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 خالصه

. دارداي زيادي دربرو مشكالت هزينه سر جهان در حال انباشته شدن هستندتادر سر) هاي مختلف ضايعاتيمانند رشته(حجم باالي مواد ضايعاتي 

استفاده از الياف در جهت ، با گذشت زمان. استفاده از اين مواد از ساليان قبل جهت ارتقاء خصوصيات رفتاري مواد گوناگون كاربرد داشته است

هاي نتيجه داده است ولي خالء بررسي بهبود خواص رفتاري آسفالتهاي گرم نيز مورد بررسي قرار گرفت كه بهبود خواص رفتاري آسفالت گرم را

بررسي عملكرد الياف در ، هدف اين پژوهش. شودبيشتر در زمينه استفاده الياف در بازيافت آسفالت به روش سرد با امولسيون قير احساس مي

- م مييمستقريغارشال و كششآزمايشهاي مارشال، شاخص سختي م ،بازيافت آسفالت به روش سرد و ارزيابي نتايج حاصل از تعيين وزن مخصوص

پروپيلن قادر به ارتقاء آزمايشات نشان داد كه الياف پلي. باشدميليمتر مي 6الياف مورد استفاده در اين پژوهش الياف پلي پروپيلن به طول . باشد

- ريغهمچنين كشش. باشدشكل دائم ميباشد و اين امر نشان دهنده مقاومت بيشتر مخلوط در برابر تغيير شاخص سختي مارشال نمونه آسفالتي مي

راهكارهايي براي بررسي بيشتر در آينده نيز مشخص . كندم مخلوط به طور قابل توجهي در مقايسه با مخلوط هاي امولسيوني متداول تغيير مييمستق

  .شده است
 

  مارشالشاخص سختي  ،ميرمستقيكشش غ ،پلي پروپيلن ،امولسيون قير ،بازيافت سرد: واژه هاي كليدي 

 

 

   مقدمه  .1

 يبازيافت، صرفه جويي منابع مال يمهمترين مزايا. باشديم يروساز ياز بازيافت آسفالت، استفاده مجدد از مصالح به منظور ترميم و بهساز يهدف اصل

درصد هزينه  60تا  50هزينه آن  پذير است كهانعطاف يهايروساز يبازياب يهااز روش يبازيافت آسفالت به روش سرد در محل يك. باشديو مصالح م

  .و روكش مجدد راه است يمتداول در ترميم و بهساز يهاروش

در اين راستا . مورد توجه محققين قرار گرفته است ياز اوايل دهة هفتاد ميالد يبازيافت يهابهبود خواص مخلوط يبرا ياستفاده از مواد افزودن

-، تغيير شكلينظير دوام، مقاومت دربرابر ترك خوردگ يبازيافت يهامانند سيمان، آهك و خاكستر بادي به منظور بهبود خواص مخلوط يهايافزودني

  ].3و2، 1[هاي دائمي و حساسيت نسبت به رطوبت، مورد استفاده قرار گرفته است 

ريتا عيسي و همكارانش تأثير سيمان  2001براي نمونه در سال  ، جام شدههاي بازيافتي تحقيقات انها بر خواص آسفالتدر زمينة تأثير افزودني

هاي دائمي و تأثير سيمان را بر استقامت، تغيير شكل يليو جل يازين 2008گر در سال يد يقي، در تحق]2[را بر روي مخلوط هاي بازيافتي ارزيابي نمودند

 يريش چشمگيج آن نشان داد كه با افزايش درصد سيمان استقامت و  مدول برجهندگي افزاياهاي بازيافتي ارزيابي نمودند و نتمخلوطبرجهندگي مدول

دهد كه سيمان پرتلند در كاهش ميزان هاي تغيير شكل دائم نشان ميمقايسه نتايج آزمايش]. 4[شوديز ميدارد و باعث كاهش تغيير شكل هاي دائمي ن

هاي گرمايي ر مخلوط آسفالتي سرد به عنوان يك ماده چسبنده عمل كرده و در حضور آب واكنششيارشدگي نقش مؤثري دارد زيرا سيمان پرتلند د
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آن تسريع شده، واكنش هاي گرمايي سيمان پرتلند باعث افزايش حرارت در مخلوط و در نتيجه باعث افزايش واكنش ميان مصالح سنگي 

  ].4[شودافزايش در نرخ شكستن امولسيون ودر نتيجه زمان عمل آوري كوتاهتر آن مي

 يكار ياستفاده آن در بتن آسفالت يباشد وليم يميده قد

گر در خاك رس تيتقو يااف بعنوان مادهيسال قبل بشر از ال

ل يبه دل ياف سلولزيمطرح شدند كه البته ال ياف آزبزتوس در بتن آسفالت

م و يم حل1983در سال ]. 5[، نامطلوب شناخته شدنديست

كه براون و  يشاتينطور با آزمايهم. آوردندز بدستين

ل ير هستند و پتانسينسبت به ق يباالتر ياستحكام كشش 

سه با ياف در مقايدند كه اليجه رسين نتيبه ا) م1989

، كاهش يش قابل توجه سختيافزا. است قرار گرفته يمورد بررس

كمبود  يباشند ول ينه مين زميآمده در اج به دست ي

در آسفالت تا كنون با هدف بهبود  نيز افيكاربرد ال ].14

 يهاهاي مختلف ضايعاتي در مخلوطرشتهاي انعكاسي و همچنين استفاده از 

- مارشال و كشش يمخصوص، استقامت مارشال، سخت

و ديرشكن ) CMS(دو نوع امولسيون قير كندشكن . 

د يه گرديكاوا تهيز از شركت ژيپروپلين ن الياف پليو  

آسفالت موجود و تعيين  يتواند تشخيص كمبودهاياز اهداف مهم اين مرحله م

چگونه مصالح جديد به مصالح افزوده نشد و فقط از مصالح 

، ابتدا مصالح خرده آسفالتي به چهار قسمت تقسيم شده و از هر قسمت سه 

بندي مصالح تعيين دانه  ASTM C 136,137ميلي متر عبور داده شد و با استفاده از روشهاي استاندارد 

اليه بيندر بندي متوسط  با دانه سهين مصالح در مقايا ي

  .درصد بود

  

RAP  (  
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آن تسريع شده، واكنش هاي گرمايي سيمان پرتلند باعث افزايش حرارت در مخلوط و در نتيجه باعث افزايش واكنش ميان مصالح سنگي 

افزايش در نرخ شكستن امولسيون ودر نتيجه زمان عمل آوري كوتاهتر آن ميشود كه هر دو عامل منجر به 

ده قديك ايمواد گوناگون  يات رفتاريخصوص يز، جهت ارتقاياف مختلف نياستفاده از ال

سال قبل بشر از ال 4000. صورت گرفته استآن  يبر رو ير مطالعاتياخ يهاباشد كه در دهه

اف آزبزتوس در بتن آسفالتيو ال ياف سلولزيكاربرد ال يالديم 60 يدر دهه يكرده است ول

ستيط زيبودن و مشكالت مح يبه خاطر سماف آزبزتوس يه شدن درسازه به مرور زمان و ال

 يج مناسبيش كردند و نتايت آزمايرا در آسفالت با موفق يلنيپروپيپل يدها

 ياف دارايدند كه اليجه رسين نتيانجام دادند به ا ياف دربتن آسفالتيال يبر رو) 

1989(همچنين مائورر وهمكاران]. 7و 6، 5[آسفالت را دارند ياسازه يكاربرد در آسفالت و ارتقا

  ].8و 5[رگذارنديشتر در كاهش فرونشست آسفالت تاثي، بهتر و ب

مورد بررس يون در مطالعات متعدديرامولسيشده با ق افتيباز يها مان در مخلوط

ين نتايتر ماندگار از مهم يها رشكلييو كاهش تغ يت حرارتي، كاهش حساس

14[خورديار به چشم ميسرد بس يافتيباز يهامان در مخلوطياف و سينه استفاده ال

اي انعكاسي و همچنين استفاده از ه، مقاومت در برابر تركي، استحكام كششيچون عمرخستگ

مخصوص، استقامت مارشال، سختپروپيلن دروزنثير سيمان والياف پليق به بررسي آزمايشگاهي تأين تحقياست در ا

  ].10و 9، 5[دشوير پرداخته ميون قيسرد با امولس يافتيباز يم مخلوطها

  مصالح مورد استفاده

  يآسفالت  يها

. ه شديز تهيشاند -جاده مشهد 10لومتر يك يمصالح خرده آسفالتي در اين تحقيق از باند شرق

 ،1درجدول  ان دامغان تهيه شد كه مشخصات آنهايمحمد ياز كارخانجات راهساز

  .استارائه شده 2كه مشخصات آن در جدول 

از اهداف مهم اين مرحله م ييك]. 11[باشديمصالح م ياولين گام در طرح مخلوط، ارزياب

چگونه مصالح جديد به مصالح افزوده نشد و فقط از مصالح ي، هيق با توجه به مطالعات قبلين تحقيدر ا ي، ول]12و 4[جديد باشد ينياز به مصالح سنگ

، ابتدا مصالح خرده آسفالتي به چهار قسمت تقسيم شده و از هر قسمت سه يآسفالت  يها پس از خردكردن تراشه.دياستفاده گرد يافت

ميلي متر عبور داده شد و با استفاده از روشهاي استاندارد  25كيلوگرمي تهيه گرديد و از الك 

يبند ، نمودار دانه1در شكل. خارج شد يبندمتر از دانهيليم 25تر از  درشت يها

درصد بود 3/0و  2/3ب برابر با يبه ترت يافتير و رطوبت موجود در مصالح بازيمقدار ق

RAP( يافتيمصالح باز يبند دانه - 1شكل 

آن تسريع شده، واكنش هاي گرمايي سيمان پرتلند باعث افزايش حرارت در مخلوط و در نتيجه باعث افزايش واكنش ميان مصالح سنگي ) هيدراسيون( 

شود كه هر دو عامل منجر به و امولسيون مي

استفاده از ال

باشد كه در دههيع مينوع و بد

كرده است ولياستفاده م

ه شدن درسازه به مرور زمان و اليتجز

دهايژئوگر همكاران

) م 1990(همكاران

كاربرد در آسفالت و ارتقا

، بهتر و بيافزودن يمرهايپل

مان در مخلوطينقش س

، كاهش حساسيت رطوبتيحساس

نه استفاده اليقات در زميتحق

چون عمرخستگ يخواص

است در ابوده يآسفالت

م مخلوطهايرمستقيغ
 

 

مصالح مورد استفاده  .2
 

ها تراشه -2-1

مصالح خرده آسفالتي در اين تحقيق از باند شرق

)CSS-1h (از كارخانجات راهساز

كه مشخصات آن در جدول 

اولين گام در طرح مخلوط، ارزياب

نياز به مصالح سنگ

افتيباز يآسفالتخرده

كيلوگرمي تهيه گرديد و از الك  2نمونه 

ها و دانه] 13[گرديد

مقدار ق.است آورده شده
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  انتخاب امولسيون قير -2- 2

هايي آسفالتي، نمونهسازگاري امولسيون قير با مصالح خرده براي بررسي. انتخاب نوع امولسيون قير از نظر سازگاري با مصالح سنگي، حائز اهميت است

و سه نمونه با امولسيون قير دير ) CMS(بدين ترتيب كه سه نمونه با امولسيون قير كندشكن . با دو نوع امولسيون قير كندشكن و ديرشكن تهيه گرديد

هاي سنگي توسط امولسيون قير صرفاً براي ارزيابي پوشش دانه% 5تخاب ان. بود، تهيه شد% 5كه مقدار امولسيون قير در هر مورد ) CSS-1h(شكن 

سپس در هر مورد كيفيت مخلوط از نظر نحوه پوشش مصالح سنگي با امولسيون قير بطور بصري مورد ارزيابي قرار گرفت كه با . باشدامولسيون قير مي

بندي توپر مخلوط، با توصيه انستيتو آسفالت  مبني بر انتخاب ب با توجه به دانهتوجه به مشاهدات، امولسيون قير دير شكن انتخاب شد كه اين انتخا

ون يرامولسيمصالح حاصل نشود، نوع ق يكه پوشش مناسب بر رو يدر صورت]. 15[بندي توپر مطابقت داردهاي با دانهامولسيون قير دير شكن براي مخلوط

  .ون با مصالح استيرامولسيق يدهنده همخوان درصد بود كه نشان 95شتر از يمان بيفاقد س يها نمونه يابر يق حتين تحقيپوشش مصالح در ا. ابدير ييد تغيبا
 

  ونيرامولسيق يكيزيمشخصات ف-1جدول 

 CMS-1 CSS-1h  استاندارد  مشخصه 

  ASTM D244 -  40  )هيثان(درجه  25ورول در يبولت ف يس يكندروان

  -  200   )هيثان(درجه  50ورول در يبولت ف يس يكندروان

  خوب   ASTM D244  يت اندود مصالح سنگيقابل

  مثبت  - ASTM D244  ريق يها دانه يا بار ذره

  60  65  -  (%)ر خالص يمقدار ق

  35  -  -  (%)مقدار آب 

  1  1  -  (%)ساز  ونيمقدار امولس

  5/3  1  -  ) (%)نفت(حالل 

  5/0  -  -  (%)ك يدريد كلرياس

  150  150  -  درجه نفوذ قير پس مانده

 

  ٤لنيپروپياف پليال- 3- 2

آن از اتيلن بيشتر است و از مواد ديگري كه براي پليمريزاسيون الياف مصنوعي استفاده  آيد ولي مقدار پروپيلن مانند اتيلن از مشتقات نفت بدست مي پلي

 33الياف قبل از اينكه كشش روي آن انجام گيرد داراي اين . شود شود ارزانتر است و به راحتي توسط فشار و حرارت زياد تبديل به الياف پليمري مي مي

درصد  68رسد و بعد از عمليات حرارتي درجه كريستالين به  درصد مي 47باشد و بعد از كشش درجه كريستالين به  درصد ساختمان كريستالي مي

   ].16[رسد مي

و  )گويند مي دنير يك ،الياف از متر 9000 هر در موجود هايگرم تعداد به(گرم بر دنير  5تا  5/3پروپلين حدود  استحكام كششي الياف پلي

درصد برگشت به  91پذيري اين الياف نسبتاً خوب است و در مقابل دو درصد كشش داراي  كشش. باشد درصد مي 20تا 7ازدياد طول تا حد پارگي آن 

استر و  ن الياف در مقابل مواد شيميايي به مراتب بيشتر از پليمقاومت اي. و جذب رطوبت آن صفر است 9/0حالت اوليه است چگالي اين الياف 

  .]16[باشد و اسيدها و بازها اثر كمي روي اين الياف دارند آميدها مي پلي

و سپس  يآسفالتاف با مصالح خردهيابتدا مخلوط كردن ال: رديپذيبه دو روش صورت م ياف در سازه آسفالتيدر حال حاضر، اختالط ال   

گردند و مخلوط حاصل ير مخلوط مياف با قيابتدا ال مرسوم است،٦كه به روش تر است و در روش دوم  مرسوم٥خشك ر به آنها كه به روش يافزودن ق

ز با ياف نيطول ال.، روش خشك مورد استفاده قرار گرفتيشگاهيآزما يل سهولت اجرايق به دلين تحقيدر ا. گرددياضافه م يآسفالتبه مصالح خرده

  ]. 17و 5[ديمتر انتخاب گرديليم 6 يقات و مطالعات قبليتوجه به مرور تحق
 

  قيلن مورد استفاده در تحقيپروپياف پليمشخصات ال-2جدول 

 

  )متريليم(اف يطول ال )متر مكعبيگرم بر سانت( يچگال )متريليم(قطر   )ريدن(ظرافت   فينوع ل

  6  9/0  021/0 3  لنيپروپيپل

 

                                                
4
-pp  

5- Dry Procedure 
6- Wet Procedure  



  صنعتي اصفهان لي مهندسي عمران، دانشگاهبين الملكنگره  نهمين

  1391 ماه ارديبهشت 19-21

 

 

  طرح اختالط   .3
  

نه افزوده گرديد و توسط مخلوط كن به ياف به مصالح خرده آسفالتي اضافه شد سپس آب بهيمان و الياف، ابتدا سيهاي حاوي سيمان و البراي تهيه نمونه

از اين شيوه . بود به مخلوط اضافه گشتگراد گذاشته شده يدرجه سانت 60 خوبي مخلوط شد و سرانجام امولسيون قير را كه به مدت يك ساعت در دماي

   .ها در اين تحقيق استفاده شده استبراي ساخت تمام نمونه

نه و ير بهين درصد قييتع يبرا) 2مطابق شكل( ٧ق از روش طرح اختالط با استفاده از دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتازين تحقيدر ا

تعداد چرخش . ]4[است واقعي در شرايط غلتكها تراكم عملكرد با آن مشابهت جهت به ژيراتوري دستگاه از استفاده. نه استفاده شديرطوبت به

فشارسنج مقدار فشار را كه بايد در حين متراكم نمودن . درجه انتخاب گرديد 25/1كيلو پاسكال و زاويه چرخش 600دور و با فشار قائم  60دستگاه 

گيري و با اين اندازه. باشديري ارتفاع نمونه از ويژگيهاي مهم دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتاز ميگاندازه. نمايدثابت بماند، مشخص مي

شود و دانسيته مخلوط ها در قالب و نيز ابعاد داخل قالب، دانسيته نمونه و ميزان تراكم در طول مدت تراكم تخمين زده ميمشخص بودن وزن نمونه

براي طرح نيز از روشي مشابه . ]4[شودبه اين ترتيب مشخصات تراكمي نمونه در حين تراكم معين مي. يابدتعداد چرخش افزايش ميآسفالتي با افزايش 

كه مقدار رطوبت موجود در مخلوط برابر با سه درصد بود،  ينه در حاليون بهيرامولسين روش ابتدا مقدار قيدر ا. روش اصالح شده مارشال استفاده گرديد

برابر ( يآسفالت، رطوبت موجود در مصالح خرده)درصد 35برابر با  1مطابق جدول (ون يرامولسيمقدار رطوبت برابر با مجموع آب موجود در ق. ن شدييتع

ها به  ونهن مرحله نميپس از ا. درصد بود 5/4تا  5/2ن يمختلف ب يها بيون افزوده شده در تركيرامولسيمقدار ق. باشد يم يو آب اضاف) درصد 3/0با 

شگاه يآزما يدر دما يآور ساعت عمل 24ها از قالب،  شده و قبل از خروج نمونه يآور گراد درون گرمخانه عمليدرجه سانت 40 يساعت در دما 6مدت 

و حداكثر  يقيمخصوص حق شده و وزن يآور شگاه عمليآزما يساعت در دما 48ها به مدت  ها از درون قالب، نمونه پس از خروج نمونه. افتيادامه 

نه در يون بهيرامولسيار انتخاب قيمع. ها محاسبه شد نمونه يخال ين و فضاييتع ASTM D2041و  ASTM D2726 يب طبق استانداردهايآنها به ترت

ز در يها ن نمونهمخصوص  ، استقامت مارشال و وزنيخال يعالوه بر فضا. است شنهاد شدهيدرصد پ 14تا  9ن يباشد كه ب يمخلوط م يخال ين روش فضايا

در نظر گرفته شد كه عالوه بر برآورده  ينه برابر با مقداريون بهيرامولسيمقدار ق. ون و رطوبت مورد استفاده قرار گرفتيرامولسينه قير بهين مقادييتع

نه برابر با يون بهيرامولسياس مقدار قن اسيبر ا. ك به حداكثر مقدار خود باشديز نزديمخصوص مخلوط ن ، استقامت مارشال و وزنيخال يار فضاينمودن مع

   .ن شدييدرصد تع 4/3

 

  
دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتاز - 2شكل   

  

در . باشد يانجام شده مشابه قبل م يها شيها و آزما نمونه يساز نحوه آماده. ن شديينه تعيون بهيرامولسينه در قيدر مرحله دوم مقدار رطوبت به

انتخاب شده كه معادل با حداكثر استقامت  ينه برابر با مقداريمقدار رطوبت به. است مختلف ارائه شده يها نمونه ينه برايبه مقدار رطوبت 3جدول 

نمونه  24ز ينمونه و براي تعيين درصد آب اختالط ن 12براي تعيين درصد امولسيون قير بهينه  .باشد يخال يمخصوص و حداقل فضا مارشال، حداكثر وزن

  .استفاده از دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتاز تهيه شدبا 

                                                
7- Superpave Gyratory Compactor  
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  قيبات مختلف مورد تحقيترك ينه برايرطوبت به-3جدول 

 

  (%)مانيمقدار س
رطوبت درصد 

  نهيبه

0  7/3  

0/1  4  

0/2  5/4  

0/3  5  

    افيال% 3/0و (%) مان يمقدار س

0  9/3  

0/1  2/4  

0/2  7/4  

0/3  2/5  

 

 

  لن يپروپياف پليبررسي آزمايشگاهي تأثير سيمان وال    .4
 

با استفاده از استاندارد  مارشال  شيآزما. باشند يم ميرمستقيغكششآزمايش مارشال و   شيق شامل آزماين تحقياي انجام شده دراصل يها شيآزما

ASTM D 1559  گراد و با استفاده از استاندارد يدرجه سانت 20 يدر دما ١ميرمستقيغش كششيآزماوASTM D4123-04 5و 14[انجام شدند .[  

UTM-14Pم از دستگاه يرمستقيغكشش  شيش مارشال از دستگاه مارشال و آزمايجهت انجام آزما
باشد،  يمحفظه كنترل دما م يكه دارا ٢

دستگاه . شدند يمورد نظر درون محفظه دستگاه قرار داده م يدن به دمايج طرح اختالط ساخته شده و به منظور رسيها با توجه به نتا نمونه. استفاده شد

  . شد يافزار مربوطه ثبت م و توسط نرم يريگ هدر هر لحظه انداز  پوسته و مغزه نمونه يك نمونه شاهد بود كه با استفاده از آن دماي يحاو

 6ها مدت تمامي نمونه. متراكم شد، م با استفاده از دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتازيمستقريغ هاي آزمايش مارشال و كششنمونه

شگاه ادامه يآزما يدر دما يآور ساعت عمل 24ها از قالب،  شده و قبل از خروج نمونه يآور گراد درون گرمخانه عمليدرجه سانت 40 يساعت در دما

و حداكثر آنها  يقيمخصوص حق شده و وزن يآور شگاه عمليآزما يساعت در دما 48ها به مدت  ها از درون قالب، نمونه پس از خروج نمونه. افتي

  . محاسبه شد
 

 

  آزمايش مارشال   .5
 

و ميزان تغيير ) استقامت مارشال(تواند تحمل كند آزمايش تعيين مي شود كه عبارتند از بيشترين باري كه نمونه بدون گسيختگي ميدو ويژگي در اين 

رود، يك مفهوم ديگر كه بعضي از مواقع براي ارزيابي مخلوطهاي آسفالتي بكار مي). رواني مارشال(دهد شكلي كه در نمونه در لحظه شكست رخ مي

مقادير . باشدباشد كه عبارتست از نسبت استقامت مارشال به رواني آن كه مقداري تجربي براي سختي مخلوطهاي آسفالتي ميي مارشال ميشاخص سخت

تر بوده و حاكي از آن است كه احتماالً مخلوط داراي مقاومت بيشتري در برابر تغيير شكل دائم باالتر شاخص سختي مارشال نشان دهنده مخلوط سخت

  ].14و 5،  4[باشد  مي

سپس . است تهيه گرديدآمده 3و  1كه در جدول  ينمونه با درصد آب بهينه و امولسيون قير بهينه هر افزودن 24براي انجام آزمايش مارشال 

  .ارائه شده است 3و شاخص سختي مارشال در شكل 4نتايج آزمايش مارشال در جدول . ها تحت آزمايش مارشال قرارگرفتندنمونه

  

  

  

  
 

                                                
1 -Indirect Tensile Strength 
2  - Universal Testing Machine 
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  نتايج آزمايش مارشال مخلوطهاي بازيافتي. 4جدول

 

  )mm(رواني   )KN(استقامت مارشال   درصد فضاي خالي  وزن مخصوص  (%)مقدار الياف  (%)مقدار سيمان  نوع افزودني

  9/2  92/9  716/12  129/2  0  0  سيمان

  77/2  57/10  924/11  136/2  0  1  سيمان

  4/2  31/13  456/11  142/2  0  2  سيمان

  25/2  87/14  974/10  147/2  0  3  سيمان

  81/2  82/9  164/13  121/2  3/0  0  ليف

  61/2  83/10  674/12  132/2  3/0  1  سيمان و ليف

  31/2  78/13  794/11  143/2  3/0  2  سيمان و ليف

  11/2  17/15  047/11  148/2  3/0  3  سيمان و ليف

  

مخصوص ابتدا اف وزنيبا افزودن ال يها افزايش يافته از طرفنمونهشود با افزودن سيمان وزن مخصوص مشاهده مي 4همانطور كه در جدول 

توان با پر شدن فضاهاي دارد كه اين مطلب را مي يش قابل توجهيهم، وزن مخصوص افزااف بايمان و اليباشد كه با افزودن سين مقدار ميكمتر يدارا

باشد كه نتايج آزمايش درصد فضاي خالي ها ميكاهش درصد فضاي خالي نمونهمان، توجيه نمود و اين نشان دهنده يس خالي مخلوط توسط افزودني

  .باشدها نيز مؤيد اين مطلب مينمونه

  

  
 

  هاي بازيافتيشاخص سختي مارشال نمونه. 3شكل

  

 يهاي دارادر مورد نمونهيابد اما اين افزايش نتايج آزمايش مارشال نشان مي دهد كه استقامت مارشال نمونه ها با افزودن سيمان افزايش مي

هاي بدون ها نسبت به نمونهمارشال نمونه استقامت% 9/49و % 34ب يترتمان به مخلوط به يدرصد س 3و  2تر است، براي مثال با افزودن اف محسوسيال

نتايج . رسدمي% 9/52و %  9/38به لن يپروپياف پليدرصد ال 3/0درصد سيمان و  3و 2يابد در حالي كه اين افزايش براي نمونه حاوي افزودني افزايش مي

باال بودن استقامت و كمتر بودن رواني در . يابدها كاهش مياف به مخلوط، رواني نمونهيدهد كه با افزودن سيمان و الاين آزمايش همچنين نشان مي

  .باشددر برابر تغيير شكل مي شرايط استفاده از مصالح يكسان نشان دهنده استحكام بيشتر در برابر تنش و مقاومت بيشتر

باشد، كه البته با پروپيلن، در ابتدا استقامت مارشال كمتر از نمونه بدون افزودني ميتوان دريافت كه با افزودن الياف پليبا توجه به نتايج مي

اي شاخص سختي مارشال باالتري نسبت به نمونه بدون پروپيلن دارنسبت به نمونه بدون افزودني، نمونه داراي الياف پلي توجه به رواني كمتر اين نمونه

  . باشدافزودني مي
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مان اين نسبت افزايش يافته به ياف و سيدهد كه با افزودن النيز نشان مي) شاخص سختي مارشال(ها نسبت استقامت مارشال به رواني نمونه

مان افزايش يافته يس يهاي بدون افزودني و داراسختي مارشال نمونه اف نسبت به شاخصيمان و اليهاي حاوي سطوري كه شاخص سختي مارشال نمونه

  .ها باشدهاي دائمي نمونهاف و درنتيجه كاهش تغيير شكليهاي حاوي سيمان و التواند نشان دهنده مقاومت اوليه باالي نمونهاست كه اين مطلب مي
 

 

  )ITS(ميرمستقيغ يمقاومت كشش   .6
 

تواند منجربه شناخت خصوصيات ترك خوردگي روسازي شود، استفاده آسفالتي كه ميتعيين خصوصيات كششي بتن غيرمستقيم برايآزمايش كشش

  .]14و4[شودمي

هاي ها مطابق ساخت نمونهنحوه ساخت نمونه. نمونه با درصد آب و امولسيون قير بهينه تهيه گرديد 24م يرمستقيغبراي انجام آزمايش كشش

انجام  UTM-14Pم با استفاده از دستگاه يرمستقيغآزمايش كشش. انجام گرفت دستگاه متراكم كننده چرخشي روسازي ممتازتوسط  ش مارشاليآزما

 دهيمقرار داده شدند و به نحوي زير جك دستگاه آزمايش قرار مي گراديدرجه سانت 60دقيقه در دماي  40ها به مدت براي انجام آزمايش ابتدا نمونه. شد

حداكثر مقاومت فشاري ثبت شده . گيردها صورت مينمونه روي cm/mm  5بارگذاري با نرخ ثابت. كه نيرو در امتداد قطر عمودي به آن وارد شود

به محاسبه مقاومت  سپس. دهيمتوسط ماشين را يادداشت كرده و بارگذاري را تا مشاهده اولين ترك طولي و شكستن نمونه در امتداد ترك ادامه مي

  ].14و 4[ارائه شده است 5م در جدول يرمستقيغنتايج آزمايش كشش. پردازيممستقيم ميكششي غير

عمود بر  يجاد شده راستايكنواخت اي يقرار گرفته و در اثر تنش كشش يقطر يتحت بارگذار يا نمونه استوانه 4ش مطابق شكل ين آزمايدر ا

  ].14[خورد يترك م يبارگذار

  

  
  ]14[ميستقمريش كشش غيدر آزما ينحوه بارگذار - 4شكل     

   

  ]:14و4[شود يمحاسبه م) 1(با استفاده از رابطه   نمونه يمقاومت كشش

)1(                                                                                               max2000
t

P
S

tdπ

=

  

  :ن رابطهيدر ا

Pmax :وتنين(اعمال شده  ييبار نها(  

t : متريليم(ارتفاع نمونه(  

d : متريليم(قطر نمونه(  

St :لوپاسكاليك( يمقاومت كشش(  

  :باشد ير مياز سه حالت ز يكيشكست نمونه به صورت 

  . همراه است ينوار بارگذار يكيدر نزد يبا قطعات مثلث يقطر كه گاه يشكست آشكار نمونه در راستا: الف

  . شود يك صفحه شكست آشكار ميل يش از حد در نمونه كه مانع از تشكيرشكل بييوقوع تغ: ب

ك صفحه شكست يمركز نمونه  يكيش از حد و در نزديرشكل بييتغ يبارگذار ينوارها يكياز دو حالت قبل كه در نزد يبيبه صورت ترك: ج

  ]. 14[شود يمشاهده م
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ر باالتر يمقاد يحاو يها شتر به صورت حالت ج و نمونهياف  بيمان و الير اندك سيمقاد يحاو مان ويفاقد س يها ق شكست نمونهين تحقيدر ا

  . است شتر به صورت حالت الف و ب بودهياف بيمان و اليس

ن بدوهاي در قياس با نمونهسيمان هاي داراي افزودني دهد كه نمونهنشان مي شود،مشاهده مي 5همنطوركه در جدول نتايج اين آزمايش

بدون  هايداراي سيمان و نمونه هاياف نسبت به نمونهيمان و اليهاي حاوي سم نمونهيرمستقيغافزايش كشش. م بيشتري دارنديرمستقيغافزودني، كشش

   .باشدافزودني قابل توجه مي
 

  مخلوطهاي بازيافتيغيرمستقيم كششنتايج آزمايش  -5جدول

 

 (kpa)مقاومت كششي غير مستقيم  (%)افيمقدار ال  (%)مانيمقدار س  نوع افزودني

  2/208    0  مانيس

  6/219    1  مانيس

  1/247    2  مانيس

  5/284    3  مانيس

  1/211  3/0    فيل

  8/229  3/0  1  فيمان و ليس

  6/280  3/0  2  فيمان و ليس

  8/338  3/0  3  فيمان و ليس

 

با . است نشان داده شده والياف ي حاوي سيمانها نمونهافزودني و ، بدونمانيس يحاو يها نمونه يرات مقاومت كششيي، روند تغنيز 5در شكل

اگرچه قابل توجه بوده وافزودني هاي بدونهاي داراي سيمان و نمونهداراي سيمان و الياف در برابر نمونهها  نمونه يش مقاومت كششيج، افزايتوجه به نتا

كم است ولي در درصدهاي باالتر سيمان و الياف نرخ افزايش كامأل محسوس است و ش يخ افزانر پروپيلن و همينطور سيماندر ابتدا با افزودن الياف پلي

    .است داشته هاي داراي الياف افزايش قابل قبوليسيمان در نمونهش يبا افزا كششي مقاومت
  
 

  
 

  افزودنيهاي بدون، سيمان والياف و نمونهمانيس يحاو يها نمونه يمقاومت كشش - 5شكل 
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  يريگ جهينت   .7
 

مورد  غيرمستقيمكششهاي مارشال براي آزمايشهاي مارشال و ها با ابعاد نمونهنمونهتمامي نمونه مورد آزمايش قرارگرفت كه  84در اين تحقيق مجموعاً 

  :ها در ذيل ارائه شده استخالصه نتايج آزمايش. استفاده قرار گرفت

كند ولي با اضافه مخصوص كاهش پيدا ميافزودن الياف به مخلوط آسفالت بازبافتي ابتدا وزن مخصوص نشان داد كه بانتايج آزمايش وزن-1

ها نشان همچنين نتايج درصد فضاي خالي نمونه. مخصوص افزايش مورد قبولي داردكردن سيمان والياف به مخلوط و با افزايش درصد سيمان در آن وزن

-اين مطلب را ميدارد ولي با افزودن سيمان به مخلوط داراي الياف فضاي خالي كاهشي مورد قبول دارد كه  داد كه با افزودن الياف فضاي خالي افزايش

  .مان، توجيه نموديس توان با پر شدن فضاهاي خالي مخلوط توسط افزودني

نتايج آزمايش  .يابدرواني كاهش ميمارشال افزايش يافته و استقامت  ،اليافسيمان و  افزودندهد كه با نتايج آزمايش مارشال نشان مي -2

- به. باشدمؤثرترين افزودني در استقامت مارشال مي به مخلوط آسفالتي بازيافتي سرد، لن با هميپروپياف پليسيمان و الافزودن دهد كه مارشال نشان مي

% 39ش استقامت به ميزان يبه افزاب منجرياف به ترتيدرصد ال 3/0مان و يدرصد س3ن افزودن ياف و همچنيدرصد ال 3/0مان ويدرصد س2كه افزودن يطور

  .شودهاي بدون افزودني مينهنسبت به نمو%  53و 

باال بودن استقامت و كمتر بودن رواني در شرايط استفاده از مصالح يكسان نشان دهنده استحكام بيشتر در برابر تنش و مقاومت بيشتر در  -3

ست هاي بدون افزودني افزايش يافته اافتي حاوي افزودني سيمان و الياف نسبت به نمونههاي بازيمارشال نمونهشاخص سختي . برابر تغيير شكل مي باشد

ش يبه افزالن منجريپروپياف پليدرصد ال 3/0مان و يدرصد س 3كه افزودن يطوربه. باشدشتر در برابر تغيير شكل دائمي ميدهنده مقاومت بيكه نشان

دير شاخص مقا. استحكام بيشتر در برابر تنش و مقاومت بيشتر در برابر تغيير شكل مي باشدباعث   ن امريشود كه ايم  KN/mm( 19/7(مارشال تا  يسخت

  .استنشان داده شده 3در شكل هاي بدون افزودني سيمان و الياف و نمونههاي حاوي سيمان، سختي مارشال براي نمونه

هاي غيرمستقيم نسبت به نمونهمقاومت مخلوط در برابر كشش ،اليافسيمان و  افزودندهد كه با ميغيرمستقيم نشان نتايج آزمايش كشش-4

در برابر استقامت  الياف، هاي دارايهمچنين با افزايش درصد سيمان در نمونه. كندافزودني افزايش پيدا ميهاي بدونداراي افزودني سيمان و نمونه

درصد  3/0مان و يدرصد س3ن افزودن ياف و همچنيدرصد ال 3/0مان ويدرصد س2كه افزودن يطوربه. باشدسي ميمحسوافزايش داراي  غيرمستقيمكشش

  .شودپاسكال ميكيلو 339و  281 تا غيرمستقيمكششش يبه افزاب منجريبه ترت پروپيلن پلي افيال

هاي بازيافتي بدون افزودني بسيار زياد هاي مخلوطتغيير شكلدهند كه نشان مي هاي مورد بررسي در اين پژوهشمي آزمايشنتايج تما -5

شود در اين ميان توصيه ميهاي دائمي، الياف براي افزايش استقامت وكاهش تغيير شكلو  ، سيمانهايي نظير سيمانت و بنابراين استفاده از افزودنياس

  .استترپررنگ ر اين تحقيق هاي انجام شده دپروپيلن با توجه به آزمايشالياف پلينقش سيمان و
 

 

  قدرداني   .8
 

كارخانجات شركت  ين ازهمكاريهمچن. مينژاد سپاسگزاريو حاج يان فنوديز جناب آقايمشهد و ن يدانشگاه فردوس يشگاه روسازيآزما ياز همكار

  . ميرا دارلن كمال تشكر يپروپياف پليون و الير امولسيه قيجهت ته كاوايشركت ژو  ان دامغانيمحمد يراهساز
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