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آسفالت متخلخل اشباع شده در سيمان (قشر مرکب) مخلوطي آسفالتي با درصد ريزدانه بسيار کم (حدود  )%2و
درصد تخلخل زياد (حدود )%22است که با دوغاب سيمان پر شده است .اين نوع آسفالت يک مخلوط انعطافپذير و
مقاوم و رويهاي مناسب از لحاظ تامين اصطکاک براي روکش جادهها است .با استفاده از قير مناسب در مخلوط
ميتوان آن را در مناطق با دماهاي مختلف استفاده نمود .آسفالت مرکب در مقايسه با بتن آسفالتي متداول ،حساسيت
کمتري نسبت به حرارت دارد .براي ارزيابي اين نوع مخلوط ،نمونههايي از يک مخلوط آسفالتي متخلخل با درصدهاي
متفاوت دوغاب سيمان ( %22، %4و ) %44اشباع شده و آزمايشهاي مارشال ،خزش و کشش غير مستقيم (با دستگاه
 )UTMدر دماهاي  ،-02صفر و  42درجه سانتيگراد بر روي آنها انجام گرفت.
نتايج بدست آمده نشان دهنده کاهش مقاومت در اثر افزايش دما براي مخلوطهاي مختلف بوده است .نمونههاي با
 %22دوغاب سيمان بعنوان نمونههاي بهينه ،بيشترين مقاومت را داشتند ولي گرانروي آنها کمتر از حد مجاز
استاندارد بوده است .همين نتايج با آزمايش کشش غير مستقيم نيز بدست آمدند .نتايج تحقيقات نشان دادند که
مخلوطهاي اشباع شده در دوغاب سيمان عالوه بر تامين خصوصيات مخلوطهاي آسفالت متخلخل (مانند مقاومت در
برابر اصطکاک) اشکاالت اين مخلوطها را که مانند مقاومت پائين در دماي باال را ندارند.
آسفالت متخلخل ،مقاومت کششي غير مستقيم ،تغيير شکل دائم.

Using Combi-layer to Limit Permanent Deformation in
Road Pavements
A. khodaii; A. kavusi; Z.mirazizi
ABSTRACT
Porous bituminous mixes that are saturated in cement slurries are named “combi-layer”. These types
of mixes consist of coarse aggregates and contains little fines and have a high air voids content (of up to
20%). The porous property of combi-layer makes these mixes to be flexible while the saturated cement
slurry improves their resistance to deformation and rutting. This research mechanical properties of one
type of porous mix saturated with cement slurry at different cement concentration were investigated.
Marshall, Creep and Indirect Tensile Tests were conducted on day and saturated samples. The ITS tests
were performed at (-10 , zero , 40oC). The results showed that samples saturated at 32% cement had both
high strength and appropriate flexibility . Hence with this type of mixes it would be possible to have the
benefits of porous mixes (i.e. drainages, skid resistance …) while these mixes have enough strength to
resist deformation.
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تاکسيرو ،بزرگراهها و مانند آن استفاده ميشود [.]9
اليه مرکب آسفالت و بتن ،مادهاي انعطافپذير ،مقاوم و
مناسب براي روکش جاده است و بهدليل وجود سيمان،
حساسيت کمتري نسبت به حرارت در دماهاي باال دارد ،اين

دانهبندي مخلوط آسفالت مرکب بطور كلي از نوع باز يا

مخلوط که مرکب از آسفالت متخلخل و تركيب آن با دوغاب

متخلخل ( )Porous mixاست [ ]9که اندازه اسمي دانـههاي آن

سيمان است حساسيت تغيير شكل دائمي در دماهاي باال را

در نشريه  020سازمان مديريت و برنامهريزي 09 ،ميليمتر و

كاهش ميدهد].[9

در آلمان  22ميليمتر تعيين شده است [ .]2دانهبندي استفاده

اليه مرکب ،يک نوع آسفالت با تخلخل زياد (حدود )%24

شده در اين تحقيق براساس پيشنهاد سازمان مديريت و طبق

است که با دوغاب سيمان اشباع شده است .اين آسفالت

جدول ) (0است با اين تفاوت كه بهدليل نياز به ايجاد فضاي

بهعنوان محيطي بين بتن سيماني و بتن آسفالتي متداول با

خالي زياد (حدود  ،)%22اين دانهبندي فيلر (مواد عبور کرده از

خواص مشابه بتن در دماهاي باال است ].[9

الک شماره  )222ندارد.

اوايل سال  0942در فرانسه استفاده از بتن آسفالتي و

در صد شكستگي مصالح مورد استفاده در يك جبهه  %94و

مقاومت آن در برابر تغيير شکل مورد بررسي قرار گرفت.

در دو جبهه  %91و همارز ماسهاي آن  %42بوده است .بنابراين

اگرچه اين نوع روسازي در سال  0962ساخته شده اما

با مشخصات نشريه  020برابري دارد [.]2

نقصهايي در طراحي آن وجود داشته است .اولين پيشنهاد
براي

ساختار دانهبندي آسفالت متخلخل با نام Salviacim

قير مصرفي از نوع قيرهاي خالص است که بايد همگن و

براي ارتش آمريکا گزارش شده است ](Rone 1976, .[2

فاقد آب باشد و هنگامي كه تا  094درجه سانتيگراد گرم

)Anderton 2000

دانه بندي پيشنهاد شده منجر به ساختار آسفالت متخلخل با

ميشود كف نكند .انتخاب نوع قير با توجه به نوع دانهبندي

درصد تخلخل حدود  04تا  %24شد که اندازه آن به طور

مصالح سنگي ،شرايط آب و هوايي محل اجراي طرح ،ميزان

معمول %02کمتر از دانهبندي استاندارد موجود است .تخلخل کم

ترافيك و براساس يكي از روشهاي تجربي شناخته شده انجام

دليل اصلي گسيختگي مالت سيمان در نمونههاي آزمايش شده

ميشود .بطور كلي قيرهاي با درجه نفوذ كم براي مسيرهاي با

بود و در سال  0992در آلمان كاربرد بتن آسفالتي با درصد

ترافيك سنگين يا خيلي سنگين با آب و هواي گرم و خشك و

باالي تخلخل بررسي شد [ .]4در اين تحقيق نشان داده شده

قيرهاي نرم در آب و هواي سرد كاربرد دارند [.]0

است که درصد فضاي خالي و اندازه خلل و فرج زياد سبب

قير مورد استفاده در اين پروژه از نوع قير خالص 62/92

نفوذ دوغاب سيمان به كل اليههاي آسفالت متخلخل ميشود.

پااليشگاه تهران كه براي شرايط اقليمي گرم و معتدل ايران

اليه مرکب نسبت به تغيير شکل دائمي مقاوم بوده و خواص

مناسب است انتخاب شده است .آزمايشهاي قير بر اساس

مکانيکي آن در دماهاي باال ،خوب است ].[9] ،[2

روشهاي موجود در استاندارد  AASHTOروي نمونههاي

خواص مکانيکي اين نوع آسفالت از لحاظ کشش و فشار

انتخاب شده انجام شد كه نتايج آن در جدول ( )2آورده شده

متفاوت بوده و باعث افزايش مقاومت سطح روسازي در برابر

است.

فشار بارهاي سنگين مي شود .در هلند از آسفالت مرکب براي
افزايش مقاومت سطح بهويژه محل توقف هواپيماها ،مسيرهاي
جدول ( :)0دانه بندي استفاده شده براي ساخت نمونههاي آسفالت متخلخل
شماره الك
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با دوغاب سيمان اشباع شوند.

براي کاهش حساسيت تغيير شكل دائمي مخلوط در دماهاي
هدف كلي از طرح مخلوطهاي آسفالت متخلخل و بتن
آسفالتي ،انتخاب مناسبترين و با صرفهترين مخلوط مصالح
سنگي و قير است كه ويژگيهايي را براي پوششهاي آسفالتي
تأمين نمايد که عبارتند از ].[1] ،[9
 قير كافي براي ايجاد ثبات و دوام داشته باشد. مقاومت آن به اندازهاي باشد كه بتواند بارهاي ناشي ازترافيك را بدون تغيير شكل تحمل كند.
 فضاي خالي مناسب در آن وجود داشته باشد تا باافزايش درجه حرارت محيط و تراكم اضافي ناشي از عبور و
مرور ترافيك ،قيرزدگي و کاهش مقاومت پيدا نكند و همچنين
اين فضاي خالي مقداري باشد كه باعث ارتقاء عملكرد سيمان
شود.
 -طرح اختالط در اين تحقيق بر اساس روش ASTM-

 D1559مارشال انجام شده است .براي بدست آوردن درصد
قير بهينه ،آسفالت متخلخل در آزمايشگاه با مقدار 4 ،3/5 ،3و
 %4/5قير استفاده شد که با ساخت نمونهها و انجام
آزمايشهاي طرح اختالط براساس روش فوق مقدار  %4قير
بهينه براي ساخت نمونههاي آسفالت متخلخل انتخاب شد.
پس از تعيين مقدار قير بهينه ،ساخت نمونههاي
آزمايشگاهي با درصد فضاي خالي مناسب انجام گرفت .براي
ساخت نمونههاي اليه مرکب بايد نمونه با بيشترين تخلخل

باال ،از دوغاب با درصدهاي مختلف سيمان استفاده شده است
[ .]9نمونههاي ساخته شده مارشال را درون دوغاب سيمان
قرار داده تا دوغاب سيمان درون خلخل و فرجها نفوذ کند.
فضاي خالي زياد و اندازه خلل و فرجها باعث ميشود تا
دوغاب سيمان به كل ضخامت آسفالت پر خلل و فرج نفوذ
نمايد .ابتدا از کمترين مقدار سيمان برابر با ( %4نسبت سيمان
به آب) استفاده شده و نمونههاي ساخته شده در آن قرار داده
شدند ،اما اين دوغاب روان بوده و درون خلل و فرجها ثابت
نميماند و از طرف ديگر نمونهجاري ميشود .سپس براي يافتن
درصد سيمان مناسب ،از دوغاب ( %44نسبت سيمان به آب)
استفاده گرديد .با اين مقدار درصد سيمان ,دوغاب غليظي
بدست آمد .اين دوغاب نيز مشکل ديگري را بوجود آورد ،زيرا
 %44درصد سيمان بعلت غليظ بودن به كندي داخل خلل و فرج
نفوذ ميکرد.
براي بهينه كردن درصد دوغاب سيمان مقادير درصد
سيمان به تدريج از كمترين مقدار اوليه افزايش و از بيشترين
مقدار آن كاهش داده شد و در پايان از  %22دوغاب سيمان
استفاده گرديد ،كه اين درصد مقداري متعادل (نه خيلي غليظ و
نه روان) بوده و به خوبي در خلل و فرج نمونهها نفوذ کرده و
ثابت ميماند .بيشتر خلل و فرج داخلي به اين ترتيب پوشانده
شده و مانند نمونه هاي بتني ،شکل گرفتند.

ممکن باشد] .[2در نتيجه با اعمال تعداد ضربات مختلف با
چکش مارشال ،امکان ساخت و خروج نمونه سالم از قالب مورد
ارزيابي قرار گرفت .همچنين با انجام آزمايشهاي وزن

بهطور کلي سه آزمايش مارشال ،خزش و کشش غير
مستقيم  ITSبه شرح زير انجام گرفتند:

مخصوص و تعيين درصد حجمي فضاي خالي نمونههاي
آسفالتي ،تعداد اعمال ضربه به طرفين نمونه براي بدست
آوردن  %22تخلخل برابر  44ضربه بدست آمد .بنابراين همه
نمونه هاي آزمايش با اين درصد ساخته شدند.
بعد از ساخت هر نمونه ،با استفاده از قانون ارشميدس,
وزن مخصوص واقعي آسفالت و با آزمايش رايس ,وزن
مخصوص حداکثر نمونه آسفالت اندازه گيري شد.

در اين آزمايش كه طبق روش ASTM D 1559انجام گرفت
پس از آنكه نمونههاي استوانهاي شكل بتن آسفالتي به مدت 22
دقيقه در آب گرم با درجه حرارت  62درجه سانتيگراد قرار
گرفتند ،از آب خارج شده و بين فکهاي دستگاه آزمايش
مارشال قرار گرفته و تحت فشار واقع ميشوند تا گسيخته
شوند .بيشترين نيروي الزم براي گسيخته شدن نمونه و تغيير

شكل قطري اندازهگيري شده و نتايج در شکل ( )0آورده شده

کشش غيرمستقيم نيز به روش توضيح داده شده قبلي ساخته

است.

شدند.
نتايج انجام آزمايشهاي انجام شده نشان ميدهند که
آزمايش کشش غير مستقيم يکي از مناسبترين آزمايشها

آزمايش خزش استاتيکي طبق استاندارد BS: 598-PART3

با بارگذاري نمونه استوانهاي و اعمال يک نيروي فشاري در
راستاي محور نمونه انجام شده است .در اين آزمايش عامل
رفتار خزشي ) Creep modules (MPaو Creep compliance

) (1/Mpaنمونههاي استوانهاي آسفالت با بارگذاري فشاري
اندازه گيري شده است .اين آزمايش با اعمال بارهاي محوري
استاتيک انجام شده و کرنشهاي محوري ثبت گرديده است.
آزمايش خزش براي اندازهگيري زمان جريان )،(Flow time
ضريب نرمي و مدول خزش در درجه حرارت

C

o

 40استفاده

ميشود ].[4

اين آزمايش بهوسيله دستگاه  UTMانجام گرفت .در اين
سيستم فشار ثابت برابر  )22 Psi( 229 Kpaوارد گرديد.
نمونههاي انتخاب شده در آزمايش خزش استاتيكي نيز به
روش توضيح داده شده ساخته شدند و نمونههاي آزمايش با
غشاء ثابت در محفظه محيط قرار داده شدهاند و دستگاه مجهز
به سنسورهاي دما بوده که در مرکز آن نصب شده و دماي را
تعيين ميکرد .پس از آنکه دما به تعادل رسيد ،ميزان بارگذاري

براي بدست آوردن مشخصات کششي مصالح روسازي است.
داليل اصلي اين موضوع عبارتند از:
 -1گسيختگي موثر از وضعيت سطحي نيست.
 -2گسيختگي در ناحيهاي که تنشهاي کششي يکنواخت
است ايجاد ميشود.
 -3آزمايش ميتواند تحت بارهاي استاتيکي يا ديناميکي
انجام شود.
 -4انجام آزمايش بهنسبت ساده است] .[6] ،[2

در اين آزمايش ميتوان اثر رطوبت و حساسيت رطوبتي
مخلوط آسفالتي را نيز مورد ارزيابي قرار داد .اين آزمايش
براي اندازهگيري خزش و مقاومت مخلوط آسفالتي در درجه
حرارت متوسط و کم (کمتر از  22درجه) استفاده ميشود .بار
فشاري در سرتاسر محور قطري نمونه استوانهاي اعمال
ميشود .روش آزمايش بهگونهاي است که تنش کششي بطور
يکنواخت در سرتاسر صفحه قطري قرار ميگيرد .نتايج
آزمايش کشش غير مستقيم در جداول ( )4و ( )6و شکلهاي ()4
و ( )4آورده شده است.

در هر بخش مورد بررسي قرار گرفت .دو طرف هر نمونه يک
صفحه فلزي قرار گرفتند که در باال و پايين نمونه نصب
ميشود سپس بار به مرکز آنها وارد ميشود .هر دستگاه
مجهز به دو سنسور  LVDTمحوري است كه به سختافزار
نصب ميشوند LVDT ،ها را براي دامنه خطي تنظيم کرده و
تغيير شکل دائمي را محاسبه مينمايند .نمونههاي تحت فشار
ثابت  100kNدر  10000ثانيه تحت بارگذاري قرار گرفتند و
نتايج آزمايش در جدول ( )4آورده شده است.

نتايج آزمايش مارشال بر روي نمونههاي آسفالت مرکب در
جدول ( )2آورده شده و روند تغييرات عوامل مارشال نيز در
نمودار ( )0ديده ميشود.
-0-0-6مقايسـه مقـاومت و رواني مارشال نمونههاي
آسفالت متخلخل اشباع شده در دوغاب سيمان (آسفالت مرکب)
همانطور كه در نمودار ( )0ديده ميشود نمونههاي ساخته

آزمايش کشش غيرمستقيم براساس استاندارد:D4022

 ASTMبا بارگذاري نمونه استوانهاي به صورت اعمال يک
نيروي فشاري استاتيکي يا تکراري در راستاي طولي نمونه
انجام ميشود .اين نوع بارگذاري تنشهاي کششي يکنواختي
عمود بر جهت اعمال بار و در طول قطر عمودي ايجاد ميکند
که در پايان باعث گسيختگي بهصورت شکست در طول قطر

شده با قير خالص و درصد بهينه دوغاب سيمان برابر با ،%22
پايداري مارشال حدود  940 kgدارند .علت مقاومت به درصد
دوغاب سيمان و نفوذ كامل آن به داخل خلل و فرجها است .در
نتيجه درصد بهينه  %22دوغاب سيمان ،بهطور کامل در داخل
نمونهها نفوذ کرده و قفل و بست بهتري را در نمونهها ايجاد
ميکند كه باعث افزايش مقاومت خواهد شد.

عمودي نمونه ميشود .همه نمونههاي انتخاب شده در آزمايش
جدول ( :)3نتايج آزمايش مارشال بر روي نمونههاي آسفالت مرکب

 %22سيمان

درصد دوغاب سيمان

 %4سيمان

 %44سيمان

استحکام مارشال )(kg

904

926/9

912/2

221/9

202/94

241/1

022

رواني مارشال )(mm

2/24

2/26

2/21

2/04

2/20

2/01

2/4

پايين بودن مقاومت مارشال نمونههاي اشباع شده در %44

-2-0-6بررسي نسبت مارشال

و  %4دوغاب سيمان ،شايد بهعلت نفوذ نكردن كامل دوغاب

نسبت مقاومت به روان بودن را نسبت مارشال ميگويند.

سيمان در داخل خلل و فرجها باشد ،در اين نمونهها فقط سطح

بيشتر بودن نسبت مارشال در يک نمونه به معني سختي بيشتر

پوشش داده شدند و داخل آنها خالي از دوغاب سيمان بوده

آن مخلوط است .عوامل اثرگذار در افزايش نسبت مارشال

است .شايد اين امر باعث کاهش مقاومت نمونهها شده باشد .با

شامل افزودن مصالح سنگي درشت ،استفاده از ماسه زبرتر،

افزايش درصد سيمان مقدار رواني كاهش مييابد .حداكثر

استفاده از ماسه شكسته و قير سختر است .نسبت مارشال در

رواني مربوط به  %4دوغاب سيمان است كه حدود  2/4ميليمتر

برخي استانداردها بعنوان عامل تعيينكننده در طراحي در نظر

است و ميزان روان بودن  %22درصد بهينه دوغاب سيمان

گرفته ميشود [ .]6شکل ( )2نسبت مارشال نمونههاي آسفالت

نزديک به  2/26ميليمتر است كه اين مقدار با توجه به مقاومت

اشباع شده در دوغاب سيمان را نسبت به درصد سيمان

مارشال  141 kgمناسب است.

مختلف نشان ميدهد .با توجه به اين نمودار شکل (%22 )2
درصد دوغاب داراي بيشترين نسبت مارشال است كه اين
ميزان برابر  262/22 kg/mmاست كه نشاندهنده سختي بيشتر
اين نمونه نسبت به نمونههاي بدون دوغاب سيمان است.

جدول ( :)4نتايج آزمايش خزش از دستگاه  UTMدر دماي

C

o

42

درصد دوغاب سيمان

 %44سيمان

 %22سيمان

 %4سيمان

)Creep modules (MPa

42/21

11/29

22

)Flaw time (s

6221

6221

6221

Creep compliance
)(1/Mpa

2/220

2/200

2/220

نتايج بدست آمده از آزمايش خزش بر روي نمونههاي
آسفالت متخلخل اشباع شده در دوغاب سيمان با قير خالص در
دماي  42درجه سانتيگراد در جدول ( )4و شکل ( )2ارائه شده
شکل ( :)0نتايج آزمايش مارشال نمونههاي آسفالت مرکب

است %22 .سيمان بهينه داراي ضريب خزش  11/22 Mpaو
ضريب نرمي خزش ) 0/200 (1/Mpaاست .اين درصد سيمان
در مخلوط باعث رسيدن به بيشترين مقاومت خزشي و
کمترين ضريب نرمي ( )complianceشده است .اين امر شايد
بهعلت نفوذ کامل دوغاب سيمان در داخل خلل و فرجها باشد
که باعث افزايش مقاومت نمونههاي آسفالتي شده است.

شکل ( :)2نسبت مارشال نمونههاي آسفالت مرکب

درصد دوغاب سيمان

 %44سيمان

 %22سيمان

 %4سيمان

حداکثر مقاومت ()KN

6/410

9/902

6/264

422/2

609/2

420/2

4/421

0/440

0/944

مقاومت کششي
غيرمستقيم )(kpa
تغيير شکل )(mm

شکل ( :)2آزمايش خزش نمونههاي مرکب

همانطور كه در شکل ( )4و ( )4مشخص است ،با افزايش
دما مقاومت کاهش مييابد که البته  %22سيمان بيشترين مقدار
مقاومت را دارد (در دماي صفر درجهسانتيگراد  449/4 kpaو
در دماي  -10درجهسانتيگراد مقاومت  609/2 kpaاست).
ديده شود افزايش دما از  -02به صفر درجهسانتيگراد موجب

شکل ( :)4مقاومت  ITSنمونههاي آسفالت متخلخل اشباع شده در
دوغاب سيمان

افت  24درصدي در مقاومت كششي ميشود كه اين كاهش
مقاومت بهدليل حساسيت قير نسبت به درجه حرارت است.
شکل ( ،)6تغيير شكل نمونههاي آسفالتي اشباع شده دوغاب
سيمان را در دماهاي صفر و  -02درجه سانتيگراد نشان داده
است .ميتوان نتيجه گرفت كه نمونههاي با  %22دوغاب سيمان
داراي كمترين ميزان تغيير شكل (حدود  )0/494 mmهستند كه
اين كاهش نشان دهنده نفوذ كامل دوغاب سيمان درون خلل و
فرجهاست .سيمان درصد گيرايي بااليي دارد كه با نفوذ كامل
خود درون خلل و فرجها حساسيت حرارتي ،انعطاف پذيري و
شکل ( :)4مقاومت  ITSنمونههاي آسفالت اشباع شده در دوغاب

تغيير شكل دائم نمونه را كاهش ميدهد.
محققان مقاومت كششي غيرمستقيم نمونهها را اندازهگيري

سيمان در مقابل افزايش دما

کردهاند و نتايج نشان دهنده كاهش مقاومت با افزايش دما
است .در اين تحقيق براي يك ميزان درصد سيمان بهينه
مقاومت در دماي  22درجه سانتيگراد فقط  %22مقاومت در
دماي صفر درجه بوده است.
جدول ( :)4نتايج مقاومت کششي غير مستقيم با دستگاه  UTMدر
دماي

0o C

درصد دوغاب سيمان

 %44سيمان

 %22سيمان

 %4سيمان

حداکثر مقاومت ()KN

4/124

4/629

4/220

429/2

449/4

242/69

0/419

2/494

2/91

مقاومت کششي
غيرمستقيم )(kpa
تغيير شکل )(mm

شکل ( :)6تغيير شكل نمونههاي آسفالتي اشباع شده در دوغاب
سيمان بر حسب درصد سيمان

جمعبندي نتايج بدست آمده از اين تحقيق عبارتند از:
جدول ( :)6نتايج مقاومت کششي غير مستقيم با دستگاه  UTMدر
دماي

 10 o C

 -0نمونههاي ساخته شده با قير خالص بهينه  %4و دوغاب
سيمان بهينه  %22بيشترين مقاومت را دارند .اين افزايش

مقاومت بهدليل نفوذ کامل دوغاب سيمان درون خلل و فرجها

نسبت به نمونههاي ديگر را نشان ميدهد .دليل اصلي اين

تشخيص داده شده است.

سختي نفوذ کامل دوغاب سيمان درون خلل و فرجها نمونهها

 -2با نفوذ کامل دوغاب سيمان قفل و بست بهتري ايجاد

تشخيص داده شده است.

شده و نمونهها مانند نمونههاي بتني شکل گرفتهاند .اما چنانچه

 -4نمونههاي اشباع شده در  %22دوغاب سيمان بر خالف

دوغاب سيمان بهطور کامل درون خلل و فرجها نفوذ نکند

نمونههاي با  %4و  ،%44مقاومت کششي غير مستقيم بااليي

مقاومت نمونهها کمتر شود.

دارند .علت اين اختالف نيز پر شدن تخلخل نمونهها با دوغاب

 -2با افزايش درصد دوغاب سيمان ،روان بودن کاهش

سيمان است.

مييابد .ميزان رواني در  %22دوغاب سيمان نزديکبه mm

 -6نتايج تغيير شكلهاي بدست آمده از آزمايش  ITSنشان

 2/26است که اين ميزان نشاندهنده سختي مخلوط ،مقاومت

دادند که نمونههاي سختتر تغيير شکل کمتري از خود نشان

بيشتر نمونهها در برابر عوامل جوي و محيطي و کاهش

ميدهند بطوري که نمونههاي با  %22دوغاب سيمان کمترين

تغييرات در برابر گرما است.

ميزان تغيير شکل را دارند.

 -4نمونههاي سختتر داراي نسبت مارشال بيشتري
هستند ،بطوري که نمونههاي با  %22دوغاب سيمان بيشترين
نسبت مارشال را دارند .اين موضوع سخت بودن اين نمونهها
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