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استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه
چکیده:

فرودگاه و باندهای پروازی آن معمو ًال از روسازیهای انعطافپذیر با پوشش آسفالتی ساخته
میشوند .آسفالت طراحیشده به روش مارشال دارای شیارهای خردشده از متداولترین مواد
مورداستفاده بهعنوان پوشش آسفالت فرودگاهی است .بااینحال برخی از فرودگاهها بهمنظور
بهبود مقاومت در برابر تنش برشی و افزایش بافت سطحی ،مخلوط آسفالت جایگزین را انتخاب
کردهاند .از این مخلوطهای آسفالتی جایگزین ،آسفالت ماستیک دانهدرشت ( )SMAبیشتر
موردتوجه قرارگرفته است SMA .مخفف ( )Stone Mastic Asphaltاست .این نوع آسفالت،
مخلوط آسفالت گرم با دانهبندی گسسته است که دارای دو بخش سنگدانه ای درشت و مالت
پر قیر است .درشتدانهها در این آسفالت به مصالح روی الک  4/75میلیمتر اطالق میشد .این
نوع آسفالت به دلیل بهکارگیری مصالح سنگی مرغوب و صد در صد شکسته و مصرف نسبت ًا زیاد
سنگدانه های بزرگتر از  4/75میلیمتر در مقایسه با دانهبندیهای پیوسته و برخورداری از
ساختار تماسی سنگدانه های درشت از مقاومت باالیی در برابر شیار شدگی و تغییر شکل دائمی
برخوردار بوده و مصرف نسبتاً زیاد قیر باعث افزایش دوام آنها میشود .این نوع آسفالت موجب
زهکشی آب سطحی ،کاهش پاشش آب ناشی از ایستایی و افزایش ضریب اصطکاک و مقاومت
لغزشی رویه میشود .مقاومت در برابر تنش برشی از الزامات عملکردی مهم برای آسفالت سطح
فرودگاهها است .مقاومت در برابر تنش برشی خطر شیار شدگی را کاهش میدهد .بااینحال،
مقاومت در برابر شکستگی نباید در توسعه مقاومت برشی مخلوط آسفالت نادیده گرفته شود .از
مشکالت عمده گزارششده میتوان به انسداد شیار در مناطقی که در آن هواپیما به آهستگی
حرکت کرده و شیار شدگی در ناحیه ترمز هواپیماهای سنگین اشاره کرد .توسعه و ارتقاء
روشهای آزمون نشاندهنده عملکرد ،در آینده مورد انتظار بوده و طراحی مخلوط آسفالت مبتنی
بر عملکرد را برای بهکارگیری در سطح فرودگاه تضمین میکند.
کلمات کلیدی:

فرودگاه ،روسازی ،آسفالت ،سطح

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

5

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان
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 .1مقدمه

بسیاری از فرودگاهها و باندهای پروازی آنها از روسازیهای انعطافپذیر با رویه آسفالت
ساختهشدهاند  .عملکرد این رویه برای کارکرد ایمن فرودگاه بسیار اهمیت دارد .روشهای طراحی
آسفالت فرودگاه ،در ابتدا توسط مهندسین ارتش ایاالتمتحده آمریکا در سالهای  1940تا
 1950میالدی تبیین شد .بسیاری از فرودگاهها بر اساس همین روش طراحی آسفالت فرودگاهی
ساختهشده است .اکثر الیه رویه آسفالت فرودگاهها باضخامت  40تا  60میلیمتر ،اندازه بیشینه
سنگدانه ها تا  14میلیمتر و متراکم شده با استفاده از روش مارشال ساختهشدهاند .اساساً
شیارهای برش خورده در سطوح باند بهمنظور افزایش مقاومت در برابر ترمز هواپیما ایجادشده
است.
در سالهای اخیر ،هواپیماها بهطور قابلمالحظهای سنگینتر شده و درنتیجه به رویه آسفالت
ضخیمتری برای فرود احتیاج دارند .عالوه بر این ،کیفیت قیر که یک عنصر ضروری برای عملکرد
مناسب باند فرودگاه بوده کاهشیافته است .اینها نشاندهنده آن است که طراحی آسفالت طبق
روشهای سنتی قادر به تضمین کیفیت عملکرد رویه آسفالت یک فرودگاه مدرن نیست.
بهمنظور رسیدگی به این مسائل و به علت وجود یک تمایل برای جلوگیری از شیار شدگی در
باند فرودگاه ،برخی از مهندسین مخلوط آسفالت ،مشخصات و روش ساختوساز رویه آسفالت
فرودگاه را مورد بازبینی قراردادند .مخلوطهای آسفالت جایگزین مانند آسفالت ماستیک
درشتدانه ( )SMAو مخلوط آسفالت با دانهبندی باز ( )OGFCتوسط برخی از فرودگاهها
مورداستفاده قرارگرفته است .انتظار میرود که تغییر مسیر بیشتر از رویکرد سنتی برای ساخت
رویه آسفالت فرودگاه بهمنظور غلبه بر چالشهای موجود مفید باشد.
این مقاله در مورد فناوریهای موجود و همچنین فرصتهای پیش رو درزمینهی مخلوط
مورداستفاده برای ساخت رویه آسفالت فرودگاهها بحث خواهد کرد .اگرچه انتقاداتی در مورد
عملکرد رویه آسفالت وجود دارد ولی پیوند آن با آسفالت زیرین تابعی از نوع آسفالت زیرین و
ویژگیهای ساختوساز است .الیه رویه بهخودیخود تأثیر کمی بر روی دوام ،استحکام و قدرت
پیوند بهدستآمده دارد .درنتیجه پیوند الیه رویه به آسفالت زیرین در این مقاله موردتوجه قرار
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نگرفته است .در این مقاله ،نخست مقررات موردنظر موردبحث قرارگرفته و ویژگیهای آسفالت
مارشال سنتی مشخصشده است .بعدازآن هم تأثیرات تغییرات قیر ارائهشده است .سپس،
مشکالت معمول بررسیشده و منجر به تعریف ملزومات عملکردی برای رویه آسفالت فرودگاه
شده است .قبل از آنکه در مورد مخلوط آسفالت جایگزین توضیحاتی ارائه شود ،سهم مواد
سازنده در عملکرد آسفالت موردبحث قرار خواهد گرفت .سرانجام ،روشهای آزمون موجود برای
اندازهگیری خواص عملکردی ارائهشده و فرصت تجزیهوتحلیل برای عملکرد مبتنی بر ویژگیها
در نظر گرفتهشده است.
 .2پیشزمینه
روسازی فرودگاههایی که در سطح بینالمللی هستند ملزم به داشتن حداقل سطح استانداردهای
زیرساختی در مبدأ و مقصد پروازهای بینالمللی هستند .بهطور سنتی ،آسفالت متراکم
طراحیشده به روش مارشال برای برآورده سازی نیازهای قانونی مورداستفاده قرار میگرفته است.
بااینوجود ،مخلوط آسفالت جایگزین نیز مناسب است .عواملی مانند تغییرات در قیر برای ساخت
آسفالت فرودگاه و افزایش تعداد هواپیماهای موردنیاز با یکدیگر ترکیبشده و درنتیجه باعث
گردیده که رویه آسفالت برخی از فرودگاههای قدیمی استانداردهای بینالمللی را کسب نکنند.
 1-2الزامات قانونی

ویژگیهای فیزیکی باند فرودگاه توسط سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ( )ICAOاز
طریق مستندات معمولی که آن را با عنوان پیوست  14میشناسیم تعیینشده است .طبق این
پیوست ،رویه آسفالت یک فرودگاه باید دارای شرایط زیر باشد:
 ساخت و نگهداری باند بدون انحراف و یا برجستگی بوده تا اثر منفی بر عملیات پرواز
نداشته باشد .برای رسیدن به این هدف در عمل نیاز به آسفالتی است که مقاومت در
برابر تغییر شکل برشی و شیار شدگی آن باال بوده بهطوریکه صاف باقیمانده و زهکشی
خوبی داشته باشد.
 ساخت و نگهداری آن بهگونهای باشد که ویژگی اصطکاکی خوبی در زمان لغزندگی سطح
از خود ارائه کند.
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 برای جلوگیری از خسارات وارده به هواپیما ،آسفالت فرودگاه باید بادوام بوده و مقاومت
در برابر شکستگی و فرورفتگی نقطهای باالیی داشته باشد.
برخی از این الزامات با یکدیگر متضاد هستند .بهطور مثال ،مخلوط با مقاومت باال در برابر تغییر
شکل را میتوان توسط ذرات با درجهبندی درشت و مقدار کم قیر سخت ساخت .بااینحال چنین
مخلوط آسفالتی بعید است که بادوام باشد .این بدان معناست که باید بین طراحی آسفالت
فرودگاه و ویژگیهای موردنیاز یک تعادلی برقرار باشد.
 2-2آسفالت طراحیشده به روش مارشال

روش طراحی مخلوط مارشال در سال  1939میالدی توسط  Bruce Marshallبرای سازمان
بزرگراههای میسیسیپی ارائه و توسعه یافت .این روش در دهه  1940و  1950میالدی توسط
مهندسین ارتش ایاالتمتحده آمریکا برای فرودگاههای نظامی اقتباس ،بازبینی و تنظیم شد.
بسیاری از کشورها عمدتاً همان روش طراحی آسفالت مارشال را برای ساخت رویه آسفالت
فرودگاه حفظ کردهاند .اهداف اولیه روش طراحی مخلوط آسفالت مارشال شامل موارد زیر است:
 اسکلت ذرات دانهبندی شده باید تا رسیدن به میزان  15درصد فضای خالی در سنگدانه
های معدنی متراکم شود.
 پر کردن حفرات در سنگدانه های معدنی با بایندر قیری که درنتیجه آن باید حدود 4
درصد فضای خالی باقی بماند.
 مقادیر پایداری مارشال و جریان مارشال بر اساس یک محدوده از مقدار بایندر و مقدار
بایندر بهینه انتخابی تعیین میشود.
درجهبندی ذرات ،مقدار قیر ،چگالی تراکم ،جریان مارشال و پایداری مارشال معیارهای طراحی
اولیه بوده و پارامترهای تضمین کیفیت هستند .در عمل ،مخلوط آسفالت فرودگاه طراحیشده
با روش مارشال بهطورکلی حاوی  5/4تا  5/8درصد وزنی قیر و  4تا  6درصد سنگدانه های عبور
کرده از الک  75میکرون است .مقدار باالی قیر باعث شده که مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی
آسفالت طراحیشده به روش مارشال تحت تأثیر شدید خواص مهندسی قیر (بهعنوان یک عنصر
بسیار مهم در اتصال ذرات درشت به یکدیگر) قرار داشته باشد.
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 3-2تغییرات در قیر

شواهد فراوانی وجود دارد که کیفیت قیر در طول سه دهه گذشته کاهشیافته است .برحسب
مدارک مستند مشخصشده که کیفیت منابع نفت خام کاهشیافته است .فرآیند پاالیش نفت
نیز کارآمدتر شده و تولید قیر بهوسیله افزودن آنچه ضایعات و یا محصوالت جانبی نامیده میشود
گسترشیافته است .اینگونه تغییرات در کیفیت و تولید قیر به معضالت رویه آسفالت فرودگاهها
شامل برش شدگی در اوایل عمر آسفالت ،پیری زودرس و ترکخوردگی زودهنگام از باال به
پایین ،ارتباط دادهشده است.
بهطور سنتی ،قیرهای معمولی (اصالحنشده توسط پلیمر و یا اسید که معموالً برحسب گرانروی
و یا نفوذپذیری درجهبندی میشوند) ،بایندر معمولی برای آسفالت فرودگاهها بوده و برای چندین
سال عملکرد مناسبی را از خود نشان دادهاند .بااینحال ،مسائل مربوط به ( Strippingشکست
پیوند قیر/سنگدانه) ،تغییر شکل افقی ،انسداد شیار و پیری زودرس باعث شد که بسیاری از
فرودگاهها و طراحان آنها از حدود سال  2000میالدی به سمت استفاده از بایندر اصالحشده
حرکت کنند .از آن به بعد بهکارگیری بایندر باکیفیت (اغلب اصالحشده با پلیمر) برای اکثر
کارهای فرودگاهی به تصویب رسید.
در عمل ،قیر بهوسیله افزودن پلیمر و یا دیگر افزودنیها بهمنظور دستیابی به سطح قابلقبول
از عملکرد آسفالت ،مهندسی میشود .افزایش در مهندسی قیر برای غلبه بر کاهش
اطمینانپذیری پاسخ بایندر در برابر بار اعمالی توسط هواپیماهای مدرن ،الزم است.
 4-2توسعه و تکامل هواپیماها

در زمان ارائه اولین هواپیما در سال  1900میالدی ،هواپیماها بهتدریج بزرگتر و سنگینتر
شدهاند .بهخصوص از زمان جنگ جهانی دوم ،بارهای وارده بر هر چرخ و فشار تایرها بهطور
چشمگیری افزایش یافت .در زمان معرفی داگالس  DC-8در سال  1958میالدی ،این هواپیما
با فشار تایر  1/35MPaو بار اعمالی  19تنی توسط هر چرخ آسیبرسانترین هواپیمای تجاری
در جهان بود .از آن زمان به بعد بارهای وارده توسط هر چرخ و فشار تایرها بهتدریج افزایش
یافت .در سال  2000میالدی شرکت هواپیماسازی ایرباس جت مسافربری پهنپیکر A340-
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

 600خود را معرفی کرد .این هواپیمای مدرن و پیشرفته با فشار تایر  1/61 MPaو بار واردشده
 30/8تن توسط هر چرخ ،خسارات بیشتری به آسفالت فرودگاهها وارد میکرد.
هنگام معرفی ایرباس  A380-800در سال  2005میالدی ،این هواپیما بهعنوان بزرگترین جت
مسافربری دنیا شناخته شد .اگرچه این مدل از هواپیماهای قبلی سنگینتر بود اما بار اعمالی
توسط هر چرخ آن  26/8تن و فشار تایر آن  1/40 MPaبود .ترکیب  20ارابه فرود اصلی باعث
شد که فشار وارده بر آسفالت توزیعشده و درنتیجه این فشار اعمالی کاهش یابد .بوئینگ B787-
 8در سال  2009میالدی معرفی شد که یک هواپیمای کوچکتر با فشار تایر  1/60 MPaو
وزن واردشده  27تن توسط هر چرخ بود .پیشرفتهترین هواپیمای پهنپیکر معرفیشده توسط
بوئینگ  B747-800Fاست که در سال  2010میالدی معرفیشده است .این جت به همراه
جت مسافربری  A380تنها هواپیماهای تجاری باکالس ( Fطول بال  65متر) در دنیا هستند.
در مقابل ،جدیدترین هواپیمای ایرباس که  A350است ،اولین پرواز خود را در سال 2013
میالدی انجام داد .انواع مدلهای آن در سال  )A350-900( 2015و  )A350-800( 2016به
خدمت صنعت هوایی درآمدند .ایرباس  A350-900با فشار تایر  1/66 MPaو بار اعمالی 31/8
تن توسط هر چرخ ،آسیبرسانترین جت مسافربری دنیا است .تأثیر مخرب بر روی ساختار
آسفالت با بیشتر کردن فاصله چرخها کمتر میشود .بااینحال ،رویه آسفالت بیشتر از گذشته
در معرض فشار تایر و بار اعمالی توسط هر چرخ هستند .دو عامل فشار تایر باال و میزان بار وارده
توسط هر چرخ با یکدیگر ترکیبشده و باعث اعمال تنش برشی بیشتر در سطح رویه آسفالت
میشوند.
در عمل ،فشار تایر و بار اعمالی توسط هر چرخ هواپیما توسط کارخانههای هواپیماسازی برای
باالتر بردن بهرهوری سوخت ،رو به افزایش است که نتیجه آن افزایش تنش برشی وارده بر سطح
آسفالت باند پروازی است .به این دالیل به آسفالت با مقاومت برشی باالتر برای پاسخگویی به
افزایش تولید هواپیماهای مدرن و جلوگیری از افزایش تنش در سطح باند ،نیاز داریم.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه
 .3برخی از مشکالت موجود در آسفالت فرودگاهها

مشکالت به وجود آمده برای آسفالت فرودگاهها ،تفاوت چندانی با معضالت موجود برای آسفالت
بزرگراهها و جادهها ندارد .جدول شماره  1خالصهای از مشکالت مرسوم آسفالت فرودگاهها را
ارائه و نشان داده که چگونه عملکرد آسفالت فرودگاه را تحت تأثیر قرار میدهند .درجه حرارت
یکی از عوامل مهم برای وقوع تمامی مشکالت بوده که دلیل آن وابستگی خواص قیر به درجه
حرارت است .فشار وارده از طریق چرخهای هواپیما نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز
مشکالت شناختهشده است.
شکست خستگی آسفالت بهندرت در روسازیهای فرودگاه دیده میشود .این امر بهطورکلی
نشاندهنده حجم پایین ترافیک ،ضخامت و سفتی بیشتر آسفالت فرودگاه در مقایسه با آسفالت
جادههاست .بااینحال نمیتوان گفت که آسفالت فرودگاه در برابر خستگی و ترکخوردگی
سوسماری مصون است .هنگامیکه فشارهای وارده بر آسفالت بیشازحد سنگین باشد ،تغییر
شکل عمودی تحت بارگذاری رخ میدهد .هنگام مواجه با چنین تغییر شکل باالیی ،سطح آسفالت
به علت خستگی بهسرعت از پایین به باال دچار شکست میشود.

جدول  1خالصه از مشکالت به وجود آمده برای آسفالت فرودگاه

تراوش نیز بهندرت در آسفالت فرودگاهها دیدهشده و این امر با حفظ حداقل مقدار حفرات خالی
به میزان  3تا  4درصد محقق شده است .انواع مشکالت پرخطر مانند شیار شدگی ،شکست پیوند
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

قیر /سنگدانه ،فرورفتگی نقطهای ،شکست از باال به پایین ،کنار رفتگی و یا فتیله شده
( )Shovingو بسته شدن شیارها در جدول شماره  1توصیفشده است.
 1-3شیار شدگی

شیار شدگی سطح آسفالت (شکل شماره  )1باید بهطور جداگانه از شیار شدگی که ناشی از تغییر
شکل دائمی بستر عمودی و یا بیثباتی است در نظر گرفته شود .شیار شدگی آسفالت یک معضل
عمومی برای رویه آسفالت فرودگاه است .بااینحال ،حتی در کشورهای گرمسیری مانند استرالیا
تا زمانی که مخلوط آسفالت فرودگاه بهدرستی طراحی و اجرا شود ،شیار شدگی رویه آسفالت
بهندرت گزارش میشود .بهطورکلی انتظار میرود که شیار شدگی اصلی در ماههای گرم تابستان
و زمانی که درجه حرارت آسفالت از  75درجه سانتیگراد فراتر میرود ،رخ دهد .بررسی شیار
شدگی آسفالتها مشخص کرد که قیر بکار رفته در مخلوط آنها نرمتر از آن بوده که بتواند
مقاومت برشی کافی را بهعنوان ماتریکس سنگدانه ها ارائه کند.
بهطور خالصه باید گفت که شیار شدگی آسفالت بهعنوان یک مشکل دائمی در رویه آسفالت
فرودگاهها گزارش نشده است .بااینحال ،این معضل بر روی مقاومت اسکید تأثیرگذار است.
مقاومت اسکید یک عامل مهم و اساسی برای ایمنی عملیات پرواز فرودگاه است .شیار شدگی
یک احتمال کم با خطر بسیار باال برای رویه آسفالت فرودگاه است.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

شکل  1شیارشدگی سطح آسفالت

 2-3برش شدگی انحراف و یا کنار رفتگی

برش شدگی سطحی افقی و یا کنار رفتگی ناشی از انباشته شدن خزش و یا تغییر شکل افقی
است .این معضل معمو ًال در نواحی مربوط به ترمز یا چرخش هواپیما مشاهده میشود .برش
شدگی افقی شبیه به شیار شدگی است که درنتیجه تغییر شکل دائمی سطح آسفالت ناشی از
اعمال تنش برشی بیشازاندازه به وجود میآید .تفاوت اولیه بین برش شدگی و شیار شدگی در
جهت تغییر شکل آنهاست که نشاندهنده جهت تنش بحرانی است .برش شدگی افقی میتواند
در مقادیر تنش کمتر نسبت به شیار شدگی رخ دهد .این نشاندهنده کاهش سطح تحدیدات در
جهت افقی سطح آسفالت است .تنش سطحی بسته به مقدار نیروی وارده براثر ترمز هواپیما،
چرخش و یا لغزش آن متفاوت است .در موارد شدید (شکل شماره  )2تنش برشی منجر به پاره
شدن سطح آسفالت و ایجاد خطر  FODبرای هواپیما میشود.
 Monismithو همکاران و  Vallergaو همکاران گزارشهایی در مورد پاره شدن و برش
شدگی ناشی از چرخش شدید هواپیما بوئینگ  747در فرودگاه سانفرانسیسکو را ارائه کردهاند.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

آنها به این نتیجه رسیدند که به یک بایندر با ویسکوزیته بیشتر برای بهبود مقاومت برشی
مخلوط آسفالت نیاز داریم .به همین ترتیب Mooren ،و همکاران ،پاره شدن سطحی ناشی از
چرخش هواپیما را در فرودگاه آمستردام هلند موردبررسی قراردادند .فقدان چسبندگی مخلوط
در درجه حرارت باال ،به علت نرم شدن قیر ،منجر به ایجاد مقاومت برشی نامناسب در مخلوط
می شود.

شکل  2برش شدگی (انحراف و یا فیتیله شدن) شدید سطح آسفالت براثر ترمز هواپیما

در یکی از فرودگاههای استرالیا تجربه غیرمعمول از نرم شدن سطح آسفالت در طول ماههای
تابستان گزارششده است .پس از بررسیهای کارشناسی نتیجهگیری شد که علت آن حساسیت
دمایی باالی بایندر است .اگرچه کاهش در نرم شدگی بعد از گذشت سه سال مشاهده شد .مورد
مشابه حساسیت سطحی در دیگر فرودگاههای استرالیا نیز گزارششده است .تغییر در منابع نفت
خام و بایندر اصالحشده باعث افزایش حساسیت سطح آسفالت و درنتیجه برش شدگی و پاره
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

شدگی در منطقه ترمز هواپیما میشود؛ مانند مثال قبلی ،این حساسیت بعد از گذشت سه سال
کاهش مییابد.
فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی آمریکا برش شدگی آسفالت را در مناطق فرود هواپیما و نواحی
مربوط به ترمز آن را تجربه کرده است .نتیجهگیری شده که در هم تنیدگی ناکافی و اتصال کم
سنگدانه ها منجر به کاهش مقاومت برشی میشود.
بهطور خالصه ،برش شدگی آسفالت در مورد سطح آسفالت فرودگاه بوده که بهعنوان یک معضل
روبه رشد گزارششده است .انحراف در تراز شیار الزاماً زیانآور نیست .بااینحال ،خطر پاره شدگی
سطح ،ورود آب و درنتیجه بروز خطر  FODقابلتوجه بوده و پتانسیل باالیی در تأثیرگذاری
منفی بر روند ایمنی عملیات پروازی دارد.
 3-3شکستگی از باال به پایین

شکستگی از باال به پایین ،مجزا از پاره شدن سطح ناشی از برش شدگی است .این شکستگی
همچنین با شکست خستگی از پایین به باال نیز متفاوت است .شکستگی از باال به پایین به علت
اعمال تنش برشی و کششی زیاد بر سطح آسفالت براثر تمرکز تنش حول آجها و دیوارهای
جانبی الستیک است .فرودگاههای استرالیا شکستگی از باال به پایین زیادی را تجربه کرده لند
که احتماالً با سخت شدن شیمیایی در قیر اصالحشده با اسید در ارتباط است .در یک مورد
شدید FOD ،از ترکهای درهمآمیخته تشکیلشده بود (شکل شماره  )3و سطح آسفالت فقط
 5سال پس از ساخت و بهرهبرداری به برداشت کامل و جایگزینی با آسفالت مناسب احتیاج
داشت .هیچ گزارش دیگری از شکستگی از باال به پایین شدید ارائه نشده است .بااینحال ،افزایش
در بار اعمالی توسط هر چرخ و فشار تایرهای هواپیما منجر به افزایش تنش کششی و برشی در
سطح آسفالت فرودگاه میشود .نتیجه این اعمال تنش بیشینه ،افزایش خطر وقوع شکستگی از
باال به پایین آسفالت فرودگاهها در آینده است .در حال حاضر ،شکستگی از باال به پایین دارای
احتمال کم و حد واسط بوده و خطر وقوع این شکستگی با اجتناب از بهکارگیری قیر اصالحشده
با اسید کاهشیافته است.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

شکل  3شکستگی از باال به پایین شدید در سطح آسفالت فرودگاه

 4-3انسداد شیارها

انسداد شیارها یکی از متداولترین معضالت گزارششده در مورد سطح آسفالت فرودگاهها،
بهخصوص در کشورهای گرمسیر مانند استرالیا است .بسته شدن شیارها به علت آنکه باعث
کاهش حجم مؤثر شیارها و درنتیجه کاهش خروج آب زیر تایرها شده ،تأثیر منفی بر روی
مقاومت اسکید هواپیما دارد (شکل شماره  .)4انسداد شیارها معمو ًال در مناطقی که هواپیما به
آهستگی و در جهت موازی با شیارها حرکت میکند به وجود میآید .اخیر ًا برخی از فرودگاهها
از شیارهای ذوزنقهای برای افزایش مقاومت در برابر انسداد شیارها استفاده کردهاند.
انسداد شیارها در چندین فرودگاه استرالیا گزارششده است .این پدیده معمو ًال در سه سال اول
پس از بهرهبرداری و یا بازسازی و اغلب در فصول گرم سال رخ میدهد .انسداد شیار شدید نیز
در فرودگاه جدید هنگکنگ تنها  12ماه پس از ساخت آن گزارششده است .بهطور مشابه ،باند
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه

فرودگاه جدید در دهلی نیز به دنبال ساخت آن در سال  2008میالدی دچار چنین مشکلی شده
بود .انسداد شیارها معموالً در تقاطع بین باند فرودگاه و  Taxiwayرخ میدهد.
به طور خالصه باید گفت که انسداد شیارها معضلی است که بهصورت مکرر در فرودگاههای
مناطق گرمسیر گزارش میشود .انسداد شیارها تأثیر منفی بر مقاومت اسکید هواپیما داشته و
بنابراین یک مشکل باحالت بحرانی است .انسداد شیارها یک احتمال زیاد با خطر باال برای
فرودگاهها است .عالوه بر این ،مقاومت در برابر انسداد شیارها بهشدت تحت تأثیر مقاومت در
برابر تغییر شکل آسفالت بوده و همچنین از عوامل مؤثر بر برش شدگی و شیار شدگی نیز
میباشد .این امر نشان میدهد که آسفالت طراحیشده با مقاومت باال در برابر انسداد شیار باعث
کاهش خطر برش شدگی و شیار شدگی آسفالت میشود.

شکل  4انسداد شیارها در سطح آسفالت فرودگاه
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه
( Stripping 5-3شکست پیوند قیر /سنگدانه) در آسفالت

آسیبهای ناشی از رطوبت معموالً  Strippingنامگذاری میشود .آسیبهای رطوبتی میتواند
باعث شکست انسجام فیلم بایندر و یا شکست چسبندگی بین سنگدانه ها و فیلم بایندر شود.
شکست چسبندگی بین قیر سنگدانه ها را  Strippingمینامند .بااینحال ،هردو مکانیسم
شکست مربوط به رطوبت بوده و ازلحاظ ظاهری یکسان به نظر میرسد (شکل شماره  .)5زهکشی
آسفالت ،نفوذپذیری آسفالت ،گردوغبارهای روی سنگدانه ها ،رطوبت سنگدانه ها و سنگدانه های
سست و ضعیف ،تمام ًا در آسیبهای رطوبتی آسفالت مشارکت دارند .متداولترین روش کاهنده
آسیبهای رطوبتی ،استفاده از بایندر اصالحشده با پلیـمر و یا بهکارگیری عامل anti-
 strippingخواه به شکل مایع و یا بهصورت آهک هیدراته پرکننده است .باور عمومی این است
که وقوع این معضل به علت بار وارده بر آسفالت بوده اما مشاهده  Strippingدر مناطقی خارج
از نواحی ترافیکی فرودگاه مشخص کرد که عوامل دیگری در آسیبهای رطوبتی آسفالت
مشارکت دارند.
شکست پیوند قیر /سنگدانه آسفالت برای اولین بار در ایاالتمتحده آمریکا در سال  1930میالدی
و پسازآن در استرالیا در سال  1970میالدی گزارش شد .هنگامیکه آسیبهای رطوبتی بهعنوان
یک معـضل شـناسایی شد ،آهک هیدراته پرکننـده بهعنوان یک عامل  anti-strippingبه
مقدار  1تا  2درصد وزنی به مخلوط آسفالت اضافه شد .اینیک روش معمولی بوده و همچنین
ثابتشده که افزودن عامل  anti-strippingمایع نیز به مخلوط قبل از تولید آسفالت میتواند
مثمر ثمر باشد .بااینحال ،عوامل  anti-strippingچه بهصورت مایع و چه بهصورت آهک
هیدراته برای تمامی مخلوطها مناسب نبوده و درنتیجه قبل از بهکارگیری آنها به آزمون ویژه
مخلوط نیاز داریم.
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شکل  Stripping 5مشاهدهشده پس از نمونهبرداری

در برخی از موارد میزان  Strippingکم بوده و یا تأثیر بسزایی بر عملکرد رویه آسفالت برای
چندین سال ندارد .بااینحال ،شیار شدگی ،برش شدگی (فیتیله شدن و یا انحراف) میتواند
بهسرعت رخ دهد (مخصوصاً در زمان گرم شدن هوا پس از یک بارندگی قابلتوجه) .عالوه بر این،
شکست پیوند قیر /سنگدانه اغلب در الیههای زیرین رویه آسفالت رخ میدهد.
بسیاری از فرودگاههای ساختهشده دهه  40و  50میالدی به دلیل افزایش هوانوردی نظامی در
طول و یا پس از جنگ جهانی دوم توسط نهادهای نظامی حمایت و بازسازی شدند .رویه نازک
اصلی چندین بار دیگر توسط آسفالت جدید همپوشانی شده و درنتیجه ضخامت آسفالت در
قسمت رویه افزایشیافته است .در بسیاری از موارد Stripping ،تنها در الیههای قدیمی آسفالت
شناساییشده است .عالوه بر این ،هنگام همپوشانی رویه آسفالت نفوذپذیر با الیه جدید ،رطوبت
به دام افتاده در الیههای زیرین ،آغازگر شکست پیوند قیر /سنگدانه میشود .قبل از پوشش مجدد،
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سطح آسفالت نفوذپذیری و قابلیت تنفس باالتری دارد .این قابلیت هنگامیکه رویه توسط الیه
جدید نفوذناپذیر پوشانده میشود ،کمتر شده و منجر به وقوع  Strippingمیشود.
بهطور خالصه میتوان گفت که  Strippingیک معضل با احتمال کم و تأثیرگذاری متوسط بر
روی رویه آسفالت فرودگاه است .هنگامیکه مخلوط آسفالت نفوذناپذیر طراحی شود و یا از عوامل
 anti-strippingاستفاده شود ،خطر  Strippingبهطور چشمگیری کاهش مییابد.
 6-3فرورفتگی نقطهای

فرورفتگی نقطهای فرآیندی تدریجی کنده شدن سنگدانه های درشت از سطح آسفالت است.
درجایی که شیار شدگی ،آسیبهای رطوبتی و شکستگی بیشازحد نباشد ،فرورفتگی نقطهای
یک معضل متداول در آسفالت فرودگاهها است .براثر افزایش عمر بایندر و فرآیند اکسیداسیون،
ماستیک شکننده شده و سطح آسفالت توسط باد ،باران و فشار اعمالی توسط تایرها دچار
فرسایش میشود.
هنگامیکه فرآیند فرسایش پیشرفت کرد ،سنگدانه های دانهدرشت در معرض آسیب قرارگرفته
و بهتدریج از سطح آسفالت کنده میشوند (شکل شماره  .)6فرسایش تدریجی و کنده شدن
سطح سنگدانه های درشت یک خطر  FODقیر قابلقبول را برای هواپیما ایجاد میکند.
پیر شدن بایندر ،فرسایش ماستیک و از دست دادن سنگدانه های درشت ،یک سازوکار
پذیرفتهشده در طول عمر آسفالت است .بااینحال ،جایی که فرورفتگی پیش از موعد رخ دهد،
طول عمر مفید آسفالت در معرض خطر قرارگرفته و بهتبع آن موجب اتالف هزینههای انجام
پروژه میشود .در استرالیا گزارششده که میانگین عمر سطح آسفالت از  15سال یا بیشتر به
حدود  10سال کاهشیافته است .افزایش سرعت پیرشدگی بایندر به علت فرسایش پیش از موعد
ماستیک ،احتما ًال یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش این طول عمر مفید است.
پیرشدگی بایندر فرآیندی پیچیده بوده و بهخوبی شناختهنشده است .پیرشدگی تابع
اکسیداسیون بوده که ضخامت فیلم بایندر و نفوذپذیری سطحی را تحت تأثیر قرار داده و سطح
آسفالت را در معرض آسیبهای حرارتی و تابشی قرار میدهد .سرعت بخشیدن در روند پیرشدگی
بایندر در آزمایشگاه یک روش متداول برای ارزیابی است .روش  PAVتوسط Christensen
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و  Andersenارائه و توسعه یافت و در حال حاضر یک روش معمول برای تبیین حساسیت
بایندر در برابر پیرشدگی سریع است.
گزارش فرورفتگی نقطهای در سطح آسفالت فرودگاهها مرسوم نیست .بااینحال ،فرورفتگی
نقطهای پیش از موعد در فرودگاه نیومارک ایالت نیوجرسی آمریکا بهعنوان یک خطر FOD
غیرقابلقبول گزارششده است.
بهطور خالصه میتوان گفت که فرورفتگی نقطهای سطح آسفالت ناشی از اکسیداسیون بایندر
بوده و شکنندگی بایندر یک فرآیند عادی برای سطح آسفالت است .بااینحال زمانی که سرعت
تخریب ،بیشازحد معمول و مورد انتظار باشد ،طول عمر مفید آسفالت در معرض خطر قرار
میگیرد .این امر باعث تشکیل خطر  FODبرای ایمنی پرواز هواپیماها میشود .فرورفتگی
نقطهای یک معضل متوسط با تأثیرگذاری متوسط برای سطح آسفالت فرودگاه است.
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شکل  6فرورفتگی نقطهای سطح باند فرودگاه

 .4ملزومات آسفالت فرودگاه
الزامات آسفالت سطح فرودگاهها بهطور گسترده موردتحقیق و یا مستندسازی قرار نگرفته است،
ال در مورد آنها بحث شد را به حداقل برسانیم EAPA .پیشنهاد
اما باید خطر مشکالتی که قب ً
کرده که مقاومت اسکید و پایداری تحت بار وارده از طرف چرخهای هواپیما از الزامات اولیه باشد.
مقاومت در برابر انسداد شیارها و تغییر شکل ویسکوز نیز باید بهطور ویژه موردتوجه قرار گیرد.
همچنین باید به سازگاری در طول ساختوساز و دوام آسفالت نیز توجه شود .در یک کار
تحقیقاتی White ،و  Embeltonپیشنهاد کردند که عمر خستگی نیز در بررسیها در نظر
گرفتهشده و بایندرها نیز برای بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل ،بهبود یابند .اهمیت مقاومت
در برابر خستگی توسط  Hachiyaو همکاران نیز موردتوجه قرارگرفته است .عالوه بر این،
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 Rodwayمقاومت آسفالت در برابر آسیبهای رطوبتی و استحکام پیوند الیه رویه با الیههای
زیرین آسفالت را موردتوجه قرار داده است.
 1-4مقاومت در برابر تغییر شکل

مخلوط آسفالت فرودگاه که دارای مقاومت باال در برابر تغییر شکل دائمی باشد ،خطر برش
شدگی ،کنار رفتگی ،شیار شدگی و انسداد شیارها را کاهش میدهد .شیار شدگی الیه سطحی
آسفالت به علت تغییر شکل برشی مخلوط است .کنار رفتگی و یا انحراف سطحی نیز با برش در
ارتباط بوده و ناشی از تنش برشی افقی مربوط به ترمز و چرخش هواپیما است .انسداد شیارها
نیز از نتایج حاصل از برش و تغییر شکل فشاری آسفالت بین شیارها است .به دلیل مقیاس
کوچکتر و کاهش پشتیبانی ارائهشده توسط اسکلت ذرات درشت ،مقاومت در برابر انسداد شیارها
به نسبت شیار شدگی و برش شدگی ،بیشتر به خواص ماستیک وابسته است.
تأثیر تغییر شکل آسفالت چشمگیر است .انسداد شیارها مقاومت اسکید هواپیما را تحت تأثیر
قرار داده و برشی شدن و انسداد شیارها نیز باعث شده که در سالهای اخیر به این مسائل توجه
ویژهای شود .این بدان معناست که بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل آسفالت برای محافظت از
آسفالت فرودگاهها در برابر تأثیرات مخرب ناشی از هواپیماهای پهنپیکر با فشار تایر زیاد و بار
سنگینتر وارده توسط هر چرخ ،امری ضروری است .روش سنتی طراحی مخلوط مارشال نیز
دربرگیرنده ابزارهای مطمئن برای پیشگویی تغییر شکل نیست .میزان مقاومت ماستیک در برابر
تغییر شکل نیز باید بهمنظور شناخت بهتر از مقاومت در برابر انسداد شیارها ،مشخص شود.
 2-4مقاومت در برابر شکستگی

مقاومت در برابر شکستگی احتمال ترکخوردگی را به هر دو صورت شکست از باال به پایین و
شکست از پایین به باال را کاهش میدهد .بهطورکلی ،ترکخوردگی بیشازحد ،یک معضل متداول
برای آسفالت فرودگاهها نیست .درصورتیکه تأکید زیادی برافزایش مقاومت در برابر تغییر شکل
قرار داده شود ،ممکن است مقاومت در برابر شکستگی به خطر بیافتد .میتوان نتیجهگیری کرد
که آسفالت فرودگاهها باید ازنظر مقاومت در برابر شکستگی بهمنظور اطمینان از عدم ظهور
شکست خستگی و ترکخوردگی از باال به پایین در آینده ،موردبررسی قرار گیرند .عالوه بر این،
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ترکخوردگی از باال به پایین ،نگرانی بیشتری نسبت به شکست خستگی ایجاد میکند .دلیل
این امر فشار تایر و بار اعمالی زیاد توسط هر چرخ از هواپیماهای مدرن و پهنپیکر بر روی سطح
آسفالت فرودگاه است.
 3-4اصطکاک سطحی و بافت

اصطکاک سطحی و بافت آسفالت موضوع مهم و پیچیدهای هستند .مقاومت اسکید تحت تأثیر
خواص سنگدانه ها و حجم مخلوط آسفالت قرار دارد .با افزایش سن رویه ،بافت آسفالت افزایش
مییابد .رویه آسفالت فرودگاه میبایست یک سطح قابل قبولی از اصطکاک سطحی را ارائه کرده
و این اصطکاک باید در طول عمر رویه حفظ شود .همچنین اصطکاک سطحی هنگام بارندگی و
در شرایطی که رویه دارای رطوبت است باید باالتر از حداقل سطح مجاز باقی بماند.
 4-4دوام

دوام یک آسفالت تعیینکننده دوره زمانی مابین رویه سازی مجدد است .درجاهایی که برشی
شدن ،شیار شدگی و یا شکستگی چشمگیر نباشد ،رویه سازی مجدد بهمنظور پاسخی در برابر
کنده شدن سنگدانه ها از سطح انجام میپذیرد .حجم مخلوط ،بیشتر شدن شکنندگی قیر با
افزایش سن ،چسبندگی سنگدانه – بایندر و عوامل محیطی ،تماماً بر سرعت و زمان کنده شدن
سنگدانه ها تأثیرگذار هستند .زوال و تخریب مخلوط آسفالت جایگزین ،خارج از روابط تجربی
بین حجم مخلوط و دوام سطح است .این بدان معناست که هرجایی که تصمیم به استفاده از
مخلوط آسفالت جایگزین گرفته شود ،ارزیابی آزمایشگاهی پتانسیل فرورفتگی نقطهای آسفالت
ضروری است.
آسیبهای رطوبتی و یا شکست پیوند قیر سنگدانه نیز دوام و پایداری آسفالت را تحت تأثیر قرار
میدهند .آسفالتی که دچار شکست پیوند قیر /سنگدانه ( )Strippingشود ،ناپایدار بوده و فاقد
مقاومت برشی است .نتایج تغییر شکل به وجود آمده پس از شیار شدگی ،فیتیله شدن و یا
انحراف موجب کاهش طول عمر سطح آسفالت میشود .مقاومت در برابر آسیبهای رطوبتی یک
الزام مهم برای آسفالت سطح فرودگاه است.
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 5-4خالصه

ملزومات آسفالت فرودگاهها را میتوان بهطورکلی بهصورت مقاومت در برابر تغییر شکل ،مقاومت
در برابر شکستگی ،مقاومت اسکید و دوام سطح تقسیمبندی کرد .مقاومت در برابر تغییر شکل
و مقاومت اسکید از اولویت باالیی برخوردار هستند (جدول شماره  .)2دوام و پایداری هزینههای
اجرا و بهرهبرداری از پروژه را تحت تأثیر قرار داده و باید به حدی زیاد باشد که تأثیر منفی بر
دیگر الزامات مؤثر نداشته باشد .اگرچه نسبت به آسفالت جادهها ،از اهمیت کمتری برخوردار
است اما نباید از مقاومت در برابر شکستگی غافل بود .مخصوص ًا زمانی که مقاومت در برابر تغییر
شکل مخلوط آسفالت طی فرآیندهایی افزایشیافته باشد .نکته مهم این است که ترکیب کلی و
خواص مواد تشکیلدهنده ،هر دو در دستیابی به این الزامات عملکردی مشارکت دارند.

جدول  2خالصه از الزامات عملکردی آسفالت فرودگاه

 .5اجزاء تشکیلدهنده آسفالت و مقادیر هر یک از آنها
آسفالت ترکیبی از چند نوع ماده شامل سنگدانه ها ،حفرات هوا ،قیر و همچنین پرکنندهها و یا
افزودنیهاست .هر یک از این اجزاء نقش مهمی را در تعریف ویژگیهای کلی مخلوط و دستیابی
به الزامات عملکردی توصیفشده در بخشهای قبلی ،بازی میکنند .ترکیبی از سنگدانه های
ریز ،پرکننده و قیر بهعنوان ماستیک شناخته میشود .تأثیر خواص ماستیک بر روی عملکرد
ال نیز در مورد آن بحث شد،
مخلوط بهطور کامل موردپذیرش قرارگرفته است .همانطور که قب ً
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ماستیک بهویژه برای آسفالت فرودگاهها بسیار بااهمیت است .دلیل آن این است که سهم
ماستیک در داخل مخلوط بسیار باال است.
 1-5سنگدانه ها

درحالیکه ماستیک تعیینکننده بسیاری از خواص مخلوط است ،ولی خواص سنگدانه ها و
اسکلت مخلوط نیز در عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد .در حقیقت ،حدود  95درصد از جرم
مخلوطهای آسفالت معمولی از سنگدانه ها تشکیلشده و این باعث میشود که سنگدانه ها تأثیر
چشمگیری بر خواص مکانیکی الیه رویه داشته باشند.
سنگدانه ها از ذرات مواد معدنی و یونها تشکیلشده است .حتی اگر بهصورت ظاهری ،سنگدانه
ها منشأ مشابه داشته باشند ،اما ممکن است دارای ویژگیهای متفاوت باشند .ویژگیهای
سنگدانه ها به خواص اجماعی (زاویه ،اندازه و شکل) و خواص منشأ (مقاومت سایشی ،استحکام،
میزان مواد آسیبرسان و ترکیببندی شیمیایی) بستگی دارد .اهمیت نسبی خواص اجماعی و
خواص منشأ برای سنگدانه های ریزودرشت متفاوت است.
تفکیک بین سنگدانه های ریزودرشت بهطورکلی بهصورت عبور مواد از الک با سایز  4/75میلیمتر
یا  2میلیمتر (بسته به سیستم تقسیمبندی جامدات استفادهشده)،

تعریف می شود.

بهطورمعمول ،سنگدانه های ریز نسبت به سنگدانه های اسکلتی بهعنوان بخش ماستیک آسفالت
در نظر گرفتهشده و معموالً بهصورت بخش عبور کرده از الک  75 ،100و یا  63میکرون تعریف
میشود.
اسکلت مخلوط آسفالت بهوسیله ساختار و درجهبندی سنگدانه ها ،در درجه اول توسط
قسمتهای درشت و همچنین شکل ذرات و سنگدانه های درشت تبیین میشود .این خواص
تأثیر بسزایی بر روی مقاومت در برابر تغییر شکل مخلوط آسفالت دارد .عالوه بر این ،اهمیت
توزیع حفرات هوا و درجهبندی نیز اثباتشده است .درجهبندی ذرات سنگدانه های درشت و
شکل آنها معموالً توسط پارامترهای شکل ،زاویه و بافت مشخص میشوند.
درجهبندی کلی اسکلت سنگدانه های یک مخلوط آسفالت ،مستقیماً از طریق ارزیابی
ریزساختارها و یا توسط بررسی خواص مواد تودهای با استفاده از اندازهگیری بزرگ ساختارها،
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مشخص میشود .تحقیقات نشان داده که عملکرد آسفالت تحت تأثیر تغییرات در جهتگیری و
توزیع فضای اشغالشده توسط قطعات و سنگدانه های درشت قرار دارد .تعداد و طول نقاط تماس
بهعنوان عامل تأثیرگذار بر مقاومت برشی مخلوط آسفالت بهعنوان توزیع فضاهای خالی در داخل
نمونه شناختهشده است .عالوه بر این ،جهتگیری قطعات و سنگدانه ها در سالهای اول تا سوم،
تحتفشار ترافیک بهطور چشمگیری تغییر کرده و بر مدول ،استحکام و دیگر خواص مخلوط
تأثیرگذار است.
سنگدانه های ریز بهطورمعمول از منابع طبیعی و یا تولیدی به دست میآیند .منابع طبیعی
شامل شنهای رودخانهای و یا معدنی هستند .شنهای تولیدی معموالً یک محصول جانبی در
فرآیند خرد کردن سنگها همراه با تولید سنگدانه های درشت بوده که بهصورت سنگهای
خردشده درجهبندی میشوند .شکل سنگدانه های ریز و خاصیت پرکنندگی آنها بر مقاومت در
برابر تغییر شکل آسفالت تأثیرگذار است .بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل با بهکارگیری ذرات
و سنگدانه های ریز و زاویهدار توسط بسیاری از محققین ثابتشده است .بااینحال سنگدانه های
بسیار ریز شده نیز باعث مهار و کاهش کارایی در طول ساختوساز میشوند .در عمل ،ترکیبی
از شنهای گرد شده (معموالً طبیعی) و شنهای زاویهدار (معمو ًال تولیدی) تعادلی را بین کارایی
در طول ساختوساز ایجاد کرده و باعث بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل میشود.
همانطور که در باال در مورد آن بحث شد ،در آسفالت فرودگاه بهمنظور اجتناب از بهکارگیری
قطعات بیشازحد گرد شده که منجر به ناپایداری مخلوط میشود ،مقدار و حجم شنهای طبیعی
بکار رفته در مخلوط محدودشده است.
ذرات رسی معمو ًال در منابع سنگدانه های خردشده حضور دارند .سنگدانه های حاوی ذرات رسی
که شکلپذیری چشمگیری را به نمایش میگذارند بهطور بالقوه مخرب بوده که با استفاده از
پرکنندههای فعال مانند آهک هیدراته از مقدار این تخریب میکاهند .ذرات رسی در سنگدانه
های درشت معموالً مخرب نیستند .بااینحال ،ذرات رسی مشابه در سنگدانه های ریز بر عملکرد
مخلوط تأثیرگذار هستند .این موضوع به علت افزایش فعلوانفعاالت بین سنگدانه های ریز و قیر
و همچنین قرار گرفتن سنگدانه های ریز در معرض هوا و رطوبت است .بدین منظور آزمونهایی
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جهت بررسی آسیبهای رطوبتی مخلوط آسفالت و همچنین تعیین درصد رس معدنی واکنشی
در سنگدانه های ریز در دسترس است.
بهطور خالصه میتوان گفت که سنگدانه ها یک سهم مهم از جرم آسفالت بوده و سنگدانه های
درشت اسکلت مخلوط را شکل میدهند .شکل سنگدانه های درشت و دستهبندی ذرات برای
مقاومت در برابر تغییر شکل مهم است .ذرات ریز نیز بااهمیت بوده و در ماستیک آسفالت
مشارکت دارند و خواص ویسکواالستیک آسفالت را تبیین میکنند .خواص اجماعی (زاویه ،اندازه
و شکل) و خواص منشأ (مقاومت سایشی ،استحکام ،میزان مواد آسیبرسان و ترکیببندی
شیمیایی) یک نشانگر قابلاعتماد از سهم سنگدانه ها در عملکرد کلی آسفالت را ارائه میکنند.
 2-5پرکننده های شیمایی و افزودنی های مایع

پرکنندهها به مخلوط آسفالت اضافهشده و از طریق واکنشهای فیزیکی و شیمایی با قیر موجب
بهبود تراکم و استحکام مخلوط میشوند .پرکنندهها بهوسیله افزایش ضخامت قیر و کاهش
پتانسیل جریان ویسکوز منجر به سختتر شدن قیر میشوند .همچنین برخی از پرکنندهها باعث
کاهش حساسیت دمایی و افزایش چسبندگی قیر -سنگدانه شده که موجب کاهش خطر
( Strippingشکست پیوند قیر -سنگدانه) میشوند .پرکنندهها می توانند مواد معدنی فعال و
یا غیرفعال باشند .پرکنندههای مرسوم شامل خاک سنگ آهک ،آهک هیدراته ،خاکستر ،سیمان
ترکیبی و همچنین پودر ماسهسنگ یا گرانیت است .درحالیکه طیف وسیعی از پرکنندهها
بهطورمعمول با آسفالت مخلوط میشوند اما فواید ویژه و خطرات بهکارگیری آنها بهخوبی
شناختهنشده است.
انواع مختلف پرکنندهها ازلحاظ ترکیببندی شیمیایی ،شکل ،چگالی و تخلخل با یکدیگر تفاوت
دارند .از میان پرکنندههای مختلف ،آهک هیدراته از دهه  1970میالدی تاکنون بهطور ویژه
برای آسفالت فرودگاهها به کار میرود .آهک هیدراته یک پرکننده آسفالت مؤثر بوده که باعث
افزایش خواص  Anti-Strippingبهوسیله کاهش حساسیت دمایی میشود .آهک همچنین با
انجام واکنش شیمیایی منجر به سفتتر شدن قیر شده درحالیکه سرعت اکسیداسیون را کاهش
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میدهد .بااینحال ،افزودن مقدار قابلتوجهی پرکنندههای معدنی مانند آهک هیدراته اغلب باعث
بروز چالشهای دیگری میشود.
خرد کردن سنگهای سخت برای سنگدانه های درشت ،مقدار قابلتوجهی از ذرات ریز را به
وجود میآورد  .این موضوع چالشی را برای طراحان مخلوط در جهت حفظ سهم سنگدانه های
عبوری از الک  75میکرون در محدوده  4تا  6درصد و همچنین رسیدن به درجهبندی
مشخصشده در الکهای  150تا  600میکرون به وجود آورد .این بدان معناست که برای بسیاری
از منابع سنگدانه های سخت ،افزودن  1تا  2درصد پرکننده فعال بدون ایجاد خطر بیثباتی
مخلوط از طریق مقدار اضافی مواد معدنی ریز ،عملی نیست .عالوه بر این ،در بسیاری از مناطق
و نواحی دورافتاده  ،آهک هیدراته گران بوده و دستیابی به آن مشکل است .عاملهای Anti-
 Strippingمایع بهعنوان یک جایگزین برای آهک هیدراته بهمنظور بهبود مقاومت در برابر
آسیبهای رطوبتی ،معرفیشدهاند.
عاملهای  Anti-Strippingمایع معرفیشده در دهه  1960میالدی ،بهطورکلی بر پایه
نیتروژن بوده و حاوی آمینها و یا پلی آمینها هستند .مطالعات مختلف ،اثربخشی متفاوت و
چشمگیر عاملهای  Anti-Strippingمایع را در مقایسه با پرکنندههای فعال مانند آهک
هیدراته گزارش کردهاند .بهعنوانمثال Putman ،و امیرخانیان مشخص کردند که بر اساس
مقاومت کششی غیرمستقیم حفظشده پس از شرایط مرطوب ،آهک هیدراته و عاملهای Anti-
 Strippingمایع به یک اندازه مؤثر هستند .در مقابل Sebaaly ،و همکاران فهمیدند که آهک
هیدراته نسبت به عاملهای  Anti-Strippingمایع تأثیرگذاری بیشتری دارند .بااینوجود،
 Pickeringو همکاران گزارش کردند که یک نوع عامل مایع تأثیرگذاری بهمراتب کمتری
نسبت به آهک هیدراته داشته ،درصورتیکه دیگر عوامل مایع تأثیرگذاری معادل آهک هیدراته
دارند .سرانجام ،نظیر زاده و همکاران مشخص کردند که عامل  Anti-Strippingمایع نسبت
به آهک هیدراته برتری دارد .تفاوتهای باال منعکسکننده اهمیت خواص سنگدانه ها برای
اثربخشی عوامل  Anti-Strippingمایع و آهک هیدراته است .نتیجهگیری میشود که
حساسیت رطوبتی و فواید عوامل  Anti-Strippingمایع و آهک هیدراته باید مورد به مورد
ارزیابی شود.
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بهطور خالصه ،پرکنندههای شیمیایی طیف وسیعی از مزایا را برای آسفالت ارائه میکنند.
مهمترین آنها سخت شدن ماستیک قیری و افزایش مقاومت در برابر آسیبهای رطوبتی است.
باوجوداین مزایا ،آهک و دیگر پرکنندهها گرانقیمت بوده و برای بهکارگیری آنها در مناطق
دوردست با مشکالت لجستیکی روبرو هستیم .این بدان معناست که یکروند و گرایش به سمت
استفاده از عوامل  Anti-Strippingمایع در طراحی مخلوط آسفالت وجود دارد .تغییر در
اثربخشی نسبی آهک هیدراته و عوامل  Anti-Strippingمایع مشخص کرد که برای یک
مخلوط خاص ،ارزیابی پتانسیل شکست پیوند قیر -سنگدانه ضروری است .بدین منظور انجام
آزمونهای آسیبهای رطوبتی مؤثر بوده و بهراحتی نیز در دسترس است.
 3-5بایندر قیری

قیرهای مرسوم (اصالحنشده توسط پلیمر یا اسید) از باقیمانده تقطیر ثانویه نفت خام تولید
میشوند .قیر اصالحنشده ،توسط هوای گرم دمیده شده ،با استفاده از پلیمر اصالحشده ،روغن به
آن افزودهشده و تعمیم مییابد .معمو ًال ترکیبی از این فرآیندها مورداستفاده قرار میگیرد .خواص
قیر تابع مدتزمان و درجه حرارت بوده و عملکرد ویسکواالستیک قیر را تحت تأثیر قرار میدهد.
این ویژگیهای قیر برای تولید و روسازی سطح آسفالت بسیار اهمیت دارند.
مشخصشده که خواص قیر میتواند تغییر کند .بهطور مثال قیر تولیدشده از نفت خام سبک
حساسیت بیشتر به دماهای باال داشته و خزش برشی آسفالت در آن نسبت به قیر تولیدشده از
نفت خام سنگین بیشتر دیده میشود .تنوع در منابع نفت خام باعث میشود که به اعمال
تغییرات در فرآیند پاالیش نیاز داشته باشیم .این تغییرات در فرآیند میتواند برخی از خواص
قیر را بهمنظور دستیابی به مشخصات فنی موردنیاز تغییر دهد.
این تصور وجود دارد که خواص قیر تغییر کرده و کارایی آن در طول سالها کاهشیافته است.
قطعاً در طول سالها ،تغییراتی در منابع نفت خام و خواص وابسته به رئولوژی به وجود آمده
است .این موضوع بهاحتمالزیاد به علت استفاده از فناوریهای جدید پاالیش بهمنظور تولید
بیشتر فرآوردههای پرمصرف از منابع متنوع و کم کیفیت نفت خام است .این امر موجب کاهش
اطمینان به عملکرد مبتنی بر ویژگیهای قیر و افزایش استفاده از آزمونهای رئولوژیکی بهمنظور
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حصول اطمینان از کارایی آن شده است .روشهای سنتی تست بایندر عمدتاً بهصورت تجربی
بوده و به عملکرد میدانی آن مرتبط نمیباشد .برای غلبه بر این معضل ،ایاالتمتحده آمریکا در
دهه  1990میالدی درجهبندی ( PGدرجه کارایی) بایندر را معرفی کرد .بااینحال ،برخی از
محققین اعتبار درجهبندی  PGرا مخصوصاً برای بایندرهای بهشدت اصالحشده (مانند آنچه
بهطورمعمول در تولید آسفالت فرودگاه مورداستفاده قرار میگیرد) موردتردید قرار دادهاند.
ال در مورد آن بحث شد،
سهم بایندر در عملکرد آسفالت بسیار چشمگیر است .همانطور که قب ً
سخت شدن قیر ناشی از پیرشدگی شیمیایی ،سخت شدن فضایی ( ،)Stricاکسیداسیون و از
دست دادن مواد فرار است Oliver .اعالم کرد که پیرشدگی تأثیر بسزایی بر ترکیب رئولوژیکی
قیر دارد.
بهطور خالصه میتوان گفت که مسلم ًا بایندر قیری مهمترین جزء تأثیرگذار بر عملکرد مخلوط
آسفالت است .بایندر تعیینکننده رابطه بین مدول آسفالت و درجه حرارت و همچنین پاسخ
ویسکواالستیک آسفالت در مقابل بار اعمالی است .تغییرات در قیر به علت اکسیداسیون در طول
زمان تا حدود زیادی مسئول فرسایش ماستیک و فرورفتگی نقطهای آسفالت بهمرورزمان است.
بایندر ،پیچیدهترین ،مهمترین و متنوعترین جزء تشکیلدهنده مخلوط آسفالت است .اعتماد به
روشهای تجربی برای پیشبینی عملکرد بایندر بهمرورزمان کمرنگ شده است .این روشها که
بیشتر نشاندهنده عملکرد میدانی است ،توسعهیافتهاند .بااینحال ،یک ارتباط مستقیم و
قابلاطمینان بین خواص بایندر و عملکرد میدانی آسفالت وجود دارد.
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استفاده از آسفالت ربای پوشش باند فرودگاه
 .6انواع مخلوط جایگزین آسفالت فرودگاه
Open graded friction course 1-6

 ،OGFCبهعنوان یک مخلوط پاپ کورن و یا آسفالت متخلخل معرفیشده که با استفاده از
مقدار کم سنگدانه های ریز بهمنظور ایجاد یکالیه دارای زهکشی از طریق حفرات هوای
بههمپیوسته تولید میشود OGFC .بهصورت یکالیه نازک و بهمنظور کاهش پاشش آب و
افزایش مقاومت اسکید در برابر آبوهوای مرطوب ایجاد میشود .معایب  OGFCشامل مسدود
شدن توسط شن ریزه ،کاهش اثربخشی بهمرورزمان و همچنین عمر نسبتاً کوتاه تا زمان
اکسیداسیون بایندر است .تخلیه بایندر از مخلوط در طول نقلوانتقال نیز اغلب گزارششده است.
ارتقاء و بهبود آن ازجمله استفاده از بایندر اصالحشده پلیمری ،تغییر در درجهبندی سنگدانه ها
و پرکنندهها باعث شده که  OGFCبه یک مخلوط مرسوم برای آسفالت جادههای پرسرعت در
سراسر دنیا تبدیل شود.
فواید  OGFCبرای بهبود مقاومت هواپیما در برابر لغزندگی در باند فرودگاه برای نخستین بار
در دهه  1970میالدی شناساییشده و کشور انگلستان به مدت بیش از  40سال بهطور گسترده
از  OGFCبرای روسازی باند فرودگاه استفاده کرد .بههرحال آسفالت با درجهبندی متراکم،
هنوز هم در کف پارکینگها و مناطق  Taxi weyکه در آن  OGFCکمتر مناسب است
بهکاربرده میشود .آهک هیدراته و بایندر اصالحشده پلیمری نیز بهمنظور ارتقاء  OGFCبرای
بهبود کارایی باند در انگلستان معرفیشده است.
بخشهایی از الیه رویه منطقه فرود هواپیما در باند فرودگاه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی از
 OGFCساختهشده بود .اگرچه مقاومت اسکید در طول دوره آزمایش مناسب بود ولی کنده
شدن سنگهای مخلوط آسفالت منجر شد که  OGFCبرای ساختوسازهای فرودگاهی بعدی،
توصیه نشود .استرالیاییها نیز آزمایشهایی با  OGFCانجام دادند .آنها در اوایل سال 1973
میالدی قبل از آنکه ماشینآالت شیاردار کردن در دسترس باشد ،از  OGFCبرای بهبود
مقاومت اسکید استفاده کردند .در برخی از موارد OGFC ،دارای عملکرد خوب بوده و بیش از
 18سال عمر مفید داشته است .بااینحال ،در برخی دیگر از فرودگاههای استرالیا کنده شدن
سنگهای مخلوط باعث شد که الیه  OGFCفوراً برداشتهشده و جایگزین شود .هنگامیکه در
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دهه  1980میالدی در استرالیا ماشینآالت شیاردار کردن بهطورمعمول در دسترس بودند،
استفاده از  OGFCبهعنوان الیه رویه باند فرودگاه متوقف و بهکارگیری آسفالت متراکم شیاردار
رواج یافت.
 2-6آسفالت ماستیک سنگی ()SMA

 SMAدر دهه  1970میالدی در آلمان بهمنظور افزایش مقاومت در برابر تایرهای دارای آج
برفی به کار گرفته شد .مزایای مرتبط با آن شامل دوام و مقاومت در برابر پیرشدگی بهسرعت
اثبات شد و موردپذیرش قرار گرفت .سنگدانه های  SMAدارای شکاف در دانهبندی بوده و
حفرات هوای آن توسط ماستیک پرشده است .در این نوع مخلوط مقدار باالی بایندر باعث
افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل سطح میشود .مخلوط  SMAبه یک مخلوط پرکاربرد در
جادههای پرترافیک اروپا ،آمریکا ،آسیا ،آفریقای جنوبی و استرالیا تبدیلشده است .همچنین
مخلوط  SMAبرای ساخت رویه باند فرودگاه در بخشهایی از اروپا به مدت چندین سال
مورداستفاده قرارگرفته است .بهطور مثال SMA ،به همراه آسفالت با دانهبندی متراکم ،به رویه
متداول باند فرودگاه در دانمارک ،آلمان و نروژ تبدیل شده است .استفاده از مخلوط  SMAدر
فرودگاههای اروپا مانند اتریش ،سویس و جمهوری چک توسط  Campbellگزارششده است.
باند اصلی فرودگاه بروکسل در بلژیک توسط  SMAرویه شده که عملکرد مناسبی از آن
گزارششده است SMA .برای روسازی باند فرودگاه بینالمللی کینگ شاکا در نزدیکی دوربان
(آفریقای جنوبی) به دلیل مقاومت نسبی باالی آن در برابر تغییر شکل در مقایسه با دیگر
مخلوطها ،بهکاررفته است.
استرالیا استفاده محدودی از  SMAبرای آسفالت فرودگاهها داشته است .در آمریکای شمالی
مخلوط  SMAبهطور موفقیتآمیزی برای رویه سازی حداقل دو باند فرودگاه مکزیک در
سالهای  2004و  2005میالدی استفادهشده است .باند فرودگاه ایندیاناپولیس در ایاالتمتحده
آمریکا در سال  2005میالدی با استفاده از مخلوط  SMAرویه سازی شده است.
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Beton Bitumeux Aeronautique (BBA) 3-6

 BBAمثالی است از مخلوط آسفالت مدول باال که در دهه  1980میالدی در فرانسه توسعهیافته
است BBA .بهعنوان یک پوشش استاندارد به مدت بیش از  30سال برای روسازی باندهای
فرودگاهی فرانسه بهکاررفته است .از سال  2006به بعد ،تعداد  7باند فرودگاه در انگلستان با
استفاده از  BBAروسازی شد BBA .تودهای (شکل شماره  )7به نظر شبیه به مخلوط
درشتدانه ( 20میلیمتر) است که در دهه  1970میالدی در استرالیا فراگیر شده بود .استفاده
از این نوع مخلوط در دهه  1980میالدی به علت سست شدن و کنده شدن چشمگیر سنگدانه
های سطحی در طول دوره بهکارگیری ،متوقف شد .نخستین استفاده از  BBAدر انگلستان در
ساخت رویه باند فرودگاه منچستر بود که در سال  2011میالدی تأسیس شد.

شکل  7رویه باند ساختهشده با ( BBAمخلوط گپ گرید با سنگدانه های  14میلیمتری)
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 4-6آسفالت متراکم بزرگ اندازه

افزایش بیشینه سایز ذرات و سنگدانه ها در مخلوط آسفالت رویه باعث افزایش بافت سطحی
میشود .بااینحال ،رویه درشتدانه به الیه ضخیمتر نیز نیاز دارد که این امر موجب افزایش
هزینههای ساخت پروژه میشود .این افزایش هزینهها به علت افزایش ضخامت ممکن است
بهوسیله صرفهجویی ناشی از عدم نیاز به شیاردار کردن جبران شود .بااینحال استفاده از مخلوط
بزرگ دانه بهمنظور افزایش مقاومت اسکید توصیه نشده است.
اگرچه آزمایشهای میدانی گزارش نشده است ،ولی محققین ژاپنی مخلوط رویه آسفالت با سایز
 30میلیمتر و  40میلیمتر را برای باند فرودگاه موردبررسی قراردادند .متأسفانه میزان دوام این
مخلوط برحسب مقدار کنده شدن سنگدانه ها از سطح گزارش نشده است.
 5-6مخلوط آسفالت گرم و آسفالت بازیافتی

مخلوط آسفالت گرم ( )WMAو آسفالت بازیافت شده ( ،)RAPفناوریهای مکملی هستند که
مزایای زیستمحیطی و ایمنی را باهم فراهم میکنند .مخلوط آسفالت گرم با استفاده از
افزودنیها فوم قیر تولید و فشردهشده و دمای نهایی آن حدود  30الی  40درجه نسبت به مخلوط
آسفالت داغ کمتر است .ازجمله مزایای دیگر ،کاهش اکسیداسیون قیر در طول تولید است .در
ال در طول تولید و اجرا
مقابل ،جایگزینی برخی از سنگدانه ها با  RAPبه علت آنکه قب ً
اکسیدشده منجر به افزایش چشمگیر سختی بایندر میشود.
توصیهشده که هرگـونه احتمال افزایـش خطـر ناشی از آسیبهای رطـوبتی توسط افزودن عامل
 Anti strippingبه مخلوط آسفالت طراحیشده کاهش یابد .معضل رطوبت توسط Rushing
و همکاران پس از مقایسه مخلوط آسفالت گرم و مخلوط آسفالت داغ تولیدشده در آزمایشگاه و
کارخانه گزارششده است .در مقابل  Whiteمتوجه شد که هیچ اختالف آماری معناداری در
مقدار رطوبت برای مخلوط آسفالت گرم و داغ وجود ندارد.
در ایاالتمتحده آمریکا RAP ،به مدت بیش از  15سال در روسازی آسفالت فرودگاهها
مورداستفاده قرار گرفت .بازرسی میدانی باندهای فرودگاهی حاوی  RAPعملکرد مناسبی را
پس از گذشت  7تا  10سال از زمان ساخت از خود نشان داد Mc Carthy .و  Guercioنشان
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دادند که آسفالت رویه فرودگاه حاوی هر دو نوع مخلوط  RAPو  WMAباعث صرفهجویی به
میزان  27درصد شده و بر همین اساس استفاده از آنها را برای ساختوسازهای فرودگاهی در
آینده توصیه کردند .انتظار میرود که استفاده از  WMAو  RAPدر مخلوط آسفالت فرودگاه
باعث افزایش اطمینان به عملکرد این نوع فناوری شود.
 6-6خالصه

هزینه باال و خطرات همراه با شیاردار کردن آسفالت با درجهبندی متراکم موجب شده که عالقه
به استفاده از انواع مخلوطهای جایگزین افزایش یابد .هدف از این جایگزینی رویه آسفالت فرودگاه
ارائه بافت سطحی و مقاومت اسکید مناسب است .یک سطح بادوام باید از بروز خطر  FODاز
طریق ممانعت از ایجاد  Ravellingدر سطح خارجی جلوگیری کند .انواع آسفالتهای جایگزین
شامل  SMA ،OGFCو  BBAاست .از این نوع مخلوطها ،استفاده از  SMAبیشتر
گزارششده و دارای خصوصیاتی است که به نظر میرسد توانایی ارائه بافت سطحی مناسب و
مقاومت اسکید خوب را بدون بروز خطر  Ravellingچشمگیر داشته باشد .عالوه بر این ،مخلوط
 SMAدارای عمر سطح بهتری نسبت به مخلوط آسفالت متراکم است .افزایش استفاده از
 WMAو  RAPباعث حفظ محیطزیست نیز میشود .مهمتر از آن این است که دیدگاه
سازندگان رویه آسفالت فرودگاه از مخلوطهای سنتی با سوابق عملکرد تجربی دورتر شده و
روشهای آزمایشگاهی که نشاندهنده خواص عملکردی آسفالت فرودگاه است (جدول شماره
 )2مهمتر و کاربردیتر میشود.
 .7روشهای آزمون آزمایشگاهی
همانطور که در باال در مورد آن بحث شد ،نیاز روزافزون به بهبود عملکرد مخلوط آسفالت
فرودگاه وجود دارد .مبنای مقایسه و توسعه مخلوطهای جایگزین آسفالت سطح فرودگاه باید
شامل روشهای آزمون آزمایشگاهی باشد که نشاندهنده الزامات عملکرد میدانی است (جدول
شماره .)2
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 1-7مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی

مقاومت در برابر تغییر شکل مخلوط آسفالت در دو نوع فشار دینامیک و فشار استاتیک
مشخصشده است .بارگذاری دینامیک هم توسط دستگاه ردیابی چرخ و هم توسط دستگاه
بارگذاری چرخهای اعمال میشود .آزمون استاتیک به دلیل آنکه در آن اسکلت سنگدانه ها
اغلب قفلشده و باعث کاهش اعتماد به نتایج حاصل میشود ،توصیه نشده است.
تعدادی دستگاه ردیابی چرخ فشاری قابلکنترل و مقیاسپذیر وجود دارد .ماشینهای متداول
عبارتاند از آنالیزور آسفالت روسازی ( ،)APAدستگاه ردیابی چرخ هامبورگ و آزمونگر شیار
شدگی فرانسوی است .این دستگاهها برای برنامههای معمول و کاربردی مناسب هستند .در
انگلستان و استرالیا عمدتاً از دستگاه ردیاب چرخ کوپر که شبیه به  APAاست استفاده میکنند.
پژوهشکده فناوریهای حملونقل دانشگاه استلن بوش آفریقای جنوبی دستگاه شبیهساز بار
همراه را در دهه  1990میالدی معرفی و سپس آن را توسعه داد .نسخه کنونی آنکه به نام
 MMLS3شناختهشده است ،توانایی و انعطافپذیری بیشتری را برای تحقیقات تخصصی و
کاربردی نسبت به دیگر دستگاههای آزمایشگاهی ردیابی چرخ ارائه میکند .این دستگاه دارای
چهارچرخ مجزا با فشار تایر بیشینه  850کیلو پاسکال و بار اعمالی بیشینه  2/7کیلو نیوتن توسط
هر چرخ است .بستر آزمایش تحت دمای کنترلشده ( -5تا  60درجه سانتیگراد) بوده و میتوان
با استفاده از آن آزمون را تحت شرایط خشک و اشباع انجام داد .فواید اصلی دستگاه MMLS3
در مقایسه با دیگر دستگاههای ردیابی چرخ مرسوم شامل توانایی درجهبندی میزان بار اعمالی و
فشار تایر و انجام آزمون در محدوده وسیعی از درجه حرارت و شرایط خشک و مرطوب است.
 Whiteو  Embletonآزمون عدد جریان را برای مقایسه انواع مختلف قیر در سنگدانه های
یکسان و طراحی مخلوط مشابه استفاده کردند .نرخ کرنش در هر چرخه نشاندهنده مقاومت در
برابر تغییر شکل ماستیک قیری است درحالیکه فشار تجمعی در شروع جریان ثانویه نشاندهنده
مقاومت در برابر تغییر شکل اسکلت سنگدانه ها ست .این ساز کاری است برای تفکیک سهم
نسبی اسکلت سنگدانه ها و ماستیک در مقاومت تغییر شکل مخلوط آسفالت.
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بهطور خالصه میتوان گفت که هر دو آزمون مکانیکی و ردیابی چرخ ،مقاومت نسبی تغییر شکل
مخلوط را ارائه کرده و هر دو روش برای سطح آسفالت فرودگاه کاربرد دارد .از آزمونهای
مکانیکی ،عدد جریان ترجیح دادهشده است .دستگاههای ردیابی چرخ کوچکتر برای کاربردهای
معمول مناسبتر هستند ولی برای تحقیقات کاربردی ،با توجه ظرفیت باالتر دستگاه ،MMLS3
این دستگاه مزیتهای بیشتری نسبت به دستگاههای ردیابی چرخ کوچکتر دارد .بااینحال،
 MMLS3در قیاس با دستگاههای سادهتر ،گرانتر بوده و بهطور گسترده نیز در دسترس
نمیباشند.
 2-7مقاومت در برابر شکست

خستگی آسفالت یک ویژگی سنتی است که بهعنوان رابطه بین مقدار فشار کششی و تعداد
چرخه منجر به شکست شناخته میشود .این روش سنتی برای طراحی و کاربریهای علمی
مناسب است .خم شدن دونقطهای ،خم شدن چهار نقطهای ،تنش تکمحوره ،تنش غیرمستقیم،
خم شدم چرخشی و خم شدن فشاری از روشهای آزمایشگاهی متداول در بررسی مقاومت در
برابر شکست هستند.
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شکل  8روشهای آزمون مقاومت در برابر شکست

 3-7اصطکاک سطحی

در آزمایشگاه ،آزمونگر مقاومت اسکید قابلحمل انگلیسی که آن را به نام پاندول انگلیسی
میشناسیم ،متداولترین دستگاه اندازهگیری اصطکاک برای سنگدانه ها در مخلوط آسفالت از
دهه  1970میالدی به بعد است .هنگام آزمایش پس از بارگذاری سریع ،نتایج پاندول انگلیسی
بهعنوان مقدار ساییدگی سنگ ( )PSVشناختهشده و نشاندهنده تمایل یک سنگدانه از منبع
خاص برای صیقلی شدن تحت تأثیر ترافیک است .به علت سرعتباالی چرخهای هواپیما هنگام
فرود آمدن و تیک آف ،ماکرو بافتها که توسط پاندول انگلیسی اندازهگیری نمیشوند برای
مقاومت اسکید آسفالت فرودگاه نسبت به میکرو بافتها بااهمیتتر هستند .نتیجه میشود که
مقاومت اسکید آسفالت فرودگاه ،اغلب در عمل توسط دستگاههای اندازهگیری اصطکاک پیوسته،
اندازهگیری میشوند.
سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ( )ICAOحداقل سطح توصیهشده مقاومت اسکید را
که توسط دستگاههای مختلف اندازهگیری اصطکاک پیوسته ،محاسبهشده بالفاصله پس از حضور
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فیلم آب سطحی به ضخامت  1میلیمتر را منتشر کرده است .اینیک رویکرد و روش پذیرفتهشده
بینالمللی برای سنجش اصطکاک سطحی آسفالت فرودگاه است.
 ICAOهمچنین مقدار حداقلی  1میلیمتر بافت سطحی را بهمنظور تأمین مقاومت اسکید
مناسب برای هواپیماها توصیه کرده است Abe .و همکاران استفاده از اسکن لیزری سطح را
برای محاسبه عمق متوسط بافت سطح آسفالت را ارائه کردند .مدلهای ریاضی مرتبط با خواص
مخلوط آسفالت و نتایج بهدستآمده از عمق متوسط بافت در ایاالتمتحده آمریکا معرفی و
توسعه یافتند .پیشبینی بافت سطحی بر مبنای بیشینه اندازه سنگدانه ها و عوامل مختلف مانند
درجهبندی و مقدار فضای خالی بین سنگدانه ها محاسبهشده است .تمامی این مدلها نیاز به
کالیبراسیون دارند.
بهطور خالصه میتوان گفت که ارتباط بین اصطکاک سنگدانه های آسفالت ،بافت سطحی و
مقاومت اسکید بهصورت تجربی است .جایی که شیارها در سطح وجود داشته باشند ،اندازهگیری
مقاومت اسکید و یا اصطکاک سطحی آسفالت از اهمیت کمتری برخوردار است؛ اما درجایی که
برای اجتناب از شیاردار کردن از مخلوط آسفالت جایگزین استفاده میکنند ،اندازهگیری مقاومت
اسکید و یا پیشبینی آن در آزمایشگاه مهمتر است.
 4-7دوام

دوام آسفالت فرودگاه شامل تحت تأثیر آسیبهای رطوبتی (جدایش پیوند قیر /سنگدانه)،
همچنین کنده شدن سنگدانه های درشت از سطح ( )Ravellingاست .هر دو این موارد از
عوامل مهم و حیاتی برای طول عمر آسفالت فرودگاه هستند .برای بررسی ( Strippingجدایش
پیوند قیر /سنگدانه) آسفالت ،آزمون  Lottmanاصالحشده گزارششده است .یک روش
جایگزین ،تست جوش تگزاس است که در آن نمونه آسفالت درون آب جوش قرار دادهشده و
سپس برای آسیبهای به وجود آمده بهطور بصری مورد ارزیابی قرار میگیرد .همچنین از
 MMLS3برای بررسی و ارزیابی مخلوط آسفالت تحت بارگذاری چرخهای در شرایط اشباع
استفاده میشود .بهطور مشابه ،دستگاه ردیاب چرخ هامبورگ را نیز میتوان با نمونه غوطهور
شده در آب مورداستفاده قرارداد.
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گذشته از  ،Strippingدوام آسفالت فرودگاه بهوسیله مقدار کنده شدن سنگدانه های درشت از
سطح آسفالت تبیین میشود .مخلوط سنتی با درجهبندی متراکم طراحیشده به روش مارشال
با مقدار قیر باال ،یک تعادلی را بین مقاومت در برابر تغییر شکل و یک سطح بادوام ارائه میکند.
بااینحال ،وقتی مخلوط جایگزین در نظر گرفته میشود ،اندازهگیری مقدار دوام به عامل مهمتری
تبدیل میشود.
آزمون تلفات  )UCL( Contabroدر دانشگاه کاتالونیا اسپانیا برای ارزیابی اثربخشی بر ماستیک
و دوام ارائه و توسعهیافته است .مخلوط آسفالت در معرض شرایط سایشی قرارگرفته و کاهش در
جرم نمونه براثر تخریب و فرسایش اندازهگیری شده است Perez .و همکاران آزمون UCL
مخلوط آسفالت را برای ارزیابی دوام ماستیک بهعنوان شاخص کنده شدن سنگدانه های درشت
از سطح ،مورداستفاده قرار دادهاند.
اکسیداسیون و پیرشدگی قیر ،دوام مخلوط آسفالت را توسط فرسایش ماستیک و جدا شدن
سنگدانه های درشت سطحی در طول زمان تحت تأثیر قرار میدهند .تأثیر آزمون دوام قیر مبتنی
بر پیرشدگی تسریع شده ( ،)PAVبهخوبی اثباتشده و یک اندازهگیری غیرمستقیم از سهم
تأثیر قیر برکنده شدن سنگدانه های درشت سطحی را ارائه میکند .ارزیابی مقاومت سنگ منشأ
سنگدانه ها در برابر تخریب نیز در بررسی ویژگی آسفالت فرودگاه اهمیت دارد.
بهطور خالصه TSR ،شاخص تائید دوام آسفالت در برابر آسیبهای رطوبتی است .آزمون ردیابی
چرخ با استفاده از  MMLS3یا ردیاب چرخ هامبورگ با نمونههای غوطهور شده نیز یک شاخص
از حساسیتهای رطوبتی مخلوط آسفالت ارائه میکند .با توجه به کنده شدن سنگدانه ها و
 Ravellingبراثر پیرشدگی و اکسیداسیون ،فواید انجام آزمونهای دوام نیز بهخوبی اثباتشده
است.
 .8حرکت به سمت بهکارگیری آسفالت مبتنی بر عملکرد
همانطور که در بخشهای قبلی در مورد آن بحث شد ،تعدادی نمونه آسفالت سازگار برای
فرودگاه با ساخت مناسب و سطح باالی ایمنی وجود دارد که بهصورت میدانی آنطور که انتظار
میرود به کار گرفته نشده است .به همین خاطر یک کاهش اعتماد عمومی به مخلوطهای سنتی
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به وجود آمده است .برای غلبه بر این معضل ،تعدادی از فرودگاهها تالش کردهاند که مسئولیت
عملکرد آسفالت فرودگاه را بر عهده تأمینکنندگان و پیمانکاران قرار دهند.
درجایی که دستورالعمل روش طراحی مخلوط مشخصشده است ،به نتایج عملکردی در این
زمینه نیاز نمیباشد .در عوض ،به بررسی مشخصات فنی با تمرکز بر ویژگیهای آسفالت که
نشاندهنده عملکرد میدانی است نیاز داریم .این روش به تولیدکنندگان و پیمانکاران اجازه
نوآوری بهمنظور افزایش بهرهوری و کاهش خطرات را داده است .نکته مهم آن است که ماهیت
مواد تشکیلدهنده ،بردباری در مراحل ساخت مخلوط و تفاوت در ساختوسازها نیز باید در
توسعه عملکرد مبتنی بر مشخصات در نظر گرفته شود.
در ایاالتمتحده آمریکا چندین گروه حملونقل ،برای کارهای رویه سازی آسفالت تضمین 9
ساله را ارائه میکنند .بااینحال ،سازمانهای دیگر با استناد به نگرانیها در مورد کاهش رقابت و
افزایش هزینههای انجام پروژه از ارائه گارانتی عملکرد اجتناب میکنند.
تعدادی آزمون برای نشان دادن عملکرد میدانی مخلوط آسفالت در نظر گرفتهشده که شامل
خستگی ،شکست حرارتی ،مدول دینامیک و خزش/جریان میباشد .این آزمونها پتانسیل
دستیابی به جایگزین مخلوط سنتی مارشال و پارامترهای طراحی مخلوط  Hveemو ارائه مسیر
موفقیتآمیز در جهت رسیدن به مخلوط مبتنی بر ویژگیها را دارد .باوجوداین تالشها ،تنها 11
عدد از  50سازمان حملونقل دولتی آمریکا ارزیابی آسیبهای رطوبتی را در طراحی مخلوط
اجرا کردهاند .همچنین گزارششده که تنها  4سازمان ،آزمون ردیابی چرخ را بهعنوان بخشی از
طراحی مخلوط آسفالت ضروری میدانند .بقیه سازمانها نیز بر خواص حجمی برای طراحی
مخلوط آسفالت و کنترل کیفی آن متکی هستند .پارامترهای کلیدی شامل مقاومت در برابر
تغییر شکل توسط آزمون ردیابی چرخ ،دمای میانگین ترک خوردن (خستگی) و حداقل دمای
شکستگی است .بااینحال توصیهشده که این پارامترها بهجای جایگزینی باید به خواص حجمی
موجود اضافه شوند.
بهطورکلی کاهش در اعتماد به روشها و دستورالعملهای سنتی دستیابی به آسفالت فرودگاه
به وجود آمده است .این بدان معناست که تمایل به گذار از روشهای سنتی به آسفالت مبتنی
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بر عملکرد در رویه باند فرودگاهها افزایشیافته است .انتظار میرود که آسفالت مبتنی بر عملکرد
قادر به افزایش نوآوری و کاهش خطرات باشد.
درنهایت میتوان نتیجه گرفت که انواع مخلوط آسفالت جایگزین مانند  SMAکه دارای مقاومت
بیشتر در برابر تغییر شکل هستند ،از جذابیتهای روبه رشد در صنعت آسفالت فرودگاه
میباشند .بهبود عملکرد رویه آسفالت باید توسط افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل و افزایش
مقاومت در برابر شکستگی بهبود یابد .بااینوجود ،بافت سطحی و مقاومت اسکید نباید در معرض
خطر قرار گیرد و رویه میبایست با توجه به وجود خطرات ناشی از  Ravellingو آسیبهای
رطوبتی ،بادوام باشد .روشهای نشاندهنده الزامات عملکردی رویه آسفالت فرودگاه ،توسعهیافته
است .بااینحال برخی از این روشها در دسترس همگان نیست .انتظار میرود که طراحی مخلوط
مبتنی بر عملکرد با تضمین عملکرد آن به یک رویکرد متداول در ساخت آسفالت فرودگاهی در
آینده تبدیل شود.
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