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  خالصه
. دارداي زیادي دربرهستند و مشکالت هزینهسر جهان در حال انباشته شدن تادر سر) هاي مختلف ضایعاتیمانند رشته(حجم باالي مواد ضایعاتی 

استفاده از الیاف در جهت ، با گذشت زمان. استفاده از این مواد از سالیان قبل جهت ارتقاء خصوصیات رفتاري مواد گوناگون کاربرد داشته است
هاي رم را نتیجه داده است ولی خالء بررسیبهبود خواص رفتاري آسفالتهاي گرم نیز مورد بررسی قرار گرفت که بهبود خواص رفتاري آسفالت گ

بررسی عملکرد الیاف در ، هدف این پژوهش. شودبیشتر در زمینه استفاده الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر احساس می
- م مییمستقریغختی مارشال و کششآزمایشهاي مارشال، شاخص س ،بازیافت آسفالت به روش سرد و ارزیابی نتایج حاصل از تعیین وزن مخصوص

پروپیلن قادر به ارتقاء آزمایشات نشان داد که الیاف پلی. باشدمیلیمتر می 6الیاف مورد استفاده در این پژوهش الیاف پلی پروپیلن به طول . باشد
- ریغهمچنین کشش. باشدغییر شکل دائم میباشد و این امر نشان دهنده مقاومت بیشتر مخلوط در برابر تشاخص سختی مارشال نمونه آسفالتی می

راهکارهایی براي بررسی بیشتر در آینده نیز مشخص . کندم مخلوط به طور قابل توجهی در مقایسه با مخلوط هاي امولسیونی متداول تغییر مییمستق
  .شده است

 
  شاخص سختی مارشال ،میرمستقیکشش غ ،پلی پروپیلن ،امولسیون قیر ،بازیافت سرد: کلیدي  کلمات

 
 

   مقدمه  .1
 
 یبازیافت، صرفه جویی منابع مال يمهمترین مزایا. باشدیم يروساز ياز بازیافت آسفالت، استفاده مجدد از مصالح به منظور ترمیم و بهساز یهدف اصل 

درصد هزینه  60تا  50پذیر است که هزینه آن انعطاف يهايروساز یبازیاب يهااز روش یبازیافت آسفالت به روش سرد در محل یک. باشدیو مصالح م
  .و روکش مجدد راه است يمتداول در ترمیم و بهساز يهاروش

در این راستا . مورد توجه محققین قرار گرفته است ياز اوایل دهۀ هفتاد میالد یبازیافت يهابهبود خواص مخلوط يبرا یاستفاده از مواد افزودن
- ، تغییر شکلینظیر دوام، مقاومت دربرابر ترك خوردگ یبازیافت يهامان، آهک و خاکستر بادي به منظور بهبود خواص مخلوطمانند سی یهایافزودنی

  ].3و2، 1[هاي دائمی و حساسیت نسبت به رطوبت، مورد استفاده قرار گرفته است 
ریتا عیسی و همکارانش تأثیر سیمان  2001براي نمونه در سال  ، هاي بازیافتی تحقیقات انجام شدهها بر خواص آسفالتدر زمینۀ تأثیر افزودنی

هاي دائمی و تأثیر سیمان را بر استقامت، تغییر شکل یلیو جل يازین 2008گر در سال ید یقی، در تحق]2[را بر روي مخلوط هاي بازیافتی ارزیابی نمودند
 يریش چشمگیان داد که با افزایش درصد سیمان استقامت و  مدول برجهندگی افزاج آن نشیهاي بازیافتی ارزیابی نمودند و نتامخلوطبرجهندگی مدول

دهد که سیمان پرتلند در کاهش میزان هاي تغییر شکل دائم نشان میمقایسه نتایج آزمایش]. 4[شودیز میدارد و باعث کاهش تغییر شکل هاي دائمی ن
هاي گرمایی سفالتی سرد به عنوان یک ماده چسبنده عمل کرده و در حضور آب واکنششیارشدگی نقش مؤثري دارد زیرا سیمان پرتلند در مخلوط آ
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آن تسریع شده، واکنش هاي گرمایی سیمان پرتلند باعث افزایش حرارت در مخلوط و در نتیجه باعث افزایش واکنش میان مصالح سنگی ) هیدراسیون( 
  ].4[شودشکستن امولسیون ودر نتیجه زمان عمل آوري کوتاهتر آن می شود که هر دو عامل منجر به افزایش در نرخو امولسیون می

 يکار یاستفاده آن در بتن آسفالت یباشد ولیم یمیده قدیک ایمواد گوناگون  يات رفتاریخصوص يز، جهت ارتقایاف مختلف نیاستفاده از ال
گر در خاك رس تیتقو يااف بعنوان مادهیسال قبل بشر از ال 4000. آن صورت گرفته است يبر رو یر مطالعاتیاخ يهاباشد که در دههیع مینوع و بد
ل یبه دل ياف سلولزیمطرح شدند که البته ال یاف آزبزتوس در بتن آسفالتیو ال ياف سلولزیکاربرد ال يالدیم 60 يدر دهه یکرده است ولیاستفاده م

م و یم حل1983در سال ]. 5[، نامطلوب شناخته شدندیستیط زیبودن و مشکالت مح یتوس به خاطر سماف آزبزیه شدن درسازه به مرور زمان و الیتجز
که براون و  یشاتینطور با آزمایهم. آوردندز بدستین یج مناسبیش کردند و نتایت آزمایرا در آسفالت با موفق یلنیپروپیپل يدهایژئوگر همکاران
ل یر هستند و پتانسینسبت به ق يباالتر یاستحکام کشش ياف دارایدند که الیجه رسین نتیانجام دادند به ا یالتاف دربتن آسفیال يبر رو) م 1990(همکاران

سه با یاف در مقایدند که الیجه رسین نتیبه ا) م1989(همچنین مائورر وهمکاران]. 7و 6، 5[آسفالت را دارند ياسازه يکاربرد در آسفالت و ارتقا
  ].8و 5[رگذارندیشتر در کاهش فرونشست آسفالت تاثیو ب، بهتر یافزودن يمرهایپل

، کاهش یش قابل توجه سختیافزا. است قرار گرفته یمورد بررس يون در مطالعات متعددیرامولسیشده با ق افتیباز يها مان در مخلوطینقش س
کمبود  یباشند ول ینه مین زمیدست آمده در اج به ین نتایتر ماندگار از مهم يها رشکلییو کاهش تغ یت حرارتی، کاهش حساسیت رطوبتیحساس

در آسفالت تا کنون با هدف بهبود  نیز افیکاربرد ال ].14[خوردیار به چشم میسرد بس یافتیباز يهامان در مخلوطیاف و سینه استفاده الیقات در زمیتحق
 يهاهاي مختلف ضایعاتی در مخلوطرشتهاي انعکاسی و همچنین استفاده از ه، مقاومت در برابر تركی، استحکام کششیچون عمرخستگ یخواص
-مارشال و کشش یمخصوص، استقامت مارشال، سختپروپیلن دروزنثیر سیمان والیاف پلیق به بررسی آزمایشگاهی تأین تحقیاست در ابوده یآسفالت

  ].10و 9، 5[دشویر پرداخته میون قیسرد با امولس یافتیباز يم مخلوطهایرمستقیغ
 
 

  مصالح مورد استفاده  .2
 
  یآسفالت  يها تراشه -1- 2

و دیرشکن ) CMS(دو نوع امولسیون قیر کندشکن . ه شدیز تهیشاند -جاده مشهد 10لومتر یک یمصالح خرده آسفالتی در این تحقیق از باند شرق
)CSS-1h (ه شد که مشخصات آنهایمحمد ياز کارخانجات راهسازد یه گردیکاوا تهیز از شرکت ژیپروپلین ن الیاف پلیو  ،1درجدول  ان دامغان تهی

  .استارائه شده 2که مشخصات آن در جدول 
آسفالت موجود و تعیین  يتواند تشخیص کمبودهایاز اهداف مهم این مرحله م ییک]. 11[باشدیمصالح م یاولین گام در طرح مخلوط، ارزیاب

چگونه مصالح جدید به مصالح افزوده نشد و فقط از مصالح ی، هیق با توجه به مطالعات قبلین تحقیدر ا ی، ول]12و 4[جدید باشد ینیاز به مصالح سنگ
، ابتدا مصالح خرده آسفالتی به چهار قسمت تقسیم شده و از هر قسمت سه یآسفالت  يها پس از خردکردن تراشه.دیاستفاده گرد یافتیباز یآسفالتخرده
بندي مصالح تعیین دانه  ASTM C 136,137میلی متر عبور داده شد و با استفاده از روشهاي استاندارد  25کیلوگرمی تهیه گردید و از الک  2نمونه 

بندي متوسط الیه بیندر  با دانه سهین مصالح در مقایا يبند ، نمودار دانه1در شکل. ارج شدخ يبندمتر از دانهیلیم 25تر از  درشت يها و دانه] 13[گردید
  .درصد بود 3/0و  2/3ب برابر با یبه ترت یافتیر و رطوبت موجود در مصالح بازیمقدار ق.است آورده شده

 

  
 

  )  RAP( یافتیمصالح باز يبند دانه -1شکل 
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  انتخاب امولسیون قیر -2- 2
هایی آسفالتی، نمونهبراي بررسی سازگاري امولسیون قیر با مصالح خرده. نوع امولسیون قیر از نظر سازگاري با مصالح سنگی، حائز اهمیت استانتخاب 

قیر دیر و سه نمونه با امولسیون ) CMS(بدین ترتیب که سه نمونه با امولسیون قیر کندشکن . با دو نوع امولسیون قیر کندشکن و دیرشکن تهیه گردید
هاي سنگی توسط امولسیون قیر صرفاً براي ارزیابی پوشش دانه% 5انتخاب . بود، تهیه شد% 5که مقدار امولسیون قیر در هر مورد ) CSS-1h(شکن 

ر گرفت که با سپس در هر مورد کیفیت مخلوط از نظر نحوه پوشش مصالح سنگی با امولسیون قیر بطور بصري مورد ارزیابی قرا. باشدامولسیون قیر می
بندي توپر مخلوط، با توصیه انستیتو آسفالت  مبنی بر انتخاب توجه به مشاهدات، امولسیون قیر دیر شکن انتخاب شد که این انتخاب با توجه به دانه

ون یرامولسیمصالح حاصل نشود، نوع ق يکه پوشش مناسب بر رو یدر صورت]. 15[بندي توپر مطابقت داردهاي با دانهامولسیون قیر دیر شکن براي مخلوط
  .ون با مصالح استیرامولسیق یدهنده همخوان درصد بود که نشان 95شتر از یمان بیفاقد س يها نمونه يبرا یق حتین تحقیپوشش مصالح در ا. ابدیر یید تغیبا
 

  ونیرامولسیق یکیزیمشخصات ف- 1جدول 
 CMS-1 CSS-1h  استاندارد  مشخصه 

  ASTM D244 -  40  )هیثان(درجه  25ورول در یفبولت  یس یکندروان
  -  200   )هیثان(درجه  50ورول در یبولت ف یس یکندروان

  خوب   ASTM D244  یت اندود مصالح سنگیقابل
  مثبت  - ASTM D244  ریق يها دانه يا بار ذره

  60  65  -  (%)ر خالص یمقدار ق
  35  -  -  (%)مقدار آب 

  1  1  -  (%)ساز  ونیمقدار امولس
  5/3  1  -  ) (%)نفت(حالل 

  5/0  -  -  (%)ک یدرید کلریاس
  150  150  -  درجه نفوذ قیر پس مانده

 
  ٤لنیپروپیاف پلیال-3- 2

آن از اتیلن بیشتر است و از مواد دیگري که براي پلیمریزاسیون الیاف مصنوعی استفاده  آید ولی مقدار پروپیلن مانند اتیلن از مشتقات نفت بدست می پلی
 33این الیاف قبل از اینکه کشش روي آن انجام گیرد داراي . شود ارزانتر است و به راحتی توسط فشار و حرارت زیاد تبدیل به الیاف پلیمري میشود  می

درصد  68رسد و بعد از عملیات حرارتی درجه کریستالین به  درصد می 47باشد و بعد از کشش درجه کریستالین به  درصد ساختمان کریستالی می
   ].16[رسد یم

و  )گویند می دنیر یک ،الیاف از متر 9000 هر در موجود هايگرم تعداد به(گرم بر دنیر  5تا  5/3پروپلین حدود  استحکام کششی الیاف پلی
درصد برگشت به  91پذیري این الیاف نسبتاً خوب است و در مقابل دو درصد کشش داراي  کشش. باشد درصد می 20تا 7ازدیاد طول تا حد پارگی آن 

و استر  مقاومت این الیاف در مقابل مواد شیمیایی به مراتب بیشتر از پلی. و جذب رطوبت آن صفر است 9/0حالت اولیه است چگالی این الیاف 
  .]16[باشد و اسیدها و بازها اثر کمی روي این الیاف دارند آمیدها می پلی

و سپس  یآسفالتاف با مصالح خردهیابتدا مخلوط کردن ال: ردیپذیبه دو روش صورت م یاف در سازه آسفالتیدر حال حاضر، اختالط ال   
گردند و مخلوط حاصل یر مخلوط میاف با قیابتدا ال مرسوم است،٦روش تر که به است و در روش دوم  مرسوم٥خشک ر به آنها که به روش یافزودن ق

ز با یاف نیطول ال.، روش خشک مورد استفاده قرار گرفتیشگاهیآزما يل سهولت اجرایق به دلین تحقیدر ا. گرددیاضافه م یآسفالتبه مصالح خرده
  ]. 17و 5[دیمتر انتخاب گردیلیم 6 یقات و مطالعات قبلیتوجه به مرور تحق

 
  قیلن مورد استفاده در تحقیپروپیاف پلیمشخصات ال- 2جدول 

 
  )متریلیم(اف یطول ال )متر مکعبیگرم بر سانت( یچگال )متریلیم(قطر   )ریدن(ظرافت   فینوع ل

  6  9/0  021/0 3  لنیپروپیپل
 

                                                
4-pp  
5- Dry Procedure 
6- Wet Procedure  
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  طرح اختالط   .3

  
نه افزوده گردید و توسط مخلوط کن به یاف به مصالح خرده آسفالتی اضافه شد سپس آب بهیالمان و یاف، ابتدا سیهاي حاوي سیمان و البراي تهیه نمونه

از این شیوه . گراد گذاشته شده بود به مخلوط اضافه گشتیدرجه سانت 60 خوبی مخلوط شد و سرانجام امولسیون قیر را که به مدت یک ساعت در دماي
   .تحقیق استفاده شده استها در این براي ساخت تمام نمونه

نه و یر بهین درصد قییتع يبرا) 2مطابق شکل( ٧ق از روش طرح اختالط با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتازین تحقیدر ا
تعداد چرخش . ]4[است واقعی در شرایط غلتکها تراکم عملکرد با آن مشابهت جهت به ژیراتوري دستگاه از استفاده. نه استفاده شدیرطوبت به

فشارسنج مقدار فشار را که باید در حین متراکم نمودن . درجه انتخاب گردید 25/1کیلو پاسکال و زاویه چرخش 600دور و با فشار قائم  60دستگاه 
گیري و با این اندازه. باشدمی گیري ارتفاع نمونه از ویژگیهاي مهم دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتازاندازه. نمایدثابت بماند، مشخص می

شود و دانسیته مخلوط ها در قالب و نیز ابعاد داخل قالب، دانسیته نمونه و میزان تراکم در طول مدت تراکم تخمین زده میمشخص بودن وزن نمونه
براي طرح نیز از روشی مشابه . ]4[شودین میبه این ترتیب مشخصات تراکمی نمونه در حین تراکم مع. یابدآسفالتی با افزایش تعداد چرخش افزایش می

که مقدار رطوبت موجود در مخلوط برابر با سه درصد بود،  ینه در حالیون بهیرامولسین روش ابتدا مقدار قیدر ا. روش اصالح شده مارشال استفاده گردید
برابر ( یآسفالت، رطوبت موجود در مصالح خرده)درصد 35بر با برا 1مطابق جدول (ون یرامولسیمقدار رطوبت برابر با مجموع آب موجود در ق. ن شدییتع
ها به  ن مرحله نمونهیپس از ا. درصد بود 5/4تا  5/2ن یمختلف ب يها بیون افزوده شده در ترکیرامولسیمقدار ق. باشد یم یو آب اضاف) درصد 3/0با 

شگاه یآزما يدر دما يآور ساعت عمل 24ها از قالب،  شده و قبل از خروج نمونه يآور گراد درون گرمخانه عملیدرجه سانت 40 يساعت در دما 6مدت 
و حداکثر  یقیمخصوص حق شده و وزن يآور شگاه عملیآزما يساعت در دما 48ها به مدت  ها از درون قالب، نمونه پس از خروج نمونه. افتیادامه 

نه در یون بهیرامولسیار انتخاب قیمع. ها محاسبه شد نمونه یخال ين و فضاییعت ASTM D2041و  ASTM D2726 يب طبق استانداردهایآنها به ترت
ز در یها ن مخصوص نمونه ، استقامت مارشال و وزنیخال يعالوه بر فضا. است شنهاد شدهیدرصد پ 14تا  9ن یباشد که ب یمخلوط م یخال ين روش فضایا

در نظر گرفته شد که عالوه بر برآورده  ينه برابر با مقداریون بهیرامولسیمقدار ق. قرار گرفتون و رطوبت مورد استفاده یرامولسینه قیر بهین مقادییتع
نه برابر با یون بهیرامولسین اساس مقدار قیبر ا. ک به حداکثر مقدار خود باشدیز نزدیمخصوص مخلوط ن ، استقامت مارشال و وزنیخال يار فضاینمودن مع

   .ن شدییدرصد تع 4/3
 

  
دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتاز -2شکل   

  
در . باشد یانجام شده مشابه قبل م يها شیها و آزما نمونه يساز نحوه آماده. ن شدیینه تعیون بهیرامولسینه در قیدر مرحله دوم مقدار رطوبت به

انتخاب شده که معادل با حداکثر استقامت  ير با مقدارنه برابیمقدار رطوبت به. است مختلف ارائه شده يها نمونه ينه برایمقدار رطوبت به 3جدول 
نمونه  24ز ینمونه و براي تعیین درصد آب اختالط ن 12براي تعیین درصد امولسیون قیر بهینه  .باشد یخال يمخصوص و حداقل فضا مارشال، حداکثر وزن

  .با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتاز تهیه شد

                                                
7- Superpave Gyratory Compactor  
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  قیبات مختلف مورد تحقیترک ينه برایرطوبت به- 3جدول 

 

درصد رطوبت   (%)مانیمقدار س
  نهیبه

0  7/3  
0/1  4  
0/2  5/4  
0/3  5  

    افیال %3/0و (%) مان یمقدار س
0  9/3  
0/1  2/4  
0/2  7/4  
0/3  2/5  

 
 

  لن یپروپیاف پلیبررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان وال    .4
 

با استفاده از استاندارد  مارشال  شیآزما. باشند یم میرمستقیغکششآزمایش مارشال و   شیق شامل آزماین تحقیای انجام شده دراصل يها شیآزما
ASTM D 1559  گراد و با استفاده از استاندارد یدرجه سانت 20 يدر دما ١میرمستقیغش کششیآزماوASTM D4123-04 5و 14[انجام شدند .[  

باشد،  یمحفظه کنترل دما م يکه دارا UTM-14P٢م از دستگاه یرمستقیغکشش  شیش مارشال از دستگاه مارشال و آزمایجهت انجام آزما
دستگاه . شدند یمورد نظر درون محفظه دستگاه قرار داده م يدن به دمایاختالط ساخته شده و به منظور رسج طرح یها با توجه به نتا نمونه. استفاده شد

  . شد یافزار مربوطه ثبت م و توسط نرم يریگ در هر لحظه اندازه  پوسته و مغزه نمونه يک نمونه شاهد بود که با استفاده از آن دمای يحاو
 6ها مدت تمامی نمونه. متراکم شد، م با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتازیمستقریغ هاي آزمایش مارشال و کششنمونه
شگاه ادامه یآزما يدر دما يآور ساعت عمل 24ها از قالب،  شده و قبل از خروج نمونه يآور گراد درون گرمخانه عملیدرجه سانت 40 يساعت در دما

و حداکثر آنها  یقیمخصوص حق شده و وزن يآور شگاه عملیآزما يساعت در دما 48ها به مدت  ن قالب، نمونهها از درو پس از خروج نمونه. افتی
  . محاسبه شد
 
 

  آزمایش مارشال   .5
 

تغییر و میزان ) استقامت مارشال(تواند تحمل کند دو ویژگی در این آزمایش تعیین می شود که عبارتند از بیشترین باري که نمونه بدون گسیختگی می
رود، یک مفهوم دیگر که بعضی از مواقع براي ارزیابی مخلوطهاي آسفالتی بکار می). روانی مارشال(دهد شکلی که در نمونه در لحظه شکست رخ می

مقادیر . دباشباشد که عبارتست از نسبت استقامت مارشال به روانی آن که مقداري تجربی براي سختی مخلوطهاي آسفالتی میشاخص سختی مارشال می
تر بوده و حاکی از آن است که احتماالً مخلوط داراي مقاومت بیشتري در برابر تغییر شکل دائم باالتر شاخص سختی مارشال نشان دهنده مخلوط سخت

  ].14و 5،  4[می باشد 
سپس . است تهیه گردیدآمده 3و  1 که در جدول ینمونه با درصد آب بهینه و امولسیون قیر بهینه هر افزودن 24براي انجام آزمایش مارشال 

  .ارائه شده است 3و شاخص سختی مارشال در شکل 4نتایج آزمایش مارشال در جدول . ها تحت آزمایش مارشال قرارگرفتندنمونه
  
  
  
  

 
                                                
1 -Indirect Tensile Strength 
2 - Universal Testing Machine 
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  نتایج آزمایش مارشال مخلوطهاي بازیافتی. 4جدول
 

  )mm(روانی   )KN(استقامت مارشال   خالیدرصد فضاي   وزن مخصوص  (%)مقدار الیاف  (%)مقدار سیمان  نوع افزودنی
  9/2  92/9  716/12  129/2  0  0  سیمان
  77/2  57/10  924/11  136/2  0  1  سیمان
  4/2  31/13  456/11  142/2  0  2  سیمان
  25/2  87/14  974/10  147/2  0  3  سیمان
  81/2  82/9  164/13  121/2  3/0  0  لیف

  61/2  83/10  674/12  132/2  3/0  1  سیمان و لیف
  31/2  78/13  794/11  143/2  3/0  2  و لیف سیمان

  11/2  17/15  047/11  148/2  3/0  3  سیمان و لیف

  
مخصوص ابتدا اف وزنیبا افزودن ال یها افزایش یافته از طرفشود با افزودن سیمان وزن مخصوص نمونهمشاهده می 4همانطور که در جدول 

توان با پر شدن فضاهاي دارد که این مطلب را می یش قابل توجهیهم، وزن مخصوص افزااف بایمان و الیباشد که با افزودن سین مقدار میکمتر يدارا
باشد که نتایج آزمایش درصد فضاي خالی ها میمان، توجیه نمود و این نشان دهنده کاهش درصد فضاي خالی نمونهیس خالی مخلوط توسط افزودنی

  .باشدها نیز مؤید این مطلب مینمونه
  

  
 

  هاي بازیافتیشاخص سختی مارشال نمونه .3شکل
  

 يهاي دارایابد اما این افزایش در مورد نمونهنتایج آزمایش مارشال نشان می دهد که استقامت مارشال نمونه ها با افزودن سیمان افزایش می
هاي بدون ها نسبت به نمونهمارشال نمونه استقامت% 9/49و % 34ب یترتمان به مخلوط به یدرصد س 3و  2تر است، براي مثال با افزودن اف محسوسیال

نتایج . رسدمی% 9/52و %  9/38به لن یپروپیاف پلیدرصد ال 3/0درصد سیمان و  3و 2یابد در حالی که این افزایش براي نمونه حاوي افزودنی افزایش می
باال بودن استقامت و کمتر بودن روانی در . یابدها کاهش میی نمونهاف به مخلوط، روانیدهد که با افزودن سیمان و الاین آزمایش همچنین نشان می

  .باشدشرایط استفاده از مصالح یکسان نشان دهنده استحکام بیشتر در برابر تنش و مقاومت بیشتر در برابر تغییر شکل می
باشد، که البته با مارشال کمتر از نمونه بدون افزودنی میپروپیلن، در ابتدا استقامت توان دریافت که با افزودن الیاف پلیبا توجه به نتایج می

پروپیلن داراي شاخص سختی مارشال باالتري نسبت به نمونه بدون نسبت به نمونه بدون افزودنی، نمونه داراي الیاف پلی توجه به روانی کمتر این نمونه
  . باشدافزودنی می

3.42 3.81
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مان این نسبت افزایش یافته به یاف و سیدهد که با افزودن النیز نشان می) ختی مارشالشاخص س(ها نسبت استقامت مارشال به روانی نمونه
مان افزایش یافته یس يهاي بدون افزودنی و دارااف نسبت به شاخص سختی مارشال نمونهیمان و الیهاي حاوي سطوري که شاخص سختی مارشال نمونه

  .ها باشدهاي دائمی نمونهاف و درنتیجه کاهش تغییر شکلیهاي حاوي سیمان و اله باالي نمونهتواند نشان دهنده مقاومت اولیاست که این مطلب می
 
 
  )ITS(میرمستقیغ یمقاومت کشش   .6
 

تواند منجربه شناخت خصوصیات ترك خوردگی روسازي شود، استفاده آسفالتی که میغیرمستقیم براي تعیین خصوصیات کششی بتنآزمایش کشش
  .]14و4[شودمی

هاي ها مطابق ساخت نمونهنحوه ساخت نمونه. نمونه با درصد آب و امولسیون قیر بهینه تهیه گردید 24م یرمستقیغبراي انجام آزمایش کشش
انجام  UTM-14Pم با استفاده از دستگاه یرمستقیغآزمایش کشش. انجام گرفت دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازي ممتازتوسط  ش مارشالیآزما
دهیم قرار داده شدند و به نحوي زیر جک دستگاه آزمایش قرار می گرادیدرجه سانت 60دقیقه در دماي  40ها به مدت براي انجام آزمایش ابتدا نمونه. شد

حداکثر مقاومت فشاري ثبت شده . گیردها صورت مینمونه روي cm/mm  5بارگذاري با نرخ ثابت. که نیرو در امتداد قطر عمودي به آن وارد شود
سپس به محاسبه مقاومت . دهیمتوسط ماشین را یادداشت کرده و بارگذاري را تا مشاهده اولین ترك طولی و شکستن نمونه در امتداد ترك ادامه می

  ].14 و4[ارائه شده است 5م در جدول یرمستقیغنتایج آزمایش کشش. پردازیممستقیم میکششی غیر
عمود بر  يجاد شده راستایکنواخت ای یقرار گرفته و در اثر تنش کشش يقطر يتحت بارگذار يا نمونه استوانه 4ش مطابق شکل ین آزمایدر ا

  ].14[خورد یترك م يبارگذار
 

  
 

  ]14[میستقمریش کشش غیدر آزما ينحوه بارگذار -4شکل     
  

  ]:14و4[شود یمحاسبه م) 1(با استفاده از رابطه   نمونه یمقاومت کشش
)1(                                                                                               max2000

t
PS
td


  

  :ن رابطهیدر ا
Pmax :وتنین(اعمال شده  ییبار نها(  

t : متریلیم(ارتفاع نمونه(  
d :متریلیم(نمونه  قطر(  
St :لوپاسکالیک( یمقاومت کشش(  

  :باشد یر میاز سه حالت ز یکیشکست نمونه به صورت 
  . همراه است ينوار بارگذار یکیدر نزد یبا قطعات مثلث یقطر که گاه يشکست آشکار نمونه در راستا: الف

  . شود یکار مک صفحه شکست آشیل یش از حد در نمونه که مانع از تشکیرشکل بییوقوع تغ: ب
ک صفحه شکست یمرکز نمونه  یکیش از حد و در نزدیرشکل بییتغ يبارگذار ينوارها یکیاز دو حالت قبل که در نزد یبیبه صورت ترک: ج

  ]. 14[شود یمشاهده م
ر باالتر یمقاد يحاو يها شتر به صورت حالت ج و نمونهیاف  بیمان و الیر اندك سیمقاد يمان و حاویفاقد س يها ق شکست نمونهین تحقیدر ا

  . است شتر به صورت حالت الف و ب بودهیاف بیمان و الیس
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بدون هاي در قیاس با نمونهسیمان هاي داراي افزودنی دهد که نمونهنشان می شود،مشاهده می 5همنطورکه در جدول نتایج این آزمایش
بدون  هايداراي سیمان و نمونه هاياف نسبت به نمونهیمان و الیهاي حاوي سم نمونهیرمستقیغافزایش کشش. م بیشتري دارندیرمستقیغافزودنی، کشش

   .باشدافزودنی قابل توجه می
 

  مخلوطهاي بازیافتیغیرمستقیم کششنتایج آزمایش  -5جدول
 

 (kpa)مقاومت کششی غیر مستقیم  (%)افیمقدار ال  (%)مانیمقدار س  نوع افزودنی

  2/208    0  مانیس
  6/219    1  مانیس
  1/247    2  مانیس
  5/284    3  مانیس
  1/211  3/0    فیل

  8/229  3/0  1  فیمان و لیس
  6/280  3/0  2  فیمان و لیس
  8/338  3/0  3  فیمان و لیس

 
با . است نشان داده شده والیاف ي حاوي سیمانها نمونهافزودنی و ، بدونمانیس يحاو يها نمونه یرات مقاومت کششیی، روند تغنیز 5در شکل

اگرچه قابل توجه بوده وافزودنی هاي بدونهاي داراي سیمان و نمونهداراي سیمان و الیاف در برابر نمونهها  نمونه یش مقاومت کششیج، افزاینتا توجه به
 محسوس است و کم است ولی در درصدهاي باالتر سیمان و الیاف نرخ افزایش کامألش ینرخ افزا پروپیلن و همینطور سیماندر ابتدا با افزودن الیاف پلی

    .است داشته هاي داراي الیاف افزایش قابل قبولیسیمان در نمونهش یبا افزا کششی مقاومت
  
 

  
 

  افزودنیهاي بدون، سیمان والیاف و نمونهمانیس يحاو يها نمونه یمقاومت کشش -5شکل 
 
 
  يریگ جهینت   .7
 

مورد  غیرمستقیمکششهاي مارشال براي آزمایشهاي مارشال و ها با ابعاد نمونهنمونهتمامی نمونه مورد آزمایش قرارگرفت که  84در این تحقیق مجموعاً 
  :ها در ذیل ارائه شده استخالصه نتایج آزمایش. استفاده قرار گرفت
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د ولی با اضافه کنمخصوص کاهش پیدا میمخصوص نشان داد که با افزودن الیاف به مخلوط آسفالت بازبافتی ابتدا وزننتایج آزمایش وزن-1
ها نشان همچنین نتایج درصد فضاي خالی نمونه. مخصوص افزایش مورد قبولی داردکردن سیمان والیاف به مخلوط و با افزایش درصد سیمان در آن وزن

-این مطلب را میول دارد که داد که با افزودن الیاف فضاي خالی افزایش دارد ولی با افزودن سیمان به مخلوط داراي الیاف فضاي خالی کاهشی مورد قب

  .مان، توجیه نمودیس توان با پر شدن فضاهاي خالی مخلوط توسط افزودنی
نتایج آزمایش  .یابدمارشال افزایش یافته و روانی کاهش میاستقامت  ،الیافسیمان و  افزودندهد که با نتایج آزمایش مارشال نشان می -2

-به. باشدمؤثرترین افزودنی در استقامت مارشال می به مخلوط آسفالتی بازیافتی سرد، لن با همیپروپیاف پلیالسیمان و افزودن دهد که مارشال نشان می

% 39ش استقامت به میزان یبه افزاب منجریاف به ترتیدرصد ال 3/0مان و یدرصد س3ن افزودن یاف و همچنیدرصد ال 3/0مان ویدرصد س2که افزودن یطور
  .شوداي بدون افزودنی میهنهنسبت به نمو%  53و 

باال بودن استقامت و کمتر بودن روانی در شرایط استفاده از مصالح یکسان نشان دهنده استحکام بیشتر در برابر تنش و مقاومت بیشتر در  -3
ست بدون افزودنی افزایش یافته ا هايافتی حاوي افزودنی سیمان و الیاف نسبت به نمونههاي بازیشاخص سختی مارشال نمونه. برابر تغییر شکل می باشد

ش یبه افزالن منجریپروپیاف پلیدرصد ال 3/0مان و یدرصد س 3که افزودن یطوربه. باشدشتر در برابر تغییر شکل دائمی میدهنده مقاومت بیکه نشان
دیر شاخص مقا. بیشتر در برابر تغییر شکل می باشداستحکام بیشتر در برابر تنش و مقاومت باعث   ن امریشود که ایم  KN/mm( 19/7(مارشال تا  یسخت

  .استنشان داده شده 3در شکل هاي بدون افزودنی سیمان و الیاف و نمونههاي حاوي سیمان، سختی مارشال براي نمونه
هاي نسبت به نمونه غیرمستقیممقاومت مخلوط در برابر کشش ،الیافسیمان و  افزودندهد که با غیرمستقیم نشان مینتایج آزمایش کشش-4

در برابر استقامت  الیاف، هاي دارايهمچنین با افزایش درصد سیمان در نمونه. کندافزودنی افزایش پیدا میهاي بدونداراي افزودنی سیمان و نمونه
درصد  3/0مان و یدرصد س3افزودن ن یاف و همچنیدرصد ال 3/0مان ویدرصد س2که افزودن یطوربه. باشدمحسوسی میافزایش داراي  غیرمستقیمکشش

  .شودپاسکال میکیلو 339و  281 تا غیرمستقیمکششش یبه افزاب منجریبه ترت پروپیلن پلی افیال
هاي بازیافتی بدون افزودنی بسیار زیاد هاي مخلوطتغییر شکلدهند که نشان می هاي مورد بررسی در این پژوهشمی آزمایشنتایج تما -5

شود در این میان توصیه میهاي دائمی، الیاف براي افزایش استقامت وکاهش تغییر شکلو  ، سیمانهایی نظیر سیمانن استفاده از افزودنیت و بنابرایاس
  .استترپررنگ هاي انجام شده در این تحقیق پروپیلن با توجه به آزمایشالیاف پلینقش سیمان و

 
 
  قدردانی   .8
 

کارخانجات شرکت  ين ازهمکاریهمچن. مینژاد سپاسگزاریو حاج يان فنودیز جناب آقایمشهد و ن یدانشگاه فردوس يشگاه روسازیآزما ياز همکار
  . میلن کمال تشکر را داریپروپیاف پلیون و الیر امولسیه قیجهت ته کاوایشرکت ژو  ان دامغانیمحمد يراهساز
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