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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯъ: Дар раванди истифодаи роҳ, қабатҳои болопӯши он 

аз масолеҳҳои асфалтобетонӣ ва мумуминералӣ ба ғайр аз таъсири қувваҳои 

нақлиётӣ ба таъсири дигар омилҳои табиӣ, аз ҷумла ҳарорат, нурҳои офтобӣ, 

боришоти атмосферӣ, шамол, намнокии ҳаво, тағйирёбии муҳити атмосферӣ, 

намӣ ва хушкшавӣ, яхбандӣ ва обшавӣ дучор мегардад. 

Алҳол қабатҳои асфалтобетонӣ аз асфалтобетонҳои анъанавӣ сохта шуда, 

ҳамчун қабатҳои такмилёфта ва устувор дар сохтмони роҳ бисёртар истифода 

мешаванд, чунки онҳо барои ташкили ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва интиқоли 

мусофирон нисбатан муносиб мебошанд. Таҷрибаи истифодаи ин намуд қабатҳо 

нишон медиҳад, ки онҳо бисёртар пеш аз муҳлати истифода корношоям 

мешаванд. Ҳангоми истифодабарӣ дар сатҳи болоии онҳо тарқиш, чуқуричаҳо, 

тӯдашавӣ ва ғайра пайдо шуда, онҳоро ба вайроншавӣ оварда мерасонанд. Дар 

натиҷа муҳлати хизмати қабатҳо кам шуда, барои таъмири онҳо хароҷоти иловагӣ 

хеле зиёд лозим мешавад. 

Асфалтобетон масолеҳи сохтмонии мураккаб буда, таркиби ғайриоддӣ 

дорад. Вобаста ба тағйирёбии ҳарорат хосиятҳояшро тез тағйир медиҳад. Дар 

ҳарорати баланд ба маводи часпаки пластикӣ, дар ҳарорати паст ба маводи чарс 

мубаддал мегардад. Тағйирёбии ҳарорат бевосита ба хосиятҳои механикии 

асфалтобетон таъсир расонида, дар аксари мавридҳо коршоямӣ ё корношоямии 

онро муайян менамояд. Чӣ тавре ки маълум аст, дар таркиби асфалтобетон мум 

яке аз маводи асосӣ ба ҳисоб рафта, тағйирёбии хосиятҳои мум ба тағйирёбии 

хосиятҳои асфалтобетон вобаста мебошад. Аз ҳамин сабаб дар аксар мавридҳо 

барои омӯхтани хосиятҳои асфалтобетон аввал хосиятҳои муми таркиби онро 

муайян менамоянд. Яке аз хосиятҳои асосии мум раванди пиршавии он ҳангоми 

истифода дар таркиби қабатҳои асфалтобетонӣ мебошад. 

Пиршавии мум ба монанди дигар равандҳои ба он монанд тағйирёбии 

таркиби онро инъикос намуда, ба дигаргуншавии хосиятҳои он боис мегардад. 

Вобаста ба ин дар асоси тадқиқоти маълум куҳнашавии мумро бояд бевосита дар 

алоқамандии таъсири байниҳамдигарии байни муму оксиген ё бо тағйирёбии яке 

аз хосиятҳои он меомӯзанд. Дар раванди куҳнашавии мум тағйирёбии тамоми 

элементҳои таркиби он мушоҳида шуда, равғани таркиби он бухор мешавад, 

якҷояшавии  қатрон бо асфалтенҳо ба назар мерасад ва дар охир қатронҳо дар 

таркиби мум ба асфалтенҳо мубадал мешаванд. Бо тағирёбии элементҳои таркиби 

мум сохти он дигаргун шуда, дараҷаи пластикӣ, часпакӣ ва ёзандагии он суст 

мешавад. Дар айни ҳол ҳолати баланд бардоштани устувории мум нисбат ба 

куҳнашавӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон (кӯҳсору ҳамвориҳо) бисёр муҳим аст, 

ки куҳнашавии мумро дар ҳароратҳои гуногуни иқлимӣ  омӯзем (аз –50
о
С то +50

о
С) 

ва роҳҳои усруворнокии мумро нисбат ба таъсири муҳит ҷустуҷӯ намоем. Яке аз 

роҳҳои паст кардани куҳнашавии мум дар таркиби асфалтобетонҳо истифодаи 

иловагиҳои махсус, аз ҷумла омехта ё дар алоҳидагӣ мебошад. Иҷрои кори илмӣ-

тадқиқотӣ бо истифодаи ин гуна иловагиҳо, яъне иловагии маҷмӯӣ дар асоси 
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қатрони госсиполӣ ва моноэтаноламин, ки дар ҷумҳурӣ фаровон аст, вобаста 

карда шудааст. Истифодаи иловагӣ, аз як тараф устувории мумро нисбат ба 

куҳнашавӣ зиёд намояд, аз тарафи дигар хароҷоти мумро дар таркиби 

асфалтобетонҳо кам мекунад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи диссертатсия. Тадқиқоти назариявӣ ва равонӣ 

дар мавзӯи рисола аз ҷониби унвонҷӯй дар асоси барномаи Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва супориши Шӯрои техникии Вазорати нақлиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2013, №3, п. 2.4.04.27 коркарди регламенти 

технологии “Асфалтобетонҳои устувор дар асоси битумҳо бо иловагиҳои омехта” 

коркард шудааст. 

Кори илмӣ-тадқиқотии мазкур дар асоси тадқиқоти илмии олимони соҳаи 

масолеҳшиносӣ ва технологияи масолеҳҳо –  А.С. Колбановская, В.В. Михайлов, 

И.М. Руденская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова, А.М. Оев, Б.Б. Каримов, И.Б. 

Губенко, Н.B. Горелишев, Ю.В. Соколов, И.А. Рибев, А.А. Жданов ва дигарон 

иҷро карда шудааст. 

Объекти тадқиқот: мум, иловагии омехта, асфалтобетон бе иловагӣ ва бо 

иловагии омехта. 

Объекти тадқиқот: иловагиҳои органикӣ, смолаи госсиполӣ, 

моноэтаноламин, мум бо иловагии омехта дар асоси смолаи госсиполӣ. 

Мақсади кор: тадқиқоти равандҳои физикавӣ-химиявии куҳнашавии мум 

ва асосҳои зиёд намудани дарозумрӣ дар таркиби асфалтобетон бо истифода аз 

иловагии маҷмӯӣ корҳои зерин иборат аст: 

- омӯхтани таркиб, сохт ва хосиятҳои физикавӣ-механикии объекти 

тадқиқот; 

- тадқиқоти раванди фарсудашавӣ дар шароити гуногуни иқлими ҷумҳурӣ; 

- коркарди технологии истеҳсоли иловагии маҷмӯӣ; 

- тадқиқоти механизми таъсири иловагии омехта бо мум; 

- тадқиқоти иловагӣ ва хосиятҳои мум; 

- коркарди асфалтобетонҳои таркибашон гуногун; 

- коркарди тадқиқоти озмоишӣ ва истифодаи онҳо дар истеҳсолот. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: шартҳои баланд бардоштани 

устувории мум ва асфалтобетонҳо нисбат ба муҳити истифода дар асоси 

истифодаи иловагиҳои омехта ба роҳ монда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки 

иловагиҳои омехта дар асоси смолаи госсиполӣ, ки дар таркибаш моддаҳои 

ионогенӣ доранд, часпиши мумро ба ҳамаи маводи минералии таркиби 

асфалтобетонҳо зиёд менамояд, ки дар натиҷа ин гуна асфалтобетонҳо нисбат ба 

муҳити истифодашаванда устувор буда, дар муқоиса бо асфалтобетонҳои 

анъанавӣ муҳлати тулонӣ хизмат менамоянд. 

Шартҳои баланд бардоштани устувории мум нисбат ба фарсудашавӣ бо 

истифода аз иловагиҳои маҷмӯӣ ба роҳ монда шудаанд. Ҳангоми тафсонидани 

мум ва мум + қатрони госсиполӣ + моноэтаноламин ба муддати 100 соат дар 

ҳарорати 160
0
С, собит карда шуд, ки намунаҳои дар таркиби худ иловаги дошта 

хосиятҳои физикавӣ-мехникии худро хуб нигоҳ медоранд. Тағирёбии хосиятҳои 
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онҳо баъди 50 соати нигоҳдорӣ ба назар мерасад. Ғайр аз ин хусусияти таъсири 

иловагии тадқиқшаванда ба хосиятҳои физикавӣ – механикии асфалтобетонҳо ба 

роҳ монда шуд. Ҳангоми истифодаи иловагии омехта мустаҳкамии асфалтобетон 

дар ҳарорати 20
0
С ва 50

0
С санҷида шуда, нисбат ба намунаҳои асфалтобетони 

бидуни иловагӣ зиёд мебошад. 

Муайян гардид, ки иловагии истифодашаванда фарсудашавии мумро кам 

менамояд ва механизми таъсири байниҳамдигарии мум ва иловагӣ нишон дода 

шудааст. 

Аҳамияти амалии тадқиқот: манфиатнокии иқтисодии асфалтобетон дар 

натиҷаи сохтмони болопӯши роҳҳои автомобилгарди ш. Душанбе ҳисоб карда 

шуд. Барои ба таври васеъ истифодабарии натиҷаҳои тадқиқотии рисола 

регламенти технологӣ коркард шудааст. 

Коркарди технологияи истеҳсоли иловагии омехта дар асоси маводи маҳаллӣ 

ба роҳ монда шуд. Истифодаи номгӯи иловагиҳои органикӣ ба беҳтарнамоии 

сифати мумҳои сохтмонӣ ва масолеҳҳо таъсир расонида, иловагиҳои омехта дар 

асоси маводи маҳаллӣ муҳлати куҳнашавии мумро кам мекунад ва устувории 

асфалтобетонро нисбат ба таъсири муҳитҳои истифодашавандаи атмосферӣ зиёд 

менамояд. Дар натиҷа ин тадқиқот боиси дарозумрии қабатҳои асфалтобетонии 

роҳҳои автомобилгард мегардад. 

Аз ҷиҳати иқтисодӣ собит карда шуд, ки қобили истифода будани 

асфалтобетон бо истифода аз иловагии маҷмӯӣ мақсаднок мебошад. Лоиҳаи 

донабандии асфалтобетон ҳисоб карда шуда, маводи таркиби он интихоб 

гардиданд. Барои ба таври васеъ истифода бурдани маводи рисола регламенти 

технологӣ тартиб дода шудааст. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола ҷиҳати дарёфти натиҷаҳои асоснок, усулҳои 

гуногуни муосир роҷеъ ба тадқиқоти мум ва асфалтобетонҳо, ки дар соҳаи 

роҳсозӣ ва масолеҳҳои сохтмони роҳ маълуманд, истифода шудаанд. 

Истифодаи усулҳои муосири тадқиқоти физикавӣ-механикӣ ва технологӣ, 

методологияи омӯзиши хосиятҳои маводи тадқиқшаванда ҳангоми истифодаи 

иловагии маҷмӯӣ ва таъсири он ба мум ва мавод дар асоси мум ба роҳ монда 

шудааст. 

Натиҷаҳои тадқиқот озмуда ва татбиқ шудаанд. Соли 2014 дар қитъаи 

таҷрибавии кӯчаи Соҳилии ш. Душанбе қабати асфалтобетонӣ бо иловагии 

маҷмӯӣ сохта шудааст, ки назорат аз рӯйи сифати он то ҳол идома дорад. 

Натиҷаи тадқиқот дар раванди таълим ҳангоми тайёр намудани 

мутахассисони ихтисоси 700301-01 “Сохтмони роҳҳои автомобилгард ва 

аэродромҳо”-и Донишгоҳи техникии Тоқикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

истифода мешавад. 

Ба ҳимоя ҳолатҳои зерин пешниҳод  мешаванд: 

1. Коркарди иловагии омехта дар асоси қатрони госсиполӣ; 

2. Натиҷаи тадқиқоти назариявӣ ва аналитикӣ, таъсири иловагӣ ба муми 

сохтмони роҳ; 

3. Натиҷаи тадқиқоти асфалтобетон дар асоси мум бо иловагии маҷмӯӣ. 
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Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Ҳалли вазифаҳои мазкур мақсади 

асосии рисола мебошад. Усулҳои раванди тадқиқоти истифодашуда дар рисола 

пурра бо назардошти меъёрҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ ва иттиҳоди давлатҳои 

мустақил ба роҳ монда шудааст. 

Саҳми муаллиф: омӯхтани таркиб, хосият ва сохти объекти 

омӯхташаванда. Раванди фарсудашавии мум дар шароитҳои гуногуни иқлимии 

кишвар тадқиқ гардид. Технологияи нави истеҳсоли иловагии маҷмӯӣ коркард 

гардид. Таркиби минералии асфалтобетон ҳисоб карда шудааст. Хосияти 

асфалтобетон дар асоси мум бо иловагии омехта омӯхта шуд. 

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ: муқаррароти 

илмии дар диссертатсия инъикосшуда ба ихтисоси 05.23.05- “маснуот ва 

масолеҳҳои сохтмонӣ” аз рӯйи феҳрасти ихтисосҳои илмии соҳаи “Илмҳои 

техникӣ” мувофиқат менамояд.  

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия.  

Ҳолатҳои асосии дар рисолаи мазкур коркардшуда дар Шӯрои 

байналмиллалии «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог и повышение безопасности дорожного движения» (Москва - 2005);  

- конференсияи VI байналмиллалии илмӣ-амалии «Перспективы развития 

науки и образования» (Душанбе - 2014); 

- конференсияи VII байналмиллалии илмӣ-амалии «Перспективы развития 

науки и образования» (Душанбе - 2014). 

 Нашриёт: натиҷаҳои асосии тадқиқот дар 8 мақолаи илмӣ ба чоп 

расидаанд, ки аз онҳо 6 мақола дар нашрияҳои аз ҷониби КОА ҶТ тавсияшуда 

нашр гардидаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия: диссертатсия аз муқаддима, чор боби 

асосӣ, хулоса, рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат аст. Дар матн - ҷадвал, - расм 

(–саҳифа, ки аз он – саҳифааш ба матни асосӣ мансуб аст), баён карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: мум, иловагиҳои фаъоли сатҳӣ, смолаи госсиполӣ, иловагии 

омехта, моноэтаноламин, куҳнашавӣ. 

МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

Дар муқаддима аҳамият ва мубрамияти мавзӯи рисола баён гардида, ҳадаф 

ва вазифаҳои тадқиқот мухтасар ифода ёфтаанд. Инчунин навгонии илмӣ ва 

аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ нишон дода шудааст.  

Дар боби якум манбаъҳои истифодашуда мавриди таҳлил қарор ёфта, 

ҳолатҳои воқеии ватанию муосири истифода ва куҳнашавии мум дар таркиби 

асфалтобетон ва дигар маводи муму минералӣ нишон дода шудаанд. Инчунин 

коркарди илмӣ-тадқиқотии олимони шинохтаи ватанӣ, муосир ва берун аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд.  

Тибқи таҷрибаҳои гузаронидашуда мумҳо ҳангоми истифода дар роҳҳои 

автомобилгард ба таъсири қувваҳои беруна дучор омада, баъзе хосиятҳояшонро 

гум менамоянд ва устувории онҳо нисбат ба муҳити истифодашаванда паст 

мешавад. 
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Таҳлили тадқиқоти олимони соҳаи сохтмон ва масолеҳ ба монанди А.С. 

Колбановская, В.В. Михайлов, И.М. Руденская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова, 

А.М. Оев, Б.Б. Каримов, И.Б. Губенко, Н.B. Горелишев, Ю.В. Соколов, И.А. 

Рибев, А.А. Жданов ва дигарон нишон доданд, ки куҳнашавии мум ҳамчун 

тағйирёбии таркибии он дар сохти дигаргуншавии  хосиятҳояш мебошад. 

Ҳангоми фарсудашавӣ сохти мум тағйир ёфта, элементҳои таркиби он аз ҷиҳати 

таносуби меъёрӣ дигар мешаванд. Масалан; элементҳои равғании мум бухор 

шуда, оҳиста-оҳиста ба қатрон табдил меёбанд. Дар навбати худ бо мурури 

гузаштани вақт қатронҳо оҳиста-оҳиста ба асфалтенҳо мубаддал шуда, оқибат 

мум дар таркиби масолеҳи мумӣ хосияти хоси истифодабариашро гум мекунад. 

Яъне қобилияти часпакӣ, пластикӣ ва чандириашро аз даст дода, фарсуда 

мешавад ва дар натиҷа қабатҳои болопӯши роҳ вайрон мешаванд.  

Таҳлили тадқиқоти олимон Р.Б. Гун, А.С. Колбановская, В.В. Михайлов 

В.И. Иванов, Н.В. Юдина, П.Б. Кадигагов, Н.П. Пашитнова, С.В. Порадек, Т.В. 

Потапова ва дигарон нишон медиҳанд, ки куҳнашавии мум ба монанди дигар 

хосиятҳои он ба тағйирёбии таркиби химиявии мум боис мегардад. Вобаста ба ин 

лозим аст, ки фарсудашавии мумро асосан аз нуқтаи назари таъсири 

байниҳамдигарии мум ва оксиген тадқиқ намоем ё ин ки тағирёбии яке аз хосияти 

онро ба таври аёнӣ мушоҳида кунем. Масалан, ҳангоми истифодаи мум равғани 

таркиби он ба қатрон табдил ёфта, қатрон ба асфалтен табдил меёбад, ки дар ин 

ҳолат мум нисбатан чарс шуда, қобилияти ёзишашро гум менамояд. Аз ин рӯ, 

бевосита барои баланд бардоштани устувории мум вобаста ба муҳити истифодаи 

он тадқиқоти олимони дар боло зикршуда ба истифодаи иловагиҳо дар таркиби 

мум иртибот доранд.  

Яке аз равияи муфиди баланд бардоштани устувории мум вобаста ба 

фарсудашавӣ истифодаи иловагии маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ мебошад. 

Аз як тараф агар қатрон ҳамчун иловагии фаъоли сатҳӣ ба ҳисоб равад, аз тарафи 

дигар иловагии моноэтаноламин барои баланд бардоштани хосияти 

пластификатсионии мум истифода мешавад. Чӣ тавре ки маълум аст, ин намуд 

иловагиҳо аз партовҳои корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол 

карда мешаванд ва захираи онҳо хело зиёд мебошанд. 

Таҳлили манбаъҳои дар рисола истифодашуда барои муайян кардани мақсад 

ва вазифаи рисола ба мо имконияти васеъ фароҳам меоварад. 

Дар боби дуюм хосият, хусусияти объекти тадқиқшаванда ва усулҳои 

тадқиқот оварда шудаанд. Инчунин усули коркарди технологияи истеҳсоли 

иловагиҳои маҷмӯӣ баррасӣ гардида, меъёри талаботи он вобаста ба истифода дар 

таркиби маводи мумӣ нишон дода  шудааст. 

Дар боби сеюм ҷабҳаҳои физикавӣ-химиявии раванди пиршавии мум ва 

усулҳои устувории он вобаста ба муҳитҳои истифодашаванда таҳлил гардидааст. 

Чӣ тавре ки аз боби якум ба мо маълум гашт, раванди пиршавии мум ба 

таъсири табиат ва дигаргуншавии таркиби химиявии он вобаста аст. 

Аз ҳамин сабаб ин равандро мо аз нуқтаи назари тағйирёбии таркиби 

элементарии мум тадқиқ намудем. Таҷрибаҳоро дар ҳолати воқеии оддӣ, дар 
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баландиҳои гуногун ва дар муҳитҳои ҳарораташ баланд нигоҳ дошта, намунаҳои 

тадқиқшавандаро муфассал омӯхтем. 

Барои омӯхтани ҷараёни пиршавии мум тахтачаҳои шишагин тайёр кардем. 

Ба сатҳи ин тахтачаҳо қабати (0,5 мм) баробар мум гузоштем ва ба муҳлати 

тӯлонӣ дар қитъаҳои назди роҳи автомобилгард онро нигоҳ доштем. Намунаҳоро 

тавре гузоштем, ки ба онҳо тавассути шуои офтоб, гармӣ, сардӣ, борон таъсир 

намояд. Баландии қитъаҳои интихоб кардашуда 500, 900, 2500 ва 3373 метрро аз 

сатҳи баҳр ташкил медоданд. Намунаҳоро баъди 7, 14 ва 21 рӯзи нигоҳдорӣ 

санҷидем. Натиҷаи санҷишҳо дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

 

Тағйирёбии таркиби элементарии мум вобаста аз муҳлати нигоҳдорӣ 

дар баландӣ аз сатҳи баҳр 

Ҷадвали 1 

№ 

п/п 

Номгӯи таркиби 

элементҳои мум 

Муҳлати 

нигоҳдорӣ, 

моҳ. 

Баландӣ аз сатҳи баҳр, м 

500 900 2500 3373 

1 Асфалтенҳо (А) 

0 27.20 27.20 27.20 27.20 

7 31.25 35.45 40.21 41.35 

14 36.34 38.78 46.78 47.87 

21 38.15 41.20 48.05 48.97 

2 Қатронҳо (С) 

0 31.20 31.20 31.20 31.20 

7 30.75 28.55 24.90 23.06 

14 30.05 26.20 19.80 18.65 

21 29.68 24.16 17.67 17.00 

3 Карбогидрад (УВ) 

0 41.60 41.60 41.60 41.60 

7 38.00 36.00 34.89 35.59 

14 33.61 35.05 33.42 33.48 

21 32.17 34.64 34.28 34.03 
 

 

Таҳлили ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки вобаста ба гузаштани вақт миқдори 

асфалтенҳо дар таркиби мум зиёд мешаванд. Ҳамчунин ин раванд вобаста ба 

баланд шудани қитъаи нигоҳдорӣ зиёд мешавад. 

Дар муҳлати аввали вақт дар баландии 3373м нисбат ба баландии 500м ва 

900м афзуншавии асфалтенҳо то 75% мерасад. Моҳи дуввуми нигоҳдорӣ ин 

раванди афзуншавии асфалтенҳо қариб ба чашм намерасад ва дар натиҷа аз 2 то 

5%-ро ташкил медиҳад. Аз сабаби он ки раванди афзуншавии асфалтенҳо дигар ба 

чашм нарасид, таҷрибаро то 1 моҳ давом додем. 

Аз ҷадвал дида мешавад, ки миқдори қатрон дар таркиби мум ҳангоми 

нигоҳдорӣ дар баландиҳо мунтазам кам гардида, қатронҳои таркиби мум ба 

асфалтен мубаддал мешаванд ва дар натиҷа мум ба маводи чарс табдил ёфта, 

хосияти пластикиашро гум мекунад. Дар таҷриба барои кам кардани чарсӣ ва зиёд 

кардани часпакӣ ба маводи минералии таркиби мум иловагиҳои тунуккунанда, 
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равонкунанда ҳамроҳ менамоянд, ки онҳо аз ҷиҳати анионӣ ва катионӣ фаъол 

мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки дар тадқиқоти олимони шинохта С.И. Гелфанд, О.Б. 

Розен, А.С. Колбановская, А.И. Лисихина, А.Р. Давидова ва дигарон омадааст, ки 

яку якбора истифодаи иловагиҳои фаъоли анионӣ ва катионӣ дар таркиби мум на 

он қадар муфид мебошад, чунки онҳо дар баъзе ҳолатҳо якдигарро камфаъол 

мекунанд. Аммо иловагии маҷмӯии мо, ки дар асоси қатрони госсиполӣ ва 

моноэтаноламин истеҳсол карда мешавад, дар як ҳолат хосияти анионӣ ва дар 

ҳолати дигар хосияти катионӣ дорад. Раванди истеҳсоли он дар боби 2-и рисола 

оварда шудааст. 

Таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои часпакӣ ва физикӣ-механикии мум 

баррасӣ гардида, натиҷаҳои омӯхташуда дар ҷадвалҳои 2 ва 3 оварда шудаанд. 

 

Нишондоди физикӣ-механикии мум бо иловагӣ 

Ҷадвали 2 

Номгӯи нишондод 
Муми ибтидои 

БНД 60/90 

Мум бо иловагиҳои маҷмӯӣ, % 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Ғӯтиши умқи сӯзан, 

0,1мм ҳангоми 25
о
С 

67 68 69 71 74 78 

Ҳарорати    

мулоимшавӣ, 
о
С 

47 48.6 49 48.5 48 47 

Ёзиш, ҳангоми 25 
о
С 80 84 83.5 82 72 78 

Часпакӣ бо 

мармаррезаҳо 

Намунаҳои 

назоратшудаи №1 

Намунаҳои 

назоратшудаи №2 

Н.н. №1 

 Н.н. №2 

Н.н. №1 

 Н.н. №2 

Н.н. №1 

 Н.н. №2 

Н.н. №1 

 Н.н.№2 

Н.н. №1 

 Н.н.№2 

 

Нишондоди часпакии мум бо иловагӣ 

Ҷадвали 3 

№ 

р/т 
Номгӯи ИФС 

Нишондоди часпакии мум, %  

Бо оҳак 
Бо 

мармаррезаҳо 

Бо хоро 

(гранит) 
Бо рег 

1 Мум бо иловагиҳо 48 46 45 44 

2 Мум бо иловагӣ, 0.3 % 72 70 56 58 

3 Мум бо иловагӣ, 0.6 % 81 76 61 63 

4 Мум бо иловагӣ, 0.9 % 90 92 88 84 

5 Мум бо иловагӣ, 1.2 % 95 93 94 90 

6 Мум бо иловагӣ, 1.5 % 89 90 92 82 

 

Натиҷаҳои тадқиқоти ҷадвалҳои 1 ва 2 нишон медиҳанд, ки дар таркиби 

муми часпаки сохтмонии роҳ БНД 60/90 ҳамроҳ кардани иловагии маҷмӯӣ 

дараҷаи ғӯтиши сӯзанро оҳиста-оҳиста зиёд мекунад ва ҳарорати мулоимшавиро 

нисбатан кам менамояд. Агар муми ибтидоии сахти 67/10мм ва ҳарорати 
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мулоимшавии 47
0
С  бошад, пас аз истифодаи иловагии маҷмӯӣ он кам мешавад ё 

ин ки вобаста ба миқдори иловагӣ тағйир намеёбад. 

Аз ҷадвал аён мегардад, ки иловагии маҷмӯӣ дақиқан қобилияти часпакии 

мумро нисбат ба маводи минералӣ хеле зиёд менамояд. Баланд бардоштани 

часпакии мум нисбат ба маводи рег аз он шаҳодат медиҳад, ки таркиби иловагии 

маҷмӯӣ аз элементҳои анионии моноэтаноламинӣ ва қатронии қатрони госсиполӣ 

иборат мебошад. Аз ин рӯ, тадқиқот нишон дод, ки ин намуд иловагиҳо хосиятҳои 

мумро ба ҳарорати пасту баланд тобоварро хело зиёд мекунад. 

Таъсири мусбии иловагии маҷмӯиро ба мум дар он шарҳ медиҳанд, ки ин 

иловагиҳо дар таркиби худ гурӯҳи амидҳоро доро мебошанд ва онҳо ба таркиби 

мум дохил шуда, ба элементҳои он ҷабида мешаванд ва сохти хуби 

пластификатсионӣ ба вуҷуд меоранд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки иловагии 

маҷмӯӣ ба гурӯҳи иловагиҳои фаъоли сатҳӣ дохил шуда, миқдори 0.3-2.5%-и он 

аз миқдори умумии мум, хосиятҳои мумро нисбат ба истифодабарӣ хеле зиёд 

мегардонад. 

Барои омӯхтани таъсири иловагии маҷмӯӣ ба пиршавии мум мо онро дар 

фосилаи ҳарорати технологии истифодаи он дар истеҳсоли маводи асфалтобетонӣ 

баррасӣ кардем. Нишондоди физикӣ-механикии мум бо истифода аз иловагӣ ва бе 

иловагӣ дар фосилаи ҳарорати истифодабарӣ омӯхта шудааст. 

Раванди пиршавии мум бо иловагии маҷмӯӣ бо омӯзиши ду омил, яъне 

вақти тафсонидан ва ҳарорат таҳлил гардид. Намунаҳои мумро ва мум бо 

иловагиро ба муддати 100 соат дар ҳарорати 160
0
С нигоҳ доштем. Ҳарорати 

тафсонидан ба ҳарорати истифодаи мум ва тайёр кардани асфалтобетон 

мувофиқат менамояд.  Баъди ҳар як 25 соат намунаҳоро гирифта, хосиятҳои 

онҳоро баррасӣ кардем. Ҳар як хосиятҳои онҳо – сахтӣ, ёзиш ва 

мулоимшавиашонро муайян кардем. 

Натиҷаҳои тадқиқот дар расмҳои 1а, 1б, 1в оварда шудаанд: 
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Муддати гармкунӣ, соат 

Расми.1 а) Таъсири муддати гармкунӣ (Т=160 оС) ба ҳарорати  

мулоимшавӣ: 

Битум БНД 60/90 ГС Битум +ГС 
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Натиҷаи тадқиқот нишон медиҳад, ки ҳангоми таҷриба тағйироти кофии 

муайян баъди 50 соати тафсонидан ба миён меояд. 

Агар ба расми 1 нигарем, мебинем, ки дар он 3 хат оварда шудааст ва ҳар 3-

и онҳо ҳолати дигаргуншавии хосиятҳои мумро нисбат ба таъсири иловагӣ нишон 

медиҳанд. Дар ҳамаи ҳолатҳо иловагиҳои мазкур ба мум дида мешавад, ки 
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Муддати гармкунӣ, соат 

Расми 1. б) таъсири муддати гармкунӣ (Т=160 оС) бо умқи 

ғӯтиши сӯзан: 

Битум БНД 60/90 ГС Битум + ГС 
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Муддати гармкунӣ, соат 

Расми 1. в) Таъсири муддати гармкунӣ (Т=160 оС) ба ёзиш: 

Битум БНД 60/90 ГС Битум + ГС 
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қобилияти бардошт ва тобоварии мум ба ҳароратҳои гуногун бо иловагиҳо 

номбаршуда беҳтар мебошад. 

Аз расмҳои 1а, 1б, 1в дида мешавад, ки дар ҳама ҳолатҳо таъсирҳои 

иловагии маҷмӯӣ нисбат ба мум хеле зиёд мебошад. 

Дар боби чаҳорум таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои физикӣ-

механикии асфалтобетон тадқиқ шуда, муфиднокии истифодаи иловагии маҷмӯӣ 

дар шароити истеҳсоли сохтмонӣ собит гардидааст. 

Барои омӯхтани таъсири иловагии маҷмӯӣ ба хосиятҳои асфалтобетонҳо аз 

маҳлули омехтаи асфалтобетонӣ бо иловагиҳо ва маҳлули асфалтобетонии бе 

иловагиҳо намунаҳои асфалтобетониро бо риояи стандартҳои амалкунанда ва 

асосӣ СБД (ГОСТ) 9128-98 тайёр намудем. Таркиби андозавии омехтаи 

асфалтобетонро ба таври доимӣ дар асоси СБД 31015-2002 интихоб кардем. 

Таркиби ба лоиҳа гирифташуда дар ҷадвали 4 оварда шудааст. 

 

Таркиби асфалтобетон бо пуркунандаи маҷмӯӣ 

Ҷадвали 4 

№р/т 
Шағал, 

 % 

Реги бехта, 

% 

Қум, 

 % 

Хокаи 

минералӣ,  

% 

Мум, 

 % 

Иловагии 

маҷмӯӣ, 

% 

1 57 21 15.5 6.5 5.2 - 

2 57 21 15.5 6.5 5.18 0.3 

3 57 21 15.5 6.5 5.17 0.6 

4 57 21 15.5 6.5 5.16 0.9 

5 57 21 15.5 6.5 5,13 1.2 

6 57 21 15.5 6.5 5.1 1.5 

7 57 21 15.5 6.5 5.12 1.8 

8 57 21 15.5 6.5 5.1 2.0 

9 57 21 15.5 6.5 5.07 2.5 

Натиҷаҳои тадқиқоти хусусиятҳои физикӣ-механикӣ дар ҷадвали 5 оварда 

шудаанд. 

Аз маълумоти ҷадвал аён мегардад, ки ҳамаи омехтаҳои таҷрибашуда аз 

рӯйи тамоми нишондод ба талаботи СБД ҷавобгӯй мебошанд, аммо сифати 

асфалтобетон бо истифодаи ба сифати иловагиҳои қатрони госсиполӣ (смолаи 

госсиполӣ) бартарии бештарро дорад. 
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Нишондоди физикӣ-механикии омехтаи асфалтобетон бо иловагиҳои 

пуркунанда ва бидуни иловагиҳои пуркунандаҳо 

 

Ҷадвали 5 

 

№ 

р/т 

Иловагиҳои  

ҚГ/МЭА 

Зичии 

миёна, 

г/см
3 

Обҷаббӣ, 

% 

Варам-

кунӣ, % 

Ҳадди устуворӣ ҳангоми 

фишурдашавӣ, МПа, дар 

ҳароратҳои 

Коэффит- 

сиенти 

тобоварӣ ба 

фишори об 
+50

0
С

 
+20

0
С 0

0
С 

1 - 2.39 0.82 0.17 1.50 4.10 9.50 0.85 

2 0.3 2.39 0.83 0.16 1.55 4.15 9.54 0.86 

3 0.6 2.38 0.91 0.15 1.61 4.35 9.61 0.88 

4 0.9 2.38 1.02 0.14 1.63 4.63 9.54 0.90 

5 1.2 2.38 1.04 0.15 1.64 4.65 9.61 0.91 

6 1.5 2.37 1.19 0.15 1.60 4.56 9.72 0.89 

7 1 2.38 1.39 0.15 1.54 4.31 9.74 0.88 

8 1.5 2.37 1.36 0.14 1.56 4.41 9.83 0.86 

9 1.5 2.34 1.21 0.15 1.42 4.35 9.84 0.89 

 

Ҳангоми муқоисаи хусусиятҳои таркиби асфалтобетон бо таркиботи 

минералии гуногун ва бо иловагиҳои СГ ва маҷмӯаҳо аз СГ ва МЭА, инчунин бо 

асфалтобетон бидуни пуркунандаҳо (иловагиҳо) мушоҳида мешавад, ки омехта бо 

иловагиҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар асоси СГ тавсифи хуби физикӣ-механикӣ 

дорад. Масалан, ҳудуди устуворӣ ҳангоми фишурдани намунаҳои асфалтобетонии 

пуркунандаҳои маҷмӯӣ дар ҳарорати 20
0
С ба 24,8% афзоиш меёбад, дар муқоиса 

бо асфалтобетони бидуни пуркунандаҳои болотар аз 15% ва пуркунандаи ГС. 

Ҳангоми таҷрибагузаронии намунаҳо дар ҳарорати 50
0
С асфалтобетон бо 

пуркунандаҳои маҷмӯии 19,6%, устувории бештарро дорад, дар муқоиса бо ГС ва 

дар навбати худ 34,5% устувории бештар аз асфалтобетони бидуни пуркунандаҳо. 

Пойдорӣ (дарозумрӣ) ҳамчун хусусияти муҳими асфалтобетон аз устувории 

сохтори он дар шароити тағирёбандаи реҷаҳои намию ҳароратӣ дарак медиҳад. 

Асфалтобетон ҳангоми намнокии тӯлонӣ, ҳамчунин дар натиҷаи яхбандиҳои 

тағйирёбанда ва обшавии яхҳо оҳиста-оҳиста ба вайроншавӣ рӯ меорад. 

Устувории обӣ (ба таъсироти об устувор мондани асфалтобетон) тавассути 

андозаи серобшавӣ ва варамкунии коэффитсенти устувории обӣ (муносибати 

устувори серобшавиҳо бо устувории намунаҳои хушк) муайян мегардад. 

Нишондиҳандаҳои хусусияти намунаҳои асфалтобетон, ки устувории 

асфалтобетонро зидди таъсироти об тавсиф мекунад, дар ҷадвали 6 оварда 

шудаанд. 
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Тағйирёбии тавсифоти асфалтобетон дар раванди тӯлонии серобшавӣ 

Ҷадвали 6 

Дарозумрии обҷаббӣ, 

шабонарӯз 

Варамкунӣ Обҷаббӣ 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ иловагии 

маҷмӯӣ 
ҚГ 

иловагии 

маҷмӯӣ 
ҚГ 

0 0.41 0.45 0.51 1.88 1.11 2.26 

15 0.51 0.53 0.60 1.99 1.36 2.56 

30 0.53 0.53 0.69 2.25 1.64 2.86 

60 0.61 0.64 0.74 2.30 2.41 3.51 

90 0.66 0.77 0.88 2.78 3.26 3.85 

 

Тибқи маълумоти ҷадвали 6, варамкунӣ ва серобшавии омехтаи 

асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ оҳиста-оҳиста сурат мегирад. Дар муқоиса бо 

иловаҳои ҚГ ва асфалтобетони бидуни иловаҳо ҳамин тавр, пас аз 90 шабонарӯз 

серобшавию варамкунии намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ ба 19,1%, 

бо иловаҳои СГ мутаносибан ба 45,6% ва асфалтобетон бидуни иловаҳо ба 58,2% 

афзоиш ёфтаанд. Дар намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ нишондоди 

серобшавӣ пас аз 90 шабонарӯзи таҷриба ба 26,7% бо иловаҳои СГ ба 27,7% ва бо 

намунаҳои асфалтобетони бидуни илова ба 36,0% афзоиш ёфтанд. 

Нишондоди устуворӣ ба таъсироти обтобоварии асфалтобетон 

коэффисиенти устуворӣ бо таъсироти об буда, нишонаи он аст, ки устувории 

асфалтобетон пас аз серобшавӣ чӣ қадар кам гардидааст. Инчунин ин нишондод 

тавсиякунандаи қобилияти муқовимат кардани асфалтобетон ба таъсироти 

вайроншавӣ об мебошад. Ғайр аз ин, коэффисиенти устуворӣ ба таъсироти об дар 

тӯли 15, 30, 60 ва 90 шабонарӯзи серобкунӣ тадқиқ гардид. Аз ҷадвали 4.3.2 

мушоҳида мешавад, ки коэффитсиенти устуворӣ бо таъсироти оби асфалтобетон 

дар иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар муқоиса бо таркибҳои анъанавӣ то 

ҳудуди 90 шабонарӯзи таҷриба хеле баланд боқӣ мемонад. Вале коэффитсиенти 

устуворӣ ба таъсироти об пас аз 15 шабонарӯзи серобкунӣ дар намунаҳои бо 

иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда ба 3,2% ва бо иловаҳои СГ ба 4,8% поён 

мефарояд. Мутаносибан, пас аз 40 шабонарӯзи серобгардонӣ коэффитсиенти 

устуворӣ ба таъсироти об бо иловаҳои маҷмӯӣ ба 18% ва бо иловаи СГ ба 28% 

коҳиш ёфт.  

Устуворӣ ба сармобардории асфалтобетон аз рӯйи тағйироти 

нишондиҳандаҳои физикӣ-механикии намунаҳо пас аз 5...50 давраҳои 

ивазшавандаи яхшавию обшавии яхҳо баҳогузорӣ гардид. 

 

  



15 

 

Муқоисаи нишондиҳандаҳои устуворӣ ба таъсироти оби асфалтобетон 

Ҷадвали 7 

А/б 
Коэффисиенти обустувории асфалтобетон бо иловагии маҷмӯӣ, 

шабонарӯз 

Дар асоси: 0 15 30 60 90 

иловагии 

комплексӣ 
0.91 0.90 0.89 0.82 0.71 

СГ 0.84 0.89 0.86 0.81 0.69 

бе иловагӣ 0.81 0.86 0.81 0.73 0.62 

 

Пас аз 5,10,15,25 ва 50 давраҳои серобшавию варамшавӣ, ҳадди ниҳоии 

устувории асфалтобетон таҳти фишори ҳарорати 0
0
С ва +50

0
С муайян гардид. 

Аз рӯйи тағйироти устувор таҳти фишори ҳарорати таҷрибавии 0
0
С ва 

+50
0
С намунаҳои серобшуда то ҳудуди яхкунӣ ва обшавии ях ва пас аз давраҳои 

яхкунӣ дар ҷадвали №8 оварда шудааст. 

 

Тағйироти устувории асфалтобетон ҳангоми яхкунӣ ва обшавии ях 

Ҷадвали 8 

Миқдори даврҳои 

сардкунӣ 

Тағйироти тобоварӣ нисбат ба фишурдашавӣ, % 

Ҳангоми 0
0
 С Ҳангоми 50

0
 С 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ 

А/Б дар асоси: 
А/Б бе 

иловагӣ ИМ ҚГ ИМ ҚГ 

5 7,2 8,6 9,4 2,1 2,3 2,6 

10 9,8 10,5 12,3 3,2 3,1 4,3 

15 11,5 12,7 17,6 3,8 3,7 4,9 

25 14,3 15,6 19,8 7,9 8,1 12,3 

50 13,4 16,3 20,4 18,6 22,4 31,3 

 

Сармобардории асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ, ба мисли устуворӣ ба 

таъсироти об тӯлонӣ ва хеле баландтар буда, бо иловаҳои ҚГ нисбат ба 

асфалтобетон бидуни иловаҳо боз ҳам баландтар мегардад. 

Агар барои асфалтобетони бо иловаҳои маҷмӯӣ талафёбии устуворӣ 

ҳангоми фишори 0
0
С ва баъд аз 5 давраҳои яхкуниву обшавии ях 8,2%-ро ташкил 

диҳад, пас барои асфалтобетони бо иловаҳои иловаи ҚГ таносубан аз 8,8% иборат 

аст. Вале агар асфалтобетони бидуни иловаҳо 14,3%-ро ташкил диҳад, пас аз 50 

давраҳо 15,5%, 17,9% ва 20,2% таносубан тавсифоти асфалтобетон дар раванди 
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серобкунии тӯлонӣ, обшавии ях, коэффитсиенти муайяни устуворӣ ба таъсири об 

ва сармобардории намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои баъд аз 15, 25 ва 50 

шабонарӯзи серобкунонӣ ва обшавии яхро дар бар мегирад. 

Ошкор гардид, ки коэффитсиенти устуворӣ ба таъсири оби асфалтобетон 

дар иловаи тадқиқшаванда дар муқоиса бо таркиботи бидуни иловаҳо то 90 

шабонарӯзи таҷриба бештар боқӣ мемонад. 

Барои муайян кардани таъсироти иловаҳои маҷмӯӣ дар раванди пиршавии 

мум дар асфалтобетон мо таҷрибаи намунаҳоро аз рӯйи тағйироти ҳудуди ниҳоии 

устуворӣ ҳангоми фишори намуна, пас аз гармкунии омехтаҳо дар раванди 

тайёрсозӣ дар ҳарорати 160
0
С тадқиқот гузаронидем. 

Таъсири иловаҳои маҷмӯӣ ба пиршавии мум дар раванди тайёркунии 

омехтаҳои асфалтобетонӣ дар расми 2 оварда шудааст. 

Ҳангоми муқоисаи тағйироти физикӣ-механикии тавсифоти асфалтобетон 

бо иловаҳо ва асфалтобетони навъи А дар натиҷаи пиршавии ҳароратии тӯлонии 

намунаҳо дар ҳарорати 95
0
С баҳогузории муттасили пиршавии мум (расми 2) 

гузаронида шуд. 

 

 

 
 

Раванди пиршавии мум аз нишондиҳандаҳои пиршавии ҳароратии намунаҳо 

вобаста буда, тағйироти ин нишондиҳандаҳо ба пиршавии мум ва сабаби 

вайроншавии таркиби он мегардад. Шиддатнокии пиршавии мум дар марҳилаи 

тайёркунии таркиб дар раванди омехтасозии мум бо иловаҳо ва маводи минералӣ, 

ки то баландтарин ҳароратҳои технологӣ тафсонида шудаанд, оғоз мегардад. 
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Муддати ҳароратсанҷии омехтаҳо, соат 

Расми 2.1. Тағйирёбии хусусияти асфалтобетон ҳангоми дурудароз 

нигоҳ доштани он дар муҳити тафсон 

ГС + МЭА ГС Бе иловагӣ 
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Муддати ҳароратсанҷии омехтаҳо, соат 

Расми 2.2. Тағйирёбии хусусияти асфалтобетон ҳангоми дурудароз 

нигоҳ доштани он дар муҳити тафсон 

  

ГС+МЭА ГС Бе иловагӣ 
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Муддати ҳароратсанҷии омехтаҳо, соат 

Расми 3.1. Тағйироти устувории асфалтобетон  

ГС+МЭА ГС Бе иловагӣ 
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Натиҷаҳои бадастомадаи тадқиқот нишон медиҳад, ки тадқиқоти иловаҳои 

маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ раванди пиршавии мумро дар муқоиса бо 

асфалтобетони навъи А хеле суст мекунад. Вай аз рӯйи таъмини таъсири 

мутақобилаи фаъоли мум бо сатҳи маводи минералӣ ва бо тағофули ҷаббиши 

химиявӣ тасдиқ мегардад. Зеро маълум аст, ки сустшавии раванди пиршавии мум 

дар қабатҳои нигаронидашуда дар сатҳи маводи минералӣ ба таъсироти 

мутақобилаи кимиёвӣ бо қатъи радикалҳои озоди часпанда мусоидат мекунад. 

Ғайр аз ин, дарозумрӣ ё пойдории асфалтобетон аз суръати гузариши равандҳои 

пиршавии қабати мум дар сатҳи маводи минералӣ вобаста аст. 

Ҳамин тавр, таркиби асфалтобетони навъи А бо истифодаи иловаҳои 

маҷмӯӣ бар асоси қатрони госсиполӣ баррасӣ гардид ва бартарии он дар муқоиса 

бо асфалтобетони навъи А-и бидуни иловаҳо нишон дода шуд. Натиҷаҳои 

тадқиқоти илмӣ ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳои истеҳсолӣ тасдиқ гардидааст. 

Як қитъаи роҳи автомобилгард бо асфалтобетони навъи А ва бо иловаи маҷмӯӣ 

дар кӯчаи Соҳилӣ, ш. Душанбе мумфарш гардонида шуд, ки яке аз душвортарин 

роҳҳои автомобилгарди шаҳр мебошад. 

Дар раванди назорат аз корҳои пӯшиш дар раванди истифода ва ҳифзи 

нишондиҳандаи баланди ҳамворӣ дар он ноҳамворӣ, мавҷнокӣ ва тарқишҳо ба 

вуҷуд наомаданд. 
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Расми 3.2. Тағйироти устувории асфалтобетон. 

ГС+МЭА ГС Бе иловагӣ 
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Расми 4.1 Мумфарши ба тозагӣ пӯшонидашудаи асфалтобетони навъи А бо 

иловагии маҷмӯӣ 

 

Расми 4.2. Болопӯши асфалтобетони навъи А бо иловаҳои маҷмӯӣ пас 

аз 1,5 соли истифодаи он 
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Дар раванди истифодабарӣ болопӯши роҳ бисёр хосиятҳои худро нигоҳ 

дошт. Аз ҷумла ҳамворӣ, шахшулӣ ва дар болопӯш кафидаҳо пайдо нашуданд. 

 

Расми 4.3 Намунаи бурриш аз асфалтобетони навъи А бо иловагиҳои 

маҷмӯӣ 

 

Натиҷаи таҷрибаҳои бурришҳо аз намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳо аз 

пӯшишҳои бунёдгардида ишора ба он дорад, ки онҳо ба талаботи ТУ-

5518.030.01393697-94  ҷавобгӯянд. Дар ҷадвали зерин натиҷаҳои коркарди 

омории таҷрибаи намунаҳои асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ аз қитъаҳои 

пӯшиши таҷрибавӣ нишон дода шудааст. 

 

Вобастагии хусусиятҳои асфалтобетонӣ бо иловаҳои маҷмӯӣ аз муҳлати 
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ҳаҷм 

Зичии 
миёна, 
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Обҷаббӣ, 
% аз 
рӯйи 
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Аз омехтакунак   2,38 2,5 4,2 1,1 0,96 

1 сол 2,38 2,7 2,40 2,4 4,6 1,2 0,95 

1солу 8 моҳ 2,39 2,5 2,40 2,4 4,8 1,3 0,94 

2 солу, 8 моҳ 2,40 2,5 2,41 2,3 5,1 1,4 0,94 
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Таҳлилу баррасии натиҷаҳо нишон дод, ки нишондиҳандаи серобшавӣ дар 

раванди то ҷафстаркунонӣ таҳти таъсири воситаҳои нақлиёт беҳтар мегардад. 

Муқоисаи параметрҳои физикӣ-механикии ивазкунии шакли намунаҳо ва 

бурришҳо пас аз 1, 1,8 ва 2 солу 8 моҳи истифодаи рӯйпӯшҳо нишон медиҳанд, ки 

бо зиёд кардани муҳлати хизмати зичиаш низ меафзояд. 

Навъҳои маъмули қабати болопӯши роҳҳои автомобилгард дар айни ҳол аз 

болопӯши гарму тафсони омехтаҳои резадонаи асфалтобетони навъи Б1 иборат 

аст, ки ба рӯйи он шағал рехта шудааст. 

Сохтори асфалтобетонӣ нишон медиҳад, ки болопӯшҳо бояд бидуни 

коркарди сатҳӣ сохта шаванд. 

Нишондиҳандаҳои муайянкунандаи самаранокии иқтисодӣ хароҷоте 

мебошанд, ки бо сохту таркиби болопӯш ва истифодаи он бидуни коркарди сатҳӣ 

алоқаманд аст. 

Баҳогузории муқоисавии арзиши корҳо доир ба сохтани болопӯши 

асфалтобетон бо иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси қатрони госсиполӣ ва асфалтобетони 

бидуни иловаҳо, ки самаранокии иқтисодии истифодаи таркиби коркардшудаи 

асфалтобетонро бо иловаҳо нишон дод, гузаронида шуд. 
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Хулосаҳои асосӣ 

1. Усулҳои илмӣ-техникӣ ва воситаҳои беҳтарсозии физикӣ-механикии мум 

дар истифодаи иловаҳои органикӣ, ки модификатори самараноки мум мебошанд, 

пешниҳод гардид. 

2. Муайян гардид, ки иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси СГ часпиши баланди мумро 

бо тамоми маводи минералӣ таъмин мекунад. 

3. Нишон дода шуд, ки ҳангоми тафсонидани намунаҳои мум ва мум бо 

иловаҳои маҷмӯӣ дар тӯли 100 соат дар ҳарорати 160
0
С намунаҳои мум бо 

иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда дар муқоиса бо намунаҳои муми бидуни 

иловаҳо устувории бештар доранд ва тағйироти хеле зиёди хусусиятҳои онҳо пас 

аз 50 соат ошкор мегардад. 

4. Нишон дода шуд, ки иловаҳои маҷмӯии пешниҳодгардида дар асоси 

қатрони госсиполӣ раванди пиршавии мумро суст мекунад, ки он дар навбати худ 

таъсири мутақобилаи фаъолро бо мум аз ҳисоби хусусиятҳои қабатбандию 

адгезионии онҳо тасдиқ мекунад. 

5. Хосияти таъсири иловаҳои маҷмӯии тадқиқшаванда ба таркиби физикӣ-

механикии хусусияти асфалтобетон муайян карда шуд. 

6. Нишон дода шуд, ки иловаҳои маҷмӯӣ ба таркиби мум нишондоди 

устуворӣ ба таъсироти обро ҳангоми серобкунонии тӯлонӣ ва устуворӣ ба 

таъсироти обӣ намунаҳои асфалтобетон баланд мекунад ва ин таҷриба собит сохт, 

ки дар ин ҳолат мум ба вайроншавии сахт тобовар аст. 

7. Раванди пиршавии мум бо иловаҳои маҷмӯӣ дар таркиби асфалтобетон дар 

муқоиса бо асфалтобетони бидуни иловаҳо: ин амал таъсири алоқаҳои 

хемсорбсиониро дар сарҳади тақсимоти давраҳо собит сохтааст. 

8. Тадқиқоти гузаронидашудаи намунаҳои асфалтобетонӣ дар асоси муми бо 

иловаҳои маҷмӯӣ дар раванди пиршавии ҳароратии тӯлонӣ ҳангоми ҳарорати 

95
0
С собит месозад, ки иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси СГ раванди пиршавии мумро 

дар таркиби асфалтобетон хеле суст мекунад ва он ба дарозумрию пойдории 

болопӯши роҳ таъсири хуб мерасонад. 

9. Тадқиқоти назариявию амалии тасдиқи натиҷаҳо дар шароити саноатӣ, 

ҳамчунин пешбинии самаранокӣ аз татбиқи иловаҳои маҷмӯӣ дар асоси қатрони 

госсиполӣ зарурати истифодаи онро дар таркиби маҷмӯаи мумӣ собит месозад. 
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РЕЗЮМЕ 

Диссертация Умарова Саидджамола Саидмухторовича «Физико- 

химические аспекты влияние комплексной добавки на старение битума в 

условиях Республики Таджикистана», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – 

Строительные материалы и изделия 

 

Ключевые слова: битум, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

госсиполовая смола (ГС), комплексная добавка (КД), моноэтаноламин (МЭА), 

старения. 

Объект исследования: битум, комплексная добавка, асфальтобетон без 

добавки и с комплексной добавки. 

Предмет исследования: органические добавки, госсиполовая смола, 

моноэтаноламин, битум с комплексной добавки на основе госсиполовой смолы. 

Цель работы: целью исследования является исследование физико–

химических процессов старения битума и основа замедление его старение в 

составе асфальтобетона с использованием комплексной добавки. 

Методы исследования: современные подходы физико-химических, физико-

механических и технологических методов исследования, широко апробированы в 

сфере дорожно-строительных материалов. Были применены методологические 

подходы при определении влияния исследуемых добавок на свойства дорожного 

битума и асфальтобетона. 

Навизны полученных результатов: предложены принципы повышения 

устойчивости битума и асфальтобетонов на его основе к старению, 

заключающиеся в применении комплексной добавки, которые являются 

эффективными модификаторами битума. 

Установлено, что на предложенном комплексной добавки содержащем в 

своем составе ионогеные вещество обеспечивают повышение сцепление битума 

со всеми минеральными материалами, приводящий к образованию прочных 

связей и обеспечивающее необходимого показателя замедляющего действия на 

его старения. 

Практическая значимость исследования: разработан технология 

получения комплексной добавки на основе местного сырья, что позволит 

расширить номенклатуру добавки улучшающие свойства органических вяжущих 

и композитов на их основе. 

Показано, что комплексная добавка на основе местного сырья замедляет 

свойства битума к старению и повышает устойчивости асфальтобетона к 

воздействию атмосферных факторов по сравнению с аналогичных материалов без 

добавки, что дает возможность повысить качество асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог. 
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Доказано экономическая целесообразность использования асфальтобетона с 

комплексной добавки разработанных составов в конструкциях дорожных одежд. 

Для широкомасштабного внедрения результатов диссертационной работы при 

строительстве автодорог разработан технологический регламент. 

Использование метода: разработанная методика получения комплексной 

добавки для минимизации старения битума в составе дорожных композитов 

используется в научных и учебных процессах в факультете «Менеджмента и 

транспортных коммуникаций» ТТУ имени академика М.С. Осими по 

дисциплинам «Материаловедения», «Технология конструкционных материалов», 

«Технология организация строительства автомобильных дорог», а также 

инженерных работников транспортного строительство. 

Область применения: транспортное строительство. 

 

ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Умаров Саидҷамол Саидмухторович “Ҷанбаҳои 

физикавӣ-химиявии таъсири иловагии омехта ба куҳнашавии мум дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмиӣ номзади 

илмҳои техникӣ бо ихтисоси 05.23.05. – маснуот ва масолеҳи сохтмонӣ 

 

Калидвожаҳо: мум, иловагиҳои фаъоли сатҳӣ, смолаи госсиполӣ, иловагии 

омехта, моноэтаноламин, куҳнашавӣ. 

Объекти тадқиқот: мум, иловагии омехта, асфалтобетон, смолаи госсиполӣ, 

моноэтаноламин, мум бо иловагии омехта дар асоси смолаи госсиполӣ. 

Мақсади кор: тадқиқоти равандҳои физикавӣ-химиявии куҳнашавии мум ва 

асосҳои зиёд намудани дарозумрӣ дар таркиби асфалтобетон бо истифода аз 

иловагии омехта. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола ҷиҳати дарёфти натиҷаҳои асоснок усулҳои 

гуногуни муосир роҷеъ ба тадқиқоти мум ва асфалтобетонҳо, ки дар соҳаи 

роҳсозӣ ва масолеҳи сохтмони роҳ маълуманд, истифода шудаанд.  

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: шартҳои баланд бардоштани 

устувории мум ва асфалтобетонҳо нисбат ба муҳити истифода дар асоси 

истифодаи иловагиҳои омехта ба роҳ монда шудаанд. Собит гардид, ки 

иловагиҳои омехта дар асоси смолаи госсиполӣ, ки дар таркибаш моддаҳои 

ионогенӣ дошта часпиши мумро ба ҳамаи маводи минералии таркиби 

асфалтобетонҳо зиёд менамояд ва дар натиҷа ин гуна асфалтобетонҳо нисбат ба 

муҳити истифодашаванда устувор буда, муддати тӯлонӣ нисбат ба 

асфалтобетонҳои анъанавӣ хизмат менамоянд. 
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Дараҷаи истифодабарӣ: коркарди технологияи истеҳсоли иловагии омехта 

дар асоси ашёи ватанӣ ба роҳ монда шуда, номгӯи иловагиҳоро дар соҳаи сохтмон 

зиёд менамояд ва маводи дар асоси онҳо истеҳсолшударо устувор мегардонад. 

Нишон дода шудааст, ки иловагии омехта дар асоси ашёи маҳаллӣ, аз ҷумла 

партовҳои корхонаҳои саноатӣ муҳлати куҳнашваии мумро кам карда, устувории 

асфалтобетонҳоро нисбат ба муҳитҳои гуногуни истифодабарӣ зиёд менамояд.  

Аҳамияти амалии тадқиқот: манфиатнокии иқтисодии асфалтобетон дар 

натиҷаи сохтмони болопӯши роҳҳои автомобилгарди ш. Душанбе нишон дода 

шудааст. Барои ба таври васеъ истифода бурдани натиҷаҳои тадқиқотии рисола 

регламенти технологӣ коркард гардид. 

Соҳаи истифодбарӣ: сохтмони нақлиётӣ, сохтмони саноатӣ. 

 

RESUME 

The dissertation of Umarov Saidjamol Saidmuchtorovich “Physical and chemical 

aspects influence of a complex additive on bitumen ageing in conditions of 

Republic of Tajikistan” 

Keywords: bitumen, surface active substances, gossypol – pitch, a complex addictive, 

monoetalonamin, ageing. 

Objective of research: bitumen, complex addictive asphalt- concrete without addictive 

and with complex additive. 

The purpose of the work: The aim of the research is a physical and chemical Research 

of processes of ageing of bitumen and the basis delay of its ageing in structure of 

asphalt-concrete with use of complex addictive. 

Research methods: The modern approaches of physical and chemical, physical and 

mechanical and technological research methods was widely approved in sphere of road-

building materials. Also have been applied the methodological approaches at definition 

of influence of research additive on properties of road bitumen and asphalt-concrete. 

The received results and novelty: 

Was offered the principles of increase of stability of bitumen and asphalt-concrete on its 

basis to the ageing, consisting in application of a complex additive, which is the 

effective modifier of bitumen.  It was proved, that on offered of a complex additive 

containing in the structure of ion substance provide increase coupling of bitumen with 

all mineral materials, leading to formation of strong communications and providing 

necessary indicators of slowing down actions on its ageing. 
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The practical importance of research:  

I Was developed the technology of reception of complex additive on the basis of local 

raw materials that will allow to, wide the additive nomenclature improving properties 

organic knitting and composites on their basis.  

It was shown that the complex additive on the basis of local raw materials slows down 

properties of bitumen to ageing and raises stability of asphalt-concrete covering of 

roads.  

Also was proved the economical  feasibility of use of the developed structures  in 

designs of road layer. For  a wide scale of inculcation of results of research work at 

building roads was developed technological regulation. 

Method use: The developed technique of reception  of a complex additive for 

minimization of ageing of bitumen as a part of a road composites was used in scientific 

and educational processes of faculty of “ Management and transport communications” 

of TTU after named M.S Osimi on disciplines of  “materials study”, ‘technology of 

constructional materials”, “ technology of organization of building roads” and also 

engineering workers of transport building. 

The field of use: Transport building.    

 


