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خواص مهندسی مخلوطهای  SMAحاوی پلیمر و RGP
چکیده:
در این مقاله ،کارایی پودر شیشه بازیافت شده ( )RGPبرای بهبود قیر اصالحشده پلیمری و
عملکرد مخلوط آسفالت مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این پژوهش یک برنامه آزمایشگاهی
گسترده بر روی قیر اصالحشده پلیمری حاوی خرده تایرهای الستیکی ( ،)CRاستایرن بوتادین
استایرن ( )SBSو استایرن بوتادین رابر ( )SBRانجامگرفته است .خواص رئولوژیکی و مکانیکی
نمونه قیر اصالحشده مانند شاخص نفوذ ( )PIو همچنین شاخصهای عملکردی مخلوط آسفالت
شامل پایداری مارشال ،استحکام کششی غیرمستقیم ( ،)ITSمقاومت فشاری و مدول سختی
کششی غیرمستقیم ( )ITSMنیز موردبررسی قرارگرفته است .نتایج نشان داد که بهکارگیری
اصالحکنندههایی از قبیل خرده تایرهای الستیکی ( )CRو پودر شیشه بازیافت شده ()RGP
نهتنها تأثیر مثبتی بر کارایی قیر و بهتبع آن آسفالت داشته ،بلکه باعث ارتقاء بیشتر خواص
مهندسی آنها نیز میشود .عالوه بر این ،اصالح با استفاده از  5درصد خرده تایر الستیکی ()CR
و  5درصد پودر شیشه بازیافت شده ( )RGPباعث ارائه بهترین عملکرد کلی میشود .ازنقطهنظر
زیستمحیطی ،بهکارگیری پودر شیشه بازیافت شده ( )RGPدر مخلوط آسفالت به دلیل آنکه
مانع از انباشتگی ضایعات شیشهای در محیطزیست شده ،یکراه کار بسیار مفید برای حفظ
محیطزیست است.
مخلوطهای آسفالتی که دارای مقدار زیادی مصالح درشتدانه باشند را مخلوط با ماتریکس
سنگدانه ای ( )SMAمینامند .استفاده از این مخلوطها به دلیل پایداری و مقاومت بیشتر
نسبت به مخلوطهای آسفالت معمولی ( ،)HMAروبه گسترش است .از مخلوطهای  SMAبه
دلیل مقاومت باالیی که دارند در الیههای رویهای که در معرض بارهای ترافیکی سنگین قرار
دارند استفاده میشود.
به علت اهمیت باالی جادههای مواصالتی و هزینه زیاد ساخت و نگهداری از آنها ،باید در طراحی
روسازی جادهها بیشترین دقت و توجه الزم به عمل آید .ساخت روسازیهایی که در مواقع
بارندگی و افزایش لغزندگی جادهها ،زهکشی کافی و مقاومت قابلتوجهی داشته باشند از اهمیت
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باالیی برخوردار است .همچنین ساخت دیوار حائل برای جلوگیری از انتشار امواج حاصله از
الستیک خودرو بر روی روسازی نیز به علت هزینه باالیی که دارد ازلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه
نیست .برای پاسخگویی به تمام موارد ذکرشده در باال میتوان از آسفالت ماتریکس سنگدانه ای
( )SMAاستفاده کرد .این نوع مخلوطها دارای سه مزیت عمده هستند:
 .1مقاومت باال در برابر شیار شدگی و تغییر شکل دائمی
 .2مقاومت باال در برابر ترکخوردگی
 .3مقاومت سایشی باال
کلمات کلیدی:
خرده الستیک ( ،)CRاستایرن بوتادین استایرن ( ،)SBSاستایرن بوتادین رابر ( ،)SBRپودر
شیشه بازیافت شده ( ،)RGPآسفالت ماتریکس سنگی ()SMA

 .1مقدمه
مواد قیری پاالیششده برای چندین دهه است که بهطور موفقیتآمیزی در بسیاری از بزرگراهها
و باند فرودگاهها مورداستفاده قرار میگیرند .در سالهای اخیر ،افزایش تعداد بارهای ترافیکی و
وزن کشندههای سنگین و افزایش فشار تایر خودروها باعث افزایش خسارات وارده بر آسفالت و
روسازیها شده است .درنتیجه ،به موادی با خواص بهتر برای کاهش مشکالت آسفالت نیاز داریم.
اصالح پلیمری توانایی غلبه بر ضعفهای قیر و بهبود عملکرد مخلوط آسفالت را دارد .افزودنیهای
اصالحکننده مختلف وجود دارند که در حال حاضر در زمینه اصالح قیر کاربرد دارند .این
اصالحکنندهها شامل خرده تایرها ( ،)CRاستایرن بوتادین استایرن ( )SBSو استایرن بوتادین
رابر ( )SBRهستند ( Tigdemir،Ahmadzadeو  .)2007 ،Kalyoncuogluخرده تایرها
( )CRکه از تایرهای ضایعاتی به دست میآیند برای چهار دهه است که بهطور گسترده در
ساختوسازهای صنعتی و بهخصوص در صنعت آسفالت بهکاربرده میشوند ( Xiaoو
 .)2009 ،Amirkhanianبهطور مثال خرده تایرها ( )CRمیتواند بهعنوان اصالحکننده قیر
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برای کاهش هزینههای ساخت و همچنین کاهش مصرف انرژی مورداستفاده قرار گیرد .همچنین
این روش باعث کاهش آلودگیهای زیستمحیطی به علت بازیافت و استفاده از الستیکهای
ضایعاتی میشود ( Chioو  Akisetty ،Lee -2007 ،Luو  .)2008 ،Amirkhanianعالوه
بر این ،ترکیب خرده تایر ( )CRو قیر میتواند باعث افزایش عملکرد و خواص مهندسی مخلوط
آسفالت شود ( Chiuو  Pasquini ،Partl -2007،Luو  .)2010 ،Canestrariبه دلیل تمامی
موارد ذکرشده در باال ،امروزه اصالح قیر با استفاده از خرده تایر ( ،)CRیک روش معمول در
ساختوسازهای صنعتی است .بههرحال ،استفاده از ترکیب کردن خرده تایر و دیگر مواد بازیافتی
با قیر برای افزایش کارایی قیر اصالحشده و مخلوط آسفالت در نظر گرفته میشود.
استایرن بوتادین استایرن ( )SBSیک گروه از االستومرها ست که خواص االستیک قیر را بهبود
داده و احتماالً بهترین پلیمر موجود برای اصالح قیر است .اگرچه با استفاده از آن انعطافپذیری
قیر در دمایی پایین افزایش مییابد ،اما برخی از محققین به کاهش مقاومت قیر در برابر نفوذ در
دماهای باال ،هنگام استفاده از این پلیمر اشارهکردهاند ( Gorkemو  .)2009 ،Sengozعالوه
بر آن به نظر میرسد که مخلوط آسفالت اصالحشده با استفاده از پلیمر بیشترین پتانسیل را
برای کاربرد موفقیتآمیز در طراحی آسفالتهای انعطافپذیر دارد .این مزایا باعث افزایش طول
عمر مفید و کاهش ضخامت الیههای آسفالت و بهتبع آن کاهش هزینههای ساخت و نگهداری
آسفالت میشود ( Al-Hadidyو .)2009 ،Tan
 Awantioو همکاران در سال  2008میالدی متوجه شدند که جریان مارشال ،پایداری و
مقاومت کششی غیرمستقیم آسفالت پلیمری نسبت به آسفالت معمولی در دماهای مختلف
بیشتر است .همچنین آنها نشان دادند که حساسیت آسفالت پلیمری در برابر رطوبت در مقایسه
با آسفالت معمولی کمتر است Xiao .و  Amirkhanianدر سال  2007میالدی پژوهش
آزمایشگاهی را انجام و نشان دادند که اصالح قیر با استفاده از استایرن بوتادین استایرن ()SBS
منجر به بهبود مقاومت در برابر ترکخوردگیهای اولیه میشود .بااینحال ،این امر بر پیرشدگی
مخلوط آسفالت تأثیری ندارد .استفاده از استایرن بوتادین استایرن ( )SBSاصالحکننده قیر،
باعث افزایش انعطافپذیری و مقاومت در برابر ترکخوردگی آسفالت در دمای پایین میشود
( Luو  Mondes ،Becher-2001 ،Isacssonو  .)2001 ،Rodriguezبهکارگیری قیر
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اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSفواید دیگری مانند ،بهبود چسبندگی و انسجام
آسفالت و افزایش االستیسیته آن را نیز دارد ( .)2004 ،Roqueهمچنین این نوع قیرهای
اصالحشده ،شکلپذیری بیشتری در مقایسه با قیرهای معمولی دارند (.)1999 ،King
باوجوداین مزایا ،استایرن بوتادین استایرن ( )SBSیک پلیمر گرانقیمت بوده و استفاده از آن
برای محیطزیست نیز سودمند نیست.
یکی از مهمترین تهدیدات زیستمحیطی انباشت مواد ضایعاتی مانند تایرهای الستیکی ،شیشه،
فلز ،پالستیک و  ...است که باعث افزایش آلودگی میشود .متأسفانه مقدار اینگونه از ضایعات
بهسرعت در حال رشد است که بهتناسب باعث افزایش دفع زباله شده است (،Batayneh
 Marieو  Shayn-2007 ،Asiو  .)2004 ،Xuدر حال حاضر سهراه کار اصلی برای مقابله با
مواد زائد وجود دارد که شامل سوزاندن ،دفن و بازیافت است .بازیافت و استفاده مجدد از مواد
ضایعاتی میتواند در جهت کاهش مصرف منابع طبیعی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی مؤثر
باشد ( Peirceو  Segre-2003 ،Blackwellو .)2000 ،Joekes
شیشه ضایعاتی سالیانه به مقدار میلیونها تن در سراسر کره زمین تولید میشود .بههرحال ،این
ماده میتواند بهصورت مکرر و بدون تغییر در خصوصیاتش مورد بازیافت قرار گیرد .در ساخت
جاده ،قطعات شیشه درگذشته فقط بهعنوان سه دانه پرکننده مورداستفاده قرار میگرفته است
( Yong ،Wuو  .)2004 ،Xuتحقیقات آزمایشگاهی در مورد تأثیرات پودر شیشه بازیافت شده
( ،)RGPبر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بایندر آسفالت اصالحشده با استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSو مخلوطها توسط قاسمی و مرندی در سال  2011میالدی انجامگرفته است.
آنها نشان دادند که استفاده از پودر شیشه بازیافت شده ( )RGPباعث افزایش چشمگیر عملکرد
آسفالت اصالحشده در مقایسه با مخلوط آسفالت معمولی میشود .بهمنظور داشتن مزایای
ذکرشده پلیمر اصالحکننده و کاهش معایب آن ،در این مقاله تأثیرات همزمان  RGP-CRو
 RGP-SBSو  RGP-SBRبر روی خواص مهندسی قیر و مخلوط آسفالت موردبررسی
قرارگرفته و کمکهای جدیدی نیز ارائهشده است.
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 .2مواد و روشها
 1-2برنامه آزمایشگاهی
نمودار جریانی برنامه آزمایشگاهی برای این پژوهش در شکل شماره  1نشان دادهشده است.

شکل  1نمودار جریانی برنامه آزمایشگاهی

 1-1-2آمادهسازی نمونههای آزمایشگاهی
در این پژوهش از قیر خالص با درجه نفوذ  ،60/70تولیدشده در پاالیشگاه اصفهان برای ساخت
نمونههای آزمایشگاهی استفادهشده است .خواص مهندسی قیر خالص در آزمایشگاه آسفالت
دانشگاه تبیین شده که در جدول شماره  1ارائهشده است .خرده تایرهای ( )CRموردنیاز نیز از
قطعهقطعه کردن و پودر کردن تایرهای ضایعاتی بهدستآمده که درنهایت به قیر خالص اضافه
شد .تکهتکه کردن و پودر کردن تایرهای ضایعاتی و تولید خرده تایر ( )CRمیتواند با استفاده
از روشهای سنگزنی محیطی و سنگزنی برودتی به دست آید .اگر فرآیند ساخت پودر الستیک
در دمای اتاق و یا باالتر از آن صورت پذیرد ،سنگزنی محیطی نامیده میشود .درصورتیکه
فرآیند ساخت پودر الستیک در دمای  -120درجه سانتیگراد و با استفاده از نیتروژن مایع برای
فریز کردن الستیک و درنتیجه کاهش سایز آن صورت پذیرد ،سنگزنی برودتی نامیده میشود.
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در پژوهش حاضر خرده تایرها از طریق روش سنگزنی محیطی تهیهشده است .قیر اصالحشده
با خرده تایرهای تهیهشده با روش محیطی ،ویسکوزیته بیشتری داشته و حساسیت کمتری به
شیار شدگی و ترکخوردگی دارد ( Akisetty ،Leeو .)2008 ،Amirkhanian

جدول  1خواص رئولوژیکی مرسوم قیر خالص

از استایرن بوتادین استایرن ( )SBSحاوی  30درصد وزنی استایرن ،تولیدشده توسط شرکت
پتروشیمی  Yueyangچین در این پژوهش استفاده شد .استایرن بوتادین رابر ()SBR
مورداستفاده نیز که حاوی  27/3درصد وزنی استایرن 0/64 ،درصد وزنی محلول آب و 0/37
درصد وزنی ترکیبات فرار بود نیز توسط شرکت پتروشیمی  Lanzhouچین تولیدشده بود.
در این پژوهش ،پودر شیشه بازیافتی ( )RGPبا استفاده از یک روش دومرحلهای تولیدشده بود:
نخست شیشههای ضایعاتی با استفاده از یک چکش در یک ظرف فلزی بزرگ خردشده و سپس
در یک آسیاب توپی به مدت  10دقیقه قرارگرفته و به پودر شیشه تبدیل شد .سپس پودر
تولیدشده از غربال شماره  200عبور داده شد (قطر کمتر از  0/074میلیمتر) .چگالی پودر شیشه
بازیافتی بهدستآمده  2/47گرم بر مترمکعب بود .توزیع اندازه ذرات  RGPبا استفاده از یک
تجزیهکننده لیزری ذرات به دست آمد که در جدول شماره  2ارائهشده است .مورفولوژی
میکروسکوپی  RGPبا استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMتهیهشده که در
شکل شماره  2به نمایش درآمده است .بررسی تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد
که ذرات پودر شیشه درشت ،زاویهدار و پوستهپوستهشده با طیف گستردهای از اندازه ذرات
هستند .بهمنظور تعیین درجه جذب ،آزمون سطح خاص بر روی مواد پودر شیشه بازیافتی
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( )RGPطبق استاندارد  ASTM C204انجام گرفت .سطح خاص اندازهگیری شده از RGP
برابر با  467مترمکعب بر کیلوگرم بود که نشاندهنده یک جذب باال است.

جدول  2توزیع اندازه ذرات RGP

شکل  2مورفولوژی  SEMاز پودر شیشه بازیافت شده ()RGP

تعداد  20نمونه قیر اصالحشده با استفاده از  SBS-RGP ،CR-RGPو  SBR-RGPتهیه
شد .با توجه به پژوهشهای پیشین ،درصد مطلوب  SBS ،CRو  SBRبه ترتیب برابر با 10
درصد 5 ،درصد و  5درصد است ( Xiaoو همکاران Awanti -2009 ،و همکاران-2008 ،
 Roggeو همکاران  .)1989در این پژوهش  90 ،70 ،50 ،30 ،10و  100درصد از
اصالحکنندهها توسط  RGPجایگزین شدند.
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قیر اصالحشده در یک مقیاس آزمایشگاهی در دمای  180درجه سانتیگراد و به مدت  1ساعت
در یک مخلوطکن با سرعت چرخشی  3000دور در دقیقه تولیدشده است .سنگدانه های
استفادهشده در مخلوط آسفالت ،از یک کارخانه تولید آسفالت واقع در شهر کرمان بهدستآمده
بود .مشخصات این سنگدانه ها در جدول شماره  3ارائهشده است .سنگدانه های درشت و بهخوبی
خردشده با حداکثر اندازه  19میلیمتر برای ساخت مخلوط  SMAدر نظر گرفته شد .دانهبندی
سنگدانه های مخلوط در شکل شماره  3نشان دادهشده است.

جدول  3مشخصات سنگدانه ها

شکل  3منحنی توزیع اندازه ذرات مخلوط SMA
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 2-2آزمون رئومتر برشی پویا ()DSR
بهترین راه برای ارزیابی خواص رئولوژیکی قیر معمو ًال توسط روشهای مکانیکی-دینامیکی
مبتنی بر آزمونهای نوسانی انجام میپذیرد .این تستها را میتوان با استفاده از  DSRانجام
داد .در این پژوهش ،تست  DSRبر روی قیر اصالحنشده و اصالحشده حاوی ،CR-RGP
 SBS-RGPو  SBS-RGPانجام گرفت .نتایج اصلی آزمون  DSRشامل مدول برشی مجموع
(* )Gو زاویه فازی ( )δاست .مدول برشی مجموع (* )Gبهصورت نسبت حداکثر تنش به حداکثر
کرنش تعریفشده و بهطورکلی نشاندهنده مقاومت آسفالت در برابر تغیر شکل تحت بار برشی
است .این آزمایش تحت شرایط تنش کنترلشده در فرکانس  10رادیان بر ثانیه ( )1/59 Hzو
در دمای  64درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد  ASTM D7175انجام گرفت .بر مبنای این
استاندارد ،برای آزمونهای دماباال ( 46-82درجه سانتیگراد) ،ضخامت نمونه باید به میزان 1
میلیمتر و قطر آن  25میلیمتر باشد.
 3-2آزمونهای متعارف
این آزمونها شامل آزمون نفوذپذیری و آزمون نقطه نرمی است که برای قیر پایه و قیر اصالحشده
انجام میگیرد .میانگین نتایج برای سه نمونه مشابه با میزان اصالحکننده یکسان محاسبه شد.
حساسیت دمایی نمونه قیر اصالحشده که بهصورت تغییر پارامتر ثبات بهعنوان تابعی از درجه
حرارت است ،توسط شاخص نفوذ ( )PIو همچنین درجه نفوذپذیری و آزمون نقطه نرمی ارزیابی
میشود.
 4-2خواص مارشال
در این پژوهش طراحی مخلوط آسفالت ماتریکس سنگی ( )SMAمطابق با برنامه تحقیقاتی
بزرگراههای اصلی ( )NCHRPبه شماره  425انجامگرفته است .مواد موجودی که خصوصیات
قابل قبولی دارند (مانند قیر پایه با نفوذپذیری  )60/70برای تهیه مخلوط مرجع مورداستفاده
قرار گرفت .نمونه مارشال در آزمایشگاه آسفالت با استفاده از چکش مارشال به تعداد  50ضربه
برای هر طرف تهیه شد .مقدار بهینه قیر برای مخلوط  SMAبرای به دست آوردن  4درصد
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فضای خالی در نظر گرفته شد .در این آزمون مقدار بهینه قیر برای آمادهسازی نمونه شاهد و
تمام مخلوطهای  SMAاصالحشده و اصالحنشده برابر با  6/1درصد بود .بهمنظور از بین بردن
تأثیر مقدار قیر بر آنالیز و تجزیهوتحلیل نتایج آزمایش ،تعداد سه نمونه از هر مخلوط با استفاده
از مقدار قیر یکسان ساخته شد و میانگین نتایج مورداستفاده قرار گرفت.
نسبت مارشال ( )MQکه بهصورت نسبت پایداری برحسب کیلو نیوتن به مقدار جریان برحسب
میلیمتر محاسبه میشود ،نشاندهنده یک تقریبی از نسبت بارگذاری به تغییر شکل تحت
شرایط ویژه آزمون است .این نسبت ممکن است بهعنوان معیاری برای سنجش مقدار مقاومت
مواد در برابر تغییر شکل دائمی در زمان سرویس مورداستفاده قرار گیرد ( Zooroو ،Suparma
.)2000
 5-2آزمون استحکام کششی
هدف از آزمون استحکام کششی ،ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت است .همانطور که
قبالً نشان دادهشده است ،استحکام کششی مخلوط آسفالت داغ ( )HMAبه ترک خوردگی
ناشی از خستگی آن بستگی دارد ( .)2011 ،Gohهنگامیکه یک مخلوط بیشترین استحکام
کششی را دارد ،آسفالت آن میتواند بیشترین مقاومت در برابر تنش را قبل از شکست و
ترکخوردگی از خود نشان دهد؛ بنابراین حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت را میتوان با استفاده
از مقایسه استحکام کششی مخلوط آسفالت تحت شرایط خشک و مرطوب تعیین کرد .در این
پژوهش ،استحکام کششی تمامی نمونهها طبق استاندارد  AASHTO T283اندازهگیری شد.
مقاومت کششی غیرمستقیم با استفاده از دستگاه تست کشش در دمای  25درجه سانتیگراد و
نرخ تغییر شکل  50/8میلیمتر در دقیقه اندازهگیری شد.
حساسیت رطوبتی مخلوط میتواند با استفاده از نسبت مقاومت کششی ( )TSRطبق فرمول
زیر محاسبه شود:
TSR=ITS1/ITS2

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

13

خواص مهندسی مخلوطاهی  SMAحاوی پلیمر و

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

RGP

که در آن  ITS1میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه مطبوع و  ITS2معادل میانگین
مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه مخلوط است.
 6-2آزمون مقاومت فشاری
آزمون مقاومت فشاری با استفاده از یک دستگاه تست کشش انجام گرفت .برای اعمال دقیق
بارهای فشاری بر روی نمونه ،دو طرف از نمونه کامالً صافشده و موازی با یکدیگر میشوند.
آزمون مقاومت فشاری در حالت بار کنترلشده با استفاده از نرخ بارگذاری  10کیلو نیوتن بر
دقیقه و ثبت بیشترین بار اعمالی در طول آزمون انجام میگیرد .در این برنامه آزمایشگاهی
تعداد  288نمونه مارشال ،در چهار گروه مورداستفاده قرار گرفت .اولین گروه از نمونهها در هوای
اتاق و در درجه حرارت نرمال به مدت  24ساعت نگهداری شد .گروه دوم از نمونهها در آب و در
دمای  25درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار داده شد .سومین گروه تحت  25چرخه
انجماد و گرم شدن قرار گرفت .نمونههای این گروه ابتدا در یک پاکت پالستیکی به همراه 10
میلیلیتر آب قرار داده شد .متعاقباً آنها را در یک فریزر با دمای  -20درجه سانتیگراد قرار
داده و سرانجام به مدت  4ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد قرار داده شدند .چهارمین گروه
در یک اجاق در دمای  50درجه سانتیگراد و به مدت  4ساعت قرار داده شدند .در ابتدا گروههای
سوم و چهارم به ترتیب در دمای  25درجه سانتیگراد و  50درجه سانتیگراد تحت آزمایش قرار
گرفتند.
 7-2آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم
مدول سختی مخلوط آسفالت تحت شرایط کشش غیرمستقیم اندازهگیری میشود .این روش
رایجترین روش اندازهگیری رابطه تنش-کرنش و ارزیابی خواص االستیک بهعنوان یک ویژگی
عملکردی مهم در طراحی آسفالت است .بهمنظور تبیین مقاومت کششی غیرمستقیم ،یک نمونه
آزمایشی (نمونه مارشال و یا نمونه اصلی) با نرخ  50/8میلیمتر در دقیقه در دو جهت مخالف تا
زمان وقوع شکستگی فشرده میشوند .نیروی تغییر شکل شعاعی و تغییر شکل عمودی نیز تحت
نظارت هستند .نیروی فشردهسازی در جهت بارگذاری رخداده و همچنین نیروهای کششی
مماس با جهت بارگذاری ایجاد میشوند.
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آزمون مدول سختی کششی غیرمستقیم ( )ITSMمطابق با  BS DD 213انجام میپذیرد.
 ITSMبر مبنای کیلو پاسکال توسط معادله زیر تعریف میشود:
Sm=F(R+0/2)/LH
که در آن  Smمدول سختی کشش غیرمستقیم F ،مقدار پیکبار تکراری عمودی اعمالشده
(نیوتن) H ،میانگین دامنه تغییر شکل افقی (میلیمتر) L ،ضخامت نمونه آزمایشی (میلیمتر) و
 Rنسبت پواسون ( 0/35فرض میشود) است.
آزمون در شرایط تغییر شکل کنترلشده با استفاده از یک  UTMانجام گرفت .مقدار تغییر
شکل هدف انتخابشده  6میکرومتر است .زمان صعود (بهصورت زمان افزایش مقدار بار اعمالی
از صفر به مقدار ماکزیمم تعریف میشود)  124میلیثانیه بود .آزمون در درجه حرارت  25درجه
سانتیگراد انجام گرفت.
 .3نتایج و مباحث
 1-3نتایج آزمون DSR
مدول برشی (* )Gو زاویه فازی ( )δقیر اصالحشده و قیر اصالحنشده در دمای  64درجه
سانتیگراد اندازهگیری شد .نسبت ) G*/Sin(δکه بهعنوان پارامتر شیار شدگی شناختهشده
است ،برای تمام نمونهها اندازهگیری شد .پارامتر شیار شدگی نمونههای اصالحشده با مقادیر
مختلف  SBS-RGP ،CR-RGPو  SBR-RGPدر شکل شماره  4ارائهشده است .نتایج
نشان داد که مقدار پارامتر شیار شدگی نمونه اصالحشده نسبت به قیر پایه بیشتر است .همچنین
افزودن پودر شیشه بازیافتی ( )RGPبه قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSو
استایرن بوتادین رابر ( )SBRباعث کاهش پارامتر شیار شدگی آنها میشود ،درحالیکه برای
قیر اصالحشده با خرده تایر ( ،)CRیک افزایش در پارامتر شیار شدگی مشاهده شد .این را
میتوان بهصورت تأثیر عوامل مختلف مانند باالتر بودن سطح * Gو یا کمتر بودن زاویه فازی
تفسیر کرد .بیشترین پارامتر شیار شدگی برای نمونه اصالحشده با  5درصد استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSمشاهده شد .بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون ثابت کرد که قیر اصالحشده با استایرن
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بوتادین استایرن ( )SBSبهترین بایندر با مقاومت در برابر شیار شدگی باالست .از سوی دیگر،
هر دو ماده خرده تایر ( )CRو پودر شیشه بازیافتی ( ،)RGPبا هزینه بسیار کم افزایش بیش از
 181درصدی را در پارامتر شیار شدگی نسبت به قیر پایه از خود نشان داد.

شکل  4پارامتر شیار شدگی در  46درجه سانتیگراد برای قیر پایه و قیر اصالحشده

 2-3نتایج آزمونهای مرسوم قیر
بهطورکلی ،شاخص نفوذ ( )PIپایینتر  ،داللت بر باالتر بودن حساسیت دمایی دارد .طبق شکل
شماره  ،5مقدار شاخص نفوذ بهوسیله اصالح قیر افزایش مییابد .قیرهای اصالحشده با خرده
تایر ( )CRو استایرن بوتادین استایرن ( ،)SBSبهترین نتایج را در آزمایش فعلی از خود نشان
دادند .تفاوت در نتایج قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSو قیر اصالحشده با
خرده تایر ( )CRناچیز است .نتایج ثابت کرد که جایگزینی پلیمر توسط پودر شیشه بازیافتی
( )RGPباعث افزایش حساسیت دمایی نشده و عالوه بر این ،برای قیر اصالحشده با استایرن
بوتادین رابر ( ،)SBRافزودن پودر شیشه بازیافتی ( )RGPباعث کاهش حساسیت دمایی بایندر
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میشود .ازاینرو ،حساسیت دمایی قیر پلیمری اصالحشده با افزودن پودر شیشه بازیافتی ()RGP
به مخلوط کاهش مییابد.

شکل  5شاخص نفوذ برای قیر پایه و قیر اصالحشده

 3-3نتایج آزمون مارشال
نتایج آزمون پایداری مارشال انجامگرفته بر روی نمونهها با مقدار ثابت  6/1درصد و تفاوت در
مقدار اصالحکنندهها در شکل شماره  6ارائهشده است .بهطورکلی میتوان از نتایج آزمون استنباط
کرد که نسبت مارشال ( )MQبرای تمام مخلوطهای اصالحشده بیشتر از مخلوط شاهد بوده و
مقدار حداکثر آن بیش از دو برابر نسبت به مخلوط شاهد اندازهگیری شده است .همچنین قیر
اصالحشده با خرده تایر ( ،)CRبهترین نتیجه ر ا در این آزمایش نشان داد .در این آزمون هیچ
اثر منفی قابلتوجهی بعد از افزودن پودر شیشه بازیافتی ( )RGPمشاهده نشد .برای مخلوط
آسفالت ،مقدار بیشینه نسبت مارشال ( )MQبهوسیله  5درصد خرده تایر ( )CRو  5درصد
پودر شیشه بازیافتی ( )RGPبه دست آمد .ازاینرو میتوان نتیجهگیری کرد که بهبود در خواص
مارشال مخلوط آسفالت با استفاده از  RGPاصالحکننده به وجود میآید.
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شکل  6نسبت مارشال برای قیر پایه و قیر اصالحشده

 4-3نتایج آزمون استحکام کششی غیرمستقیم ()ITS
شکل شماره  7نتایج آزمون استحکام کششی غیرمستقیم ( )ITSرا برای نمونهها با درصدهای
مختلف اصالحکننده را به تصویر کشیده است .نتایج نشان میدهد که قیر اصالحشده با خرده
تایر ( )CRمقاومت بیشتری در برابر تنشهای غیرمستقیم دارد .برای مخلوط آسفالت مقدار
بیشینه استحکام کششی با  5درصد خرده تایر ( )CRو  5درصد پودر شیشه بازیافتی ()RGP
به دست میآید .در این آزمایش استحکام کششی اغلب نمونههای اصالحشده بیشتر از نمونه
شاهد بود .بههرحال ،مقاومت کششی نمونههای حاوی  CR-RGPحدود  25درصد بیشتر از
نمونههای حاوی  CRو حدود  50درصد بیشتر از نمونههای اصالحنشده است؛ بنابراین تأثیرات
مثبتی در افزودن پودر شیشه بازیافتی ( )RGPمشاهده شد.
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شکل  7مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط اصالحشده و اصالحنشده

شکل شماره  8نشاندهنده نتایج آزمون  TSRبرای مخلوط آسفالت است .نتایج حاصله نشان
داد که قیر اصالحشده با خرده تایر ( )CRدارای  TSRبیشتر و حساسیت به رطوبت کمتری
در مقایسه با دیگر اصالحشده ها است .مقدار ماکزیمم  TSRبرای نمونههای حاوی  5درصد
 CRو  5درصد  RGPمشاهدهشده است .همچنین ،هیچ اثر منفی پس از افزودن  RGPیافت
نشد .مقاومت تمام مخلوطها باالتر از حداقل مقدار موردنیاز است.
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شکل  8مقایسه نرخ استحکام کششی برای مخلوطهای اصالحشده و اصالحنشده

 5-3نتایج آزمون مقاومت فشاری
مقادیر مقاومت فشاری مخلوطهای مختلف در شکلهای شماره  9الی  12نشان داده شده است.
نتایج مشخص کرد که مخلوط اصالح شده با استفاده از استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبیش
ترین مقاومت را تحت شرایط مختلف آزمایش در مقایسه با دیگر اصالح کننده ها دارد .به عبارتی
دیگر ،حضور پودر شیشه بازیافتی ()RGPتاثیر چشمگیری برروی قیر اصالح شده با استایرن
بوتادین استایرن ( )SBSبرای شرایط مختلف داشته و باعث بهبود مقاومت فشاری آن در دمای
کم ،متوسط و زیاد و شرایط اشباع در مقایسه با قیر اصالح شده با  16درصد 32 ،درصد 41درصد
و  35درصد استایرن بوتادین استایرن ( )SBSمی شود .به طور کلی ،می توان مشاهده کرد که
پودر شیشه بازیافتی ( )RGPباعث بهبود و ارتقاء مقاومت فشاری مخلوط های  SMAمی شود.
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شکل  R50 9برای مخلوط های اصالح شده و اصالح نشده (نمونه های گروه چهارم)
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شکل  R25 10برای مخلوط های اصالح شده و اصالح نشده (نمونه های گروه اول)

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

22

خواص مهندسی مخلوطاهی  SMAحاوی پلیمر و

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

RGP

شکل  Rf 11برای مخلوط های اصالح شده و اصالح نشده (نمونه های گروه سوم)
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شکل  Rw 12برای مخلوط های اصالح شده و اصالح نشده (نمونه های گروه دوم)

 6-3نتایج آزمون مدول سختی کشش غیر مستقیم
بدین منظور تعداد سه نمونه از هر مخلوط اصالح شده و اصالح نشده مورد آزمایش قرار گرفت.
برای بدست آوردن مدول سختی یک مخلوط ،هر نمونه از آن باید در سه نوع شرایط مختلف
مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار میانگین آن ها در نظر گرفته شود .مدول سختی مخلوط ها در
شکل شماره  13نشان داده شده است .نتایج مشخص کرد که اگرچه قیر اصالح شده با استایرن
بوتادین استایرن ( ) SBSمدول سختی باالتـری از خـود نشـان می دهد ،قیر اصالح شده با
 CR-RGPکه در آن از مواد بازیافتی استفاده شده بود ،مدول سختی خیلی خوبی از خود نشان
داد و مقدار آن فقط  6/9درصد کم تر از مخلوط های باال بود .تمام مخلوط های اصالح شده
مدول سختی زیادی نسبت به نمونه شاهد داشته و در نتیجه آسفالت حاصله از آن ها تنش کم
تری را در دمای پایین از خود نشان می دهد .هم چنین در این آزمون هیچ اثر منفی پس از
افزودن  RGPمشاهده نشد.
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شکل  13مدول سختی مخلوط های اصالح شده و اصالح نشده

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،بیش از  800نمونه قیر و مخلوط آسفالت از طریق آزمونهای آزمایشگاهی
مختلف موردبررسی قرار گرفت .نتایج حاصله از آنها در ادامه مطلب ارائهشده است.
 .1پارامتر شیار شدگی بیشینه برای نمونه اصالحشده با استفاده از  5درصد استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSبه دست آمد.
 .2مقادیر شاخص نفوذ ( ،)PIپس از اصالح قیر افزایش یافت .استایرن بوتادین استایرن
( )SBSو خرده تایر ( )CRقیر اصالحشده ،بهترین نتایج را در این پژوهش از خود نشان
دادند .نتایج مشخص کرد که نهتنها جایگزینی پلیمر با پودر شیشه بازیافتی ()RGP
باعث افزایش حساسیت دمایی نمیشود بلکه ،برای قیر اصالحشده با استایرن بوتادین
رابر ( ،)SBRافزودن پودر شیشه بازیافتی ( )RGPمنجر به کاهش حساسیت دمایی
بایندر میشود.
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 .3مقدار نسبت مارشال ( )MQبرای تمامی مخلوطهای اصالحشده نسبت به مخلوط شاهد
بیشتر بود .عالوه بر این ،مقدار بیشینه نسبت مارشال ( )MQمخلوط اصالحشده دو برابر
بیشتر از مخلوط شاهد بود .قیر اصالحشده با خرده تایر ( )CRبهترین نتیجه را در این
آزمون از خود نشان داد.
 .4مقاومت کششی بیشتر نمونههای اصالحشده نسبت به نمونه شاهد بیشتر بود .نتایج
نشان داد که قیر اصالحشده با خرده تایر ( )CRبیشترین مقاومت را در برابر تنش
غیرمستقیم دارد .همچنین ،مقاومت کششی نمونههای اصالحشده با  CR-RGPحدود
 25درصد بیشتر از نمونههای اصالحشده با خرده تایر ( )CRو حدود  50درصد بیشتر
از نمونههای اصالحنشده است.
 .5میانگین مقاومت فشاری مخلوط اصالحشده نسبت به مخلوط شاهد بیشتر بود .عالوه بر
این ،برای تمامی شرایط شامل دمای باال ،وجود چرخه انجماد و ذوب و شرایط اشباع
نمونه اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبیشترین سطح مقاومت را در
مقایسه با دیگر نمونهها دارا بود.
 .6نتایج آزمون مدول سختی مشخص کرد که اگرچه قیر اصالحشده با استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSباالترین مدول سختی را دارد ،قیر اصالحشده با  CR-RGPکه در
ساخت آن از مواد بازیافتی با هزینه بسیار کم استفادهشده ،مدول سختی بسیار خوبی از
خود نشان داده و تنها  6/9درصد کمتر از نمونههای سطح باالبود.
بهطورکلی ،ارزیابی خواص مکانیکی مخلوط آسفالت نشان داد که در هنگام استفاده از پودر شیشه
بازیافتی ( ،)RGPشاهد بهبود خواص مکانیکی و مارشال هستیم .همچنین نتیجهگیری شد که
پارامتر شیار شدگی ،سختی و حساسیت دمایی با ورود پودر شیشه بازیافتی ( )RGPبهبود
مییابد  .عالوه بر این ،نسبت مارشال ،مقاومت کششی ،مقاومت فشاری و مدول سختی مخلوط
آسفالت در حضور پودر شیشه بازیافتی ( )RGPافزایش مییابد .تنها نقطهضعف در اصالح قیر با
پودر شیشه بازیافتی ( ،)RGPکاهش پارامتر شیار شدگی و مدول سختی قیر و مخلوط
اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبود .بهترین اصالح با استفاده از  5درصد خرده
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تایر ( )CRو  5درصد پودر شیشه بازیافتی ( )RGPبه دست میآید؛ بنابراین پودر شیشه بازیافتی
میتواند تا حدودی جایگزین پلیمر در اصالح قیر شود.
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