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چکیده
عملکرد موفقیت آمیز میکروسرفیسینگ در پروژه های ترمیم و نگهداری روسازی باعث ترغیب روز افزون به آن شده است.
این آسفالت حفاظتی به دلیل اختالط سرد و مصرف کم مصالح نسبت به سایر مخلوطهای آسفالتی دارای مزایای زیست محیطی
بسیار بیشتر و در عین حال هزینهی کمتر است .همچنین به خاطر دوام باال از عمر مفید مناسبی نیز برخوردار می باشد .این الیه
ی حفاظتی گرچه به علت ضخامت بسیار کم دارای قابلیت باربری نمی باشد ،اما برای روسازی هایی که از نظر سازه ای و یا
تحمل بار ترافیکی مشکلی ندارند؛ می تواند به عنوان جایگزین مناسبِ روکش آسفالت ،مورد استفاده قرار بگیرد .در این مقاله
پس از مروری کوتاه بر مخلوط میکروسرفیسینگ و ارائه ی خصوصیات فنی و کاربردی آن ،به بررسی امکان استفاده از مواد
بازیافتی خرده آسفالت و خرده الستیک در این مخلوط ،براساس مطالعات انجام گرفته تاکنون پرداخته می شود .با بررسی این
مطالعات نتیجه می شود که استفاده از این مواد بازیافتی می تواند باعث بهبود در ویژگیهای فنی به ویژه کندروانی مخلوط
گردد و توسعه ی عملکرد میکروسرفیسینگ را نیز به دنبال داشته باشد .همچنین در سالهای اخیر گرایش به سمت استفاده از
مخلوط های جدید میکروسرفیسینگ حاوی مواد بازیافتی وجود دارد که البته نیاز به تحقیقات بیشتری برای بررسی ویژگیهای
آزمایشگاهی آنها مطابق با آیین نامههای مربوط می باشد.

واژههای کلیدی :ميکروسرفيسينگ ،محيط زیست ،بازیافت سرد درجا ،خرده آسفالت ،خرده الستيک

 -1مقدمه
مسائل و مشکالت زیست محيطی پيش آمده در

بازیافت منابع بهکاررفته در صنایع مختلف یکی از موثرترین

دهههای معاصر ،زنگ خطری را برای تغيير نگرش در

راهکار های پيش رو است که در این ميان ،صنعت راهسازی

زمينهی استفاده از منابع طبيعی ،به صدا درآورده است و

به ویژه در کشورهای پيشرفته ،با بازیافت مواد و مصالح مورد

موجب توجه هر چه بيشتر نهاد ها و سازمان ها به نحوه ی

استفاده ی خود ،حجم باالیی از کل مقدار بازیافت را در

استفاده از منابع طبيعی و پيشامد های ناشی از آن شده است.

مقایسه با سایر صنایع به خود اختصاص داده است .به عالوه

امکان استفاده از مواد بازیافتی سایر صنایع نيز در آن وجود

دستهبندی

دارد .تاکنون تحقيقات زیادی در زمينه ی استفاده از خرده

مجموعهای از اقدامات برنامهریزی شده است که برای بهبود

آسفالت  1و خرده الستيک  2در صنعت راهسازی و به ویژه
در روسازی راه ها انجام گرفته است و استفاده ی بهينه از آن
ها در ساخت راه ها فواید مطلوبی را به دنبال داشته است.
حال این مقاله امکان استفاده از این مواد را در روسازی نسبتا

میشوند .نگهداری پيشگيرانهی روسازی

شرایط روسازی و یا نگاهداشتن شرایط و تسهيالت
حملونقلی در کيفيت خوب خدمتدهی اعمال میشود .این
اقدامات در حالت کلی بر ظرفيت و مقاومت سازهای راه

جدید و موفق ميکروسرفيسينگ مورد بررسی قرار می دهد.

نمیافزایند .اما شرایط کلی تسهيالت حملونقلی را بازیابی

ميکروسرفيسينگ یا آسفالت حفاظتی ریزدانه ،یک نوع

میکنند ) .(Walter and Waidelich, 2016بهعبارتدیگر

آسفالت حفاظتی است که برای نگهداری پيشگيرانه از
روسازی راه مورد استفاده قرار میگيرد.

محافظت پيشگيرانه به مجموعهای از طرحهای رسيدگی و
ترميم روسازی در زمان بهينه که بيشينهی طول عمر مفيد

 -2نگهداری پیشگیرانهی روسازی
اقدامات مورد استفاده برای نگهداری از راهها معموالً به

روسازی را نتيجه میدهد گفته میشود (Uzarowski and
) .Bashir, 2007برتری نگهداری پيشگيرانه در مقایسه با
نگهداری اصالحی روسازی در شکل  1نشان داده شده است.

دو دستهی نگهداری پيشگيرانه و نگهداری اصالحی روسازی

شکل  .1تغییر کیفیت روسازی با گذشت زمان پس از اجرا و مقایسهی هزینه الزم برای بهبود کیفیت آن ،قبل و بعد از افت شدید در کیفیت
).(Galehouse, Moulthrop and Hicks, 2003

 -3معرفی مخلوط میکروسرفیسینگ
مخلوط ميکروسرفيسينگ ابتدا در آلمان در اواخر

اختالط ميکروسرفيسينگ از سنگدانههای باکيفيت باال و قير

دههی 1960ميالدی استفاده شد .این مخلوط باهدف ساخت

امولسيون بهبودیافته برای دستيابی به محصولی پایدار استفاده

یکالیه قيرابهی نسبتاً ضخيم برای ترميم رد چرخها و

گردید تا امکان استفاده از سنگدانهها با قطرهای مختلف،

پرکردن شيارها قبل از افت شدید نشانهی خدمت روسازی،

بهمنظور مقاومت در برابر شيارشدگی فراهم شود (Allan,

در راههای با ترافيک زیاد گسترش یافت .بنابراین در طرح

).2002. ISSA, 2010a

 -1-3خصوصیات فنی مخلوط میکروسرفیسینگ

امولسيون پليمری در مخلوط ميکروسرفيسينگ باعث شده

ميکروسرفيسينگ مخلوطی از قيرهای امولسيونی

است تا این مخلوط بتواند به علت پایداری بيشتر در

اصالحشده با پليمر ،مصالح سنگی صددرصد شکسته ،فيلر،

چندالیهی نسبتاً ضخيم اجرا گردد .این مسئله بهخصوص در

آب و افزودنیهای کنترلکننده میباشد ).(ISSA, 1991

مورد ترميم شيارشدگی حائز اهميت میباشد (راهنمای

اختالط مصالح با یکدیگر بهصورت سرد (در دمای محيط)

مشخصات فنی و اجرایی روکش حفاظتی ميکروسرفيسينگ

صورت میگيرد و به همين خاطر ميکروسرفيسينگ یک نوع

 .(Raza, 1994) )1395همچنين برخالف آسفالت گرم که

مخلوط آسفالت سرد نيز محسوب میشود .فيلر مورداستفاده

فقط در شرایط خشک (با مصالح غيرمرطوب) قابلاجرا

معموالً سيمان و در پروژههایی که شرایط اجرایی اجازه دهد

است ،ميکروسرفيسينگ در دماهای مختلف (بسته به غلظت

(امکان تخصيص زمان گيرش طوالنی ميسر باشد) ،از آهک

قير امولسيون انتخابشده) قابلاجرا میباشد ).(Raza, 1994

هيدراته استفاده میشود .افزودنیهای کنترلکننده نيز جهت
تنظيم زمان شکستن قير امولسيون مورد کاربرد قرار میگيرند.

 -1-1-3بررسی کیفیت مصالح سنگی

شکنندگی و سختی قير امولسيون در حالل ،طی یک فرآیند

سنگدانههای موورد اسوتفاده در ميکروسرفيسوينگ بایود

الکتروشيميایی و با از دست دادن آب حاصل میگردد.

تميز ،گوشهدار ،مقاوم و  100درصود شکسوته باشوند .بورای

ميکروسرفيسينگ اساساً یک نوع اسالری سيل حاوی قيرهای

اطمينان از شکستگی سنگدانهها ،مصالح سنگی مادر بایسوتی

امولسيونی پليمری است که غالباً از سنگدانه با کيفيت

از بزرگتوورین سوونگدانهی موجووود در دانهبنوودی بزرگتوور

باالتری در آن استفاده میشود .اگرچه مخلوطهای اسالری

باشوند ) .(ISSA, 2010bکيفيوت سونگدانههای مصورفی از

سيل تنها در ضخامتی معادل  1/5برابر اندازه درشتترین

طریق آزمایشهای مذکور در جودول  1موورد بررسوی قورار

سنگدانهی مخلوط قابلاجرا هستند؛ استفاده از قيرهای

میگيرد.

جدول  .1ویژگی سنگدانههای مورد نیاز )(ISSA, 2010b

روش آزمایش

مشخصات
حداقل 65
حداکثر سالمت  15درصد با استفاده از

Na 2 SO 4

حداکثر سالمت  25درصد با استفاده از

M g SO 4

حداکثر 30

ASTM

AASHTO

D 2419

T 176

ارزش ماسهای خاکها و سنگدانههای ریز

C 88

T 104

آزمایش سالمت سنگدانهها

T 96

آزمایش سایش لسآنجلس روی مصالح سنگی مادر

C 131

عالوه بر کيفيت مصالح سنگی ،ميکروسرفيسينگ باید از
سنگدانههای خوب دانهبندی شده برای اختالط استفاده
نماید.

آزمایش

 -2-1-3کنترل کیفیت قیر امولسیون
قير امولسيون مورد استفاده بایستی با پليمر اصالح گوردد،
برای این منظور حداقل  3درصد پليمر جامد (نسبت بوه وزن
قير) بایستی در نظر گرفته شود ) .(ISSA, 2010bجدول .2
ویژگیهای مطلووب بورای قيور امولسويون را بيوان مویکنود.

جدول  .2ویژگیهای قیر امولسیون موردنیاز )(ISSA, 2010b

روش آزمایش

مشخصات

آزمایش

ASTM

AASHTO

حداکثر  1درصد

D 6930

T 59

حداقل  62درصد

D 6997

T 59

پایداری در برابر نشست در شرایط انبار داری بعد از
 24ساعت
تقطير قير امولسيون*

آزمایش روی باقيماندهی قير امولسيون
حداقل  57درجه سانتیگراد

D 36

T 53

نقطه نرمی قير (آزمایش گلوله و حلقه)

**90-40

D5

T 49

نفوذ مصالح قيری در  25درجه سانتیگراد

* درجه حرارت برای این آزمایش باید به مدت  20دقيقه در دمای  177درجهی سانتیگراد نگهداشته شود.
** شرایط آب و هوایی زمانی که این بازه برقرار است باید در نظر گرفته شود.
اگر آزمایش حالليت موردنياز باشد بایستی روی قير پایه انجام شود.
جدول  .3آزمایشهای توصیهشده برای طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ ()ISSA, 2010b
کاربرد )(Raza, 1994

مشخصات

ارزیابی زمان گيرش مخلوط

حداقل  12کيلوگرم سانتیمتر

ارزیابی زمان بازگشایی اوليه ترافيک

حداقل  20کيلوگرم سانتيمتر و یا

شمارهی فنی
ISSA

آزمایش چسبندگی اصالحشده
TB 139

ارزیابی مقاومت در برابر سایش
ارزیابی مقاومت در برابر رطوبت

حداکثر  807گرم بر مترمربع

ارزیابی مقاومت در برابر شيارشدگی و

حداکثر  5درصد

تغيير شکلهای جانبی

حداکثر 2.1

3

حداقل  30دقيقه
حداقل  60دقيقه

حالت نزدیک به چرخش
حداکثر  538گرم بر مترمربع

آزمایش

آزمایش سایش چرخ در شرایط مرطوب
TB 100

 1ساعت فروبرده در آب
 6روز فروبرده در آب
آزمایش بارگذاری چرخ چندالیه

TB 147

ارزیابی به همپيوستگی قير و سنگدانه
ارزیابی سازگاری نسبی بين مصالح
سنگی ،فيلر و قير باقيمانده امولسيون

TB 114

درصد
حداقل  ،مجموع نمرهی 11

TB 144

ارزیابی استعداد قيرزدگی

حداکثر  538گرم بر مترمربع

TB 109

ارزیابی مدت زمان شکست مخلوط

حداقل  120ثانيه اختالط

TB 113

5

تغيير مکان جانبی
وزن ویژه بعد از  1000سيکل تحت وزنهی
 56.71کيلوگرم

پوشش قير باقيمانده  ،حداقل 90

4

آزمایش عریان شدگی مرطوب

آزمایش سازگاری طبقهبندی
آزمایش بارگذاری چرخ

در  25درجه سانتیگراد

7

8

آزمایش مدت زمان اختالط

6

9

 -3-1-3آزمایشهای عملکردی برای تائید مخلوط
میکروسرفیسینگ
عملکرد کوتاهمدت و بلندمدت مخلوط ميکروسرفيسينگ،
بایستی از طریق استانداردهای موجوود موورد ارزیوابی قورار
گيرد .دو نوع اسوتاندارد  ISSA A 143و ASTM D 6372

بهطور عمده مورداستفاده شرکتهای اجرایی میباشد کوه در
ایون مقالوه بهصوورت اجموالی آزمایشهوای طورح شوده در
استاندارد  ISSA A 143در جدول  .3ذکر گردیده است.

 -2-3ویژگیها و مزایای استفاده از مخلوط
میکروسرفیسینگ

).and Zhang 2010. Hajek, Hall and Hein, 2011

از دیگر کاربردهای ميکروسرفيسينگ میتوان به امکان
استفاده بهعنوان سيلکتهای سطحی ،مواد پرکننده محلهای
خط افتادگی چرخ ،زبر کردن سطح راه ،پرکردن منافذ
رویههای آسفالتی و اصالح شيب عرضی روسازی اشاره
نمود .در بعضی موارد هم ميکروسرفيسينگ برای اهدافی
مانند اصالح قيرزدگی ،اصالح شن زدگی ،اجرای قشر
رگالژی ،پرکردن ترکها ،پرکردن فضاهای خالی و چالههای
کمعمق و لکهگيری چالههای با ابعاد محدود مورداستفاده
قرارگرفته است ).(Raza, 1994

ميکروسرفيسينگ به دالیل عمدهی اختالط سرد ،مصرف
بسيار کم مصالح و عمر مفيد نسبتاً باال صرفهی اقتصادی

ميکروسرفيسينگ بهدليل نياز به زمان نسبتاً کم برای
بازگشایی ترافيک ،مناسب برای جادههای با ترافيک سریع و
زیاد میباشد ) .(Watson and Jared, 1998اصالح قير
امولسيون با پليمر ،باعث افزایش سرعتگيرش مخلوط در
هنگام عملآوری گردیده تا جایی که حداکثر یک ساعت پس
از پخش مخلوط ،امکان بازگشایی ترافيک فراهم میگردد.
عملآوری سریع ،همچنين موجب پيشرفت روزانه قابل
مالحظهای در عمليات اجرا میگردد و نيز امکان اجرا در

مناسبی را با خود به همراه دارد .هزینهی اجرای هر مترمربع
ميکروسرفيسينگ در ایران تقریباً یکپنجم هزینهی اجرای
روکش گرم است .همچنين این مخلوط با مصرف حداقل
انرژی و دستدرازی کمتر به منابع طبيعی باعث آلودگی
کمتر محيطزیست میشود .این عوامل باعث شده است که
ميکروسرفيسينگ در مقایسه با سایر روشهای ترميم و یا
ساخت روسازی هزینهی چرخهی عمر کمتری را نيز به دنبال
داشته باشد ).(Uhlman, et al., 2010. Workman, 2016

طيف گستردهای ازنظر دمایی ،اقليمی و حتی تاریکی شب را
فراهم میآورد (Morian and Dennis, 2011. Labi,

 -3-3شرایط و زمان مناسب اجرای میکروسرفیسینگ

 Ryntathiang, 2012).ميکروسرفيسينگ بهصورت معمول

تعداد بسيار زیادی از مطالعات مووردی وجوود دارد کوه

میتواند در برابر یک بارش سبک پس از  3ساعت از

عملکرد ميکروسرفيسينگ اجرا شده را خيلی خوب گوزارش

عمليات اجرا ،مقاومت کند .اگرچه وقوع یک بارش شدید به

کردهاند به شرطی که ميکروسرفيسينگ در راهی بوا وضوعيت

همراه ترافيک سنگين قبل از عملآوری کامل مخلوط

مناسب برای عمليات ترميم و نگهداری ،در زموان مناسوب و

and

Kumar

2007.

Kong,

and

Lamptey

میتواند به سطح روسازی بهخصوص در پيچها صدمه وارد

برای خرابیهای مناسب مورد استفاده قرار بگيورد ( Kim, et

کند ) .(CDOT, 2009همچنين از این مخلوط به علت وزن

 .)al., 2015ميکروسرفيسووينگ هماننوود سووایر آسووفالتهای

مرده ناچيز برای روکش عرشهی پلهای بتنی استفاده می

حفاظتی بوه علوت ضوخامت بسويار کوم بورای پيشوگيری از

شود ) .(Olsen, 2008عالوه بر آن برای روکش باند پرواز

خرابیهای مربوط به بارگذاری مؤثر نمیباشد .همچنين برای

فرودگاهها به خاطر فراهم آوردن اصطکاک و قابليت دید باال

محافظت سودمند از روسازی ،بایود در زموان مناسوب اجورا

مورد استفاده قرارگرفته است (ETL, 2011. Zhao, Wang

شود .اجرای زودهنگام مویتوانود از سوفت شودن روسوازی

موجود بورای مقاوموت در برابور تغييور شوکلهای ناشوی از

 24ساعت پس از اجرا ،یخبندان رخ دهد هيچ اقدامی نبایود

بارگذاری ترافيکی جلوگيری نماید .تأخير زیاد هم در اجرای

صورت گيرد .ميکروسرفيسينگ در شرایطی که وضعيت آب

آن باعث کاهش کارایی مخلووط مویگوردد ).(ETL, 2011

و هوایی بازگشایی ترافيک را به تأخير میاندازد ،نبایود اجورا

جدول  .4زموان مناسوب بورای اجورای ميکروسرفيسوينگ و

گردد ) .(ASTM, 2015اجرای ميکروسرفيسينگ فقط بورای

همچن وين زمووان مناسووب تجدیوود آن را پيشوونهاد م ویدهوود.

روسازیهایی توصيه میشود که از لحوا سوازهای مشوکلی

ميکروسرفيسينگ نباید در شرایطی که دمای روسازی یا هووا

نداشته باشند )(Raza, 1994؛ بنابراین بورای روسوازیهوای

 10درجه یا رو به کاهش باشد اجرا گردد .اما در شرایطی که

بهشدت ترک خورده و یا فرسوده ،اجرای ميکروسرفيسوينگ

دمای هوا و روسازی  7درجه یا رو به افزایش باشد ،میتوان

نمیتواند خيلی سودمند باشد.

ميکروسرفيسينگ را اجرا کرد .در شرایطی که انتظوار مویرود
جدول  .4راهنمای خالصه برای زمان اجرا و تجدید میکروسرفیسینگ )(ETL, 2011

روش

میکروسرفیسینگ

زمان برای اعمال دوباره

زمان اجرا

زمانی که نباید اجرا شود

از گسترش ترکهای طولی و عرضی تا آشکار

گسترش ترکهای بلوکی و یا زمانی که

شدن اولين ترکهای طولی  /عرضی با شدت

بيشتر از  75درصد ترکهای طولی /

متوسط و زیاد و یا اولين شن زدگی /

عرضی دارای حداقل شدت متوسط

فرسودگی با شدت متوسط و زیاد

هستند.

(Hicks, Seeds and
)Peshkin, 2000
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حدود  80تا  85درصد در بازیافت گرم یا سردِ آسفالت،
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مجدداً مورد استفاده قرار میگيرند و یا بهعنوان مصالح سنگی

مخلوط میکروسرفیسینگ

در اساس راهها و یا برای تثبيت آن بهکار میروند

خرده آسفالت مواد ضایعاتی هستند که بعد از تراشيدن
روسازیهای قدیمی ،یا برای استفادهی مجدد بازیافت
میگردند و یا در کنار راه دور ریخته میشوند .در سالهای
اخير گرایش به استفادهی مجدد از خرده آسفالت در راهسازی
افزایش یافته است (Mhlongo, et al., 2014. Smith,

and

Bleakley

1993.

al.,

et

(Bloomquist,

) .Cosentino, 2013. Carvalho, et al., 2010برخی از
محققان در مورد روسازیهای آسفالتی حاوی مواد خرده
آسفالت به این نتيجه رسيدهاند که فرایند پيرشدگی در این
روسازیها در مقایسه با روسازیهای بدون مواد خرده
آسفالت با سرعت کمتری به جریان میافتد (Dhananjay,

) .2001قابليت باربری ،مزیت اقتصادی ،کاهش آلودگی

) .et al., 2016aاستفاده از  20تا  50درصد خرده آسفالت

محيطزیست و حفظ منابع طبيعی ازجمله عوامل مشوق برای

در مخلوطهای آسفالت گرم ،صرفهجویی بين  14تا 34

بازیافت آسفالت به شمار میرود (Dhananjay, et al.,

 2016a. McDaniel and Anderson, 2001).در آمریکا
ساالنه حدود  45ميليون تن خرده آسفالت توليد میگردد
)(Kassim and Williamson, 2005؛ که از این مقدار

درصد را در رابطه با هزینهی تهيهی مصالح ،به دنبال داشته
است ) .(Kandhal and Mallick, 1997به کاربردن خرده
آسفالت در مخلوط ميکروسرفيسينگ نيز می تواند موجب
کاهش مصرف مصالح تازه ،کاهش هزینه ی تمام شده و تا

اندازه ای باعث حل معضالت زیست محيطی ناشی از توليد

باگذشت زمان و بارگذاری مکرر دچار فرسودگی شده است.

خرده آسفالت گردد .عالوه بر آن از خرده آسفالت می توان

ازآنجاییکه واحد اجرایی ميکروسرفيسينگ عمل اختالط

برای اصالح برخی از خواص مخلوط ميکروسرفيسينگ

مصالح و همچنين پهن کردن آنها روی سطح روسازی را

استفاده کرد .قير امولسيون بهکاررفته در تهيه ی مخلوط

بهصورت همزمان انجام میدهد ،میتواند باعث کاهش تعداد

ميکروسرفيسينگ باید از نوع کاتيونيک تند شکن باشد .در

واحدهای الزم برای اجرای بازیافت سرد درجا شود .عالوه

صنعت ،برای توليد قير امولسيون کاتيونيک تند شکن از

براین ،روکش حاصل ،بعد از پهن شدن نيازی به عبور غلتک

امولسيون کردن قير با درجه نفوذ متوسط به باال (نرم) استفاده

نداشته و پس از طی مدتزمان الزم برای بازگشایی ترافيک،

می شود .چرا که امولسيون کردن قير با درجه نفوذ پایين

عبور وسایل نقليه برای متراکم کردن آن کافی میباشد .در

(سفت) کار بسيار دشواری است و مشکالتی را برای

ضمن ترک خوردگی انعکاسی که رایج ترین نقص گزارش

پایداری در شرایط نگهداری و شکستن سریع قير

شده بعد از اجرای ميکروسرفيسينگ می باشد ( Kim, et al.,

امولسيون به وجود می آورد .در نتيجه قير امولسيون حاصل

)2015؛ با تراشيدن سطح روسازی که در فرایند بازیافت سرد

شده از قير نرم استعداد شيار افتادگی در مخلوط

درجا صورت میگيرد تا حدود زیادی مرتفع میگردد .البته

ميکروسرفيسينگ ،را به خصوص در شرایط ترافيک سنگين

تاکنون گزارشی از استفادهی مستقيم واحد ميکروسرفيسينگ

افزایش میدهد ( .)Robati, et al., 2014حال در صورت

بهعنوان واحد اختالط و پخش مصالح در فرایند بازیافت

وجود خرده آسفالت در مخلوط ،قير امولسيون قسمتی از قير

سرد درجا وجود ندارد .بعضی از مراجع مخلوط

پير شده (سفت شده) دور سنگدانه ی قيری را ،در خود حل

ميکروسرفيسينگ را بهعنوان سطح نهایی روسازی بعد از

می کند و موجب افزایش کندروانی و سفت شدن نسبی قير

عمليات بازیافت سرد درجا توصيه نمودهاند .چراکه روکش

نهایی می گردد این فرایند می تواند موجب افزایش مقاومت

آسفالتی سرد مستعد نفوذ رطوبت و شن زدگی است (OPS,

مخلوط دربرابر تغيير شکل به ویژه در ماه های اول پس اجرا

) .2015ازاین رو ميکروسرفيسينگ به خاطر خاصيت

شود .اخيرا گزارشهایی از استفادهی موردی مواد خرده

آببندی مناسب میتواند بهعنوان پوشش روی روکش

آسفالت در مخلوط ميکروسرفيسينگ منتشر شده است .در

آسفالتی سرد قرار گيرد

(Pederson, Schuller and

این موارد کيفيت روکش اجرا شده ،مطلوب ارزیابی شده و

) .Hixon, 1988طبق گزارشی ،استفاده از ميکروسرفيسينگ

حتی پایداری رنگ تيرهی سطح نهایی با گذشت زمان ،بهتر

بهعنوان پوشش بعد از عمليات بازیافت سرد درجا به خاطر

از مخلوطهای مرسوم ميکروسرفيسينگ بيان گردیده است

جلوگيری از رفت و آمد متعدد ماشين آالت راهسازی ،در

).(Matthews, 2016. Metcalf, 2016

مقایسه با روکش گرم هزینه و آلودگی زیستمحيطی کمتری
را نيز به دنبال داشته است ) .(CDOT, 2012بنابراین نياز به
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انجام مطالعاتی کامل تر در این زمينه احساس می شود.

فرایند بازیافت سرد درجا

همچنين خصوصيات مخلوط ميکروسرفيسينگ حاوی خرده

با توجه به عملکرد خوب ميکروسرفيسينگ در
پروژههای تعمير و نگهداری روسازی به نظر میرسد استفاده

آسفالت و عملکرد آن نيز ،بایستی مورد تحقيق و بررسی قرار
بگيرد.

از آن در فرایند بازیافت سرد درجا باعث بهبود عملکرد

تعدادی از مطالعات در سالهای اخير ،تأثير استفاده از

روسازی اجراشده گردد .بهخصوص در روسازیهایی که

درصدهای مختلف خرده آسفالت را بهعنوان جایگزین

سازهای هنوز سالم هستند اما سطح روسازی

سنگدانه و یا بخشی از آن در مخلوط ميکروسرفيسينگ،

ازلحا

بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از این مطالعات کمی متفاوت

میروند .هر چه آسفالت قدیمیتر میشود این نسبت بهدليل

از یکدیگر میباشد .در بعضی از مقاالت استفادهی 30

تبخير گازهای روغنی و تبدیل قسمت روغنی به جامد

درصدی و یا  100درصدی خرده آسفالت ،در عوض

(پيرشدن قير) کاهش مییابد .این عمل بهمرور زمان بسياری

سنگدانهی تازه در مخلوط ميکروسرفيسينگ ،نتوانسته است

از خرابیهای روسازی را موجب میگردد .در مورد عملکرد

تعدادی از معيارهای آیيننامه را برآورده کند (Garfa, Dony

جوانساز و خرده آسفالت در مخلوطهای آسفالتی نظریات

) .and Carter, 2016. Jiang, 2015اما در یکی از مقاالت

متفاوتی وجود دارد .اما طبق مشاهدات ميدانی و

بهکارگيری  100درصدی خرده آسفالت ،در عوضِ

آزمایشگاهی ،می توان گفت که پس از ترکيب شدن آن ها با

سنگدانهی تازه در مخلوط ميکروسرفيسينگ ،تمام معيارهای

هم ،قسمتی از قير موجود در خرده آسفالت غيرفعال باقی

آیيننامه را برآورده کرده است (Robati, Carter and

میماند اما قسمت دیگر با قير امولسيونی تازه اضافه شده،

) .Perraton, 2013این موضوع به نوع و دانهبندی مصالح

ترکيب میگردد و یک قير مؤثر جدید را به وجود میآورد

خرده آسفالت ،نوع و درصد قير امولسيون ،مواد افزودنی و

) .(Bicheron, Migliori and Brule, 1993استفاده از

همچنين مقدار آب بهکاررفته در مخلوط بستگی دارد .برای

جوانساز باعث تحریک و بهبود سفتی باالی مواد خرده

بهتر مشخص شدن تأثير هر یک از عوامل بایستی مطالعات

آسفالت میگردد و با کاهش کندروانی و افزایش شکل

بيشتری در این زمينه انجام شود .یک مسئله که بهطور

پذیری ،استعداد ترک خوردگی آن را کاهش میدهد

مشخص از بهکار بردن خرده آسفالت در ميکروسرفيسينگ

(Dhananjay, et al., 2016b. Ongel and Hugener,

گزارششده است طوالنی شدن زمان گيرش مخلوط و زمان
الزم برای بازگشایی ترافيک است .زمان گيرش و زمان الزم
برای بازگشایی ترافيک از عوامل مهم در فرایند اجرای
ميکروسرفيسينگ بهحساب میآیند و طوالنی شدن آنها
میتواند مشکالتی را بهخصوص برای مسيرهای پرترافيک به
وجود آورد .عامل مهمی که به نظر میرسد باعث ایجاد
تأخير در زمان گيرش میشود ،عدم چسبندگی مناسب بين
قير پير شدهی خرده آسفالت و قير جدید است .برای رفع
این مشکل استفاده از مواد جوانساز
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برای بهبود خواص

اوليه مخلوط ميکروسرفيسينگ حاوی خرده آسفالت ،میتواند
مورد بررسی قرار گيرد (Garfa, Dony and Carter,
).2016
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اولیه مخلوط های سرد حاوی خرده آسفالت
مواد جوانساز غالباً مواد روغنی هستند که باهدف
برگرداندن نسبت مالتن (قسمت روغنی قير) به آسفالتن
(قسمت جامد قير) روسازیهای آسفالتی قدیمی به کار

) .2015. Ali, et al., 2016اگرچه تاکنون استفاده از مواد
جوانساز در مخلوطهای آسفالت گرم متداول بوده است اما با
توجه به مسائل و مشکالت زیستمحيطی در دهههای اخير،
مطالعاتی نيز در زمينه ی اختالط سرد مواد جوانساز با
مخلوطهای آسفالتی ،در سالهای گذشته صورت گرفته
است .این مواد میتوانند به دو طریق به مخلوط آسفالت سرد
اضافه شوند :اختالط مستقيم با خرده آسفالت و یا بهصورت
ترکيبی از جوانساز و قير امولسيون ).(Davidson, 2005

در مطالعهای تأثير بهکار بردن مستقيم روغن جوانساز با
پایهی گياهی در مخلوط آسفالت سرد با  100درصد خرده
آسفالت بررسی شد .در این مطالعه با انجام آزمایش ميدانی
استعداد شيارشدگی نمونههای آسفالت سرد و گرم توسط
دستگاه شبيهساز بارگذاری  MMLS3اندازهگيری گردید.
نتایج حاصل حاکی از آن است که رفتار شيارشدگی
نمونههای آسفالت سرد تفاوت چندانی با نمونههای آسفالت
گرم ندارد .همچنين قيمت تمامشدهی پایين روغن جوانساز،
استفاده از آن را جذابتر میکند (Hugenera, Partla and

) .Morantb, 2014در مطالعهای دیگر مخلوطی از 100

درصد خرده آسفالت بهعنوان مصالح سنگی ،و امولسيون

نياز به انجام تحقيقاتی خصوصاً در شرایط ترافيک سنگين

قيری ترکيب شده با روغن جوانساز بهصورت اختالط سرد،

جهت بهبود عملکرد این آسفالت حفاظتی الزامی به نظر

ساخته شد و بهطور موفقيتآميز اجرا گردید .در ارزیابی

میرسد ) .(Zhang and Tian, 2014این مسئله میتواند به

ميدانی نتایج آزمایشگاهی تائيد و خواص اوليهی مخلوط

خاطر کاهش کندروانی قير در دمای باال و نيز کاهش مقاومت

بسيار اميدوارکننده گزارش شد ).(Esenwa, et al., 2013

آن در برابر بارگذاریهای اعمالشده به خصوص در شرایط

بنا بر موارد ذکرشده استفاده از مواد جوانساز در مخلوط
آسفالت سرد میتواند خواص و کارایی این مخلوط را بهبود

ترافيک سنگين باشد که بررسی آن نياز به انجام تحقيقات
ميدانی و آزمایشگاهی را پررنگتر میکند.

بخشد .ازاینرو مخلوط ميکروسرفيسينگ حاوی خرده

بنابراین بایستی راهکاری را جهت مقابله با روان شدن

آسفالت نيز میتواند با یک مقدار مواد جوانساز مناسب،

مخلوط ميکروسرفيسينگ و نيز افزایش مقاومت مخلوط در

عملکرد موفقيتآميزی داشته باشد و بنابراین با حفاظت

برابر تغييرشکلهای به وجود آمده تحت بارگذاریها ارائه

بيشتر از منابع و جلوگيری از آلودگی بيشتر محيطزیست ،راه

نمود که عالوه بر بهبود کيفيت مخلوط در شرایط بارگذاری

را برای توسعهی روشهای دوست دار محيطزیست،

سنگين و نيز دمای باال ،مانع از سفتی بيشازاندازه و

هموارتر کند.

شکنندگی مخلوط ميکروسرفيسينگ ،به ویژه در دمای پایين
گردد .از دیگر سو ،آلودگیهای زیستمحيطی فراوان یکی از
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مسائل پيش روی جوامع میباشد و ازجمله این مشکالت،

میکروسرفیسینگ

الستيکهای فرسودهای است که هرساله مقدار آنها با توجه

ارزیابی خرابیهای روسازی و راههای مقابله با آنها از
نکات موردتوجه در صنعت راهسازی میباشد ،که دراینبين
یکی از فراگيرترین خرابیها ،پدیده شيارشدگی است .این
خرابی که میتواند در اثر عوامل گوناگونی ازجمله ترافيک
سنگين و یا بستر ضعيف به وجود آید (Broughton, Lee

) ،and Kim, 2012راهکارهای گوناگونی را به دنبال داشته
است .ازجملهی این راهکارها استفاده از آسفالت حفاظتی
ميکروسرفيسينگ میباشد .اگرچه این روش یکی از
معمولترین روشهای برطرف کردن شيارشدگی به وجود
آمده در سطح روسازی موجود میباشد ولی براساس برخی
مطالعات صورت گرفته در شرایط دمایی و بارگذاری مشابه،
ميزان شيارشدگی به وجود آمده در سطح روسازی ،قبل و
بعد از اعمال ميکروسرفيسينگ ،تقریباً مقدار یکسانی دارد و
تغييرشکلهای افقی و قائم یکسانی در دو حالت مذکور رخ
میدهد .البته میتوان اذعان داشت که ميکروسرفيسينگ باعث
به تأخير افتادن ایجاد شيارشدگی میشود ولی بااینوجود،

به رشد توليدات وسایل نقليه ،رو به افزایش است .برای مثال
طبق آمارهای ارائهشده ،کشوری همچون چين در سال
 2002به تعداد  80ميليون حلقه الستيک توليد کرده است
که با نرخ رشد  12درصدی ،تا سال  2010حدوداً به 200
ميليون تایر فرسوده رسيده است ) (Cao, 2007و حتی
جمعيت حدوداً  70ميليونی ایران نيز طی سالهای  1385تا
 ،1389بهطور متوسط 230 ،هزار تن الستيک استفاده کرده
است (حيدری ساری و همکاران )1390 ،که این اعداد و
ارقام در مقياس جهانی برای سال  2011ميالدی1.6 ،
ميليارد حلقه تایر برآورد شده است که پيشبينی میشود تا
سال  2026پيشرفتی  60درصدی یعنی  2.28ميليارد حلقه
تایر را در پی خواهد داشت .بنابراین استفاده مجدد از این
الستيکهای فرسوده امری حياتی تلقی میشود ،یکی از
روشهایی که مورد توجه متخصصان قرارگرفته است،
استفاده مجدد از این مواد زائد در صنعت راهسازی میباشد
(حيدری ساری و همکاران .)1390 ،.از طرفی عملکرد
ضعيف و خرابیهای زودرس برخی مخلوطهای قيری،

محققان را به سمت بهبود عملکرد قير و افزایش عمر
خدمتدهی مخلوط قيری متمایل نموده است .در همين
راستا ،امکان استفاده از افزودنیهای قير ،ایده استفاده از
ضایعات پليمری را به وجود آورد و بنابراین آسفالت
الستيکی بهدليل استفاده از ضایعات تایرهای فرسوده ،کمک
به محيط زیست و دارا بودن خصوصيات مناسب برای
اصالح مخلوطهای قيری مورد توجه قرار گرفت .(Tortum,
)Celik and Aydin, 2005

با نگاهی بر بهکارگيری خرده الستيک در روسازی
راه ها ،استفاده از آن در آببندیها ،وصلهکاریها و حتی در
ساخت روکشهای آسفالتی ،غشاهای جاذب تنش ()SAM
11

و غشاهای جاذب تنش ميان الیهای ()SAMI

12

و دیگر

مخلوطهای آسفالتی به چشم میخورد )(CDOT, 2003؛ که
تأثيرات مثبتی همچون بهبود دوام ،کاهش ترکهای انعکاسی،
افزایش مقاومت خستگی ،افزایش مقاومت لغزندگی و
مقاومت در برابر شيارشدگی را در پی داشته است (Palit,

) .Reddy and Pandey, 2004از اینرو با توجه به عملکرد
مثبت گزارششده از خرده الستيک ابتکار استفاده از آن در
ميکروسرفيسينگ نيز مورد توجه راهسازان قرار گرفته است
که البته نتایج مطلوبی نيز در راستای بهبود آلودگیهای
صوتی به دنبال داشته است ) .(Cao, 2007حال با توجه به
مطالب ذکرشده در مورد خرده الستيک استفاده از آن در
ميکروسرفيسينگ میتواند باعث افزایش کندروانی و سفتی
مخلوط گردد و عالوه بر حفظ روسازی از روزدگی قير در
دماهای باال ،موجب کاهش پدیده شيارشدگی و یا به تعبيری
افزایش مقاومت در برابر تغييرشکلها گردد .برای مشخص
کردن این ویژگیها و اینکه تا چه اندازه خرده الستيک بر
خواص فيزیکی و حتی شيميایی مخلوط نهایی و عملکرد
ميدانی کوتاهمدت و بلندمدت آن تأثيرگذار خواهد بود ،نياز
به بررسیهای آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای موجود
میباشد.

 -4نتیجهگیری
با توجه به این که مسئلهی بهسازی و حفظ راههای
موجود ،در کشورهای درحال توسعه از اهميت باالیی
برخوردار میباشد ،تحقيق دربارهی روشهای نوین ترميم و
نگهداری ضروری به نظر میرسد .از ميان روشهای
گوناگون ترميم و نگهداری ،ميکروسرفيسينگ دارای استعداد
فراوانی برای تحقق این مسئله میباشد .ازجمله مزایای
استفاده از فناوری ميکروسرفيسينگ ،میتوان به حفظ هرچه
بيشتر محيطزیست با مصرف بسيار کم مصالح و آلودگی
حداقل هوا ،هزینهی پایين و عمر مفيد مناسب بهدليل دوام
باال اشاره نمود .حال بهکار بردن مواد بازیافتی خرده آسفالت
و خرده الستيک در این مخلوط میتواند باعث حفظ بهتر
محيطزیست با به حداقل رساندن مصرف مصالح تازه و
کاهش معضالت ناشی از توليد این مواد ،کاهش بيشتر هزینه
و حتی افزایش عمر مفيد روکش اجراشده در صورت
استفادهی مناسب از این مواد گردد.
ازجمله مزایای دیگرِ مورد انتظارِ بهکارگيری خرده آسفالت
در مخلوط ميکروسرفيسينگ میتوان به بهبود خواص
کندروانی مخلوط و کاهش استعداد شيارشدگی بهخصوص
در ماههای اول پس از اجرا ،توسعهی کاربرد فناوری
ميکروسرفيسينگ در فرایند بازیافت سرد درجا و همچنين
قابليت دیداری بيشتر روکش اجراشده نسبت به مخلوطهای
مرسوم اشاره کرد .استفاده از خرده الستيک در مخلوط
ميکروسرفيسينگ نيز همانند استفاده از خرده آسفالت
میتواند موجب بهبود تغييرشکلهای دائمی و پدیده
شيارشدگی گردد .به عالوه کاهش روزدگی قير ،بهبود
آلودگی صوتی ایجاد شده در اثر عبور وسایل نقليه و انعطاف
پذیری بهتر مخلوط به ویژه در دماهای پایين ،از جمله
ویژگی های مورد انتظار در جهت بهبود عملکرد
ميکروسرفيسينگ می باشد.
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ABSTRACT
Microsurfacing successful performance in pavement preservation treatments, increasingly
has caused to encourage it. Because of cold mixing and low material consumption
compared to other asphalt mixtures, microsurfacing has environmental benefits much
more, yet costs less. The mixture also enjoys a good shelf life for high durability.
However, due to the very low thickness of the protective layer is not capable of bearing,
but can be used as alternative to asphalt overlay for pavements that do not have the
structural or load-bearing traffic problems. In this paper, after a brief review of the
microsurfacing mixture and presenting technical and functional characteristics, the
feasibility of using reclaimed asphalt pavement and crumb rubber in the mixture is perused
based on the studies have been done so far. Considering these studies, it was concluded
that the use of this recycled materials can improve on the technical characteristics
especially mixture viscosity and it can also entail the development of microsurfacing
function. Besides, in recent years there has been a trend toward the use of new
microsurfacing mixtures containing recycled materials; that of course, more research is
needed to examine the laboratory characteristics in accordance with relevant regulations.
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