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  چكيده

موجود  يها . تجربه نشان داده است كه تركشوند يم يبهساز ديروكش جد هيال كي يمعموال با اجراداراي خرابي  يها يروساز

  هيال انياستفاده از م  يانعكاس يها مقابله با ترك يها . از جمله روشابنديانعكاس  ديجد هيدارند به ال ليتما يميدق يدر روساز

جاذب تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل و  يها                 هيال انيعملكرد م يابيپژوهش ارز نيا ي. هدف اصلباشد يجاذب تنش م

 ديجد يروكش آسفالت ياز اجرا شي، پقديمي يآسفالت يروساز يتنش، بر رو يدانه در سطح باال درشت كيآسفالت ماست

جاذب تنش بودند، ساخته  هيال انيم يفاقد و دارا بيكه به ترت هيدو و سه ال يشگاهيآزما يها منظور ابتدا نمونه ني. به اباشد يم

 ديشكست با هندسه جد شينوع آزما كيو  يكيناميخزش د  شيجاذب تنش تحت آزما هيال انيم ريتاث يشد و سپس جهت بررس

زم شكست را دارد. يمكان IIIو  I يمودها بيدر ترك يرشد ترك انعكاس يساز هيشب تيشكست قابل شيآزما نيقرار گرفت. ا

 شيو افزا يجاذب تنش  منجر به كاهش عمر خستگ يها هيال انينشان داد استفاده از اين نوع آسفالت بعنوان م ها شيآزما جينتا

  .گردد يشكل م رييتغ

  

  شكست، خزش زميمكان ،يجاذب تنش، ترك انعكاس هيال اني: مهاي كليدي واژه

  

  مقدمه -1
متداول جهت  يراهكار ،يروكش آسفالت هيال كي ياجرا

ها در  از وقوع آن يريجلوگ نيو همچن ها يخراب ريتعم

 ,Cleveland( باشد يو مركب م ريپذ انعطاف يها يروساز

Button, & Lytton, 2003(موجود در  يها . ترك

 هيبه ال يدوره زمان كيپس از گذشت  يميقد يروساز

به  دهيپد ني. ارسند يسطح آن م بهو  ابدي يروكش انتقال م

 ,Nithin( شود يشناخته م يانعكاس يها عنوان ترك

Rajagopal, & Veeraragavan, 2015(از  ي. برخ

 يها تركو جهت  تيترك در همان موقع جاديبه ا نيمحقق

 اند گفته يترك انعكاس ،يميقد يموجود در روساز

)Shalaby & Fréchette, 2000(. يبارگذار راتيتاث 

دما دو علت عمده ترك  يفصل ايروزانه  راتييو تغ كيتراف

 & ,Von Quintus, Mallela, Weiss( است يانعكاس

Shen, 2009(. يها سرعت رشد ترك يدر پژوهش 

 متر در سال گزارش شد يسانت 5/2برابر  بايتقر يانعكاس

)Dhakal, Elseifi, & Zhang, 2016(. يزمان نيهمچن 

 يريمس رسند يبه سطح روكش م يانعكاس يها كه ترك

 يروساز نيريز يها هيمواد مضر به ال گريجهت نفوذ آب و د

موجب  تواند يمورد م نيبه ا يتوجه يكه ب گردد يم جاديا

 & Penman(گردد  يكاهش مدت زمان بهره بردار

Hook, 2008(در  يانعكاس يها به رشد ترك وجه. با ت

مختلف از جمله استفاده از  يها شروكش، استفاده از رو

و  اندازد يم ريكه آغاز وقوع ترك را به تأخ ها هيال انيانواع م

همواره مورد توجه بوده  دهد، يسرعت رشد آن را كاهش م
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 يتور يتيشبكه تقو ها، تيژئوكامپوز ها، كياست. ژئوسنتت

 يداغ اصالح شده از جمله مواد يسفالتو مخلوط آ يفلز

 يجهت كاهش ترك انعكاس هيال انيهستند كه به عنوان م

 & ,Al-Qadi, Buttlar, Baek(استفاده شده است 

Kim, 2009( .نورامبونا و گنزالس )Norambuena-

Contreras & Gonzalez-Torre, 2015( انواع  ريتاث

 يانعكاس يها انداختن ترك ريدر به تاخ ها كيمختلف ژئوسنتت

به دست آمده  جيكردند. نتا قيرا تحق يآسفالت يها در روكش

 كيمناسب ژئوسننت ينشان داد كه رفتار كشش قيتحق نياز ا

 نيرا تضم يدر انتشار ترك انعكاس ريخعملكرد تا تواند ينم

 ,Nataraj & Van der Meer( ريكند. ناتاراج و واندرم

 يها يمستهلك كننده ترك، در روساز هياستفاده از ال )2000

موجود و ساخت  يها يروساز يبهساز يفرودگاه را برا

 هيگرفتند كه ال جهيها نت مطالعه كردند. آن ديجد يها يروساز

عمل  يبه خوب مايهواپ نيمستهلك كننده ترك تحت بار سنگ

در  يا سازه هيال كيبه عنوان بخش مهم  تواند يو م كند يم

 & Bhosale(باشد. بوسال و مندل  يكل روساز

Mandal, 2008( زاتيبا استفاده از تجه را يمطالعات 

به  باز يبند با دانه يبتن آسفالت يبر رو يخستگ يشگاهيآزما

 يريماكادام ق نيمستهلك كننده ترك و همچن هيال كيعنوان 

دما  راتييو تغ يكيبار تراف راتيها تاث انجام دادند. آن متراكم

كه  دنديرس جهينت نيكردند. و به ا يابيزمان ارز را به طور هم

كاهنده ترك نرخ  هيمتراكم نسبت به ال يريماكادام ق هيال

 )Baek, 2010( كي. بدهد يرا نشان م يتر عيسر يخراب

و سنگدانه  ريمتشكل از ق يا هيجاذب تنش را ال هيال انيم

و روكش آسفالت به  يميقد هيرو نيآن ب يدانست كه اجرا

 يمناسب به عنوان روش نهيدارا بودن عملكرد و هز ليدل

مورد توجه واقع شده  يانعكاس يها در كاهش ترك مدكارآ

 ,Barksdale( باندتيباركسدل و د قاتياست. در تحق

1991; De Bondt, 2000( جاذب  هيال انيشد، م انيب

ساخته شود، به صورت  يبا مصالح مختلف تواند يتنش كه م

 يكم عمل كرده و با اجازه دادن حركت نسب يبا سفت هيال كي

موجب  تر، عيسطح وس كيتنش در  عيترك و توز يها لبه

 هيال يها روكش در مجاورت ترك هيكاهش تمركز تنش در ال

 ,Lytton( تونيدر پژوهش ل ني. همچنشود يم نيريز

گونه  نيبه ا هيال انيم يدارا يها يخرابي در روساز )1989

ولي  دينما يشد كه ترك شروع به توسعه و گسترش م حيتشر

رسد كه با توجه به سفتي  ميجاذب تنش   هيراه به ال انيدر م

دهد و  از خود نشان مي ياديشكل ز رييتغ هيال نيكم آن، ا

 ،يك گردد.  ترك مي يشكل منجر به استهالك انرژ رييتغ نيا

با  )Zhang, Zhang, & Luo, 2018( يافيو  يژانگ

 رامونيرا پ يچرخ مطالعات يبارگذار شياز آزما استفاده

انجام دادند.  كيپودرالست يجاذب تنش حاو يها هيال انيم

جاذب تنش  هيال انيحاصل شده نشان داد استفاده از م جينتا

درصد منجر به  30تا  تواند يم كياصالح شده با پودرالست

تام و كولپ  پ،يگردد. اوگاندا يعمر خستگ شيافزا

)Ogundipe, Thom, & Collop, 2013(  عملكرد

 يبارگذار شيآزما لهيجاذب تنش را به وس يها هيال انيم

پژوهش گزارش شد  نيقرار دادند. در ا يچرخ مورد بررس

توسط  ،يانعكاس يها مقاومت در برابر رشد ترك ليانستكه پ

 ،يبارگذار زانيهمچون م يجاذب تنش به عوامل يها هيال انيم

جاذب تنش  هيال انيو ضخامت م روكشضخامت  ،يدما، سفت

جاذب تنش   هيال انينشان داد كه م جيوابسته است. نتا

 جاديدر ا يقابل توجه ريمنجر به تاخ نهيبه طيدر شرا تواند يم

مانند  طياز شرا يدر  برخ نيگردد. همچن يانعكاس يها ترك

ماسه آسفالت با  هيال انياستفاده از م ايباال  يسطح بارگذار

باال،  يها در ضخامت هيال انياستفاده از م ن،ييپا اريسب يسفت

در  يعمر خستگ شيجاذب تنش نه تنها منجر به افزا  هيال انيم

و  يانعكاس يها رشد ترك عينشد بلكه منجر به تسر يروساز

 ي. در مجموع نظر جامعديها گرد شكل رييتغ شيافزا نيهمچن

با در نظر  ها هيال انيبودن نقش م ديمحققان در مورد مف انيم

وجود  يگرفتن عوامل مختلف به هنگام استفاده در روساز

باورند كه استفاده از  نياز محققان بر ا يا ندارد. عده

 ,Blankenship, Iker( موثر است يدر روساز ها هيال انيم

& Drbohlav, 2004; Palacios, 2008; 

Shafabakhsh & Ahmadi, 2019(. كه  يدر حال

 ,Allison( دارند ديتأك ها هيال انيبودن م مدبر ناكارآ يا عده

1989; Engle, 2001; Storsteen & Rumpca, 

از محققان در  يگرياست كه عده د يدر حال ني. ا)2000

 .)Ogundipe, 2012(ندارند  ينظر قطع نهيزم نيا

 يشگاهيآزما يها در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون

جاذب تنش در  هيال انياستفاده از م راتيتاث دهيتالش گرد

 هيال كي لهيمستهلك شده به وس يها يروساز يزمان بازساز

رفتار  يراستا جهت بررس نيشود. در ا يبررس ديروكش جد

كه  ديجد  شكست با هندسه شيآزما ياز نوع ،يخستگ

را  IIIو   I يمودها بيرشد ترك در ترك يساز هيشب تيقابل

خزش  شيها از آزما شكل رييتغ يو جهت بررس ،دارد

 ه،يال انيضخامت م راتيتاث نياستفاده شد. همچن يكيناميد

جاذب تنش  هيال انيم و عملكرد دو نوع هيضخامت رو
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 كيمتخلخل و آسفالت ماستمختلف كه با آسفالت 

شكست و  شيدانه، ساخته شده بودند، در هر دو آزما درشت

  قرار گرفت. يمورد بررس يكيناميخزش د

  

  

  

  مواد و مشخصات -2
  سنگدانه -1- 2

 نيمورد استفاده در ا يمصالح سنگ يمشخصات فن هيكل   

مشخصات  نيهمچنارائه شده است.  1پژوهش در جدول 

 يو درصد جذب آب مصالح سنگمربوط به وزن مخصوص 

  نشان داده شده است. 2در جدول 

  

  قير -2- 2
 يرهايپژوهش از نوع ق نيمورد استفاده در ا يرهايق    

هاي  . آزمايشباشد يم 60-70و  40-50خالص با درجه نفوذ 

خالص مورد استفاده انجام  يرايج بر روي نمونه قيرها

با درجه نفوذ  ريق يبرا 3ها در جدول  پذيرفت كه نتايج آن

 هيارا 60-70با درجه نفوذ  ريق يبرا 4و جدول  50-40

در سه دماي  رهايق ياست. با توجه به كندروان هگرديد

گراد و منحني  درجه سانتي 160و  135، 120متفاوت 

تغييرات كندرواني قير بر حسب دما، محدوده دماي تراكم 

 در بيبه ترت 60-70و  40- 50با درجه نفوذ  ريق يبرا

و دماي  گراد يدرجه سانت 138-142و  146- 150محدوده 

 148- 154و  156- 162 بيبه ترت ياختالط مخلوط آسفالت

  .ديمشخص گرد گراد يدرجه سانت

يمصالح سنگ تيمرغوب يها شيآزما جينتا .1جدول

  آزمايشنتيجه   استاندارد  مشخصه يا آزمايش

  مصالح سنگي درشت دانه

  درصد AASHTO-T96(  23(  آنجلس افت وزني در مقابل سايش به روش لوس

  درصد AASHTO-T104(  1/0(  افت وزني در مقابل سولفات سديم

  درصد ASTM-D4791(  3/0(  پهن و دراز يسنگدانه ها

  4شكستگي مصالح سنگي روي الك شماره 
  در يك جبهه

)ASTM-D5821(  
  درصد 100

  درصد 100  در دو جبهه

  مصالح سنگي ريزدانه

  درصد AASHTO-T104(  1(  افت وزني در مقابل سولفات سديم

  درصد 43  (ASTM-C1252)  گوشه داري مصالح سنگي ريزدانه

  درصد AASHTO-T176( 84(  سرد نبي مصالح اي ارزش ماسه

  

 وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگي .2جدول 

 مشخصه
مخصوصوزن   درصد 

 حقيقي ظاهري جذب آب

8مصالح سنگي مانده روي الك شماره   687/2  627/2  9/0  

200و مانده روي الك شماره  8مصالح سنگي رد شده از الك شماره   728/2  601/2  8/1  

200مصالح  سنگي رد شده از الك شماره   754/2  - 

625/2 وزن مخصوص حقيقي مخلوط مصالح سنگي  

  

  

  

  40-50با درجه نفوذ  ريق يبرا جيرا يها شيآزما جينتا .3جدول 
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 روش استاندارد آزمايش

نتيجه 

 آزمايش 

حدود مشخصات 

 40- 50قير 

  حداكثر  حداقل

      C° 25  ASTM D70 024/1در   قير وزن مخصوص

  ASTM D5  43  40  50  ثانيه 5گرم ،  C° 25  ،100در   ميليمتر) 1/0قير ( درجه نفوذ

    ASTM D92  318  232    قير، ظرف روباز كليولند (درجه سانتيگراد)نقطه اشتعال 

    ASTM D113  < 100  100  سانتيمتر بر دقيقه C° 25 ، 5در   كشش پذيري قير (سانتيمتر)

  ASTM D36  4/57  52  60  در آب مقطر  نقطه نرمي قير (درجه سانتيگراد)

    ASTM D2042  41/99  99  در تري كلرواتيلن  حالليت قير (درصد)

      C° 120  ASTM D2170  1024در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

      C° 135  ASTM D2170  489در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

      C° 160  ASTM D2170  173در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

  ASTM D1754  3/0    8/0  ساعت C° 163  ،5در   فرآيند اون اليه نازك قير، تغيير جرم اوليه (درصد)

  

  60- 70با درجه نفوذ  ريق يبرا جيرا يها شيآزما جينتا .4جدول 

 روش استاندارد آزمايش

نتيجه 

 آزمايش 

حدود مشخصات 

 60- 70قير 

  حداكثر  حداقل

      C° 25  ASTM D70 016/1در   قير وزن مخصوص

  ASTM D5  65  60  70  ثانيه 5گرم ،  C° 25  ،100در   ميليمتر) 1/0قير ( درجه نفوذ

    ASTM D92  306  232    نقطه اشتعال قير، ظرف روباز كليولند (درجه سانتيگراد)

    ASTM D113  < 100  100  متر بر دقيقه سانتي C° 25 ، 5در   كشش پذيري قير (سانتيمتر)

  ASTM D36  8/50  49  56  در آب مقطر  نقطه نرمي قير (درجه سانتيگراد)

    ASTM D2042  8/99  99  كلرواتيلن در تري  حالليت قير (درصد)

      C° 120  ASTM D2170  832در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

      C° 135  ASTM D2170  354در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

      C° 160  ASTM D2170  118در   كندرواني كينماتيك (سانتي استوكس)

  ASTM D1754  0/0    8/0  ساعت C° 163  ،5در   (درصد) فرآيند اون اليه نازك قير، تغيير جرم اوليه
  

  نئوپرن -3- 2
الستيك است كه در اين  نئوپرن يك پليمر مصنوعي شبه    

پژوهش براي ايجاد شرايطي مشابه با بستر روسازي و به 
عنوان اساس الستيكي استفاده شده است. ضخامت هر اليه 

متر است.  ميلي 6نئوپرن استفاده شده در پژوهش جاري برابر 
ذ استاندارد نفوش يمورد استفاده، در آزما نئوپرن شور يسخت

الزم به ذكر است براي  .تعيين گرديد 70برابر  A سوزن نوع
از  يكيالستي مرهاياز مصالح شامل پل يبعض يسخت نييتع

نفوذ  شي. آزماشود ياستاندارد نفوذ سوزن استفاده م شيآزما
از  يشور داراي انواع مختلف يسخت نييسوزن به منظور تع

سوزن نفوذ كننده و   كه در هندسه است Dو A  نوع جمله
 شياز استانداردهاي آزما يكي تفاوت دارند يمقدار بار اعمال

جهت  ت.اس  ASTM D2240 شور يسخت رييگ اندازه
توان از روابط ارائه شده  تبديل سختي شور به مدول يانگ مي

نشان دهنده يكي از  1در اين خصوص استفاده كرد، رابطه 
الزم به ذكر است در  .)Gent, 1958(باشد  اين روابط مي

هاي پيشين نيز از مواد الستيكي مشابه با مدول تقريبا  پژوهش
 برابر به عنوان اساس الستيكي استفاده گرديده است

)Khodaii, Fallah, & Nejad, 2009; Prieto, 
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Gallego, & Perez, 2007; Sanders, Brown, & Thom, 1999( 
  

)1(  � � 	
0.0981	56 � 7.62336����

0.137505	254 � 2.54����
 

  E ،مدول يانگ :MPa 

  Sسختي شور :  
  

  زده شد. نيتخم MPa  5/5پژوهش برابر  نيمدول نئوپرن مورد استفاده در ا 1با توجه به رابطه 
  

  الياف -4- 2
در  ريق زشير ايجدا شدن و  دهياز پد يريبه منظور جلوگ   

 افيدانه از ال درشت كيآسفالت متخلخل و آسفالت ماست
  .ديپژوهش استفاده گرد نيدر ا TOPCEL يسلولوز

  

  ساخت نمونه -3
  هاي آسفاتي مخلوط -1- 3
در اين  ازيمورد ن ي آزمايشگاهيها جهت ساخت نمونه  

كه  ديگرد هيته يمخلوط آسفالت 4در مجموع  پژوهش،
  :است زيرمشخصات آن به شرح 

مخلوط آسفالتي در اليه فوقاني (شبيه ساز اليه روكش):  
درصد قير  5/4بندي توپر و با  اين مخلوط آسفالتي با يك دانه

   ساخته شد. 40- 50با درجه نفوذ 
آسفالت متخلخل: از اين مخلوط آسفالتي به عنوان يكي 

اليه جاذب تنش مورد استفاده در اين پژوهش  از دو نوع ميان
درصد قير با درجه  6. اين مخلوط آسفالتي با استفاده گرديد

درصد وزني كل مخلوط، الياف  3/0و همچنين  60- 70نفوذ 
  سلولزي جهت جلوگيري از پديده ريزش قير، ساخته شد.

اليه جاذب  دانه: نوع ديگر ميان آسفالت ماستيك درشت
 2/6باشد كه با  تنش استفاده شده در پژوهش جاري مي

درصد وزني  3/0و همچنين  60- 70وذ درصد قير با درجه نف
مخلوط آسفالتي در  كل مخلوط، الياف سلولزي ساخته شد.

ساز روسازي مستهلك شده قديمي):  اليه زيرين (شبيه
مشخصات اين مخلوط آسفالتي همانند مخلوط آسفالتي در 

باشد با اين تفاوت كه اين مخلوط آسفالتي  اليه فوقاني مي
تحت پير شدگي  AASHTO R30طبق استاندارد 

  بلندمدت قرار گرفته است.
  
  

  هاي آسفالتي بندي مخلوط دانه -3- 2
ساز روسازي قديمي  و اليه شبيه بندي اليه روكش دانه  

جدول  4بندي شماره  كامال مشابه هستند و در محدوده دانه
بندي آسفالت متخلخل در  قرار دارند. دانه 234نشريه  1- 9

و  384-1نشريه  2- 1جدول  1بندي شماره  محدوده دانه
بندي  دانه در محدوده دانه بندي آسفالت ماستيك درشت دانه

 5/12 يبا حداكثر اندازه اسم 234 هينشر 13-3جدول 
استفاده شده  يها مخلوط يبند . نمودار دانهباشد يم متر يليم

 نشان داده شده است. 1در شكل  يدر پژوهش جار

  

  

  هاي آسفالتي بندي مخلوط دانه .1شكل 
  

ده
 ش

رد
د 

ص
در

 

متر) ها (ميلي دانه اندازه   

 

دانه آسفالت ماستيك درشت  

روسازي قديمي آسفالت رويه و  

 آسفالت متخلخل
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  هاي آزمايشگاهي ساخت نمونه -3- 3
هاي مورد آزمايش در دو و سه اليه كه به ترتيب  نمونه   

اليه جاذب تنش بودند، ساخته شدند.  فاقد و داراي ميان
ترين  هاي آزمايش، ابتدا براي پايين سازي نمونه جهت آماده

اي آسفالتي با  هاي استوانه اليه (روسازي قديمي)، نمونه
دارد استفاده از دستگاه تراكم چرخشي بر اساس روش استان

ASTM D6925 هاي به دست  متراكم و ساخته شد. نمونه
سازي ترك در روسازي  آمده به منظور ايجاد درز جهت شبيه

قديمي، به صورت قطري برش داده شدند. عرض ترك ايجاد 
هاي سعي و خطا و با  شده در اليه زيرين با استفاده از آزمون

 3ها،  در نظر گرفتن شرايط رشد ترك و زمان شكست نمونه
ر نظر گرفته شد و همانطور كه ذكر شد اين اليه به متر د ميلي

تحت عمل پيرشدگي  AASHTO R30روش استاندارد 
بلند مدت قرار گرفت. قابل ذكر است جهت تقارن و يكسان 

ها، و هچنين عدم نفوذ مصالح اليه  بودن شكل ترك در نمونه

باالتر به درون ترك در هنگام ساخت، قبل از اجراي 
يي، يك جداكننده كه با استفاده از برش ليزري باال  (ها)ي اليه

در ابعاد ترك بريده شده بود در محل ترك قرار داده شد 
الف). در ادامه با توجه به وجود يا عدم وجود  3(شكل 

ها در دو يا سه  ها، نمونه اليه جاذب تنش و ضخامت آن ميان
مرحله با استفاده از دستگاه تراكم چرخشي ساخته و متراكم 

اليه جاذب تنش بودند  هاي دو اليه كه فاقد ميان د. نمونهشدن
ترتيب  2به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شدند. شكل 

 دهد. هاي مورد آزمايش را نشان مي ها در نمونه قرارگيري اليه

ها، جداكننده از  پس از تكميل ساخت و سرد شدن نمونه
 هيناح ب). در نهايت 3محل ترك خارج گرديد (شكل 

 د،ينازك رنگ سف ي هيال كي لهيمجاور ترك به وس
رشد ترك در طول مدت  شيتا امكان پا شد، يزيآم رنگ
  وجود داشته باشد. شيآزما

  

  

  اليه جاذب تنش و يك نمونه شاهد نمونه داراي ميان .2شكل 

  

  ساخت نمونه لي(الف)استفاده از جداكننده در محل ترك (ب) خارج كردن آن پس از تكم .3شكل 

 

 

مترميلي 150  

 در دو ضخامت

 در دو ضخامت
 در دو ضخامت

مترميلي 3  

 اليه روكش
 اليه روكش

اليه جاذب تنشميان  

 روسازي قديمي روسازي قديمي

مترميلي 150  

مترميلي 3  

مترميلي 30 مترميلي 30  

 (ب) (الف)

 جدا كننده
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ها به همراه نام اختصار تركيب نمونه .5جدول   

  نام اختصار  ها تركيب نمونه

 O40  متر رويه (نمونه شاهد) ميلي 40

 SMA20-O20  متر رويه ميلي 20دانه) به همراه  اليه جاذب تنش (آسفالت ماستيك درشت متر ميان ميلي 20

 OGFC20-O20  متر رويه ميلي 20اليه جاذب تنش (آسفالت متخلخل) به همراه  متر ميان ميلي 20

 O50  (نمونه شاهد) هيرو متر يليم 50

 SMA20-O30  متر رويه ميلي 30دانه) به همراه  اليه جاذب تنش (آسفالت ماستيك درشت متر ميان ميلي 20

 OGFC20-O30  متر رويه ميلي 30اليه جاذب تنش (آسفالت متخلخل) به همراه  ميانمتر  ميلي 20

 SMA30-O20  متر رويه ميلي 20دانه) به همراه  اليه جاذب تنش (آسفالت ماستيك درشت متر ميان ميلي 30

 OGFC30-O20  هيرو متر يليم 20) به همراه متخلخلجاذب تنش (آسفالت  هيال انيم متر يليم 30

  

در ساز روسازي قديمي  به عنوان شبيه نيريز هيضخامت ال   
در نظر گرفته شد.  متر يليم 30ها ثابت و برابر با  تمام نمونه

و روكش جاذب تنش و  يها هيال انيم يها باتوجه به ضخامت
ها در  جاذب تنش، نمونه هيال انيوجود دو نوع م نيهمچن

مختلف ساخته شدند كه شرح آن  بيمجموع با هشت ترك
آمده است. از  5در جدول  ياختصار نام تصاصاخ به همراه
دو نمونه ساخته شد و  ناًيع شيهر آزما يو برا بيهر ترك

ها  قرائت نيانگيارائه شده م جيقرار گرفت، نتا شيمورد آزما
به مدت  شيها قبل از انجام آزما نمونه نيهستند. همچن

 شيدما با آزما  مشخص و هم يساعت در مكان 5حداقل 
  ند.مورد نظر قرار گرفت

  

   شيروش آزما  -4
  يمدول برجهندگ شيآزما -1- 4

به صورت جداگانه  يمخلوط آسفالت 4ابتدا از هر    
به  متر يسانت 6و  10 ب،يبا قطر و ارتفاع به ترت ييها نمونه

 ASTM D6925مطابق استاندارد  يروش تراكم چرخش
درجه  20 يدر دما شيآزما نيا ساخته و متراكم شدند.

 ASTM D4123و بر اساس روش استاندارد  گراد يسانت
از شكل  شيآزما نيدر ا انجام شد. مطابق استاندارد،

 كليهرتز، س كيبا فركانس  ينوسيس مهين يبارگذار
و مدت  ه،يثان 1/0مدت زمان اعمال بار  ه،يثان كي يبارگذار

استفاده  35/0پواسون  بيو ضر هيثان 9/0زمان استراحت 
  .ديگرد

  
  
  

  آزمايش بررسي رشد ترك انعكاسي -4- 2
 ،گذشته نشان داد كه اكثر پژوهشگران قاتيمرور تحق   

 يها شكست آسفالت را در مود زميمرتبط با مكان قاتيتحق
 ي اند و بررس انجام داده IIو  I يها مود بيترك ايو  Iخالص 

 نيهمچن IIIو  IIخالص  يشكست در مودها زميمكان 
 كمتر مورد توجه قرار گرفته است IIIو  I يمودها بيترك

)Aliha, Bahmani, & Akhondi, 2016(  در پژوهش
 I يمودها بيكه ترك است دهياستفاده گرد يشيحاضر از آزما

نمايد. به   يمدل م انعكاسي شكست را در رشد ترك IIIو 
ايش طبق شرايط توضيح داده هاي مورد آزم اين منظور نمونه

شده در قبل ساخته شد و بر روي يك فيكسچر كه در فاصله 
تعداد اليه نئوپرن قرار داشت، گذاشته شد.  3ما بين آن 

 نييبه نحوي تعخطا  و يسع هاي ا آزمايشنئوپرن ب هاي هيال
 كليها در تعداد س ترك خوردن نمونه طيشده است كه شرا

و زمان  شيلحاظ توان دستگاه آزمااعمال، از  بارگذاري قابل
شرايط بارگذاري در آزمايش به نحوي  فراهم شود. ش،يآزما

 α هيو با زاو ينمونه و به صورت نوار يبار از باالاست كه 
 ،α هيزاو نيي. با تعگردد ينسبت به ترك بر نمونه اعمال م

كه  ي. زمانباشدميكنترل قابل شكست  يمودها تيوضع
نظر گرفته شود نمونه به علت تقارن و ، صفر در α هيزاو
خالص قرار  Iتحت شكست در مود  ،يبارگذار طيشرا

 شود يبزرگتر از صفر م α هيكه زاو يخواهد گرفت. زمان
. يردپذ يصورت م IIIو  I يمودها بيآنگاه شكست در ترك

 20 در پژوهش جاري راستاي نوار بارگذاري با زاويه
اي نسبت به راستاي ترك تنظيم گرديد كه باعث  درجه

صورت  IIIو  Iگردد، رشد ترك در تركيب مودهاي  مي
پذيرد. جهت تعيين مقدار نيروي اعمالي، به صورت آزمون 

كيلونيوتن بر نمونه اعمال شد. با توجه  6تا  1هاي  خطا نيرو
ها، و هدف اصلي اين پژوهش كه  به زمان شكست نمونه

اليه جاذب تنش در سطح باالي تنش  عملكرد ميان بررسي
كيلونيوتن انتخاب  6ها  باشد، نيروي اعمالي به نمونه مي

گرديد. مشخصات آزمايش بررسي رشد ترك انعكاسي در 
نشان دهنده نماي شماتيك از  4شكل  آمده است. 6جدول 

ترك به  دنيرس ش،يآزما انيشرط پا باشد. اين آزمايش مي
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 يبارگذار يها كليدر نظر گرفته شد و تعداد س هيسطح رو
ترك به  دنيو رس يآسفالت ي(ها)هيكامل ال يخوردگ تا ترك

 شي. جهت پاديثبت گرد شيآزما جيبه عنوان نتا هيسطح رو
 انهيمتصل به را نيدورب كياز  ش،يآزما جيو برداشت نتا
منظم استفاده  يدر فواصل زمان ونهاز نم يبردار جهت عكس

در . باشد يقابل مشاهده م شياز آزما يينما 5شكل شد. در 
شرايط آزمايش با يك روسازي واقعي مقايسه  6شكل 

ترك و روند گسترش  7گرديده است. همچنين در شكل 
  است.شده نشان داده  رارسيدن آن به سطح رويه 

  

  يرشد ترك انعكاس يبررس شيمشخصات آزما .6جدول 

  )KNميزان نيرو (  )Hzفركانس (  )sزمان بارگذاري (  )sزمان استراحت ( )�دما (

20 0,2 0,2 2,5 6 

                  

    
  IIIو  I يمودها بيتحت شكست در ترك يرشد ترك انعكاس يبررس شياز آزما كيشمات يينما .4شكل   

  

  

  نمايي از آزمايش بررسي رشد ترك انعكاسي .5شكل 

  

 ترك

 ترك

اليه 3يا  2نمونه آزمايشگاهي   

P = 6Kn 

فضاي 

 بارگذاري

α = 20° 

متر ميلي 120 متر ميلي 15   

  متر ميلي 18

متر ميلي 15  

 ترك

بارگذاري 

 نواري

 دوربين

 نئوپرن

نمونه 

 آزمايشگاهي

 فيكسچر
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  مقايسه شرايط آزمايش با يك روسازي واقعي .6شكل 

  

  
  روند گسترش ترك و رسيدن آن به سطح رويه .7شكل 

  آزمايش خزش ديناميكي -4- 3

هاي آسفالتي بر اساس  آزمايش خزش ديناميكي نمونه   

و مطابق مشخصات  BS EN12697-25روش استاندارد 

انجام پذيرفت. همچنين قبل از اعمال  7ذكر شده در جدول 

 10هاي آزمايش، تنش پيش بارگذاري به ميزان  سيكل

ثانيه بر نمونه اعمال شد. شرط  600كيلوپاسكال به مدت 

درصد  6پايان آزمايش، رسيدن به مرحله گسيختگي معادل 

نمونه در حين آزمايش خزش  8كرنش لحاظ شد. شكل 

نشان دهنده دو  9همچنين شكل دهد.  ديناميكي را نشان مي

  نمونه پس از آزمايش خزش ديناميكي است.

  

  مشخصات آزمايش خزش ديناميكي .7جدول 

  )KPaسطح تنش (  )Hzفركانس ( )sزمان بارگذاري ( )sزمان استراحت (  )�دما (

55  1 1 5/0 300 

  

  

آسفالتيروكش   

اليه جاذب تنشميان  

روسازي مستهلك 

ساز اساس نئوپرن (شبيه

 ترك

} 

رسيدن ترك به سطح 
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  نمايي از آزمايش خزش ديناميكي .8شكل 

  

  
  هاي آسفالتي پس از آزمايش خزش ديناميكي نمونه .9شكل 

  

  ها تجزيه و تحليل داده -5

  آزمايش مدول برجهندگي-5- 1

مخلوط آسفالتي  4آزمايش مدول برجهندگي براي هر    

مورد استفاده در اين پژوهش به صورت جداگانه انجام 

گرديد. هر نمونه در دو جهت مورد آزمايش قرار 

و نتيجه نهايي به صورت ميانگين نتايج در  .گرفت

  ارائه شده است. 8جدول 

  

  هاي آسفالتي نتايج آزمايش مدول برجهندگي مخلوط .8جدول  

  مدول برجهندگي (مگاپاسگال)  مشخصه مخلوط آسفالتي

  آسفالت رويه
6164  

6081  
5997  

 دانه آسفالت ماستيك درشت
2715  

2611  
2506  

  آسفالت متخلخل
2016  

1996  
1975  

  ساز روسازي قديمي آسفالت شبيه
7662  

7581  
7499  
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  آزمايش بررسي رشد ترك انعكاسي -5- 2
اليه جاذب تنش و  هاي داراي ميان مقايسه نتايج بين نمونه    

شاهد نشان داد كه وجود ميان اليه جاذب تنش هاي  نمونه
تواند به دليل  شود. اين مي منجر به بهبود در عمر خستگي نمي

ها در زمان  انتخاب سطح تنش باال كه منجر به شكست نمونه
هاي  شود، باشد. الزم به ذكر است مرور پژوهش پايين مي

هاي جاذب تنش در  اليه داد كه عملكرد ميان گذشته نشان 
 ,.Ogundipe et al( باشد تر بسيار بهتر مي روهاي پايينني

هاي اعمالي جهت رسيدن  تعداد سيكل 10شكل  )2013
 دهد. هاي مختلف را نشان مي ترك به سطح رويه در نمونه

اليه جاذب تنش  همچنين نتايج حاكي از آن بود كه ميان
اليه جاذب  ساخته شده با آسفالت متخلخل نسبت به ميان
دانه داراي  تنش ساخته شده با آسفالت ماستيك درشت

  باشد.انداختن ترك انعكاسي ميعملكرد بهتري در به تاخير 
  
اليه جاذب تنش در رشد ترك  تاثير ضخامت ميان - 1- 2- 5

  انعكاسي
هاي جاذب تنش،  اليه جهت بررسي تاثير ضخامت ميان  

هايي  اليه جاذب تنش، با رويه نتايج دو ضخامت متفاوت ميان

هاي شاهد  كه ضخامت مشابه داشتند، با تقسيم به نتايج نمونه
ودشان نرمال شدند. نتايج نشان داد كه عملكرد مربوط به خ

متر نسبت به  ميلي 20اليه جاذب تنش در ضخامت  ميان
باشد و اين متر  بهتر مي ميلي 30عملكرد آن در ضخامت 

اليه با مدول  تواند به دليل افزايش ضخامت ميان مي
برجهندگي پايين باشد كه منجر به افزايش خمش و گسترش 

 ).11ل گردد ( شك ترك مي

  
روكش در رشد ترك  هيضخامت ال ريتاث -2- 2- 5

  يانعكاس
اليه  در عملكرد ميان روكشجهت بررسي تاثير ضخامت    

جاذب تنش، نتايج دو ضخامت متفاوت روكش، كه داراي 
هاي جاذب تنش با ضخامت مشابه بودند، با تقسيم  اليه ميان

هاي شاهد مربوط به خودشان نرمال شدند.  بر نتايج نمونه
اليه جاذب تنش در ضخامت  نتايج نشان داد كه عملكرد ميان

رد آن با ضخامت روكش متر نسبت به عملك ميلي 20روكش 
  ).12متر بهتر مي باشد (شكل  ميلي 30

  

  
  هاي اعمال شده جهت رسيدن ترك به سطح رويه تعداد سيكل .10شكل 

  
  اليه جاذب تنش در عملكرد آن در آزمايش رشد ترك انعكاسي تاثير ضخامت ميان .11شكل

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ل
ك
سي

نمونه

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

O40         O50 OGFC20-O20  OGFC30-O20 SMA20-O20    SMA30-O20

ده
 ش

ال
رم

ج ن
تاي

ن

نمونه



1400، بهار66فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره اول، شماره     

 

176 

 

 

 هاي جاذب تنش در آزمايش رشد ترك انعكاسي اليه تاثير ضخامت روكش در عملكرد ميان .12شكل 

 

آزمايش خزش ديناميكي -3- 5

اليه جاذب تنش و  هاي داراي ميان مقايسه نتايج بين نمونه   

هاي شاهد نشان داد كه وجود ميان اليه جاذب تنش  نمونه

گردد كه اين احتماال به دليل  ها مي منجر به افزايش تغييرشكل

اليه با مدول برجهندگي پايين و يا چسبندگي  وجود ميان

چنين نتايج اليه جاذب تنش و رويه است. هم ضعيف بين ميان

هاي داراي  ها در نمونه حاكي از آن بود كه تغيير شكل

اليه جاذب تنش ساخته شده با آسفالت ماستيك  ميان

اليه جاذب تنش  هاي داراي ميان دانه كمتر از نمونه درشت

تعداد  13شكل باشد.  ساخته شده با آسفالت متخلخل مي

ن هاي اعمالي در آزمايش خزش ديناميكي جهت رسيد سيكل

  باشد. درصد كرنش مي 6به مرحله گسيختگي معادل 

  

اليه جاذب تنش در آزمايش  تاثير ضخامت ميان - 1- 3- 5

  خزش ديناميكي

در اين آزمايش نيز جهت بررسي تاثير ضخامت   

هاي جاذب تنش بر تغيير شكل، نتايج دو ضخامت  اليه ميان

هايي كه ضخامت  اليه جاذب تنش، با رويه متفاوت ميان

هاي شاهد مربوط به  مشابه داشتند، با تقسيم بر نتايج نمونه

خودشان نرمال شدند. نتايج نشان داد كه تعداد سيكل مورد 

هاي داراي  هت رسيدن به مرحله گسيختگي در نمونهنياز ج

متر نسبت به  ميلي 20اليه جاذب تنش با ضخامت  ميان

 30اليه جاذب تنش با ضخامت  هاي داراي ميان نمونه

  ).14متر كمي بيشتر است ( شكل  ميلي
  

تاثير ضخامت روكش در آزمايش خزش  - 2- 3- 5

  ديناميكي

، آزمايش خزشروكش در جهت بررسي تاثير ضخامت    

همانند قبل نتايج دو ضخامت متفاوت روكش، كه داراي 

هاي جاذب تنش با ضخامت مشابه بودند، با تقسيم  اليه ميان

هاي شاهد مربوط به خودشان نرمال شدند.  بر نتايج نمونه

نتايج نشان داد كه تعداد سيكل مورد نياز جهت رسيدن به 

خته شده با اليه جاذب تنش سا مرحله گسيختگي در ميان

متر  ميلي 20دانه در ضخامت روكش  آسفالت ماستيك درشت

متر بيشتر است. در حالي  ميلي 30نسبت به ضخامت روكش 

كه تعداد سيكل مورد نياز جهت رسيدن به مرحله گسيختگي 

در ميان اليه جاذب تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل با 

 30متر نسبت به ضخامت روكش  ميلي 20ضخامت روكش 

  ).15متر كمتر است (شكل  ميلي
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  به مرحله گسيختگي دنياعمال شده جهت رس يها كليتعداد س .13شكل 

  
  اليه جاذب تنش در عملكرد آن در آزمايش خزش تاثير ضخامت ميان .14شكل 

  

  هاي جاذب تنش در آزمايش خزش اليه تاثير ضخامت روكش در عملكرد ميان .15شكل 

  گيرينتيجه -6

 جيپژوهش نتا نيانجام گرفته در ا يهاشيمطابق با ازما     
  :ديحاصل گرد ريز
  زانيبا م ،يرشد ترك انعكاس يبررس شيبا توجه به آزما-

جاذب تنش  يها هيال اني، استفاده از مكيلونيوتن 6ي بارگذار
 .ديگرد يموجب كاهش عمر خستگ

هاي جاذب تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل  اليه ميان
هاي انعكاسي نسبت  عملكرد بهتري در به تاخير انداختن ترك

ها جاذب تنش ساخته شده با آسفالت ماستيك  اليه به ميان
 دانه داشتند. درشت

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

كل
سي

نمونه

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

O40          O50 SMA20-O20  SMA30-O20 OGFC20-O20  OGFC30-O20

ده
 ش

ال
رم

ج ن
تاي

ن

نمونه

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

O40           O50 SMA20-O20  SMA20-O30 OGFC20-O20  OGFC20-O30

ده
 ش

ال
رم

ج ن
تاي

ن

نمونه



1400، بهار66فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره اول، شماره     

 

178 

 

مشخص  يرشد ترك انعكاس يبررس شيبا توجه به آزما-
  جاذب تنش در ضخامت كمتر  يها هيال انيشد، م

 داشتند. ي) عملكرد بهترمتر يليم 20(

كه  ديمشخص گرد يرشد ترك انعكاس يبررس شيآزما در-
جاذب تنش موثر  يها هيال انيضخامت روكش در عملكرد م

جاذب تنش با ضخامت مشابه با  يها هيال انياست و م
 داشتند. ي) عملكرد بهترمتر يليم 20ضخامت روكش كمتر (

مشخص شد  ،يكيناميخزش د شيآزما جيتوجه به نتا با-
 رييتغ شيجاذب تنش موجب افزا يها هيال انياستفاده از م

با  هيال انيوجود م لياحتماال به دل نيو ا گردد يها م شكل
 هيال انيم نيب فيضع يچسبندگ ايكمتر و  يمدول برجهندگ

 .باشد يم هيجاذب تنش و رو

از آن بود كه  يحاك يكيناميخزش د شيآزما جينتا-
 كيجاذب تنش ساخته شده با آسفالت ماست يها هيال انيم

 يها هيال انينسبت به م يكمتر يها شكل رييدانه تغ درشت
 جاذب تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل دارند.

نرمال شده  جيو با توجه به نتا يكيناميش دخز شيآزما در-
جاذب تنش با ضخامت روكش  يها هيال انيمشخص شد، م

 يها شكل ريي) تغمتر يليم 20مشابه، در ضخامت كمتر (
 داشتند. يكمتر

نشان داد،  يكيناميخزش د شينرمال شده در آزما جينتا-
 كيتنش ساخته شده با آسفالت ماست جاذب هيال انيم

  دانه در ضخامت مشابه و با ضخامت روكش كمتر  درشت
 داشت. ي) عملكرد بهترمتر يليم 20(

نشان داد،  يكيناميخزش د شينرمال شده در آزما جينتا-
تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل در  جاذب هيال انيم

) متر يليم 30( شتريضخامت مشابه و با ضخامت روكش ب
 داشت. يعملكرد بهتر
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ABSTRACT 

Overlaying the old pavement with new surfacing material is one of the commonly used 

methods for rehabilitating deteriorated pavements. The existing cracks in the old pavement 

propagate through the newly laid overlay and reach the free surface in due course of time. 

This phenomenon is referred to as reflection cracking. In general, using of stress absorbing 

membrane interlayer (SAMI) is one of the methods to control reflective ceacking. The 

main aim of this study is the evaluation of performance of SAMI in high stress level. The 

SAMIs in this study made by porous asphalt and Stone Mastic Asphalt (SMA) and paved 

between the old asphalt pavement and new surfacing layer. To do so, first test specimens 

made up of 2 and 3 layers which respectively were without and with SAMI. Afterwards to 

investigate the performance of SAMIs, dynamic creep test and specific fracture test by new 

geometry carried out. The fracture test able to simulate/model reflective growth in mixed 

modes I/III of fracture mechanism. The findings of study indicated that using this type of 

SAMIs reduce the fatigue life and cannot able to retard reflective cracking. Also, using 

SAMIs result in deformation increase. 
 

Keywords: SAMI, Reflective Cracking, Fracture Mechanism, Creep 

 


