گ زارش حاضر بر اساس درخواست کتبی در خصوص ساخت نمونه و انجام آزمایش های عملکردی مخلوط های
آسفالتی بیندر  0-91میلی متر شاهد و مسلح شده با افزودنی پارافیبر کورتا سیرجان تهیه گردیده است.

آزمایش خزش دینامیکی
آزمایش خزش دینامیکی نمونه های آسفالتی در دمای  05درجه سانتی گراد با تنش  055کیلوپاسکال بر اساس روش
استاندارد  BS EN12697-25aانجام پذیرفت .نمونه های مورد استفاده در آزمایش خزش دینامیکی به روش تراکم چرخشی
مطابق استاندارد  ASTM D6925با قطر و ارتفاع ،به ترتیب 50 ،و  6سانتی متر و فضای خالی  6درصد ساخته و متراکم
شدند .در این آزمایش و در هر سیکل بارگذاری ،مدت اعمال بار و مدت زمان استراحت برابر با یک ثانیه می باشد .همچنین
قبل از اعمال سیکل های آزمایش ،تنش پیش بارگذاری به میزان  55کیلوپاسکال به مدت  55دقیقه اعمال شد .نمونه های
مورد آزمایش تا رسیدن به مرحله گسیختگی معادل  6درصد کرنش تحت بارگذاری قرار گرفتند که نتایج آزمایش در پایان
بارگذاری برای نمونه های آزمایش شده در جدول  5ارائه شده است.
جدول  – 5نتایج آزمایش خزش دینامیکی مخلوط های آسفالتی
مشخصات مخلوط آسفالتی

تعداد سیکل گسیختگی

مخلوط آسفالتی معمولی شاهد

6662

مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف پارافیبر کورتا سیرجان

0055

آزمایش خستگی بارگذاری کششی غیرمستقیم
آزمایش خستگی کشش غیرمستقیم نمونه های آسفالتی معمولی شاهد و مسلح شده با الیاف پارافیبر کورتا سیرجان در دمای
 65درجه سانتی گراد و با تنش بارگذاری  255کیلوپاسکال انجام گردید که نتایج در جدول  6ارائه شده است .دراین آزمایش
از مدت زمان سیکل بارگذاری  5/0ثانیه ،مدت زمان اعمال بار  5/60ثانیه و مدت زمان استراحت در هر سیکل بارگذاری 5/60
ثانیه استفاده گردید .در این آزمایش ،خستگی به صورت گسیختگی نمونه و تغییر شکل قطری  9میلی متر تعریف شده است.
جدول  -6نتایج آزمایش خستگی بارگذاری کشش غیر مستقیم نمونه ای آسفالتی
مشخصات مخلوط آسفالتی

تعداد سیکل گسیختگی

مخلوط آسفالتی معمولی شاهد

5095

مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف پارافیبر کورتا سیرجان

0505
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آزمایش شکست ترک
آزمایش شکست نمونه نیم دایره در بارگذاری خمش سه نقطه ای برای نمونه های آسفالتی ارسالی در دمای  60درجه سانتی
گراد و با سرعت بارگذاری  5/0میلی متر بر دقیقه با استفاده از دستگاه بارگذاری  UTMمطابق شکل  5انجام شد .در این
آزمایش از نمونه ای نیم دایره به قطر  50سانتی متر و ضخامت  0سانتی متر و با ترک مصنوعی به طول  5/0سانتی متر
مطابق شکل  6استفاده گردید .برای آماده سازی نمونه های نیم دایره ،نمونه های استوانه ای به قطر  50سانتی متر به روش
تراکم چرخشی استاندارد  ASTM D6925با فضای خالی  2درصد ساخته و متراکم شدند .با برش نمونه های استوانه ای،
نمونه های نیم دایره به ضخامت  0سانتی متر تهیه شدند .نتایج آزمایش شکست مخلوط های آسفالتی ارسالی در جدول 0
ارائه شده است.

شکل -6نمونه آزمایش

شکل -5قاب بارگذاری آزمایش شکست

جدول  – 0نتایج آزمایش شکست ترک مخلوط های آسفالتی ارسالی
حداکثر بار تحمل شده(نیوتن)

مشخصات مخلوط آسفالتی

5/060
5/660

مخلوط آسفالتی معمولی شاهد

5/650

5/692
5/505
مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف پارافیبر کورتا سیرجان

5/066
5/555
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5/552

آزمایش شیار افتادگی
آزمایش شیار افتادگی نمونه های آسفالتی معمولی شاهد و مسلح شده با الیاف پارافیبرکورتا سیرجان توسط دستگاه
شیارافتادگی ویتراک هامبورگ و مطابق استاندارد  AASHTO T324بر روی نمونه های استوانه ای انجام پذیرفت.
در این دستگاه ،چرخ بارگذا ری بار ثابت بر روی سطح نمونه به صورت رفت و برگشتی حرکت می کند و نمونه در شرایط
خشک یا غرقاب مورد آزمایش قرار می گیرد.نمونه مورد استفاده در این دستگاه به شکل دو نمونه استوانه ای با قطر و ارتفاع،
به ترتیب  50و  6سانتی متر و یا دال مکعبی به ابعاد  05×05×0سانتی متر می باشد.چرخ بارگذاری دستگاه نیز به قطر 65
سانتی متر و پهنای  0سانتی متر است.
نمونه ه ای استوانه ای مورد استفاده در آزمایش شیارافتادگی به روش تراکم چرخشی مطابق استاندارد  ASTM D6925با
قطر و ارتفاع ،به ترتیب 50،و  6سانتی متر و فضای خالی  6درصد ساخته و متراکم شدند.
برای انجام آزمایش ،نمونه های آسفالتی در شرایط خشک ،دمای  05درجه سانتی گراد ،بار چرخ  055نیوتن و سرعت حرکت
رفت و برگشتی  05عبور در دقیقه ،تحت  55555رفت و برگشت چرخ بارگذاری دستگاه شیارافتادگی قرار گرفتند .نمودار
عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای نمونه های آزمایش شده در شکل های  0و  2ارائه شده است.

شکل  – 0منحنی عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای مخلوط آسفالتی معمولی شاهد

شکل  –2منحنی عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف پارافیبر کورتا سیرجان
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مقدار مصرف الیاف پارافیبر کورتا سیرجان در هر تن آسفالت در آزمایشات فوق  9000گرم بوده
است که بالطبع با افزایش و کاهش مقدار مصرف نتایج قابل تغییر می باشد

شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان
تولید کننده گرانول و کامپاند پلیمری
نخ و الیاف مدول و مقاومت باال
با تکنولوژی ایتالیا
اولین تولید کننده الیاف مرکب پلیمری سازه ای و غیر سازه ای به شکل تک رشته ای متشکل ازریز رشته های به هم
چسبیده و الیاف شبکه ای مش ماکرو و میکرو از جنس پلی اولفین و پلی پروپیلن
دفتر تهران:
خیابان دکتر بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه ساوجی نیا ،پالک 62
کدپستی5005050950 :
تلفن55025005 ، 55006956 :
فکس55025005 :
کارخانه و دفتر مرکزی:
سیرجان ،منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
تلفن 50226056565 :فاکس50226056566 :
وب سایتwww.sirjannano.com :
ایمیلinfo@sirjannano.com :
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