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چكيده
صنعت حمل و نقل هوایی به ویژه در بخش نظامی به عنوان یکی از این مراکز حساس جهت انجام عملیات کمکرسانی و دفع حمالت دشمن
 کارایی مناسب روسازی باند فرودگااه باه منظاور نشسات و،از تسهیالت ضروری در مدیریت بحران به شمار میرود که از جمله این تسهیالت
 از جمله اهداف اولیه دشمن به، با توجه به اینکه تخریب روسازی باند فرودگاهها جهت اختالل در پروازها.برخاست به موقع هواپیماها میباشد
 از گوگرد به عناوان جاایگزین بخشای از قیار در آسافالت، در این تحقیق با هدف تعمیر سریع روسازی آسفالتی،منظور تهاجمات بعدی است
.استفاده شده و عملکرد مخلوط در مقابل خرابی شیارشدگی در زمانهای کوتاه معینی پس از ساخت مخلوط مورد ارزیابی قارار گرفتاه اسات
ارزیابیها نشان میدهد که گوگرد به دلیل خصوصیت ویژهای که دارد به مرور زمان در پی کاهش دما به سرعت موجب گیرش مخلوط شده و
.مقاومت شیارشدگی را به شدت افزایش دهد
 شیارشدگی، گوگرد، مخلوط آسفالتی، تعمیر سریع، پدافند غیرعامل:کليد واژهها

Evaluation of Rutting Performance of Airport Sulfur-Containing Asphalt
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Abstract
The air transport industry, especially in the military sector, as one of these critical centers for carrying out
operations to help and repel enemy attacks is considered as an essential facility for crisis management. One of
these facilities is the proper performance of airport runway pavement for timely landing and takeoff of airplanes.
Since the destruction of the airport runway pavement to disrupt the flights is one of the primary goals of the enemy
for the next attacks, in this research, sulfur is used as a substitute for bitumen in asphalt with the aim of quickly
repairing of asphalt pavement. The performance of the mixture against rutting damage has been evaluated in a
certain short time after making the mixture. The evaluations show that sulfur, due to having special characteristics,
causes the rapid prepration and hardening of the mixture by temperature drop. It increases the rutting resistance
sharply.
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 .0مقدمه
توسااعه پایاادار نیازمنااد ساارمایهگااذاری هوشاامند باار م نااای
واقعیتهای موجود است که بخش اعظمی از این واقعیاتهاا باه
دلیل عدم قطعیت ،ریسک محسوب مایشاوند .در طراحایهاای
مهندسی ،ریسک حوادث ط یعی و مخاطرات ذاتی ماورد مطالعاه
قرار میگیرد اما از واقعیت غیر قابل انکاری به ناام جناغ غفلات
میگردد و به اصول پدافند غیرعامل که ضاامن پایاداری و حفا
کیان ملی است ،توجه کافی نمیشود .پدافند غیرعامال مجموعاه
اقدامات غیر مسلحانهای است که موجاب کااهش آسایبپاذیری
نیروی انسانی ،سااختمان هاا ،تأسیساات و تجهیازات موجاود در
مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میشود ].[1
در راستای پیش رد اهداف بعدی دشمن ،فرودگاهها به عناوان
مراکز حیاتی کشور در اغلب جنغهای نظامی ماورد هادف قارار
گرفته میشوند .روسازی باند فرودگااه باه عناوان بساتر مناساب
جهت نشست و برخاست هواپیماها ،نقش مهمی در کاارایی ایان
مرکز ایفا خواهد نمود و با وجاود آنکاه در طراحایهاا ،روساازی
فرودگاهی از ضخامت باالیی برخوردار می شوند ،ولای ایان عمال
موجب عدم آسیبپذیری و تخریب آن در برابار حماالت دشامن
نخواهد شد و در اکثر تهدیدات ،دچار خرابیهایی از ناو چالاه و
ترک خوردگی می شوند ] .[2از جمله اقدامات اولیه پس از حملاه
دشمن ،آماده سازی باند تخریب شده جهت بهرهبرداری مجادد از
فرودگاه خواهد بود که پس از جنغ جهانی دوم تحقیقات زیاادی
را متوجااه خااود ساااخت .اکثاار ایاان تحقیقااات امااروزه در قالااب
فرآیندهای تعمیر سریع جماع آوری شاده و از آنجاا کاه در ایان
فرآیندها ،مدت زمان انجام کار از اولویت باالیی برخاوردار اسات،
تالش محققین بر آن است تاا باا انتخااب روش تعمیار مناساب،
عالوه بر فراهم نمودن مقاومت کافی ،زمان مورد نیاز بارای اتماام
تعمیرات را به حداقل ممکن کااهش دهناد ] .[9نیاروی هاوایی
ایاالت متحده آمریکا حداکثر زمان بسته شدن باند تاا بازگشاایی
مجدد آن جهت نشست و برخاست هواپیما را چهار ساعت معاین
نموده است ].[4
نخستین تالشهای برای تعمیر باند پارواز فرودگااه در قالاب
یک روش ساخت سریع فرودگااه نظاامی باود کاه در آن از الاوار
فوالدی سوراخ شده به جاای دال بتنای پایش سااخته ،اساتفاده
می شد که به دلیل عملکرد نامناسب آن ،ایان طار باا شکسات
مواجه گردید ] .[0در سال  2330نیروی هاوایی ایااالت متحاده
طی آزمایش تحقیقاتی به منظور تعمیر سریع باناد فرودگااهی از
روکشهای پلیمری تقویت شده 1و روکاشهاای فاای رگالس 2در
یکی از فرودگاههای کالیفرنیا و چند فرودگاه دیگر استفاده نماود.

پااس ارزیااابی عملکاارد خزشاای بااه وساایله بارگااذاری معااادل
هواپیماهای نظامی ،ضمن اعالم عملکرد مقاومتی تقری اا یکساان
برای هر دو پوشش ،س کتر بودن و زمان کمتر جهت بهرهبرداری
را مهمترین مزایای روکشهای پلیمری تقویات شاده نسا ت باه
فای رگالس معرفی نمود ] .[1کرایوس و وایمن ] [2رزینها را باه
عنوان افزودنی جهت ترمیم سریع ترک ها و نواحی پوسته شدگی
آسفالت معرفی کردند .رزیان پلای اورتاان در متوساز زماانی دو
ساعت مسیر را برای ع ور ترافیاک آمااده ماینمایاد .مهندساین
ارتش آمریکا از آسفالت سرد جهت تعمیر چالههای کوچاک باناد
پرواز فرودگاه با استفاده از هفت نو ماده متفاوت به منظور به ود
خواص چس ندگی در مخلاوط خارده آسافالت موجاود ،اساتفاده
کردند .با انجام آزمایشهای شیار شدگی و خازش دیناامیکی بار
روی نمونه های استوانه ای ساخته شده در آزمایشگاه ،باه بررسای
عملکرد مقاومتی آنهاا در برابار ایان خرابای پرداختاه و سا س
آزمایش شیار شدگی را با ماشین معادل شده بارگاذاری هواپیماا
در باند فرودگاه انجام دادند .مخلاوطهاای آسافالت سارد حااوی
افزودنی ،بهترین عملکرد را در برابار ایان خرابای از خاود نشاان
دادند ،ولی در حالت کلی استفاده از این نو مخلوط ،برای تعمیر
فرودگاه توصیه نشد ].[1
در زمینه تعمیر سریع روسازیهاای بتنای نیاز روشهاایی از
جمله استفاده از دال بتنی پیش سااخته ،افزودنایهاای زودگیار
کننده سیمان ،پوزوالن و ...توساز محققاین مطار شاده اسات
] .[8-13جیمی گرین و همکااران از محققاین دانشاگاه تگازاس
آمریکا از انوا رزینهای پلیمری شامل پلی اورتان آروماتیک ،پلی
اورتان آلیفاتیک ،رزیان فاوران ،پلیمار سادیم سایلیکات ،رزیان
پلیاستر و پلی اورتان به منظور کااهش زماان تعمیارات خرابای
فرودگاهی در کنار داشتن کارایی مناسب باتن ،اساتفاده کردناد.
آنها دریافتند که در بهکارگیری باتن پلیماری علایرغام ایجااد
کاهش زمان کارایی ،مزیتهایی همچون انعطافپذیری و کااهش
زمان تعمیر به وجود آمده است .زمان تعمیار الزم باا اساتفاده از
پلیمر پلی اورتان به نس ت سایر افزودنیهای پلیمری کمتار باود
].[4
از آنجا که روسازیهای فرودگاهی تحت بارهای سنگین قارار
میگیرند ،عمده نگرانی مهندسین در به وجود آمدن خرابی شایار
شدگی است .تحقیقاات در زمیناه روش تعمیار ساریع روساازی،
عمدتا بر پایه مقایسه مقاومت شیار شدگی استوار مایباشاد ].[1
در این تحقیق به منظور افزایش سختی روسازی آسفالتی و بهت ع
به ود مقاومت شیار شدگی از گوگرد به عنوان جایگزین بخشی از
چس اننده آسفالت (قیر) اساتفاده شاده اسات .مهامتارین دلیال
انتخاب گوگرد آن است که به س ب ویژگی ذاتی خاود ،هنگاامی

Fiber Reinforced Polymer
Folded Fiberglass Mat

1
2

که دمای آن از  118درجه سلسیوس بیشتر شود ،فورا ذوب شده
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و ساختمان شیمیایی آن شکسته میشود و قابلیت ترکیب آن باا

شاهد و  8/0برابر نمونه پلیمری نشان داد .همچنین نتایج آزماون

هیدروکربن های اش ا نشده قیرها ،به شدت افازایش مای یاباد و

تیر خستگی و کشش غیار مساتقیم نیاز نشاان داد کاه مخلاوط

کندروانی تا رسیدن به دمای  101درجه سلسایوس کااهش و در

حاوی گوگرد عملکرد مناس ی در مقابل این دو پدیده داشته و در

دمای باالتر از  101درجه سلسایوس ،تولیاد هیادرونن ساولفوره

حساسیت رطوبتی بهتر از ساایر نموناههاا عمال مایکناد ].[14

موجب افزایش ناگهاانی ویساکوزیته مای شاود (شاکل ( .)1ایان

گوگرد را مایتاوان باه صاورت مساتقیم باه مخلاوطکان قیار و

خصوصیت گوگرد باعث شده تا وقتی ایان مااده در دماایی باین

سنغدانه افزود و با ماشینآالت متداول راهسازی پخش نمود و به

 118تا  101درجه سلسیوس به قیر اضافه مایشاود ،باا کااهش

منظور جلاوگیری از تولیاد گااز هیادرونن ساولفوره مایبایسات

کندروانی و افزایش قدرت پوشش دهی سنغدانههاا توساز قیار

حداکثر دمای  103درجه سلسایوس در هنگاام تولیاد و پخاش،

گشته و بهت ع مصرف قیر را کاهش دهد .از طرفای وقتای دماای

رعایت گردد .گوگرد در ماسه آسفالت جهت فراهم آوردن ساختی

مخلوط از  118درجه سلسیوس کمتار شاود ،گاوگرد باا سارعت

بیشااتر اسااتفاده م ایشااود .ایاان ماااده قابلیاات افاازایش ماادول

بیشتری سفت شده و منجر باه افازایش ساختی آسافالت گاردد

برجهندگی ،مقاومت در برابر ترک خستگی ،ترک حرارتای ،شایار

] .[11استفاده از این ویژگی میتواند باعث کاهش زمان تعمیار و

شدگی و لغزندگی چرخ ها را دارد ] .[11با وجاود فنااوری تولیاد

از طرفی افزایش مقاومت خزشی (شیارشادگی) الزم در روساازی

آسفالت با دمای پایینتر (آسفالت گرم) عالوه بر کااهش مصارف

آسفالتی فرودگاه ها شود .امروزه به لحاظ زیست محیطی و انتشاار
گازهای سمی در هنگام ذوب گاوگرد ،نظیار هیادرونن ساولفید،
گوگرد دیاکسید و ،...استفاده از این مااده در روساازی آسافالتی
محدود گشته است ].[12

انرنی ،سرعت بازگشایی مسیر بر روی ترافیک نیز افزایش مییابد
] .[10از آنجا کاه گاوگرد قابلیات کااهش ویساکوزیته قیار و در
نتیجه فراهم سازی به ود توان پوشش دهی قیر بر مصالح سانگی
را دارد ،در این تحقیق به منظور افزایش مقاومت در برابار تغییار
شکلهای پایدار و همچنین تولید آسفالت با دمای پاایینتار و در
پی آن تسریع در خناکساازی و گیارش مخلاوط پخاش شاده،
آسفالت گرم اصال شده با گوگرد تولید و ارزیابیهای الزم ،باا در
نظرگیری اهداف پرونه انجام گردید.

 .2روش تحقیق
 .0-2مصالح مصرفی (قیر-گوگرد-سنگدانه)
قیر مصرفی از نو قیار خاالص ( PG64-16درجاه نفاوذ )13-13
است که مشخصات فیزیکی آن مطابق جدول ( )1میباشد.
.

شکل  .0گرانروی قیر ،گوگرد و ترکیب هر دو-دما []11

ویتااالی و همکاااران ] [19مقااادیر  93 ،23 ،3و  43درصااد

جدول  .0خصوصیات فیزیکی قیر خالص مصرفی
خصوصیت

حدود مجاز ط ق
روش آزمایش
نشریه 294

گوگرد نس ت به وزن قیر را به آسفالت افزودناد .نتاایج نشاان داد

وزن مخصوص در دما 20oc
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

ASTM D-13

داشته و مقادیر عمق شیارشدگی مخلوط حاوی  43درصد گوگرد

درجه نفوذ
(دهم میلیمتر)

ASTM D-0

میدهد .در تحقیق دیگری از گوگرد به میزان  43درصد وزنی قیر

که با افزایش مقدار گوگرد مقاومت شیارشدگی مخلاوط افازایش
روند تقری اا ثاابتی را در تعاداد سایکلهاای بااال از خاود نشاان
در آسفالت نیم گرم استفاده نمودند و عملکرد این آسفالت باا دو
نو آسفالت داغ تهیه شده با قیر خالص و پلیمر استایرن بوتادین
استایرن به عنوان یکی از بهترین افزودنیهاای پلیماری شاناخته
شده ،مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج آزمون تغییار شاکل پایادار،
مقاومت شیارشدگی مخلوط حااوی گاوگرد را  11برابار مخلاوط

--13-13

مقدار
1/39
14

نقطه نرمی
(درجه سلسیوس)

ASTM D-91

43-01

04

انگمی (سانتیمتر)

ASTM D-119

حداقل 133

132

نقطه اشتعال
(درجه سلسیوس)

ASTM D-32

حداقل 292

930

نقطه احتراق
(درجه سلسیوس)

ASTM D-13

---
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از گوگرد به عنوان افزودنای آسافالت به اود دهناده مخلاوط

جدول  .9مشخصات مصالح سنگی مصرفی

استفاده شد که خصوصیات آن در جدول ( )2قابل مشاهده است.

حدود مجاز ط ق
نشریه 294

خصوصیت

روش آزمایش

حداکثر سایش به روش
لوسآنجلس (درصد)

AASHTO T31

93

سولفور) و در نتیجه ارتجاعی شدن آن میگردد .به این صورت که

حداکثر ضریب تورق (درصد)

BS 812

20

وقتی اتم گاوگرد در دماای  143درجاه سلسایوس وارد سااختار

اندرکنش بین گوگرد و قیر در دمای باال موجب هیدرونن زدایای
شده و سخت شدن قیر میشاود .در ایان شارایز گاوگرد سا ب
زنجیره ای شدن قیر (پلیمریزاسیون) باه صاورت االساتومر (پلای

مقدار

رویه

آستر
43

22/9

93

11

حداقل شکستگی در دو ج هه
روی الک شماره ( 4درصد)

ASTM D0821

33

83

39

حداکثر جذب آب مصالح
درشتدانه (درصد)

AASHTO T80

2/0

2/0

2/2

نظر قط یت در گروه آروماتیکها جای میگیرند .این عمل موجب

حداکثر جذب آب مصالح ریزدانه
(درصد)

AASHTO T84

این مخلوط در دمای پایین شکنندگی قیرهاای خاالص را نادارد

وزن مخصوص واقعی مصالح
درشتدانه
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

ASTM C121

وزن مخصوص واقعی مصالح
ریزدانه
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

ASTM C128

شیمیایی مولکول میشود ،با گروه نفتن آروماتیکهای موجود در
قیر ،ترکیب و باعث تشکیل پلیسولفید میگردد .پلی سولفیدها از
نرمتر شدن قیر و افزایش خاصیت االسیسیته خواهد شد .بنابراین،
].[11
جدول  .2خصوصیات فیزیکی گوگرد مصرفی

2/0

2/8

-

-

-

2/03

2/92

-

خصوصیات

مقادیر

نقطه ذوب (درجه سلسیوس)

118

وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)

1/32

سطح مخصوص (مترمربع بر گرم)

21/2

80

حالت

جامد

60

رنغ

زرد روشن

حجمی مخلوط آسفالتی را تشکیل میدهد .ویژگیهای فیزیکی و
معدنی مصالح سنگی در مقاومت شیارشدگی و تغییر شاکل دائام
مخلوطهای آسفالتی تأثیر زیادی دارد .فیلرهای معدنی باه شاکل
موسوم در مخلوط آسفالت ،به عنوان پرکننده فضاای خاالی باین
مصالح سنگی استفاده میشوند ،ولای باعاث به اود ویژگایهاای
مکانیکی مخلوط می شاوند .افازودن سایمان باه عناوان فیلار در
آسفالت ،مقاومت خزشی آن را افزایش داده و باا افازایش درصاد
این ماده در آسفالت این مقاومت نیز روند افزایشی مییابد ].[11
در این تحقیق بر اساس تجربیات سایر تحقیقات ،از سیمان پرتلند
تیپ دو به میزان  1درصد وزن مصالح سنگی استفاده شده اسات
] 18و  .[13خصوصاایات ساایمان مصاارفی در جاادول ( )9قاباال
مشاهده می باشد .مصالح سنگی مصرفی ،از ناو شکساته آهکای
معدن اسبچران ،واقع در شرق شهرستان تهران تهیه شده اسات
که مشخصات آن به شر جدول ( )4میباشد .جهات داناهبنادی
مصالح سنگی نیز از منحنی دانهبندی شماره  4آییننامه روسازی
آسفالتی راههای ایران برای آساتر و رویاه ،اساتفاده شاده اسات
(شکل (.))2

100

40
محدوده باال
محدوده وسز دانه بندی
محدوده پایین
19

12.5

2.36 4.75
قطر الک (میلیمتر)

درصد ع وری از الک

مصالح سانگی  33تاا  30درصاد وزنای و  10تاا  80درصاد

2/4

20
0
0.3

0.075

شکل  .2نمودار حدود باال ،پایین و وسز دانهبندی شماره 4

 .2-2آمادهسازی نمونهها و شرح آزمایشها
طر اختالط نمونهها بر اساس اساتاندارد  ASTM D1599انجاام
گردید .سنغدانهها با دمای  143درجه سلسایوس در گارمخاناه
حرارت داده شده تا کامال خشک شوند .با توجه باه بررسایهاای
انجام شده در تجربیات استفاده از گوگرد ،در این تحقیاق نیاز باا
هدف افزایش مقاومت شیارشدگی ،گوگرد از مقاادیر مختلفای تاا
میزان  13درصد جایگزین قیر شده اسات .در ایان راساتا جهات
تعیین قیر بهینه ،ترکیب قیر-گوگرد در درصادهای ،1/0 ،1 ،0/0
 1و  1/0نس ت به وزن مخلوط آسفالتی با مقادیر 13 ،03 ،43 ،3
و  13درصد وزن چس اننده از گوگرد جاایگزین قیار گشاته و باا
سنغ دانه در دمای  143درجاه سلسایوس مخلاوط و در داخال
استوانه استاندارد مارشال با قطار  13ساانتیمتار و ارتفاا 1/20
سانتیمتر متراکم مای شاوند .تعاداد ضاربات بارای شا یهساازی
ترافیک سنگین  10ضربه در هر دو طرف نمونه است .مقادیر قیار
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بهینه یافت شده از این آزمایش برای نمونههای  13 ،03 ،43 ،3و
 13درصد گوگرد ،به ترتیب برابر  1/9 ،1 ،1/4 ،4/3و  1/4درصاد
حاصل شد .به منظور اظهار نظار اولیاه در ماورد مقاومات تغییار
شکل دائم مخلوط ،مقاومت مارشال نمونههای آسفالتی تهیه شده
با قیر بهینه نیز ارائه میشود .برای ش یهسازی بهتر تراکم غلتکای
در کارگاه ،نمونههایی استوانهای در درصدهای قیر بهینه بهدسات
آمده ،با استفاده از دستگاه نیراتوری روسازی ممتاز ساخته شدند
(شکل  .[23] ،)9با توجه به آنکه هدف اصلی ایان طار کااهش
زمان تعمیر روسازی میباشد ،استفاده از آسفالت با ضخامت کمتر
میتواند موجب کاهش زمان الزم جهات سارد شادن آسافالت و
جایگزینی بخشی از آسفالت با مصالح موجود در اسااس باشاد .از
آنجا که مادول برجهنادگی یکای از پارامترهاای اصالی طراحای
ضخامت روسازی آسفالتی است ،میتوان با استفاده از گاوگرد در
آسفالت و ارزیابی این پارامتر ،به طرا کمک نمود تا آسافالت باا
ضخامت کمتری در نظار گیارد .مادول برجهنادگی نموناه هاای
ساخته شده مطابق باا اساتاندارد  ،ASTM D-82 4123در دماای
 20درجه سلسیوس و با اعماال باار نیماه سینوسای  433کیلاو
نیااوتن و دوره بارگااذاری  3/1ثانیااه ( 3/3ثانیااه اسااتراحت)،
اندازهگیری شد .این آزماایش باا دساتگاه  UTM5انجاام گردیاد
(شکل .)0

129

شکل  .5انجام آزمایش مدول برجهندگی بر روی نمونهها

به منظور ارزیاابی مقاومات شایار شادگی ،آزماایش خازش
دینامیکی به وسیله دستگاه  UTM5بر روی نمونه هاای آسافالتی
تازه سااخت انجاام گرفات کاه در آن نموناههاای سااخته شاده
بالفاصله پس از ساخت باه مادت زماان  33 ،13 ،93 ،3و 123
دقیقه در دمای  03درجاه سلسایوس عمال آوری شاده و تحات
آزمایش خزش دینامیکی قرار گرفتند .جهت مقایسه عملکرد شیار
شدگی در شرایز دمای پایینتر ،این آزمایش پاس از عمالآوری
 13دقیقهای بالفاصله بعد از ساخت ،در دمای  20درجه نیز انجام
گردید .بارگذاری از نو نیمه سینوسی با اعمال تانش  403کیلاو
پاسکال به صورت  3/0ثانیه بارگذاری و  1/0ثانیه استراحت انجام
شد ] .[21خروجی این آزمایش به صورت منحنی کرنش تجمعی
در برابر سیکلهای بارگذاری مطابق شکل ( )1ارائه و به  9ناحیاه
تقسیم میشود .در ناحیاه اول تغییار مکاانهاای دائام باه طاور

شکل  .9نمونههای آسفالتی تهیهشده توسز دستگاه نیراتوری

ناگهانی روی هم ان اشته میشوند ،در ناحیه دوم شیب نمودار باه
مقدار ثابتی میرسد و در ناحیه سوم دوبااره شایب تغییار مکاان
دائم افزایش مییابد و مقدار تغییر مکان دائم به شادت روی هام
ان اشته میشود .تعداد سیکل در شرو ناحیه سوم به عدد روانای
شناخته می شود که معیاری برای مقایساه مقاومات شیارشادگی
نمونههای آسفالتی است ].[22

شکل  .4انجام آزمایش مقاومت مارشال بر روی نمونهها

شکل  .6کرنش تجمعی کل  -سیکل بارگذاری
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پلی سولفید در قیر موجب افزایش خاصیت االسیسیته و درنهایات
مدول برجهندگی گشاته اسات .بناابراین باه منظاور تساریع در

 .9نتایج و بحث

بازگشایی باند فرودگاه ،میتوان از آسافالت باا ضاخامت کمتاری

 .0-9مقاومت مارشال
نتایج حاصل از مقاومت مارشال در نمودار شاکل ( )1ارائاه شاده

استفاده کرد.

شیارشدگی شده ،به طوری کاه در نموناه هاای حااوی  43و 13

8000

درصد گوگرد ،مقاومت مارشال نس ت به نمونه شااهد باه ترتیاب

7000
6000

 2/9و  9/9برابر شده است .گوگرد موجود در قیر به س ب ویژگی

5000

ذاتی خود ،در دمای پاایینتار از  118درجاه سلسایوس موجاب

4000

سختشدگی قیر و درنهایات مخلاوط آسافالتی مای گاردد .ایان

3000

سخت شدگی موجب افازایش مقاومات مارشاال نیاز مایشاود و

2000

همانطور که در نتایج قابل مشاهده است ،با افزایش این افزودنای

1000

سختی و مقاومت مارشال بیشتر شده و در نتیجه موجب افازایش
مقاومت در برابر تغییر شکل دائم (شیارشدگی) مای گاردد ].[12
حداقل مقاومت مارشال بارای نموناه هاای آزمایشاگاهی  8کیلاو
نیوتن میباشد ] [29که در تمامی نمونهها این مقاومات بااالتر از
مقدار مذکور است.

0
13

43
03
13
میزان گوگرد (درصد)

3

شکل  .8مدول برجهندگی

 .9-9خزش دینامیکی
در این آزمایش مخلوطهای آسفالتی از شرایز مهار جان ی واقعی

35

بهره نمی برد ،بنابراین ،تغییر مکان بیشتری در مقابل اعمال بار از

30
20
15
10
5

مقاومت مارشال (کیلو نیوتن)

25

0
13

مدول برجهندگی (مگا پاسکال)

است .افزودن گاوگرد موجاب ایجااد روناد افزایشای در مقاومات

9000

13

03

43

میزان گوگرد (درصد)

3

شکل  .1استقامت مارشال

خود نشان می دهد ] .[14شکلهای ( 3و  )13خروجای دساتگاه
آزمایش خزش دینامیکی و جدول ( ،)4عادد روانای مساتخر از
نمودارهای مذکور را نشان میدهد .باا افازایش زماان عمالآوری
مخلوط شرو به سخت شدن میکند ،بناابراین ،نسا ت مقاومات
شیارشدگی نمونههای گوگرددار در دماای  03درجاه سلسایوس
پس از گذشت دو ساعت و نیم ساعت پس از سااخت 93 ،تاا 90
درصد افزایش مییابد .با مقایسه نتاایج حاصال از عمالآوری 13
دقیقه در دماهای  20و  03درجه سلسیوس میتوان دریافت کاه
دمای محیز تأثیر زیادی بار مقاومات شایار شادگی مخلاوطهاا
خواهد داشت ،به گونه ای که به طور مثاال در میازان  43درصاد

 .2-9مدول برجهندگی
مدول برجهندگی پاسخ روسازی برحسب تانشهاای مکاانیکی و

گوگرد ،گیرش سریع ترکیب قیار و گاوگرد در دماای  20درجاه

کرنش های متناظر است و متغیار بسایار مهمای در رویکردهاای

موجب شده نس ت مقاومت در دو دما بایش از ساه برابار شاود و

طراحی مکانیکی برای سازه روسازی است کاه باا اساتفاده از آن

برای سایر درصدهای به دلیل توقف دساتگاه در میازان 230333

ضخامت الیاه هاای آسافالتی تعیاین مای شاود .هار چاه مادول

سیکل معین شده ،عدد روانی تعیین نگردیده است .همچناین باا

برجهندگی مقدار باالتری را داشته باشد ،ضخامت الیاه آسافالتی

مقایسه دو مخلاوط  3و  43درصاد گاوگرد در دماای  20درجاه

کاهش مییابد ] .[23نتایج مدول برجهندگی در شکل ( )8نشاان

سلسیوس می توان دریافات کاه گاوگرد باعاث  0/1براباری ایان

می دهد که گوگرد موجب افزایش مدول برجهنادگی نموناههاای

مقاومت شده و این نس ت برای درصدهای باالتر بهت اع بیشاتر از

آسفالتی میگردد ،به طوری که در باالترین میزان استفاده از ایان

این مقدار خواهد بود ،چرا که گوگرد روند افزایشای را بارای ایان

ماده مدول برجهندگی  2/8برابار شاده اسات .گاوگرد باا تولیاد

مقاومت ایجاد نموده است (جدول .)0
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جدول  .4عدد روانی
درصد گوگرد
زمان
(دقیقه)

3

43
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جدول  .5نس ت عدد روانی نمونههای حاوی گوگرد به فاقد افزودنی
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شکل  .01نتایج خزش دینامیکی در دمای  20درجه سلسیوس
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0

شکل  .3نتایج خزش دینامیکی در دمای  03درجه سلسیوس

03

20

03

13

13

زمان
(دقیقه)

3

43
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1/0

1

1/1

93

1/3

4/1

0/1

13
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0/2

33
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1

123
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0/1
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 .4نتیجهگیری
در این پژوهش با هدف کاهش زمان تعمیر روسازی باند فرودگاه،
اثر گوگرد بر مخلوطهای آسفالتی اصال شده مورد بررسای قارار
گرفت .بدین منظور از متغیرهای زمان عملآوری پس از سااخت،
دمای محیز و میازان گاوگرد در مخلاوط ،اساتفاده شاد .نتاایج
حاصل از تحقیق نشاان داد کاه گاوگرد در دماای بااالتر از 118
درجه سلسیوس قادر به کاهش ویسکوزیته قیر و درنهایت افزایش
قدرت پوششدهی سنغدانه توسز چس اننده بوده و هماانطاور
که در نتایج قیر بهینه آزمون مارشال مشاهده شد ،این امر موجب
کاهش مصرف قیر شده است .نتایج آزمایش مارشال نشان داد که
گوگرد توانایی افزایش مقاومت آسفالت در برابر تغییر شکل دائام
را خواهد داشت و این ماده در پی خاصیت ذاتای خاود در دماای
این آزمایش ،با سختکنندگی مخلوط موجاب روناد افزایشای در
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 همچنین مشاخص شاد کاه افازودن.مقاومت مارشال شده است
 باه،گوگرد به آسفالت موجب افزایش مدول برجهندگی می شاود
 برابار2/8  این مادول، درصد از این ماده13 طوری که در میزان
 از این آسفالت اصال شاده، بنابراین.نمونه فاقد افزودنی میگردد
به ضخامت کمتری میتوان استفاده نماود کاه درنتیجاه موجاب
 اساتفاده از مصاالح محلای،کاهش زمان مورد نیاز تولید آسفالت
 افزایش میزان.جایگزین و درنهایت کاهش زمان تعمیر خواهد شد
گوگرد موجب افزایش مقاومت شیارشدگی شده و در درصادهای
 این روناد افزایشای بیشاتر خاود را نشاان داده،باالتر از این ماده
 درجه سلسیوس و پس از گذشت20 است به طوری که در دمای
 مقاومت شیارشادگی باه، درصد از گوگرد13 دو ساعت در نمونه
 تاأثیر، از طرف دیگار. برابر نمونه فاقد افزودنی میرسد4 بیش از
 باه طاوری کاه باا،زمان در گیرش آسفالت نیز قابل توجه اسات
، درجاه سلسایوس118 گذشت زمان و کاهش دمای آسافالت از
گوگرد در ابتدا به طور ناگهانی موجاب افازایش ویساکوزیته قیار
شده و س س به طور تدریجی موجب افازایش مقاومات بیشاتری
 تاأثیر دماای محایز بار.نس ت به نمونه فاقد افزودنی مایگاردد
مقاومت شیار شدگی نیز نشان داد کاه گاوگرد در دماای محایز
 به گوناهای، قدرت افزایش سختی بیشتری خواهد داشت،پایینتر
20  نس ت این مقاومت در دو دمای، درصد از آن43 که در میزان
 باا گذشات. بیشتر از سه برابر شده اسات، درجه سلسیوس03 و
 آسافالت باه آرامای دچاار ساختشادگی،زمان از ساخت نموناه
 گاوگرد باا.میگردد و مقاومت شیارشدگی آن افازایش ماییاباد
 از ایان.خاصیت ذاتی خود به این سختشدگی سرعت میبخشاد
خاصیت گاوگرد مایتاوان باه عناوان افزودنای در تعمیار ساریع
چالههای ایجاد شده در روسازی فرودگااههاای نظاامی باا هادف
 به ویاژه باناد پارواز در،تسریع در بهرهبرداری از باندهای فرودگاه
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