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چکیــده -هــدف ایــن پژوهــش بررســی تاثیــر دو نــوع فیلــر آهکــی (پــودر ســنگ آهــک و آهــک هیدراتــه) بــر مقاومــت

مخلوط هــای آســفالتی بــه خصــوص در برابــر عریان شــدگی اســت .عریــان شــدگی یکــی از انــواع خرابی هــای مخلــوط آســفالتی
اســت کــه بــه دلیــل کاهــش چســبندگی بیــن قیــر و مصالــح ســنگی و جــدا شــدن آن هــا بــروز می کنــد .ایــن پدیــده در شــرایط

اســتفاده از ســنگدانه های اســیدی و سیلیســی کــه دارای بارالکتریکــی ســطحی منفــی اســت شــدید می شــود .در ایــن پژوهــش

مخلوطهــای آســفالتی بــا اســتفاده از مصالــح ســنگی معــادن شــرق و غــرب تهــران و بــا درصدهــای مختلــف فیلرآهکــی و آهــک
هیدراتــه تهیــه شــدند و طــرح اختــاط بهینــه آنهــا بــه روش مارشــال بــه دســت آمــد .ارزیابــی مقاومــت مخلوط هــای آســفالتی در

برابــر رطوبــت و یخبنــدان بــا اســتفاده از آزمایــش التمــن اصــاح شــده و آزمایــش مقاومــت فشــاری بــا مقایســه مقاومــت کششــی
غیــر مســتقیم و مقاومــت فشــاری نمونه هــا در شــرایط اشــباع و خشــک انجــام گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه بــا افــزودن حــدود 4
درصــد فیلــر آهکــی و مقادیــر  1تــا  1/5درصدآهــک هیدراتــه بــه ترکیــب ســنگدانه ها نســبت مقاومــت كششــي نمونه هــای اشــباع

بــه نمونه هــای خشــک افزايــش يافتــه و میــزان عریان شــدگی ســنگدانه ها در مخلــوط بــه شــکل چشــمگیری کاهــش مــی یابــد.

همچنیــن نتایــج نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش بیش تــر فیلــر آهکــی و آهــک هیدراتــه ،مقاومــت نمونه هــا در برابــر رطوبــت ،بــه
دلیــل سخت شــدن مخلــوط آســفالتی ،کاهــش می یابــد.

واژگان کلیدی :عریان شدگی ،فیلر آهکی ،آهک هیدراته ،مقاومت كششي غير مستقيم ،مقاومت فشاری

 -1مقدمه

عبــارت اســت از شکستهشــدن پیونــد بیــن ســطح مصالــح
ســنگی و قیــر [ .]2جــدا شــدن قیــر از ســنگدانهها موجــب
کاهــش مقاومــت و انســجام الیــه آســفالتی شــده کــه ایــن
امــر نیــز منجــر بــه از بیــن رفتــن الیههــای آســفالتی
میشــود .عریانشــدگی مصالــح ســنگی مخلوطهــای
آســفالتی نــه تنهــا خــود بــه عنــوان یــک خرابــی مســتقل
محســوب میشــود بلکــه میتوانــد مقدمــهای بــرای ایجــاد
خرابیهــای دیگــر از قبیــل ترکخوردگیهــای طولــی و

خرابیهــای ناشــی از رطوبــت شــامل عریانشــدگی
(کــه پــس از آن بــه شــنزدگی خواهــد شــد) از جملــه
خرابیهــای شــایع بــه ویــژه در نقــاط مرطــوب و تحــت
شــرایط یخبنــدان اســت کــه منجــر بــه کاهــش عمــر
روســازیهای کشــور میشــوند [ .]1عریانشــدگی
1
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عرضــی ،شــیارافتادگی مســیر چــرخ ،شــنزدگی ،ایجــاد
چالــه و ترکهــای پوســت سوســماری باشــد .حضــور
آب در روســازی اگــر بــا ســیکلهای یخبنــدان و ذوب
همــراه باشــد ،آثــار تخریبــی آن بیشــتر میشــود[.]3
علــت اصلــی عریانشــدگی بــه طــور کلــی بــه دو مکانیــزم
شکســت چســبندگی 1و شکســت پیوســتگی 2تفکیــک
میشــود .در غیــاب آب چســبندگی قیــر بــه مصالــح
ســنگی بــدون مشــکل اســت ،امــا در حضــور آب مصالــح
ســنگی تمایــل بیشــتری بــرای آغشــته شــدن بــا آب دارند،
پــس حضــور آب باعــث ضعیــف شــدن یــا از بیــن رفتــن
اتصــال قیــر -ســنگدان ه (چســبندگی) مــی شــود .کاهــش
پیوســتگی در اثــر نــرم شــدن قیــر در مخلــوط آســفالتی
اتفــاق میافتــد کــه در ایــن حالــت شکســت پیونــد میــان
اجــزاء مخلــوط آســفالتی از ســطح روســازی شــروع شــده
و باعــث جــدا شــدن ســنگدانهها از ســطح روســازی و
تشــدید نفــوذ آب بــه بدنــه روســازی شــود .در برخــی
مــوارد اثــر همزمــان ایــن دو مکانیــزم در روســازی منجــر
بــه بــروز عریــان شــدگی زود هنــگام در مخلوطهــای
آســفالتی میشــود [4و5و .]6شــرایط محیطــی ،نــوع و
کاربــرد مخلــوط آســفالتی ،مصالــح ســنگی نامرغــوب،
نــوع قیــر و ویســکوزیته زیــاد ،وجــود گــرد و غبــار
در ســطح ســنگدانهها ،عملیــات اجرائــی نامناســب و
تراکــم ناکافــی مخلــوط آســفالتی ،درصــد فضــای خالــی
زیــاد ،بارگــذاری شــدید ترافیکــی و ...بــر وقــوع پدیــده
عریانشــدگی تاثیرگــذار اســت [4و6و .]7بــا ایــن وجــود
اصلیتریــن عامــل وقــوع ایــن پدیــده ،ایجــاد فشــار آب
حفــرهای در مخلــوط آســفالتی اشــباع شــده در اثــر عبــور
بــار ترافیکــی ،و حضــور طوالنــی مــدت آب در الیــه
آســفالتی اســت [.]3
عریانشــدگی مخلوطهــای آســفالتی در اثــر رطوبــت را
میتــوان بــا انتخــاب مصالــح مرغــوب ،طــرح اختــاط
مناســب ،افزایــش ضخامــت الیــه آســفالتی ،اســتفاده از
افزودنیهــای ضــد عریانشــدگی ،اجــراء و نظــارت فنــی
دقیــق ،تراکــم مناســب و زهکشــی مطلــوب ،تــا حــد
زیــادی کنتــرل نمــوده و کاهــش داد .تاکنــون از برخــی
مــواد افزودنــی از قبیــل آهــک هیدراتــه ،ســولفور ،آنتــی
اکســیدانها ،مــواد ضــد عریانشــدگی مایــع ،الســتیک،

کربــن ســیاه و انــواع پلیمــر بــرای کاهــش عریانشــدگی
بــا موفقیــت اســتفاده شــده اســت [.]8

 -2عوامــل موثــر در بــروز پدیــده عریــان
شــدگی

مشــخصات مصالــح ســنگی و خــواص شــیمیایی و
فیزیکــی آن هــا از قبیــل جنــس مصالــح ،تخلخــل
ســنگدانهها ،قابلیــت جــذب آب و مشــخصات فیزیکــی
فیلــر و دانهبنــدی آن از عواملــی اســت کــه بــر حساســیت
رطوبتــی مخلوطهــای آســفالتی تاثیرگــذار اســت
[9و .]10ســنگدانههای سیلیســی (دارای بــار ســطحی
منفی-الکترونگاتیــو) کــه بــه ســنگدانههای آب دوســت
موســوماند ،بیشــتر از ســنگدانههای آهکــی (دارای بــار
ســطحی مثبــت -الکتروپزیتیــو) کــه بــه ســنگدانههای آب
گریــز موســوم-اند ،دچــار عریانشــدگی میشــوند [.]11
انتخــاب نــوع و میــزان قیــر بــا توجــه بــه شــرایط جــوی
منطقــه ،ترافیــک ،جنــس مصالــح ســنگی ،نــوع و ضخامــت
روســازی و نحــوه اجــرای آن صــورت میگیــرد .نــوع
منبــع قيــر ،فرآینــد پاالیــش ،ويســكوزيته قیــر ،ضخامــت
فیلــم قیــر و بســياري از خصوصيــات قيــر در حساســيت
عریانشــدگی مصالــح مؤثــر اســت امــا تاثیــر آنهــا نســبت
بــه نــوع ســنگدانه از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت.
بــرای ایجــاد بیشــترین تمــاس بیــن قیــر و ســطح مصالــح
ســنگی ،قیــر بایــد دارای ویســکوزیته مناســب باشــد تــا
بتوانــد ســطح ســنگدانه را بــه خوبــی بپوشــاند .توانایــی
قیــر ذوب شــده بــرای ایجــاد تمــاس بــا ســطح ســنگدانه،
قــدرت پوشــش مصالــح ســنگی نامیــده میشــود کــه بــه
ویســکوزیته قیــر وابســته اســت .هــر انــدازه ویســکوزیته
قیــر کمتــر باشــد قــدرت پوشــش آن بیشــتر خواهــد بــود
[ .]9از طــرف دیگــر هــر قــدر ويســكوزيته قيــر مــورد
اســتفاده (البتــه پــس از چســبیدن بــه ســطح ســنگدانهها نــه
قبــل از تمــاس قيــر بــا ســطح ســنگدانهها) بيشــتر باشــد
مخلــوط آســفالتی مقاومــت بيشــتري در مقابــل عريــان
شــدگی از خــود نشــان خواهــد داد [.]12
وجــود گــرد وغبــار روی ســنگدانهها ،فضــای خالــی
زیــاد مخلــوط آســفالتی ،ترکهــای اجرایــی و تراکــم
ناکافــی نیــز تاثیــر زیــادی بــر وقــوع پدیــده عریانشــدگی
دارنــد .بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه فيلــر بــه دو
طريــق «مکانيکــي» و «فيزيکــي – شــيميايي» باعــث بهبــود
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چســبندگي قیــر بــه ســنگدانهها ميســود .از لحــاظ
مکانيکــي فيلــر باعــث افزايــش ويســکوزيته قیــر شــده و
چســبندگي قيــر و ســنگدانه افزايــش مييابــد .از ســوي
ديگــر برخــي فيلرهــا در ســطح تمــاس قيــر بــا ســنگدانه
واکنشهــاي فيزيکــي  -شــيميايي ايجــاد مينماينــد؛ بــه
خصــوص وقتــي کــه فيلــر از جنــس مصالــح بــازي مثــل
پــودر ســنگ آهــک يــا پــودر آهــک هيدراتــه باشــد کــه
ايــن واکنــش شــديدتر و عميقتــر اســت [.]13

رس و کلســیم در آهــک ،تبــادل یونــی و واکنــش پوزوالنی
انجام میشــود [14و.]15
همچنیــن تصــور میشــود کــه آهک با اســید کربوکســیلیک
قیــر واکنــش شــدیدی انجــام داده و اســیدهای کمتــری بــه
وســیله ســنگدانه جــذب میشــود پــس چســبندگی بیــن
قیــر و ســطح ســنگدانه قویتــر میشــود .همچنیــن آهــک
خــواص شــیمیایی و قطبیــت ســطح ســنگدانه را تغییــر
داده و چســبندگی قویتــری بــا قیــر ایجــاد میکنــد [.]15
مطالعــات نشــان داده اســت کــه مقــدار آهــک هیدراتــه
مــورد نیــاز بــرای بهبــود عملکــرد مخلــوط آســفالتی در
برابــر رطوبــت بیــن حــدود  1تــا  2درصــد وزنــی مصالــح
ســنگی اســت ،برخــی از مخلوطهــا بــه مقــدار بیشــتری
(حــدود  2/5درصــد) آهــک برای دســتیابی بــه خصوصیت
مطلــوب نیــاز دارنــد .هرچــه مقــدار ریزدانــه در دانهبنــدی
مصالــح ســنگی بیشــتر باشــد بــه دلیــل افزایــش ســطح
مخصــوص ســنگدانهها ،بــه مقــدار بیشــتری آهــک بــرای
بهبــود مقاومــت مخلــوط آســفالتی نیــاز اســت [16و.]17
مطالعــات نشــان داده اســت که آب در ســطح ســنگدانه PH
باالیــی دارد و بــه همیــن دلیــل مــواد ضــد عریانشــدگی
مایــع کــه در ســطح میماننــد در آب بــا  PHبــاال محلــول
هســتند .آهــک هیدراتــه یــک اتصــال قــوی بیــن قیــر و
ســنگدانه ایجــاد میکنــد کــه در مقابــل عریانشــدگی در
همــه ســطوح  PHمقاومــت مــی کنــد [.]18

 -3مکانیزم کاهش حساسیت رطوبتی

از آنجــا کــه پديــده عريــان شــدگي بیشــتر بــه خاصيــت
چســبندگي بيــن قيــر و مصالــح ســنگي بســتگی دارد
پــس بــراي اصــاح و ترميــم ايــن خرابــي ،بايــد خــواص
چســبندگي قيــر و ســنگدانه بهبــود يابــد .بــرای بهبــود
بخشــیدن و محکمتــر شــدن اتصــاالت بیــن قیــر و مصالــح
ســنگی میتــوان از مــواد افزودنــی اســتفاده کــرد کــه بــه
صــورت فیلــر یــا مایــع مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
[ .]8امــروز افزودنیهــای زيــادي بــراي کاهــش حساســيت
رطوبتــی در مخلوطهــاي آســفالتي بــه کار ميرونــد کــه
آهــک هيدراتــه پرکاربردتریــن آنهاســت .همچنیــن آهــک
هیدراتــه بــه دلیــل اکســيد شــونده بــودن میتواند ســرعت
ســخت شــدن آســفالت را کاهــش دهــد .از دیگــر مــواد
افزودنــی بــرای کاهــش عریانشــدگی میتــوان از مــواد
افزودنــی مایــع (آمینهــا و دیآمینهــا) ،مــواد پلیمــری،
ســیمان و  ...نــام بــرد [.]1
در رابطــه بــا چرایــی و چگونگــی تاثیرگــذاری آهــک
بــر مخلــوط آســفالتی نظریــات مختلفــی وجــود دارد کــه
مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
 )1آهــک پیونــد بیــن کلســیم و ســیلیکات در ســنگدانهها
را بهبود میبخشــد.
 )2خاصیــت بــازی آهــک منجــر بــه چســبندگی بهتــر آن با
قیــر کــه خاصیت اســیدی دارد میشــود.
 )3در ســنگدانههایی پوشــیده شــده با رس ،بین ســیلیکات

 -4مصالح مصرفی در پژوهش

در ایــن پژوهــش از دو نــوع قیــر  60-70پاالیشــگاههای
تهــران و اصفهــان اســتفاده شــد .مصالــح ســنگی نیــز از
دو منطقــه شــرق و غــرب تهــران تهیــه شــدند .در تهیــه و
ســاخت مخلوطهــا از دو نــوع فیلــر شــامل فیلــر ســنگ
آهــک و آهــک هیدراتــه اســتفاده شــد کــه مشــخصات
آنهــا در جــداول  1و  2مالحظــه میشــود.
مشــخصات فیزیکــی و مکانیکــی قیرهــای مــورد اســتفاده
در ایــن پژوهــش نیــز در جــداول  3و  4مالحظــه میشــود.

جدول  – 1نتایج آزمایشات شیمیایی آهک هیدراته

درصد اکسید
سیلیسیم
()SiO2

آلومینیوم
()Al2O3

آهن
()Fe2O3

کلسیم
()CaO

منیزیم
()MgO

1/26

0/4

0/5

72/2

>0/01

79

سولفات ها
()SO3( )%

افت وزنی در
اثر حرارت
()L.O.I( )%

کربنات ها
()CO3( )%

0/67

24/75

3/82

ارزیابی تأثیر فیلرهای آهکی در کاهش آثار تخریبی رطوبت و...

رضا علی نسب و همکاران

جدول  – 2نتایج آزمایشات فیزیکی آهک هیدراته

اکسید کلسیم در
نمونه ()%

دی اکسید کربن
()%

اکسید کلسیم
هیدراته نشده
()%

رطوبت آزاد ()%

مانده روی الک
شماره )%( 30

مانده روی الک
شماره )%( 200

وزن مخصوص
()g/cm3

95/95

3/82

5/34

0/88

0/13

0/5

2/12

درجه نفوذ

نقطه نرمی ()C°

داکتیلیته ()cm

60

49

+100

درجه نفوذ
()0/1 mm

نقطه نرمی
()C°

داکتیلیته
()cm

60

49

150

جدول  – 3نتایج آزمایش قیر  60/70پاالیشگاه تهران

()0/1 mm

ویسکوزیته
سینماتیکی

افت وزنی ()%

()cSt

0/02

292

داکتیلیته بعد از
(TFO (cm
+100

ویسکوزیته بعد
از (TFO (cSt

درجه نفوذ بعد
از (TFO (mm

371

00/1
45

جدول  – 4نتایج آزمایش قیر  60/70پاالیشگاه اصفهان

ویسکوزیته
سینماتیکی
()cSt
310

درصد افت داکتیلیته بعد ویسکوزیته درجه نفوذ
وزنی ( )%از  TFO cmبعد از  TFOبعد از TFO
0/1 mm
cSt
0/02
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+100

384

41

بهبــود مقاومــت مخلــوط آســفالتی در برابــر رطوبــت ،دو
نــوع فیلــر شــامل فیلــر ســنگ آهــک و آهــک هیدراتــه
بــه عنــوان افزودنــی ضــد عریانشــدگی در ترکیــب
ســنگدانهها اســتفاده شــدند .ســپس مخلوطهایــی
بــا درصدهــای مختلــف فیلــر ســنگ آهــک ( 4 ،2و 6
درصــد) و آهــک هیدراتــه ( 1/5 ،1و  2درصــد) تهیــه
شدند.حساســیت رطوبتــی نمونههــای تهیــه شــده ،بــا
اســتفاده از آزمایشهــای کشــش غیــر مســتقیم و مقاومــت
فشــاری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه اینکــه نــوع و جنــس
مصالــح ســنگی تاثیــر زیــادی بــر پدیــده عریانشــدگی
دارد ،دو نــوع مصالــح پــر کاربــرد در عملیــات آســفالتی
در اســتان تهــران بــا جنــس متفــاوت انتخــاب شــد؛ و بــا
دو نــوع قیــر پاالیشــگاههای تهــران و اصفهــان مخلــوط
آســفالتی تهیــه و آزمایشهــای الزم روی آنهــا انجــام
شــد .ســپس بــا اســتفاده از روش مارشــال مقــدار قیــر
بهینــه بــرای نمونههــای آســفالتی بــه دســت آمــد .بــه ایــن
منظــور مصالــح ســنگی شــرق تهــران بــا قیــر پاالیشــگاه
تهــران و مصالــح ســنگی غــرب تهــران بــا قیــر پاالیشــگاه
اصفهــان مخلــوط شــدند .بــا توجــه بــه نتایــج مارشــال،
درصــد قیــر بهینــه بــرای مصالــح شــرق و غــرب تهــران
بــه ترتیــب  6و  6/2درصــد بــه دســت آمــد.
از آنجــا کــه هــر دو نــوع مصالــح ســنگی سیلیســی بــوده
و در مقابــل پدیــده عریانشــدگی مقــاوم نبودنــد بــرای

 -6نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم

آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم مطابــق بــا اســتاندارد
 283-AASHTO Tانجــام شــد کــه در شــکلهای  1و 2
نتایــج نمونههــای حــاوی آهــک هیدراتــه و فیلــر ســنگ
آهــک بــه ترتیــب در شــرایط خشــک و اشــباع مالحظــه
می شوند.
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همانگونــه کــه مالحظــه شــد بــا افــزودن نســبتهای
مختلــف آهــک هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهــک بــه نمونهها،
مقــدار  TSRابتــدا افزایــش مییابــد .امــا بــا اســتفاده بیــش
از  1/5درصــد آهــک هیدراتــه و  4درصــد فیلــر ســنگ
آهــک نتیجــه برعکس شــده و مقــدار  TSRکاهــش مییابد.
علــت ایــن امــر ســختی بیــش از حــد ماســتیک قیــر و فیلر
و مســتعد شــدن نمونههــا در برابــر تــرک خوردگــی اســت
کــه مقــدار  TSRبــرای ایــن مقادیــر آهــک هیدراتــه و فیلــر
ســنگ آهــک کاهــش مییابــد .بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش،
اســتفاده از آهــک هیدراتــه بــه میــزان بیــش از  1/5درصــد
وزن مصالــح ســنگی در مخلــوط و فیلــر ســنگ آهــک بــه
میــزان بیــش از  4درصــد وزن مصالــح ســنگی توصیــه
نمیشــود زیــرا عــاوه بــر اینکــه اســتفاده بیــش از حــد
از فیلرهــای آهکــی از نظــر اقتصــادی توجیهپذیــر نیســت،
از نظــر فنــی نیــز منجــر بــه افزایــش ســختی مخلوط شــده
و بــا کاهــش انعطافپذیــری مخلــوط ،کاهــش مقاومــت
در برابــر عریانشــدگی نیــز مشــاهده میشــود.
پــس نتیجــه اینگونــه شــد کــه افزایــش مقاومــت کششــی
نمونههــای اشــباع نیــز بــا افــزودن هــر دو فیلــر آهکــی
بیشــتر از افزایــش مقاومــت نمونههــای خشــک اســت.

شکل  1نتایج مقاومت کششی نمونه های خشک

شکل  2نتایج مقاومت کششی نمونه های اشباع شده

شــاخص  TSRمعیــاری از میــزان حساســیت رطوبتــی
نمونههــا اســت کــه از حاصــل تقســیم مقادیــر مقاومــت
کششــی نمونههــای اشــباع شــده بــر مقاومــت کششــی
نمونههــای خشــک بــه دســت میآیــد .شــاخص TSR
نمونههــای آســفالتی شــاهد و نمونههــای حــاوی مقادیــر
مختلــف فیلرهــای ســنگ آهــک و آهــک هیدراتــه در
شــکل  3آورده شــده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده در تمامــی مــوارد
مالحظــه شــد کــه نمونههــای تهیــه شــده بــا مصالــح
ســنگی غــرب تهــران نســبت بــه نمونههــای تهیــه شــده بــا
مصالــح ســنگی شــرق تهــران مقاومــت بهتــری در برابــر
رطوبــت از خــود نشــان دادهانــد.

شکل 3نتایج  TSRنمونههای حاوی درصدهای مختلف فیلر

شکل  4طریقه ساخت و شکست نمونهی آزمایش مقاومت فشاری
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آزمایــش مقاومــت فشــاری نیــز روی نمونههــای تهیــه
شــده بــا درصدهــای مختلــف فیلــر آهکــی انجــام شــد.
در ایــن آزمایــش نمونههــا بــه روش اســتاندارد ASTM
 D1074ســاخته شــدند .تراکــم نمونههــا بــا اعمــال فشــار
اســتاتیکی از دوطــرف نمونــه صــورت گرفــت و شکســت
نمونههــا بــه روش اســتاندارد  ASTM D1075و با ســرعت
بارگــذاری ( 0/05 mm/(min.mmارتفــاع نمونــه (mm/
 5/08 minبــرای نمونههــای بــا ارتفــاع  4اینــچ) صــورت
گرفــت .طریقــه اعمــال بــار بــای تراکــم نمونههــا و
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شکســت نمونههــا در شــکلهای  4و  5مشــاهده میشــود.
همچنیــن نتایــج آزمایــش مقاومــت فشــاری نمونههــای
خشــک و اشــباع بــه ترتیــب در شــکلهای  5و  6قابــل
مشــاهده اســت.

مصالح شرق
مصالح غرب

مقاومت فشاری نمونه های خشک ()N
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بــرای ارزیابــی حساســیت رطوبتــی در ایــن آزمایــش و
بــر اســاس اســتاندارد  ASTM D1075از شــاخص نســبت
مقاومــت فشــاری نمونههــای اشــباع بــه نمونههــای
خشــک (شــاخص مقاومــت باقیمانــده )1اســتفاده میشــود.
همانگونــه کــه در شــکل  7مشــاهده میشــود بــا افــزودن
آهــک هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهــک بــه مخلوطهــای
آســفالتی ایــن نســبت افزایــش یافتــه اســت .امــا نکتــه
قابــل توجــه در ایــن آزمایــش آن اســت کــه بــا افزایــش
مقادیــر آهــک هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهــک در مخلــوط
آســفالتی ،مقاومــت باقیمانــده بــه خصــوص در نمونههــای
 Aدر حــال افزایــش اســت .برخــاف آزمایــش کشــش
غیــر مســتقیم ایــن مقــدار بــه جــز در مــورد اســتفاده از
آهــک در نمونههــای  Bکاهــش نیافتــه اســت کــه ایــن
مســئله میتوانــد بــه دلیــل وجــود فشــار حفــرهای آب
در نمونههــای اشــباع شــده باشــد کــه موجــب افزایــش
مقاومــت فشــاری نمونههــا در شــرایط اشــباع میشــود
بــدون آنکــه مقاومــت نمونــه در برابــر حساســیت رطوبتــی
افزایــش یابــد.
بــا دقــت در نتایــج آزمایــش مقاومــت فشــاری میتــوان به
مزایــای فیلرهــای آهکــی پــی بــرد .نتایــج بــه دســت آمــده
نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس نشــریه
 ،234نســبت مقاومــت فشــاری اشــباع بــه مقاومت خشــک
نمونههــا نبایــد کمتــر از  75درصــد باشــد ،نمونههایــی
کــه بــدون فیلــر آهکــی تهیــه شــدهاند .در مقابــل پدیــده
عریانشــدگی مقــاوم نیســت امــا بــا اســتفاده از آهــک
هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهــک مقاومــت نمونههــا در برابــر
پدیــده عریانشــدگی افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.
نکتــه قابــل تأمــل در آن آزمایشهــا ایــن اســت کــه بــا
افــزودن ایــن فیلرهــا در ابتــدا مقاومــت نمونــه در برابــر
عریانشــدگی افزایــش قابلتوجهــی نشــان میدهــد امــا
بــا افزایــش مقادیــر آهــک هیدراتــه و فیلــر آهکــی بــه
ترتیــب بــه میــزان  2و  6درصــد افزایــش چندانــی حاصــل
نمیشــود .از نظــر اقتصــادی نیــز کاربــرد بیــش از  1یــا
 1/5درصــد آهــک هیدراتــه و بیــش از  4درصــد فیلــر
آهکــی در مخلــوط مقــرون بــه صرفــه نیســت.

شکل  5نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه های خشک

همانگونــه کــه در شــکلهای  5و  6مشــاهده میشــود
نتایــج آزمایــش مقاومــت فشــاری نشــان داد ،کــه در
بســیاری مــوارد مقاومــت فشــاری نمونههــای آســفالتی
حــاوی فیلرهــای ســنگ آهــک و آهــک هیدراتــه در
حالــت خشــک نســبت بــه نمونههــای شــاهد کمتــر
اســت .بــا بررســی مقاومــت فشــاری نمونههــای اشــباع
شــده (شــکل  )6میتــوان بــه مزایــای اســتفاده از فیلــر
آهکــی در مخلــوط آســفالتی پــی بــرد .نتایــج بــه دســت
آمــده نشــان میدهــد کــه بــا افــزودن فیلرهــای ســنگ
آهــک و آهــک هیدراتــه بــه مخلوطهــای آســفالتی،
مقاومــت فشــاری نمونههــای اشــباع در هــر دو مــورد
افزایــش یافتــه اســت کــه بیانگــر مزایــای کاربــرد آهــک
در مخلــوط آســفالتی و بهبــود مقاومــت مخلــوط آســفالتی
در برابــر رطوبــت اســت.
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تهران

 -8تحلیل نتایج

در شــکلهای  9و  10مقادیــر  TSRو  RSبــرای نمونههــای
تهیــه شــده بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند .همانگونــه
کــه مشــاهده میشــود رونــد تغییــرات هــر دو شــاخص
بــا هــم یکســان اســت امــا در مــواردی کــه از %2
آهــک هیدراتــه و  %4فیلــر آهکــی اســتفاده شــده اســت
مقادیــر  RSرونــد افزایشــی نشــان میدهنــد در صورتــی
کــه مقادیــر  TSRدر ایــن مقادیــر کاهــش یافتهانــد.

بــا مقایســه مقادیــر مقاومــت نمونههــای اشــباع بــه
نمونههــای خشــک ،مشــاهده میشــود کــه نســبت  TSRدر
مخلوطهــای حــاوی  2درصــد آهکهیدراتــه و  6درصــد
فیلــر ســنگ آهــک دچــار افــت شــده اســت؛ در صورتــی
کــه در آزمایــش مقاومــت فشــاری RS ،تنهــا بــرای اســتفاده
از  2درصــد آهــک هیدراتــه در مصالــح ســنگی غــرب
تهــران دچــار افــت شــده اســت .ایــن مســئله میتوانــد بــه
دلیــل بــه وجــود آمــدن فشــار آب حفــرهای در نمونههــای
اشــباع باشــد کــه بــا وجــود کاهــش مقاومــت کششــی
نمونههــا در شــرایط اشــباع ،مقاومــت فشــاری نمونههــا
اشــباع شــده افزایــش یافتــه و موجــب افزایــش پارامتــر
 RSشــده اســت .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
گرچــه آزمایــش مقاومــت فشــاری نیــز میتوانــد معیــاری
بــرای ارزیابــی پتانســیل حساســیت رطوبتــی مخلوطهــای
آســفالتی باشــد ا ّمــا آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم بــرای
ارزیابــی پتانســیل عریانشــدگی مخلوطهــای آســفالتی
نتایــج منطقیتــری بــه دســت میدهــد.
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 -9نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش کــه از دو نــوع مصالــح ســنگی تهیــه
شــده از کارخانههــای شــرق و غــرب تهــران و دو نــوع
قیــر پاالیشــگاههای تهــران و اصفهــان بــرای تهیــه مخلــوط
آســفالتی اســتفاده شــد نتایــج زیــر بــه دســت آمــد:
 -1بــا افــزودن جداگانــه درصدهــای مختلــف آهــک
هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهــک بــه نمونههــا ،پارامتــر TSR
حاصــل از آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم ابتــدا افزایــش
نشــان داد امــا بــا اســتفاده بیــش از  1/5درصــد آهــک
هیدراتــه و  4درصــد فیلــر ســنگ آهــک نتیجــه برعکــس
شــده و مقــدار  TSRکاهــش یافــت .بنابرایــن بــر اســاس
نتایــج آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم ،اســتفاده از آهــک
هیدراتــه بــه میــزان بیــش از  1/5درصــد وزن مصالــح
ســنگی و فیلــر ســنگ آهــک بــه میــزان بیــش از  4درصــد
وزن مصالــح ســنگی توصیــه نمیشــود ،زیــرا نهتنهــا
اســتفاده بیــش از حــد از فیلرهــای آهکــی از نظــر اقتصادی
توجیهپذیــر نیســت بلکــه موجــب سختشــدگی بیشــتر و
در نتیجــه افــت مقاومــت مخلــوط آســفالتی میشــود.
 -2بــر اســاس نتایــج آزمایــش مقاومــت فشــاری بــا
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افــزودن جداگانــه هــر دو فیلرســنگ آهــک و آهــک
هیدراتــه بــه مخلوطهــای آســفالتی ،هــم مقاومــت فشــاری
و هــم مقاومــت کششــی نمونههــای اشــباع شــده افزایــش
مییابــد ایــن امــر بیانگــر مزایــای کاربــرد آهــک در
مخلوطهــای آســفالتی و بهبــود مقاومــت مخلــوط در
برابــر رطوبــت اســت.
 -3بــا افــزودن مقادیــر آهــک هیدراتــه و فیلــر ســنگ آهک
بــه مخلــوط آســفالتی ،مقاومــت باقیمانــده در آزمایــش
مقاومــت فشــاری مرتــب در حــال افزایــش بــود ،برخــاف
آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم ،ایــن مقــدار بــه جــز در
مــورد اســتفاده از آهکهیدراتــه در نمونههــای تهیــه شــده
بــا مصالــح ســنگی غــرب تهــران کاهــش نیافتــه اســت .این
مســئله میتوانــد بــه دلیــل وجــود فشــارهای حفــرهای آب
در نمونههــای اشــباع شــده باشــد کــه موجــب افزایــش
مقاومــت فشــاری نمونههــا در شــرایط اشــباع میشــود.
 -4نتایــج آزمایــش مقاومــت فشــاری نیــز نشــان داد کــه
بــا افــزودن فیلــر ســنگ آهــک و آهــک هیدراتــه در ابتــدا
مقاومــت نمونههــا در برابــر عریانشــدگی را افزایــش
میدهــد امــا بــا افزایــش مقادیــر آهــک هیدراتــه و فیلــر
آهکــی بــه  2و  6درصــد در نمونههــای تهیــه شــده ،ایــن
افزایــش زیــاد نبــود .پــس شــاید اســتفاده بیــش از  1یــا
 1/5درصــد آهــک هیدراتــه و بیــش از  4درصــد فیلــر
آهکــی از نظــر اقتصــادی و فنــی مناســب نیســت.
 -5آهــک هیدراتــه نســبت بــه فیلــر ســنگ آهــک
ریزدانهتــر و دارای دانــه بنــدی یکنواختتــری بود،پــس
ســطح ویــژه آن نیــز بیشــتر از ســطح ویــژه فیلــر ســنگ
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بــه نتیجــه بهتــری دســت .یافــت.
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