضایعاتی صنعتی میتوانند بهعنوان یک منبع ثانویه برای
تأمین نیازهای ساختوساز ،بازسازی و تعمیر آسفالت جادهها مورداستفاده قرار گیرند (عامری،
حسامی و گلی .)2013
استفاده مجدد از مواد ضایعاتی در ساخت جاده نهفقط باعث ذخیره انرژی و منابع طبیعی شده،
بلکه باعث کاهش مخاطرات زیستمحیطی و درنتیجه حفظ محیطزیست میشود (Chandra
و همکاران  Pasetto ،2002و  .)2012 Baldoبخش بزرگی از مواد ضایعاتی مانند ضایعات
شیشه ،سرباره فوالد ،تایرها و پالستیکها قابلیت استفاده شدن در پروژههای ساختوساز جاده
و ساختمان را دارند ( Bird ،Huangو .)2007 Heidrich
عالوه بر مواد تشکیلدهنده (قیر و سنگدانه) ،منابع گرما برای فرآوری آسفالت موردنیاز بوده که
هزینههای اقتصادی و اثرات نامطلوب محیطی را در بردارد ( Chiuو همکاران .)2008
خشککردن و گرم کردن ذرات منجر به هدر رفتن مقدار زیادی انرژی و انتشار آالیندههای گازی
می شود؛ بنابراین دانشمندان تعدادی فناوری جدید ساخت مواد آسفالت را برای کاهش درجه
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حرارت اختالط و فشردهسازی (مانند مخلوط آسفالت سرد و مخلوط آسفالت گرم) را ابداع کرده
و توسعه دادند .این فناوریها به مقدار کمتری انرژی و گرمایش برای تولید مخلوط آسفالت نیاز
داشته و اثرات نامطلوبی بر خصوصیات آسفالت ندارند (عامری و همکاران .)2013
عالوه بر مواد ذکرشده در باال ،مخلوط آسفالت گرم فواید دیگری مانند بهبود کارایی ،ارائه فواصل
طوالنیتر ،افزایش حجم آسفالت بازیافت شده در مناطق شهری را دارد .در حالت ایدئال ،عملکرد
مخلوط آسفالت گرم ( )WMAازلحاظ ساختاری و عملکردی حداقل باید همانند مخلوط
آسفالت داغ ( )HMAباشد .بهعبارتیدیگر ،بهمنظور تأمین پوشش و کارایی مورد انتظار ،فناوری
مخلوط آسفالت گرم ( )WMAنیاز به کاهش ویسکوزیته بایندر آسفالت از طریق اضافه کردن
افزودنیهای آلی و یا معدنی ،امولسیون شیمیایی و یا فوم سازی با استفاده از آب را دارد .این
فرآیندها اجازه تولید مخلوط سنگدانه-قیر را در درجه حرارتی مابین  17الی  55درجه سانتی
گراد کمتر از درجه حرارت تولید مخلوط آسفالت داغ سنتی ( )HMAرا میدهد (حسامی و
همکاران  .)2013بدین منظور ،تعداد زیادی افزودنیهای بایندر مانند ساسوبیت و زئولیت
مصنوعی بهمنظور جبران گرمایش کمتر به مخلوط آسفالت اضافهشده است .ساسوبیت یکی از
بهترین افزودنیها برای تولید مخلوط آسفالت گرم ( )WMAبوده که نهتنها ویسکوزیته قیر را
کاهش میدهد ،بلکه مقدار نقطه نرمی ،مدول ترکیب و عامل ضد شیار شدگی را افزایش و مقدار
نفوذپذیری و زاویه فازی را هنگامیکه دما باالتر از  110درجه سانتیگراد است ،کاهش میدهد
( Yi-qiuو همکاران .)2012
سرباره مس یک محصول جانبی بهدستآمده در طول ذوب مات و پاالیش مس است (خان زادی
و بهنود  .)2009سرباره مس حاوی موادی مانند آهن ،آلومینیوم ،کلسیم اکسید ،سیلیکا و غیره
بوده و در ابتدا برای جداسازی اجزاء فلز و غیرفلز موجود در سنگآهن مورداستفاده قرار میگرفت.
به ازای تولید هر تن مس تقریباً  2/2الی  3تن سرباره تولید میشود .ساالنه مقدار قابلتوجهی
سرباره مس در جهان تولید میشود .در ایاالتمتحده آمریکا مقدار سرباره مس تولیدشده در
حدود  4میلیون تن و در ژاپن باالی  2میلیون تن در سال میباشد .تولید تقریبی  360000و
 244000تن سرباره مس به ترتیب در ایران و برزیل گزارششده است (خان زادی و بهنود
 .)2009سهراه جایگزین برای مدیریت سرباره مس وجود دارد:
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 )1سرباره مس میتواند بهعنوان مواد اولیه برای بازیابی مس و دیگر فلزات موجود در آن
مورداستفاده مجدد قرار گیرد.
 )2سرباره مس میتواند بهعنوان ابزار ساینده ،گرانول سقف ،ابزار برش ،کاشی ،شیشه ،ساخت
بیس جادهها ،باالست راهآهن ،آسفالت و صنایع بتنی مورداستفاده قرار گیرد.
 )3سرباره مس میتواند بهصورت مواد دفعی در مخازن نزدیک به کمپانیهایی که آنها را تولید
میکنند تخلیه شوند.
بههرحال هر سه روش فوق ازنقطهنظر زیستمحیطی روش کامالً صحیحی نبوده و یک گزینه
مناسب و مطلوب بهکارگیری سرباره مس در ساخت جادههاست (خان زادی و بهنود .)2009
برخی از دانشمندان امکان استفاده مؤثر و بهکارگیری سرباره مس در ساخت جادهها را بهعنوان
یک روش جدید موردتحقیق و بررسی قراردادند .در سال  Kumar ،2013خصوصیات بتن
آسفالتی باکیفیت و بتن رقیق خشک حاوی سرباره مس را موردبررسی قرارداد .مخلوط بتن
آسفالتی باکیفیت را توسط جایگزینی درصدهای مختلفی از سرباره مس تهیهکرده بود .کارایی
بتن سبز ،مقاومت فشاری ،استحکام خمشی در  7روز و  28روز ،خشککردن انقباضی و مقاومت
در برابر سایش برای تمام مخلوطها را اندازهگیری کرد Kumar .مشخص کرد که استفاده بیش
از  40درصد سرباره مس در مخلوط بتن رقیق و بتن آسفالتی باکیفیت هیچگونه اثرات منفی بر
خصوصیات آنها ندارد.
در سال  2007میالدی Havanagi ،و همکارانش استفاده از سرباره مس و خاکستر بادی را
بهعنوان یکذره و دانه در الیههای آسفالت مانند بیس و ساب بیس را موردمطالعه قراردادند25 .
الی  75درصد ذرات را توسط سرباره مس و خاکستر بادی جایگزین کردند .آنها نشان دادند که
استفاده ترکیبی از سرباره مس و خاکستر بادی بهعنوان یکذره تشکیلدهنده در الیههای
روسازی و آسفالت ،عملی است Al-Jabri .و همکاران استفاده از سرباره مس را بهعنوان مادهای
مناسب در مخلوط آسفالت داغ ( )HMAرا در سال  2010میالدی بررسی کردند .سنگدانه های
آهکی را توسط  0تا  40درصد سرباره مس جایگزین کرده و تستهای عملکردی را بر روی
نمونهها در جهت تبیین مدول پویا ،مقاومت فشاری و مقاومت در برابر خسارات رطوبتی را انجام
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دادند .نتایج پایداری مارشال و مدول پویا مشخص کرد که مقاومت فشاری با افزایش مقدار سرباره
مس در مخلوط کاهش مییابد .اگرچه افزودن سرباره مس اثر منفی بر روی استحکام کششی
غیرمستقیم مخلوط داشته ،ولی مقدار نرخ استحکام کششی ( )TSRبا جایگزینی سرباره مس
در مخلوط بهبود مییابد ( Hassanو .)2010 Al-Jabri
در این پژوهش ،قابلیت استفاده از سرباره مس در مخلوط آسفالت گرم ( )WMAبهمنظور تبیین
میزان تحمل تنشهای ناشی از ترافیک موردبررسی قرارگرفته است .بدین منظور ،پنج نوع
مخلوط آسفالت مختلف با استفاده از مقادیر مختلف سرباره مس ( 0درصد 10 ،درصد 20 ،درصد،
 30درصد و  40درصد) بهمنظور انجام تحقیقات آزمایشگاهی تهیهشده است .آزمونهای مکانیکی
شامل خواص مارشال ،خزش پویا و تست ردیابی چرخ نیز مورداستفاده قرارگرفته است.
 .2مواد و روشها
روش اصلی این پژوهش به دو مرحله تقسیمبندی شده است .در ابتدا آزمون مارشال برای
درصدهای مختلف سرباره مس جهت مشخص کردن مقدار بهینه قیر انجام گرفت .طبق استاندارد
 ،ASTM D 1559مقدار بهینه قیر بر مبنای وزن مخصوص بیشینه ،پایداری مارشال بیشینه
و  4درصد حجم فضای خالی انتخاب میشود .پسازآن و در مرحله دوم ،مقاومت کششی
غیرمستقیم ( ،)ITSمدول ارتجاعی و آزمون خزش پویا برای به دست آوردن اطالعات بیشتر
در مورد مخلوط آسفالت گرم ( )WMAحاوی سرباره مس بهصورت ذرات ریز انجامگرفته است.
 1-2مواد اولیه
 1-1-2سنگدانه ها
سنگآهک خردشده از معادن اطراف تلو (واقع در شمال شرقی تهران) که بهطورکلی برای ساخت
بزرگراهها مورداستفاده قرار میگیرد ،تهیهشده است .بهمنظور پیدا کردن خصوصیات سـنگدانـه
های آهـکی ،آزمـون وزن مخصوص (طبق استاندارد  ASTM C127-07و ASTM C128-
 ،)12آزمـون مـقاومــت سـایشـی لسآنجلس (طـبق اسـتانـدارد  )ASTM C131-06و
آزمون جذب آب (طبق استاندارد  )ASTM C127-12بر روی خردهسنگهای آهکی انجام
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شد .سرباره مس مورداستفاده در این پژوهش از کارخانه مس سرچشمه کرمان بهدستآمده
است.
باید توجه داشت که درجهبندی دانههای مورداستفاده برای طراحی مخلوط برای تمام مخلوطها
مورداستفاده قرارگرفته است .اندازه سربارههای مس مورداستفاده برای جایگزینی 0/75-4/75
میلیمتر بوده که برای تهیه چند نمونه حاوی سرباره مس به مقدار  30 ،20 ،10و  40درصد
وزنی از مجموع وزن کل مخلوط مورداستفاده قرار گرفت .مقدار گرد شدگی ذرات که تحت تأثیر
درجهبندی و زاویه تیزی خردهسنگهاست نیز موردبررسی قرار گرفت .درصد شکستگی ذرات
درشت نیز بر اساس استاندارد  AASHTO T335تعیین شد.
 2-1-2قیر
در این پژوهش از قیر نفوذی  AC 60/70برای تولید نمونههای آزمایشگاهی استفادهشده است.
 3-1-2افزودنیهای بایندر
در این مطالعه ساسوبیت بهعنوان افزودنی بایندر در نظر گرفته شد .ساسوبیت یک هیدروکربن
آلیفاتیک با زنجیره بلند (طول زنجیره آنها از  40تا  115اتم کربن بوده) است که توسط
پلیمریزاسیون طی فرآیند  Fisher-Tropschبه دست میآید .نقطه ذوب ساسوبیت در حدود
 85-115درجه سانتیگراد است .ساسوبیت در بایندر همگن بهوسیله تکان دادن حلشده و
ویسکوزیته بایندر را کاهش میدهد .بر مبنای متون تحقیقاتی موجود ،میزان دوز مصرفی برای
افزودنیهای آلی در حدود  1درصد تا  4درصد وزنی قیر موردنظر است ( Yi-qiuو همکاران
 .)2012ساسوبیت هم میتواند با بایندر آسفالت داغ ترکیبشده و هم میتواند بهصورت مستقیم
به اتاق اختالط دمیده شود (جمشیدی و همکاران )2013؛ بنابراین ،در این پژوهش میزان 2
درصد وزنی ساسوبیت به قیر در دمای  120درجه سانتیگراد اضافه و به مدت  5دقیقه با قیر
مخلوط شد.
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 2-2آمادهسازی نمونهها
 75عدد نمونه حاوی  0درصد 10 ،درصد 20 ،درصد 30 ،درصد و  40درصد مس سرباره برای
آزمون مارشال تهیه شد .برای هر پنج نوع مخلوط قیر به مقدار  4درصد 4/5،درصد 5 ،درصد،
 5/5درصد 6 ،درصد و  6/5درصد بهمنظور مشخص کردن مقدار بهینه قیر اضافه شد .برای هر
درصد از قیر ،نمونههای مارشال ساختهشده و طبق استاندارد  ASTM D1559مورد آزمایش
قرار گرفت .سنگدانه ها به مدت  24ساعت و تا دمای  135درجه سانتیگراد حرارت دادهشده،
سپس قیر مذاب حاوی ساسوبیت به آنها اضافهشده و به مدت  5دقیقه باهم مخلوط شدند .برای
فشردهسازی نمونههای مارشال ،دستگاه متراکم کننده مارشال بهصورت  75چرخه برای هر طرف
از نمونهها در تطابق با استاندارد  ASTM D1559مورداستفاده قرارگرفته است.
پس از مشخص شدن مقدار بهینه قیر برای هر مخلوط ،تعداد  30نمونه توسط دستگاه فشردهساز
 Superpave Gyratoryبهمنظور انجام آزمونهای خزش و ردیابی چرخ تهیه شد .دستگاه
فشردهساز  Superpave Gyratoryاز یک قالب طراحیشده خاص استفاده میکند که با زاویه
 1/25درجه چرخش دارد .هنگامیکه قالب شروع به چرخش در  30دور در دقیقه میکند ،بار
استاتیک  600کیلو پاسکال بر روی نمونهها قرار میگیرد .دستگاه فشردهساز Superpave
 Gyratoryبرای فشردهسازی مخلوط تا زمانی که حجم فضاهای خالی در حدود  4درصد شود
تنظیمشده است .دمای اختالط  135درجه سانتیگراد و مقدار بهینه قیر هر مخلوط برای
آمادهسازی نمونه متناظر نیز استفاده شد .تمامی نمونهها توسط چکش مارشال متراکم شدند.
مجموع وزن سنگدانهها در نمونهها  1200گرم ،دمای اختالط آزمایشگاهی  135درجه
سانتیگراد و دمای فشردهسازی  110درجه سانتیگراد بود.
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 3-2برنامه انجام آزمونها
 1-3-2آزمون مارشال
آزمون پایداری مارشال در مهندسی بزرگراهها برای طراحی مخلوط و ارزیابی آن مورداستفاده
قرار میگیرد .اگرچه روش مارشال اساساً یک روش تجربی است ،اما برای مقایسه مخلوطها تحت
شرایط خاص مفید است ( Ahmedو همکاران  Baldo ،2006و  .)2012 Pasettoآزمون
پایداری مارشال و تست جریان بر روی نمونهها با مقدار قیر مختلف انجام گرفت و مقدار بهینه
قیر طبق استاندارد  ASTM D1559مشخص شد .سه نمونه از هر مخلوط در وان آب 60
درجه سانتیگراد به مدت  30الی  40دقیقه قرار داده شد .پس از غوطهوری نمونهها برای
مدتزمان موردنیاز ،نمونهها بهسرعت تحت نرخ بارگذاری  51میلیمتر در دقیقه و تا زمان وقوع
شکـست قرار داده شدند .وزن مخصوص و مقدار فضای خالی نمونهها مطابق با استاندارد
 ASTM D2726اندازهگیری شد.
 2-3-2آزمون خزش دینامیک
شیار شدگی بهعنوان تجمع مترقی تغییر شکل دائمی در الیههای آسفالت تعریفشده که یکی
از مشکالت اصلی در آسفالتها میباشد ( Liو همکاران  Baldo ،2014و .)2014 Pasetto
بهمنظور محاسبه مقاومت مخلوط آسفالت در برابر تغییر شکل دائمی ،تصور بر این است که
آزمون خزش دینامیک یکی از بهترین روشهای موجود است (خدائی و مهر آرا  .)2009در این
پژوهش ،آزمونهای خزش و تغییر شکل دائمی مطابق با استاندارد  As289-12-1استرالیا انجام
گرفت؛ بنابراین نمونهها تحت یک فشار تکمحوره پالس مکرر قرارگرفته و تغییر شکل در همان
جهت بار اعمالی با استفاده از مبدل دیفرانسیل متغیر خطی ( )LVDTاندازهگیری شد.
به دلیل آنکه شیار شدگی عمدت ًا در درجه حرارتهای باال و تحت بارهای سنگین رخ میدهد
( Qi-senو همکاران  ،)2009تست خزش در دمای  50درجه سانتیگراد بهمنظور شبیهسازی
بدترین شرایط آب و هوایی انجام گرفت .در ابتدا ،سه نمونه از هر نوع مخلوط در محفظه
شبیهسازیشده زیستمحیطی تحت دمای  50درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت قرار داده شد.
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برای این هدف از دستگاه تست ( )UTM-5Pاستفاده شد .سپس یک تنش  450کیلو پاسکال
بهعنوان فشار انحرافی با دوره زمانی  0/5ثانیه بارگذاری و  1/5ثانیه استراحت برای هر چرخه
پالس بارگذاری اعمال و تغییر شکل محوری با استفاده از مبدل دیفرانسیل متغیر خطی
( )LVDTاندازهگیری شد .تعداد جریان که بهصورت تعداد چرخهای که در آن فشار دائمی در
نمونه بهطور چشمگیری افزایش مییابد تعریف میشود ،بهعنوان یک معیار برای مقایسه مقاومت
مخلوطها در برابر تغییر شکل دائمی انتخاب شد.
نتایج معمول بین تنش دائمی اندازهگیری شده و چرخه بارگذاری میتواند به سه ناحیه اصلی
تقسیمبندی شود:
در فاز نخست ،نرخ کرنش کاهشیافته و در فاز دوم نرخ کرنش ثابت است .در سومین فاز نرخ
کرنش بهصورت چشمگیری افزایش مییابد .عدد جریان که بهعنوان چرخه فرضی در هنگام آغاز
سومین جریان تعریفشده است میتواند با پتانسیل شیار شدگی در ارتباط باشد.
 3-3-2آزمون ردیابی چرخ
دستگاه دریابی چرخ آزمایشگاهی برای اجرای آزمونهای شبیهسازیشده و اندازهگیری کیفیت
آسفالت بارها و بارها توسط نورد یک دستگاه چرخ کوچک بارگذاری شده در سراسر نمونه مخلوط
آسفالت گرم تهیهشده  ،به کار گرفته شد .عملکرد نمونه آزمایشی با عملکرد واقعی در شرایط
سرویس آسفالت متناظر است .دستگاه ردیابی چرخ آزمایشگاهی میتواند برای پیشبینی شیار
شدگی مورداستفاده قرار گیرد .در این پژوهش ،دستگاه ردیاب چرخ  Georgiaبرای تبیین
مقاومت شیار شدگی مخلوط مورداستفاده قرار گرفت؛ بنابراین پس از خروج نمونههایی که به
مدت  5ساعت در محفظهای با دمای  50درجه سانتیگراد قرار داشتند ،نمونهها تحتفشار چرخ
 350نیوتنی برای تعداد  8000بار قرارگرفته و سپس بیشترین عمق شیار شدگی با استفاده از
یک کولیس دیجیتالی اندازهگیری شد.
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 .3نتایج و مباحث
 1-3نتایج آزمون پایداری مارشال و تست جریان
مقدار بهینه قیر بهدستآمده از پایداری مارشال بیشینه ،چگالی ویژه بیشینه و  4درصد فضای
خالی ،بهطور چشمگیری با افزایش مقدار سرباره مس در مخلوط ،افزایش مییابد .پایداری مارشال
که معیاری برای مقاومت در برابر شیار شدگی تحت شرایط ترافیکی است ،با افزودن سرباره مس
به مخلوط به مقدار حدود  20درصد افزایشیافته و سپس کاهش مییابد .بههرحال ،مقدار
پایداری مارشال مربوط به سرباره مس به میزان  30درصد هنوز در محدوده مجاز مطابق با
استاندارد  ASTM D1559است .افزایش پایداری مارشال به علت زاویه اصطکاک زیاد (باالی
 53درجه) ذرات سرباره مس بوده که منجر به پایداری خوب و ظرفیت تحمل بار عالی مخلوط
میشود ( Jana ،Goraiو  .)2003 Premchandکاهش پایداری مارشال که بهوسیله افزودن
بیش از  20درصد سرباره مس رخ میدهد  ،احتما ًال به علت تفکیک ذرات درشت است که براثر
وزن مخصوص باال و حجم کم سرباره مس ریزدانه رخداده و باعث کاهش حجم ذرات ریزدانه
مخلوط و بهتبع آن کاهش درهم تنیدگی بین ذرات میشود .بر اساس چندین مقاله ،تعریف
کیفی موردقبول و مرسوم تفکیک ذرات ،توزیع غیریکنواخت ذرات ریزودرشت اجزاء در مخلوط
آسفالت است ( Duncan ،Williamو .)1996 White
تفکیک درشت ،هنگام تغییر درجهبندی به ذرات بسیار درشت و کافی نبودن مقدار ذرات ریز رخ
میدهد .آسفالت بتنی حاوی سرباره مس بهعنوان ذرات ریز ،مستعد تفکیک درشت است .این امر
به علت وزن مخصوص باال و مقدار کم ذرات سرباره مس است که حجم ذرات ریز را کاهش داده
و متعاقباً منجر به کاهش درهم تنیدگی ذرات میشود ( Hassanو  .)2010 Al-Jabriراهحل
میتواند جایگزینی ذرات سرباره مس برحسب حجم باشد .برای نیل به این هدف ،یافتن حجم
ذرات سرباره مس با استفاده از وزن مخصوص و وزن پیشنهادشده است .پس باید سعی در
ال توضیح
جایگزینی ذرات طبیعی با سرباره مس برحسب حجم داشته باشیم .همانطور که قب ً
داده شد ،به علت وزن مخصوص باالی سرباره مس ،افزودن سرباره مس منجر به افزایش وزن
مخصوص مخلوط میشود .حفرات در ذرات معدنی که فضای بیندانهای آنها توسط قیر و یا هوا
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در مخلوط آسفالت متراکم اشغال میشوند براثر جایگزینی سرباره مس تا حدود  20درصد
افزایشیافته و سپس کمی سقوط میکند .جریان مارشال بهوسیله افزایش مقدار سرباره مس در
مخلوط کاهش مییابد .سهمیه مارشال ( )MQکه نسبت پایداری مارشال به جریان مارشال
است ،برای تعیین سفتی مخلوط به کار میرود .هرچه سهمیه مارشال بیشتر باشد ،سفتی مخلوط
بیشتر است ( .)2003 Lavinبا افزودن بیش از  20درصد سرباره مس به مخلوط ،سهمیه
مارشال افزایش مییابد.
 2-3نتایج آزمون خزش دینامیک
نتایج آزمون خزش دینامیک در موافقت با نتایج آزمون پایداری مارشال بوده و قابلیت مقاومت
مخلوط آسفالت در برابر شیار شدگی و تغییر شکل دائمی با جایگزینی تا مقدار  20درصد از
ذرات معدنی با سرباره مس بهبود مییابد .با جایگزینی بیش از  20درصد از ذرات با سرباره مس،
عدد جریان کاهش قابلمالحظهای خواهد داشت.
مواد و ذرات زاویهدار برای ساخت مخلوط آسفالت مناسبتر هستند .این امر به علت تمایل این
ذرات به قفل شدن در یکدیگر و مقاومت آنها در برابر تغییر شکل دائمی پس از تراکم اولیه
است .کمبود ذرات زاویهدار ریز میتواند منجر به شیار شدگی شود .درحالیکه مواد و ذرات گرد
شده ممکن است منجر به کاهش درهم تنیدگی و بهتبع آن باعث شیار شدگی شوند ( Topalو
 .)2005 Sengozافزایش عدد جریان هنگامیکه بیش از  20درصد از ذرات با سرباره مس
جایگزین میشوند میتواند به علت ذرات ریز و زاویهدار سرباره مس باشد.
همانطور که قبالً نیز در مورد آن بحث شد ،اگر درصد ذرات ریز سرباره مس در مخلوط زیاد
باشد ممکن است تفکیک ذرات درشت در مخلوط رخداده و منجر به کاهش مقاومت مخلوط در
برابر شیار شدگی شود .مقاومت مخلوط در برابر شیار شدگی تحت تأثیر مقدار قیر نیز قرار دارد.
بایندر خیلی زیاد در مخلوط میتواند باعث روان شدن ذرات و قطعات مخلوط شده و به آنها
اجاره تغییر وضعیت بیشازحد را میدهد ( .)2003 Williamsمقدار بهینه قیر در مخلوط با
افزایش مقدار سرباره مس ،افزایش مییابد .ذرات سرباره مس تمایل بیشتری به جذب قیر نسبت
به ذرات و سنگدانه های آهکی دارند .ازاینرو ،مقدار زیاد قیر در مخلوط حاوی سرباره مس
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میتواند عامل دیگری برای کاهش مقاومت در برابر شیار شدگی در هنگام جایگزینی بیش از 20
درصد سنگدانه های آهکی با سرباره مس باشد.
 3-3نتایج آزمون ردیابی چرخ
مقاومت در برابر شیار شدگی مخلوط با افزودن تا مقدار  20درصد سرباره مس بهبود چشمگیری
مییابد .بااینحال ،با جایگزینی بیش از  20درصد ذرات با سرباره مس ،مقاومت در برابر شیار
شدگی مخلوط کاهش قابلمالحظهای خواهد داشت .دو عامل مؤثر بر شیار شدگی در مخلوط
آسفالت ،درهم تنیدگی ذرات و ثبات قیر میباشد .کاهش مقاومت مخلوط حاوی بیش از 20
درصد سرباره مس در برابر تغییر شکل دائمی به علت کاهش درهم تنیدگی بین ذرات براثر وقوع
پدیده تفکیک ذرات درشت است .با جایگزینی ذرات سرباره مس برحسب حجم میتوان از بروز
این پدیده اجتناب کرد .مقدار بیشازحد قیر در مخلوط حاوی سرباره مس میتواند عامل
تشدیدکننده تفکیک ذرات درشت بوده و باعث کاهش مقاومت در برابر شیار شدگی میشود.
 .4نتیجهگیری و توصیه ها
این پژوهش خصوصیات مخلوط آسفالت گرم ( )WMAحاوی سرباره مس بهعنوان ذرات ریز را
موردبررسی قرار داد .ذرات سنگآهک ریز تا  40درصد وزنی (از مجموع وزن کل ذرات) توسط
سرباره مس جایگزین شد و خصوصیات  5نوع مخلوط مختلف حاوی درصدهای مختلف سرباره
مس ( 0درصد 10 ،درصد 20 ،درصد 30 ،درصد و  40درصد) موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.
این مطالعه بر پایه نتایج بهدستآمده از آزمونها ،نتیجهگیری زیر را ارائه میکند:
 بر طبق نتایج آزمون مارشال ،جایگزینی سنگدانه های آهکی تا حدود  20درصد وزنی از
مجموع وزن کل ذرات توسط سرباره مس منجر به بهبود پایداری مارشال و سهمیه
مارشال میشود  .جریان مارشال نیز با افزایش مقدار سرباره مس در مخلوط کاهش
مییابد.
 به دلیل قطعات ریز و زاویهدار ذرات سرباره مس ،مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی
مخلوط حاوی تا حدود  20درصد سرباره مس ،افزایشیافته و پسازآن سقوط قابلتوجهی
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دارد .ازاینرو استفاده تا حدود  20درصد وزنی سرباره مس در مخلوط آسفالتهای
ساختهشده برای مناطق با آبوهوای گرم توصیه میشود.
 جایگزینی بیش از  20درصد سرباره مس منجر به کاهش درهم تنیدگی بین ذرات
میشود .بااینحال ،با جایگزینی ذرات مس برحسب حجم میتوان از بروز این مشکل
جلوگیری کرد؛ بنابراین بهشدت توصیه میشود که در تحقیقات آتی جایگزینی ذرات
سرباره مس برحسب حجم کل ذرات مدنظر قرار گیرد.
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