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خالصه

انباشته میهاي روسازي راهها،آسفالتهاي کنده شده ازالیهوهاي ساختمانینخالهیاها، وهمه ساله حجم زیادي ازبتن حاصل ازتخریب ساختمان

خیلی ازمناطق باهاي اساس و زیراساس، درب براي ساخت الیهتهیه مصالح مناسازطرف دیگر. شوندزیست میشود که باعث آلودگی محیط

این مواد بااساس ساخت الیهمواد ضایعاتی درخواص تراکمی دراین تحقیق بررسی  ،اینرواز. هزینه زیادي به همراه داردمشکل همراه بوده و

اند تابررسی قرارگرفتهمشخصات تراکم آنها موردن تثبیت شده ومختلف سیمامقادیرهرکدام از ترکیبات باوهم ترکیب شدهنسبتهاي مختلف با

تثبیت شده متاثر موادن است که مشخصات تراکمی نتایج نشان دهنده ای. گیردارزیابی قرارالیه اساس مورداین ترکیبات درامکان استفاده از

.باشدسیمان میدرصد  بتن وآسفالت وازدرصد هرکدام ازاجزاء 

سیمان ،تثبیت ،ضایعات ،بتن ،آسفالت:يکلمات کلید

  

  مقدمه

تر و با افزایش روز افزون جمعیت دنیا، نیازهاي انسان نیز هر روز گسترده.باشدهاي مهم میزیست یکی از نگرانیدر دنیاي امروز آلودگی محیط

الت مربوط به دفع مواد زائد در محیط زیست، ما نیازمند با این روند رو به گسترش و کمبود مواد و مصالح طبیعی، و همچنین مشک. گرددبیشترمی

هاي زیست محیطی، خصوصا در شهرها، کنندهبخش اعظم آلوده. بازیافت مواد و مصالح استفاده شده هستیم تا دوباره مواد را به چرخه طبیعت بازگردانیم

هاي ناشی از حمل و نقل مصالح طبیعی، مهندسین را به سمت لح و هزینهبا توجه به مشکالت موجود و همچنین کمبود مصا .هاي ساختمانی هستندنخاله

هاي عمرانی هم از نظر اقتصادي و هم از نظر هاي ساختمانی در پروژهاستفاده از نخاله. دهدتولید مصالح جدید با حداقل هزینه و کارایی مناسب سوق می

  ]1[باشندمحیطی داراي اهمیت میزیست

پس . هایی هستند که اثرات مخربی بر طبیعت دارندترین مصرف کننده مصالح و در عین حال بزرگترین تولیدکننده نخاله و زبالهصنعت ساختمان بزرگ

-دهد که در حین عملیات پاكالمللی نشان میتجربیات بین. اي بهینه کنیمهاي ساختمانی دوباره از مصالح استفاده شده استفادهتوان با بازیافت نخالهمی

].2[توان مورد استفاده مجدد و یا بازیافت قرار دادازي و بازسازي، بخش قابل توجهی از ضایعات ناشی از تخریب را میس

به این منظور پس از . در این تحقیق امکان استفاده از بتن، آسفالت و ترکیباتی از آنها به عنوان مصالح اساس روسازي راه مورد بررسی قرار گرفته است

.درصد مختلف سیمان، آزمایش تراکم بر روي این ترکیبات انجام شده است 5نوع اختالط مختلف و تثبیت با  5مصالح با خرد کردن 

  

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان١
استادیار گروه عمران، دانشگاه زنجان٢
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برنامه آزمایشگاهی

ن از طرفی در راهسازي با عملیاتی همچو. باشدهاي ساختمانی بتن میطی تحقیقات آماري انجام گرفته در شهرهاي بزرگ، یکی از بیشترین نخاله

هاي از این رو در این تحقیق این دو ماده به عنوان نخاله. شوندهاي آسفالتی به وفور یافت می، نخاله)جهت بهسازي روسازي(تراشیدن آسفالت 

  .اندساختمانی استفاده شده

بندي، مصالح با درصدهاي از دانهشکن آزمایشگاهی خرد شده و پس دستگاه سنگ در این تحقیق بتن و آسفالت به صورت دستی جدا شده و به وسیله

  .اندوزنی مختلف زیر ترکیب شده

 بتن %100): 1(ترکیب شماره

 آسفالت %100): 2(ترکیب شماره

 آسفالت %20بتن و  %80): 3(ترکیب شماره

 آسفالت %50بتن و  %50): 4(ترکیب شماره

 آسفالت %80بتن و  %20): 5(ترکیب شماره

تثبیت شده و تحت آزمایش تراکم، رطوبت بهینه براي همه ترکیبات بدست آمده  2رصدهاي مختلفی از سیمان پرتلند نوع ترکیبات بتن و آسفالت با د

  .است

بنديدانه

انتخاب اندازه  .هدف از انجام این آزمایش تعیین حدودي از اندازه ذرات موجود در خاك که به صورت درصدي از وزن خشک خاك بیان می شود

ها در الیه با توجه به اینکه در این تحقیق امکان استفاده از نخاله. بندي و یا روش آن تابع کیفیت مواد زائد و نوع کاربري مواد بازیافتی استهاي دانهالک

ها داراي ه ابعاد دانهنامدر این آیین]. 3[نامه ارتش آمریکا صورت گرفته استبندي مصالح مطابق با آیینبنابراین دانه. اساس مورد بررسی قرار گرفته است

شماره الک و درصد وزنی رد  1در جدول . دهندبندي که در بین این محدوده باشد، مقاومت بیشتري از خود نشان میحد باال و پایین هستند، منحنی دانه

.شده از الک نشان داده شده است

بندي مصالح اساسدانه:1جدول

درصد وزنی رد شده از الکشماره الک

100)اینچ 1.5(متر میلی 37.5

70- 100)اینچ 1(متر میلی 25

45–70)4شماره (متر میلی 4.75

10-40)40شماره (متر میلی 0.425

0-20)200شماره (متر میلی 0.075

در . بندي شدندشکن شکسته و دانهبندي مصالح، ابتدا بتن و آسفالت به صورت دستی تفکیک شده و سپس جداگانه به وسیله دستگاه سنگجهت دانه

.اندنامه نشان داده شدهبندي بدست آمده و حد باال و پایین آیینمنحنی دانه 1شکل 
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ر این تحقیقبندي استفاده شده دحدباال،پایین و دانه:1شکل

:حدود اتربرگ

در این تحقیق بعد از خرد کردن بتن و آسفالت، آزمایش حد . گیردانجام می) مترمیلی 0.425(40این آزمایش بر روي مصالح رد شده از الک شماره 

ها وجود نداشته و به دانه رسی در نمونهگونه مصالح ریزبا توجه به جنس بتن و آسفالت، هیچ. روانی و خمیري بر روي مصالح ریزدانه انجام شده است

. درصد تجاوز نماید 4و  25نباید از  90Tو  89Tحد روانی و نشانه خمیري مصالح بر اساس آزمایش اشتو . شوندعنوان مصالح غیر خمیري محسوب می

  ].4[گیرندبنابراین مقادیر بدست آمده در محدوده مجاز قرار می

  :تراکم

به دست آوردن این حد . گرددوجود آب تا میزان مشخصی، سبب تسهیل این عملیات می. کاهش میزان تخلخل خاك است هدف از عملیات تراکم،

  .رطوبت و وزن مخصوص خشک بیشینه خاك پس از بکار بردن میزان انرژي کوبشی، هدف مهم آزمایش تراکم است
) سبک، معمولی و سنگین(نوع ترافیک میزان تراکم عمًال به .آن وابسته استتراکم به عوامل زیادي نظیر میزان رطوبت، وزن غلتک و میزان عبور 

اي که قرار است مصالح مورد نظر در آن استفاده شود مشخص گردیده و و نیز الیههنگام کنترل کیفیت مصالح در آزمایشگاه باید نوع راه. بستگی دارد

  .کنترل شودبر اساس آن نوع آزمایش

الزم به ذکر است تراکم استاندارد براي اجراي . شودکوبندگی به دو طریق تراکم استاندارد و پروکتور اصالح شده تقسیم می آزمایش بنا به طریقه

تراکم بر به این منظورآزمایش . گیردها مورد استفاده قرار میها و یا کوبیدن خاکریز پشت پیهاي زیرسازي جادهخاکریزها و اصالح شده براي الیه

  ].5[انجام شده است) 1557ASTM Dاینچ، 4.6×4ضربه با قالب  25الیه و هرالیه  5ترافیک سنگین، تعداد (Dاصالح شده  اساس روش

 %20بتن و  %80آسفالت،  %100بتن،  %100رد شده و با درصدهاي وزنی ) مترمیلی 4.75(4در این آزمایش بتن و آسفالت خرد شده و از الک نمره 

درصد سیمان اضافه شده است و تحت آزمایش  11و 9، 7، 5، 3آسفالت و سپس به این ترکیبات  %80بتن و  %20آسفالت،  %50بتن و  %50آسفالت، 

نشان دهنده درصد  2جدول .تراکم اصالح شده قرار گرفته است، تا درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک براي هر کدام از ترکیبات بدست آید

  .باشدها میمخصوص خشک نمونهرطوبت بهینه و حداکثر وزن 
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 %20بتن و  %80بتن %100ترکیب مصالح

آُسفالت

 %50بتن و  50%

آسفالت

 %80بتن و  20%

آسفالت

آسفالت 100%

وزن مخصوص     

و       

درصد رطوبت               

درصد سیمان      بهینه

ωγωγωγωγωγ

312.61.9411.41.9210.31.929.41.948.61.97

512.81.9511.81.9410.81.939.71.968.81.99

713.21.97121.9511.11.95101.9892

913.41.9912.31.9811.51.9810.229.52.02

1113.6212.61.9911.91.9910.62.019.62.03

  

 %20آُسفالت،  %20بتن و  %80آسفالت،  %100بتن،  %100نمودارهاي وزن خشک و درصد رطوبت براي ترکیبات به ترتیب  6و  5، 4، 3، 2هاي در شکل

  .آسفالت در درصدهاي سیمان مختلف ترسیم شده است %50بتن و  %50آسفالت،  %80بتن و 

  

  



کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناولین 

  و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده فنی 

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٥

  )بتن %100(نمودار درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک : 2شکل 

  

  
  )آسفالت %100(درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک  نمودار: 3شکل 

  

  
  )بتن %20بتن و  %80(نمودار درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک: 4شکل    
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  )بتن %20آسفالت و  %80(نمودار درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک: 5شکل

  

  
  )فالتآس %50بتن و  %50(نمودار درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک: 6شکل                     

  
  

  :گیرينتیجه

.نتایج بدست آمده در این تحقیق به شرح زیر است

.شوندکدام از این دو مصالح، خمیري محسوب نمیبا توجه به جنس مصالح بکاررفته در این تحقیق هیچ-1

.بدیابا افزایش درصد سیمان در آزمایش تراکم وزن مخصوص خشک و درصد رطوبت بهینه افزایش می 1با توجه به جدول -2

ها در آزمایش تراکم رطوبت بهینه کاهش و وزن مخصوص خشک با افزایش درصد آسفالت به نمونه 6و  5، 4، 3، 2با مقایسه اشکال -3

.یابدحداکثر افزایش می
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