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ي خرده آسفالت بر روي خصوصیات قیر و ها ثیر تراشهأبررسی آزمایشگاهی ت

  ي آسفالتی گرمها مخلوط
  
  

   دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، محمود عامري، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران
  ، تهران، ایران، تهران، ایراندانشگاه علم و صنعت ایران  کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران،، نژاد عمران علی تقی

E- mail: ameri @iust.ac.ir 
  

  چکیده
ي خـرده آسـفالت و      هـا   محدوديت منابع و مصالح سنگي مرغوب و قير، حل معضالت زيست محيطي ناشي از توليد تراشه               

ي هـا  طمخلو روش بازيافت گرم. برداري مجدد از مصالح موجود در صنعت روسازي شده است        بهره سبب فوايد اقتصادي 
ي هـا  ي آسـفالتي اسـت در ايـن روش رويـه    هـا   آسفالتي، يکي از روشهاي مناسب براي ترميم، بهسازي و بازسازي روسازي          

ي آسفالتي جديد اسـتفاده   ها  مخلوطاند از سطح راه تراشيده شده ودر ترکيب           آسفالتي که دچار خرابي و فرسودگي شده      
ي آسفالتي حاوي تراشهاي خرده آسـفالت تحقيقـات      ها  مخلوطمناسب  بنابراين الزم است براي تشخيص عملکرد       . شوند مي

ي خـرده آسـفالت، در طـي مـدت اجـرا و همچنـين مـدت        هـا  که قير موجود درتراشه با توجه به اين. بيشتري انجام شود
قيـر  (بنـابراين بررسـي قيـر ترکيبـي     ، شـوند  مـي خدمت دهي، به دليل واکنش با اکسيژن هوا به تدريج فرسوده و سـخت  

 .ي آسفالتي حاوي تراشهاي خرده آسفالت ضروري و مهم استها مخلوط )ي خرده آسفالت و قير جديدها تراشه
، ٥٠، ٢٥، ٠(ي خـرده آسـفالت   ها ي آسفالتي گرم حاوي درصدهاي مختلف تراشه     ها  مخلوطدر اين پژوهش خصوصيات قير    

مـورد   و کنـد روانـي    مـي  نقطه نرمي، خاصـيت انگ  نظير درجه نفوذ،   ييها  آزمايش ، پس از عمل بازيابي با     ) درصد ١٠٠،  ٧٥
جهـت بررسـي     يي نظيـر مارشـال و مقاومـت کشـشي غيـر مـستقيم             هـا   آزمـايش همچنـين از    . بررسي قرار گرفته اسـت    

  .ي آسفالتي استفاده شده استها مخلوط
ـ ي خرده آسفالت نـسبت بـه قيـر اول         ها  نشان دادند قير موجود در تراشه      ي انجام شده  ها  آزمايشنتايج    کـه در تهيـه      اي  هي

ي آسـفالتي بـدون     ها  مخلوطهمچنين قير   .  سخت شده است   اي  ه به طور قابل مالحظ    ،ي آسفالتي بکار رفته است    ها  مخلوط
بـا توجـه بـه نتـايج        . ي خرده آسفالت در هنگام ساخت نسبت بـه قيـر اوليـه مـورد اسـتفاده سـخت شـده اسـت                      ها  تراشه

موجـب سـختي قيـر       ي آسـفالتي  ها  مخلوطي خرده آسفالت به     ها  راشهافزايش ت  ي انجام شده مشخص شد كه     ها  آزمايش
ي خرده آسـفالت    ها  يي که حاوي درصد بيشتري از تراشه      ها  مخلوطشوند و در     مي ها  مخلوطجديد مورد استفاده در تهيه      

مـورد  ي خـرده آسـفالت   هـا  مشابه خصوصيات قير تراشه) قير خرده آسفالت و قير جديد   ( خصوصيات قير ترکيبي     ،هستند
 اسـتحکام مارشـال و مقاومـت        ،  ي آسفالتي ها  مخلوطي خرده آسفالت در     ها  همچنين با افزايش مقدار تراشه    . استفاده است 

  .يابد ميي آسفالتي افزايش ها مخلوطمستقيم  کششي غير
  
  مارشال، مقاومت کششی غیر مستقیممقاومت خرده آسفالت، قیر، : ها کلید واژه
 

  مقدمه . 1
و حفظ منـابع طبیعـی از دالیـل عمـده اسـتفاده از         جنبه اقتصادي   

  یکی از موارد . استـازي راههـالت در روسـي خرده آسفها تراشه

  
  

ي ها مخلوطي خرده آسفالت بکارگیري آنها در ها استفاده از تراشه 
  .آسفالتی گرم است
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اولین گام دراسـتفاده مجـدد ازروسـازي موجـود تبـدیل مـصالح              
مـصالح اسـتاندارد و قابـل اسـتفاده در           بـه    اي  هآسفالتی و سنگدان  

توان  میي خرده آسفالتی    ها   ازتراشه .ساخت روسازي جدید است   
در کلیه عملیات آسفالتی از قبیل نوسـازي، اجـراي روکـش و یـا               

طور کلی بازیابی   ه  ب. دکرترمیم و بهسازي روسازي راهها استفاده       
 مصالح  شود که در آن قیر و      میي اطالق   فرآیندمصالح آسفالتی به    

بنـابراین   .]1[شـوند  مـی ي قابل استفاده    فرآیندطی   سنگی فرسوده 
ي خـرده   هـا   ي آسفالتی گرم حاوي تراشـه     ها  مخلوطبررسی رفتار   

   .آسفالت حائز اهمیت است
ي خرده آسـفالت    ها  انجام این تحقیق بررسی تأثیر تراشه      هدف از 

در این . است ي آسفالتی گرمها مخلوطو  بر روي خصوصیات قیر  
، 50، 25، 0( ي خرده آسفالتها ستا از درصدهاي مختلف تراشه    را

. ي آسفالتی اسـتفاده شـده اسـت       ها  مخلوطدر  )  درصد 100و   75
ي خرده آسفالت بکار گرفته با استفاده ازآزمایش        ها  ابتدا قیر تراشه  

 جدا شد، سپس با استفاده از دستورالعمل ها سانتر فیوژ از سنگدانه  
ASTM-D1856   ي متـداول   هـا   آزمایشت انجام   قیر خالص، جه

 به ، قیر نظیر نقطه نرمی، درجه نفوذ، خاصیت کششی و کند روانی 
ي مختلف  ها  ي حاوي درصد  ها  مخلوطپس از ساخت    . دست آمد 

 نیـز   هـا   مخلوطي خرده آسفالت درصد قیر بهینه، قیر این         ها  تراشه
ي متداول قیر نظیر آنچـه در       ها  آزمایشمورد بازیابی قرار گرفته و      

ي ها  قیر تراشه ( وق بیان شد، براي تعیین خصوصیات قیر ترکیبی       ف
همچنـین جهـت    . انجام شـده اسـت    ) خرده آسفالت و قیر جدید    

ي ها ي مختلف تراشه  ها  ي آسفالتی حاوي درصد   ها  مخلوطارزیابی  
یی نظیر مارشـال و مقاومـت کشـشی         ها  آزمایشخرده آسفالت از    

  .مستقیم استفاده شده است غیر
  
  قیر) شدگی پیر(سختی. 2

 Bell      در تحقیقاتش نشان داد پیري یا سـختی در طـول عمـر قیـر
ي ها  مخلوطسبب افزایش خاصیت ویسکوزیته قیر شده و سختی         

  .]2[.آسفالتی را در پی دارد
ي هـا   مخلـوط تواند سبب سختی زیاد و شـکنندگی         میسختی قیر   

خـوردگی را بـه      آسفالتی شده و مخلوطی آسفالتی با ضعف تـرك        
همچنــین در تحقیقــاتی نــشان داده شــده اســت . ]3[ردوجــود آو

ي آسـفالتی   ها  مخلوطشود، مقاومت لغزشی     میسختی قیر موجب    
شـده و یـک مخلـوط        کاهش یافته و حساسیت رطوبتی آنها زیاد      

  .]4[ با داوم کمتر به وجود آید،آسفالتی

 دوره -2 دوره کوتـاه مـدت،   -1 :قیر داراي دو مرحله پیري است    
در تحقیقاتش نشان داد دلیل اصلی پیـري کوتـاه           Bellبلندمدت،  

مدت قیر، تبخیر است و در هنگام گـرم کـردن مخلـوط یـا اجـرا         
در حالی که پیري بلند مدت قیر در محـل اتفـاق            . شود میحادث  

بررسی اثر پیـري روي قیـر     . افتد و به خاطر اکسیداسیون است      می
از زمان که مخلوط شامل خرده آسفالت با قیر سخت شده          میهنگا

  .]2[ساخت است، مهم است
  
  پیشینه تحقیق. 3

ي آسـفالتی شـامل تراشـه خـرده آسـفالت           ها  مخلوطزمانی که از    
 بنـدي  دانـه شود، دانستن خصوصیات قیر، درصد قیر و       میاستفاده  

 خـرده  بنـدي  دانـه  تعیـین     قبـل از  . خرده آسفالت ضروري اسـت    
نـدین روش  چ.  از هم جـدا شـوند    ها  آسفالت، باید قیر و سنگدانه    

 و مـشخص کـردن درصـد قیـر     ها  براي جداسازي قیر از سنگدانه    
، اي هوجود دارد که شامل جداسازي به وسیله حـالل، روش هـست     
  در .روش پیکنومتر، ثبت اتوماتیـک و روش حـرارت دادن اسـت           

) vacuumو centrifuge ،reflux( روش جداســازي بــا حــالل  
شود که به وسیله     میده  ازحاللهایی مانند متیلن و تري متیلن استفا      

ــر از ســنگدانه ــا آن، قی ــز جــدا ه ــیي ری [شــود م  5[ .Zhang در 
 روش تحقیقاتش نشان داد روش جداسازي بـه وسـیله حـالل و   

ــه نــسبت بــه بقیــه روشــها مناســب  ــر  حــرارت دادن درگرمخان ت
  .]6[هستند

Peterson          وهمکارانش در تحقیقی که بـراي موسـسه NCHRP 
وژ را براي جداسازي با حالل پیـشنهاد        انجام دادند، روش سانترفی   

دهـد و روش   مـی  پیري قیر را افـزایش  refluxکردند، زیرا روش  
vacuum    یکی از موانـع قابـل      . ]7[انجام نیست   در هر مکانی قابل

در روش جداسـازي بـا حـالل، انحـراف اسـتاندارد بـاالي           توجه
یکـی از فوایـد جداسـازي قیـر بـه           ،  با وجود موانع  . آزمایش است 

ي بیـشتر   هـا   آزمـایش آوري قیـر بـراي انجـام         یله حالل جمـع   وس
اسـت و بهتـرین روش بـراي        ...) ویسکوزیته، آزمـایش نفـوذ و       (

تعیین درصد قیر تا وقتی است که روش حرارت دهی درگرمخانه           
  .]5[بهبود یابد

کند که از    میشدگی، تغییرات زیادي در خصوصیات قیر ایجاد         پیر
ویسکوزیته و سختی و کاهش درجـه  توان به افزایش     میآن جمله   

ي هـا  مخلوطشود   میپذیري اشاره کردکه سبب      نفوذ و تغییر شکل   
یی کـه شـامل     ها  مخلوطخصوصیات  . آسفالتی سخت و ترد شوند    
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 اساساً تحت تـأثیر خـصوصیات       ،ي خرده آسفالت هستند   ها  تراشه
مورد اسـتفاده در     ي خرده آسفالت  ها  شدگی قیر و مقدار تراشه     پیر

ي خرده آسـفالت    ها  با افزایش مقدار تراشه    . هستند ها  لوطمختهیه  
 افـزایش و    ، مقاومـت فـشاري و سـختی       ،  ي آسفالتی ها  مخلوطدر  

 در تحقیقاتش نشان     Kiggundu. ]8[یابد می کاهش   ،پذیري  شکل
ي خرده آسفالت هستند    ها  یی که شامل تراشه   ها  مخلوطداد که قیر    

ي خـرده   هـا   شـه بـدون ترا  (ي متـداول    هـا   مخلـوط نسبت به قیـر     
  .]9[شود میتري پیر  با نسبت آهسته) آسفالت

Kennedy و Perez بازیافتی را بین  يها مخلوط مقاومت کششی
تعیین کرده   ) KP ) ( Psi 319- 81(  کیلو پاسکال    2200 تا   559
از مقاومـت کشـشی      مـی آنها نـشان دادنـد ایـن مقـادیر، ک         . بودند

  .]10[تر هستندي متداول بزرگها مخلوط
Kandhal     ي بازیـافتی را تحـت      هـا   مخلوط و همکارانش تعدادي

ي هـا  مخلـوط دادند و نتایج را با  آزمایش کششی غیر مستقیم قرار   
نتــایج نــشان دادنــد مقاومــت کشــشی . متــداول مقایــسه کردنــد

ــوط ــا مخل ــداول ه ــکال  1393ي مت ــو پاس ــراي ) Kpa( کیل و ب
در . بـوده اسـت  ) Kpa( کیلو پاسـکال  1289ي بازیافتی  ها  مخلوط

ي بازیـافتی   ها  مخلوطاین تحقیق دلیل کمتر بودن مقاومت کششی        
 Wagner.]11[ي متـداول بیـان نـشده اسـت     هـا   مخلوطنسبت به   

 حدباال و بندي دانهیی با ها مخلوط مقاومت کششی روي Stroupو
درحقیقت  . منطقه ممنوعه درروش سوپرپیو را بررسی کردند     پایین

 خـرده آسـفالت     يهـا   هي حاوي تراشـ   ها  مخلوطمقاومت کششی   
تـر از    منطقـه ممنوعـه بـسیار بـزرگ    پـایین  حـد  بنـدي   دانـه براي  

  .]12[اشباع بوده است ي متداول براي حالت اشباع و غیرها مخلوط
  
  روش انجام آزمایش و طرح اختالط. 4

 شـده از    آوري  جمـع ي خـرده آسـفالت      ها  در این تحقیق از تراشه    
تهیه ) آهکی( گی جدید یکی از خیابانهاي شهر تهران و مصالح سن       

  . شده از معدن سنگ خلیج در غرب شهر تهران استفاده شده است
  
  
  
  
  
  
  

و  جدید مورد استفاده بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی             همچنین قیر 
  .بوده است) قیر متداول ایران (70/60ترافیک شهر تهران، قیر 

در این پژوهش، پس از تعیین درصد قیر مصالح خرده آسـفالت و   
 تعیــین مشخــصات فیزیکــی مــصالح بازیافــت شــده از همچنــین

هـاي  هاي خرده آسـفالت و مـصالح سـنگی جدیـد، نمونـه             تراشه
  .آزمایشگاهی الزم ساخته شد

ي خـرده آسـفالت   هـا  پس از جدا سازي قیر، مصالح سنگی تراشه      
بندي به دست آمده از     از دانه  .بندي قرار گرفتند   تحت آزمایش دانه  

ي حــاوي هــا مخلــوط ســاخت مــصالح خــرده آســفالتی جهــت
. ي خرده آسفالتی استفاده شده اسـت      ها  درصدهاي مختلف تراشه  

 روش مارشـال   براي تعیین درصد قیر بهینـه و سـاخت نمونـه از           
ــتورالعمل   ــابق دس ــت    ASTM–D1559مط ــده اس ــتفاده ش اس

  .]14و13[
ي هـا   ي حاوي درصدهاي مختلـف تراشـه      ها  سپس نمونه 

یی نظیر  ها  آزمایش براي انجام    ،  خرده آسفالت با توجه به قیر بهینه      
 مورد استفاده قرار گرفتنـد،     مارشال و مقاومت کششی غیرمستقیم    

ي هـا  آزمـایش  نیز براي بررسـی و انجـام   ها مخلوطسپس قیر این  
الزم به ذکر است که بـراي       . متداول قیر، مورد بازیابی قرار گرفت     

 انجام هر آزمایش و تعیـین هـر یـک از پارامترهـاي مـورد نظـر،                
  . نمونه آزمایشگاهی تهیه شده است3حداقل 

  
  تعیین درصد قیر و مشخصات قیر خرده آسفالت 4-1

درصد قیر مصالح خرده آسفالت با انجام آزمایش جداسـازي، بـر            
 نمونـه تقریبـاً     4، بـراي    15اساس دستورالعمل مندرج در مرجـع       

بـه طـور متوسـط      .  گرمی از مصالح خرده آسفالت تعیین شد       500
. بـه دسـت آمـد      % 3/5 مصالح خرده آسفالت مـصرفی       درصد قیر 

همچنین مشخصات قیر خـرده آسـفالت پـس از انجـام آزمـایش              
 تعیـین   ،ASTM-D1856 مطابق با استاندارد   ،جداسازي و بازیابی  

  . ارائه شده است1مشخصات قیر مذکور در جدول . شد
  

  
  

  
  
  
  

  مشخصات قیر بازیابی شده از خرده آسفالت. 1جدول 
  نتایج آزمایش  استاندارد آزمایش  آزمایش

 ASTM D5  24  ) میلیمتر1/0(درجه نفوذ 

  ASTM D113  44  )سانتیمتر(اصیت انگمی خ
  ASTM2398 5/61  )گراد درجه سانتی(نقطه نرمی 

قیر بازیـابی شـده     
هـاي خـرده     تراشه

  آسفالت
  ASTM D2170  641  )سانتی استوکس (C◦135کند روانی در 
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تعیین مشخصات مصالح سـنگی خـرده آسـفالت و           4-2
  ید مصالح سنگی جد

هاي خرده آسفالتی، پس از بازیابی مصالح سنگی موجود در تراشه      
 نمونه بـه دسـت آمـده از آزمـایش           4این مصالح براي هر یک از       

 تحـت آزمـایش     AASHTO-T27 مطابق با استاندارد     ،جداسازي
 بندي این مصالح مطابق با شکل     منحنی دانه . بندي قرار گرفتند  دانه

   مصالح سنگی به دست آمده در بنديدانه.  به دست آمده است1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قرار ]16[ نامه روسازي راههاي ایران  آیین4 بندي تیپمحدوده دانه
مشخصات فیزیکی و مرغوبیت مصالح سنگی خـرده        . گرفته است 

  . است  شده ارائه 3و2  هاي جدول در نیز جدید سنگی آسفالت و مصالح
  
  ها مخلوطقیر بهینه  4-3

 ارائه شـده    4ي مختلف در جدول   ها  مخلوطمقادیر قیر بهینه براي     
  .است
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دانه بندي هدف

  
  ها بندي مورد استفاده در ساخت مخلوط  نمودار دانه.1شکل

  

   خصوصیات فیزیکی مصالح سنگی بازیافت شده از خرده آسفالت.2جدول 
درصد شکستگی در دو جبهه   الحنوع مص BS812درصد تطویل و تورق 

 D5812≠4مصالح روي الک
  درصد

  شاخص تورق  شاخص تطویل جذب آب
  1/22  3/14    92  مصالح درشت دانه
  -  -  -    مصالح ریزدانه

  

   خصوصیات فیزیکی مصالح سنگی جدید.3جدول 
ه درصد شکستگی در دو جبه B5812درصد تطویل و تورق 

 D5821 ≠ 4مصالح روي الک 
درصد 
  نوع مصالح جذب آب

    دو جبهه
  شاخص تورق  شاخص تطویل

درصد سایش 
  لوس آنجلس

  25  14  8    95  مصالح درشت دانه
  -  -  -  مصالح ریزدانه

  

  )ها با توجه به درصد خرده آسفالت موجود در مخلوط(  نتایج تعیین درصد قیر بهینه مربوط به حالتهاي مختلف .4جدول

  مخلوط
   درصد0

(R0)*  
   درصد25

R25)(  
   درصد50

R50)( 

   درصد75
R75)(  

   درصد100
R100)(  

  5/6  3/6  2/6  6  9/5  )درصد ( قیر بهینه 
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ي مختلـف کـه حـاوي درصـدهاي         هـا   مخلـوط  براي شناسایی    *
 اسـتفاده   iRي خرده آسـفالت هـستند از نـشانه        ها  مختلف تراشه 

ــی ــود،که  مـ ــه Rشـ ــف تراشـ ــا  مخفـ ــفالت هـ ــرده آسـ                           ي خـ
)(Reclaimed Asphalt Pavement  و انـدیس I   مقـدار خـرده 

  .دهد میآسفالت موجود در مخلوط را بر حسب درصد نشان 
ي حـاوي  هـا  مخلـوط اسـت کـه در تهیـه       البته بیان این نکته الزم    

ي خـرده آسـفالت     هـا   گرم کردن تراشه   ي خرده آسفالت،  ها  تراشه
ین پژوهش دما و مدت زمـان گـرم         در ا . بسیار حائز اهمیت است   

 براسـاس   هـا   مخلـوط ي خرده آسفالت بـراي تهیـه        ها  کردن تراشه 
کــه طــی آن  ،] 17[ اســتNCHRPپیــشنهاد و تحقیقــات گــروه 

 درجـه   150 ساعت در دماي     2ي خرده آسفالت به مدت      ها  تراشه
  .سانتیگراد قرار گرفتند

  
  نتایج آزمایش. 5

  

    آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم5-1
ــابق      ــستقیم مط ــشی غیرم ــت کش ــایش مقاوم ــام آزم ــوه انج نح

ــتورالعمل 4321DS دس −ΤΜΑــت ــژوهش از  .  اس ــن پ در ای
آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم که به عنـــوان نماد مناسـبی          

  ي ها مخلوطاز چسبندگی است براي بررسی پتانسیل شیار شدگی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي . ده آسفالتی استفاده شده است    ي خر ها  آسفالتی حاوي تراشه  
فـک  (این منظور از دستگاه آزمایش مارشال اسـتفاده شـده اسـت           

دستگاه مارشال برداشته شد و دو فک دیگـر روي دسـتگاه قـرار              
   ). جهت شکست بین آنها قرار گرفتها گرفت و نمونه

در لحظه شکست از روي  هانیروي گسیختگی و تغییر شکل نمونه
شود و با توجه بـه قطـر و ارتفـاع نمونـه و بـا                یدستگاه قرائت م  
  . ]5 [شودها محاسبه میمقاومت کششی نمونه) 1(استفاده از رابطه

)1(  

  

  : فوقکه در رابطه
σt = کیلو پاسکال(مقاومت کششی مخلوط آسفالتی-KPa(   

Pmax = نیوتن(حداکثر نیروي الزم براي شکستن نمونه-N(   
t =  میلیمتر(یشقبل از آزمانمونه ارتفاع-mm(  
d = میلیمتر(قطر نمونه-mm(   

 در  ITSدر این تحقیق، با توجـه بـه امکانـات موجـود، آزمـایش               
. انجـام شـده اسـت     )سـانتیگراد     درجـه  25( شرایط دماي محیط    

 بـوده   mm/min 50 سرعت بارگذاري دسـتگاه در ایـن آزمـایش        
و نمودار مقایـسه     5نتایج حاصل از این آزمایش در جدول        . است

  . ارائه شده است2زمایش در شکل آمربوط به نتایج 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

td
p

t π
σ max2000

=

  مقاومت کشش غیر مستقیم  میانگین نتایج آزمایش.5جدول
  نمونه  )mm(ارتفاع  )mm(قطر  )KN( نیروي گسیختگی  )mm(تغییر شکل قائم  )KPa(مقاومت کششی

1/907  35/2  1/10  6/100  5/70  0R 
946  36/2  62/10  101  8/70  25R 

8/1060  26/2  12  2/101  2/71  50R 
1/1064  6/1  98/11  101  71  75R 
7/1144  93/1  78/12  3/101  2/70  100R 
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  ي خرده آسفالتها هاي حاوي درصدهاي مختلف تراشه شی مخلوط مقاومت کشاي هنمودار مقایس. 2شکل 
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   آزمایش مارشال 5-2

در آزمایش مارشال دو پارامتر استحکام مارشال و روانی نظیـر بـا             
 ،استحکام مارشال به نـوعی . شود گیري می   استحکام مارشال اندازه  

ـ  از مقاومـت   شاخصی ي آسـفالتی اسـت و بـا        هـا   مخلـوط شاري  ف
گیري  آسفالتی اندازه يها مخلوطگیري این پارامتر چسبندگی  اندازه
   ونظیر استحکام مارشال معرف نرمی همچنین روانی .]18[شود می

ي آسـفالتی اسـت و ایـن پـارامتر میـزان       ها  مخلوطپذیري    انعطاف
 .]18[دهـد  ي آسـفالتی را نـشان مـی   هـا  مخلـوط اصطکاك داخلی  

 mm/min 50سرعت بارگذاري دستگاه مارشال در این آزمـایش         
ــن آزمــایش در جــدول  . اســت ــایج حاصــل از ای  و نمــودار 6نت
 . ارائه شده است3 حاصل از نتایج آزمایش دو در شکل اي همقایس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  هاي قیر  آزمایش5-3

ي هـا   مخلـوط در این قـسمت بـراي شـناخت خـصوصیات قیـر             
پـس  ،  ي خرده آسفالت  ها  مختلف تراشه  يها  ی حاوي درصد  آسفالت

ي خــرده هــا از عمـل جداســازي و بــه دســت آوردن قیـر تراشــه  
ي متداول قیر بر روي قیـر بازیـافتی صـورت           ها  آزمایشآسفالتی،  

  . گرفته است
قیـر  ( ي انجام شده بر روي قیر ترکیبی        ها  آزمایشنتایج مربوط به    

ي آسفالتی در   ها  مخلوط )70/60تراشه خرده آسفالت و قیر جدید       
 4 در شـکل     اي  ه و نمودارهاي مقایس   7حاالت مختلف در جدول     

  .است  ارائه شده5و
  

 

  میانگین نتایج آزمایش مارشال. 6جدول 
  مخلوط

100R 75R 50R 25R 0R   
  شرایط نمونه

  )kg(مقاومت مارشال  1127  1191  1254  1377  1629
  )mm(روانی   1/3  0/3  9/2  8/2  3

 دقیقه در آب 30
   درجه60
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استحکام مارشال (٣٠ دقیقه،  آب ۶٠ درجه)

  
  ) درجه60 دقیقه در آب 30(هاي خرده آسفالت  هاي حاوي درصدهاي مختلف تراشه استحکام مارشال براي مخلوطنمودار نتایج  .3شکل 

  

  ي خرده آسفالتیها ي مختلف تراشهها نتایج آزمایش مربوط به قیر ترکیبی مخلوتهاي حاوي درصد .7جدول
  نقطه نرمی

  )درجه(
  خاصیت انگمی

  )cm-سانتیمتر(
  درجه نفوذ

  )0/1mm-میلیمتر1/0(
  کندروانی

  )cSt) ( درجه135سانتی استوکس، (
  نمونـه

5/50  100> 53  492  0R 

4/52  100>  51  505  25R 

3/56  100>  3/38  574  50R 

6/59  80  28  610  75R 

2/60  46  23  639  100R 
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ي ها  مخلوطي شاهد یعنی    ها  با توجه به نتایج آزمایش براي نمونه      
مشخص اسـت کـه     ) 0R(ي خرده آسفالت  ها  آسفالتی بدون تراشه  

ري شده است که نشان دهنـده پیـري         قیر پس از ساخت، دچار پی     
البته شرایط و نحوه . کوتاه مدت یعنی پیري در حین ساخت است      

پیري مؤثر است و ممکن      مقدار در نیز آزمایشگاه در ها  نمونه ساخت
  . است تحت شرایط خاص آزمایشگاهی نتایج با هم متفاوت باشند

  
  تحلیل نتایج. 6

مـستقیم   شی غیـر آزمـایش مقاومـت کشـ     طـور کـه از نتـایج       همان
ي خرده آسفالت مقاومت ها  با افزایش مقدار تراشه،مشخص است 

  افزایشتواند ناشی از  میاین   که  یابد می  افزایش نیز  ها مخلوط  کششی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همچنـین نتـایج آزمـایش مقاومـت        .  باشـد  هـا   مخلوطسختی قیر   
ي هـا   وطمخلـ دهند میزان چسبندگی     مینشان   کششی غیر مستقیم  

ي خرده آسفالت کـاهش نیافتـه       ها  آسفالتی با افزایش مقدار تراشه    
ي خـرده   ها  ي اصلی استفاده از تراشه    ها  است، زیرا یکی از دغدغه    

ي هـا   آسفالت این است که ممکن است با افـزایش مقـدار تراشـه            
  .ي آسفالتی کاهش یابدها مخلوطخرده آسفالت میزان چسبندگی 

 30یی که به مدت ها ارشال، براي نمونه  با توجه به نتایج آزمایش م     
 درجه سانتیگراد قرار داشتند، بـا افـزایش مقـدار           60دقیقه در آب    

  .یابد می استحکام مارشال افزایش ، ي خرده آسفالتها تراشه
 نـشان  ها مخلوطي انجام شده بر روي قیر ترکیبی   ها  آزمایشنتایج  
ت در حـدود    ي خرده آسـفال   ها  دهند که با افزایش مقدار تراشه      می
 با شدت بیـشتري     70/60 درصد، سرعت پیر شدن قیر خالص        50
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  هاي مختلف ی درجه نفوذ قیر ترکیبی براي مخلوطای هنمودار مقایس. 4شکل
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  هاي مختلف ی ویسکوزیته قیر ترکیبی براي مخلوطای هنمودار مقایس. 5شکل
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ي هـا   ي بـدون تراشـه    هـا   مخلوطیابد، در حالی که قیر       میافزایش  
ي خـرده   هـا    درصد تراشه  25ي حاوي   ها  مخلوطخرده آسفالت و    

ي هـا   مخلـوط ولـی بـراي      .آسفالت تفاوت چندانی با هم ندارنـد      
یج مربـوط بـه آزمـایش       خرده آسفالت، نتا    درصد 100 و   75شامل

قیر مشابه نتایج آزمایش بر روي قیر خرده آسـفالت اسـت و ایـن       
 ،   به دلیل این که قیر خرده آسفالت درحین سـاخت          ،  دهد مینشان  

اجرا و مدت زمان بهره برداري دچار پیـر شـدگی شـده بـود، در                
و  نتیجه روند پیر شدن آن در استفاده مجـدد بـسیار انـدك اسـت      

د در این حالت هر چند مقدارآن کم است، ولـی           افزایش قیر جدی  
  .کند میدر جهت بهبود خصوصیات قیر خرده اسفالت عمل 

افزایش حدود  توان چنین استنباط کرد که میاز نتیجه این آزمایش     
یر چندانی بر روي قیر مخلـوط  أث درصد تراشه خرده آسفالت ت   25

سفالت  درصد تراشه خرده آ    50ندارد، در حالی که افزایش حدود       
 همچنـین اسـتفاده از   . اسـت مـؤثر بر روي قیر جدیـد و مخلـوط     

 درصـد موجـب     50ي خرده آسفالت به میـزان بیـشتر از          ها  تراشه
ي ها شود خصوصیات قیر مخلوط مشابه خصوصیات قیر تراشه        می

در نتیجـه اسـتفاده از   . قرارگیـرد  اولیه مورد استفاده  خرده آسفالت 
 بنـدي   دانهدر صورتی که    (زیاد  ي خرده آسفالت به مقدار      ها  تراشه

مستلزم اسـتفاده از  )  مورد نیاز در طراحی باشد   بندي  دانهآن مشابه   
البتـه در ایـن حالـت بایـد سـایر         .تر و یا جوانـساز اسـت       قیر نرم 

  .پارامترهاي مقاومتی مخلوط مورد بررسی قرار گیرند
  
   گیري ه نتیج.7
مقاومت کشـشی  ي ها آزمایشمده از آبا توجه به نتایج به دست    -

 خـرده   مقداردکه با افزایش    شو می مشخص   غیر مستقیم و مارشال   
   .یابد  می افزایشها مخلوط سختی ،سفالتآ
ي هـا  ي انجام شده نشان دادنـد افـزودن تراشـه     ها  آزمایش نتایج   -

 تـاثیر منفـی بـر روي    ، ي آسـفالتی هـا  مخلـوط خرده آسـفالتی بـه     
  . ي آسفالتی ندارندها مخلوطچسبندگی 

 هـا  مخلـوط  توجه به نتایج آزمایش قیر بـر روي قیـر ترکیبـی     با -
مـشخص شـد کـه بـا        ) 70/60سـفالت و قیـر      آحاوي قیر خرده    (

ي خرده آسفالت سـختی قیـر نیـز افـزایش       ها  افزایش مقدار تراشه  
ي خرده آسفالت تـاثیر     ها   درصد تراشه  25یابدو افزایش حدود     می

  . استفاده نداردمورد )70/60(خصوصیات قیر جدید روي بر چندانی
 25ي بـه دسـت آمـده، اسـتفاده از     هـا  آزمایش با توجه به نتایج     -

ي آسفالتی مطلـوب    ها  مخلوطي خرده اسفالت در     ها  درصد تراشه 

ي خـرده   ها  است و در صورت استفاده از درصدهاي بیشتر تراشه        
یابـد، ولـی    مـی ي مقـاومتی افـزایش   هـا  اسفالت هر چنـد پـارامتر    
ي خـرده   هـا   یـر جدیـد و قیـر تراشـه        ق(خصوصیات قیر ترکیبـی     

بایست کنترل شود تا قیر ترکیبی شرایط قیر هدف که           می) آسفالت
با توجه به ترافیک و شرایط محیطی که براي یک منطقـه در نظـر              

  .شود را دارا باشد میگرفته 
 100و75(ي حاوي مقادیر باالي خرده آسـفالت        ها  مخلوط براي   -

خـصوصیات قیـر خـرده     خصوصیات قیر ترکیبـی مـشابه       ) درصد
  .آسفالت مورد نیاز است

ي هـا   مخلـوط  و افزایش سـختی در       ها  آزمایشا توجه به نتایج     ب -
ي دیگـر جهـت     ها  سفالت بررسی پارامتر  آ خرده   يها   تراشه حاوي

 همانند  ،ها  مخلوطسفالت در   آ خرده   يها   تراشه تعیین درصد بهینه  
کـن   زیـرا مم   ،ی الزم است  ــحساسیت رطوبتی و حساسیت دمای    

ــا ســختی بیــشتر، در دمــاي هــا مخلــوطاســت              نــسبتکــم،یی ب
ــه  ــوطبـ ــا مخلـ ــر  هـ ــختی کمتـ ــا سـ ــر، یی بـ ــار زودتـ                          دچـ

  .]19[ترك خوردگی شوند
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