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چکيده
در اين تحقیق خصوصیات عملکردی مخلوطهای آسفالتي ساخته شده با كف قیر ،مورد بررسي و آنالیز قرار گرفت .در
اين تحقیق ،با انجام آزمايشهای الزم برروی  90نمونه ساخته شده ،تأثیر میزان درصد قیر ،نوع و میزان تراكم ،دما و نوع
عمل آوری برروی مدول برجهندگي و دانسیته نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت .از تراكم مارشال و تراكم ژيراتوری
جهت ساخت نمونههای آزمايشگاهي استفاده شد .با توجه به نتايج بدست آمده ،مقادير مدول برجهندگي نمونههای
متراكم شده با تراكم مارشال بیشتر از مقادير مربوط به تراكم ژيراتوری بود .همچنین میزان قیر بهینه نمونه های
متراكم شده با تراكم مارشال متناظر با بیشینه دانسیته آنان بدست آمد .در بررسي تأثیر درصد قیر ،مشاهده شد كه
حساسیت نمونه های متراكم شده با تراكم ژيراتوری نسبت به تغییرات درصد قیر ،كمتر از نمونههای متراكم شده با
تراكم مارشال است .همچنین در نمونههای عمل آوری نشده ،مدول برجهندگي نمونههای متراكم شده بوسیله روشهای
تراكمي كه انرژی بیشتری اعمال مي كنند ( 75ضربه مارشال و ژيراتوری) كمتر از نمونه های متراكم شده توسط تراكم
مارشال با  50ضربه بود .از طرف ديگر در نمونه های خشک عمل آوری شده ،اگرچه نمونههای متراكم شده با
ژيراتوری نسبت به تراكم مارشال ،وزن مخصوص باالتری داشتند ،اما مشاهده شد كه نمونههای متراكم شده توسط
تراكم مارشال ،مقادير مدول برجهندگي باالتری در مقايسه با تراكم ژيراتوری از خود نشان دادند .به عالوه در نمونه
های عمل آوری اشباع مشاهده شد كه نمونههای متراكم شده با تراكم ژيراتوری در درصد قیر باالتر مدول برجهندگي
بیشتری از خود نشان دادند .درنهايت بعلت درصد قیر نسبتاً كم مخلوطهای آسفالتي ساخته شده با كف قیر ،تغییرات دما
در مقايسه با مخلوطهای آسفالتي گرم ،تأثیر كمتری بر روی مدول برجهندگي آنان گذاشت.

واژههاي کليدي :بازیافت سرد در جا ،کف قیر ،مدول برجهندگی ،عمل آوری

 -1مقدمه
طی  20سال گذشته ،رشد بیسابقهای در امور زیر بنائی در

کاهش اعتبارات موجود برای انجام این گونه عملیات ،سازمان

کشور اتفاق افتاده است و به عنوان بخشی از آن به احداث

های دولتی را بر آن داشته تا در جستجوی روش هایی باشند که

صدها کیلومتر راه جدید جهت تسهیل تردد ترافیك رو به رشد،

از نظر هزینه ،مقرون به صرفه تر بوده و همچنین توجیه

میتوان اشاره کرد که بخش عمدهای از این راهها ،امروزه به

اقتصادی داشته باشد .از اینرو انتخاب روشهای بازیافت به عنوان

پایان عمر طراحی خود نزدیك میشوند .از طرفی رشد قابل

یك گزینه مورد توجه فرار گرفته است .تكنیك بازیافت سرد

توجه تكنولوژی بازیابی آسفالت طی سال های اخیر از یك سو

درجا ،(CIR) 1گزینهای جدید و پرمزیت برای احیا و نوسازی

و افزایش هزینههای ساخت ،بهسازی و نگهداری راهها و

راههاست .در این روش ،از ماشین آالت مخصوصی جهت

مزایای استفاده از کف قیر بطور خالصه عبارتند از:

تراشیدن الیههای روسازی موجود که دچار خرابیهای شدید
شدهاند و تزریق مواد تثبیت کننده مانند آهك ،سیمان ،امولسیون

-

افزایش در مقاومت مصالح

قیر و یا کف قیر ،جهت بهبود مشخصات سازهای مصالح

-

دوره کوتاه مدت اجرا

تراشیده شده استفاده میشود .قیر موجود در الیه روسازی

-

هزینه کمتر در مقایسه با ساخت مجدد و یا سایر روشهای

قدیمی ،منبع باارزشی میباشد .عواملی مانند اکسیداسیون ممكن
است باعث از بین رفتن برخی از خصوصیات اولیه فیر گردد

بهسازی
-

تمت هنگامی که این قیر با قیر جدیدی مخلوط شود ،می توان
آن را به عنوان یك ماده چسبنده موثر ،مجدداً مورد استفاده قرار

قابلیت قرارگیری تحت ترافیك بالفاصله پس از اتمام
مراحل ساخت

-

بهبود دوام و مقاومت مصالح در برابر نفوذ رطوبت.

داد .استفاده مجدد از قیر قدیمی موجود در الیه آسفالتی

اما از طرف دیگر باید توجه داشت که این روش ،به مصالح

میتواند میزان قیر جدید مورد نیاز برای بازسازی روسازی را

روسازی با دانهبندی مناسب ،ابزار و ماشین آالت مخصوص و

کاهش دهد.

مجری کارآزموده و متخصص نیاز دارد.

بازیافت سرد در جا ) (CIRبه عنوان یك تكنیك نوسازی
روسازی است که در آن روسازی موجود در محل مورد استفاده
مجدد قرار میگیرد .مصالح روسازی بدون استفاده از گرما در
محل مخلوط میشوند .مصالح خرده آسفالتی ) (RAPبا

 -2پيشينه تحقيق

استفاده از خرد کردن و تراشیدن روسسازی موجود به دست

پس از ابداع اولین سیستم تولید کف قیر در سال 1928

می آیند .استفاده از فناوری بازیافت سرد درجا سبب حذف

توسط  August Jacobiآلمانی ،کاربرد کف قیر به عنوان یك

شیارهای چرخ موجود ،از بین بردن چاله ها ،ترک های طولی و

ماده چسباننده مصالح سنگی و خاک (تثبیت خاک) در سال

عرضی و انعكاسی و همچنین برگرداندن مشخصات مطلوب

 1956برای اولین بار توسط  Ladis H.Csanyiاستاد مرکز

روسازی قدیمی می گردد .بعضی از دالیل عمده و اصلی برای

تحقیقات دانشگاه ایالتی ایووا ( )Iowaمعرفی شد و از آن تاریخ

افزایش استفاده از بازیافت سرد در جا) ،(CIRافزایش کمبود

تاکنون این فنآوری در کشورهای بسیاری مورد بهرهبرداری

نیاز به مصالح شن و ماسه ،صرفه جویی در هزینه ،حداقل

قرار گرفته است)Csanyi, 1957( .

اختالل در ترافیك ،توانایی حفظ خصوصیات عملكردی

در سال  1967شرکت نفتی موبیل اویل استرالیا ( Mobil

مخلوط ،کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش یك

 )oil Australiaکه حق امتیاز  Csanyiرا به دست آورده بود،

نگرانی رو به رشد برای تخلیه ذخایر نفتی می باشد.

تغییرات و اصالحاتی در روش تولید کف قیر به وجود آورد و

;)Kavussi and Modarres, 2010; Kim and Lee, 2012

در این روش در یك سیستم تحت فشار ،به جای بخار آب از

Kavussi and Modarres, 2010; Wood, White and
Nelson, 1988; Kandhal, 1984; Asphalt Recycling and

تزریق آب سرد به درون جریان قیر داغ در یك محفظه انبساط

Reclaiming Association, 1992; Design, 1992(.

استفاده شد .اما انحصاری شدن این روش توسط موبیل اویل و

کف قیر 2یا قیر منبسط شده ،3مخلوطی از آب و قیر داغ
است .هنگامی که آب سرد ( )15-25°cبا افشانه مخصوصی
به قیر داغ ( )160-200°cتزریق می شود ،کف قیر بوجود
میآید و باعث انبساط مخلوط حاصل تا بیش از  10برابر حجم
اولیه خود میشود .زمانیكه آب تزریق میشود و با قیر داغ
تماس پیدا میکند به بخار تبدیل شده و در هزاران حباب ریز

عدم وجود یك استاندارد مشخص برای مخلوطهای کفقیری،
باعث محدود شدن کاربرد این روش گردید .پس از به پایان
رسیدن امتیاز موبیل اویل در تولید کفقیر ،تالشهای
سختکوشانه محققین به خصوص در آفریقای جنوبی ،باعث
ارائه طرحهای بسیار موفق از این تكنیك تثبیت شدKendal ( .

)et al, 1999.

قیر محبوس میشود که این پدیده باعث تغییر موقت

این نوع روش تولید ،بسیار کارآمد و از لحاظ اقتصادی

خصوصیات فیزیكی قیر شده و نتیجه آن کاهش ویسكوزیته قیر

مقرون به صرفه بود و براساس آن سیستمهای تولید کف قیر

است که در نهایت ،قیر را برای اختالط با مصالح (سنگدانهها)

توسط شرکتهایی چون سوتر کانادا و ویرتگن آلمان برای انواع

آماده میسازد (. )Munthen, 1999

ماشینهای تثبیت خاک و مصالح ساخته شد و از سال 1980

بطور وسیع با استقبال گسترده و روزافزون بسیاری از کشورها

حالیكه درصد و پیری مصالح خرده آسفالتی تأثیر قابل

از جمله کانادا ،آلمان ،ایاالت متحده آمریكا ،ژاپن ،برزیل،

توجهی بر روی  CSSندارد .همچنین نتایج نشان داد

آفریقای جنوبی ،مكزیك و استرالیا مواجه شد .امروزه در اروپا

قیرهای با درجه عملكردی باالتر به مخلوطهای کف

به ویژه در نروژ ،انگلیس ،هلند و همچنین کشورهای اروپای

قیری جهت کاهش شیارشدگی کمك می کند (He,

شرقی مثل روسیه یا جمهوریهای بالتیك ،استفاده از کف قیر

& Gui-ping, and Wong, 2007; Nazemi,
)Heidaripanah, 2016
در تحقیقی که توسط  Yanو همكاران انجام شد،

در بازیافت سرد به عنوان یك راهكار مناسب ،بیش از پیش



مورد توجه و پذیرش قرار گرفته و کاربرد این فنآوری در

مقاومت خستگی مخلوط آسفالتی کف قیری و

کشورهایی با شرایط آبوهوایی خشك مثل عربستان ،لیبی،

امولسیونی مورد ارزیابی قرار گرفت .در این تحقیق

ماالوی و نیجریه نیز نتایج موفقیتآمیزی در پی داشته

مقاومت خستگی نمونه ها توسط آزمایش مقاومت

است()Wirtgen Group, 2002

کششی غیر مستقیم و مدول سختی در سه دما و چهار

در ایران نیز ،در سالهای اخیر از روش بازیافت سرد درجا با

سطح تنش مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد با

استفاده از تكنولوژی کفقیر در چند پروژه تثبیت ،بهسازی و

افزایش دما و سطح تنش ،مذول سختی نمونه ها کاهش

اصالح راهها و فرودگاهها استفاده شده است .اولین کاربرد

می یابد .نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم در

تكنولوژی کف قیر در ایران به سال  1377باز میگردد که در

سطوح تنش مختلف نشان داد ،مخلوط های آسفالتی کف

آن بخشی از الیه اساس باند فرودگاه عسلویه با استفاده از کف-

قیری عمر خستگی بیشتری در سطوح تنش پایینتر

قیر ،تثبیت و بخش دیگر بازیافت شد .از دیگر پروژههای اجرا

دارند ،در حالیكه مخلوط های امولسیونی ،عمر خستگی

شده در ایران میتوان به بهسازی بخشی از بزرگراه تهران -قم،
ساخت الیه اساس قیری بزرگراه قشم -درگهان ،بهسازی
بزرگراه بهشت زهرا ،بهسازی محور شاهرود -سبزوار ،تثبیت

بیشتری در سطوح کرنش باالتر دارند(Yan et al,. .
)2010; Yan et al, 2014



در تحقیقی که توسط چیو و همكاران در سال 2002

اساس فرودگاههای اردبیل و همدان ،اشاره کرد .همچنین با

انجام شد ،خصوصیات عملكردی مخلوط آسفالتی سرد

توجه به استقبال مدیران و دستاندرکاران راهسازی کشور از

کف قیری مورد ارزیابی قرار گرفت و با مخلوطهای

این تكنولوژی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،با

بازیافتی گرم مقایسه شد .نتایج نشان داد مدول

همكاری وزارت راه و ترابری ،اقدام به تهیه و انتشار مشخصات

دینامیكی و مقاومت خستگی نمونههای کف قیری به

فنی و اجرائی بازیافت سرد آسفالت (نشریه  )339در سال

خوبی نمونه های بازیافتی گرم میباشد(Chiu, Chui- .

 ،1385نموده است (یوسف دوست.)1386 ،
از جمله تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده برروی

)Te, and Huang, 2002



تأثیر درصدهای کف قیر و مصالح خرده آسفالت ،بر

مخلوطهای آسفالت کف قیر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


روی مدول دینامیكی و خصوصیات شیارشدگی مخلوط

در تحقیقی که توسط هی و همكاران در سال  2007انجام

بازیافت سرد درجا مورد ارزیابی قرار گرفت .مقادیر

شد ،خصوصیات شیارشدگی مخلوط آسفالتی کف قیر

مدول دینامیكی مخلوط های خرده آسفالتی بسته به

حاوی مصالح خرده آسفالت ) (RAPمورد ارزیابی قرار

درصد و منبع کف قیر تغییر می کند .مقادیر عدد روانی

گرفت .در این تحقیق از آزمایش خزش دینامیكی جهت

نمونههای مصالح خرده اسفالتی ریزدانه با قیر سخت

ارزیابی پتانسیل شیارشدگی استفاده شد .سه پارمتر شیب

مقادیر بیش تری را نسبت به مصالح خرده آسفالتی

کرنش خزشی ) ،(creep strain slopeمبدا و شیب

درشت دانه با قیر نرمتر ،از خود نشان داد (Kim et al,

مدول سختی خزشی (Intercept and secant creep

)) stiffness modulus (SCSMجهت ارزیابی نتایج
نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد ،درجه
قیر تأثیر قابل توجهی بر شیب کرنش خزشی دارد .در

در تحقیق دیگری که توسط کیم و همكاران انجام شد،

)2009



در تحقیق دیگری که توسط هی و همكاران انجام شد،
حساسیت رطوبتی و تغییر شكل دائمی مخلوط آسفالتی
گرم و کف قیری مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش



مقاومت کششی غیر مستقیم و خزش دینامیكی مخلوط

مختلف اختالط و تراکم برروی وجوه مختلف رفتار مكانیكی

های کف قیری با مصالح خرده آسفالتی با دو نوع قیر

آن در شرایط مختلف بهرهبرداری محسوس می باشد.

مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز آماری دادهها نشان داد

نتایج پروژه اخیر پژوهشی جهت بررسی آزمایشگاهی

که درجه قیر و درصد مصالح خرده آسفالتی تأثیر

عملكرد الیههای روسازی بازیافت شده با روش بازیافت سرد

بسزایی بر روی مقاومت کششی نمونههای کف قیری

درجا و با استفاده از مادهی تثبیت کننده کف قیر که با همكاری

دارد( He, Gui-Ping, and Wong, 2008) .

دانشكده عمران دانشگاه تهران و آزمایشگاه مادر تخصصی فنی

در تحقیقی که توسط کیم و همكاران ) (2010انجام شد،

و مكانیك خاک وزارت راه و شهرسازی انجام شده است ،مرور

تاثیز زمان عمل آوری و درصد رطوبت بر مقاومت

و بررسی میشود .هدف از این کار ،بررسی تأثیر نوع تراکم،

کششی غیرمستقیم و مدول برجهندگی نمونهها مورد

درصد قیر ،روش عملآوری ،دما و شرایط بارگذاری بر

بررسی و ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد در

خصوصیات مكانیكی مخلوطهای آسفالت کف قیر است.

زمان های عمل آوری کوتاه مقاومت کششی غیر مستقیم
نمونهها افزایش نیافته ولی در زمانهای عمل آوری
بیشتر ،مقاومت کششی غیر مستقیم نمونهها افزایش


چشمگیری یافته است.
در تحقیقات دیگری از یانسكی و همكاران ،پارامترهای

 -3مصالح مورد استفاده در مخلوطهاي آسفالت
کف قير
 -1-3مصالح دانهاي

فیزیكی و مكانیكی مخلوط های بازیافتی حاوی کف قیر

مطالعات نشان میدهد که مصالح اولیه بكار برده شده در

مورد ارزیابی قرار گرفت .قیر در درصدهای  2و % 3.5

مخلوطهای آسفالت کف قیر ،میتواند از سنگ شكسته تا مصالح

قیر هیدرولیكی از 1تا  % 2.5به مصالح بازیافتی اضافه

نامرغوب متغیر باشد .بتن خرد شده ،نخالههای ساختمانی ،ماسه

گردیدند .تاثیر درصدهای مختلف قیر و هوا بر

و مصالح دانهای خام نیز میتوانند برای ساخت محلوطهای

پارامترهای مارشال و مدول برجهندگی در دمای 25

آسفالتی کف قیر با مشخصات مطلوب مورد استفاده قرار گیرند.

درجه مورد ارزیای قرار گرفت .حساسیت رسوبتی

اما نكته کلیدی استفاده از منحنی دانهبندی مناسب میباشد که

مخلوط ها مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد با
افزودن  % 2.5قیر و  %2سیمان ،مخلوط ها بهترین نتایج

را ارائه می دهند(Iwański, Chomicz-Kowalska, .
;2013; Iwański, Chomicz-Kowalska, 2012
) .Iwański, Chomicz-Kowalska, 2011

بطور کلی تحقیقات آزمایشگاهی که تاکنون در کشورهای
مختلف برروی آسفالت کف قیر صورت گرفته ،در مقایسه با
آسفالت معمولی ( ،)HMAبسیار محدود بوده و در ایران نیز
بجز چند مورد ،تحقیق چندانی در این زمینه انجام نشده است.
جهت ساخت و اجرای مخلوطهای آسفالت کف قیر با عملكرد
درازمدت ،الزم است تا خصوصیات مكانیكی و عملكردی این
نوع مخلوطها شناسائی ،بررسی و یك روند طرح اختالط
مناسب برای آن تهیه شود بدین جهت لزوم بررسی پارامترهای

منحنی توصیه شده آن در شكل  1نشان داده شده است
(Rutherford et al, 2014; Leek, Jameson,
2011).

مصالح با دانه بندی منطبق بر ناحیه  ،2برای استفاده در
ساخت راههای با ترافیك سنگین مناسب میباشد .مصالح منطبق
بر ناحیه  1برای راههای با ترافیك سبك مناسب بوده که
میتوان با افزودن اندکی مصالح درشتدانه منحنی دانهبندی آنها
را منطق بر ناحیه  2قرار داد .مصالحی که منحنی دانهبندی آنها
در ناحیه  3قرار میگیرند ،ریزدانه کمی داشته و تا زمانی که این
کمبود اصالح نشود برای تثبیت با کف قیر مناسب نخواهند بود
2013; Chandra,
)Veeraragavan, Krishnan, 2013

al,

et

(García

شکل  .1دانه بندي مناسب براي مخلوطهاي آسفالتي کف قير

 -2-3قير
بطور کلی قیرهای نرمتر (بادرجه نفوذ بیشتر) ،خصوصیات
کف کنندگی بهتری دارند .انتخاب نوع قیر مورد استفاده تا حد
زیادی به دمای محیط بستگی دارد .کف قیر بهینه ،کف قیری
است که نیمه عمر 4و نسبت انبساط 5را همزمان بهینه کند.

می باشد (Chiu, Chui-Te, and Huang, 2002; Yan et
)al, 2010

 -3-3افزودني

نسبت انبساط بصورت نسبتی مابین حجم بیشینه بدست آمده در

افزودن سیمان یا آهك در صورتیكه در مصالح بازیافتی،

حالت کف و حجم قیر در حالت عادی بیان میشود .نیمه عمر،

ریزدانه به میزان کم وجود داشته باشد ،به توزیع مناسب قیر در

مدت زمانی است که طول میکشد (به ثانیه) تا حجم کف قیر

مصالح بازیافتی و افزایش سختی مخلوط کمك میکند. (Du, .

به نصف حجم بیشینه خود تنزل کند)(Manual, 2004

)2014; Modarres et al, 2011; Kuna et al, 2016

در مخلوطهای آسفالتی تولید شده با کف قیر ،تعیین درصد قیر
بهینه معموالً به آسانی تعیین قیر بهینه در مخلوطهای آسفالتی

-4تراکم مخلوط آسفالتي کف قير

گرم نیست) ، (Munthen, 1999چراکه افزایش بیش از اندازه

بهینهسازی تراکم مصالح تثبیت شده با کف قیر پیچیدهتر از

درصد کف قیر در مخلوط آسفالتی باعث کاهش مقاومت

تراکم مصالح آسفالتی گرم یا خاک است که علت آن حضور

آسفالت و کاهش درصد کف قیر باعث افزایش حساسیت به

توامان دو مادهی لغزنده آب و قیر در مخلوط می باشد .اگرچه

رطوبت در مخلوط آسفالتی می شود .درصد قیر بهینه به

قیر هنگام تزریق به مخلوط ،گرم است اما بخش عمده ای از

دانهبندی مصالح ،مخصوصاً درصد ریزدانه در مخلوط بستگی

دمای خود را هنگام تماس با مصالح سرد از دست میدهد از

دارد ،اما بطور کلی معموالٌ در محدوده  2-4درصد قرار دارد.

این رو کندروانی (ویسكوزیته) قیر هنگام تراکم ،نسبتاً باال است.

میزان رطوبت (درصد آب) برای حصول خصوصیات بهینه برای

رطوبت ،بنا به دالئل متعددی در مخلوطهای کف قیر مورد نیاز

کف قیر ،متأثر از نوع قیر مورد استفاده است .اما بطور کلی در

است ،از جمله -1 :جلوگیری از توده شدن مصالح  -2تسهیل

محدوده  2-3درصد برای قیرهای با درجه نفوذ 60/70

در توزیع یكنواخت قیر در مخلوط  -3تسهیل عمل تراکم به
عنوان ماده لغزنده در شبكه دانهها .اما پس از تراکم ،رطوبت

اثری جز کاهش مقاومت مخلوط ندارد .تحقیقات زیادی بر

انرژی بیشتری نسبت به روش تراکم مارشال ،به مخلوط وارد

روی درصد رطوبت بهینه ( 6)OMCمخلوطهای آسفالت کف

میشود ،میزان رطوبت بهینه مخلوط ،کمتر از روش مارشال

قیر جهت اطمینان از حصول اختالط و تراکم مناسب آنها انجام

به دست میآید.

شده است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 (1970) Boweringدرصد رطوبت بهینه مخلوطهای آسفالت
کف قیر را در محدوده  %70-%80درصد رطوبت بهینه مصالح
دانه ای تعیین شده به روش پروکتور اصالح شده ،تخمین زد در
حالیكه (1981) Leeو  (1987) ,Bissadaمیزان آن را
معادل  %65-%85درصد رطوبت بهینه مصالح پیشنهاد دادند.

 -5پروژه آزمايشگاهي
 -1-5مصالح دانه اي
در تحقیق آزمایشگاهی انجام شده ،ابتدا مصالح خرده آسفاتی
که از سطح روسازی بزرگراه امام رضا واقع در جنوب شرقی

 Castedoو همكاران درصد رطوبت بهینه مخلوط آسفالت

تهران تراشیده شده بودند ،پس از انتقال به آزمایشگاه ،در یك

کف قیر را معادل درصد رطوبت بهینه مصالح تعیین شده از

مخلوطکن مكانیكی مخلوط شدند تا مخلوطی با دانه بندی نسبت ٌا

آزمایش تراکم پروکتور اصالح شده منهای درصد قیر مخلوط،

یكنواخت بدست آید .مصالح خرده آسفالتی درگرمخانه خشك

پیشنهاد دادند)( Castedo and Wood, 1983

شده و آنالیز دانهبندی بر روی آنها انجام شد که منحنی آن در

 Sakrو  Mankeبا توجه به آنالیز آماری برروی طیفی از

شكل  1بصورت نقطه چین نشان داده شده است .مشاهده

دانه بندی ها ،رابطه  1را برای درصد رطوبت بهینه مخلوط

می شود که مصالح مورد آزمایش با وجود اندکی کمبود ریزدانه

آسفالت کف قیر پیشنهاد نمودند)( Sakr and Manke, 1985

در قسمت ایدهآل نمودار قرار گرفتند .سپس درصد رطوبت

()1

)MMC=8.92+1.48(OMC)+0.40(PF)-0.39(BC

بهینه مصالح خرده آسفالتی به روش پروکتور اصالح شده تعیین

که در آن

شد .درصد رطوبت بهینه ،معادل  %5و چگالی خشك بیشینه

 :MMCدرصد رطوبت اختالط

معادل 20/9 KN/m3بدست آمد .میزان رطوبت برای تثبیت با

 :OMCدرصد رطوبت بهینه مصالح ،تعیین شده به روش

کف قیر معادل ( %4/1حدوداً  80%رطوبت بهینه) است.

پروکتور اصالح شده
 :PFدرصد ریزدانه مصالح دانه ای و
 :BCدرصد قیر می باشد.

 -2-5تهيه نمونه
مصالح مورد استفاده برای تثبیت با کف قیر ابتدا با قرار

همچنین در نشریه  339سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گرفتن در هوای آزاد به مدت  7روز خشك شدند که متعاقب

کشور تحت عنوان مشخصات فنی اجرائی بازبافت سرد

آن برای کاهش رطوبت آنها به مقدار تقریبی صفر ،مصالح به

آسفالت ،درصد رطوبت بهینه اختالط مصالح با کف قیر بر

مدت  48ساعت در گرمخانه در دمای 60درجه سانتی گراد

حسب نوع و جنس مصالح ،حدود  50- %90رطوبت بهینه

قرار داده شدند %2 .سیمان به عنوان ماده افزودنی و فیلر فعال

مخلوط مصالح به روش  AAHSHTO-T180طریقه D

در مصالح استفاده شد.

پیشنهاد شده است )نشریه . (339
در سالهای اخیر تراکم ژیراتوری به عنوان روش تراکم

 -3-5تزريق کف قير

مناسب ،جایگزین روشهای تراکم سنتی و مرسوم مانند تراکم

دستگاه آزمایشگاهی مورد استفاده در این تحقیق دستگاه

مارشال برای تهیه نمونههای آزمایشگاهی و شبیهسازی تراکم

تولید کف قیر آزمایشگاهی  (WLB10) Wirtgenمتعلق به

کارگاهی شده است و به نظر میرسد روش واقعیتری نسبت به

آزمایشگاه مادر تخصصی فنی و مكانیك خاک وزارت راه و

روشهای سنتی و مرسوم باشد .از آنجا که در تراکم ژیراتوری،

ترابری بود (شكل  .)2این دستگاه دارای سیستم تزریق قیری

است که عیناً مشابه سیستم تزریق قیر ماشین بازیافت

حرارت میباشد .اگر بار در مقایسه با مقاومت مصالح ،کوچك

 WR2500می باشد .این دستگاه قیر را با دبی وزنی  100گرم

باشد و در طی دوره زمانی طوالنی تكرار گردد ،تغییر شكل،

بر ثانیه به مخلوط مصالح تزریق می کند .همچنین از یك

تحت هر تكرار بار تقریبا بطور کامل برگشت پذیر خواهد بود و

مخلوطکن مكانیكی جهت اختالط کف قیر تولید شده و مصالح

نسبت به بار میتواند االستیك فرض شود .از کمیت ضریب

استفاده شد.

مدول برجهندگی در ارزیابی کیفیت نسبی مصالح استفاده می
شود درضمن این پارامتر یكی از ورودیهای مهم و تاثیر گذار در
تحلیل ،طراحی و ارزیابی روسازیهای آسفالتی است.
;(Chiu, Chui-Te, and Huang, 2002; Kim, Lee, 2011
)Khosravifar, Schwartz, Goulias, 2013
آزمایش مدول برجهندگی ،توسط دستگاه بارگذاری
 7 UTM15در آزمایشگاه مادر تخصصی فنی و مكانیك خاک
وزارت راه و ترابری انجام شد .نمونهها در یك محفظهی کنترل
دما 8در دمای ثابت نگهداری و آزمایش شدند 5 .پالس پیش
بارگذاری 5 ،پالس بارگذاری ،شكل بارگذاری نیمه سینوسی با
زمان بارگذاری  0/1ثانیه و کرنش برگشتپذیر 50
میكروکرنش برای آزمایش در نظر گرفته شد .هر نمونه جهت
بررسی نحوه عمل آوری و ارزیابی حساسیت در مقابل رطوبت،

شکل  .2تحقيق دستگاه توليد کف قير آزمايشگاهي

 -4-5تراکم
جهت بررسی اثر نوع تراکم نمونهها به سه روش متراکم
شدند  :تراکم مارشال با  50ضربه بر هر طرف نمونه ،تراکم
مارشال با  75ضربه بر هر طرف نمونه و تراکم ژیراتوری .الزم
به ذکر است که تراکم مارشال با  75ضربه ،در حال حاضر،
متداولترین روش تراکم می باشد .در تراکم ژیراتوری از بار
محوری  ،540kpaزاویه ژیراسیون  3و تعداد ژیراسیون(دور)

در سه حالت مورد آزمایش قرار گرفت :بالفاصله پس از تراکم
(بدون عمل آوری) ،پس از عملآوری در گرمخانه و پس از
غرقاب شدن (اشباع شدن) .همانطور که در مرجع (Munthen,

) 1999پیشنهاد شده است ،عمل آوری معموالٌ به مدت سه روز
در گرمخانه و در دمای  60°انجام می شود که علت آن کاهش
رطوبت نمونه ،پیر کردن قیر و شبیه سازی شرایط نمونه با
روسازی بازیافت شده 3 ،ماه پس از بهره برداری می باشد.
اشباع سازی نمونه ها با غرقاب نمودت آنها به مدت  24ساعت
و در دمای محیط () 25° Cانجام شد.

 85استفاده شد(Maccarrone et al, 1994) .

 -6نتايج
 -5-5آزمايش مدول برجهندگي توسط بارگذاري
کشش غيرمستقيم
مدول برجهندگی ،مدول االستیسیتهای است که در تئوری
االستیسیته بكار برده میشود .این پارامتر از تقسیم تنش وارده به
نمونه در حین آزمایش بر میزان کرنش برگشتپذیر بدست
میآید و به همین دلیل به مدول برجهندگی معروف است .به
طور کلی رفتار مخلوطهای آسفالتی در سیستم روسازی راه،
ویسكواالستیك بوده و تابع زمان بارگذاری ،شدت آن و درجه

 -1-6وزن مخصوص
تغییرات وزن مخصوص خشك مخلوط آسفالت کف قیر در
مقابل تغییرات درصد قیر ،در شكل  3نشان داده شده است.
مشاهده شد که وزن مخصوص خشك نمونههای متراکم شده
با تراکم ژیراتوری به علت اعمال انرژی بیشتر ،از وزن
مخصوص خشك نمونههای متراکم شده به روش مارشال،
بیشتر است .به عالوه نمونههای متراکم شده با تراکم مارشال

نسبت به تغییر درصد قیر حساستر بودند .انرژی تراکمی اضافی
اعمال شده در تراکم مارشال با  75ضربه نسبت به  50ضربه،
تأثیر اندکی بر چگالی نمونه ها در درصد قیر کم ،داشت اما این
تأثیر در درصدهای قیر باالتر ،محسوس بود .مشابه خاکهای
متراکم ،درصد فضای خالی ،تابعی از انرژی تراکمی است .کمینه

شده است .عملآوری نمونهها در دمای  60 و به مدت سه روز،
باعث افزایش چشمگیری در سختی نمونهها شد (بین  4تا 25
برابر حالت عملآوری نشده) .نمونههای با درصد قیر باالتر و
دانسیته بیشتر ،افزایش بیشتری در سختی از خود نشان دادند.

درصد فضای خالی نمونهها ،در نمونه های متراکم شده با 50

اگرچه نمونههای متراکم شده توسط تراکم ژیراتوری نسبت به

ضربه چكش مارشال ،در درصد قیر %2/5بدست آمد که معادل

تراکم مارشال ،وزن مخصوص باالتری داشتند ،اما مشاهده شد

 %12بود .در حالیكه درصد فضای خالی نمونه های متراکم شده

که نمونههای متراکم شده توسط تراکم مارشال ،مقادیر مدول

با  75ضربه چكش مارشال و تراکم ژیراتوری ،در همان درصد
قیر ،به ترتیب معادل  %10/3و  %9/4بدست آمد.

برجهندگی باالتری در مقایسه با تراکم ژیراتوری از خود نشان
دادند .یك دلیل محتمل برای وقوع چنین پدیدهای آن است که
ساختار ذرهای نمونه های متراکم شده به روش مارشال با

 -2-6مدول برجهندگي نمونه هاي بدون عمل آوري
تغییرات مدول برجهندگی نمونهها پیش از عملآوری
(بالفاصله پس از تراکم) در مقابل تغییرات درصد قیر در شكل

نمونههای متراکم شده توسط ژیراتوری که مشابهت بیشتری با
شرایط واقعی دارد ،متفاوت است و علت آن تغییر مكان
ریزدانهها و قیر در سطوح باال و پائین نمونههای متراکم شده با

 4نشان داده شده است .برای نمونههای متراکم شده توسط

چكش مارشال است .این پدیده مخصوصاً در درصد قیرهای

تراکم مارشال ،بیشترین سختی در درصد قیری معادل 2/3%

کم ،بیشتر مشهود بود.

حاصل شد .همچنین نمونههای متراکم شده توسط تراکم
ژیراتوری حساسیت کمتری در مقابل تغییرات درصد قیر از
خود نشان دادند .نكته جالب توجه آنكه مدول برجهندگی

 -4-6مدول برجهندگي نمونههاي اشباع (غرقاب شده)

نمونههای متراکم شده بوسیله روشهای تراکمی که انرژی

تغییرات مدول برجهندگی نمونههای اشباع در مقابل

بیشتری اعمال میكنند( 75ضربه مارشال و ژیراتوری) در حالت

درصد قیر در شكل  6نشان داده شده است .اشباع شدن ،باعث

عمل آوری نشده کمتر از نمونههای متراکم شده توسط تراکم

کاهش چشمگیری در مدول برجهندگی نمونهها شد .اما در این

مارشال با  50ضربه بود که علت آن میتواند تأثیر رطوبت

میان نمونههای متراکم شده با تراکم ژیراتوری کمترین تأثیر را

محبوس شده در حفرات مخلوط (فشار آب حفرهای) بر روی

پذیرفتند .به عالوه مشاهده شد که نمونههای متراکم شده با

سختی اولیه نمونهها باشد .به عالوه در مورد نمونههای متراکم

تراکم ژیراتوری در درصد قیر باالتر ،در محدوده درصد قیرهای

شده توسط تراکم ژیراتوری این امكان وجود دارد که جابجائی

مورد آزمایش ،مدول برجهندگی بیشتری از خود نشان دادند که

قیر و ریزدانهها حین تراکم ،باعث حصول مقادیر مدول کمتری

انتظار می رود این افزایش در مدول برجهندگی در مقادیر درصد

برای نمونهها شده باشد.

قیر باالتر به تدریج کاهش یابد .با مقایسه نتایج حاصل از تراکم
مارشال و ژیراتوری ،این ایده مطرح می شود که درصد قیر بهینه
برای طرح اختالط مخلوطهای آسفالت کف قیر ،با استفاده از

 -3-6مدول برجهندگي نمونههاي خشك (عملآوري

تراکم مارشال ،درصد قیر متناظر با بیشینه مدول برجهندگی

شده)

نمونه در حالت اشباع است .در حالیكه درصد قیر بهینه برای

تغییرات مدول برجهندگی نمونههای عمل آوری شده در
مقابل تغییر درصد قیر برای سه نوع تراکم در شكل  5نشان داده

نمونه های متراکم شده به روش ژیراتوری با توجه به نیازهای
سازه ای روسازی مورد نظر تعیین می شود.

شکل  .3تغييرات وزن مخصوص خشك در مقابل درصد قير براي براي سه نوع تراکم مختلف

شکل  .4تغييرات مدول برجهندگي نمونه هاي عمل آوري نشده (بالقاصله بعد از تراکم ) در مقابل درصد قير براي سه نوع تراکم مختلف

شکل  .5تغييرات مدول برجهندگي نمونه هاي عمل آوري شده در مقابل درصد قير براي براي سه نوع تراکم مختلف

شکل  .6تغييرات مدول برجهندگي نمونه هاي اشباع در مقابل درصد قير براي براي سه نوع تراکم مختلف

عمل آوری شده به مدت سه روز در دمای  40درجه مشابه

 -5-6اثر روش عمل آوري
در این تحقیق ،سه روش عمل آوری و اثرات آنها بر مدول
برجهندگی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت .این سه روش

مدول برجهندگی نمونه های عمل آوری شده به مدت  7روز
در دمای محیط بود.

عبارتند از :عمل آوری به مدت  28روز در دمای محیط( 25
درجه سانتی گراد) ،عمل آوری به مدت  3روز در دمای  40°و
عمل آوری به مدت سه روز در دمای  . 60°شكل  7اثر روش
عمل آوری را برای نمونه های ساخته شده با  %2/5قیر و
متراکم شده با  50ضربه مارشال برای دو حالت خشك و اشباع
را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود نمونه های عمل
آوری شده در دمای محیط عالوه بر مدول برجهندگی کمتر
نسبت به نمونه های عمل آوری شده به دو روش دیگر،
حساسیت بیشتری نسبت به رطوبت نیز از خود نشان دادند.
نمونه های عمل آوری شده در دمای  60درجه بیشترین مقادیر
مدول برجهندگی را داشتند که علت آن می تواند مربوط به
تغییر خصوصیات قیر در اثر پیرشدگی دانست .با اینكه عمل
آوری در دمای  60درجه می تواند شبیه ساز خوبی برای دما و
رطوبت مخلوط در برخی شرایط باشد .اما عمل آوری به مدت
سه روز و در دمای  40درجه در این حالت خاص مناسب تر
به

نظر

می رسد .نكته جالب توجه آنكه مدول برجهندگی نمونه های

 -6-6اثر دما
اثر دما بر مدول برجهندگی نمونه های مورد آزمایش در
شكل  8نشان داده شده است .نمونه های ساخته شده با 2/5
درصد قیر و تراکم  50ضربه چكش مارشال برای بررسی اثر دما
در نظر گرفته شدند .همانطور که مشاهده می شود نمونه هائی
که مدول برجهندگی بیشتری دارند حساسیت بیشتری نسبت به
تغییرات دمای آزمایش از خود نشان دادند.
اما در مقایسه با محدوده مقادیر مدول برجهندگی مخلوطهای
آسفالت گرم ) (Akeroyd and Hicks, 1988مخلوطهای
ساخته شده با استفاده از کف قیر حساسیت کمتری نسبت به دما
از خود نشان میدهند که این نتیجه مشابه نتیجه
میباشد با این تفاوت که در آزمایشهای ایشان از آهك به عنوان
فیلر در ساخت نمونه های آزمایشگاهی استفاده شده بود.

شکل  .7تغييرات مدول برجهندگي در مقابل روش عمل آوري

شکل  .8تغييرات مدول برجهندگي در مقابل دما

 -7نتيجهگيري
تحقیق حاضر با همكاری آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک

نمونههای آزمایشگاهی استفاده شد .و انجام آنالیز دانه بندی

وزارت راه و شهرسازی و با هدف بررسی بیشتر برروی رفتار

برروی آنها ،تأثیر میزان درصد قیر ،نوع و میزان تراکم ،دما و نوع

مكانیكی و عملكردی مخلوطهای آسفالت کف قیر ،انجام شد.

عمل آوری برروی مدول برجهندگی و دانسیته نمونهها مورد

همچنین ارزیابی تأثیر تراکم مارشال و ژیراتوری مدنظر قرار

بررسی قرار گرفت .عمده نتایج حاصل از آزمایشهای انجام

گرفت .در این تحقیق از مصالح خرده آسفالتی تراشیده شده از

شده بر روی  90نمونه فوق الذکر را میتوان خالصه نمود.

رویه بزرگراه امام رضا واقع در شرق تهران جهت ساخت

 )1وزن مخصوص خشك نمونههای متراکم شده با تراکم

 )6عمل آوری تسریع شده در دمای  60°منجر به حصول

ژیراتوری به علت اعمال انرژی بیشتر ،از وزن مخصوص

مقادیر مدول برجهندگی بیشتری در مقایسه با عمل آوری

خشك نمونههای متراکم شده به روش مارشال ،بیشتر

در دمای محیط شد .اما بطور کلی دما و مدت زمان عمل

است .به عالوه نمونههای متراکم شده با تراکم مارشال

آوری باید به گونه ای انتخاب شود که نشان دهنده

نسبت به تغییر درصد قیر حساستر بودند

روسازی در شرایط محل مورد نظر باشد.

 )2نمونههای متراکم شده توسط تراکم ژیراتوری در حالت

 )7به علت وجود درصد قیر کمتر و استفاده از فیلرهای فعال

بدون عمل آوری ،حساسیت کمتری در مقابل تغییرات

مانند آهك و یا سیمان در مخلوطهای آسفالتی کف قیر،

درصد قیر از خود نشان دادند .نكته جالب توجه آنكه

تغییرات دما تأثیر کمتری بر روی مدول برجهندگی آنها در

مدول برجهندگی نمونههای متراکم شده بوسیله روشهای

مقایسه با مخلوطهای آسفالتی گرم میگذارد.

تراکمی که انرژی بیشتری اعمال میكنند( 75ضربه مارشال
و ژیراتوری) در حالت عمل آوری نشده کمتر از
نمونههای متراکم شده توسط تراکم مارشال با  50ضربه
بود.

 -8سپاسگزاري
این تحقیق با همكاری دانشكده مهندسی عمران پردیس

 )3اگرچه نمونههای متراکم شده توسط تراکم ژیراتوری در

دانشكده های فنی دانشگاه تهران و آزمایشگاه مادر تحصصی

حالت عمل آوری شده به مدت سه روز در دمای 60

فنی و مكانیك خاک وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است

درجه سانتی گراد ،نسبت به تراکم مارشال با شرایط عمل

که بدین وسیله از پشتیبانی و همكاری مسئولین و پرسنل محترم

آوری یكسان ،وزن مخصوص باالتری داشتند ،اما مشاهده

آزمایشگاه مزبور صمیمانه سپاسگزاری می شود.

شد که نمونههای متراکم شده توسط تراکم مارشال ،مقادیر
مدول برجهندگی باالتری در مقایسه با تراکم ژیراتوری از
خود نشان دادند یك دلیل محتمل برای وقوع چنین

 -9پينوشتها
1- Cold In place Recycling
2-Foamed Asphalt
3- Expanded Asphalt
4- Half-Life
5- Expansion Ration
6- Optimum Moisture Content
7- Universal Testing Machine
8- Environmental Chamber

پدیدهای تغییر مكان ریزدانهها و قیر در سطوح باال و پائین
نمونه های متراکم شده با چكش مارشال می تواند باشد.
 )4نتایج آزمایشها نشان میدهد که مخلوطهای آسفالتی کف
قیر دارای برخی مشخصات منحصر به فرد هستند که با
مخلوطهای آسفالتی گرم متفاوت است .بطور مثال درصد
قیر بهینه در مخلوطهای آسفالتی تولید شده با کف قیر
مانند آسفالت های گرم ،به راحتی از روی منحنی وزن
مخصوص -درصد قیر قابل تعیین نیست.

 -10مراجع
 -یوسف دوست ،س" ،)1386( ،.بررسی آزمایشگاهی مدول

 )5مقاومت مخلوطهای آسفالتی کف قیر به شدت وابسته به

برجهندگی و مقاومت کششی غیر مستقیم آسفالت کف قیری"،

میزان رطوبت آنهاست و این حساسیت مخلوط کف قیر

پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشكده مهندسی عمران ،پردیس

به رطوبت ،باید به عنوان راهنمائی برای تعیین کمینه

دانشكده های فنی ،دانشگاه تهران.

درصد قیر قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد در حالت
کلی نمونههای متراکم شده با تراکم مارشال ،مدول
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برجهندگی غیراشباع (خشك) باالتری در مقایسه با تراکم
ژیراتوری از خود نشان دادند .اما در عوض ،نمونههای
متراکم شده با تراکم ژیراتوری حساسیت کمتری نسبت به
رطوبت داشتند.
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