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چکیده
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر الیاف نایلونی بر عملکرد مخلوطهای آسفالتی ،الیاف با طول ثابت  21میلیمتر و در مقادیر  0/1 ،0/2و
 0/3درصد (بر اساس وزن مخلوط) به یک نوع بتن آسفالتی افزوده شدند .پس از تعیین قیر بهینه مربوط به ترکیبهای مختلف ،خصوصیات
حجمی مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف الیاف ،بررسی شد .مخلوطهای آسفالتی حاوی الیاف ،تحت آزمایشهای استقامت و روانی
مارشال و کشش غیر مستقیم قرار گرفتند .همچنین ،آزمایش خزش دینامیکی با استفاده از دستگاه  ،UTM-10در سطوح تنش مختلف
( 100kPaو  )000kPaو دماهای مختلف ( 00 °c ،00 °cو  ،)00 °cبه منظور ارزیابی تغییر شکل ماندگار (شیار افتادگی) مخلوطهای حاوی
درصدهای مختلف الیاف نایلونی ،به کار گرفته شد .پارامترهای تغییر شکل ماندگار ،همچون منحنی خزش دینامیکی ،عدد روانی و شیب
کرنش خزشی ( ،)CSSبرای تحلیل نتایج استفاده شدند .در نهایت رفتار خزشی نمونهها ،با مدل خزش سه مرحلهای ژو مدلسازی شدند.
همچنین در این تحقیق ،به منظور ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطها ،از نسبت مقاومت کششی ( )TSRو نسبت مقاومت مارشال ()MSR
استفاده گردید .بر اساس نتایج ،استفاده از  0/2درصد الیاف نایلونی ،موجب بهبود مشخصات مکانیکی مخلوطها ،از جمله استقامت و نسبت
مارشال میشود .همچنین ،حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با افزایش مقدار الیاف ،تا  0/2درصد ابتدا کاهش یافته ،سپس با افزایش
مقدار الیاف در مخلوط ،افزایش مییابد .نتایج حاصل از آزمایش خزش دینامیکی و مدل ژو ،نشان دادند که ،افزودن  0/2درصد الیاف نایلونی،
طول ناحیه اول منحنی خزش و عدد روانی مخلوطها را افزایش داده و شیب کرنش خزشی( )CSSرا کاهش میدهد ،این نشان دهنده
افزایش مقاومت مخلوطهای حاوی مقدار بهینه الیاف ،در برابر تغییر شکل دایمی است.

واژههای کلیدی :مخلوط آسفالتی ،الیاف نایلونی ،آسیب رطوبتی ،خزش دینامیکی ،مدل سه مرحلها
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 .6مقدمه
روسازی انعطافپذیر به دلیل عملکرد باالی آن ،به طور گستردهای
در سطح جهان استفاده میشود .این روسازی با استفاده از بتن
آسفالتی ،که مخلوطی از قیر و سنگدانه بوده ،ساخته میشود و ماده
حساسی در مقایسه با مواد دیگر در مهندسی عمران است [ Guo

 .]et al., 2015مخلوطهای آسفالتی ،قشر نهایی روسازیهای
انعطافپذیر بوده ،که نقش محافظت از جسم راه و انتقال تنشهای
فشاری از الیههای فوقانی به الیههای زیرین را دارا بوده و تحت
تأثیر مستقیم آثار مخرب شرایط جوی هستند .همچنین ،این الیه از
روسازی در معرض ترکخوردگی و شیار افتادگی (تغییر شکل
دائمی) ،که در اثر تنشهای ناشی از بارگذاری ترافیک وسایل نقلیه
و تغییرات دمایی به وجود میآیند ،میباشد.
مدهای خرابی روسازی آسفالتی معموالً به خرابیهای مربوط به
استقامت (در برابر بار) و دوام ،دستهبندی میشوند .مدهای خرابی
مربوط به استقامت با مشکالت در طراحی مخلوط آسفالتی و جابه-
جایی در مخلوطهای آسفالتی گرم تحت بارگذاری ،مرتبط هستند،
در حالی که ،مدهای خرابی مربوط به دوام ،با سن روسازی و شرایط
هوا ،در ارتباط هستند .آسیب رطوبتی ،بهعنوان از دست دادن
مقاومت یا دوام در یک روسازی آسفالتی به دلیل تأثیرات رطوبت،
شناخته میشود و ممکن است بر اساس از دست دادن خواص
مکانیکی در مخلوطهای آسفالتی ،مورد ارزیابی قرار گیرد
[.]Hamzah, Kakar and Hanin, 2015
آسیب رطوبتی معموالً به یک مکانیسم محدود نمیشود و نتیجه
ترکیب فرآیندهای مختلفی است [ .]Shen et al. 2012آسیب
رطوبتی مخلوطهای آسفالتی ،درون مخلوط سنگدانه-قیر ،در
حضور آب رخ میدهد ،و در حالت کلی به دو مکانیسم ،از بین
رفتن چسبندگی بین قیر و سنگدانه ( )adhesionو از بین رفتن
چسبندگی قیر ( ،)cohesionتقسیمبندی میشود .از بین رفتن
چسبندگی بین قیر و سنگدانه ،به علت ورود آب بین قشر قیری
است که سنگدانهها را پوشانده است .از بین رفتن چسبندگی قیر
به علت نرم شدگی قیر پرکنندهای است که در مخلوط وجود دارد
[ .]Kavussi and Barghabani, 2014همچنین ،مقدار قیر بهینه
تأثیر مهمی بر عملکرد مخلوطهای آسفالتی دارد .استفاده از مقدار
مهندسی حمل و نقل  /سال هشتم  /شماره چهارم  /تابستان 765 6931

قیر بیشتر نسبت به قیر بهینه ،عملکرد مخلوطها را در برابر رطوبت
بهبود

میدهد

[ and

Kie-badroodi

Keymanesh,

.]Haghighatpour, 2014
همچنین ،در روسازیهای آسفالتی ،شیار افتادگی ،بهعنوان تجمع
تغییر شکلهای ماندگار هر یک از الیههای ساختار روسازی ،تحت
بار ترافیک ،تعریف میشود [.]Khodaii and Mehrara, 2009
شیار افتادگی در الیههای روسازی ،یکی از انواع بسیار مهم خرابی-
های روسازی آسفالتی است و بسته به سطح آن ،میتواند مانع مهمی
در برابر ایمنی ترافیک ،راحتی رانندگی و عمر سرویسدهی ساختار
روسازی باشد [ .]Miljkovic and Radenberg, 2011از عواملی
که شیار افتادگی را تحت تأثیر قرار میدهند عبارتند از افزایش تنش
ناشی از بارگذاری ،دامنههای طوالنی شیبدار ،کامیونهای با
سرعت پایین ،خواص مصالح و شرایط آب و هوایی .با افزایش
بارگذاری ناشی از ترافیک و فشار الستیک ،تغییر شکل دائمی الیه-
های باالیی روسازی ،افزایش مییابد .مشخصه اساسی روسازیهای
آسفالتی ،که نقش تعیینکنندهای در دوام و استقامت سازهای دارد،
مقاومت در برابر شیار افتادگی است [ Shafabakhsh and Jafari

.]Ani, 2015
روسازیهای آسفالتی به منظور ارائه سرویس با کیفیت در عمر
سرویسدهی ،بایستی دارای خصوصیات عملکردی و ساختار
رضایت بخشی باشند .همواره اقداماتی که موجب افزایش دوام،
کیفیت و عمر روسازی و همچنین ،جلوگیری از خرابیهای
زودرس در الیه آسفالتی گردند ،مورد توجه قرار گرفته است .به
همین منظور ،امروزه محققان با استفاده از افزودنیهای مختلف
سعی بر اصالح خواص قیر و مخلوطهای آسفالتی در جهت کاهش
خرابیها و هزینههای نگهداری رویههای آسفالتی دارند.
در میان طیف وسیعی از افزودنیهای موجود در بازار جهانی ،الیاف
به طور گستردهای در مخلوطهای آسفالتی استفاده شده اند .در
سالهای اخیر به دلیل استفاده گسترده از الیاف در زمینه های
مهندسی و صنعتی ،تکنولوژی الیاف به سرعت به سمت تولید الیاف
با عملکرد باال که توانایی ایفای نقش مهم و نو در مخلوطهای
آسفالتی را داشته باشند ،هدایت میشود .به همین دلیل ،مطالعاتی
در مورد استفاده از الیاف بعنوان افزودنی در مخلوطهای آسفالتی،

ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
با تمرکز بر نقش مسلح سازی الیاف و تاثیر آنها بر مشخصات

داشت .بنابراین ،تعیین اثرات و مکانیسمهای مختلف انواع الیاف،

شکست و خزش ،انجام میشود [ Crispino, Mariani and

برای تعیین نوع مناسب الیاف به منظور طرح مخلوطهای آسفالتی،

.]Toraldo, 2013

منطقی است [.]Chen et al. 2009

استفاده از الیاف در آسفالت ماستیک درشت دانه و مخلوط های با

بر اساس تحقیقات گذشته ،مطالعات نسبتا کمی روی مخلوطهای

دانه بندی باز یا متخلخل برای جلوگیری از پدیده ریزش قیر بسیار

آسفالتی حاوی الیاف نایلونی ،انجام شده است و هنوز مطالعات

معمول است .همچنین ،در مخلوط های با دانه بندی پیوسته برای

کامل و همه جانبهای بر روی مخلوطهای آسفالتی حاوی این نوع

افزایش پایداری (کاهش شیار افتادگی) و بهبود مقاومت در برابر

الیاف ،انجام نشده است .در این پژوهش ،از الیاف نایلونی در

ترک خوردگی مورد استفاده قرار میگیرند .مخلوطهای آسفالتی در

درصدهای مختلف ،به منظور مسلح نمودن مخلوطهای آسفالتی،

برابر نیروهای فشاری مقاوم ،ولی در برابر کشش ضعیف میباشند.

استفاده شده است .در واقع هدف از این تحقیق ،بررسی تاثیر الیاف

افزودن الیاف با مقاومت کششی باال ،میتواند در افزایش مقاومت

نایلونی بر خصوصیات مکانیکی و حساسیت رطوبتی مخلوطهای

کششی مخلوطهای آسفالتی کمک کند .در تئوری ،با انتقال تنشها

آسفالتی و همچنین ،تعیین مقدار بهینه الیاف نایلونی ،جهت بهبود

به الیاف مقاوم میتوان تنشهای وارده به آسفالت کم مقاومت را

عملکرد این مخلوطها ،است.

کاهش داد .برای انتقال مؤثرتر تنشها ،بایستی چسبندگی خوبی بین

 .2مروری بر پیشینه تحقیق

قیر و الیاف برقرار باشد و وجود مساحت سطح بیشتر الیاف میتواند
به این چسبندگی کمک کند .عالوه بر این ،برای جلوگیری از تمرکز
تنش ،بایستی الیاف بهطور یکنواخت در مخلوط پخش شوند
[.]NCHRP-475, 2015
در حالت کلی ،الیاف میتوانند خصوصیات ویسکواالستیسیته
مخلوط را تغییر داده و موجب بهبود مدول دینامیکی [ Abtahi et

 ،]al., 2010بهبود آسیب رطوبتی [ ]Xu and Wang, 2011و
مقاومت در برابر شیار افتادگی [ ]Han et al., 2012شده و
ترکهای خستگی را کاهش دهند [ .]Ye et al., 2009افزودن
الیاف قیر را سفت کرده و همچنین با ایجاد شبکه سه بعدی موجب
پایداری قیرهای مخلوط میشود و پدیده ریزش قیر را کاهش
میدهد [ .]Kumar et al. 2009از طرف دیگر الیاف با افزایش
مقدار فضای خالی موجب افزایش مقدار قیر بهینه مخلوطهای
آسفالتی میشوند ،درحالیکه حداکثر وزن مخصوص مخلوط را
کاهش میدهند .مشخصات حجمی مخلوطهای آسفالتی مسلح
شده با الیاف ،متفاوت با مخلوطهای آسفالتی معمولی است.
همچنین ،مقدار الیاف نیز تأثیر مهمی روی تعیین مشخصات
مهندسی و حجمی مخلوطهای آسفالتی دارد .ازاینرو ،تعیین مقدار
بهینه الیاف با هدف طرح اختالط مؤثرتر ،الزم است .عالوه بر این،
انواع الیاف ،مشخصات و مکانیسم مسلح کنندگی متفاوتی خواهند
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طی سالهای گذشته ،محققان از الیاف مختلف برای مسلح سازی
مخلوطهای آسفالتی استفاده کردهاند ،که از جمله این الیاف میتوان
به الیاف پلی استر [ Shiu and Kuei, 2005; Shaopeng

 ،]Qunshan and Ning, 2008الیاف آزبست ،الیاف پلی پروپیلن
[ ،]Tapkin, 2008; Abtahi et al., 2009الیاف کربن [ Jahromi
 ،]and Khodaii, 2008الیاف سلولز [ Decoene, 1990; Partl
 ،]et al., 1994الیاف شیشه [ Mahrez et al., 2003; Najd et
 ]al., 2005و الیاف زائد بازیافتی [ Putman and Amirkhanian,

 ،]2004; Lee et al., 2005اشاره کرد.
مخلوطهای اصالح شده با الیاف کربن افزایش قابل توجهی در
سفتی ،عمر خستگی و مقاومت در برابر شیار افتادگی داشتند و
همبستگی خوبی بین سفتی و عمر خستگی و تغییر شکل ماندگار
وجود داشت [ .]Jahromi and Khodaii, 2008همچنین ،یکی
دیگر از الیاف مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی ،الیاف سلولزی
است که پایهی گیاهی داشته ،و معموالً از بوتههای چوبی به دست
میآیند ،و در برخی موارد از روزنامههای بازیافتی نیز تولید می-
شوند .این الیاف خاصیت جذب باالیی دارند به همین دلیل مقدار
بیشتری از قیر را در مخلوطها حفظ میکنند و اغلب در آسفالت
ماستیک درشت دانه استفاده میشوند [.]NCHRP-475, 2015
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اخیراً الیاف سنتتیک همچون الیاف شیشه ،کربن ،پلیمر و آرامید به

بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از الیاف نایلونی با دانسیته خطی

دلیل سفتی باال و خصوصیات کششی ،به عنوان اصالح کننده

 ،6111denierطول  61mmو در سه درصد مختلف (،1/1110

استفاده میشوند .مقدار الیاف و طول آن در رابطه با پایداری و

 1/610و  1/10درصد) ،برحسب وزن مخلوط ،استفاده شد.

مشخصات حجمی ،دو پارامتر مهم هستند [.]Abiola et al., 2014

همچنین جنس مصالح مصرفی آهکی و دانهبندی آن طبق دانهبندی

جون لی و همکارانش 6که از انرژی شکست برای ارزیابی تأثیر

شماره  9آییننامه ایران بود .برای افزودن الیاف در مخلوطها ،از

استفاده از الیاف نایلونی حاصل از فرش بازیافتی ،بر روی مقاومت

روش خشک استفاده شد .طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه،

مخلوطهای آسفالتی در برابر ترک خستگی استفاده کردند ،به این

الیاف نایلونی موجب بهبود استقامت مارشال مخلوطهای آسفالتی

نتیجه رسیدند که افزودن الیاف نایلونی به بتن آسفالتی میتواند

میشود اما تأثیر الیاف شیشه و الیاف پلیپروپیلن نسبت به الیاف

مقاومت در برابر ترک خستگی آن را از طریق افزایش انرژی

نایلونی و پلیاستر ،بر روی استقامت مارشال ،بهتر بوده است.

شکست ،بهبود دهد .در این مطالعه ،مشخصات مکانیکی بتن

همچنین ،در این مطالعه الیاف نایلونی موجب افزایش روانی مارشال

آسفالتی مسلح شده با الیاف نشان داد که ،بتن آسفالتی مسلح شده

مخلوطها ،میشود .اما تأثیر این الیاف بر روی وزن مخصوص

با الیاف دارای 61میلیمتر طول و نسبت حجمی  ،%6نسبت به طول-

حقیقی مخلوطها ،در درصدهای مختلف الیاف ،متفاوت بوده است

ها و نسبتهای حجمی دیگر ،انرژی شکست بیشتری دارد [ Lee

[.]Hejazi et al., 2008

.]et al., 2005

در تحقیقی دیگر ،از الیاف نایلون و الیاف پلیپروپیلن حاصل از

در مطالعهای دیگر ،عملکرد الیاف فرش (الیاف نایلونی) و الستیک

تورهای ماهیگیری بازیافتی ،برای مسلح کردن مخلوطهای آسفالتی

ضایعاتی ،با الیاف پرکاربرد نظیر الیاف سلولز و پلیاستر ،در آسفالت

استفاده شد .در این مطالعه سه درصد مختلف از الیاف نایلونی و

ماستیک درشتدانه ساخته شده با قیر  PG76-22و مصالح سنگی

پلیپروپیلن را در مخلوطها استفاده کرده و مقدار قیر بهینه را برای

گرانیتی ،مورد مقایسه قرار گرفتند .برای هر کدام از ترکیبها ،قیر

همه ترکیبها ثابت در نظر گرفتند و تأثیر این الیافها را بر روی

بهینه مورد نیاز به دست آمد .مخلوطهای حاوی الیاف فرش،

مشخصات حجمی و همچنین استقامت و روانی مارشال ،مورد

الستیک ضایعاتی و پلیاستر ،قیر بهینه کمتری نسبت به الیاف

بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که

سلولز ،داشتند .آزمایشهای ریزش قیر ،حساسیت رطوبتی و

استفاده از الیاف نایلونی در مخلوطهای آسفالتی موجب کاهش وزن

آزمایش شیار افتادگی برای ارزیابی مخلوطها مورد استفاده قرار

مخصوص حقیقی مخلوط ،افزایش فضای خالی و افزایش مقدار

گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که ،الیاف فرش و الستیک بازیافتی

روانی مارشال میشود .همچنین استقامت مارشال مخلوطهای

عالوه بر مؤثر بودن در پدیده ریزش قیر ،نسبت به الیاف پلیاستر

حاوی الیاف نایلونی ابتدا به مقدار جزئی افزایش و سپس با افزایش

و سلولز ،در مقابل آسیب رطوبتی نیز مقاوم هستند .همچنین این

مقدار الیاف ،کاهش مییابد [.]Labib and Maher, 1999

الیاف تفاوت چندانی در تغییر شکل ماندگار ،در مقایسه با الیاف

 .9مواد آزمایش و اختالط

سلولزی و پلیاستر نداشتند .از طرف دیگر سفتی آسفالت ماستیک
درشتدانه حاوی الیاف نایلونی حاصل از فرش ضایعاتی ،الیاف
الستیک ضایعاتی و الیاف پلیاستر ،نسبت به مخلوطهای حاوی
الیاف سلولز ،بیشتر بود [.]Putman and Amirkhanian, 2004
در پژوهشی که توسط حجازی و همکاران ،انجام شد ،تأثیر چهار
نوع الیاف (نایلون ،1/1شیشه ،پلیپروپیلن و پلیاستر) بر روی
استقامت و روانی مارشال و همچنین وزن مخصوص حقیقی ،مورد
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 6-9مشخصات مواد و مصالح مصرفی
قیر مورد استفاده برای ساخت نمونهها در این تحقیق از نوع قیر
 11-01تولید شرکت نفت پاسارگاد است .جدول  ،6مشخصات قیر
مصرفی در آزمایشها را نشان میدهد .مصالح سنگی استفاده شده
در این پژوهش از شرکت زنجان ره ساز ،تهیه شد .جنس مصالح
سنگی استفاده شده ،سیلیسی است .مشخصات مصالح سنگی و

ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگی به ترتیب در
جدول  1و جدول  9آورده شده است.
جدول  .6مشخصات قیر مصرفی در آزمایشها

نتیجه

حدود آیین نامه

روش آزمایش

مشخصه

ASTM-D5

13

11-01

ASTM-D36

93

93-01

ASTM-D113

611

حداقل 611

درجه اشتعال ،بر حسب درجه سانتیگراد

ASTM-D92

913

حداقل 191

وزن مخصوص در دمای  10درجه سانتیگراد()gr/cm3

ASTM-D70

6/19

6/16-6/11

کندروانی در دمای  611درجه سانتیگراد(سانتی استوکس)

ASTM-D2170

361

-

کندروانی در دمای  690درجه سانتیگراد(سانتی استوکس)

ASTM-D2170

911

-

کندروانی در دمای  601درجه سانتی گراد(سانتی استوکس)

ASTM-D2170

191

-

درجه نفوذ در دمای  10درجه سانتیگراد ،بر حسب  1/6میلیمتر
نقطه نرمی  ،بر حسب درجه سانتیگراد
مقدار کشش در  10درجه سانتیگراد ،بر حسب سانتی متر

جدول .2مشخصات مصالح سنگی مورد استفاده در تحقیق

مشخصه

نتایج آزمایش

روش آزمایش

درشتدانه

ریزدانه

درشت دانه

ریز دانه

AASHTOT176

-

03

-

حداقل 01

AASHTO-T96

11

-

حداکثر 10

-

-

-

-

ارزش ماسهای
درصد افت وزنی در مقابل سایش به
روش لوس آنجلس

حدود آیین نامه

درصد شکستگی مصالح سنگی روی

ASTM-D5821

الک شماره 9
درصد سیلیس مصالح سنگی()Sio2

در یک جبهه

39

در دو جبهه

31
00

-

درصد تورق
درصد افت وزنی در مقابل سولفات
سدیم

-

BS-812

66

-

حداکثر 60

-

AASHTOT104

1/0

1/3

حداکثر 3

حداکثر 61

جدول .9وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگی

درصد

3

وزن مخصوص( )g/cm

جذب آب

ظاهری

حقیقی

مصالح سنگی مانده روی الک شماره 3

6/3

1/01

1/11

مصالح سنگی رد شده از الک شماره  3و مانده روی الک شماره 111

1/0

1/03

1/11

-

مصالح سنگی رد شده از الک شماره 111

756

1/03
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جدول .0مشخصات الیاف به کار رفته در آزمایشات

جنس الیاف

استحکام()CN/Tex

مقاومت کشیدگی()%

دانسیته خطی نخ()Denier

30

19

391

نایلون 1/1

دانه بندی مصالح

0.1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

درصد عبوری()%

100

10

حد باال

1

حد پایین

اندازه الک()mm
شکل .6محدوده دانهبندی آیین نامه و دانهبندی مخلوط مورد استفاده در مطالعه

شکل .2شکل ظاهری الیاف نایلون

دانهبندی مورد استفاده ،دانهبندی شماره  9از آیین نامه روسازی

الیاف به کار رفته در آزمایشها ،در جدول  9آمده است .شکل

آسفالتی راههای ایران ،انتخاب گردید .شکل  6نشان دهنده محدوده

ظاهری الیاف نایلونی در شکل ،1نشان داده شده است.

دانهبندی آیین نامه و دانهبندی مخلوط مورد استفاده در این مطالعه،

 2-9طرح اختالط و آمادهسازی نمونهها

است .الیاف نایلونی مورد استفاده در این تحقیق از نوع نخ

مخلوطهای حاوی الیاف ،به دلیل خاصیت جذب کنندگی الیاف و

نایلون  1/1بوده و از شرکت نخ تایر صبا تهیه شد .مشخصات

افزایش فضای خالی مخلوط توسط آن ،دارای مقدار قیر بهینه

مهندسی حمل و نقل  /سال هشتم  /شماره چهارم  /تابستان 752 6931

ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
بیشتری هستند [ .]Chen et al., 2009; NCHRP-475, 2015در

برای بررسی تأثیر الیاف نایلونی ،بر خصوصیات مکانیکی مخلوط-

این مطالعه ،مقدار قیر بهینه برای مخلوط شاهد و مخلوطهای حاوی

های آسفالتی ،از آزمایشهای استقامت و روانی مارشال ،کشش غیر

مقادیر مختلف الیاف ،با استفاده از روش مارشال تعیین شد .طول

مستقیم و آزمایش خزش دینامیکی (جهت بررسی پتانسیل شیار

الیاف بر اساس مطالعات انجام شده در گذشته 61 ،میلیمتر در نظر

افتادگی مخلوطها) ،استفاده شد .همچنین ،به منظور ارزیابی

گرفته شد .مقدار قیر بهینه برای مخلوطهای بدون الیاف ،بر اساس

حساسیت رطوبتی مخلوطها ،آزمایشهای التمن اصالح شده

طرح اختالط مارشال 0/9 ،درصد و برای مخلوطهای با درصد

( )TSRو نسبت مقاومت مارشال ( )MSR1مورد استفاده قرار

الیاف  1/1 ،1/6و  1/9درصد ،به ترتیب  0/3 ،0/1و  1/1درصد به

گرفتند .در طی این مطالعه ،خصوصیات حجمی مخلوطهای حاوی

دست آمد.

الیاف نیز بررسی شد .آزمایشهای انجام شده به شرح زیر است:

نمونههای آسفالتی ،بر اساس روش مارشال با ارتفاع تقریبی 10

 6-0مشخصات حجمی

میلیمتر و قطر  616/1میلیمتر در شرایط آزمایشگاهی ،طبق استاندارد

وزن مخصوص حقیقی ( )Gmbو حداکثر وزن مخصوص تئوری

 ASTM D1559ساخته شدند .نمونهها با استفاده از چکش

( )Gmmمخلوطهای آسفالتی ،به ترتیب طبق استانداردهای ASTM

مارشال ،با  00ضربه به هر طرف نمونه ،با در نظر گرفتن شرایط

 D2726و  ASTM D2041تعیین شدند .در نتیجه ،مقدار فضای

ترافیک سنگین ،متراکم شدند .به منظور مطالعه تاثیر مقدار الیاف

خالی مخلوط آسفالتی ( ،)Vaمقدار فضای خالی مصالح سنگی

نایلونی بر مشخصات مهندسی و مشخصات حجمی مخلوطهای

( )VMAو درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر

آسفالتی ،این الیاف در مقادیر  1/1 ،1/6و  1/9درصد بر اساس وزن

( ،)VFAطبق معادالت زیر مورد محاسبه قرار گرفتند:
𝑏𝑚𝐺 𝐺𝑚𝑚 −
() 6
)
( 𝑉𝑎 = 100
𝑚𝑚𝐺

مخلوط ،به نمونههای آسفالتی اضافه شده و با نمونههای شاهد
مقایسه شدند.
یکی از موارد مهم در ساخت نمونههای الیافی ،نحوه افزودن الیاف

() 1

𝑏𝑚𝐺
)𝑃
𝑠 𝑏𝑠𝐺

() 9

𝑎𝑉
)
𝐴𝑀𝑉

در مخلوط است .روشهای مختلفی برای ساخت مخلوطهای
حاوی الیاف وجود دارد .الیاف میتواند به قیر اضافه شده و سپس
سنگدانهها و قیر حاوی الیاف ،باهم مخلوط شوند که به روش تر

𝑉𝑀𝐴 = 100 (1 −
𝑉𝐹𝐴 = 100 (1 −

موسوم است .اما ،در روش خشک ،الیاف ابتدا با سنگدانه مخلوط

در این روابط 𝐺𝑠𝑏 ،وزن مخصوص حقیقی مصالح سنگی و 𝑠𝑃

شده سپس قیر به سنگدانههای حاوی الیاف افزوده میشود

نسبت وزنی مصالح سنگی در بتن آسفالتی ،است [طباطبایی،

[ .]NCHRP-475, 2015روش دیگر ،افزودن الیاف در حین

.]6931

اختالط قیر با سنگدانهها است .در این تحقیق  ،نمونههای حاوی

 2-0آزمایش استقامت و روانی مارشال

الیاف به هر سه روش ذکر شده ،ساخته شده و تحت آزمایش کشش

آزمایش استقامت و روانی مارشال بر روی نمونه شاهد و نمونههای

غیرمستقیم قرار گرفتند و بهترین روش ساخت مخلوطهای حاوی

دارای درصدهای مختلف الیاف نایلونی ،طبق استاندارد ASTM

الیاف نایلونی ،بر اساس حداکثر مقاومت کششی به دست آمده،

 D1559انجام شدند .در این آزمایش یک بار فشاری با نرخ

تعیین شد .بر اساس نتایج حاصل ،در این مطالعه ،برای ساخت

 ،01/3mm/minتا شکست نمونه اعمال میشود .حداکثر بار اعمال

نمونههای الیافی ،الیاف حین اختالط قیر با سنگدانهها ،به مخلوط

شده در زمان شکست نمونه را استقامت مارشال میگویند و تغییر

اضافه شده و تا آغشته شدن کامل الیاف و سنگدانه به قیر ،عمل

شکل پالستیک نمونه در لحظه شکست را روانی مارشال گویند

اختالط ادامه یافت.

[ .]Chen et al., 2009عالوه بر این ،نسبت مارشال (( )MQنسبت

 .0شرح آزمایشهای انجام شده

استقامت ( )KNبه روانی مارشال ( ))mmنیز روی نمونههای
759
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مختلف محاسبه شد .نسبت مارشال باالتر نشان دهنده مقاومت بهتر

بهتری نسبت به آزمایش غوطه وری-فشار ( )ASTM D1075یا

در برابر تنش برشی و تغییرشکلهای دایمی میباشد [ Ameri et

روش غوطه وری مارشال است و علت آن عدم توانایی این دو

.]al., 2013

روش ،در تعیین مؤثر حساسیت رطوبتی مخلوطها است [ Yusoff

 9-0آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم()ITS9

.]et al., 2014

یکی از ویژگیهای مهم بتن آسفالتی ،مقاومت آن در برابر بارهای

طبق استاندارد  ،AASHTO T283شش نمونه با قطر 616/1

کششی و درنتیجه ترکخوردگی است .مقاومت کششی بتن آسفالتی

میلیمتر و ارتفاع تقریبی  10میلیمتر ،برای هر کدام از ترکیبها

از طریق آزمایش کشش غیرمسقیم تعیین میشود .این آزمایش در

آماده میشوند .نمونهها پس از خارج شدن از قالبها ،به مدت 19

اصل یک آزمایش فشاری قطری است که در آن نمونه استوانهای

ساعت در دمای اتاق قرار داده میشوند و سپس وزن مخصوص

شکل تحت تأثیر نیروی فشاری وارد بر سطح جانبی قرار میگیرد.

حقیقی و فضای خالی آنها تعیین میشوند .فضای خالی نمونهها

این نحوه بارگذاری سبب ایجاد تنشهای کششی در امتداد قطر
بارگذاری میشود و درنتیجه نمونه در امتداد قطر بارگذاری شده
میشکند.
روش استاندارد  ASTM-D6931برای ارزیابی مقاومت کششی
غیرمستقیم مخلوطهای آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت .این
آزمایش در دمای  10°cو با جک مارشال که دارای سرعت
 01/3mm/minبود ،صورت گرفت .مقدار فضای خالی نمونههای
آسفالتی در این آزمایش 0±1/0 ،درصد بود .معادله  9برای محاسبه
مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم نمونهها ،استفاده میشود:
2000 P
() 9
= St
πtD
که در آن :St ،مقاومت کششی(: 𝑃 ،)Kpaحداکثر بار اعمالی(، )N
 :tارتفاع نمونه( )mmو : Dقطر نمونه( )mmاست.

 0-0آزمایشهای حساسیت رطوبتی
در این تحقیق برای بررسی حساسیت رطوبتی مخلوطها ،از
آزمایشهای نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم (التمن اصالح
شده) و آزمایش نسبت استقامت مارشال ( )MSRاستفاده شد.
روش انجام این آزمایشها به شرح زیر است.

بایستی  0±1/0درصد باشد .نمونهها به دو گروه خشک و تر تقسیم
بندی میشوند .گروه خشک قبل از انجام آزمایش ،در کیسه
پالستیکی قرار داده شده و در حمام آب  10°cبه مدت  1ساعت
قرار میگیرند .گروه دیگر از نمونهها ،توسط دستگاه خال ،بین 01
تا  31درصد ،اشباع شده و در کیسه پالستیکی محتوی 61±1/0
میلیلیتر آب ،قرار داده میشوند .سپس این نمونهها ،در فریزر ،با
دمای  -63°cبه مدت  61ساعت ،نگهداری میشوند .در مرحله
بعد ،نمونهها در حمام مارشال  11°cبه مدت  19ساعت قرار داده
میشوند .در مرحله آخر عمل آوری و قبل از آزمایش ،نمونهها در
حمام آب  10°cبه مدت  1ساعت نگهداری میشوند.
نمونههای عملآوری شده و نمونههای خشک تحت آزمایش کشش
غیرمستقیم قرار میگیرند .نسبت مقاومت کششی نمونههای عمل-
آوری شده به مقاومت کششی نمونههای خشک ،نسبت مقاومت
کششی( )TSRبوده و مطابق معادله  0است:
𝑤𝑆𝑇𝐼
() 0
)
( TSR = 100
𝑑𝑆𝑇𝐼
که در آن :TSR ،نسبت مقاومت کششی :ITSw ،میانگین مقاومت
کششی نمونههای عملآوری شده ( :ITS𝑑 ،)kPaمیانگین مقاومت

 6-0-0آزمایش نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم (التمن

کششی نمونههای تحت شرایط خشک (.)kPa

اصالح شده)

 2-0-0آزمایش نسبت استقامت مارشال (غوطهوری مارشال)

آزمایش التمن اصالحشده ( )AASHTO T283به عنوان روش
آزمایش رایج ،در حال حاضر برای تعیین حساسیت رطوبتی
مخلوطهای آسفالتی استفاده میشود و این روش توسط سیستم
سوپرپیو تأیید شده است .روش آزمایش  ،AASHTO T283روش
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استقامت باقیمانده ،9میتواند برای بررسی حساسیت رطوبتی
مخلوطهای مورد آزمایش ،استفاده شود .نسبت استقامت مارشال
نمونههای عمل آوری شده به نمونههای عمل آوری نشده ،معیاری
برای شناسایی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی ،است .روش
انجام این آزمایش به شرح زیر است:

ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
دو گروه از نمونههای آسفالتی ترکیبهای مختلف ،با فضای خالی

سه ناحیه تقسیم میشود .در ناحیه اول ،نرخ کرنش کاهش مییابد

 9±6درصد ساخته میشود .نمونههای گروه اول در حمام آب

و تغییر شکل در این مرحله ،بهطور عمده به صورت تغییر حجمی

 11°cبه مدت  91دقیقه قرارگرفته ،سپس با دستگاه مارشال با

(تراکم) است.

سرعت بارگذاری  ،01/3mm/minبارگذاری شده و مقادیر

در ناحیه دوم ،نرخ کرنش ثابت است و در این مرحله ،تغییر شکل

استقامت و روانی مارشال ثبت میشوند (نمونههای خشک) .گروه

به صورت تغییر حجمی و تغییر شکل برشی است .در ناحیه سوم،

دوم از نمونهها در حمام آب  11°cبه مدت  19ساعت قرارگرفته،

نرخ کرنش تا ایجاد شکست افزایش مییابد ،این مرحله شامل تغییر

سپس همانند گروه اول تحت بارگذاری قرار میگیرند (نمونههای

شکل پالستیک (برشی) بدون تغییر حجم است [ Uzarowski,

عمل آوری شده) .نسبت استقامت مارشال ( )MSRبرای هر کدام

.]2006

از ترکیبها ،با استفاده از میانگین استقامت نمونههای خشک و

در این تحقیق ،به منظور ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالتی در

نمونههای عمل آوری شده ،با استفاده از معادله  1محاسبه میشود:
𝑑𝑛𝑜𝑐𝑆𝑀
() 1
= 𝑅𝑆𝑀
× 100
𝑑𝑛𝑜𝑐𝑛𝑢𝑆𝑀
که در آن  :MSRنسبت استقامت مارشال : MScond ،استقامت

برابر شیار افتادگی ،آزمایش خزش دینامیکی با استفاده از دستگاه -

مارشال متوسط برای نمونههای عمل آوری شده(:𝑀𝑆𝑢𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑 ،)kg
استقامت مارشال نمونههای خشک یا عمل آوری نشده( ،)kgاست
[.]Aksoy et al., 2005

1

 UTM 10ساخت کشور آلمان ،به منظور اعمال بار محوری تکرار
شونده بر روی نمونههای آسفالتی ،با اندازهگیری تغییر شکلهای
عمودی ،استفاده شد .در این دستگاه ،برای کنترل دمای محیط
نمونههای آزمایش ،سیستم بارگذاری داخل یک محفظه محیطی
قرارگرفته است .دادههای ورودی در این دستگاه ،شامل ابعاد نمونه
(قطر و ارتفاع) ،پیش بارگذاری ،مقدار تنش تماسی ،تنش انحرافی،

 7-0آزمایش خزش دینامیکی(شیار افتادگی)
آزمونهای آزمایشگاهی مختلفی همچون خزش استاتیکی ،خزش
دینامیکی و ویل تراک ،برای ارزیابی پتانسیل تغییر شکل دائمی
مخلوطهای آسفالتی ،استفاده میشود .در میان روشهای ارزیابی
پتانسیل تغییر شکل دائمی مخلوطهای آسفالتی ،آزمایش خزش
دینامیکی ،یکی از بهترین روشها است .این آزمایش در سال 6301
میالدی ،توسط مون اسمیت 0بر اساس مفاهیم آزمایش فشاری
محوری ،توسعه داده شد .همچنین ،بر اساس گزارش ،NCHRP
در میان آزمونهای آزمایشگاهی بررسی شده ،آزمایش خزش
دینامیکی همبستگی بسیار خوبی با عمق شیار اندازهگیری شده دارد
و دارای ظرفیت باالیی ،در تخمین پتانسیل شیار افتادگی الیههای
آسفالتی ،است .آزمایش خزش دینامیکی ،به عنوان یک روش
آزمایشگاهی ،برای ارزیابی مقاومت مخلوطهای آسفالتی اصالح
شده و اصالح نشده ،در برابر تغییر شکل دائمی ،مناسب است
[.]Khodaii and Mehrara, 2009
نمودار کرنش عمودی به ازای تعداد بار اعمالی ،که نمونه آن در
شکل  ،9نشان داده شده است ،مهمترین خروجی آزمایش خزش
دینامیکی است که به منحنی خزش موسوم است .منحنی خزش به
757

فرکانس اعمال تنش ،تعداد سیکل بارگذاری و دمای محیط است،
که توسط یک نرم افزار کنترل میشوند.
آزمایش خزش دینامیکی طبق استاندارد  EN 12697-25انجام شد
[ .]Al Nageim et al.,2012رفتار نمونهها ،تحت سطوح تنش و
دماهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .شرایط آزمایش در
جدول  0ارائه شده است .سطوح تنش پایین در آزمایش خزش
دینامیکی نمیتواند رفتار واقعی مخلوطهای آسفالتی را بخصوص
مخلوطهای اصالح شده را نشان دهد [ Khodaii and

 .]Mehrara,2009به همین دلیل ،در این مطالعه سطوح تنش 111
و  911کیلوپاسکال برای ارزیابی نمونهها در نظر گرفته شدند.
همچنین ،به منظور از بین بردن تاثیرات احتمالی تفاوتهای جزئی
در ابعاد نمونه ،آزمایش در حالت تنش ثابت انجام شد.
عالوه بر این یک فرآیند پیش بارگذاری به مدت  61دقیقه ،که شامل
یک تنش استاتیکی به بزرگی  61درصد تنش دینامیکی بود ،قبل از
شروع آزمایش خزش دینامیکی اعمال شد .فرآیند پیش بارگذاری
قبل از خزش دینامیکی تضمین میکند که سطوح نمونه و صفحات
بارگذاری به طور کامل در تماس با یکدیگر قرار گرفتهاند و
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قسمتهای آزاد در سطوح نمونه ،حرکات تغییر شکلی خود را
انجام دادهاند.

شکل  .9نمودار کرنش حاصل از آزمایش خزش دینامیکی
جدول  .7شرایط آزمایش
تنش ()kPa

 111و 911

فرکانس

شکل

زمان

زمان

تعداد بار

دمای

قطر نمونه

ارتفاع نمونه

()Hz

بارگذاری

بارگذاری()s

استراحت()s

اعمالی

آزمایش()°C

()mm

()mm

1/0

مربعی

6±1/10

6±1/10

61111

91و01و11

616/1

10±6

همچنین ،طبق مطالعات انجام شده در گذشته ،برای اطمینان از اینکه

عدد روانی ( ،)FN3تعداد تکرار بار متناظر با شروع ناحیه سوم

دمای نمونه به دمای آزمایش رسیده باشد ،تمامی نمونهها به مدت

منحنی خزش ،است ،و نقطهای است که کرنش ماندگار در مخلوط

حداقل دو ساعت قبل از شروع آزمایش ،در داخل محفظه هم دمای

به شدت افزایش مییابد .عدد روانی به عنوان معیاری برای مقایسه

آزمایش (محفظه دستگاه  )UTMقرار گرفتند [ Khodaii and

پتانسیل شیار افتادگی مخلوطها ،استفاده میشود و با آن ،نسبت

.]Mehrara, 2009 and Katman et al., 2015

عکس دارد [ .]Yao et al.,2013همچنین ،شیب کرنش خزشی

 .7مدلسازی منحنی خزش
رفتار تغییر شکل ماندگار سه مرحلهای ،یک ویژگی اساسی مصالح
است .بنابراین ،مدلی برای توصیف دقیق این رفتار الزم است .در
طی سالهای گذشته ،مدلهای ریاضی مختلفی ،که معروفترین آنها
عبارتند از مدل نیمه لگاریتمی( ،)6301مدل توانی بر اساس مدل
مون اسمیت ( )6300و مدل تسنگ و لیتون ،)6333( 7برای برازش
منحنی خزش و تخمین پارامتر عدد روانی در مخلوطهای آسفالتی،
توسعه داده شدهاند [.]Khodaii and Mehrara, 2009
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3

(  ،)CSSشیب ناحیه دوم منحنی خزش حاصل از آزمایش خزش
دینامیکی است ،که از طریق برازش خطی محاسبه شده و نشان
دهنده نرخ تغییر شکل ،تحت تاثیر بار تکراری است .برای شرایط
بارگذاری با تنش ثابت ،شیب کرنش در ناحیه دوم خزش تقریبا
ثابت است .از اینرو CSS ،یکی دیگر از مشخصات تغییر شکل
دایمی است که نرخ افزایش تغییر شکل را نشان میدهد [ Katman

.]et al., 2015
ژو و همکاران 61یک مدل سه مرحلهای (مدلی برای هر یک از
نواحی منحنی خزش) به همراه الگوریتمی برای تخمین نقاط

ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
ابتدایی هر ناحیه و عدد روانی پیشنهاد کردند .در مدل ارائه شده

نمایی به ترتیب برای نواحی اول تا سوم استفاده شد .معادالت زیر،

توسط این محققین ،یک تابع توانی ،یک تابع خطی و یک تابع

هر مرحله از مدل را ،نشان میدهند [.]Zhou et al., 2004

()0

مرحله اول

()3

مرحله دوم

()3

مرحله سوم

𝑏

𝑏
𝑆𝑃𝑁𝑎 = 𝑆𝑃𝜀 و 𝑇𝑆𝑁 ≤ 𝑁 ≤ 𝑆𝑃𝑁

𝑁𝑎 = 𝑝𝜀 ,

𝑠𝑝𝑁 ≤ 𝑁

𝜀𝑝 = 𝜀𝑃𝑆 + 𝑐(𝑁 − 𝑁𝑃𝑆 ),

) 𝑆𝑃𝑁  𝜀𝑆𝑇 = 𝜀𝑃𝑆 + 𝑐(𝑁𝑆𝑇 −و 𝑇𝑆𝑁 ≥ 𝑁 𝜀𝑝 = 𝜀𝑆𝑇 + 𝑑(𝑒 𝑓(𝑁−𝑁𝑆𝑇 ) − 1),

که در آن :𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑓 :ثابت مصالح :𝜀𝑝 ،کرنش پالستیک:𝑁 ،

 VFAمخلوطهای آسفالتی ،با افزایش مقدار الیاف ،کاهش مییابد.

تعداد تکرار بار :𝑁𝑝𝑠 ،تعداد تکرار بار متناظر با شروع مرحله دوم،

کاهش  ،VFAنشان دهنده کاهش ضخامت قیر موثر بین سنگدانهها

𝑇𝑆𝑁 :تعداد تکرار بار متناظر با شروع مرحله سوم(عدد روانی)،

است ،که منجر به ترک در دماهای بسیار پایین و دوام کمتر مخلوط-

𝑆𝑃𝜀 :کرنش ماندگار متناظر با شروع مرحله دوم و 𝑇𝑆𝜀 :کرنش

های آسفالتی میشود .بنابراین ،مقادیر باالی الیاف نایلونی برای

ماندگار متناظر با شروع مرحله سوم ،میباشند.در این مطالعه ،برای

استفاده در مخلوطهای آسفالتی توصیه نمیشود.

درک بهتر رفتار تغییر شکل ماندگار مخلوط شاهد و مخلوطهای

 2-6آزمایش استقامت و روانی مارشال

حاوی الیاف نایلونی ،مدل سه مرحلهای ژو ،در دماها و سطح تنش-

شکل  ،9نتایج آزمایش استقامت مارشال مربوط به مخلوطهای

های مختلف ،استفاده شد و منحنی خزش مربوط به مخلوطهای

آسفالتی حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی را نشان میدهد .نتایج

مختلف ،در دماها و سطح تنشهای مختلف ،با این مدل برازش

از آزمایش سه نمونه برای هر ترکیب و میانگینگیری از آنها بدست

داده شدند .برای مدلسازی هر یک از نواحی ،به منظور دستیابی به

آمده است .مطابق نتایج حاصل ،استقامت مارشال مخلوطهای

پارامترها و نقاط مرزی بین آنها ،از نرم افزار متلب استفاده شد.

آسفالتی حاوی الیاف ،ابتدا افزایش ،سپس با افزایش مقدار الیاف،

همچنین ،عدد روانی مخلوطها در شرایط مختلف نیز بدست آمد.

کاهش مییابد و بیشترین مقدار استقامت ( )6119 Kgمتعلق به

 .6نتایج و بحث

مخلوط آسفالتی حاوی  1/6درصد الیاف نایلونی است .افزایش

 6-6مشخصات حجمی

استقامت مارشال به نوعی نشان دهنده افزایش پایداری آن در برابر

مشخصات حجمی مخلوطهای آسفالتی مسلح شده با مقادیر
مختلف الیاف نایلونی ،در جدول  1ارائه شده است .نتایج به دست
آمده از این بررسیها ،نشان میدهد که ،وزن مخصوص حقیقی
مخلوطهای آسفالتی ،با افزایش مقدار الیاف نایلونی ،کاهش مییابد.
الیاف نایلونی وزن مخصوص بسیار پایینی در مقایسه با مصالح
سنگی دارد و در شرایط تراکم یکسان ( 00ضربه به طرفین نمونه)،
افزودن الیاف وزن مخصوص حقیقی مخلوط را کاهش میدهد.
همچنین ،الیاف رفتار االستیک بیشتری نسبت به قیر داشته و بنابراین
مقاومت بیشتری در برابر تراکم مخلوط دارند .در نتیجه ،همانگونه
که در جدول  1آورده شده است ،افزایش مقدار الیاف در مخلوط،
موجب افزایش  VMAمخلوط آسفالتی میشود .از طرفی دیگر،
755

بارهای وارده و افزایش مقاومت در مقابل خرابی هایی مثل فتیله
شدن و شارشدگی می باشد .در حالت کلی ،استقامت مارشال
مخلوطهای آسفالتی مسلح شده با مقدار مناسب الیاف نایلونی،
نسبت به مخلوطهای آسفالتی فاقد الیاف ،بیشتر است .این روند
مطابق با تحقیقات انجام شده در گذشته ،بر روی مخلوطهای
آسفالتی حاوی الیاف نایلونی ،است [ Hejazi et al., 2008:

 .]Labib and Maher, 1999الیاف به هنگام ترک خوردگی
مخلوطهای آسفالتی ،نقش پل را ایفا میکنند و از گسترش ترکها
جلوگیری میکنند و همچنین با ایجاد شبکه سه بعدی موجب
استقامت و مقاومت مخلوط میشود .اما ،مخلوط آسفالتی موادی
غیر یکنواخت و ترکیب چند فازی است که شامل سنگدانه و قیر
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میباشد .بنابراین ،مقدار الیاف بیشتر ممکن است ،به ور یکنواخت

در مخلوط ایجاد کند .در نتیجه استقامت مارشال در مقادیر بیشتر

در مخلوط پخش نشده و با گلوله شدگی ،قسمتهای ضعیفی را

الیاف ،کاهش مییابد.

جدول  .6مقدار قیر بهینه و مشخصات حجمی مخلوطهای آسفالتی مسلح شده با مقادیر مختلف الیاف نایلونی

مقدار الیاف

مقدار قیر بهینه

وزن مخصوص

نایلونی ()%

()%

حقیقی ()g/cm3

صفر(شاهد)

0/9

1/90

69/01

4 /6

0/1

1/919

61

06/3

4 /2

0/3

1/96

61/31

06/09

4 /9

1/1

1/916

60/09

06/93

1466

0.2

1800.0
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1400.0
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1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0

1603
1465

0.1

01/60

استقامت مارشال()Kg

0.3

1557

)%( VMA

)%( VFA

0

نوع مخلوط
شکل  .0استقامت مارشال مخلوطهای آسفالتی حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی
7.00
5.82

6.00

5.27
4.45

4.00
3.00
2.00

)MQ (KN/mm

4.85

5.00

1.00
0.00
0.3

0.2

0.1

0

مقدار الیاف()%
شکل  .7نسبت مارشال مخلوطهای آسفالتی حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی
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نمونه های عمل آوری شده
774.1

741.0

709.6

755.4

55%

71%
412.6

340.1
171.2

0.3

214.0

0.1

0.2

900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0

)ITS (kPa

46%
76%

نمونه های خشک

0

مقدار الیاف ()%
شکل  .6مقاومت کششی مربوط به نمونههای عمل آوری شده و نمونههای خشک به ازای مقادیر مختلف الیاف نایلونی

همچنین ،شکل  0نشان دهنده نتایج بدست آمده برای نسبت مارشال

حاوی  1/6درصد الیاف نایلونی افزایش جزیی در مقاومت کششی

( ،)MQاست .استفاده از الیاف در مخلوط ،ابتدا موجب افزایش

نسبت به نمونه پایه ،در هر دو حالت خشک و عمل آوری شده

مقدار نسبت مارشال شده و با افزایش مقدار الیاف MQ ،کاهش

داشتند و نمونههای حاوی  1/1و  1/9درصد الیاف ،در حالت

مییابد .این روند به این دلیل است که ،با افزایش مقدار الیاف ،مقدار

خشک بر روی مقاومت کششی تاثیر چندانی نداشته ولی در حالت

قیر مصرفی در مخلوط افزایش مییابد و افزایش قیر از حدی بیشتر،

عمل آوری شده کاهش قابل توجهی را در مقاومت کششی از خود

موجب کاهش مقدار نسبت مارشال مخلوط میشود .نتایج نشان

نشان دادند .همچنین ،با توجه به شکل  ،1مقدار درصد کاهش

میدهد که ،استفاده از مقدار بهینه الیاف نایلونی در مخلوطهای

مقاومت کششی ،برای مخلوطهای حاوی  1/6درصد الیاف نسبت

آسفالتی ،مقدار نسبت مارشال را افزایش میدهد و این نشان دهنده

به مخلوط شاهد کمتر بوده و با افزایش الیاف در مخلوط ،این مقدار

افزایش مقاومت ،در برابر تنش برشی و تغییر شکل دایمی مخلوط-

افزایش مییابد .پس میتوان به این نتیجه رسید که ،مقدار زیاد الیاف

های آسفالتی مسلح شده با الیاف نایلونی است و بهترین نتیجه برای

نایلونی در مخلوط آسفالتی موجب کاهش مقاومت کششی آن می-

مخلوطهای مسلح شده با  1/6درصد الیاف بدست آمده است و

شود .دلیل کاهش آن میتواند کاهش سطح تماس سنگدانهها ،به

استفاده از این مقدار الیاف در مخلوط ،موجب افزایش  MQبه

دلیل حضور الیاف و گلوله شدگی الیاف با افزایش مقدار آن باشد.

مقدار  61/0درصد نسبت به مخلوط شاهد میشود.

 0-6آزمایشهای حساسیت رطوبتی

 9-6نتایج و تحلیل آزمایش کشش غیر مستقیم()ITS

 6-0-6آزمایش التمن اصالح شده ()TSR

متوسط مقادیر مقاومت کششی مربوط به تمامی نمونههای عمل

شکل  0مقادیر نسبت مقاومت کششی ( )TSRمربوط به نمونههای

آوری شده و نمونههای خشک ترکیبهای مختلف ،در شکل 1

ترکیبهای مختلف را ،نشان میدهد .نتایج حاصل از این آزمایش

آورده شده است .مشاهده میشود که مقدار  ITSمخلوطهای عمل

نشان میدهد که استفاده از مقدار مناسبی از الیاف نایلونی در

آوری شده نسبت به مخلوطهای خشک ،کمتر است ،و این به دلیل

مخلوطهای آسفالتی ،مقاومت در برابر آسیب رطوبتی مخلوطها را

حضور آب در مخلوط و در نتیجه کاهش چسبندگی قیر و همچنین

افزایش میدهد .همان طوری که از نتایج قابل مشاهده است،

چسبندگی بین قیر و سنگدانهها است ،و در نتیجه ،مقاومت نمونه-

مقاومت در برابر آسیب رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی 1/6

های مخلوط آسفالتی تحت بارگذای کاهش مییابد .مخلوطهای

درصد الیاف نایلونی نسبت به مخلوط بدون الیاف بیشتر است .این
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روند به این دلیل است که استفاده از الیاف در مخلوط ،امکان

 7-6آزمایش خزش دینامیکی (شیار افتادگی)

افزایش مقدار قیر را در مخلوط فراهم میکند و این افزایش مقدار

این آزمایش طبق استاندارد  EN 12697-25و در دو سطح تنش

قیر مصرفی در مخلوط آسفالتی موجب افزایش مقاومت در برابر

 111و  911کیلو پاسکال و در دمای  01°cانجام شد .همچنین،

آسیب رطوبتی آن میشود .اما ،مقاومت در برابر آسیب رطوبتی با

برای مقدار بهینه الیاف نایلونی ،این آزمایش در دو دمای  91°cو

افزایش مقدار الیاف موجود در مخلوط به شدت کاهش مییابد.

 11°cو سطح تنش  111کیلو پاسکال نیز انجام شد .با استفاده از

این در نتیجه افزایش مقدار فضای خالی مخلوط و در نتیجه نفوذ

نمودارهای کرنش بر حسب تعداد سیکل بارگذاری ،مقاومت

راحتتر آب میباشد .اما ،در این آزمایشها به علت ساخت نمونه-

مخلوطهای مسلح شده با مقادیر مختلف الیاف نایلونی مورد

ها با استفاده از مصالح سنگی و فیلر از جنس سیلیس ،که به شدت

ارزیابی قرار گرفتند.

در برابر رطوبت آسیب پذیر هستند ،مخلوطهای ساخته شده ،در

شکلهای  3و  61به ترتیب ،نمودارهای کرنش ماندگار نمونه شاهد

حالت کلی ،مقاومت کمتری در برابر رطوبت از خود نشان دادند و

و نمونههای مسلح شده با درصدهای مختلف الیاف نایلونی را ،در

حداقل آیین نامه ( )%00را برآورده نکردند.

دمای  01°cو تحت تنش  111و  911کیلوپاسکال را ،نشان می-

 2-0-6آزمایش نسبت مقاومت مارشال ()MSR

دهند .با توجه به نتایج ،مقاومت در برابر تغییر شکل ماندگار نمونه-

نتایج این آزمایش در شکل  3نشان داده شده است .روند نتایج

های مسلح شده با  1/6درصد الیاف نایلونی ،در هر دو سطح تنش

بدست آمده در این آزمایش برای تمامی مخلوطها ،مشابه روند

 111و  911کیلو پاسکال نسبت به نمونه شاهد ،بیشتر است ،و با

حاصل از آزمایش  TSRاست .این نشان دهنده صحت نتایج به

افزایش مقدار الیاف در مخلوطها ،مقاومت آنها در برابر تغییر شکل

دست آمده از آزمایشها میباشد .تفاوت جزیی در نتایج بدست

ماندگار کاهش مییابد ،که دلیل این روند میتواند گلوله شدگی

آمده ،در روشهای مختلف ارزیابی حساسیت رطوبتی ،میتواند به

الیاف در درصدهای باال و ایجاد نقاط ضعیف در مخلوط باشد و

تفاوت در شرایط بارگذاری و مکانیسمهای عمل آوری در این

همچنین با افزایش مقدار الیاف در مخلوط ،احتمال کاهش سطح

روشها نسبت داده شود .مطابق آیین نامه روسازی آسفالتی راههای

تماس سنگدانهها ،زیاد است ،که این امر میتواند منجر به کاهش

ایران ،مقدار این پارامتر نباید کمتر از  00درصد باشد .همانطوریکه

مقاومت مخلوط در برابر تغییر شکل ماندگار شود.

اشاره شد ،در حالت کلی ،علت پایین بودن مقاومت مخلوطها در
برابر رطوبت ،استفاده از مصالح سنگی و فیلر از جنس سیلیس،
میباشد.
60.0
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45.0

50.0
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30.0
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20.0

)TSR (%

40.0

10.0
0.0
0.3

0.2

0.1

0

مقدار الیاف()%
شکل .5نتایج آزمایش  TSRمربوط به مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی
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مقدار الیاف()%
شکل  .5نتایج آزمایش  MSRمربوط به مخلوطهای مختلف
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تعداد تکرار بار
شکل .3نمودار خزش مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف الیاف نایلونی در دمای  74°cو سطح تنش 244kPa

بنابراین ،مقدار  1/6درصد الیاف نایلونی ،به عنوان مقدار بهینه،

با توجه به نتایج به دست آمده در این مرحله از آزمایش ،در حالت

جهت استفاده در مخلوطهای آسفالتی انتخاب شد ،و به منظور

کلی مخلوط حاوی  1/6درصد الیاف نسبت به مخلوط شاهد دارای

بررسی حساسیت دمایی مخلوطهای حاوی این مقدار الیاف

حساسیت دمایی کمتری است ،و به عبارت دیگر ،وابستگی تغییر

نایلونی ،مقاومت در برابر تغییر شکل ماندگار آنها ،در دو دمای

شکل ماندگار به دما ،در نمونههای مسلح شده با  1/6درصد الیاف

 91°cو  11°cو سطح تنش  111کیلوپاسکال ،نیز مورد ارزیابی

نایلونی ،به طور قابل مالحظهای کمتر از نمونههای شاهد میباشد.

قرار گرفت ،و با مخلوط شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند ،که نتایج

علت این امر جذب اجزای سبک قیر توسط الیاف و در نتیجه

آن در شکل  66آورده شده است .نتایج ارایه شده در شکل  66نشان

افزایش کند روانی و نقطه نرمی قیر مخلوط ،است ،زیرا با افزایش

میدهد که ،در دماهای باالتر ،مقاومت مخلوطهای حاوی 1/6

نقطه نرمی و کندروانی قیر ،حساسیت دمایی قیر و در نتیجه

درصد الیاف نایلونی ،نسبت به مخلوط شاهد به طور قابل مالحظه-

حساسیت دمایی مخلوط ،کاهش مییابد.

ای افزایش مییابد.
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 6-6مدلسازی منحنیهای خزش

در جدول  ،3تعداد تکرار بار در ناحیه اول ،عدد روانی و شیب

معادالت ریاضی به دست آمده برای هر مرحله از منحنیهای

کرنش خزشی مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی ،در

خزش ،مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی ،در سطوح

سطوح تنش و دماهای مختلف ارائه شده است .همچنین ،عدد

تنش و دماهای مختلف ،در جدول  0آورده شده است .نتایج نشان

روانی و شیب کرنش خزشی ( )CSSمخلوطها در سطوح تنش

میدهد که ،تمامی منحنیها از مدل ژو تبعیت میکنند و مقادیر

 111و  911کیلو پاسکال و دمای  ،01°cبه صورت نمودار ،به ترتیب

کرنش محاسبه شده از طریق معادالت ریاضی به دست آمده از مدل

در شکلهای  61و  69نشان داده شده است .با توجه به نتایج به

ژو ،با کرنشهای به دست آمده از طریق آزمایش ،قابل مقایسه

دست آمده ،در هر دو سطح تنش  111و  911کیلوپاسکال ،استفاده

هستند .همچنین ،در این تحقیق ،عدد روانی با استفاده از الگوریتم

از الیاف نایلونی در مخلوطها ،ابتدا موجب افزایش عدد روانی شده

ارایه شده توسط ژو و همکاران ،برای مخلوطهای مختلف تعیین

و با افزایش مقدار الیاف ،این پارامتر کاهش مییابد .همچنین ،تعداد

شد .شیب کرنش خزشی ( ،)CSSنیز برای مخلوطهای مختلف

تکرار بار در ناحیه اول نمودار خزش ،در هر دو سطح تنش ،در

تعیین شد.

مخلوطهای حاوی  1/6درصد الیاف ،نسبت به مخلوط شاهد بیشتر
است.
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شکل  .64نمودار خزش مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف الیاف نایلونی در دمای  74°cو سطح تنش 044kPa
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تعداد تکرار بار
شکل  .66نمودار خزش مخلوط شاهد و مخلوط حاوی  4/6درصد الیاف نایلونی در دماهای  04°cو  64°cو سطح تنش 244kPa
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باالترین عدد روانی در بین مخلوطهای حاوی الیاف ،مربوط به

 .5جمع بندی و نتیجه گیری

مخلوطهای مسلح شده با  1/6درصد الیاف است .استفاده از 1/6

بر اساس آزمایشهای انجام شده بر روی مخلوطهای حاوی

درصد الیاف نایلونی در مخلوطهای آسفالتی ،موجب افزایش عدد

درصدهای مختلف الیاف نایلونی ،نتایج زیر حاصل شد:

روانی به مقدار  91و  99درصد بترتیب در سطح تنشهای  111و

-6استفاده از الیاف نایلونی در مخلوطهای آسفالتی ،موجب کاهش

 911کیلوپاسکال و دمای  01درجه سانتیگراد ،نسبت به مخلوط

وزن مخصوص حقیقی و  VFAمخلوط شده و  VMAآن را افزایش

شاهد ،میشود .این نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت این نوع

میدهد .الیاف نایلونی ،با تغییر مشخصات حجمی مخلوطهای

مخلوطها در برابر شیار افتادگی ،نسبت به مخلوطهای شاهد می-

آسفالتی ،موجب افزایش مقدار قیر بهینه آنها میشوند..

باشد .همچنین ،در مخلوطهای حاوی درصدهای مختلف الیاف

-1استقامت مارشال مخلوطهای آسفالتی ،با افزودن الیاف نایلونی،

نایلونی ،پایینترین  ،CSSمربوط به مخلوطهای حاوی  1/6درصد

ابتدا افزایش یافته ،سپس با باال رفتن مقدار درصد الیاف ،شروع به

الیاف نایلونی است که نشان دهنده مقاومت باالی این نوع مخلوط،

کاهش میکند.

در برابر تغییر شکلهای دایمی است.

جدول  .5مدلهای منحنیهای خزش بر اساس مدل سه مرحلهای ژو ،برای مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف ،در سطوح تنش و دماهای مختلف

مدل ناحیه سوم

مدل ناحیه دوم

مدل ناحیه اول

n

n

𝜀𝑝 = 4085.2𝑁 0.08

n

n

𝜀𝑝 = 3526.8𝑁 0.1

مقدار

دما

سطح

الیاف

()°C

تنش
()kPa

()%

)𝜀𝑝 = 11221 + 594.7(𝑒 (0.0005(𝑁−5700)) − 1

)𝜀𝑝 = 10145 + 0.7175(𝑁 − 4200

𝜀𝑝 = 3429.5𝑁 0.13

)𝜀𝑝 = 10049 + 314.8(𝑒 (0.0008(𝑁−7400)) − 1

)𝜀𝑝 = 8703.5 + 0.5607(𝑁 − 5000

𝜀𝑝 = 2227.7𝑁 0.16

)𝜀𝑝 = 10704 + 656.4(𝑒 (0.0005(𝑁−4775)) − 1

)𝜀𝑝 = 9514.7 + 0.8066(𝑁 − 3300

𝜀𝑝 = 2400.2𝑁 0.17

)𝜀𝑝 = 13038 + 804.8(𝑒 (0.0006(𝑁−4916)) − 1

)𝜀𝑝 = 11771.6 + 0.9623(𝑁 − 3600

𝜀𝑝 = 4059.9𝑁 0.13

)𝜀𝑝 = 14283 + 1491(𝑒 (0.0010(𝑁−2473)) − 1

)𝜀𝑝 = 11730.5 + 3.1912(𝑁 − 1673

𝜀𝑝 = 2127.7𝑁 0.23

)𝜀𝑝 = 9428 + 865.7(𝑒 (0.0008(𝑁−2541)) − 1

)𝜀𝑝 = 8909.3 + 1.5351(𝑁 − 2203

𝜀𝑝 = 2407.3𝑁 0.17

)𝜀𝑝 = 10405 + 1025(𝑒 (0.0026(𝑁−893)) − 1

)𝜀𝑝 = 9158 + 6.2341(𝑁 − 693

𝜀𝑝 = 1784.9𝑁 0.25

)𝜀𝑝 = 10079 + 1024(𝑒 (0.0019(𝑁−1193)) − 1

)𝜀𝑝 = 8721.5 + 4.5267(𝑁 − 893

𝜀𝑝 = 1707.6𝑁 0.24

)𝜀𝑝 = 10209 + 1029(𝑒 (0.0025(𝑁−893)) − 1

)𝜀𝑝 = 9040.2 + 5.8439(𝑁 − 693

𝜀𝑝 = 2008.2𝑁 0.23

)𝜀𝑝 = 13542 + 1543(𝑒 (0.0031(𝑁−749)) − 1

)𝜀𝑝 = 11996.6 + 9.9047(𝑁 − 593

𝜀𝑝 = 2762.2𝑁 0.23

1
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 :nدر پایان  61111تکرار بار ،به ناحیه یا نقطه مورد نظر نرسیده است.
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جدول  .5تعداد تکرار بار در ناحیه اول ،عدد روانی و شیب کرنش خزشی مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف در سطوح تنش و دماهای مختلف

شیب کرنش خزشی()CSS

عدد روانی

تعداد تکرار بار در پایان ناحیه

مقدار

دما

سطح

اول

الیاف

()°C

تنش
()kPa

()%
n

n

n

1

n

n

n

1/6

1/0600

0011

9111

1

1/0110

0911

0111

1/6

1/3111

9000

9911

1/1

1/3119

9361

9111

1/9

9/6361

1909

6109

1

6/0906

1096

1119

1/6

1/1996

339

139

1

9/0110

6639

339

1/6

0/3993

339

139

1/1

3/3190

093

039

1/9

400kPa

91

01

11

01

200kPa
8000

7400

7000
5700

749

893

0.3

0.2

4000
3000
1193

عدد روانی

4916

4775

6000
5000

2000
893

1000
0
0.1

0

مقدار الیاف ()%
شکل  .62عدد روانی مخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی ،در دمای  74°cو سطوح تنش  244kPaو 044kPa
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200kPa

400kPa

12
9.9047

10
6.2341

6

4.5267

CSS

5.8439

8

4
0.9623

0.8066

0.5607

0.7175

0.3

0.2

0.1

0

2
0

مقدار الیاف ()%
شکل  .69شیب کرنش خزشی ( )CSSمخلوطهای حاوی مقادیر مختلف الیاف نایلونی ،در دمای  74°cو سطوح تنش  244kPaو 044kPa

باالترین مقدار استقامت مارشال ،مربوط به نمونههای مسلح شده با
 1/6درصد الیاف نایلونی ،است .همچنین ،افزودن الیاف نایلونی در
مخلوطهای آسفالتی به مقدار  1/6درصد بر اساس وزن مخلوط،
موجب افزایش نسبت مارشال ( )MQو در نتیجه افزایش مقاومت
آن در برابر تنش برشی و تغییر شکلهای دایمی میشود.
-9استفاده از  1/6درصد الیاف نایلونی ،مقاومت کششی غیر مستقیم
در هر دو حالت خشک و اشباع ،مخلوطهای آسفالتی را بهبود
میدهد .اما ،استفاده بیش از  1/6درصد از این الیاف باعث کاهش
این پارامتر در هر دو حالت ،میشود.
-0مطابق آزمایشهای التمن اصالح شده ( )TSRو نسبت مقاومت
مارشال ( ،)MSRاستفاده از  1/6درصد الیاف نایلونی ،حساسیت
رطوبتی مخلوطهای آسفالتی را کاهش میدهد .در حالی که،
درصدهای باالتر الیاف ،مقاومت مخلوط را در برابر آسیبهای
رطوبتی ،کاهش میدهد .روند به دست آمده در آزمایش حساسیت
رطوبتی ،در هر دو روش التمن اصالح شده و نسبت مقاومت
مارشال ،برای تمامی مخلوطها ،یکسان بود.
-1مطابق نمودارهای حاصل از آزمایش خزش دینامیکی در دو
سطح تنش  111و  911کیلو پاسکال ،مقدار  1/6درصد الیاف
نایلونی موجب بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر تغییر شکل-

مخلوط شاهد ،دارای حساسیت دمایی کمتری است .به عبارت
دیگر ،وابستگی تغییر شکل ماندگار به دما ،در این نمونهها ،به طور
قابل مالحظهای کمتر از نمونههای شاهد است.
-0منحنیهای خزش مخلوطها ،از مدل ژو تبعیت میکنند .کرنش-
های پیشبینی شده با مدل ژو ،با کرنشهای اندازهگیری شده قابل
مقایسه هستند .بر اساس مدل ژو ،افزودن  1/6درصد الیاف نایلونی،
طول ناحیه اول منحنی خزش و عدد روانی مخلوطها را افزایش
میدهد .همچنین ،شیب کرنش خزشی( )CSSاین مخلوطها ،نسبت
به مخلوط شاهد ،کمتر است .این نشان دهنده افزایش مقاومت
مخلوطهای حاوی مقدار بهینه الیاف ،در برابر تغییر شکل دایمی
است.

 .5پی نوشتها
1-Joon Lee et al.
2-Marshall Stability Ratio
3-Indirect Tensile Strength
4-Retaind Stability
5-Monismith
6-Universal Testing Machine
7-Tseng and Lytton
8-Flow Number
9-Creep Strain Slope
10-Zhou et al.

های ماندگار میشود .مخلوط حاوی مقدار بهینه الیاف ،نسبت به
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