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چکیده -تغییر شکل دائم یا شیار افتادگی در مسیر عبور چرخهای وسایل نقلیه یکی از مهم ترین مددهای ررایدی اسدت کده یدر عمدر روسدازی
انعطافپذیر تاثیر میگذارد .این نوع ررایی ییشتر در جادههای که در مناطق گرمسیر واقع شدهاند مشاهده میشود .ویژگیهای مصالح تشکیلدهندده
نقش زیادی در ویژگیهای سارتمانی روسازی یازی میکنند .اگرچه وزن قیر در مخلوط آسفالتی مقدار ناچیزی است ،اما یا اینحال قیر اثدر مهمدی
روی عملکرد مخلوطهای آسفالتی دارد و هرگونه تغییر در عملکرد قیر ،روی عملکرد مخلوط آسفالتی اثرگذار رواهد یدود .در دهدههدای اریدر یده
منظور غلبه یر مشکالت قیرهای رالص معمولی و ارتقای عملکدرد مخلدوطهدای آسدفالتی از مدواد اصدال کنندده قیدر اسدتفاده مدیشدود .یکدی از
افزودنیهایی که یه تازگی در اصال مشخصات رفتاری قیرها یه کار گرفته شده است ،نانو رس است .در این پژوهش یا فرض اینکه یسدتر و ییده-
های زیراساس و اساس از مقاومت یاریری کافی یرروردار است از افزودنی نانو رس یرای یهبود رواص قیر یرای افزایش مقاومت یداریری آسدفالت
و اصال رصوصیات فنی آن در یرایر شیار افتادگی در روسازیهای انعطاف پذیر استفاده شدده اسدت .یددین منظدور از مصدالح سدنگی آهکدی یدا
دانهیندی شماره  ،4پودر سنگ یه عنوان فیلر ،قیدر  06 – 06ردالص و دو ندوع ندانو رس موندت موریلونیدت  Cloisite 15Aو Cloisite 30B
استفاده شده است .آزمایش مارشال ،آزمایشهای رزش دینامیکی در دو سطح تنش  366و  Kpa 456و شیار جای چرخ در دمای  56درجده یدرای
نمونههای مخلوط آسفالتی حاوی  4 ،2و  % 0از هر نوع نانو رس و نمونه شاهد انجام گرفته است .نتایج حاصل از ایدن آزمدایشهدا یهبدود عملکدرد
مخلوطهای آسفالتی حاوی نانو ذرات را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :مخلوط آسفالتی گرم ،نانو رس ،تغییر شکل دائم،مارشال ،رزش دینامیکی.

 -1مقدمه

روسازی های انعطاف پدذیر آسدفالتی در منداطق گرمسدیری در

رراییهای که در سیستم روسازی آسفالتی یه وجود میآیند یده

مسیر چرخها رخ میدهد ].[1

سه گروه عمده تقسیمیندی میشود که عبدارت اسدت از شدیار

تغییر شکل دائم از رراییهای است که مرتبط یا یار چرخ است

شدگی یا تغییر شکل های ماندگار ،1رستگی یا ترکهای ناشدی

] .[2شیار شدگی یهواسطه تغییر شدکلهدای تجمعدی دائمدی و

از یارگذاری 2و ترک های حرارتدی در درجده حدرارت پدایین.3

یرگشت ناپذیر در ییه هدای روسدازی تتدت تکدرار یارگدذاری

شیار شدگی یکی از رایج ترین شکل های ررایدی اسدت کده در

ترافیکی ایجاد میشود .در میان تمام ییههای مختلف سدهیم در
شیار شدگی ،تغییر مکان دائمی در ییه سطتی روسازی یخدش

1 Permanent deformation or rutting.
2 Fatigue or load associated cracking.
3 Low temperature or thermal cracking.

عمدهای از شیار شدگی را یه رود ارتصاص میدهد ،یه همدین
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دلیل توجه یه قایلیت تغییر شکل دائمی مخلوطهای آسفالتی در

آسفالتی را دارد ،در این پژوهش آزمایشهای ردزش دیندامیکی

طر ارتالط یهعنوان یک امری ضروری تلقی میشود.

و شیار چرخ انجامشده و رصوصیات تغییر شکل مخلوطهدای

شیار شدگی عمر ردمتدهدی مفیدد روسدازی را کداهش و یدا

آسددفالتی حدداوی نددانو رس  Cloisite15Aو  Cloisite30Bمددورد

تتت تأثیر قرار دادن رصوصیات کنترلی وسیله نقلیده رطدرات

ارزیایی قرارگرفته است.

جدی را یرای استفاده کنندگان از راه ایجداد مدیکندد]  .[3یدرای

 -2مروری بر ادبیات موضوع

نمونه یاران یا یدرف و یدخ ذوب شدده در شدیار ،دریاچدهای را

تغییر شکل دائمی روسازی شامل دو حالت مختلف یرای زمدان

تشکیل میدهند که سبب افزایش احتمال رطر هیددروپلنینگ و

طوینی شنارته شده است ]0و  [ 8که حالدت اول تغییدر شدکل

تصادفات ناگهانی میشود .شیار شدگی میتواند منجر یه پدیده

تجمعی و حالت دوم تغییر شکل پالسدتیک اسدت .حالدت اول

قیر زدگی نیز شود .در صورتی که شدت شیار شدگی زیاد یاشد

سطح تغییر شکل یافته پایینتدر از سدطح روسدازی اولیده و در

شدت قیر زدگی هم زیداد رواهدد یدود ،یده شدکلی کده سدطح

مسیر چرخها و حالت دوم سطح تغییدر شدکل یافتده یدایتدر از

آسفالت یه یک سطح یسیار صیقلی و صاف تبدیل مدیکندد کده

سطح روسازی اولیه و یین رارج و یین مسیر چرخها است.

یاعددا از یددین رفددتن اصددطکاک و افدزایش احتمددال تصددادفات

آزمایشهای مختلفی از قبیل رزش استاتیکی ،رزش دینامیکی،

ترافیکی میشود .تأثیر دیگر شیار شدگی یر عملکدرد روسدازی

آزمایش کشش غیرمستقیم و آزمایش شیار چرخ یدرای ارزیدایی

کدداهش ضددخامت مددرثر روسددازی و درنتیجدده ظرفیددت مددرثر

پتانسیل تغییر شکل دائم روسازیهدای آسدفالتی مدورد اسدتفاده

روسازی ،کده کداهش ظرفیدت سدارتاری روسدازی منجدر یده

قرار میگیرد .در میان روشهدای گفتده شدده ارزیدایی پتانسدیل

شکست زودرس و ترکهای ناشی از رستگی میشود ].[4

تغییر شکل دائم روسازیهای آسفالتی آزمون ردزش دیندامیکی

قیرهای اصال شده یکی از راه حلها یرای غلبه یر کاستیها قیر

که یه وسیلهی موی 1و همکاران توسعه داده شده است یهتدرین

طبیعددی و نتیجدده آن یهبددود عملکددرد روسددازی اسددت .اصددال

روش است ].[9

رواص قیر ،یاعا یای رفتن کیفیت و افزایش عمر مفید آن می-

یر اساس گدزارش  NCHRPاز میدان روشهدای آزمایشدگاهی

شود] .[5یکی از افزودنیهای شارص یرای اصال رواص قیدر

ارزیایی پتانسیل شیار شدگی ،آزمایش رزش دینامیکی (یه دلیل

نانو ذرات است .نانو رسها مواد منتصر یه فدردی هسدتند کده

ماهیت یارگذاری سیکلی) همبستگی رویی یا عمق شیار اندازه-

یهعنوان مواد افزودنی یرای سارت نانو کامپوزیدتهدا و یهبدود

گیری شده و ظرفیت یاییی یرای تخمین شیار شدگی مخلدوط-

قایل توجه رواص مواد پلیمری یه کار میروندد .سدارتار ندانو

های آسفالتی دارد ].[16

رسها شامل صفتاتی کوچک و نامنظم یاضخامتی در حددود 1

پژوهشهای زیادی روی پلیمرهدای اصدال شدده یدا ندانو رس

نانومتر و قطر چندد صدد ندانومتری اسدت .یکدی از مهدمتدرین

صورت گرفته است .یدا ایدن حدال ،اطالعدات کمدی در مدورد

ویژگیهای نانو رسها نسبت طول یده ضدخامت یسدیار یدایی

قیرهای اصال شده یا نانو رس منتشر شده است .متغیرهایی کده

تکتک صفتات (از  366یه  1و 1566یده  )1اسدت .یده علدت

تأثیر زیادی روی نانو کامپوزیت نهائی دارند شامل انتخاب ندوع

سارتار صفتهای ،نانو رسها مواد پلیمدری معمدول را تقویدت

رس مصرفی ،مرلفههدای پلیمدر مصدرفی و چگدونگی اردتالط

میکنند ،یعنی رواص مکانیکی آنها را یهتر مدیکنندد ،افدزایش

مناسب یین این دو یرای دستیایی یه نانو کامپوزیت ایدهآل است

استتکام ،مدول و ثبات ایعادی از این مدوارد اسدت .صدفتات

[.]11

نانو رس یهعنوان متافظ در یرایر رطویت و مدواد شدیمیایی یده

 Chileآزمددایشهددای مکددانیکی روی مخلددوطهددای آسددفالتی

رویی یهعنوان حائلی یرای جلوگیری از نفدوذ یدا عبدور گازهدا

اصال شده یا نانو رس  Cloisiteانجام داد .نتایج حاصدل از آن

عمل میکنند ].[0
یا توجه یه اینکه نانو رس قایلیت یهبود عملکدرد مخلدوطهدای

1 Moi
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نشان دهنده یهبود در رواص مکانیکی از جمله مقاومت کششی

رس و مخلوط اصال نشده.

غیرمستقیم ،رزش و رستگی است ].[12

 .3مقایسه رفتار مخلوطهای آسفالتی اصال شده یا یکدیگر.

ردادادی و همکاران یا استفاده از آزمدایش کشدش غیرمسدتقیم

 -4مصالح مصرفی

عمر رستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی  2درصد ندانو رس را

 -1-4قیر

مورد یررسی قرار دادتد .نتایج آزمایش کشش غیر مسدتقیم کده

قیر در مخلوط یتن آسفالتی یهعنوان یک عامل چسدباننده عمدل

در سطو تنش مختلف انجام شدده افدزایش یدیش از دو یرایدر

میکند که مصالح سنگی را یهصورت یک حجم پیوسدته پیوندد

عمر رستگی مخلوطهای آسفالتی را نشان میدهد ].[13

میدهد .قیر یک ماده یا رفتار ویسکوایستیک است که مقاومدت

غفددارپور جهرمددی و همکدداران آزمددایشهددایی روی قیرهددای

و رصوصیات رفتاری فیزیکی آن وایسته یه دما است.

اصال شده یا نانو رس  Cloisiteو  Nanofilانجدام داده شدد.

قیر مصرفی مورد استفاده در این پژوهش ،قیر رالص یا درجده

نتایج حاصل از آزمدایشهدای متدداول قیدر و آزمدایش رئدومتر

نفوذ  06/06است ،که از شرکت نفت پاسارگاد تهران تهیهشدده

یرشی دینامیکی ( )DSRنمایانگر یهبدود عملکدرد قیدر و سدختی

است .از این قیر یرای تهیه نمونههای حاوی افزودنی ندانو رس

یدایتر قیرهدای اصدال اسددت ] .[14پدژوهش دیگدری نیدز یدده

مورد استفاده قرارگرفتده اسدت .ویژگدیهدای قیدر مصدرفی در

وسیلهی غفارپور جهرمی و همکاران روی مخلوطهای آسفالتی

جدول  1نشان داده شده است.

اصال شده یا نانو رس  Cloisiteو  Nanofilانجام شده است.
نتایج حاصل از آن نشاندهنده سختی ییشتر نموندههدای حداوی

جدول  :1ویژگیهای قیر استفاده شده

نانو رس و این مخلوطها مقاومت کششی غیرمستقیم و مددول

خصوصیات

یرجهندگی یایتری نسبت یه مخلوطهای آسفالتی شداهد دارندد

وزن مخصوص در  25درجه

].[15

سانتیگراد

پژوهشی یه وسیلهی  Zhanping Youو همکاران روی قیرهدای

درجه نفوذ در  25درجه

اصال شده یا نانو رس انجدام گرفتده اسدت .در ایدن پدژوهش

سانتیگراد

آزمایش های ویسکوزیته دورانی ( )RVدر دماهدای  86تدا 105

نقطه نرمی (درجه سانتیگراد)

درجه سانتیگراد و رئومتر یرشی دیندامیکی یدرای انددازهگیدری

انگمی در  25درجه

مدول کل تنش یرشی (* )Gدر متدوده دمایی  13تا  06درجده

سانتیگراد

سانتی گراد انجام شده است که مقددار ویسدکوزیته یدین  41تدا
 112درصد افزایش و مقدار * Gنیز یده طدور قایدل مالحظدهای
افزایش پیدا کرده است ].[10

قیر 06/06

روش آزمایش

1/63

ASTM D70

04

ASTM D5

54

ASTM D36

162

ASTM D113

نقطه اشتعال

365

ASTM D92

نقطه احتراق

310

ASTM D70

 -3هدف

-2-4افزودنی قیر (نانو رس)

اهداف این پژوهش از ارزیایی اثر نانو رس روی مخلدوطهدای

افزودن ندانو ذرات یده سیسدتم قیدر و پلیمدر مطمئندا اسدتتکام

آسفالتی گرم عبارتاند از:

سیستم و مدول آن را افزایش میدهد در ایدن پدژوهش از ندانو

 .1مقایسه اثر درصددهدای مختلدف اندواع ندانو رس یدر رفتدار

رس مونت موریلونیت یا نامهدای  Cloisite15Aو Cloisite-

مخلوطهای آسفالتی گرم (تغییر شکل دائم) و تعیین مقدار یهینه

 30Bیا درصدهای  4 ،2و  %0وزنی قیر در قیدر مدورد اسدتفاده

نانو رس.

قرارگرفته است (جدول .)2

 .2مقایسه رفتار مخلوطهای آسفالتی اصال شده یدا اندواع ندانو

یرای ارتالط قیر و نانو رس از دستگاه التراسنیک اسدتفادهشدده
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است .ارتالط در دمای  106درجه سانتیگدراد و یدا تعدداد دور
 0666دور در دقیقه و مدت زمان  36دقیقه انجام گرفتده اسدت.
یرای اطمینان از توزیع یکنوارت و جلوگیری از کلورده شددن،
نانو رس مورد نیاز در  16مرحله افزوده شده است.
جدول  : 2مشخصات نانو رس مصرفی

اثر حرارت
چگالی (گرم /
سانتیمتر مکعب)

شرح

نتایج
آزمایش

ییشینه سایش یه روش

 -3-4مصالح سنگی

لوسآنجلس (درصد)

مصددالح سددنگی  96تددا  %95وزنددی و  05تددا  %85حجمددی

ییشینه ضریب تورق
(درصد)

مخلوط های یتن آسفالتی را شامل میشود .ینایراین ویژگیهدای

نشریه 234
آستر

رویه

فیزیکی و معدنی مصدالح سدنگی در مقاومدت شدیار شددگی و
تغییر شکل دائم مخلدوط آسدفالتی تدأثیر زیدادی دارد .سدارتار

( 4درصد)

مقاوم تر مصالح سنگی یه مخلوط های یتن آسفالتی یدا مقاومدت

ییشینه درصد جذب

یای در مقایل تغییر شکل ناشی از یارگذاری تکرارشدونده منجدر

آب (مصالح

22/3

46

10

36

25

93

2/2

86

2/5

96

2/5

درشتدانه)

] 10و  [18است.

ییشینه درصد جذب

فیلرهای معدنی یه شکل مرسوم در مخلوطهدای یدتن آسدفالتی

آب (مصالح ریزدانه)

یرای پر کردن فضای رالی یین مصالح سنگی استفاده میشدوند.

وزن مخصوص واقعی

همچنین فیلر یاعا یهبود ویژگیهای مکانیکی مخلوط میشود.

( )gr/cm3مصالح

قایل گفتن است که مهم ترین نقش فیلر در یتن آسفالتی افزایش

سنگی درشتدانه

عمر روسازی و ازدیداد مقاومدت آن در یرایدر تدأثیر آب اسدت.

وزن مخصوص واقعی
( )gr/cm3مصالح

].[19

سنگی ریزدانه

مصالح سنگی استفاده شده در این پژوهش یرای سارت

آزمایش

36

کمینه شکستگی در دو
جبهه روی الک شماره

استاندارد

2/4

2/59

2/32

2/8

-

-

2/5

-

-

ASTM
C128

کاهش رطویت در

حدود مجاز طبق

ASTM
C127

1998

1900

درصد رطویت

جدول  : 3رصوصیات مصالح سنگی مورد استفاده

AAS
HTO
T84

%36

%43

 166گرم رس

شکل  :1حد یای ،پایین و وسط دانهیندی 4

AASHT
O T85

> %2

> %2

مقدار اصال کننده در

ASTM
D5821

 96میلیگرم

 125میلیگرم

BS
812

اصال کننده آلی

MT2EtOH

2M2HT

AAS
HTO
T96

مشخصات

CLOISITE
30B

CLOISITE
15A

 -5روش آزمایش

نمونههای آسفالتی از معدن اسب چران واقع در شهرستان

ایتدا یرای تعیین درصد قیر یهینه نمونههدای اسدتاندارد مارشدال

رودهن تهیه شده و از نوع سنگدانههای شکسته آهکی

سارته می شدود و در نهایدت یدا نمونده کده یدا دسدتگاه تدراکم

مییاشند .پودر سنگ آهک یهعنوان فیلر (عبوری از الک شماره

ژیراتوری سارته میشود ویژگی تغییر شکل مانددگار و مقددار

 )266استفاده شده است .رصوصیات مصالح سنگی در جدول

شیار شدگی هریک از نمونه مخلوطهدا یدا اسدتفاده از آزمدایش

 3نشان داده شده است.
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رزش دینامیکی و آزمایش جای شیار چرخ مورد ارزیایی قدرار

 -2-5آزمایش خزش دینامیکی

میگیرد.

مقاومت مخلوطهای آسفالتی در یرایر تغییر شدکل پالسدتیک را
میتوان یا اسدتفاده از آزمدون ردزش تکدراری تعیدین کدرد .در

 -1-5آزمایش مارشال (تعیین قیر بهینه)

آزمایش رزش دینامیکی تنش تدک متدوره پالسدی مکدرر روی

طر ارتالط یر اساس طر ارتالط مارشدال ()ASTM D1599

یک نمونه آسفالت اعمال و تغییر شکل حاصل در همان جهدت

است که این روش جزء روشهای طر ارتالط تجریدی اسدت.

یا استفاده از مبدل های دیفرانسیل رطی متغیر( )LVDTsانددازه-

یرای تعیین درصد قیر یهینه نمونههایی یا درصددهدای مختلدف

گیری میشود [ .]26نتایج این آزمایش یه صورت منتنی کرنش

قیر تهیه میشود .درصدهای انتخایی قیر  %0 ،%5/5 ،%5 ،%4/5و

دائمی تجمعی در یرایر تعداد سیکلهای یارگدذاری ارائده مدی-

 %0/5است که در هر درصد قیر ،سه نمونه سارته میشود .یعدد

شود .شکل ( )2منتندی کدرنش تجمعدی کدل در یرایدر سدیکل

از ارددتالط قیددر و مصددالح سددنگی ،نموندده در دارددل اسددتوانه

یارگذاری را نشان میدهد .منتنی کرنش تجمعدی یده  3ناحیده

استاندارد مارشال یا قطر  16سانتیمتر و ارتفداع  25/0سدانتیمتر

تقسیم میشود :ناحیه اول  ،1ناحیه دوم  ،2ناحیه سوم  .3تعدداد

ریخته شده و یه وسیلهی چکش مارشال کوییده میشود .تعدداد

سیکل در شروع ناحیه سوم یده عددد رواندی شدنارته مدیشدود

ضریات یزم یرای مدل کردن ترافیک عبوری سنگین 05 ،ضریه

[.]21

در هر طرف نمونه است .حد وسط دانهیندی شدماره ( 4شدکل
 )3نشریه  234یرای استفاده از اندازههای مختلف مصالح سنگی
مورد استفاده قرارگرفته است
مقدار قیر یهینه یر اسداس پارامترهدای ییشدینه وزن مخصدوص،
ییشینه مقاومت فشاری ،رواندی ،درصدد حجمدی فضدای ردالی
آسفالت متراکم شده و درصدد حجمدی فضدای ردالی مصدالح
سنگی در آسفالت متراکم شده یه دست آمده است .در جدول 4
مقدار قیر یهینه و مقاومت مارشال یرای هدر یدک از نمونده قیدر
نشان داده شده است.

شکل  :2منتنی کرنش تجمعی کل در یرایر سیکل یارگذاری در آزمایش

جدول  :4درصد قیر یهینه و نتایج آزمایش مارشال
روانی

استقامت

درصد قیر

)(MM

مارشال)(KPA

بهینه

نوع نمونه

3935

8900

499

نمونه شاهد

انباشته میشوند ،در ناحیه دوم افزایش روند (شیب) تغییر مکان

3906

9901

594

%2

3900

16960

595

%4

3904

16930

590

%0

Cloisite 15A

دائم کاهش مییاید تا یه مقدار ثایتی میرسد و در ناحیده سدوم

3902

9981

592

%2

3904

16925

593

%4

3945

16984

594

%0

Cloisite 30B

رزش []19

در ناحیه اول تغییر مکانهدای دائدم یدهطدور ناگهدانی رویهدم

شیب تغییر مکان دائم دویاره افدزایش مدییایدد و مقددار تغییدر
مکان دائم یهشدت روی هم انباشته میشود.
این آزمایش یا استفاده از دسدتگاه  UTM 5Pانجدامشدده اسدت.
دادههای ورودی دسدتگاه شدامل ایعداد نموندههدا ،مددت زمدان
1 Primary zone
2 Secondary zone
3 Tertiary zone
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یارگذاری و یاریرداری ،تنش تماسی و تدنش اعمدالی اسدت .در

همان طور که از شکل  4مشخص مییاشد یا افدزودن ندانو رس

( 6/5یددا 566

یه قیر روانی ایتدا افزایش و سپس یا افدزایش درصدد ندانو رس

میلیثانیه یارگذاری و  1566میلدیثانیده اسدتراحت) یدر اسداس

روانی کاهش پیدا میکند .افزایش روانی قیدر یده دلیدل افدزایش

استاندارد  Australian code AS 2891.12.1انتخاب شده است.

درصدد قیددر یهینده (افددزایش  6/5درصدد قیدر در مخلدوطهددای

ایددن پددژوهش یارگددذاری مریعددی یددا تکددرار

HZ

آسفالتی حاوی  2درصد نانو رس) یا افزوده شدن ندانو رس یده

-3-5آزمایش شیار چرخ

قیر است .هنگامیکده مقددار ندانو رس در قیدر افدزایش ( 4و 0

یکی دیگر از روش های اندازهگیری ویژگدی تغییدر شدکلهدای

درصد نانو رس در قیر) پیدا میکند ،ویسدکوزیته و چسدبندگی

دائمی مخلوط های آسفالتی ،آزمایش شیار جای چرخ اسدت .از

قیر اصال شده افزایش پیداکرده که منجر یده کداهش رواندی در

آنجا که از مقادیر تغییر مکدان تجمعدی در آزمدایش ردزش ،یدا

مخلوط های آسفالتی یدا درصدد ندانو رس ییشدتر مدیشدود .در

توجه یه اینکده مخلدوط آسدفالتی در ایدن آزمدایش در شدرایط

مجموع می تدوان ییدان کدرد کده نموندههدای حداوی ندانو رس

طبیعددی (نداشددتن مهددار جددانبی) کدده در حالددت واقعیددت از آن

انعطافپذیری ییشتری نسبت یه نمونه شاهد دارند.

یرروردار است ،قرار نمیگیرد ،نمیتوان عمدق شدیار را نتیجده
گرفت ،ینایراین تغییر مکان ییشتری در مقایل اعمال یار از ردود
نشان میدهد .ینایراین یرای اندازهگیری عمق شدیار از آزمدایش
شیار جای چرخ استفاده شده است ].[22
نمونه های استوانهای در دستگاه قرارگرفته و یه وسدیلهی چدرخ
هایی یا فشار حدود  16کیلوگرم یر سدانتیمتدر مریدع ()146psi
مورد یارگذاری قرار میگیرندد .فرکدانس یارگدذاری یدرای هدر
نمونه  1هرتز و دمای آزمایش  56درجه سانتیگدراد اسدت .در

شکل  :3نمودار استقامت مارشال

مجموع نمونهها تتت  8666سیکل یارگدذاری قدرار گرفتندد و
پس از آن عمق شیار یه وجود آمده در هر نمونده انددازهگیدری
میشود .میانگین سه نمونه یهعنوان عمق شیار هر ندوع مخلدوط
یه دست آمد.

 -6نتایج و تفسیر دادهها
 -1-6آزمایش مارشال
نتایج حاصل از آزمایش مارشال یرای تعیین اثر ندوع قیدر مدورد
ارزیایی قرار گرفدت و پارامترهدای مختلفدی ازجملده رواندی و
استقامت مارشال مخلدوط آسدفالتی یررسدی شدد .شدکل  3و 4

شکل  :4نمودار روانی

یرای مقایسه پارامترهای مذکور ترسیم شده است.

 -2-6آزمایش خزش دینامیکی و شیار جای چرخ

یا توجه شکل  3یا اضدافه شددن اندواع ندانو رس یدر اسدتقامت

آزمایش رزش دینامیکی یدرای انددازهگیدری مقاومدت مخلدوط

مارشددال افددزوده مددیشددود و علددت آن یهبددود در رددواص قیددر

آسفالتی در یرایر تغییر شکل (رسیدن یه ناحیه سوم) انجامشدده

اصال شده یا نانو رس یه دلیل یای یودن سطح ویژه ندانو ذرات

است .در نهایت رصوصیات واکنشی و عدد رواندی یده دسدت

و در نتیجه یهبود رواص مکانیکی مخلوط آسفالتی ییان کرد.
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آمده است.

دارند و نمونه شاهد در مقایسه یا نمونههای اصدال شدده دارای

یرای هر نوع مخلوط تتت هرکددام از تدنشهدای  366و 456

تغییر شکلهای یزرگتری در مرحله اول است .افزودن نانو رس

 Kpaسه نمونه( یرای هر مخلوط جمعا  0نمونده) یده وسدیلهی

یهعنوان اصال کننده یاعا میشود که تغییر شکلهای یرشی در

دستگاه متراکم کننده ژیراتوری آماده و قبل از آزمایش یه مددت

سیکلهای یایتری نسبت یه مخلوطهای معمولی اتفاق ییفتد.

 4ساعت در دمای  56درجه سانتیگراد قرارگرفتهاند .یدرای یده
دست آوردن عدد روانی هدر نمونده نتدایج حاصدل از آزمدایش
رزش دیندامیکی یدا اسدتفاده از روش  Gohو  [23] Youمدورد
یررسی قرار گرفت .درنهایت نتایج حاصدله یدهصدورت نمدودار
عدد روانی در دو سطح تنش و نمدودار کدرنش تجمعدی یدرای
نمونه شاهد و مخلوطهای آسدفالتی یدا  %0ندانو رس در سدطح
تنش 456

Kpa

در شکل های  0 ،5و  0نشان داده شده است.
شکل  :7نمودار کرنش تجمعی در سطح تنش Kpa 053

2000
15A

30B

30B

15A

1000
30B

15A

1500

500
0

4%

6%

2%

عدد روانی ( 366کیلو پاسگال )

2500

AC

شکل  :8نمودار مدول خزشی در سطح تنش Kpa 053

شکل  :5عدد روانی در سطح تنش  033کیلو پاسگال

همانگونه که از شکل  8پیداست مخلوطهای حداوی ندانو رس
5000

30B

15A

30B

15A

3000
2000

30B

15A

4000

1000
0

6%

4%

2%

عدد روانی ( 456کیلو پاسگال )

6000

دارای مدول رزش یایتری در سیکل یکسان نسبت یه مخلدوط
شاهد است که نشانگر تغییدر شدکلهدای پالسدتیک یزرگتدر در
مخلوط شاهد است .میتوان عنوان کدرد کده افدزودن ندانو رس
یاعا ایجاد مخلوط یا راصدیت تغییدر شدکل پالسدتیک کمتدر
نسبت یه مخلوطهای معمولی یاشد.
از آزمایش شیار چدرخ یدرای انددازهگیدری مقددار عمدق شدیار

AC

چددرخ اسددتفاده مددیشددود .یددرای آمددادهسددازی نمونددههددا یددرای
انجام آزمایش ،ایتدا از هر ندوع مخلدوط سده نمونده یده مددت

شکل  :6عدد روانی در سطح تنش  053کیلو پاسگال

 5ساعت در دمای  56درجه سانتیگراد قرار میگیرند.

یا توجه یه شکل های  0 ،5و  0نمونههای اصال شدده یدا ندانو

یا توجه یه شکل  9یدا افدزودن ندانو ذرات رس از عمدق شدیار

رس مقاومت یایتری در یرایر تغییر شکل نسبت یه نمونه شاهد

مخلوطهای کاسته میشود که روند این کداهش عمدق شدیار یدا
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-مخلوطهای آسفالتی یه شکل قایل توجهی یهبود پیدا می

مقاومت مخلوطهای آسفالتی در یرایدر تغییدر شدکل همداهنگی

کند و مقدار اصال کننده در این درصد یده مقددار یهینده

.رویی دارد

.ریلی نزدیک است
 درCloisite 15A  مخلوطهای اصال شده یا ندانو ذرات.5

6

 دارای عملکرد یهتدری اسدت وCloisite 30B مقایسه یا

5

دارد که دلیل آن را میتوان تفاوت در ویژگیهای فیزیکی

15A

30B

15A

2

30B

.عملکرد شیمیایی متفاوت در قیر میشود

3

15A

و نوع اصال کننده یکار رفته در آنها تلقی کرد که یاعا

4
30B

)عمق شیار (میلی متر

تأثیر ییشتری یر افزایش مقاومدت در یرایدر شدیار شددگی

1
AC

 مراجع-6

2%

4%

6%

 عمق شیار مخلوطهای آسفالتی:9 شکل
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 نتیجهگیری-5
 نانو رس یاعا افزایش چشمگیر درصد قیر یهینه میشود.1
 قیدر یهینده،یه گونهای که تنها یه ازای دو درصد نانو رس
. افزایش مییاید%695
 یه کارگیری نانو رس یهعنوان مداده افزودندی یده قیدر اثدر.2
قایلمالحظهای روی استتکام مارشدال و افدزایش رواندی
این نوع مخلوط ها نسبت یه مخلدوط هدای شداهد داشدته
0  که مقددار اسدتتکام مارشدال در نمونده جداوی،است
 درصدد افدزایش24 درصد نانورس نسبت مخلوط شاهد
 همچنین یا اضافه شدن این مداده یده قیدر.پیدا کرده است
مقدار قیر مورد نیاز یرای پوشش سنگدانهها افزایش قایدل
.مالحظهای دارد
 یا توجه یه نتایج حاصل از آزمدایش ردزش دیندامیکی و.3
شیار جای چرخ مقاومت مخلوطهای اصال شده یا ندانو
ذرات رس در یرایددر تغییددر شددکلهددای دائددم یددهطددور
-قایل مالحظهای افزایش پیدا میکند و مقدار تغییر شدکل
 مقدار.های ایستیک در مخلوطها نیز افزایش پیدا میکند
0 مقاومت در یرایدر تغییدر شدکل در نموندههدای حداوی
 درصدد106 ،درصد ندانو رس نسدبت یده نمونده شداهد
.افزایش پیدا کرده است
 یا توجه یه نتدایج آزمدایشهدای انجدام گرفتده مشدخص.4
 رفتدار%0 میشود یدا افدزایش اندواع ندانو ذرات رس تدا
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