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حساسیت رطوبتی الیه بیندر روسازی آسفالتی بر
پایه فرآیند مختلط
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 -1گروه مهندسی عمران ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -2گروه مهندسی عمران ،دانشگاه زنجان ،ایران
تاريخ دريافت93/6/8 :

تاريخ پذيرش93/6/15 :

چكيده
بهبــود خــواص مخلوطهــای آســفالتی همــواره یکــی از مســائل حائــز اهمیــت در مهندســی روســازی بــوده اســت .افزودنیهــا در چنــد
دهــه اخیــر بهطــور گســترده در آســفالت مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد و از مهمتریــن آنهــا کــه اثــرات مطلوبــی بــر خــواص فیزیکــی
و مکانیکــی آســفالت دارد ،میتــوان بــه الیــاف پلــی پروپیلــن اشــاره نمــود .از ایــن افزودنــی بــا توجــه بــه کارایــی بــاال ،ســهولت در
نحــوه اســتفاده و اقتصــادی بــودن ،در روســازی آســفالتی جهــت بهبــود مشــخصات فیزیکــی و مکانیکــی مخلوطهــای آســفالتی اســتفاده
شــده اســت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از الیــاف پلیپروپیلــن  18میلیمتــری و افــزودن درصدهــای  0/1الــی  0/5آن بــه نمونههــای
آســفالتی ســاخته شــده در آزمایشــگاه بــا دانهبنــدی الیــه بینــدر بــر پایــه فرآینــد مختلــط کــه شــامل اختــاط اولیــه قیــر و مصالــح
ســنگی و اختــاط ثانویــه بــا الیــاف پلــی پروپیلــن میباشــد ،آزمایشــات مقاومــت مارشــال ،کشــش غیرمســتقیم ،مــدول برجهندگــی و
خــزش دینامیکــی بــر روی نمونههــای آســفالتی انجــام پذیرفــت .بــا بررســی نتایــج آزمایشهــای مختلــف ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا
و ترســیم نمودارهــای الزم ،مالحظــه گردیــد کــه افزایــش درصــد اســتفاده ایــن افزودنــی موجــب افزایــش مقاومــت مارشــال ،کاهــش
مقاومــت کششــی خشــک و مرطــوب ،مــدول برجهندگــی و عــدد روانــی نمونههــای آســفالتی میگــردد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه
الیــاف پلــی پروپیلــن موجــب افزایــش مقاومــت مخلــوط آســفالتی ،افزایــش حساســیت آســفالت در برابــر رطوبــت و کاهــش پتانســیل
شیارشــدگی نمونههــای آســفالتی شــده و بــا توجــه بــه جــذب شــدن بــه ســنگدانهها و قیــر منجــر بــه کاهــش اتصــال بیــن ســنگدانهها
میگــردد .همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش عــدد روانــی ،ایــن افزودنــی موجــب کاهــش تغییــر شــکلهای آســفالت میگــردد.

كلمات كليدي :آسفالت ،الیاف پلیپروپیلن ،فرآیند مختلط ،بیندر ،شیارشدگی

ثانویــه از هزینههــای اولیــه ســاخت بــه مراتــب بیشــتر

مقدمه

شــبکه راههــا بخــش قابــل توجهــی از ثروتهــای ملــی

هرکشــور را تشــکیل میدهــد .ســاخت ،نگهــداری و ترمیــم
روســازیهای آســفالتی عمومـاً اعتبــارات مالــی هنگفتــی را

بــه خــود اختصــاص داده و معمــوالً هزینههــای نگهــداری
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ramin.bayat67@gmail.com

میباشــد .بنابرایــن بهکارگیــری روســازی بــا کیفیــت

مطلــوب و عمــر طوالنــی ،همواره بایســتی مدنظر قــرار گیرد.
از ایــن رو راهکارهایــی کــه منجر بــه افزایــش دوام ،کیفیت و

عمــر روســازی آســفالتی و جلوگیــری از خرابیهــای زودرس

آن میگردنــد ،همــواره مــورد توجــه پژوهشــگران و دســت

انــدرکاران صنعــت راهســازی بودهانــد [.]1
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الیــه بینــدر بیــن رویــه و قشــرهای آســفالتی زیــر آن

در رابطــه بــا اســتفاده از الیــاف در روســازی آســفالتی در

 37/5 mmمتغیــر اســت [ 1و  .]2روســازیها بــه مــرور

و همــکاران در ســال  1391شمســي در آزمایشــات خــود

و یــا بیــن رویــه و قشــر اســاس قــرار میگیــرد .انــدازه
ســنگدانهها بــرای الیــه بینــدر معمــوالً بیــن  19تــا

زمــان و بــا توجــه بــه نحــوه بهرهبــردای ،حجــم ترافیــک
و شــرایط آب و هوایــی منطقــهای کــه راه از آن عبــور

میکنــد و مشــخصات فنــی و اجرایــی اولیــه ،بــه تدریــج

فرســوده شــده و خرابــی در آنهــا پدیــد میآیــد .وســعت

و شــدت ایــن خرابیهــا عــاوه بــر عوامــل فــوق ،تابعــی
از شــرایط و نحــوه نگهــداری راه اســت کــه علیالقاعــده
بایســتی بــا آغــاز بهرهبــرداری از سیســتم ،بــه طــور

اصولــی و مســتمر انجــام شــود .خرابــی در روســازیهای

انعطــاف پذیــر در اثــر دو عامــل تــرک خوردگــی یــا

شیارشــدگی روی میدهــد .عامــل شیارشــدگی عمومــاً

ایــران و ســایر کشــورها تحقیقاتــی صورت گرفته اســت که
در ادامــه مختصــرا ً بــه آنهــا پرداختــه میشــود .فیروزئــی

نتیجــه گرفتنــد کــه بــا افــزودن الیــاف پلیپروپیلــن و
ســیمان بــه مخلــوط آســفالتی ،روانــی کاهــش و وزن

مخصــوص افزایــش مییابــد [ .]4زیــاری و همــکاران
در ســال  1387شمســي در پژوهشــی بــه بررســی اثــر

پلیمــر  SBSبــر خــواص آســفالت پرداختنــد و نتیجــه

گرفتنــد ایــن پلیمــر مقاومــت و خســتگی مخلوطهــای
آســفالتی را بهبــود میبخشــد [ .]5همچنیــن زیــاری و

همــکاران در ســال  1387شمســي در مطالعــهای دیگــر

بررســی همیــن پلیمــر را بــر خــواص قیــر بررســی نمودنــد
و نهایت ـاً بیــان داشــتند کــه پلیمــر  SBSنتایــج مطلوبــی

بــر روی خــواص قیــر دارد [ .]6بررســیهای دیــن مــارر

در اثــر عبــور بارهــای بیــش از تــوان روســازی میباشــد؛
در حالــی کــه ترکهــا معمــوالً در اثــر تکــرار عبــور

و همــکاران در ســال  2006ميــادي نشــان داد کــه

روســازی در اثــر تغییــرات دمایــی رخ میدهنــد .از میــان

در کاهــش ترکهــای آســفالت موثــر واقــع شــود [.]7

وســایل نقلیــه بــا وزنهــای مختلــف و انقبــاض و انبســاط

ایــن دو مکانیــزم ،ترکهــای خســتگی بــه مقــدار زیــاد
در روســازی آســفالتی دیــده میشــود [.]3

مقاومــت مخلوطهــای آســفالتی یکــی از مهمتریــن

خصوصیــات مصالــح آســفالتی میباشــد کــه در طراحــی
مخلوطهــای آســفالتی و روســازیهای انعطافپذیــر
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .زمانــی کــه یــک

روســازی انعطافپذیــر تحــت اثــر بارهــای تکــراری ناشــی
از وســایل نقلیــه قــرار میگیــرد ،در زیــر بــار چــرخ و

در ســطح روســازی تنشهــای فشــاری و در پایینتریــن
الیــه آســفالتی تنشهــا و یــا کرنشهــای کششــی بــه
وجــود میآینــد .چنانچــه تنشهــا و کرنشهــای

کششــی ناشــی از تکــرار بارگــذاری وســایل نقلیــه در

زیــر الیههــای آســفالتی از تنشهــای مجــاز کششــی
یــا کرنشهــای مجــاز کششــی آن الیــه آســفالتی تجــاوز

نمایــد ،منجــر بــه ایجــاد ترکهایــی در زیــر الیــه
آســفالتی میگــردد کــه نهایتــاً بــه ســطح روســازی

انتقــال مییابنــد [.]1

اســتفاده از الیافهایــی همچــون پلیپروپیلــن میتوانــد

ابطحــی و همــکاران در ســال  2011ميــادي در پژوهشــی

از الیافهــای  6و  12 mmدر آســفالت اســتفاده نمودنــد
و نهایتــاً نتیجهگیــری کردنــد کــه افــزودن الیــاف

پلیپروپیلــن بــه مخلــوط آســفالتی در فرآینــدی خشــک،
مقاومــت مارشــال و حجــم فضــای خالــی مصالــح ســنگی

را افزایــش و روانــی را کاهــش میدهــد [ .]8ابراهیمــی

در ســال  2009ميــادي در تحقیقــی نتیجــه گرفــت کــه

پلیپروپیلــن موجــب کاهــش روانــی میگــردد و قابلیــت
افزایــش مقاومــت مارشــال را نیــز دارد [ .]9تپکیــن

و همــکاران در ســال  2009ميــادي در پژوهشــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــزودن پلیپروپیلــن بــه بتــن
آســفالتی در حالــت خشــک ،موجــب افزایــش مقاومــت
مارشــال ،کاهــش عــدد روانــی و افزایــش عمــر خســتگی

میگــردد ،آنهــا همچنیــن بــر روی اضافــه کــردن الیــاف

بــه مخلــوط آســفالتی در حالــت مرطــوب کار کردنــد و

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مناس ـبترین نــوع الیــاف،
پلیپروپیلــن بــوده و آزمایشــات خــزش دینامیکــی

عملکرد الیاف پلی پروپیلن ...
تحــت بارگــذاری نشــاندهنده ایــن بــوده اســت کــه

نمونههــای اصــاح شــده نســبت بــه نمونههــای شــاهد

بیــن  5تــا  12مرتبــه بهبــود پیــدا کردنــد .تپکیــن بــه
ایــن نتیجــه رســید اصــاح آســفالت بهوســیله الیــاف

پلیپروپیلــن روشــی موثــر بــرای بهبــود خــواص مکانیکــی
آســفالت بــوده و منجــر بــه بهبــود عمــر ســرویسدهی

آنهــا میگــردد [.]10

در ســال  2009ميــادي پرویــن کومــار و همــکاران نیــز

بــه بررســی مخلوطهــای آســفالتی اصــاح شــده بــا
الیــاف پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه در روش اختــاط
خشــک ،بــا افزایــش درصــد الیــاف ،مقاومــت مارشــال

بیشــتر شــده بــه نحــوی کــه بــا افــزودن  %0/5الیــاف،
مقاومــت مارشــال تــا حــدود  %32افزایــش مییابــد؛

عــدد روانــی نیــز بــا اضافــه شــدن الیــاف بیشــتر شــده
و درصــد قیــر بهینــه نیــز بــه طــور اندکــی افزایــش
مییابــد [ ]11لطفــی در ســال  1390شمســي در
پایاننامــه کارشناسیارشــد خویــش بیــان نمــود کــه

الیــاف پلیپروپیلــن مــدول برجهندگــی نمونههــای
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آزمايشهاي بررسي مرغوبيت مصالح سنگي

آزمايشهاي تعيين شــده اتربرگ (،)AASHTO-90T- 89T

تعييــن ارزش ماسـهاي ( )AASHTO-176Tبــر روي ماســه،

تعييــن شــاخص تطويــل و تــورق ( ،)B.S 812-تعييــن
درصدافــت وزنــي در مقابــل ســايش بــه روش لوسآنجلــس
( ،)AASHTO-96Tتعييــن افــت وزنــي دربرابــر ســولفات

ســديم ( ،)AASHTO-104Tتعييــن درصــد شكســتگي در

دو جبهــه ( ،)ASTM-5821Dتعييــن درصــد انــدود قيــر

بــه مصالــح ســنگي ( ،)AASHTO-182Tبــرروي مصالــح
ســنگي نمونهبــرداري شــده انجــام پذيرفــت كــه نتايــج در

جــدول  3درج گرديــده اســت [.]1
قیر مصرفی

قیــر مصرفــی در ایــن پژوهــش از قیرهــای خالــص 60/70

میباشــد .آزمايشهــاي الزم بــر روي قيــر نمونهبــرداري

شــده انجــام پذيرفــت كــه نتايــج مربوطــه در جــدول 4

درج گرديــده اســت.

جدول  -1مشخصات فنی الیاف پلیپروپیلن
نوع جنس

پلیپروپیلن %100

رنگ ظاهری

سفید

وزن مخصوص

(0/91 )gr/cc

قطر

mا19 μ

محدوده ذوب

160 -165 °C

دمای نرمشدگی

140 -165 °C

مقاومت کششی

400 MPa

مواد و روشها

طول برش

18 mm

مدول االستیسیته

4/1 GPa

الیاف پلیپروپیلن

ازدیاد طول

بیشتر از %80

مقاومت در برابر اسیدها و قلیاها

باال

آســفالتی را کاهــش میدهــد [.]7

در ســالهای اخیــر اســتفاده از الیــاف در مخلوطهــای

آســفالتی رواج یافتــه اســت امــا نتیجــه تاثیــر ایــن پلیمــر

بــر مقاومــت ،پتانســیل شیارشــدگی و حساســیت رطوبتــی
مخلوطهــای آســفالتی مســالهای نویــن اســت کــه در

ایــن پژوهــش مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد.

در ایــن پژوهــش از الیــاف پلیپروپیلــن شــرکت صنایــع
نســاجی نگیــن رز ســپاهان اصفهــان با طول بــرش 18 mm

و بــا مشــخصات فنــی طبــق جــدول  1اســتفاده گردیــد.
مصالح سنگي

جهــت طــرح اختــاط الیههــای توپــکا و بینــدر ایــن

پژوهــش از مصالــح ســنگی کارخانه آســفالت شــرکت جهاد

نصــر کرمانشــاه واقــع در کمربنــدی کرمانشــاه ،اســام آبــاد
غــرب طبــق جــدول  2نمونهبــرداری انجــام شــد.

جدول  -2مشخصات مصالح سنگي
مصالح سنگي

اندازه ()mm

شن

4/75– 25

شن

4/75– 19

شن

0– 12

ماسه

0– 6

فيلر

---

شماره ،86
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جدول  -3نتایج آزمایشها برای الیه بیندر
نتايج آزمايش

مشخصه شن درشت
شن متوسط

شن ريز

ماسه

فيلر

ارزش ماسهاي (182ا)AASHTO -T

حدود مشخصات
()%
مخلوط قشر بیندر

-

-

-

65

-

-

نوع دانهبندي

B

B

C

-

-

B

تعداد دور

500

500

500

-

-

500

درصد سايش

15

16

21

-

-

17

()PI

-

-

N.P

N.P

N.P

()PL

-

-

-

-

-

()LL

-

-

-

-

-

درصد شكستگي مصالح سنگي روي الك
شماره 5821( 4ا)AASHTO -D

100

97

100

-

-

99

>80

درصد اندود قير به مصالح سنگي

-

>95

>95

-

-

>95

بيشتر از 95

تطويل

40

18

24

-

-

21

-

تورق

18

16

16

-

-

19

>20

-

-

1/4

-

0/2

>12

0/3

0/4

-

-

1/1

>8

درصد افت وزني در مقابل
سايش به روش لوسآنجلس
()AASHTO -96T

حدود اتر برگ ( 90و 89ا-T
)AASHTO

(182ا)AASHTO -T

درصد تطويل و تورق
()BS -812

درصد افت وزني در
مقابل سولفات سديم

(104ا)AASHTO -T

ريز دانه
درشت دانه

0/3

جدول  -4نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی قیر

آزمايشات قيرهاي خالص

روش آزمايش

نتايج ASTM

<50
>40

-

مشخصات قيرهاي خالص
طبق استاندارد ]12[ ASTM
حداقل

حداكثر

وزن مخصوص در 25 °C

D70

1/016

-

-

درجه نفوذ در )5 sec –100 gr( 25 °C

D5

69

60

70

نقطه نرمي (ساچمه -حلقه) برحسب °C

D36

49/1

49

56

مقدار كشش در  25 °Cبرحسب °C

D113

<100

100

-

حالليت درتري كاروراتيلن

D2042

99/53

99

-

درجه اشتعال (روباز -كلوند) °C

D92

310

232

-

ويسكوزيته كينماتيك در 120 °C

D2170

654

-

-

ويسكوزيته كينماتيك در 135 °C

D2170

331

-

-

ويسكوزيته كينماتيك در 160 °C

D2170

122

-

-

درصد افت حرارتي درصد

0/05

-

0/8

درجه نفوذ بعد از آزمايش افت حرارتي

40

-

-

نسبت درصد درجه نفوذ بعد از آزمايش به درجه نفوذ اوليه

57/97

54

-

مقدار كشش قير بعد ازآزمايش در 25 °C

< 100

50

حساســيت حرارتــي قيــر( –PI :برحســب درجــه نفــوذ در  25 °Cو نقطــه
نرمــي قيــر) ( –PVNبرحســب درجــه نفــوذ در 25 °C

-0/65
-0/91

-

ASTM

-
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طبــق اســتاندارد  ،MS-2مشــخصات فنــي قيرهــاي خالص

و بــا توجــه بــه نتايــج حاصــل از دانهبنــدي مصالــح

تقســيمبندي شــدهاند ،بايســتي بــا مشــخصات مطابقــت

نســبتهاي اختــاط بــراي اليــه بینــدر بــه شــرح جــدول
 5تعييــن گرديدنــد .نهایتــاً منحنــي مخلــوط مصالــح

مــورد اســتفاده در راهســازي كــه براســاس درجــه نفــوذ

داشــته باشــد .همچنيــن بــا توجــه بــه اســتاندارد ،دمــاي
تراكــم و اختــاط مخلوطهــاي آســفالتي بــا توجــه

بــه كندروانــي قيــر ،تعييــن مــي گــردد .بديــن منظــور

كندروانــي قيــر خالــص نمونهبــرداري شــده در ســه
دمــاي متفــاوت  160 °C ،135 ،120تعييــن شــد و بــا
رســم منحنــي تغييــرات كنــد روانــي قيــر برحســب دمــا،
محــدوده دمــاي تراكــم و اختــاط مخلــوط آســفالتي

مشــخص شــده و نمونههــاي مخلــوط آســفالتي جهــت

ســنگي نمونهبــرداري شــده و مندرجــات نشــريه ،234

ســنگي بــه كار رفتــه در طــرح ،براســاس درصدهــاي وزني
حاصــل از اختــاط و بــا توجــه بــه محــدوده دانهبنــدي

مربــوط بــه الیــه بینــدر آییــن نامــه روســازی آســفالتی

ایــران (نشــريه شــماره  ،)234در شــکل  1ترســيم شــده
اســت.

وزن مخصــوص و درصــد جــذب آب مخلــوط مصالــح

ســنگي

انجــام آزمايشهــاي طــرح اختــاط ،در آن دماهــا

آزمايشهــاي تعييــن وزن مخصــوص حقيقــي ،وزن

اختــاط الیــه بینــدر در محــدوده  148 – 154 °Cو

مصالــح ســنگي مانــده روي الــك  ،8براســاس اســتاندارد

[12و.]130

رد شــده از الــك شــماره  200نيــز براســاس اســتاندارد

مخلــوط و متراكــم گرديــد .بــر همیــن اســاس دمــاي

مخصــوص ظاهــري و درصــد جــذب آب مخلــوط

دمــاي تراكــم در محــدوده  136–141 °Cبهدســت آمــد

 AASHTO-84Tانجــام پذيرفــت .وزن مخصــوص مصالــح

تعيين نسبتهاي اختالط

 AASHTO-100Tتعييــن گرديــد [.]6

بــا درنظــر گرفتــن حداكثــر انــدازه اســمي مصالــح ســنگي

جدول  -5نسبت اختالط مصالح سنگي مخلوط آسفالتي
مشخصات مصالح سنگي

درصد اختالط مصالح سنگي

شن 4/75–25 mm

15

شن 4/75–19 mm

15

شن 0 > 12 mm

19

ماسه 0 > 6 mm

40

فيلر

11

شماره الكها
8#
4# 3/8# 1/2# 3/4# 1# 1 1/2#
200# 50#

0/02 0/1
اندازه دانهها ()mm

درصد رد شده

100

10

1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-0/001 0/002 0/005 0/01

شکل  -1نمودار دانهبندی مخلوط مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی الیه بیندر

شماره ،86

148

1395-1

وزن مخصــوص مصالــح رد شــده از الــك شــماره  200نيــز

آســفالتی ،وزن مخصــوص حقیقــی مخلــوط مصالــح

[ .]6نتايــج حاصــل از ايــن آزمايشهــا بــه انضمــام مقــدار

مخلــوط آســفالتی ،اســتحکام مارشــال و روانــی مخلــوط

بــر اســاس اســتاندارد  AASHTO-100Tتعييــن گرديــد
وزن مخصــوص حقيقــي مخلــوط مصالــح ســنگي الیــه

بینــدر در جــدول  6درج گرديــده اســت.

ســنگی ،وزن مخصــوص قیــر ،حداکثــر وزن مخصــوص
آســفالتی متراکــم شــده تعییــن میگــردد .ســایر

کمیتهــای مــورد نظــر بــا اســتفاده از روابــط الزم
تعییــن گردیدنــد [.]6

تهیه و ساخت نمونههای مخلوط آسفالتی

در طــرح اختــاط مخلوطهــای آســفالتی بــه روش

حداكثــر وزن مخصــوص تئــوري مخلــوط آســفالتي

میگــردد و هــر ســری نمونــه بــا افزایــش نیــم درصــد

بینــدر بــهازاي  %5قيــر ،برابــر  2/436تعييــن شــده و

نمونــه مخلــوط آســفالتی بــا درصــد قیــر بیشــتر و دو

( )Pbaبرابــر  0/52محاســبه گرديــد .همچنيــن حداكثــر

نســبت بــه قیــر بهینــه بهدســت آیــد [.]3

درصدهــاي مختلــف قيــر ،محاســبه گرديــد كــه نتايــج

مارشــال ،ســه نمونــه بــرای هــر درصــد قیــر تهیــه

براســاس روش اســتاندارد  AASHTO-209Tبــرای الیــه

قیــر بــه گون ـهای تهیــه میشــود کــه حداقــل دو ســری

مقــدار درصــد جــذب قيــر مخلــوط مصالــح ســنگي

ســری نمونــه مخلــوط آســفالتی بــا درصــد قیــر کمتــر

وزن مخصــوص تئــوري مخلــوط آســفالتي بــه ازاي

پــس از تعییــن وزن مخصــوص مخلوطهــای آســفالتی

آن در جــدول  7درج شــده اســت .درصــد فضــاي خالــي

متراکــم شــده نمونههــا بــه مــدت  30تــا  40 minدر
آب  60±1 °Cقــرار گرفتــه و بعــد از آن بالفاصلــه مقــدار

اســتحکام و روانــی آن بــه وســیله دســتگاه جــک مارشــال

بــر اســاس روش اســتاندارد

ASTM-1559D

تعییــن

میشــود .در طــرح اختــاط مخلوطهــای آســفالتی بــه
روش مارشــال ،مقادیــر وزن مخصــوص حقیقــی مخلــوط

مخلــوط آســفالتي متراكــم ( ،)Air Voidsدرصــد فضــاي

خالــي مخلــوط مصالــح ســنگي ( )V.M.Aو درصــد فضــاي
خالــي مخلــوط مصالــح ســنگي پرشــده بــا قيــر

()V.F.A

محاســبه گرديــد و منحنــي تغييــرات كميتهــاي فــوق

بــا درصدهــاي مختلــف قيــر بــرای هــر دو الیــه در شــکل
 2ترســيم شــده اســت.

جدول  -6وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگي الیه بیندر
وزن مخصوص

مشخصه

جذب آب ()%

ظاهري

حقيقي

مصالح سنگي مانده روي الك شماره 8

2/706

2/599

1/5

مصالح سنگي رد شده از الك شماره  8و مانده روي الك شماره 200

2/723

2/588

1/9

مصالح سنگي رد شده از الك شماره 200

2/572

وزن مخصوص حقيقي مخلوط مصالح سنگيGsb ،

2/594

جدول  -7حداكثر وزن مخصوص تئوري مخلوط آسفالتي الیه بیندر بهازاي درصدهاي مختلف قير
حداكثر وزن مخصوص تئوري مخلوط آسفالتي

قير ()%

2/491

3/5

2/472

4

2/454

4/5

2/436

5

2/418

5/5

2/400

6

-
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1200

ب

مقاومت مارشال ()Kg

1100

2/340
2/320

1000
900
800
6

6/5

5/5

4/5 5
قیر ()%

4

3/5

2/280
6/5

6

4

3/5

4

18/0

د

درصد فضاي خالي آسفالت

10/0
9/0
8/0
7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
1/0
3

5/5

4/5 5
قیر ()%

3/5

17/0
16/0

15/0
14/0
13/0

6/5

6

5/5

1/0 3 3/5 4 4/5 5
4/5 5 5/5 6 6/5
قیر ()%
قیر ()%
شکل  -2تعیین پارامترهای مرتبط با مخلوط آسفالتی برای الیه بیندر

6/5

6

5/5

4

4/5 5
قیر ()%

3/5

6/0
5/0
رواني ()mm

3/0
2/0

مقدار درصد قير بهينه در مخلوط آسفالتي ،با توجه به

منحنيهاي شکل  2و براساس نشريه شماره  101سازمان
2اMS-

انستيتو آسفالت ،با توجه به درصد فضاي خالي برای الیه بیندر
برابر  %4/8نسبت به وزن مخلوط آسفالتي بهدست ميآيد [.]8
آزمایشات و نتایج
اختالط الیاف  PPبا مخلوط آسفالتی

درایــن روش مصالــح ســنگی و قیــر طبــق اســتاندارد
ASTM-D1559

100/0
90/0
80/0
70/0
60/0
50/0
40/0
30/0
3

قبــل در گرمخانــه حــرارت داده شــده بودنــد را داخــل

تعيين ميزان قير بهينه

مديريت و برنامهريزي كشور و پيشنهادات نشريه

4

3/5

12/0
3

درصد فضاي خالي پر شده با قير

6/5

6

5/5

4/5 5
قیر ()%

4/0

3

2/260

درصد فضاي خالي مصالح سنگي

ج

3

700

2/3

وزن مخصوص ()gr/cm3

الف

2/360

آمــاده شــدند .ســنگدانهها کــه از

ظرفــی ریختــه و ســپس قیــر حــرارت دیــده بــه مــرور بــه
آن اضافــه شــد و حــدود  5الــی  10 secتوســط همــزن

مخلــوط گردیدنــد .ســپس الیــاف کــه بــه صــورت رشــته

رشــته و جــدا از هــم درآورده شــده ،بــه مــرور بــه مخلوط
اضافــه گردیــد .پــس از اضافــه شــدن الیــاف بــه مخلــوط،

کل مخلــوط بهــم زده شــد .بعــد از افــزودن الیــاف به روش
گفتــه شــده مشــاهده گردیــد کــه الیــاف بــه طــور کام ـ ً
ا
همگــن بــا مخلــوط آمیخته شــده کــه بهتریــن روش ممکن
جهــت اختــاط خواهــد بــود و در ایــن پژوهش از ایــن روش
جهــت ســاخت و انجــام آزمایشــات اســتفاده گردیــد.
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دمــای  60°Cقــرار داده شــده و بــرای رســیدن بــه دمــای
آزمایــش ،یعنــی دمــای  25 °Cنمونههــا مجــددا ً بــه

ارزیابی نتایج
مقاومت مارشال

اســتحکام و مقاومــت مارشــال تابــع نــوع ،مقــدار و
مشــخصات افزودنــی اســت .بــا نتایج حاصــل از آزمایشــات

و نمودارهــای مربوطــه میتــوان اظهــار داشــت کــه
مقاومــت مارشــال بــا افزایــش درصــد الیــاف پلــی پروپیلن
افزایــش مییابــد .نتایــج آزمایــش نشــان میدهــد کــه

بــا افزایــش درصــد الیــاف ،مقاومــت بــاال رفتــه بــه نحــوی

کــه نمونــه حــاوی  %0/5الیــاف پلیپروپیلــن نســبت
بــه نمونــه بــدون الیــاف حــدود  %4مقاومــت بیشــتری

دارد کــه ایــن مســاله ناشــی از ویژگــی مســلح نمــودن
مخلــوط آســفالتی توســط الیــاف و نیــز اســتفاده از آن در

مــدت  2 hrداخــل آب  25 °Cقــرار داده شــدند .ســپس

نمونههــا تحــت آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم قــرار داده
شــدند کــه نتایــج آزمایــش و نســبت حساســیت رطوبتــی
در (اشــکال  4و  )5آورده شــده اســت .طبــق نمــودار
مالحظــه میشــود کــه مقاومــت کششــی نمونههــای

مرطــوب و خشــک بــا افــزودن الیــاف کاهــش مییابــد و
طبیعتـاً نســبت حساســیت رطوبتــی نمونههــای آســفالتی
کاهــش مییابــد.

مدول برجهندگی

از آنجــا کــه در ایــن آزمایــش معمــوالً بارهــای وارده

قیــر و مصالــح بــه صــورت مختلــط کــه موجــب جــذب

کوچــک هســتند ،ایــن آزمایــش غیرمخــرب محســوب

در نتایــج آزمایــش حاکــی از آن اســت کــه بــا افزایــش

آزمایشهــای دیگــر نیــز اســتفاده نمــود .در اســتاندارد

علــت آن میتوانــد جــذب الیــاف بــه قیــر باشــد کــه در

آســفالتی بــا اســتفاده از کشــش غیــر مســتقیم بیان شــده

را افزایــش داد (شــکل .)3

مخلوطهــای آســفالتی بهعنــوان داده ورودی طــرح

همگــن آن در مخلــوط شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه

میشــود و از نمونههــای موجــود میتــوان در

درصــد الیــاف رونــد رشــد مقاومــت کاهــش مییابــد کــه

 ASTM-D4123تعییــن مــدول برجهندگــی مخلوطهــای

ایــن صــورت بــا افزایــش درصــد قیــر میتــوان مقاومــت

اســت .مــدول برجهندگــی بــرای ارزیابــی کیفیــت نســبی

حساسیت رطوبتی

روســازی و ارزیابــی آن ب ـهکار م ـیرود .تغییــر شــکلهای

رونــد آزمایــش طبــق اســتاندارد

AASHTO-T283

انجــام شــد .بعــد از ســاخت نمونههــا بــه روش گفتــه
شــده ،نمونههــا بــرای آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم
آمادهســازی شــدند .بــه همیــن منظــور بــرای هــر درصــد

الیــاف ابتــدا نمونــه هــا را بــه مــدت حــدود  1 hrدر داخــل
آب  25°Cقــرار داده تــا دمــای نمونــه بــه ایــن مقــدار

برســد .تعــدادی از نمونههــا نیــز بــه مــدت  24 hrدر

اندازهگیــری شــده بــرای محاســبه مــدول برجهندگــی
آنــی و کل بــه کار میرونــد .مــدول برجهندگــی کل بــا
اســتفاده از تغییــر شــکلهای برگشــتپذیر کل شــامل

تغییــر شــکل برگش ـتپذیر آنــی و تغییــر شــکل وابســته

بــه زمــان اســتراحت در یــک ســیکل بهدســت میآیــد.

بــرای انجــام آزمایــش ابتــدا نمونههــا بــه مــدت  24 hrدر
دمــای  25°Cقــرار گرفتنــد.

استحکام ()kg

1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960

0/1

0/2 0/3
0/4 0/5
الیاف( ،درصد)
شکل - 3اثر درصدهای مختلف الیاف پلیپروپیلن بر مقاومت مارشال
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15

مقاومت کششی خشک

5

مقاومت کششی مرطوب
0/1 0/2 0/3 0/4 0/5
الیاف( ،درصد)
شکل  -4نتایج مقاومت خشک و مرطوب نمونهها

0

مقاومت کششی ()kN

10

0

0/92
0/88
0/86
0/84
0/1

0

نسبت حساسیت رطوبتی

0/9

0/82

0/2 0/3 0/4 0/5
الیاف( ،درصد)
شکل  -5نسبت حساسیت رطوبتی نمونهها

ســپس بــا اعمــال بــار ،بهصــورت نیــم سینوســی بــا

در برابــر شیارشــدگی میباشــد .نتایــج ایــن آزمایــش

برجهندگــی نمونههــا اندازهگیــری شــد .جهــت تعییــن

شیارشــدگی مخلــوط آســفالتی بســتگی دارد .بــرای

فرکانــس  1هرتــز و دوره بارگــذاری  0/1ثانیــه ،مــدول

مــدول برجهندگــی نمونههــا از رابطــه  1اســتفاده

گردیــده اســت.

که در این رابطه:

بیانگــر کرنــش تجمعــی هســتند کــه بــه مقاومــت

انجــام ایــن آزمایــش ابتــدا نمونههــا بــه مــدت 24 hr

در دمــای  24 °Cقــرار گرفتــه و ســپس بــا اعمــال بــار
 450 kpaو تنــش انحرافــی  20 kPaبــه صــورت نیــم

سینونســی بــا فرکانــس  1 Hzو دوره بارگــذاری ،0/1 sec

 :Eمــدول برجهندگــی :P ،مقــدار بــار وارده بــر نمونــه در

عــدد روانــی نمونههــای آســفالتی اندازهگیــری میشــود

نمونــه و  :∆Hتغییرشــکلهای افقــی نمونــه اســت.

میگــردد.

هــر ســیکل بارگــذاری :V ،ضریــب پوآســون :t ،ارتفــاع
مــدول برجهندگــی نمونههــا بــا افــزودن الیــاف ،کاهــش

کــه نتیــاج حاصــل از انجــام آزمایــش در شــکل  7مالحظه
نتایــج نمــودار نشــان میدهــد کــه نمونه شــاهد بیشــترین

یافتــه بــه طــوری کــه بــا افــزودن  %0/5الیــاف ،مــدول
برجهندگــی نمونههــا  %36کاهــش مییابــد .ضمن ـاً نــرخ

عــدد روانــی کاهــش مییابــد .علــت ایــن امــر جــذب

کاهــش مییابــد (شــکل .)6

اصلــی قیــر کــه چســبندگی بیــن ســنگدانهها اســت،

کاهــش مــدول برجهندگــی بــا افزایــش درصــد الیــاف،
خزش دینامیکی

هــدف از ایــن آزمایــش بررســی عملکــرد مخلوط آســفالتی

مقاومــت را در برابــر شیارشــدگی دارد و بــا افــزودن الیــاف

شــدن الیــاف بــه قیــر اســت کــه مانــع از ایفــای نقــش

میگــردد.
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4000

0/1

0

0/1

0

مدول برجهندگی ()mPa

2000

0

0/2 0/3 0/4 0/5
الیاف( ،درصد)
شکل  -6نتایج مدول برجهندگی نمونه های آسفالتی
12
11

9

عدد روانی

10

8

0/2 0/3 0/4 0/5
الیاف( ،درصد)
شکل  -7نتایج آزمایش خزش دینامیکی نمونه ها

نتیجهگیری

ف در بهبــود رویههــای روســازی آســفالتی
کاربــرد الیــا 

و بتنــی ،چنــد ســالی اســت کــه مــورد توجــه محققیــن
راه قــرار گرفتــه اســت .همیــن امــر ســبب شــده اســت
آزمایشــات گوناگونــی بــرای اثبــات ایــن مدعــا انجــام

گیــرد .نتایــج ایــن آزمایشــات تــا حــد بســیاری بــر
کارامــد بــودن اســتفاده از ایــن افزودنیهــا داللــت دارد.
الیــاف پلیپروپیلــن ذاتــاً خاصیــت مســلح کــردن دارد

و اســتفاده از آن در قیــر و مصالــح ســنگی در صــورت

اختــاط همگــن ،موجــب میگــردد کــه مقاومــت
مخلــوط آســفالتی افزایــش یابــد .بهتریــن روش اختــاط
ایــن مــاده بــا ســنگدانهها و قیــر کــه مخلــوط همگنــی

را حاصــل میکنــد ،فرآینــد مختلــط اســت کــه در ایــن
روش بایســتی ابتــدا قیــر و مصالــح ســنگی را مخلــوط

نمــوده و ســپس الیــاف را بــه مخلــوط اولیــه اضافــه نمــود.
بــا توجــه بــه افــزودن درصدهــای  %0/1الــی %0/5

الیــاف پلیپروپیلــن  %100ســفید رنــگ بــا طــول بــرش
 18 mmانجــام آزمایشــات مقاومــت مارشــال ،حساســیت

رطوبتــی ،مــدول برجهندگــی و خــزش دینامیکــی بــر
روی نمونههــای آســفالتی بــا دانهبنــدی الیــه بینــدر و
محاســبات الزم ،میتــوان بهطــور خالصــه نتایــج زیــر را

بیــان نمــود:

 نتایــج آزمایــش اســتحکام مارشــال بیانگــر ایــنموضــوع اســت کــه مقاومــت مخلــوط آســفالتی مســلح

شــده بــا الیــاف بــا افزایــش درصــد اســتفاده از ایــن

افزودنــی ،نســبت مســتقیم دارد.

 بــرای بهدســت آوردن حساســیت رطوبتــی نمونههــایآســفالتی ،آزمایــش کشــش غیــر مســتقیم انجــام شــد

کــه نتایــج ایــن آزمایــش نشــاندهنده کاهــش مقاومــت

کششــی خشــک و مرطــوب نمونههــا بــا افزایــش درصــد

الیــاف بــوده و حساســیت رطوبتــی نمونههــا نیــز کاهــش
داشــته اســت .ایــن افــت مقاومــت میتوانــد ناشــی از
تاثیــرات متفــاوت الیــاف در مقاومــت کششــی و فشــاری

باشــد.

 -نتایــج مــدول برجهندگــی بیانگــر اثــر نزولــی الیــاف

پلیپروپیلــن بــر آســفالت میباشــد کــه بــا افزایــش
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درصــد الیــاف ،مــدول برجهندگــی نمونههــای آســفالتی

قــرار گیــرد.

 -آزمایــش خــزش دینامیکــی جهــت بررســی پتانســیل

در مخلــوط آســفالتی و نیــز در دانهبندیهــای مختلــف

آزمایــش بیانگــر کاهــش عــدد روانــی بــا افزایــش درصــد

آتــی توصیــه میگــردد.

کاهــش یافتــه اســت.

شیارشــدگی آســفالت انجــام گردیــد کــه نتایــج ایــن

الیــاف میباشــد کــه ایــن مســاله نشــاندهنده کاهــش

پتانســیل شیارشــدگی نمونههــا میباشــد کــه ایــن

ف بــا درصدهــای مختلــف
 اســتفاده از انــواع دیگــر الیــا همــراه بــا درصدهــای مختلــف قیــر بهعنــوان کارهــای

تشکر و قدردانی

اتفــاق ناشــی از کاهــش چســبندگی بیــن ســنگدانهها

نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم میداننــد از زحمــات

 -بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،اســتفاده از الیــاف

اســتان کرمانشــاه بــه جهــت همــکاری و راهنمایــی در

اســت کــه توســط قیــر تامیــن میگــردد.

پلیپروپیلــن در آســفالت در مناطــق سردســیر کــه بحــث
شیارشــدگی کمتــر مطــرح اســت میتوانــد مــورد توجــه

مســئولین محتــرم آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک

انجــام آزمایشــات ســپاسگزاری نماینــد.
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