بررسی خصوصیات بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی PET
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چکیده
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پلیمر ضایعاتی  PETبر عملکرد مخلوطهای آسفالتی حاوی قیر الستیکی PET ،با دو
اندازه مختلف و در مقادیر  8 ،6 ،4 ،2و  10درصد (بر اساس وزن قیر) به مخلوطهای آسفالتی افزوده شد .پس از تعیین
مقدار قیر بهینه مربوط به ترکیبهای مختلف ،مخلوطهای آسفالتی حاوی  ،PETتحت آزمایشهای استقامت و روانی
مارشال و کشش غیرمستقیم قرار گرفتند .همچنین ،آزمایش خزش دینامیکی با استفاده از دستگاه  ،UTM-10در سطح
تنش  300kPaو دمای  ، 40°Cبه منظور ارزیابی تغییر شکل ماندگار (شیار افتادگی) مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف
 ،PETبا دو اندازه به کار گرفته شد .نتایج نشان داد که اضافه کردن  PETبه مخلوطهای آسفالتی حاوی قیر الستیکی
باعث بهبود مقاومت مارشال و نسبت مارشال نسبت به نمونه شاهد شد ،بهطوری که بیشترین مقدار مقاومت و نسبت
مارشال مربوط به نمونههای حاوی  10درصد  PETشد .همچنین نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم نشان داد که اضافه
کردن  PETبه مقدار  2درصد باعث افزایش مقاومت کششی غیرمستقیم شد و با اضافه کردن مقادیر بیشتر PET

مقاومت کششی غیرمستقیم کاهش یافت .نتایج آزمایش خزش دینامیکی نشان داد که مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی
 PETرفتار متفاوتی در برابر بارگذاری دینامیکی دارند .افزودن  PETبه مخلوطهای آسفالتی باعث کاهش مقاومت
نسبت به تغییر شکل دائمی (شیار افتادگی) تحت بارگذاری دینامیکی شد ،بهطوریکه با افزایش مقدار  PETمقاومت
نسبت به تغییر شکل دائمی کاهش یافت .نتایج آزمایشات استقامت مارشال ،نسبت مارشال ،مقاومت کششی غیرمستقیم و
خزش دینامیکی نشان دادند که مخلوطهای آسفالتی حاوی  PETبا اندازه ذرات کوچکتر نسبت به مخلوطهای آسفالتی
حاوی  PETبا اندازه بزرگتر ،مقاومت بیشتری دارند.

واژههای کلیدی :مخلوط آسفالتی ،پلیمرضایعاتی  ،PETقیر الستیکی ،خزش دینامیکی

 -1مقدمه
در دو دهه اخیر ،تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه و

ایجاد تسهیالت حمل و نقل ایمنتر و کارآمدتر برای جابجایی

توسعهیافته با مسئله رقابت اقتصادی مواجه شدهاند .رقابت

و تحویل محصوالت منجر شده است ( Ahmadinia et al.,

اقتصادی موجب افزایش بیسابقهای در تولید کاال و همچنین

 .)2012برای این منظور از وسایل نقلیه بزرگتر که مقدار بار

محوری بیشتر و فشار باد الستیک باالتر دارند ،استفاده میشود.

همچنین قابلیت باالیی برای تخمین شیار افتادگی در الیههای

بنابراین ،تعداد این نوع وسایل نقلیه سنگین بهطور چشمگیری

آسفالتی دارد ( .)Baghaee Moghaddam et al., 2014نسبت

افزایش یافته است ( Ahmadinia et al., 2012; Baghaee

مارشال ( )MQبرابر است با نسبت استقامت مارشال به روانی،

;Moghaddam et al., 2014; Tayfur et al., 2007

 .)Baghaee Moghaddam et al., 2011افزایش تعداد
بارهای محوری بر راههای موجود ،موجب خرابی روسازیهای
آسفالتی زودتر از زمان انتظار میشود ( Baghaee
Moghaddam et al., 2014; Baghaee Moghaddam et
;al., 2011; Tortum et al., 2005; Tayfur et al., 2007
 .)Baghaee Moghaddam et al., 2014از طرف دیگر،

که معیار شناخته شدهای برای ارزیابی مقاومت مواد نسبت به
تنش برشی ،تغییر شکل دائمی و در نتیجه شیار افتادگی
میباشد .مقدار  MQباالتر نشاندهنده سختی بیشتر مخلوط و
در نتیجه نشاندهنده مقاومت بیشتر مخلوط آسفالتی نسبت به
تغییر شکل دائمی میباشد ( Baghaee Moghaddam et

 .)al.,2014; Tayfur et al., 2007یکی دیگر از ویژگیهای

افزایش تقاضا برای روسازیهای با کیفیت باالتر و عملکرد

مهم بتن آسفالتی ،مقاومت آن در برابر بارهای کششی و در

ضعیف بعضی مخلوطهای آسفالتی موجب شد تا محققان به

نتیجه تركخوردگی است .آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم

دنبال ارائه روشهای طراحی جدید برای بهبود عملکرد و

( )ITSنشاندهندهی مشخصات کششی مخلوط آسفالتی

افزایش عمر سرویسدهی مخلوطهای آسفالتی باشند

میباشد ،که میتوان آن را به خصوصیات تركخوردگی

(.)Ahmadinia et al., 2012
شکلهای مختلفی از خرابی در روسازی آسفالتی وجود

روسازی نسبت داد (.)Rashdul Islam et al., 2015
برای ساختن یک روسازی با دوامتر دو راه حل وجود دارد؛

دارد ،که هر کدام از این نوع خرابیها به علت خاصی از جمله

 )1ساخت یک روسازی با ضخامت بیشتر ،که هزینههای

طراحی و ساخت ضعیف مخلوط و همچنین شرایط آب و

ساخت را باال میبرد )2 .ساخت روسازیهای اصالحشده

هوایی به وجود میآیند .از جمله خرابیهای مهم رویههای

(  .)Baghaee Moghaddam et al., 2011یک روش متداول

آسفالتی میتوان به تركهای خستگی ،تغییر شکل ماندگار یا

برای بهبود عملکرد مخلوطهای آسفالتی ،استفاده از افزودنیها

شیار افتادگی ،آسیب رطوبتی و  ...اشاره کرد .شیار افتادگی در

میباشد .انواع مختلف الیافها و پلیمرها برای این منظور

اثر بارگذاری تکراری ،که باعث تجمع و افزایش تغییر شکل

استفاده میشوند ( Baghaee Moghaddam et al., 2012,

دائمی میباشد ،بهوجود میآید و همچنین از زهکشی عرضی

Baghaee Moghaddam et al., 2011; Modarres and
 .)Hamedi, 2014bدر سالهای اخیر ،استفاده از پلیمرها در

کاهش حجم هوا ،بهطوریکه تغییر حجم فقط با تغییر شکل

مخلوطهای آسفالتی بطور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده

آب ناشی از بارندگی نیز جلوگیری میکند .شیار افتادگی اولیه با
عمودی است ،رخ میدهد .اما ،شیار افتادگی ثانویه به دلیل تنش
برشی که با حرکت عمودی و جانبی مواد همراه است ،اتفاق
میافتد ( .)Mallick and El-Korchi, 2013برای ارزیابی
خصوصیات شیار افتادگی مخلوطهای آسفالتی ،آزمایشهای
مختلفی از جمله آزمایش ردچرخ ،2آزمایشات خزش استاتیکی
و دینامیکی
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( ; Baghaee Moghaddam et al., 2014

Baghaee Moghaddam et al., 2011; Tayfur et al.,
 ،)2007مقاومت مارشال ،)Tayfur et al., 2007( 4نسبت
مارشال (Baghaee Moghaddam et al., 2014, ( 5)MQ
Baghaee Moghaddam et al., 2011, Tayfur et al.,
 )2007, Hinislioglu and Agar, 2004و آزمایش کشش

غیرمستقیم
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( ;Baghaee Moghaddam et al., 2014

است (.)Lastra-Gonzalez et al., 2016; Xu et al., 2016
افزودن پلیمرها به قیر باعث بهبود خصوصیات سرویسدهی،
افزایش خاصیت االستیک و چسبندگی ،کاهش تغییر شکلهای
دائمی (در دماهای باال) و تركهای حرارتی و خستگی (در
دماهای پایین) میشود ( Xu et al., 2016; Gonzalez et al.,

 .)2012دلیل اصلی استفاده از اصالحکنندههای پلیمری در قیر،
گسترش و بیشتر کردن دمای سرویسدهی مخلوط آسفالتی یا
کاهش حساسیت آن نسبت به دما میباشد ( Modarres and

 .)Hamedi, 2014aاستفاده از پلیمرها باعث افزایش پیوستگی
قیر و همچنین باعث افزایش چسبندگی قیر با مصالح سنگی
میشود ( Ahmadinia et al., 2011; Vural Kok and

.)Colak, 2011; Ahmadinia et al., 2012

Baghaee Moghaddam et al., 2011; Tayfur et al.,
 )2007وجود دارد.

اگرچه استفاده از افزودنیهای بکر میتواند باعث بهبود

آزمایش خزش ارتباط بسیار خوبی با عمق شیار واقعی و

خصوصیات مخلوط آسفالتی شود اما در بسیاری از موارد

هزینههای ساخت را بسیار باال میبرد .بنابراین ،تحقیقات

بر روی خصوصیات مخلوط آسفالتی حاوی خرده الستیک

بسیاری بر روی مخلوطهای حاوی مواد ضایعاتی برای بهبود

ضایعاتی انجام شده است ،این تحقیقات نشان دادند که افزودن

خصوصیات مخلوط آسفالتی ،انجام شده است .استفاده مجدد از

الستیک ضایعاتی به قیر باعث بهبود خصوصیات مکانیکی قیر

مواد ضایعاتی باعث کاهش استفاده از مواد بکر و همچنین راه

میشود ( .)Xu et al., 2016; Gonzalez et al., 2010خرده

حلی برای دفع مواد ضایعاتی میباشد ( Modarres and

الستیک باعث افزایش ویسکوزیته قیر میشود و با افزایش مقدار
خرده الستیک ،ویسکوزیته قیر نیز افزایش مییابد .افزایش

;Hamedi, 2014a; Baghaee Moghaddam et al, 2012
Baghaee Moghaddam et al., 2014; Baghaee
;Moghaddam et al ., 2011; Ahmadinia et al., 2011
Ibrahim et al., 2015; Moreno et al., 2013; Kofteci,
2016; Modarres And Hamedi, 2014b; Fatemi And
.)Imaninasab, 2016

میشود ( .)Kim and Lee, 2015مطالعات قبلی نشان دادهاند

الستیکها و پالستیکهای ضایعاتی ( )PETاز جمله

که استفاده از قیرهای حاوی خرده الستیک ضایعاتی باعث بهبود

پلیمرهای ضایعاتی هستند که در مخلوطهای آسفالتی استفاده

خصوصیات مخلوط آسفالتی از جمله افزایش مقاومت به شیار

ویسکوزیته قیر باعث افزایش ضخامت قیر اطراف سنگدانهها
شده و در نتیجه باعث افزایش مقاومت مخلوطهای آسفالتی

شدهاند .در بین مواد ضایعاتی الستیکها و پلیمرهای بازیافتی

افتادگی ،کاهش تركهای حرارتی و انعکاسی ،کاهش خستگی و

بیشترین استفاده را داشتهاند ( Baghaee Moghaddam et al.,

میشود

 .)2012; Arabani et al., 2010; Xu et al., 2016زمانی که
مواد ضایعاتی پلیمری با سنگدانههای داغ مخلوط میشوند،
یک الیه نازك اطراف سنگدانه تشکیل میدهند که باعث
افزایش چسبندگی بین قیر و سنگدانه میشود .در این حالت
مقاومت مخلوط افزایش و درصد قیر کاهش مییابد .تفاوت
اصلی بین استفاده از الستیک و پالستیک در این است که؛
پالستیکهای ضایعاتی میتوانند پیوستگی بین سنگدانهها را
بهبود بخشند و باعث بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی شوند ،اما
الستیکها نیاز به فرایند جذب و واکنش دارند تا خصوصیات
قیر را بهبود بخشند و این فرایند برای پالستیکها نیاز نیست
( .)Lastra-Gonzalez et al., 2016االستومرها مانند الستیک
و  ،SBSمعموال برای گسترش بیشترین و کمترین دماهای
سرویسدهی قیر مورد استفاده قرار میگیرند .در حالی که
پالستومرها مانند  PETبرای دماهای سرویسدهی باال ،مناسب
هستند ( Ameri et al., 2013, Vural Kok and Colak,

 .)2011; Modarres and Hamedi, 2014bاستفاده از یک
اصالحکننده غالبا به سختی میتواند تمام مشکالت روسازی را
برطرف نماید .در نتیجه ،منطقی است که از دو یا چند افزودنی
برای اصالح مخلوطهای آسفالتی استفاده شود ،که باعث بهبود
خصوصیات بیشتری از مخلوط میشود (.)Xu et al., 2016

 -2مروری بر پیشینه تحقیق

همچنین

باعث

کاهش

هزینههای

نگهداری

( Rodriguez-Alloza et al., 2014; Vural Kok and
;Colak, 2011; Wang et al., 2013; Xiao et al., 2009
Gonzalez et al., 2010; Xu et al., 2016; Kim and Lee,
;2015; Lee, 2010; Xiao, 2006; Huang et al., 2002
Shen et al., 2006; Cong et al., 2013; Moreno et al.,
.)2012; Ching and Wing-gun, 2007

پالستیکهای ضایعاتی نیز مشکل دفع کردن دارند و عموما
دفن و یا سوزانده میشوند ،که هر دو روش برای محیطزیست
آسیب جدی بهشمار میآیند .یک روش ایمن برای دفع
پالستیکهای ضایعاتی استفاده از آنها در الیههای راه میباشد
( .)Ahmed, 1993در تحقیقی ،بقائیمقدم و همکارانش به
بررسی خصوصیات مخلوطهای آسفالتی ماستیک درشتدانه
( )SMAحاوی  PETبا مقادیر ،0/5 ،0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1
 0/9 ،0/8 ،0/7 ،0/6و  1درصد وزن مصالح سنگی پرداختند و
آزمایشات مارشال ،مقاومت کششی غیرمستقیم و همچنین
آزمایشات تغییر شکل دائمی تحت بارگذاری استاتیکی و
دینامیکی را انجام دادند .آنان نشان دادند که با افزایش مقدار
 ،PETمقاومت مارشال و مقاومت کششی غیرمستقیم کاهش
مییابند .همچنین نشان دادند که مخلوطهای حاوی  PETرفتار
متفاوتی در مقابل بارگذاری استاتیکی و دینامیکی از خود نشان
میدهند به طوریکه تحت بارگذاری استاتیکی ،با افزایش مقدار
 PETمقدار کرنش دائمی افزایش مییابد اما تحت بارگذاری
دینامیکی با افزایش مقدار  PETمقدار کرنش دائمی کاهش
مییابد ( .)Baghaee Moghaddam et al., 2014احمدینیا و

خرده الستیک حدود  50سال در صنعت روسازی مورد

همکارانش ،خصوصیات حجمی و مکانیکی مخلوط آسفالتی

استفاده قرار گرفته است ( .)Tang et al., 2016مطالعات زیادی

ماستیک درشتدانه ( )SMAحاوی  PETبا مقادیر ،6 ،4 ،2 ،0

 8و  10درصد وزن قیر را مورد آزمایش قرار دادند و مشاهده

در تمامی تنشها و دماها از نمونهی شاهد (بدون  )PETکمتر

کردند که اضافه کردن  ،PETبه میزان  6درصد وزن قیر

شده است ( .)Baghaee Moghaddam et al., 2014مدرس و

بیشترین مقاومت و نسبت مارشال را نتیجه میدهد

حامدی ،به بررسی سختی و خصوصیات خستگی مخلوطهای

( .)Ahmadinia et al., 2011در تحقیقی دیگر ،احمدینیا و

آسفالتی حاوی  PETبا مقادیر  8 ،6 ،4 ،2و  10درصد وزن

همکارانش ،آزمایشات رد چرخ ،آسیب رطوبتی و مدول

قیر پرداختند و همچنین آزمایشات  ITSو مدول برجهندگی را

برجهندگی را بر روی مخلوطهای آسفالتی ماستیک درشت دانه

برای در دو دمای  5و  20درجه سانتیگراد انجام دادند .آنان

( )SMAحاوی  PETبا مقادیر  8 ،6 ،4 ،2 ،0و  10درصد

نشان دادند که اضافه کردن  PETباعث بهبود خصوصیات

وزن قیر انجام دادند و نتایج آزمایش مدول برجهندگی نشان داد

خستگی مخلوهای آسفالتی میشود و مقادیر مدول برجهندگی

که ،اضافه کردن  PETتا مقدار  6درصد باعث افزایش مدول

برای مخلوطهای حاوی  PETدر محدوده مجاز میباشد و

برجهندگی تا  16درصد نسبت به نمونه کنترلی میشود .در

همچنین اضافه کردن  PETبه میزان  2درصد وزن قیر ،بیشترین

نتیجه ،اضافه کردن  PETبه مخلوط باعث سختتر شدن آن

مقاومت کششی و سختی را دارد ( Modarres and Hamedi,

میشود .نتایج آزمایش ردچرخ که نشان دهندهی مقاومت در

 .)2014a; Modarres and Heamedi, 2014bبر اساس

برابر شیار افتادگی است ،نشان داد که عمق شیار برای مخلوط

تحقیقات گذشته ،مطالعات نسبتا کمی روی تاثیر استفاده

حاوی  4درصد  PETاز مابقی درصدها کمتر میباشد .این

بطریهای پالستیکی ( )PETبر مخلوطهای آسفالتی حاوی قیر

درصد از  PETباعث کاهش عمق شیار تا  29درصد نسبت به

الستیکی انجام شده است و هنوز مطالعات کامل و همه جانبهای

مخلوط کنترلی میشود .با توجه به نتایج بدست آمده ،مخلوط

بر روی مخلوطهای آسفالتی حاوی این مواد به طور همزمان،

اصالح شده با  PETسختتر و در نتیجه نسبت به شیار افتادگی

انجام نشده است .در این پژوهش ،پلیمر ضایعاتی  ،PETبا

مقاومتر است .همچنین نتایج آزمایش ریزش قیر نشان داد که با

درصدهای مختلف و در دو اندازه ،به مخلوطهای آسفالتی با قیر

افزایش مقدار  ،PETمقدار ریزش قیر کاهش یافت

الستیکی اضافه شده است .در واقع هدف از این تحقیق ،بررسی

( .)Ahmadinia et al., 2012بقائیمقدم و همکارانش ،به

تاثیر استفاده همزمان این دو نوع پلیمر ضایعاتی و همچنین تاثیر

بررسی خصوصیات دینامیکی مخلوط آسفالتی ماستیک

اندازه  PETبر خصوصیات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی

درشتدانه ( )SMAحاوی  PETبا مقادیر ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0

میباشد.

 0/8و  1/0درصد وزن مصالح سنگی را با حداکثر اندازه ذرات
 2/36میلیمتر پرداختند و دریافتند که سختی ابتدا افزایش و
سپس کاهش مییابد .به طوریکه ،کمترین سختی مربوط به
Formatted: Line spacing: Multiple 1.1 li

بیشترین مقدار  ،PETیعنی  1/0درصد وزن قیر میباشد.
همچنین خصوصیات خستگی مخلوطهای حاوی  PETبطور
قابل مالحظهای نسبت به مخلوطهای کنترلی بهبود یافت

 -3مواد آزمایش و اختالط
 -1-3مشخصات مواد و مصالح مصرفی
در این تحقیق خرده الستیک ضایعاتی با قیر  60-70به
روش تر در آزمایشگاه شرکت عمران عایق شیمی مخلوط شد.

( .)Baghaee Moghaddam et al., 2012در مطالعهای دیگر،

جدول  ،1شرایط اختالط قیر مصرفی در آزمایشها را نشان

بقائیمقدم و همکارانش ،آزمایش خزش دینامیکی را بر روی

میدهد .مصالح سنگی در این پژوهش از شرکت نگین گستران

مخلوط آسفالتی ماستیک درشتدانه ( )SMAحاوی  PETبا

راه زندیگان ،تهیه شد .جنس مصالح سنگی استفاده شده ،آهکی

مقادیر  0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0و  1/0درصد وزن مصالح

دولومیتی است.

سنگی انجام دادند .آزمایش خزش دینامیکی را در دو تنش 300

مشخصات مصالح سنگی و وزن مخصوص و درصد جذب

و  400کیلو پاسکال و سه دمای  25 ،10و  40درجه

آب مصالح سنگی به ترتیب در جدول  2و جدول  3آورده شده

سانتیگراد انجام دادند و دریافتند که خصوصیات تغییر شکل

است .در این تحقیق دانهبندی شماره  4از آییننامه روسازی

دائمی مخلوطهای آسفالتی حاوی  PETبطور قابل مالحظهای
بهبود یافت .به طوریکه کرنش دائمی مخلوطهای حاوی PET

آسفالتی راههای ایران ،انتخاب گردید .شکل  1نشاندهنده
محدوده دانهبندی آییننامه و دانهبندی مخلوط مورد استفاده در

رفته در آزمایشها ،در جدول  4نشان داده شده است.

این مطالعه است .مشخصات پالستیک ضایعاتی ( )PETبهکار

جدول  .1مشخصات قیر مصرفی در آزمایشها
قیر پایه
60-70

مقدار خرده الستیک

اندازه ذرات خرده الستیک

دمای اختالط

سرعت اختالط

مدت زمان اختالط

ضایعاتی

ضایعاتی

()°C

()rpm

(دقیقه)

 6درصد وزن قیر

 2-0میکرون

180

1000

120

جدول  .2مشخصات مصالح سنگی مورداستفاده در تحقیق
نتایج آزمایش

مشخصه

روش آزمایش

ارزش ماسهای

AASHTO-T176

-

AASHTO-T96

27

درصد افت وزنی در مقابل سایش به روش
لوسآنجلس
درصد شکستگی مصالح سنگی روی الک شماره 4

ASTM-D5821

درشتدانه

ریزدانه
78
-

در یک جبهه

100

در دو جبهه

98

-

درصد سیلیس مصالح سنگی ()Sio2

-

ضریب نرمی ماسه

AASHTO-M6

-

3

درصد تورق

BS-812

20

-

درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم

AASHTO-T104

1/3

0/7

درصد اندود به قیر مصالح سنگی

ASTM-D1664

درصد دانههای پهن و دراز

ASTM-D4791

20

بیش از  95درصد
-

ندارد

جدول  .3وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگی
درصد جذب آب
مصالح سنگی مانده روی الک شماره 8
مصالح سنگی رد شده از الک شماره  8و مانده روی الک
200
مصالح سنگی رد شده از الک 200

وزن مخصوص()gr/cm3
ظاهری

حقیقی

0/8

2/71

2/65

1/2

2/73

2/65
2/660

-

جدول  .4مشخصات  PETبهکاررفته در آزمایشات
خصوصیات

استاندارد

مقدار

چگالی ()gr/cm3

ASTM-D792

1/35

جذب آب ()%

ASTM-D570

0/1

دمای ذوب (سانتیگراد)

-

250

جدول  .5اندازه ذرات  PETبهکاررفته در آزمایشات
Formatted Table

اندازه الک()mm

درصد عبوری()%

مشخصات ذرات  PETدرشت

( 2/36الک )#8

100

( 1/18الک )#16

5

مشخصات ذرات  PETریز
( 0/6الک )#30

100

( 0/3الک )#50

5

دانه بندی مصالح

حد پایین

حد باال

120
100

60
40

درصد عبوری ()%

80

20
0
100

10

1

0.1

0.01

اندازه الک ()mm
شکل  .1محدوده دانهبندی آییننامه و دانهبندی مخلوط مورداستفاده در مطالعه

شکل .2شکل ظاهری  PETبا دو اندازه مختلف

 -3-2طرح اختالط و آمادهسازی نمونهها
مقدار قیر بهینه برای نمونه شاهد بر اساس طرح اختالط

نتایج در محدوده مجاز آییننامه بود .نمونههای آسفالتی،

مارشال 6 ،درصد بهدست آمد .با توجه به مطالعات قبلی،

براساس روش مارشال با ارتفاع تقریبی  67میلیمتر و قطر

مخلوطهای حاوی  PETدارای مقدار قیر بهینه برابر با نمونه

 101/6میلیمتر در شرایط آزمایشگاهی ،طبق استاندارد

شاهد هستند ( ;Baghaee Moghaddam et al., 2014

 ASTM D1559ساخته شدند .نمونهها با استفاده از چکش

 .)ASTM D1559برای این منظور ،استقامت مارشال ،روانی

مارشال ،با  75ضربه به هر طرف نمونه ،با در نظر گرفتن شرایط

مارشال و درصد هوای نمونههای حاوی  PETتعیین شد و

ترافیک سنگین ،متراکم شدند .به منظور مطالعه تأثیر اندازه و

مقدار PET

بر مشخصات مهندسی و مشخصات حجمی

دائمی میباشد (.)Ameri et al., 2013

مخلوطهای آسفالتی PET ،در مقادیر  8 ،6 ،4 ،2و  10درصد
بر اساس وزن قیر ،در دو اندازه ریز (مانده روی الک  )#50و
درشت (مانده روی الک  )#16به نمونههای آسفالتی اضافه شد
و با نمونه شاهد مقایسه گشتند.
روشهای مختلفی برای ساخت مخلوطهای حاوی PET

وجود دارد PET .میتواند به قیر اضافه شده و سپس
سنگدانهها و قیر حاوی  ،PETبا هم مخلوط شوند که به روش
تر موسوم است .اما ،در روش خشک PET ،ابتدا با سنگدانه
مخلوط شده سپس قیر به سنگدانههای حاوی  PETافزوده
میشود ( .)Abtahi et al., 2010و روش دیگر ،افزودن PET
در حین اختالط قیر با سنگدانهها است ( Ahmadinia et al.,

 .)2011, Ahmadinia et al., 2012با توجه به نقطه ذوب
باالی ( PETحدوداً  250درجه سانتیگراد) اگر به روش تر،
ابتدا با قیر اختالط شود PET ،نمیتواند در مخلوط آسفالتی
همگن شود ( .)Modarres and Hamedi, 2014aدر نتیجه در
این تحقیق ،نمونههای حاوی  PETبه روش سوم ساخته شدند؛
بهطوریکه ابتدا قیر و سنگدانهها به مدت  5دقیقه با هم
اختالط شدند سپس  PETاضافه گردید و به مدت  2دقیقه
عمل اختالط ادامه یافت تا  PETو سنگدانهها بهطور کامل به
قیر آغشته شدند ( Ahmadinia et al., 2011, Ahmadinia et

.)al., 2012

 -4-2آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم ()ITS
یکی از ویژگیهای مهم بتن آسفالتی ،مقاومت آن در برابر
بارهای کششی و در نتیجه تركخوردگی است .مقاومت کششی
بتن آسفالتی از طریق آزمایش کشش غیرمسقیم تعیین میشود.
روش استاندارد  ASTM-D6931برای ارزیابی مقاومت کششی
غیرمستقیم مخلوطهای آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت .این
آزمایش در دمای  25°Cو با جک مارشال که دارای سرعت
 50/8mm/minبود ،صورت گرفت .مقدار فضای خالی
نمونههای آسفالتی در این آزمایش 7±0/5 ،درصد بود .معادله
 1برای محاسبه مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم نمونهها،
استفاده
میشود:
2000 P
πtD

()1

= St

که در آن :St ،مقاومت کششی( :P ،)kPaحداکثر بار
اعمالی( :t ،)Nارتفاع نمونه( )mmو  :Dقطر نمونه( )mmاست.

 -4-3آزمایش خزش دینامیکی (شیار افتادگی)
آزمونهای آزمایشگاهی مختلفی همچون خزش استاتیکی،
خزش دینامیکی ،ردچرخ و آزمایشهای کشش غیرمستقیم ،برای

 -4شرح آزمایشهای انجام شده
برای بررسی تأثیر مقدار و اندازه  ،PETبر خصوصیات
مکانیکی مخلوطهای آسفالتی ،از آزمایشهای استقامت و روانی
مارشال ،کشش غیرمستقیم و آزمایش خزش دینامیکی (جهت
بررسی پتانسیل شیار افتادگی مخلوطها) ،استفاده شد.
آزمایشهای انجام شده به شرح زیر است:

 -4-1آزمایش استقامت و روانی مارشال
آزمایش استقامت و روانی مارشال بر روی نمونه شاهد و
نمونههای دارای درصدهای مختلف  ،PETطبق استاندارد
 ASTM D1559انجام شد .عالوه بر این ،نسبت مارشال
(( )MQنسبت استقامت ( )Kgبه روانی مارشال ( ))mmنیز
روی نمونه های مختلف محاسبه شد .نسبت مارشال باالتر نشان
دهنده مقاومت بهتر در برابر تنش برشی و تغییر شکلهای

ارزیابی پتانسیل تغییر شکل دائمی مخلوطهای آسفالتی ،استفاده
میشود .در میان روشهای ارزیابی پتانسیل تغییر شکل دائمی
مخلوطهای آسفالتی ،آزمایش خزش دینامیکی ،یکی از بهترین
روشها است .براساس گزارش  ،NCHRPدر میان آزمونهای
آزمایشگاهی بررسی شده ،آزمایش خزش دینامیکی همبستگی
بسیار خوبی با عمق شیار اندازهگیری شده دارد و دارای ظرفیت
باالیی ،در تخمین پتانسیل شیار افتادگی الیههای آسفالت،
میباشد .آزمایش خزش دینامیکی ،به عنوان یک روش
آزمایشگاهی ،برای ارزیابی مقاومت مخلوطهای آسفالتی اصالح
شده و اصالح نشده ،در برابر تغییر شکل دائمی ،مناسب است
(.)Khodaii and Mehrara, 2009
نمودار کرنش عمودی به ازای تعداد بار اعمالی ،که نمونه
آن در شکل  ،3نشان داده شده است ،مهمترین خروجی آزمایش
خزش دینامیکی است که به منحنی خزش موسوم است .منحنی
خزش به سه ناحیه تقسیم میشود .در ناحیه اول ،نرخ کرنش

کاهش مییابد و تغییر شکل در این مرحله ،بهطور عمده به

جزئی در ابعاد نمونه ،آزمایش در حالت تنش ثابت انجام شد.

صورت تغییر حجم (تراکم) است .در ناحیه دوم ،نرخ کرنش

عالوه بر این ،یک فرآیند پیش بارگذاری به مدت  10دقیقه،

ثابت است و در این مرحله ،تغییر شکل به صورت تغییر حجم

که شامل یک تنش استاتیکی به بزرگی  10درصد تنش

و تغییر شکل برشی است .در ناحیه سوم ،نرخ کرنش تا ایجاد

دینامیکی بود ،قبل از شروع آزمایش خزش دینامیکی اعمال شد.

شکست افزایش مییابد ،این مرحله شامل تغییر شکل پالستیک

فرآیند پیش بارگذاری قبل از خزش دینامیکی تضمین میکند که

(برشی) بدون تغییر حجم است (.)Uzarowski, 2006

سطوح نمونه و صفحات بارگذاری به طور کامل در تماس با

در این تحقیق ،برای ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالتی

یکدیگر قرار گرفتهاند و قسمتهای آزاد در سطوح نمونه،

در برابر شیار افتادگی ،آزمایش خزش دینامیکی با استفاده از

حرکات تغییر شکلی خود را انجام دادهاند .همچنین ،طبق

دستگاه  7UTM-10ساخت کشور آلمان ،به منظور اعمال بار

مطالعات انجام شده در گذشته ،برای اطمینان از اینکه دمای

محوری تکرار شونده بر روی نمونههای آسفالتی ،با اندازهگیری

نمونه به دمای آزمایش رسیده باشد ،تمامی نمونهها به مدت

تغییر شکلهای عمودی ،استفاده شد .در این دستگاه ،برای

حداقل دو ساعت قبل از شروع آزمایش ،در داخل محفظه هم

کنترل دمای محیط نمونههای آزمایش ،سیستم بارگذاری داخل

دمای آزمایش (محفظه دستگاه  )UTMقرار گرفتند ( Khodaii

یک محفظه محیطی قرارگرفته است .دادههای ورودی در این

.)and Mehrara, 2009; Katman et al., 2015

دستگاه ،شامل ابعاد نمونه (قطر و ارتفاع) ،پیش بارگذاری ،مقدار
تنش تماسی ،تنش انحرافی ،فرکانس اعمال تنش ،تعداد سیکل
بارگذاری و دمای محیط است ،که توسط یک نرمافزار کنترل
میشوند.

 -5نتایج و بحث
 -5-1نتایج آزمایش مارشال
شکل  4نتایج آزمایش استقامت مارشال مربوط به مخلوط-
های آسفالتی حاوی مقادیر مختلف  PETدر دو اندازه را نشان
می دهد .نتایج از آزمایش سه نمونه برای هر ترکیب و میانگین-
گیری از آنها بدست آمده است .مطابق نتایج حاصل ،استقامت
مارشال مخلوطهای آسفالتی حاوی  ،PETبا افزایش مقدار
 ،PETافزایش مییابد .همچنین مخلوطهای حاوی  PETبا
اندازه ذرات کوچکتر مقاومت بیشتری نسبت به مخلوطهای
حاوی  PETبا اندازه ذرات درشتتر دارند و بیشترین مقدار
استقامت ( )1774/72kgمتعلق به مخلوط آسفالتی حاوی 10
درصد  PETاست.

شکل  .3نمودار کرنش حاصل از آزمایش خزش دینامیکی

 PETبا اندازه ذرات کوچکتر سطح مخصوص بیشتری دارد
و با توجه به زمان اختالط  PETبا مخلوط آسفالتی و همگن

آزمایش خزش دینامیکی طبق استاندارد EN 12697-25

بودن آن در مخلوط ،بیشتر به چسبندگی قیر و مصالح سنگی

انجام شد ( .)Al Nageim et al.,2012رفتار نمونهها ،تحت

کمک و از گسترش تركها جلوگیری میکند .همچنین ،با

شرایط آزمایش که در جدول  6ارائه شده است ،مورد ارزیابی

افزایش پیوستگی مصالح سنگی ،سختی مخلوط آسفالتی را

قرار گرفت .سطوح تنش پایین در آزمایش خزش دینامیکی

افزایش داده و در نتیجه استقامت مارشال و مقاومت مخلوط را

نمیتواند رفتار واقعی مخلوطهای آسفالتی ،به خصوص

افزایش میدهد.

مخلوطهای اصالح شده ،را نشان دهد ( Khodaii and

شکل  5نشاندهنده نتایج بدست آمده برای نسبت مارشال

 .)Mehrara, 2009به همین دلیل ،در این مطالعه سطح

( ،)MQبرای هر دو اندازه میباشد .استفاده از  PETدر مخلوط،

تنش  300kPaبرای ارزیابی نمونهها در نظر گرفته شد.

موجب افزایش مقدار نسبت مارشال شده و با افزایش مقدار

همچنین ،به منظور از بین بردن تاثیرات احتمالی تفاوتهای

 ،PETنسبت مارشال نیز افزایش مییابد .مخلوطهای

جدول  .6شرایط آزمایش خزش دینامیکی
تنش

فرکانس

زمان بارگذاری

زمان استراحت

تعداد بار

دمای آزمایش
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()kPa
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10100
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و بهترین نتیجه برای مخلوطهای حاوی  10درصد PET

حاوی  PETبا اندازه کوچکتر MQ ،بیشتری نسبت به
مخلوطهای حاوی  PETبا اندازه ذرات بزرگتر دارند .نتایج

بدست آمده است .اضافه کردن  PETبه مخلوطهای آسفالتی

نشان میدهد که ،استفاده از  PETدر مخلوطهای آسفالتی

باعث افزایش پیوستگی بین سنگدانهها میشود .این امر موجب

حاوی قیر الستیکی ،باعث افزایش نسبت مارشال میشود و این

افزایش سختی و در نهایت افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی

نشان دهنده افزایش مقاومت ،در برابر تنش برشی و تغییر شکل

میشود.

دائمی مخلوطهای آسفالتی حاوی این دو پلیمر ضایعاتی است
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 -5-2نتایج و تحلیل آزمایش کشش غیرمستقیم ()ITS
متوسط مقادیر مقاومت کششی مربوط به دو اندازه مختلف ،در
شکل  6آورده شده است .مشاهده میشود که مقاومت کششی
مخلوطهای آسفالتی با افزودن  PETبا هر دو اندازه ابتدا
افزایش و سپس کاهش مییابد .بیشترین مقاومت کششی

غیرمستقیم مربوط به نمونههای حاوی  2درصد  PETاست ،که
مشابه با تحقیقات گذشته ()Modarres and Hamedi, 2014a
میباشد .در مقادیر باالتر  ،PETبه قیر بیشتری برای پوشش
 PETنیاز است و با توجه به ثابت بودن مقدار قیر بهینه برای
تمامی مخلوطها ،افزایش مقدار  PETباعث کاهش ضخامت قیر

اطراف سنگدانهها و در نهایت باعث کاهش مقاومت کششی

ذرات  PETسطح موثر آنها بیشتر میشود و برای پوشش آنها

مخلوط میشود .با توجه به شکل  6مشاهده میشود که مقدار

نیاز به قیر بیشتری است .اما این اختالف ،جزئی و قابل

مقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی حاوی  PETبا اندازه

چشمپوشی میباشد .از طرف دیگر ذرات کوچکتر بهتر در

کوچکتر نسبت به مخلوطهای آسفالتی حاوی  PETبا اندازه

مخلوط پخش و همگن میشوند و بهتر میتوانند به مقاومت

بزرگتر ،بیشتر است .با توجه به این که با کوچک شدن اندازه

مخلوط آسفالتی کمک کنند.
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 -5-3آزمایش خزش دینامیکی (شیار افتادگی)
این آزمایش طبق استاندارد  EN 12697-25در سطح تنش
 ،300kPaدمای  40 °Cو فرکانس  0/5هرتز برای مقادیر
مختلف و هر دو اندازه  PETانجام شد .با استفاده از نمودارهای
کرنش بر حسب تعداد سیکل بارگذاری ،مقاومت مخلوطهای
حاوی مقادیر مختلف  PETمورد ارزیابی قرار گرفتند.
شکلهای  7و  ،8نمودارهای کرنش ماندگار مربوط به نمونه
شاهد و نمونههای حاوی درصدهای مختلف  PETبا دو اندازه

که ،چون اندازه دانههای مخلوطهای آسفالتی ماستیک
درشتدانه ( )SMAنسبت به بتن آسفالتی گرم بزرگتر است و
ریزدانه کمتری دارد PET ،بهتر میتواند به پیوستگی سنگدانهها
کمک کند .در نتیجه میتوان گفت که دانهبندی مخلوطهای
آسفالتی حاوی  PETدلیل این تناقض باشد .اما ،مقاومت در
برابر تغییر شکل دائمی مخلوطهای حاوی  PETبا اندازه
کوچکتر نسبت به مخلوطهای حاوی  PETبا اندازه بزرگتر،
برای هرکدام از درصدها ،بیشتر است .برای مثال ،در شکل 9

را نشان میدهند .با توجه به نتایج ،مقاومت در برابر تغییر شکل

نمودار خزش مربوط به مخلوطهای حاوی  10درصد PET

دائمی نمونههای حاوی  PETنسبت به نمونه شاهد کمتر

برای هر دو اندازه آورده شده است .همانگونه که مشاهده

میباشد ،این روند برای هر دو اندازه از  PETمشابه میباشد.
نتایج به دست آمده از آزمایش خزش دینامیکی با نتایج حاصل

میشود ،نمونههای حاوی  PETبا اندازه کوچکتر ،مقاومت
بیشتری در مقابل تغییر شکل دائمی دارند PET.با اندازه ذرات

از تحقیق قبلی ( )Earnest, 2015که  PETرا به صورت

کوچکتر شکل هندسی تقریبا ثابتی دارد و همه ذرات به

خشک به بتن آسفالتی گرم اضافه کرد مشابه است .اما ،با نتایج

صورت تخت میباشند .اما ،ذرات بزرگتر شکل هندسی

حاصل از برخی از مطالعات ( Baghaee Moghaddam et

نامنظمی دارند ،به طوریکه حالت لولهشدگی و نفوذپذیر دارند.

 )al.,a 2014; Baghaee Moghaddam et al.,b 2014که

این اختالف باعث میشود که در زمان بارگذاری دینامیکی،

 PETرا به صورت خشک به مخلوطهای آسفالتی ماستیک

کرنش بازگشتپذیر کمتری داشته باشند و تغییر شکل دائمی

درشتدانه ( )SMAاضافه کردهاند متناقض است .میتوان گفت

بیشتری از خود نشان دهند.
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شکل شکل ،10تغییرات کرنشنهایی برای مخلوطهای حاوی

براساس این نمودار میتوان نمودار تغییرات سختیخزشی را

مقادیر مختلف  PETرا نشان میدهد .اضافه کردن  PETبه

ترسیم نمود .شکل  ،11تغییرات سختیخزشی برای نمونههای

مخلوطهای آسفالتی باعث افزایش کرنشنهایی و در نتیجه

حاوی مقادیر مختلف  PETرا نشان میدهد .همانگونه که

باعث کاهش مقاومت نسبت به تغییر شکل دائمی میشود.

مالحظه میشود ،افزودن  PETباعث کاهش سختیخزشی شده

که مالحظه میشود ،با افزایش مقدار  PETنسبت مارشال

است .همچنین مخلوطهای آسفالتی حاوی  PETبا اندازه ذرات
کوچکتر ،سختیخزشی بیشتری دارند .سختیخزشی و نسبت

افزایش اما سختیخزشی کاهش پیدا میکند .این موضوع بیانگر

مارشال هر دو پارامتری برای بررسی مقاومت به تغییر شکل

این است که نسبت مارشال نمی تواند معیار خوبی برای بیان

دائمی میباشند .شکل  12این دو پارامتر را برای مخلوطهای

مقاومت در برابر تغییر شکل باشد.

آسفالتی حاوی مقادیر مختلف  PETمقایسه میکند .همانگونه
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 -6نتیجهگیری
براساس آزمایشهای انجام شده بر روی تأثیر اضافه کردن
 PETبا دو اندازه مختلف به مخلوطهای آسفالتی حاوی قیر
الستیکی ،نتایج زیر حاصل شد:
-1اضافه کردن  PETبه مخلوطهای آسفالتی حاوی قیر
الستیکی موجب افزایش استقامت و نسبت مارشال شد ،به
طوریکه بیشترین مقاومت و نسبت مارشال مربوط به
نمونههای حاوی  10درصد  PETمیباشد PET .باعث
ایجاد پیوستگی بین مصالح سنگی شده و در نتیجه مقاومت
فشاری مخلوط آسفالتی را افزایش میدهد.

نتیجه گرفت که مخلوطهای آسفالتی حاوی  ،PETرفتار
متفاوتی در برابر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی دارند.
عالوه بر این ،نتایج  MQنمیتواند نشاندهنده مقاومت به
تغییر شکل دائمی مخلوطهای آسفالتی باشد.
-7با مقایسه نتایج آزمایش خزش حاصل از این تحقیق و
مطالعات گذشته میتوان گفت که دانهبندی مخلوط آسفالتی
حاوی  PETبر نتایج آزمایش خزش دینامیکی تأثیرگذار
است.

 -7پینوشتها
1- Polyethylene Terephthalate
2- Wheel Track
3- Static and Dynamic Creep tests
4- Marshall Test
5- Marshall Quotient
6- Indirect Tensile Strength
7- Universal Testing Machine

 PET-2با افزایش چسبندگی بین قیر و سنگدانه باعث افزایش
مقاومت کششی مخلوط آسفالتی شد .مخلوطهای حاوی 2
درصد  PETبیشترین مقاومت کششی را داشتند .میتوان
گفت مقادیر بیشتر  PETباعث کاهش ضخامت الیه قیری
اطراف سنگدانه میشود و در نتیجه با افزایش مقدار PET

مقاومت کششی مخلوط آسفالتی کاهش مییابد.
-3منحنیهای خزش نشان دادند ،اضافه کردن  PETبه بتن
آسفالتی گرم باعث کاهش مقاومت نسبت به تغییر شکل
دائمی تحت بارگذاری دینامیکی میشود.
-4با توجه به این که  PETویسکوزیته قیر را افزایش میدهد،
 PETبا اندازه ذرات کوچکتر سطح ویژه بیشتری نسبت
به ذرات بزرگتر دارد ،در نتیجه مخلوطهای حاوی ذرات
کوچکتر  PETویسکوزیته بیشتری دارند .افزایش
ویسکوزیته موجب افزایش ضخامت قیر در اطراف
سنگدانهها میشود که در نتیجه باعث افزایش مقاومت
نسبت به تغییر شکل دائمی (شیار افتادگی) مخلوطهای
آسفالتی حاوی  PETبا اندازه ذرات کوچکتر میشود.
-5نتایج آزمایشات استقامت مارشال ،نسبت مارشال و مقاومت
کششی غیرمستقیم نشان دادند که مخلوطهای آسفالتی
حاوی  PETعملکرد خوبی در مقابل بارگذاری استاتیکی
دارند .در نتیجه میتوان از این ماده ضایعاتی در محلهایی
مانند پارکینگها ،ایستگاههای اخذ عوارض و ...
که بارگذاری استاتیکی دارند استفاده کرد.
-6با توجه به نتایج آزمایشات استقامت مارشال و نسبت مارشال
که بارگذاری استاتیکی دارند و همچنین نتایج آزمایش
خزش دینامیکی که در این تحقیق انجام گرفت ،میتوان
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ABSTRACT

In this research the effects of waste polymer of PET on the performance of asphaltic mixtures
containing rubber asphalt are investigated. To this end, two different sizes of waste PET
particles were added into an asphalt concrete at different percentages of 2, 4, 6, 8 and 10%
(by the weight of asphalt binder). After determination of the optimum binder content of each
mixture, they were subjected to different tests of Marshall Stability, indirect tensile strength
and dynamic creep tests. Dynamic creep tests were conducted using UTM-10 under 300kPa
and temperature of 40°C for evaluating the permanent deformation behavior of the mixtures
containing different percentages of PET. The results showed that the addition of PET into the
asphaltic mixtures containing rubber asphalt resulted in the improvement of Marshall
Stability and Marshall Quotient compared with the control mixture without PET, with the
highest stability was obtained for the mixtures containing 10% of PET. The indirect tensile
strength tests results showed that, for both sizes, the highest indirect tensile strength was
obtained by the addition of 2% of PET, beyond which the indirect tensile strength decreased
with increasing PET content. The dynamic creep test results showed that the mixtures
containing PET have a different behavior under dynamic loading compared with that under
static loading. It was found that the addition of PET results in the reduction of resistance
against permanent deformation under dynamic loading, such that, the resistance decreased
with increasing PET content. The Marshall stability, indirect tensile and dynamic creep tests
results showed that the mixtures containing finer PET particles have a higher resistance than
those containing coarser particles.
Keywords: Asphalt Concrete, Waste Polymer Ofof PET, Rubber Asphalt, Dynamic Creep
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