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این پژوهش درصدهاي مختلفی از سرباره ک (BOF) هاي اکسیژنیکوره يدر  الکتری عنوان جایگزینی براي مصالح سنگی آهکی جهت به (EAF) و قوس 

این جایگزینی بخش د  EAF و BOF نوع يدرصد سرباره 100و 75  ،25،50 مصالح آهکی به ترتیب با  يرشت دانهساخت بتن آسفالتی استفاده گردید. در 

عیین خصوصیات مصالح سنگدانه از ت ط مارشال اي سربارهتعویض گردید. پس  ختال ش طرح ا س رو راسا ر بهینه، ب ه در تحقیق، درصد قی استفاد ی مورد  اي و آهک

از نمونه ادبراي هر سري  ر تغییرشکلها تعیین گردید. در  راب مه مقاومت در ب از هاي ماندگار مخلوطا هاي آسفالتی حاوي درصدهاي مختلف سرباره با استفاده 

افزودن سرباره به مخلوط آسف این تحقیق نشان داد که با  ی قرارگرفت. نتایج  ارزیاب التی، مقاومت روش آزمایش ماشین اثر چرخ (ویل تراك) مورد آزمایش و 

ر تغییرشکل راب افزایش خواهد یافت. همچنین مخلوطهدر ب ر شیارشدگی بیشتري در  يهاي آسفالتی حاوي سربارهاي ماندگار  راب ک مقاومت در ب الکتری قوس 

افزایش درصد سرباره، اختالف در مقادیر شیارشدگی نمونه هاي حاوي سرباره س با مخلوط هاي حاوي سرباره کوره اکسیژنی دارد؛ هرچند با   EAF هاي قیا

  .معنی دار نیست BOF و

 

ی، سرباره يکورهي مخلوط آسفالتی، سرباره: کلمات کلیدي الکتریک، تغییرشکل يکوره ياکسیژن س    حداکثرهاي ماندگار قو

 
 

  ي پژوهشو پیشینهمقدمه   .1

 
ت منابع برداشت این ماده و مصرف دهد. با توجه به محدودیهاي بتن آسفالتی و بتن سیمانی را سنگدانه تشکیل میي مخلوطبخش اعظم تشکیل دهنده

ضمن کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از برداشت بیش از حد  هستند که یبه دنبال مصالح متخصصینها رو به رشد آن در ساخت انواع مختلف سازه

هاي ز اینرو مصالح متفاوتی نظیر شیشه، جایگزین مناسبی براي سنگدانه در ساخت انواع مختلف بتن آسفالتی و سیمانی باشد. اهاها و رودخانهاز کوه

تواند گدازي که در حقیقت ضایعات صنعتی محسوب گردیده و خود میهاي آهنهاي کورههاي کهنه، خاکستر بادي و سربارهضایعاتی، الستیک

-پژوهش باشد.و سیمانی مطرح می هاي آسفالتیعنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی در ساخت بتنخطرات زیادي براي محیط زیست داشته باشد به

 هاي آسفالتی مورد مطالعه قرار داده و به بیان معایب و مزایاي آن پرداختهدر ساخت مخلوطرا هاي مختلفی در داخل و خارج از کشور استفاده از سرباره 

که از جمله  نمودهاي آسفالتی استفاده یعی در مخلوطهاي طبهمراه سنگدانهي فوالد بهي سربارهتوان از درشت دانهتحقیقات میاین بر اساس . است

                                                 
 

١
  عضو هیأت عملی گروه مهندسی عمران و معماري، دانشگاه تربت حیدریه

 
٢

  قوچان، دانشگاه  ي مهندسیدانشکده،  استادیار گروه عمران

 
٣

  ي مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهددیار گروه عمران، دانشکدهاستا

  از دانشگاه تربیت مدرس، تهران راه و ترابري، دکتري عمران٤ 

mailto:h.farhad@torbath.ac.ir
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 ٢

توان به افزایش دوام اصطکاکی سطح جاده، افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل و کاهش معایبی همچون عریان شدگی و قیر محاسن این کاربرد می

  ]. 3، 1،2[ زدگی نام برد

و  ذوب آهن اصفهان ،(فوالد مبارکه ایران فوالد يعمده يفوالد در سه کارخانه يمیلیون تن سرباره 2، ساالنه بیش از 1393بر اساس آمار سال 

 نیا باتیدرون ترک نیفلزات سنگ یحضور برخ لیکارخانه، به دل ياز محوطه يادیز اریبس يعالوه بر اشغال فضااین مواد . شودمی دیتول )اهواز دفوال

 نیگزیجابا نشان دادند که  کینامیخزش د شیبا انجام آزما )2011(و همکاران  يعامر ].4[ك باشدخطرنا ینیرزمیمنابع آب ز يبرا تواندیمحصول، م

 شیافزا %60تا  یشدگاریمقاومت آن در برابر ش ،یفالتدر مخلوط آس )کنورتوري اکسیژنی (کورهبا مصالح سرباره فوالد  یعیاز مصالح طب %25کردن 

)، با بررسی مدول سختی و مقاومت خستگی در آزمایش کشش غیر مستقیم، استفاده از 2011ستو و همکاران(در تحقیق دیگري توسط پا .]5[کندیم دایپ

در تحقیق شی و همکاران ]. 6هاي آسفالتی معرفی نمودند [منظور افزایش توان باربري مخلوطعنوان راهکاري کارا بهسرباره در مخلوط آسفالتی را به

، نسبت به ي اکسیژنیکورههاي حاوي سرباره نوع مقاومت کششی غیرمستقیم و مدول ارتجاعی، نشان داده شد که مخلوط)، با استفاده از آزمایش 2012(

 .]7[ مخلوط حاوي مصالح سنگی بازالتی، عملکرد بهتري دارد. همچنین، مقاومت در برابر صدمات ناشی از رطوبت مخلوط را افزایش داده شده است

شود قوس الکتریک سبب بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر ترك خستگی می يسربارهنشان دادند که استفاده از  1420کاووسی و جلیلی در سال 

اثر چرخ"ماشین  با استفاده از آزمایش ،در پژوهشی 2015در سال فرهاد و همکاران  ].8[
١
 ي قوس الکتریکي کورهکه با افزودن سرباره ندنشان داد "

اي و در نتیجه قفل و بست ناشی از شکستگی و زبري بیشتر سطح مصالح سرباره تواندمی که این امریابد ، عمق شیارشدگی کاهش میمخلوط آسفالتی

از باشد. این پژوهش پیشنهاد نمود که در ساخت روسازي آسفالتی با استفاده که با مصالح آهکی رایج ساخته شده است میي ابهتر مصالح نسبت به نمونه

درصد سرباره، بیشترین تاثیرات مثبت در خصوصیات  75تا  50ي مصرفی با حدود ي قوس الکتریک،  در صورت جایگزینی درشت دانهي کورهارهسرب

ي قوس کورهو  )٢BOFي اکسیژنی(کوره ي نوعاز سرباره این پژوهشدر  ].9[ وجود آیدبهویژه در بحث شیارشدگی بهها این مخلوط

و  ) استفاده شده است100و  75، 50، 25ي مصالح سنگی آهکی با درصدهاي مختلف (منظور جایگزینی بخش درشت دانههب )٣EAFالکتریک(

   هاي ماندگار، از آزمایش ماشین اثر چرخ استفاده شد.تاثیر افزودن سرباره بر مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر تغییر شکل به منظور بررسی همچنین

 
 

  مصالحشناخت و  روش تحقیق  .2
 

با  بیبه ترت ی در مخلوط،مصالح آهک يدانهبخش درشت ،هاي آسفالتی حاوي سربارهبررسی خصوصیات مکانیکی مخلوط منظوربه پژوهش، نیدر ا

             اساس استاندارد  با استفاده از روش طرح اختالط مارشال بر .دیگرد نیگزیجا BOFو  EAFنوع  هايدرصد سرباره 100و  75، 50، 25

ASTM D-6927 هاي در . با ساخت سه دال براي هر یک از طرح اختالطدست آمدها بهدرصد قیر بهینه و سایر مشخصات فیزیکی و مکانیکی مخلوط

دست ادامه نتایج به رارزیابی تغییرشکل ماندگار تهیه گردید و د) جهت آزمایش مترمیلی 305 × 305 × 50دال با ابعاد ( 27در مجموع  نظر گرفته شده،

 هاي آماري، تحلیل و با یکدیگر مقایسه شد. آمده با استفاده از روش

جهت ساخت  (ذوب آهن اصفهان) BOFو  (فوالد مبارکه اصفهان) EAFي فوالدي هاي آهکی و دو نوع سربارهدر این تحقیق از سنگدانه

بندي . دانهشده استو پودر سنگ آهک به عنوان فیلر استفاده پاالیشگاه اصفهان  AC60-70هاي آسفالتی استفاده گردید.در طرح مخلوط از قیر نمونه

جهت قیاس . گردید) انتخاب ویرایش اول، 234هاي ایران (نشریه روسازي آسفالتی راه ينامهآیین 4ي بندي شمارهمصالح سنگی منطبق بر منحنی دانه

خواص  1بندي هر سه نوع مخلوط دقیقاً بر یکدیگر منطبق گردد. جدول خاب شدند که منحنی دانهاي انتها با یکدیگر، مصالح سنگی به گونهمخلوط

   دهد.نشان میدر این تحقیق را فیزیکی و مکانیکی مصالح سنگی مصرفی 

  

  

  

  

  

                                                 
1- Wheel Tracking Device 

2- Basic Oxygen Furnace Slag   
3- Electric Arc Furnace Slag 
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 ٣

  مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح سنگی - 1جدول

 مصالح سنگی
ص واقعی  وزن مخصو

)3(g/cm 

ص ظاهري و زن مخصو

)3(g/cm 
 جذب آب (%)

عدد لوس 

 آنجلس

عدد ارزش 

 ايماسه

افت در محلول 

 سولفات سدیم (%)

 2/0 - 7/16 % 6/1 58/3 38/3 ي درشت دانهسرباره

 5/0 72 - % 4/3 61/3 22/3 ي ریز دانهسرباره

 1/0 - 29 6/0 70/2 66/2 ي آهکی درشت سنگدانه

 04/2 63 - 3/2 68/2 52/2 ي آهکی ریز سنگدانه

  

  استاندارد  مشخصه
  EAF  BOF  مصالح آهکی

  فیلر  ریزدانه  دانهدرشت  فیلر  ریزدانه  دانهدرشت  فیلر  ریزدانه  دانهدرشت

g)3(وزن مخصوص  /cm ASTM C-127 656/2      055/3      778/2      

g)3(وزن مخصوص  /cm  ASTM C-128    582/2      947/2      683/2    

g)3(وزن مخصوص  /cm  ASTM D-854     768/2       - --       - --  

      ASTM C-131  4/20      4/13      6/19  (%)سایش لس آنجلس 

      ASTM D-5821 80      98      98  شکستگی در دو وجه (%)

  

 هاي آسفالتیمخلوط و نامگزاري ساخت  .4
  

منظور در سلسیوس، به يدرجه 145ها پس از اختالط در دماي ونهقیر، دماي اختالط و تراکم تعیین گردید. نم يویسکوزیته -ابتدا با استفاده از منحنی دما

درجه متراکم گردید.  135در دماي  ،متريمیلی 102هاي ي چکش تراکم مارشال به هر دو طرف نمونهضربه 75نظر گرفتن شرایط ترافیکی سنگین، با 

ساخته و همچنین    EAF و  BOFهاي نوع دانه) سربارهدرصد درشت 100و  75، 50، 25با درصدهاي مختلف ( نمونه  170در این آزمایش، در مجموع 

ترتیب از به EAFو  BOFهاي نوع هاي حاوي سربارهگذاري نمونهبا درصدهاي مختلف قیر تهیه گردید. براي نام با مصالح سنگی آهکی نیز اينمونه

 يدانه. درصد جایگزینی سرباره بجاي درشتگردیداستفاده  Lاز حرف  ي شاهد)(نمونههاي حاوي مصالح آهکینمونه براي همچنین و Eو   Bحروف 

ها گیري شد. استقامت و روانی نمونههاي متراکم شده، اندازهپس از خط تیره نشان داده شده است. پس از ساخت، وزن مخصوص واقعی نمونه ،مخلوط

  ارائه شده است. 2گیري گردید که نتایج آن در جدول یش مارشال اندازهبا استفاده از دستگاه آزما ASTM D-6927بر اساس استاندارد 

  

صد بهينه قير. خالصه۲جد  شا      نتايج ما

 
درصد  نوع نمونه

قیر 

 بهینه

 استقامت

مارشال 

(kN) 

 روانی

(.25 

mm ) 

وزن 

مخصوص 

ايتوده  

(Gmb)  

درصد 

جذب 

 آب

وزن مخصوص 

ثر تئوریک حداک

(Gmm) 

درصد 

فضاي 

 خالی

 رصد قیرد

جذب شده 

(Pba) 

ر درصد قی

مؤثر 

(Pbe) 

VMA VFA نسبت  

استقامت 

مارشال به 

 روانی

B-25 9/4  4/14  9 39/2  26/0  47/2  4 64/0  29/4  1/15  75 40/6  

B-50 1/5  5/14  2/9  41/2  27/0  50/2  4 19/1  97/3  15 76 30/6  

B-75 2/5  3/15  7/9  45/2  42/0  55/2  4 56/1  72/3  8/16  74 31/6  

B-100 5/5  5/15  2/8  47/2  26/0  57/2  4 96/1  65/3  7/16  76 56/7  

E-25 7/4  7/11  8 43/2  36/0  53/2  4 38/0  34/4  2/15  70 85/5  

E-50 9/4  1/13  2/8  49/2  13/0  6/2  4 58/0  31/4  4/16  74 39/6  

E-75 5 7/13  1/8  54/2  25/0  64/2  4 84/0  20/4  1/16  75 77/6  

E-100 2/5  14 8 57/2  26/0  67/2  4 99/0  18/4  17 75 0/7  

L 6/4  8/10  3/8  37/2  53/0  47/2  4 26/0  34/4  6/14  70 2/5  
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 ٤

 هاروش آزمایش و توصیف آماري داده  .5

  

هاي آسفالتی در تعیین مقاومت مخلوطبراي آزمایش استفاده شد. این  1ها از آزمایش ماشین اثر چرخدر این پژوهش جهت ارزیابی شیارشدگی نمونه

براي ساخت . رودکار میشود، بهها به سطح روسازي وارد میشبیه به آنچه که در جاده بارگذاريو تحت  بحرانیدر دماي  ماندگارهاي تغییر شکلبرابر

ردیده که در آزمایش مارشال محاسبه گ )mbG( آسفالتی يو همچنین وزن مخصوص نمونه شودباتوجه به حجم قالبی که دال در آن ساخته می ها،نمونه

مصالح بندي قیر و دانهو مصالح سنگی، وزن  بهینه سپس با توجه به درصد قیر د.یمحاسبه گردآسفالتی است، وزن مصالح مورد نیاز براي ساخت دال 

 2حداقل  ها از میکسر مخصوص آسفالت بهره گرفته شد و مصالح داغ که به مدتجهت اختالط نمونهد. دیتعیین گر هاآماده سازي نمونهسنگی جهت 

ي مصالح سنگی را در برگیرد. پس گراد قرار داده شده بودند، در مدت زمان دو دقیقه با یکدیگر مخلوط شده تا قیر کلیهدرجه سانتی 170ساعت در اون 

کیلوگرم  30به وزن ي بعد با استفاده از غلتک فوالدي دستی در مرحله از ایجاد مخلوطی همگن مصالح آسفالتی به داخل قالب دال منتقل گردید.

منظور شبیه به  هاي آسفالتی با استفاده از غلتک دستی تا رسیدن به وزن مخصوص الزم در درصد قیر بهینه متراکم شدند.مخلوط مصالح متراکم گردید.

جهت غلتک زدن با  منظوربدین نمود عمل تراکم توجه به بایستی  با شرایط آزمایشگاهی سازي شرایط واقعی روسازي در حین بارگذاري ترافیکی

ماند تا به دماي مدت یک ساعت در داخل قالب باقی ها بهپس از متراکم کردن مصالح، نمونه .در نظر گرفته شدجهت حرکت چرخ دستگاه یکسان 

هاي هر اري چرخ، دالذروع بارگها کامالً سرد گردد. جهت انجام آزمایش قبل از شآزمایشگاه برسد سپس قالب را باز نموده و اجازه داده شد تا نمونه

دال براي انجام این آزمایش ساخته شد  27گراد در کابین دستگاه اثر چرخ قرار گرفت. تعداد درجه سانتی 45 ±1ساعت در دماي  16آزمایش به مدت 

  ارائه شده است. 1 هاي مختلف در شکلکه نتایج میانگین شیارشدگی حداکثر نمونه

  

 
فن شیارشدگی حداکثر نمونهمقادیر میانگی -1شکل   هاي مختل

  

هاي ي قوس الکتریک کمتر از نمونهي کورههاي حاوي سربارهشود که مقدار شیارشدگی نمونهبراساس نمودار ستونی ترسیم شده مالحظه می

ي بسیار کمتر از نمونهسرباره هاي حاوي در مجموع میزان شیارشدگی مخلوط باشد.دار نمیلیکن این تفاوت معنیي اکسیژنی بوده ي کورهسرباره حاوي

دانه هایی که درشتها کاهش می یابد. براي نمونهعمق شیارشدگی  EAFو یا  BOFباشد بدین ترتیب که با افزایش درصد سرباره چه از نوع شاهد می

یابد. نحوه تغییرات شیارشدگی بر حسب کاهش می %50طور کامل با  سرباره جایگزین گردیده است مقدار شیارشدگی نسبت به نمونه شاهد تا حدود به

  نشان داده شده است.  3و 2هاي مختلف در شکل زمان در مورد نمونه
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 - Wheel Tracker 



 
 

  1395اردیبهشت ماه  22و  21عمران، ی مهندسی لّمکنگره  نهمین

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 ٥

  
ب زمانهاي حاوي سربارهمنحنی تغییرات شیارشدگی نمونه -2شکل   ي اکسیژنی بر حس

  

 

 
ک برهاي حاوي سربارهمنحنی تغییرات شیارشدگی نمونه -3شکل وس الکتری   حسب زمان ي ق
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  گیرينتیجه  .10

 

 ترتیب مربوط به مخلوط حاوي مصالح آهکی و مخلوط با درشت دانهنتایج آزمایش مارشال نشان داد که بیشترین و کمترین درصد قیر بهینه به-

هاي آسفالتی نمونه اي در ترکیب مصالح سنگی، استقامت مارشالباشد. با افزایش نسبت مصالح سربارهمی BOFنوع اي ي کامالً سرباره

 یابد. افزایش می

  یابد که این مطلب نشان داد که با افزودن هر دو نوع سرباره به مخلوط آسفالتی، عمق شیارشدگی کاهش می "اثر چرخ"نتایج آزمایش ماشین

ندگار ناشی از شکستگی و زبري هاي مادست آمده از آزمایش مارشال مطابقت دارد. افزایش مقاومت مخلوط در برابر تغییر شکلبا نتایج به

باشد که منجر  به کاهش عمق شیارشدگی شده ي شاهد میاي و در نتیجه قفل و بست بهتر مصالح نسبت به نمونهبیشتر سطح مصالح سرباره

 است.

  استفاده از سرباره نوعEAF  معنی داري بین نمونهمنجر به کاهش بیشتر عمق شیارشدگی شده است. هرچند با افزایش درصد سرباره اختالف-

 وجود ندارد. BOFو  EAFهاي حاوي سرباره 

 باشد. ي شاهد میطور معناداري کمتر از نمونهبه هاي آسفالتی حاوي سربارهکند که عمق شیارشدگی نمونههاي آماري بیان مینتایج تحلیل

ي جایگزینی مصالح سنگی آزمایشگاهی نبوده و نتیجه هاي ماندگار ناشی از خطاهايبدین معنی که افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل

 اي است.آهکی با مصالح سرباره
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