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مسلح شده با  یآسفالت یمخلوط ها یمشخصات عملکرد یبررس 

 مرکب یمصنوع افیال
3یخداشهر ی*، حامد تراب 2ینژاد نوحدان یعبد نیرحسی، ام1جواد تن زاده

 

                      TANZADEH@hotmail.com رانیا الن،یگ ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعمران، واحد بندرانزل یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه -1

 amirhossein.a131@gmail.com رانیا الن،یگ ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعمران، واحد بندرانزل یگروه مهندس یدانشجو -2

   torabi.haamed@gmail.comرانیا الن،یگ ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یعمران، واحد بندرانزل یگروه مهندس یدانشجو -3

 
 

 چکیده 
را به  یمصنوع افیلزوم استفاده از ال یخستگ یو ترک ها یارشدگیش یها یدر مقابل خراب یآسفالت یضعف مخلوط ها

و  یانعکاس ،یحرارت یکنترل ترک ها یبرا افیال نیکند. ا یم یها ضرور یخراب نیکنترل و بهبود ا یبرا یعنوان ماده ا

عمر آن، صرفه  شیافزا ایو  یکاهش ضخامت روساز قیسودمند است و از طر اریمخلوط بس یارشدگیش نیهمچن

و مسلح شده با  یمعمول یآسفالت یمخلوط ها یشگاهیآزما یابیارز قیتحق نیبه دنبال دارد. هدف از ا زیرا ن یاقتصاد

 یمناسب یبوده که از دوام، مقاومت و چسبندگ لنیپروپ یپل افیو ال دیآرام افیمرکب، متشکل از ال یمصنوع افیال

نمونه  یبر رو میمستق ریغ یو مقاومت کشش یمدول برجهندگ ،یخستگ یها شیآزما قیتحق نیاست. در ا داربرخور

سبب کاهش  ،یآسفالت یمرکب در مخلوط ها یمصنوع افیبدست آمده استفاده از ال جیشاهد انجام گرفت. طبق نتا یها

 شود. یم یخستگ یو ترک ها یشدگ اریش یها یخراب

 ی.خستگ ،یمرکب،  مدول برجهندگ یمصنوع افیآسفالت مسلح، ال های کلیدی: واژه

 مقدمه  -1

 نهیهز شیافزا نیو همچن یراحت ،یمنیبه مسائل ا یشتریتوجه ب ه،ینقل لیروز افزون تعداد آمد و شد وسا شیبا افزا

به طور گسترده  یآسفالت یکه انتظارات از مخلوط ها یشده است به طور یآسفالت یها یروساز یو نگهدار میساخت و ترم

 هینقل لیآن از نظر تعداد وسا یآمد و شد در جاده ها زانیباشد که م یدر حال توسعه م یکشور رانیاست. ا افتهی شیافزا یا

و  داریانتخاب و اجرا شوند که از هر نظر پا یبه گونه ا دیبا یآسفالت یاست. مخلوط ها شیدر حال افزا یبار محور زانیو م

 باشد. داشتهرا در بر  یو حداکثر بهره ور ییو آب و هوا یمختلف بارگذار طیدر شرا دیعمر مف یدارا

 دیبهبود بخشد و عمر مف یمختلف بهره بردار طیکه بتواند عملکرد آسفالت را در شرا ییها یاز روش ها و افزودن استفاده

است. تاکنون  افیها ال یافزودن نیاز ا یکیداشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است.  یدهد و صرفه اقتصاد شیپروژه را افزا

ماندگار( و      یشکل ها ریی)تغیارشدگیش یها یدر مقابل خراب یآسفالت یها خلوطبود عملکرد مبه یبرا یگوناگون افیال

دهد که اضافه نمودن  یمختلف نشان م یها یبدست آمده از بررس جیمورد استفاده قرار گرفته است. نتا یخستگ یترک ها

 کمک خواهد کرد یدر برابر ترک خوردگ یروساز شتریو مقاومت ب یریبه باال بردن انعطاف پذ یآسفالت یبه مخلوط ها افیال

[1]. ling pang یها شیکربن را در معرض آزما افیمسلح شده با ال یآسفالت یمخلوط ها یدر مقاله ا زیو همکاران ن 

قرار داد.  میمستق ریغ یو مقاومت کشش یخمش رچهیت یخستگ ،یخزش یتکرار یبارگذار ،یشامل مدول برجهندگ یکیمکان

 یدائم یشکل ها رییدر برابر تغ شتریکربن، سفت تر، مقاومت ب افیال یحاو یانجام شده، مخلوط ها یها شیآزما جیمطابق نتا

 یکربن نسبت به مخلوط ها افیمسلح شده با ال یمخلوط ها یمقاومت خستگ نیداشته اند. همچن یشتریب یو مقاومت کشش

 .[2است ]نداشته  یتفاوت قابل توجه یمعمول

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:amirhossein.a131@gmail.com
http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13                   عمرانمهندسیدر

 یفرسوده و فرش ها یها کیاز الست یافتیباز افیامکان استفاده از ال ،یمحمدزاده مقدم و همکاران در مقاله ا ابوالفضل

 افیال یحاو یمطالعه عملکرد مخلوط ها نیدرشت دانه را مطالعه نمودند. در ا کیماست یآسفالت یدر مخلوط ها یعاتیضا

شد. تفاوت  سهیمقا یسلولز جیرا افیساخته شده با ال یبا مخلوط ها یعاتیضا یفرسوده و فرش ها یها کیاز الست یافتیباز

به  جیمنطبق با نتا نیمخلوط ها مشاهده نشده است. همچن نیا یرطوبت تیو حساس یریپذ رشکلییمقاومت تغ نیب یچندان

 یمخلوط ها یباعث بهبود قابل توجه سخت یسلولز افیبا ال سهیدر مقا یمورد بررس افیدست آمده مشخص شد که ال

 ،یسلولز افیال یحاو یآسفالت یمخلوط ها یکینامیمشخصات د زیو همکارانش ن Wu .[3درشت دانه شده است ] کیماست

 یشتریب یکینامیمدول د افیمسلح شده با ال یقرار دادند و نشان دادند که مخلوط ها یرا مورد بررس یمعدن افیاستر و ال یپل

کربن را با استفاده  افیمسلح شده با ال یمخلوط ها یها یژگیو ییو خدا یجهرم .[4]دارند یمعمول یابا مخلوط ه سهیدر مقا

 یمورد بررس میرمستقیکشش غ یتکرار یخزش و بارگذار م،یمستق ریغ یاستحکام مارشال، مقاومت کشش یها شیاز آزما

 یفضا شیمارشال و افزا یمارشال، کاهش روان تحکاماس شیکربن باعث افزا افیگرفتند که ال جهینت نیمحقق نیقرار دادند. ا

کربن  افیبا استفاده از ال یمخلوط آسفالت یدائم رشکلییو مقاومت تغ یعمر خستگ نیآسفالت متراکم شده است. همچن یخال

 .[5است ] افتهی شیافزا

Yongjoo kim  وsoon park- tae آسفالت سرد با دانه  یمخلوط ها یکیرا بر مشخصات مکان یمرکب مصنوع افیاثر ال

 یبررس یمحدود شده سه محور یکینامیو د یکیاستحکام مارشال و خزش استات یها شیبا استفاده از آزما وستهیپ یبند

 یورسه مح یمقاومت برش یها یژگیبر و یداده و اثر کم شیااستحکام مارشال را افز افیال نیکردند و نشان دادند که ا

 یآسفالت یها یمرکب در روساز یمصنوع افیدر خصوص کاربرد ال یکم اریمقاالت بس .[6سرد داشته اند ] یمخلوط آسفالت

 افیلمسلح شده با ا یآسفالت یشاهد و مخلوط ها یمعمول یآسفالت یمخلوط ها یها یژگیو ق،یتحق نیوجود دارد. در ا

 .دیگرد سهیمقا یعملکرد شرفتهیپ یها شیمرکب با استفاده از آزما یمصنوع

 مواد و مصالح -2

 افیال -2.1
است که به  لنیپروپ یپل افیو ال دیآرام افیاز ال یبیمرکب بوده که ترک یمصنوع افیال ق،یتحق نیمورد استفاده در ا افیال

 نیا یکیزیف یها یژگی( و1شده است. در جدول ) یطراح یاستفاده در مخلوط آسفالت یگرم در هر تن برا لویک5.0مقدار 

 الیاف آرامید و پلی پروپیلن را مشاهده می کنیم. 1در شکل مشخص شده است. افیال

: 1جدول  یها یژگیو

مرکب   افیال یکیزیف

 یمصنوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرامید پلی پروپیلن مواد
 ایرشتهتک ایرشتههای تابیده و تکرشته شکل

 44/1 91/0 وزن مخصوص

 70000 400000 (psiمقاومت کششی )

 19 12 )میلیمتر(طول 

 زرد خاکستری رنگ

 بی اثر بی اثر مقاومت اسیدی/بازی

 100 427 (C°دمای ذوب )
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پلی پروپیلن )سمت راست( و الیاف آرامید )سمت چپ(الیاف  :1شکل  

 

                                                                                                                                        ریق -2.2

مطالعه مورد استفاده قرار گرفته  نیشود ودر ا یبه طور گسترده استفاده م رانیشرکت نفت آبادان که در ا  70/60ریق    

 ( ارائه شده است.2در جدول ) ریق نیاست. مشخصات ا

 

 70/60 ریق یکیزیف یها یژگی: و2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 یمصالح سنگ- 2.3

( 3مختلف استفاده شده است که مشخصات آن در جدول ) یشکسته با  دانه بند یکوه یاز مصالح سنگ قیتحق نیدر ا    

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 نتیجه روش استاندارد مشخصه
 ASTM D5 66 میلیمترC° 25 (1/0 )درجه نفوذ در 

 ASTM D36 49 نقطه نرمی قیر )درجه سانتیگراد(

 ASTM D113 > 100 )سانتیمتر( C° 25کشش پذیری در 

 ASTM D92 304 باز کلیولند )درجه سانتیگراد( نقطه اشتعال قیر، ظرف رو

 ASTM D2042 5/99 حاللیت در تری کلرواتیلن )درصد(

 C° 135 ASTM D2170 446کندروانی کینماتیک )سانتی استوکس( در 

 ASTM D1754 01/0 فرآیند اون الیه نازک قیر، تغییر جرم اولیه )درصد(

 ASTM D5 50 میلیمتر( 1/0درجه نفوذ پسماند فرآیند اون الیه نازک )

 ASTM D113 > 50 کشش پذیری پسماند فرآیند اون الیه نازک )سانتیمتر(
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 یمخلوط مصالح سنگ ی: دانه بند3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام شده یها شیآزما -3
پروسه آزمایشگاهی تحقیق شامل آزمایش های خستگی بارگذاری تکراری کشش غیر مستقیم، مدول برجهندگی و       

 مقاومت کشش غیر مستقیم بوده است. 

 یخستگ شیآزما -3-1

 کی یشکل بارگذار نیشود که ا ینمونه اعمال م یعمود یدر طول صفحه قطر یفشار یبار نوار کی شیآزما نیدر ا      

 ییدر استاندارد اروپا یخستگ شیکند. روش انجام آزما یم جادیدر نمونه و عمود بر امتداد بار ا کنواختی یتنش کشش

EN12697-24 نمونه  یافق رشکلیی( نشان داده شده اند. تغ2در شکل ) یخستگ شیآزما یبارگذار میشده است. فر حیتشر

شود.  یم نیینمونه است، تع ی( نمونه که متناظر با خرابNf) یشود و عمر خستگ یثبت م یبارگذار کلیاز س یبصورت تابع

لذا  د،یآ یبه وجود م یده سیسرو یانیم یبوده که عموماً در دماها یروساز ینوع خراب کی یاز خستگ یناش یترک خوردگ

مطابق روش  شیمورد استفاده در آزما ینچیا 4 یاستوانه ا یشده است. نمونه ها شنهادیپ شیانجام آزما یدرجه برا 20 یدما

میلی ثانیه، مدت زمان اعمال بار  1500از مدت زمان سیکل بارگذاری  شیآزما نیتراکم مارشال ساخته و آماده شدند. در ا

 نیدر ا نیمیلی ثانیه استفاده شده است. همچن 1250برابر در هر سیکل بارگذاری  راحتمیلی ثانیه و مدت زمان است 250

 شده است. فیتعر متریلیم 9 یقطر رشکلیینمونه و تغ یختگینمونه به صورت گس یخستگ ش،یآزما

 

 

 

 

 

 

 

 یخستگ شیآزما یبارگذار می: فر2شکل

 

 درصد عبوری اندازه الک
 100 میلیمتر 25

 95 میلیمتر 19

 75 میلیمتر 5/9

 55 (4میلیمتر )شماره  75/4

 35 (8میلیمتر )شماره  36/2

 12 (50میلیمتر )شماره  3/0

 6 (200میلیمتر )شماره  075/0
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 یمدول برجهندگ شیآزما -3-2

مطابق روش تراکم مارشال ساخته و آماده شدند. آزمایش مدول  شیمورد استفاده در آزما ینچیا 4 یاستوانه ا ینمونه ها      

درجه سانتیگراد بر اساس روش استاندارد  20در دمای  یافیو مسلح ال یمعمول یآسفالت یمخلوط ها یبرجهندگی نمونه ها

ASTM D4123  هرتز،  کیآزمایش از شکل بارگذاری نیمه سینوسی با فرکانس  اینانجام گرفت. مطابق استاندارد، در

استفاده  35/0پواسون  بیو ضر هیثان 9/0مدت زمان استراحت  ه،یثان 1/0مدت زمان اعمال بار  ه،یثان کیسیکل بارگذاری 

و  جیکه نتا ودش یاعمال م یاصل یبارگذار کلیس 5اعمال شده و سپس  یبارگذار شیپ کلیس 100 شیآزما نیگردید. در ا

 یاز تماس کامل نوارها نانیاطم لیبه دل یبارگذار شیپ شیآزما نیگردد. در ا یثبت م کلیس 5 نیمربوط به ا یداده ها

 ( نشان داده شده اند.3در شکل ) یمناسب اعمال شده است. دستگاه مدول برجهندگ جیبا سطح نمونه و کسب نتا یبارگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش مدول برجهندگی:دستگاه بارگذاری 3شکل 

 میمستق ریغ یمقاومت کشش شیآزما -3-3

و مطابق  ینمونه استوانه ا میرمستقیکشش غ یبا استفاده از قاب بارگذار یآسفالت ینمونه ها میرمستقیغ یمقاومت کشش      

 یدر طول صفحه قطر یفشار یبار نوار کی شیآزما نیشده است. در ا یریاندازه گ AASHTO T283روش استاندارد 

کند.  یم جادیدر نمونه و عمود بر امتداد بار ا کنواختی یشتنش کش کی یشکل بارگذار نینمونه اعمال شده است. ا یعمود

 یشده است. نمونه ها یریاندازه گ شیآزما یبا دما یطیساعت قرار گرفتن درون اطاقک مح 2مقاومت نمونه ها پس از 

 مطابق روش تراکم مارشال ساخته و آماده شدند. شیمورد استفاده در آزما ینچیا 4 یاستوانه ا

 تحلیل آزمایش ها -4
 آزمایش خستگی -4-1

کیلوپاسکال انجام شده است  400درجه سانتیگراد و با تنش ثابت  20آزمایش خستگی به روش تنش کنترل شده، در دمای 

شده است. مشخص شد که رفتار و عملکرد خستگی مخلوط های مسلح شده الیافی ( ارائه 5که میانگین نتایج در نمودار شکل )

 5.0در مقایسه با مخلوط شاهد بهبود چشمگیری داشته است. بر اساس نتایج آزمایش، عمر خستگی آسفالت مسلح شده با 

ت. این نتایج را می توان اینگونه برابر بیشتر از مقدار آن برای آسفالت معمولی شاهد اس 2/2کیلوگرم الیاف در هر تن آسفالت، 

توضیح داد که در مخلوط های مسلح شده با الیاف، زمانی می توان از مزایای مسلح شدن بهره برد که مقاومت کششی الیاف 

  مگاپاسکال بوده که 3000مسلح کننده بیش از مخلوط مسلح شده )بتن آسفالتی( باشد. مقاومت کششی الیاف آرامید برابر 
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بر بیشتر از مخلوط های بتن آسفالتی معمول است. بنابراین مسلح کردن مخلوط آسفالتی با استفاده از الیاف مرکب چند برا

 آرامید منجر به افزایش مقاومت کششی مخلوط و مقاومت بیشتر در برابر ترک خستگی شده است.

  

 

 

 

 

 

 

 بارگذاری کشش غیرمستقیم مخلوط های آسفالتی: نتایج آزمایش خستگی 5شکل 

 

 آزمایش مدول برجهندگی -4-2

( ارائه   6در شکل ) جیدرجه که نتا 20در دمای  یافیو مسلح ال یمعمول یآسفالت یمخلوط ها یمدول برجهندگی نمونه ها      

 یآسفالت معمول یبرابر آن برا 3/1در هر تن آسفالت،  افیال لوگرمیک 5/0آسفالت مسلح شده با  یشده اند. مدول برجهندگ

 یکرنش، مخلوط آسفالت-تنش نیمخلوط مربوط شده که منطبق با رابطه ب ارپخش ب ییبه توانا یشاهد است. مدول برجهندگ

 مقاومت شتر،یو مدول ب یبا سفت یتوان گفت که مخلوط ها یم نی. همچنافتیخواهد  یرشکلییبار مشخص چه تغ کیتحت 

منجر به ترک  نییپا یدر دماها ادیز اریغافل بود که مدول بس دینبا یدارند، ول یدائم یها رشکلییدر برابر تغ یشتریب

مورد  یکیتراف یدر برابر بارها یعکس العمل روساز لیتحل یبرا یشود. مدول برجهندگ یم یآسفالت یزودرس روساز یخوردگ

داشته که در  یشتریب یباربر تیآسفالت با مدول باالتر، ظرف یمصنوع افیبه دست آمده، ال جی. مطابق نتاردیگ یاستفاده قرار م

 را کاهش داد. یآسفالت یروساز هیطرح ال خامتتوان ض یم جهینت

 

 

 

 

 

 

 : نتایج آزمایش مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی6شکل 

0

2000

4000

6000

8000

10000

 آسفالت مسلح الیافی آسفالت معمولی

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

 آسفالت مسلح الیافی آسفالت معمولی

ی
تگ

س
 خ

مر
ع

 
ل

یک
س

(
 

ی
تگ

خ
سی

گ
)

 

 
ی

دگ
هن

رج
ل ب

دو
م

 (
ال

سک
اپا

مگ
)

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13                   عمرانمهندسیدر

 میرمستقیغ یمقاومت کشش شیآزما -4-3  

 گرادیدرجه سانت 20و  10 یدر دماها ،یافیو مسلح ال یآسفالت معمول یخشک نمونه ها میرمستقیغ یمقاومت کشش

 5/0آسفالت مسلح شده با  یمقاومت کشش جیاست. مطابق نتا دهی( ارائه گرد7در نمودار شکل ) جیشد که نتا یریاندازه گ

آسفالت  نیشاهد است و لذا ا یآسفالت معمول یمقدار آن برا زا شتریدرصد ب 30در هر تن آسفالت، حدود  افیال لوگرمیک

با  سهیدر مقا دیپرمقاومت آرام افیباالتر ال اریبس یدارد. با علم به مقاومت کشش یحرارت یدر برابر ترک ها یشتریمقاومت ب

 داد. حیضرا تو یافیمخلوط مسلح ال شتریب یتوان مقاومت کشش یم یمعمول یمخلوط بتن آسفالت یمقاومت کشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط های آسفالتی7شکل 

 نتیجه گیری -5
عملکرد خستگی مخلوط مسلح شده الیافی در مقایسه با مخلوط معمولی شاهد بهبود چشمگیری داشته است. بر اساس نتایج 

برابر بیشتر از مقدار آن برای آسفالت  2/2کیلوگرم الیاف در هر تن آسفالت،  نیمآزمایش، عمر خستگی آسفالت مسلح شده با 

شده با الیاف، اگرمقاومت کششی الیاف مسلح کننده بیش از مخلوط مسلح در مخلوط های مسلح معمولی شاهد بوده است.

 3000شده )بتن آسفالتی( باشد، می توان از مزایای مسلح کردن مخلوط بهره مند شد. مقاومت کششی الیاف آرامید برابر 

ردن مخلوط آسفالتی با مگاپاسکال بوده که چند برابر بیشتر از مخلوط های بتن آسفالتی معمول است. بنابراین مسلح ک

مدول استفاده از الیاف مرکب آرامید منجر به افزایش مقاومت کششی مخلوط و مقاومت بیشتر در برابر ترک خستگی می شود. 

برابر آن برای آسفالت معمولی شاهد است. مدول  3/1برجهندگی آسفالت مسلح شده با نیم کیلوگرم الیاف در هر تن آسفالت، 

کرنش، نشان دهنده آن است که مخلوط -ایی پخش بار مخلوط مربوط شده که منطبق با رابطه بین تنشبرجهندگی به توان

آسفالتی تحت یک بار مشخص چه تغییرشکلی خواهد یافت. مخلوط های با مدول بیشتر، مقاومت بیشتری در برابر تغییرشکل 

ر به ترک خوردگی زودرس روسازی آسفالتی می شود. های دائمی داشته که از طرفی، مدول بسیار زیاد در دماهای پایین منج

با توجه به مقاومت کششی بیشتر مخلوط های مسلح شده با الیاف می توان از مقادیر حداکثر مجاز مدول مخلوط آسفالتی 

الیاف مدول برجهندگی برای تحلیل عکس العمل روسازی در برابر بارهای ترافیکی مورد استفاده قرار گرفته است.  عدول کرد.

مصنوعی مرکب آسفالتی با مدول باالتر ایجاد کرده که می تواند ظرفیت باربری باالتری داشته باشد که در نتیجه می توان 

مقاومت کششی آسفالت مسلح شده با نیم کیلوگرم الیاف در هر تن  ضخامت طرح الیه روسازی آسفالتی را کاهش داد.

آسفالت معمولی شاهد بوده است و لذا آسفالت مسلح الیافی مقاومت بیشتری در درصد بیشتر از مقدار آن برای  30آسفالت، 

 برابر ترک های حرارتی داشته است.
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