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 چکیده

ند فرودگاه با در پژوهش تجربی حاضر افزایش دوام و مقاومت های کششی و فشاری الیه های روسازی و زیر سازی راه و با

 ک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان میدهند روسازی راه بامعدنی نیکوفال-استفاده از ماده پلیمری

وام زیاد، مقاومت وجود در محل با نسبت های معین و با محاسبات مشخص الیه ای با داستفاده از سیمان، نیکوفالک و خاک م

لوژی، به سبب عدم حمل های فشاری و کششی باال و نفوذپذیری بسیار پایین و مقاوم در برابر سرما ایجاد می کند. در این تکنو

ته و آالینده محل، انرژی صرف شده کاهش یافمصالح زیراساس و اساس از مسافت های دور و استفاده از مصالح موجود در 

وش سنتی های محیط زیست نیز کاهش می یابند. بسته به فاصله حمل مصالح، درصد اقتصادی بودن این روش نسبت به ر

 متفاوت است.  

ی از ت. تعداددر این تحقیق بر روی خاک های مختلفی اعم از ریز دانه و درشت دانه آزمایش های زیادی صورت گرفته اس

ر آزمایشگاه مکانیک آزمایش ها در سنت پترزبورگ و تعدادی در آزمایشگاه جهاد تحقیقات سهند در تبریز و آزمایشهائی نیز د

 اشد. بآنها حاکی از افزایش دوام و مقاومت الیه حاصل می خاک استان آذربایجان شرقی انجام شده است که همه 

امکو به عنوان ین ماه پیش و جهت دریافت تائیدیه و گواهی فنی بین شرکت پشایان ذکر در چهارچوب قراردادی که از چند

شات در حال با مرکزتحقیقات راه و مسکن و شهرسازی منعقد گردیده است، انواع آزمای Nickelنماینده انحصاری شرکت 

 انجام و بررسی می باشد.   

  باند فرودگاه ها توصیه می گردد.استفاده از این تکنولوژی در روسازی و زیر سازی جاده ها و 
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 فصل اول

 معرفی و کلیات
افزودنی آلی،  برای بهبود خواص خاک و تقویت آن با مصالح معدنی و صنعتی، در سالهای گذشته، به طور گسترده ای مواد

نی دیگری به نام نیکوفالک و افزود پلیمری و سایر مواد کامپوزیتی به کار گرفته شده اند. یکی از این روش ها استفاده از سیمان

می  که سبب افزایش مقاومت خاک گردیدهو  می باشد که در نسبت های معین و با محاسبات مشخص با خاک مخلوط شده

ام باال، مقاومت توان الیه های راهسازی را با آن ساخت. هدف و نتیجه محصوالت فوق الیه ای ایجاد می کند که دارای دو

 یری بسیار پایین و مقاوم در برابر سرما می باشد.بیشتر، نفوذ پذ

از مصالح  خاک سیمانته پلیمری حاصل که ترکیبی است از خاک محل،سیمان،پلیمری معدنی به نام نیکوفالک و آب، یکی

 یرد.گراهسازی بوده و به عنوان مصالح اساس، زیر اساس و همچنین الیه های زیر سازی مورد استفاده قرار می 

ر ساخت جاده در کشور روسیه تولید و مصرف می شود. قبال از این ماده د 2002ک به روش مدرن امروزی از سال نیکوفال

ورد استفاده سال قبل در همان کشور م 40های نظامی که سرعت ساخت و بهره برداری از آن اهمیت زیادی داشت از حدود 

  قرار گرفته است. 

است، انواع روسازی  منتشر شده 1390( که تجدید نظر اول آن در سال 234آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران ) نشریه 

 ها را به سه دسته زیر تقسیم می کند: 

 روسازی سخت یا بتنی 

 روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی 

 )روسازی مختلط ) ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف 

عمر روسازی راه را در دو حالت، عمر طراحی و عمر بهره برداری در نظر می گیرد. دوره نشریه فوق، 

رای زمانی است که روسازی دچار خرابی های عمده نشود. در برخی از موارد، طرح و اجیا عمر طراحی، مدت 

عیین می گردد تطراحی به گونه ای  روسازی به صورت مرحله ای از لحاظ اقتصادی، بیشتر مقرون به صرفه است. معموال

ینه های نگهداری که در طی این مدت، اجرای یک رو کش برای آن پیش بینی شود. انتخاب این گزینه با در نظر گرفتن هز

 ود.در دوران بهره برداری و هزینه روکش بعدی صورت می گیرد. عمر طراحی بر حسب اهمیت راه تعیین می ش

 25تا  20یک زیاد از آسفالتی راه های ایران، عمر طراحی راه های آسفالتی بین شهری با تراف بر اساس آیین نامه روسازی

 گرفته می شود. سال در نظر  25تا  15سال و برای حالت با ترافیک متوسط و کم بین 

 دهد. می  استفاده از تکنولوژی جدید راهسازی با نیکو فالک، هم عمر طراحی و هم عمر بهره برداری را افزایش

. این پودر نقش درصد وزن سیمان به کار میرود 10تا  4خاکستری که بسته به مقاومت مورد نیاز،   نیکوفالک پودری است

شتو( قابل استفاده آدر طبقه بندی  A7اساسی در تقویت خاک دارد و برای تمام انواع خاک ها) به غیر از خاک نباتی و خاک 

دماهای زیر صفر مقاوم می  . این ماده افزودنی سمی نیست و در برابرمورد استفاده قرار گیردسیمان  همراهمی باشد ولی باید به 

 .  باشد. شرایط ویژه ای برای نگهداری ندارد و در دماهای بسیار پایین قابل نگهداری و کاربرد می باشد
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)  ه میکس کنندهدستگا عبارتند از: یری است کهرماشین آالت الزم در این تکنولوژی، عموما ماشین آالت راهسازی و بتن 

 غلتکو  تانکر آب، کامیون، فنیشربچینگ(، 

بدون نیاز به عملیات  ی موجود در بستر جاده ها وشرایطی که از خاک محلانجام تعمیراتی که در روسازیهای موجود و یا در در

 از دستگاهی به نام ریسایکل استفاده می گردد.می شود، استفاده خاک برداری 

د( نخست طرح اختالط در فرآیند استفاده از تکنولوژی اساس سیمانی پلیمری، ) با فرض اینکه خاک محل قابل استفاده می باش

یط جوی، مقاومت آزمایشگاهی ارائه می شود که در آن پارامترهای طراحی مانند بارهای ترافیکی، نوع و درجه جاده، شرا

س از اینکه مقادیر پرد نظر و عوامل دیگر مورد نیاز مورد توجه قرار می گیرد. فشاری و کششی الزم، دوام و عمر طراحی مو

حل سیمان و نیکوفالک مشخص گردید، مصالح فوق در نسبتهای محاسبه شده به صورت خشک و پودر بر روی خاک م

مزمان آب مورد ه و یدپاشیده می شود. سپس دستگاه ریسایکل در حالیکه خاک ، سیمان و نیکوفالک را با هم مخلوط می نما

مورد نظر توسط  مصالحی بتن گونه تولید می گردد. ضخامت الیه در نهایتنیاز را نیز به مخلوط حاصله اضافه می کند و 

اشد. این ضخامت بریسایکل قابل تنظیم است و این ضخامت باید به گونه ای باشد که توسط غلتک های راهسازی قابل تراکم 

قابل افزایش و کاهش  ریسایکل این مقدار نسبت به نوع و مدل دستگاه هایسانتی متر انتخاب گردد که  45تا  25می تواند از 

 خواهد بود.  

و ترجیحا  مناسب با غلتک هایپلیمری کوبیدن الیه اساس ریسایکل، خردایش و میکس نمودن با دستگاه پس از اتمام عملیات 

م می شود که شده انجا( الیه تولید curingو در نهایت عمل آوری )  صورت می گیرد و کنترل کیفی آنانجام پاچه بزی 

زی اجرا می ممکن است چند ساعت یا در شرایط خاصی چند روز طول بکشد. سپس الیه های بیندر و توپکا طبق طرح روسا

ر و توپکا ه های بیندالیگردد. الزم به ذکر است که به علت زیاد بودن مدول االستیسیته الیه اساس پلیمری، ضخامت و تعداد 

 کاهش می یابد.  

اصل حمل، وجود مقایسه هزینه های روش سیمانته پلیمری و روش سنتی به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل شامل فو

براوردهای مختلف  منابع قرضه، دانه بندی مصالح اساس و زیر اساس و قیمت نیکوفالک و عوامل مختلف را شامل می شود. در

ست. عالوه بر آن درصد اقتصادی تر ا 27شرایط یکسان مالحظه گردید که روش سیمانته پلیمری، در برخی موارد حتی تا  با

 در روش سیمانته پلیمری، مدت زمان اجرا به مراتب کمتر و آلودگی محیط زیستی نیز کمتر است. 

 ر حاصل می گردد:اگر از دیدگاه تامین مصالح و موارد دیگر مقایسه صورت گیرد نتایج زی

 پلیمری  در روش سنتی تعداد دستگاه های کامیون کمپرسی برای حمل و نقل مصالح نسبت به روش خاک سیمانته

 زیاد است. 

 امین و یا در روش سنتی: برای برداشت مصالح اساس و زیر اساس ضروری است سطح بسیار بزرگی برای استخراج ت

 انته پلیمری نیازی به استخراج مصالح نیست.خریداری گردد در حالیکه در روش خاک سیم

  23400در روش سنتی به ازای هر کیلومترمربع ، حداقل g/h   36000الی g/h ده های )گرم بر ساعت( آالین

گرم بر  g/h 14400الی   g/h 9000حداکثر  میشود ولی در روش استفاده از خاک سیمانته پلیمری هوایی تولید

 تولید می کند.ساعتِ آالینده های هوا 
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  150000در روش سنتی به ازای هر کیلومترمربع ، بیش  از GJ   200000الی GJ  ولی  دانرژی مصرف می شو

رمربع در کیلومت GJ 10000الی   GJ 5000در روش استفاده از خاک سیمانته پلیمری، انرژی مصرفی بیش از 

 نیست.

 زمان الزم دارد.  سیمانته پلیمریاز جاده، چندین برابر روش ساخت یک کیلومتر ، در روش سنتی 

  وش استفاده سانتی متر ضروری است ولی در ر 20الی  15در روش سنتی، انجام چند الیه پوشش آسفالت به ضخامت

 سانتی متر کافی خواهد بود . 12الی  5از خاک سیمانته پلیمری، آسفالت ریزی رویه به ضخامت 

 برابر می گردد. 3ی ال 2ز خاک سیمانته پلیمری، ظرفیت تحمل بارها افزایش یافته و دوام جاده ها در روش استفاده ا 

ه ، بالروس ، در ساخت و سازها تائیدیه هائ کشورهای روسی "نیکوفالک"در راستای استفاده از ترکیب پلیمر معدنی 

تلف را تصدیق اد در کشورها و وضعیت جوی مخقزاقستان وجود دارند که تجربه موفق و گسترده در استفاده از این مو

 می کنند.

رویه های جاده  ونیکوفالک، استفاده از آن در مصالح باز یافتی در ساخت فرودگاه های قدیمی یکی از کاربردهای مهم 

امات زیر یکوفالک اقدبا ترکیب پلیمر معدنی ن  ها و خیابانها می باشد. با تکنولوژی ابداعی و مقاوم سازی مصالح موجود

 عملی می گردد: 

  ور چشمگیری طهزینه حمل و نقل مصالح معدنی کاهش می یابد که این مسئله منجر به کاهش هزینه ساخت و ساز به

 می شود.

 اد آالینده به صورت چشمگیری تعداد وسیله های نقلیه الزم برای حمل مصالح را کاهش داده از این رو نشر مو

 یابد.  خطرناک به محیط زیست کاهش می

 نها و سنگفرش همکاری برای حل مشکالت ناشی از بازیافت مصالح قدیمی فرودگاه ها و رویه های جاده ها و خیابا

 ها افزایش می یابد.

  ل می شود.حمشکالت محیط زیستی که مربوط به مصرف مواد قدیمی فرودگاه ها و رویه جاده ها و خیابانها است 
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 فصل دوم

 

 مطالعات تجربی انجام شده در سنت پترزبورگ 

 
یادی صورت زبه منظور بررسی نقش نیکوفالک در احداث جاده ها و باندهای فرودگاه ها مطالعات تجربی و آزمایشگاهی 

 است.  در این مطالعات عالوه بر بررسی نقش نیکوفالک، تعیین مقدار بهینه آن مد نظر قرار گرفتهگرفته است. 

با  آزمایشگاهی خاک تثبیت شده مطالعه "در سنت پترزبورگ  تحت عنوان  2014مطالعات گسترده ای در سال 

نی سیمان پرتلند و مقایسه آن با خاک تثبیت شده با سیمان پرتلند به همراه ماده پلیمری معد

 انجام شده است که در این فصل به طور خالصه ذکر می گردد. "نیکوفالک

زی جاده ها مطالعه تاثیر ماده معدنی پلیمری نیکوفالک در تثبیت الیه های خاک به منظور روسازی و زیر سادر این پژوهش  

ای )  سفالت دانهآمی گردد. آزمایش ها بر روی سه نوع مصالح انجام گردیده است که اولین آنها مصالح ناشی از بازیافت 

Granular Asphalt, GA)  20-0ز سنگ شکسته کربناتی با دانه بندی او دومین مصالحmm  الخره سومین مصالح باو

و بار دیگر با سیمان پرتلند به  یک بار با سیمان پرتلندمی باشد. همه آزمایش ها   5mm-0سنگ شکسته گرانیتی با دانه بندی 

 مقایسه می گردند. وارائه امهایی انجام شده و نتایج هر کدام به صورت جداول و دیاگرهمراه ماده معدنی پلیمری نیکوفالک 

آب،  آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی ناشی از خمش، مقاومت کششی دو نیمه شدن یا برزیلی، درصد جذب

انجام گردیده  بر روی هر سه نوع مصالح مذکورضریب مقاومت در برابر یخبندان ) کاهش مقاومت فشاری( مقاومت سایشی و 

 و تاثیر افزودن نیکوفالک به همراه سیمان مطالعه شده است.   

 اساسی است.  در حال حاضر، در اکثر کشورها استفاده از مصالح جدید تولید شده از بازیافت اسفالت، یکی از اقدامات

بعد از  و 2010در سن پترزبورگ در  ایاساسی پروژه  سازیبه( آزمایش شده در این پژوهش، از GAآسفالت دانه ای )

 . انتخاب شده است WR2500Sآسیاب کردن روسازی آسفالتی توسط ریسایکل 
محلی و سنگ آهک  از سنگ های رسوبی، می باشند 20mm-0سنگ های شکسته آهکی در این پژوهش که با دانه بندی 

 می باشددر منطقه سوچی 
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 سومفصل 
 (1396ها و مطالعات انجام شده بر روی خاک کمربندی دوم ارومیه ) آزمایش 

ز نیکوفالک در پروژه مطالعاتی بر روی خاک کمربندی دوم ارومیه به منظور بررسی امکان استفاده ا 1396در تابستان و پائیز 

قرار  مورد مطالعه در طبقه بندی آشتو قرار  دارد، A5, A6قسمتی از خاک این پروژه که در رده کمربندی مذکور انجام شد. 

ا توسط شرکت گرفته و به منظور ارائه طرح اختالط آزمایش های زیادی بر روی خاک مزبور انجام گردید. این آزمایش ه

و  10cmی به قطر آرمان صنعت تدبیر اندیش ) شرکت جهاد تحقیقات سهند سابق( در شهر تبریز بر روی نمونه های استوانه ا

ست آمد. نتایج صورت گرفته و مقاومت های فشاری و کششی نمونه ها مطابق با استاندارهای مورد نظر بد 10cmبه ارتفاع 

تایج این آزمایش حاصله نشان میدهد با افزودن نیکوفالک مقاومت فشاری و کششی خاک تثبیت شده افزایش می یابد. خالصه ن

 ها به شرح جدول زیر است:
 

 

 

Compression test journal of samples on day 28 

№ 
Markin
g 

Сomposition 
of the 

mixture 

Sample
s 

numbe
r 

Diamet
er, mm 

Height, 
mm 

Weight, г 
Breaki

ng 
load, 

kN 

Breakin
g stress, 

MPa 

before 
water 

saturation 

after water 
saturation 

1 

30.4 

1 

6Ц + Н 

Loam №1: 
100 % 

_______ 

Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

1 103 99 1735 1826 60.2 7.4 

2 102.6 100.1 1750 1967 57.2 7.1 

2 

01.5 

1 

10Ц + Н 

Loam №1: 
100 % 

_______ 

Cement: 10 
% (from the 
mass of dry 
soil) 
Nicoflok: 1,0 
% (from the 

1 102.3 98.2 1630 1713 89 11.1 

2 102.4 99.1 1658 1759 102 12.6 
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mass of dry 
soil) 

3 

01.5 

2 

6Ц + Н 

Loam №2: 
100 % 
Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 
Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

1 103.5 102.3 1701 1800 97 11.8 

2 102.7 102 
1664.

5 
1766 95.4 11.8 

4 

01.5 

2 

10Ц + Н 

Loam №2: 
100 % 
Cement: 10 
% (from the 
mass of dry 
soil) 
Nicoflok: 1,0 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

1 103 99.1 1661 1739 
105.

9 
13 

2 102.4 97.5 1633 1706 122 15.1 

5 

02.5 

3 

4Ц + Н 

Subgrade 
Soil: 100 % 

Cement: 4 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 
Nicoflok: 0,4 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

1 101 99.2 1701 1820 88.5 10.4 

2 101.3 99 1728 1832 87.7 10.9 

6 

02.5 

4 

6Ц + Н 

Subgrade 
Soil: 30 % 

Loam №2: 
70 % 
Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 
Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

1 101.3 95.6 
1853.

5 
1924 56.2 7.1 

2 102 112 2130 2226 53.4 6.8 
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Splitting test journal of samples on day 28 

№ Marking 
Test 
date 

Сomposition 
of the 

mixture 

Diameter, 
mm 

Height, 
mm 

Weight, г 
Breaki

ng 
load, 

kN 

Breaki
ng 

stress, 
MPa 

before 
water 

saturation 

after water 
saturation 

1 

30.4 

1 

6Ц + Н 

 

Loam №1: 
100 % 

____ 

Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

102.7 99 1710 1881 12.2 0.78 

2 

01.5 

1 

10Ц + Н 

 

Loam №1: 
100 % 

_______ 

Cement: 10 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 1,0 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

101.6 95.8 1596.5 1692 15.1 1.0 

3 

01.5 

2 

6Ц + Н 

 

Loam №2: 
100 % 

_______ 

Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

102.5 102.6 1731 1886 17.7 1.1 
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4 

01.5 

2 

10Ц + Н 

 

Loam №2: 
100 % 

_______ 

Cement: 10 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 1,0 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

 

101.6 97.1 1618.5 1707 16.2 1.1 

5 

02.5 

3 

4Ц + Н 

 

Subgrade Soil: 
100 % 

_______ 

Cement: 4 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 0,4 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

101 109.5 1892 2043 16.4 1.05 

6 

02.5 

4 

6Ц + Н 

 

Subgrade Soil: 
30 % 

Loam №2: 70 
% 

_______ 

Cement: 6 % 
(from the 
mass of dry 
soil) 

Nicoflok: 0,6 
% (from the 
mass of dry 
soil) 

101.1 94.3 1800 1885 12.4 0.83 
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 فصل چهارم

  نتایج

آسفالت یافت مصالح ناشی از بازمالحظه گردید تثبیت الیه های ساخته شده با بر اساس نتایج آزمایشگاهی  -1

-0دی از سنگ شکسته کربناتی با دانه بنناشی مصالح همچنین و  (Granular Asphalt, GAای )  دانه

20mm  5-0 سنگ شکسته گرانیتی با دانه بندیباالخره مصالح وmm  ماده معدنی پلیمری  واگر با سیمان

 دو مقاومت فشاری، مقاومت کششی ناشی از خمش، مقاومت کششیهمراه باشد سبب افزایش  نیکوفالک

 نیمه شدن یا برزیلی می گردد. 

 

صله را جذب آب مخلوط حابا هر کدام از مصالح مذکور  ماده معدنی پلیمری نیکوفالکاختالط سیمان و  -2

 کاهش می دهد. 

ده ساخته شده ، مقاومت سایشی جادر تثبیت الیه های روسازی ماده معدنی پلیمری نیکوفالککاربرد سیمان و  -3

 را افزایش و به عبارت بهتر مقدار سایش را کاهش می دهد. 

بر یخبندان مقاومت در براتثبیت شود،  ماده معدنی پلیمری نیکوفالکسیمان و  اگر خاک های مورد نظر با -4

یابد، دیگر  اهش میافزایش می یابد. به عبارت دیگر مقاومت فشاری الیه های روسازی که در اثر یخبندان ک

 کاهش نیافته و یا خیلی جزئی خواهد بود. 

ک مالحظه می گردد با مقایسه نتایج آزمایش ها ی انجام یافته فقط با سیمان و یک بار دیگر همراه با نیکوفال -5

زه رو 28مقاومت  %50که افزودن نیکوفالک سبب می گردد خاکهای تثبیت شده در سومین روز حداقل 

 نمایند.طراحی را کسب 

ام گردیده و استفاده از سیمان و نیکوفالک در تثبیت الیه های روسازی سبب افزایش مقاومت و افزایش دو  -6

    هزینه های ساخت جاده و باند فرودگاه ها را کاهش می دهد.    

باید مثل ه ها، برای تعیین مقادیر سیمان و نیکوفالک در اجرای الیه های زیر سازی، روسازی و باند فرودگا -7

 طرح اختالط بتن، آزمایش هائی را طراحی و انجام و طرح بهینه را انتخاب نمود.

د و این امر در همه آزمایش های انجام شده مالحظه گردید که مدول االستیسیته خاک حاصله افزایش می یاب -8

د لحاظ ( بایStructural Number) SNدر طراحی الیه ها و مشخص نمودن ضخامت آنها به ویژه در تعیین 

 گردد.

ا ترک های تافزایش مقاومت کششی الیه اجرا شده با سیمان، نیکوفالک، آب و خاک محل سبب می گردد  -9

 راهسازی به شدت کاهش یافته و نهایتا دوام راه افزایش خواهد یافت.    


